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ЗА НЯКОИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В НОВОЗАВЕТНАТА
ХРИСТОЛОГИЯ
Теодор Стойчев
CURRENT ISSUES OF NEW TESTAMENT CHRISTOLOGY
Teodor Stoychev
Abstract: The theme has for object the actual problem connected with the person
of Lord Jesus Christ. The problem is widely discussed in the systematic theology, but in the
theology of New Testament the approaches and decisions are different. The biblical scholars
are seriously hesitant in the understanding of the texts of the Old Testament and the New
Testament. Some of them confirm the divinity of Christ, and others reject it. Everyone looks
for reliable methods to prove one’s thesis. If the Old Testament speaks against existing of
other gods, how we could prove the divinity of Jesus Christ by the language of Bible. For this
purpose the presentation draws attention to different biblical and extra-biblical evidences
and to the manner in which they present God and Lord Jesus Christ. The interpretation given
is in the orthodox tradition.
Key words: God, creation, Jesus Christ, worship, monotheism

Един от актуалните въпроси, който разделя новозаветната наука
в нейните решения, е свързан с новозаветната христология: по какъв
начин трябва да разбираме новозаветните текстове в тяхната отнесеност
към личността на Спасителя? Утвърждават ли те станалата традиционна
вяра на Църквата в Иисус Христос като въплътен Бог, или
представляват етап от динамичното оформяне на християнската вяра? В
зависимост от отговора са се оформили две основни парадигми – т. нар.
„висока христология” и „ниска христология”, върху които са се развили
различни нюансирани решения. Някои от поддръжниците на високата
христологията
признават
Иисус
Христос
за
небесно
и
предсъществуващо същество, без да утвърждават Неговата
божественост. Има и такива, които намират в новозаветните текстове
основание за божествеността на Спасителя. Поддръжниците на т. нар.
„ниска христология”, или наричана още хоризонтална, признават главно
човечеството на Господ Иисус Христос.
Във връзка с поставения въпрос стои темата за старозаветния
монотеизъм. Имаме основание да твърдим, че отговорът на това търсене
обуславя решението на първия въпрос – новозаветната христология,
респективно, новозаветния монотеизъм.
Дискусията е до такава степен динамична, че за нейното
решаване изследователите се обръщат не само към старозаветните
текстове, но също и към междузаветната литература с цялото й
7

многообразие, археологическите данни и свидетелства от областта на
историята на религиите. Изследването включва и работа с различни
старозаветни образи (небесни сили, персонифицирани божествени
атрибути, старозаветни патриарси, месиански титули), както и с големи
наративни конструкти, които преминават от Стария Завет в Новия
(Bauckham: 1998; Wright: 2013). Последният подход е станал основание
в Новия Завет да се обърне внимание на релационния и на
неонтологичния език – за характера на връзката между вярващите и
възкръсналия Христос (Tilling 2012).
Именно затова този текст няма претенция за изчерпателност, а
единствено ще се опита да очертае възможни решения, свързани
поставените по-горе въпроси.
Във връзка с очертаните проблеми ще бъдат разгледани
следните въпроси:
1) Различни концепции, свързани с понятието „монотеизъм”;
2) Старозаветни цитати, които допускат политеистично четене;
3) Библейски личности и небесни фигури, които притежават
особен статут;
4)
Новозаветни
текстове,
които
свидетелстват
за
божествеността на Христос;
5) Текстове от някои църковни отци от втори век.
1. Различни концепции, свързани с понятието „монотеизъм”
В самото начало да обърнем внимание на дискурса, посветен на
старозаветния монотеизъм. Какво трябва да разбираме под монотеизъм?
Няма как да не признаем, че понятието „монотеизъм‖ произхожда от 17
в.1 (Bauckham 2004: 189-191) и днес е разбирано в по-широк или потесен смисъл. В първия случай то се свежда до вярата или
богопочитанието на един универсален Бог, което
не изключва
съществуването и почитането на други посредничещи небесни сили и

1

Бокам пише, че идейната наситеност, която Просвещението влага в думата, е
решаваща за последващото разбиране на еврейската религия. Основният проблем
според него е учението на Просвещението за развитието на човечеството – идея, която
засяга и еврейската вяра в Бога (от политеизъм към монотеизъм). Същата тази
платформа на универсалисткия монотеизъм на Просвещението Бокам приема, че
единият Бог е свободен от всяка опрeделена привързаност към Израил. Според
английския богослов обаче уникалността на Яхве не може да бъде мислена отделно от
избирането на Израил.
8

богове – монолатрия2 (McCall 2010:56-57). Във втория, по-тесен смисъл,
то изключва съществуването на други богове. Двете разбирания се
противопоставят на политеизма като форма на почитане на божеството.
Политеизмът, от друга страна, е вяра или служене (worship) на
два или повече богове, в които почитта (veneration) към единия не
изключва богопочитанието (worship) на другия – те се развиват
паралелно. Това разбиране на политеизма е оставило своя отпечатък
върху понятията, които понякога са били предпочитани пред
„монотеизъм”3. В търсенето на адекватно изразяване се появяват едно
след друго следните понятия: „хенотеизъм”, „монолатрия” и
„монархизъм”. Употребата на „хенотеизъм” и „монолатрия”
първоначално възниква като опит да се реконструират етапите на
религиозното развитие в древната еврейска религия. Докато
„хенотеизмът” обозначава прехода от политеизъм към монотеизъм,
„монолатрията” често е използвана за маркиране на етап, в който
монотеизмът се разлага в политеизъм. Въпреки техния първоначално
различен контекст, те са стигнали дотам да споделят почти идентично
значение, което е сходно с „монотеизма“ в по-широк, неексклузивен
смисъл: почитането на едно основно божество, което позволява
съществуването и на други (Stuckenbruck 1995:17). Отнесени към
религията на Израил, тези понятия означават съществуването на
върховен национален Бог, Който е противопоставен на подчиненото
положение, което заемат боговете на другите народи.
Според Уилям Хорбъри разбирането на юдаизма като строго
монотеистична („ексклузивна” – т.е. отричаща съществуването на други
божества) религия не взема под внимание мистични и месиански
тенденции от Иродовия период, тъй като те са често свързвани с
„инклузивни” тенденции, според които върховното божество се
възприема във връзка с други духове и сили (авторът обръща внимание
на израза „Бог на боговете” – Изх. 15:11; Иис. Нав. 22:22; Пс. 49:1; Чис.
16:22; 27:16). Според него християнството изглежда, че утвърждава
черти от този вид еврейски инклузивен монотеизъм, но те са станали помалко значими за равинизма, макар да не са изчезнали напълно (Horbury
2004:16). Това становище на Хорбъри утвърждава разпространеното
разделение в съвременното богословие по въпроса за вярата на евреите
в Бога.
2

Томас Маккол пише, че повечето разбират под монотеизъм вярата, че броят е
приложим към божеството и този брой е „един‖. Същият посочва, че липсва консенсус
по отношение на дефиницията както на понятието монотеизъм, така и на понятието
политеизъм.
3
Относно трудностите, свързани с понятието „монотеизъм‖, и различните гледни
точки виж: Stuckenbruck 1995: 15.
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Ако се приеме инклузивната парадигма, би трябвало да се
заключи, че еврейският Бог е най-върховният член между група
подобни същества. Следователно, Той е по-силен от другите богове –
теза, която отстоява Уилям Хорбъри. Тази гледна точка съдържа
разбирането за политеистично богословие в юдаизма4 (Culianu 1981:7879).
Идеята, представена от Хорбъри, е развита още от Вилхем Босе
(вж. Stuckenbruck 1995: 5, 6), който обяснява култа към Иисус Христос с
контекста, в който строгият старозаветен монотеизъм е бил значително
компрометиран. Той вижда този пробив в развитието на езически
елементи, които проникнали в юдаизма след плена. Тези елементи,
които представлявали заплаха за по-чистия монотеизъм, проповядван от
пророците, включвали следните черти: дуалистични тенденции, които
откриваме в апокалиптичните писания, и нарастващи теории относно
божествени посредници – ангели и „ипостасизирани” същества. По този
начин било прокарано разграничение между палестинския юдаизъм и
юдаизма в диаспората5. Заключенията на Босе са по-крайна форма на
инклузивната парадигма и затова срещат остра критика, особено след
Втората световна война (Hurtado 1998: 2-26)6.
4

Освен политеистичната трактовка с всички нейни разновидности, известният
религиовед от втората половина на 20 в. Йоан (Петру) Куляну (Ioan Petru Culianu)
прави разлика между дитеизъм (бинитаризъм) и дуализъм. Той пише, че някои
юдейски предхристиянски доктрини всъщност били запознати с идеята за втори бог,
който в някакво време получил отговорност за сътворението на света. Това второ
божество било обикновено Ангел на Господа, Който Му предал порядъка и по никакъв
начин не бил враждебен на Него. Най-ранното равинистично свидетелство, свързано с
осъждането на дитеистичната ерес, е от 2 в. сл. Хр. Но Филон Александрийски
предварително дискутирал хипотезата за двата Бога. Затова може да се каже, че
доктрината била предхристиянска. Радикалният дуализъм включвал съществуването
на два антагонистични принципа, докато смекченият дуализъм включвал
непоследователност в разширяването на Битието. Еврейският бинитаризъм не
споделял нито единия, нито втория дуализъм.
5
Според Босе, наред с изключителното почитане на единия Бог, също били почитани
посредничещи същества. Той вероятно свързва тази си идея с разбирането за
отслабеното Божие присъствие в света във времето след плена (Stuckenbruck 1995: 6).
Трябва да споменем, че тези „прозрения” не са чисто негови. Той дължи до голяма
степен развитието на своите теории на: Lueken 1898: 4-12; Weber 1886; Edersheim 1960
и др.
6
В същото време, въпреки несъгласията с Босе по други въпроси, значителен брой
библеисти приемат, че по времето на Христос вече е съществувал особен интерес към
ангели, други фигури и ипостасизирани същества, които осигурили контекст за
раннохристиянските убеждения, свързани с прославения статус на Иисус (вж. Bаrker
1992; Chester 1991; Heckel 1991; Charlesworth 1985:19-41; Culianu 1981: 78-91; Fossum
1983: 260-287; Fossum 1985: esp. p. 241- 338; Hayman 1991: 1-15; Morry-Jones 1992 :131, особено p. 6-7; Rowland 1982: 100-113; Schaberg 1989: 69-94; Segal 2002; Boston
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Вниманието вече не е привлечено от елинизма, а от еврейския
контекст, който става решаващ за мнозина от изследователите. От
особено значение е мнението на Лари Хуртадо, според когото
еврейският монотеизъм не е бил значително компрометиран по времето
на Втория храмов период7. В съгласие с някои от тезите на Пол Рейнбоу
Хуртадо утвърждава, че ние трябва да признаем наличието на две
основни теми, които преминават през монотеистичната реторика: 1)
универсалният суверенитет на Бога: Бог е създал всичко и го управлява;
2) уникалността на Бога: противопоставянето на Бога на всички познати
на евреите божества, които са почитани от другите народи.
Според него основният критерий, с който евреите оценявали
уникалността на Бога по отношение на останалите сили, е свързан с
богослужението. По този начин Хуртадо дефинира кое според него
конституира еврейския монотеизъм (Hurtado 1993). Въпреки това,
богословът утвърждава „монархично” богословие, не твърде различно
от вярата във върховен бог в древния свят8. Бог запазва своето
върховенство и несравнимост по отношение на другите небесни
същества. Във връзка с това разбиране е странно заключението, че
еврейският монотеизъм е „ексклузивен” (по-скоро е форма на
монолатрия).
В този ред на мисли стои важният въпрос за дефинирането (или
по-скоро преосмислянето) на понятието „инклузивен”. Имаме ли
основание да учим за инклузивен монотеизъм само защото небесните
сили са в близост до Бога и поемат част от Неговите функции, а подобна
апокалиптична представа съществува в християнския свят? Култът към
светиите в християнския свят остава вероятно недостатъчно разбран от
западните богослови. Православните и римокатолическите мислители
имат специфично отношение, затова разглежданите текстове от времето
на втория храм не са основание за въвеждане на понятието
„инклузивен”, освен ако не бъдат открити свидетелства, които
категорично да позволяват неговата употреба.
2002; Van der Horst 1982: 97- 112; Moses Throne Vision in Ezekiel the Dramatist. JJS, 34,
1983, p. 21-29).
7
Голям брой изследователи развиват своите разсъждения в тази платформа,
предлагайки виждане на християнска изменена форма на монотеизма (вж. Bauckham
1980-1981: 322-341; Dahl 1991: 113-136, 121, 131; Dunn 1980: 149-162; Francis 1982:
17-36, особено p. 24-25; Hengel 2003: 78-96; Rainbow 1991: 78-91; Theobald 1992: 4187).
8
„In basic structure, their view of the divine involved a principal deity distinguished from all
other divine/heavenly beings, but characteristically accompanied by them, a "high-god" or
"monarchial" theology not completely unlike other high-god beliefs of the ancient world”
(Hurtado 1993) .
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В отговор на тезата на Хуртадо, че почитта към единия Бог е
факторът, който дефинира уникалността на Бога, Бокам възразява, че
почитта към Бога е признаване и отговор на Неговата уникална
идентичност (Bauckham 1998: 14). Той отказва да приеме култа като
решаващ белег на еврейския монотеизъм – мнение, с което можем да се
съгласим, защото култът е резултат, а не основание. Това не означава,
че почитането на единия Бог не е част от монотеистичната рамка.
Наблягането на изключителното право на религиозна почит към Бога е
било по-важно от метафизичните идеи за единството на божествената
природа (McCall 2010: 60). Бокам категорично подчертава, без да
споменава името на Л. Хуртадо, че идеята за каквато и да е форма на
йерархичност е чужда на еврейското мислене. Яхве не е част от подобен
ред, но е абсолютно уникален и различен по отношение на всичко
останало (Bauckham 1998: 15). Бокам не задава въпроса „какво е Бог”, а
„кой е Бог” – питане, което предполага разкриването на Божията
идентичност. Според него повечето евреи от този период били
изключително осъзнати монотеисти и имали близки и добре
дефинирани идеи за това как трябва да бъде разбирана уникалността на
единия Бог. Те прокарвали ясна граница между единия Бог и всяка
друга реалност (Bauckham 1998: 3).
Ето защо, вместо да обръщат внимание на небесните
посредници, макар и да не са ги пренебрегвали напълно, Бокам и Райт
съсредоточават своето внимание върху големите разкази за
сътворението, есхатологията и култа (Wright 2013: 660-661). Тези три
наратива, които според тях характеризират еврейския монотеизъм, са
свойствени за новозаветната христология. Райт пише, че централна за
юдаизма от времето на втория храм е вярата, че Богът на Израил, Който
изоставил Своя народ и храма по време на Вавилонския плен, един ден
ще се върне. Той ще се върне в личност, в слава като цар, за да съди и
спаси. При Своето последно връщане ще управлява над целия свят.
Вярата в бъдещото връщане на Бога е жива част от това, което те
приемали за божествена идентичност. Според Райт именно тази
представа обяснява не само виждането на св. апостол Павел, но и това
на цялата ранна Църква. Следователно дългоочакваното връщане на
Яхве на Сион е нишка към произхода на христологията. Ключът за
отключване тайната на новозаветната христология отгоре е в
идентифицирането на Иисус Христос директно с единия Бог на Израил,
включвайки Иисус Христос в уникалната идентичност на единия Бог. В
тази теза ясно проличава релационният подход на автора, който
напомня за разграничението между природа и ипостас, правено в
систематичното богословие. Въпросите, които задаваме, са: какво
дадено нещо е и как то съществува? С първия въпрос питаме за
12

природата на предмета, а с втория – за неговия начин/ модус на
съществуване9.
От изложеното става ясно, че скептицизмът към понятието
„монотеизъм” не просто се запазва, но намира все повече поддръжници.
Изборът на дефиниция зависи от начина, по който ние разбираме
свидетелствата на времето. В този текст ще бъде предпочетено
понятието „монотеизъм”, защото алтернативните са неприложими,
когато бъдат отнесени към раннохристиянската мисъл – ранната
църковна община не допуска съществуването на много богове.
Пред нас остават въпроси, които имат връзка с новозаветната
христология. Съществувала ли е вярата в Бога успоредно с почитта към
сродна фигура? Ако застъпим виждането, че монотеизмът изключва
съществуването на друго върховно същество, имаме ли основание да
считаме християнството за вид мутация? Как трябва да разбираме
включването на Иисус в уникалността на Бога на Израиил, изключвайки
по-късно оформения онтологичен език?
2. Старозаветни текстове и „инклузивната” христология
В старозаветната традиция постоянно като ехо отекват думите:
„Слушай, Израилю: Господ, Бог наш, е Господ един” (Втор. 6: 4), които
напомнят първата заповед от Декалога: „да нямаш други богове, освен
Мене” (Изх. 20: 3)10. Също и следното обръщение от Второзаконие: „На
тебе е дадено да видиш това, за да знаеш, че само Господ (Бог твой) е
Бог, (и) няма друг, освен Него … И тъй, знай сега и запечатай в сърцето
си, че Господ (Бог твой) е Бог на небето горе и на земята долу, (и) няма
друг (освен Него)” (Втор. 4: 35, 39). Посочените примери са основата,
върху която почива целият символичен свят на евреина. Бог и Израил са
цяло – народът не може да съществува без своя Бог. Те са Негово
наследство, а Той – техен Бог. Той е Творецът и няма друг, освен Него.
Разбирането за Бога на Израил като единствен творец е специфична
9

Този начин на богословстване е станал типичен за църковните отци на Изток.
Източните отци не се спират до онтологичния въпрос „какво е Бог”, който се отнася до
природата на Бог, но също питат „как се проявява”, „как се свързва с творението”.
Първият въпрос предполага непознаваемостта на Бога, докато вторият – неговата
откритост по отношение на сътвореното (вж. Zizioulas 2010: 149).
10
Този текст, както и други, в които имплицитно се говори за други богове (Бит. 6: 14; Изх. 15: 11; Втор. 32: 8-9, 21; Пс. 81 и др.), служат като основание да се твърди, че в
Стария Завет имало две традиции – по-старата (преди периода на плена), в която някои
виждат политеистични идеи, и нова, в която монотеизмът измества по-старите
вярвания и практики (вж. Smith 2016).
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черта на еврейския монотеизъм. Богът като единствен творец се
отличава от всяка друга реалност въпреки сходствата с религиите, които
контекстуално обграждат Израил11.
Нейтън МакДоналд застъпва мнението, че уникалността на Бога
се свежда преди всичко до избирането на Израил12. Според същия автор
това, че Бог е едновременно на небето и на земята, свидетелства за
Неговото присъствие, а не за обема на силата Му13.
Тази позиция до голяма степен стеснява разбирането на
уникалността на еврейския Бог. Величието и силата на Бога на Израил
са предположени и се съдържат в разбирането Му като Творец,
Владетел и Господар на света. Това, което Той върши, е само по себе си
уникално. Няма как да не признаем, че Израил познава Бога от Неговото
себеразкриване. В Своето битие Той е също неповторим и несъизмерим
с всяко друго битие. Той не е просто Богът на евреите14 като някакъв
национален Бог (един от многото), a Богът, към Когото трябва да се
обърнат всички народи, за да познаят, че няма друг освен Него („та да
познаят всички народи, че Господ е Бог, и няма друг, освен Него” - 3
Цар. 8: 60).15 Затова другите богове са наречени „не бог” (Втор. 32: 17,
21), защото те нямат силата и мощта да действат, за разлика от Бога на
евреите (Втор. 32: 39).
11

Богът Ел в ханаанския пантеон също е описан като „създател на творението” и
„баща на човечеството”. Сходствата с езическия пантеон (функции, роли,
персонификации и др.) не могат да бъдат отречени, но духът на еврейската Библия
създава усещане, което не може да излезе извън структурното единство на Писанието.
12
“uniqueness cannot be recognized apart from his election of Israel” (Nathan 2001: 219).
13
„Thus, the phrase 'in heaven above and on the earth below' makes a statement about
YHWH's presence, not about the extent of his power” (Nathan 2001: 239).
14
МакДоналд пише, че Яхве е Бог в Своето избиране на Израил. „YHWH is seen to be
God in his election of Israel, that is, in his direction towards Israel as the jealous and merciful
Еl” (Nathan 2001: 235).
15
Спирайки се на този стих, Р. Бокам пише, че макар и стихът да не означава, че
съществуването на други богове трябва да бъде отречено, текстът засилва
уникалността на Бога и помага да бъде избегнато превръщането Му в национален Бог.
По този начин, пише Бокам, на Бога на евреите се приписва несравнима сила над
целия свят, противно на боговете на народите, които са импотентни нищожества
(impotent nonentities) в сравнение с Него, поради което не могат да предпазят и
освободят своите собствени народи. Затова английският богослов пише, че другите
богове не заслужават това понятие, защото не са ефективни божества, които действат в
света със сила (Bauckham 2004: 196). В същото време той споделя, че същностният
елемент на еврейския монотеизъм не е отричането на съществуването на други богове,
но разбирането за уникалността на Яхве, която Го поставя в отделна категория (put
him in a class of his own), напълно различен вид от всички други небесни или земни
същества, дори и те да са наречени богове. „Аз наричам това, пише Бокам,
трансцедентна уникалност на Яхве” (Bauckham 2004: 210).
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Уилям Хорбъри обръща внимание освен на библейски текстове,
в които се срещат изразите „Бог на боговете” (Иис. Нав. 22: 22; Пс. 49:
1; Чис. 16: 22 и 27: 16), „Боже на духовете и всяка плът” (Изх. 15: 11),
също и на поклонението на слънцето, луната, звездите и на целия
небесен порядък (Втор. 4: 19),16 както и на Изх. 7:1, където Моисей е
наречен бог на фараона. Той взема под внимание някои неканонични
произведения като „Послание на Аристей” и „За юдеите” на Артапан 17.
Според същия автор, Изх. 15:11, както e отразен в превода на LXX,18
може да бъде свързан с небесното множество. Той обръща внимание, че
по-късните версии на текста или ограничават някои от референциите
към отделните „богове”, или напълно ги изключват, какъвто е случаят с
таргума Онкелот: „Няма друг освен Тебе; Ти си Бог, о, Господи”
(Horbury 2004: 22). Промяната в четенето може да означава, според
Хорбъри, че по-старите версии запазват „инклузивното” виждане за
върховенството на Бога, което по-късните тълкуватели се опитват да
зачеркнат (Horbury 2004: 23). Характерно за позицията на Хорбъри е
откриването на напрежение между библейските и извънбиблейски
свидетелства. Двете групи текстове – тези, които свидетелстват за край
на идолопоклонството (Ис. 2: 20) и осъзнаване на заблуждението (Йер.
16: 19), и тези, които говорят за мястото на боговете сред езичниците
(Втор. 4: 19; Изх. 7: 1; 4: 16) – запазват своето автентично антиномично
значение (Horbury 2004: 32). Според същия автор, във Второзаконие
напълно липсва идеята за край на идолопоклонството (Horbury 2004:
33). Като се основава на тази книга (основно на Втор. 4: 19 и Втор. 32:
8-9), той заключава, че по времето, когато е писана книгата,
политеизмът е естествена религиозна форма (Horbury 2004: 34).
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Хорбъри пише, че преводът на 70-те на този стих е важно предравинистично
свидетелство за толерантност към езичеството (Horbury 2004: 32-33). Същият явно
приема, че изразът „слънцето, и луната, и звездите и целия небесен порядък („πάντα
ηὸν κόςμον ηοῦ οὐρανου‖, той го превежда „небесното множество‖), които Господ
Богът е определил за всички народи, които са под небето‖ (ἃ ἀπένειμεν κύριοσ ὁ θεόσ
ζου αὐτὰ πᾶςιν ηοῖσ ἔθνεςιν ηοῖσ ὑποκάτω ηοῦ οὐρανοῦ), има утвърждаващо
езическия култ значение. Но това, че Бог е определил небесните тела в служба на
народите, все още не значи, че текстът признава съществуването на други богове. Поскоро небесните тела са в определена от Бога служба на хората и затова не трябва да
бъдат боготворени, какъвто е обичаят сред другите народи. Това не означава, че
авторът на Второзаконие признава култа към небесните сили като приемлив за другите
народи, но недопустим единствено за еврейския народ, както счита Хорбъри (Horbury
2004: 34).
17
Πεπί Ιουδαίων.
18
„ηίσ ὅμοιόσ ζοι ἐν θεοῖσ κύριε ηίσ ὅμοιόσ ζοι δεδοξαζμένοσ ἐν ἁγίοισ θαυμαζηὸσ ἐν
δόξαισ ποιῶν ηέρατα‖ („Кой е подобен на Тебе между боговете, Господи? Кой е
подобен на Тебе, Прославен между светиите, Чуден в намеренията (славите), Който
прави чудеса?‖).
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Във връзка с това е важен текстът от Втор. 32: 8-9: „Когато
Всевишният даваше дялове на народите и разселяваше синовете
човешки, тогава тури граници между броя на синовете Израилеви”
(според българския синодален превод). Има съществени разлики между
масоретския текст, Септуагинта и еврейския текст от Кумран (4QDeut).
Масоретският текст гласи: „Когато Всевишният даваше дялове, когато
Той разделяше човечеството, Той определи граници на хората според
броя на синовете Израилеви, защото дял на Яхве е Неговият народ;
Иаков е Негов наследствен дял” (Втор. 32: 8-9), (преводът е според Р.
Бокам). В кумранския текст вместо „синове Израилеви” стои: „синове
на Бога” (синове на `el), а в Септуагинта: „ангели на Бога”. Тези разлики
са дали възможност за две интерпретации: Всемогъщият разпределя
народите между Своите синове, сред които Яхве е един от тях (Bаrker
1992: 4)19, а според другото разбиране Всемогъщият и Яхве са едно и
също същество. Употребата на различни Божии имена не е основание за
въвеждане на втора сила. Втор. 32: 39: „няма друг бог, освен Мене”(οὐκ
ἔςτιν θεὸσ πλὴν ἐμοῦ) не оставя съмнение, че в този контекст няма
място за друго същество, равно на Бога, без значение как ще го
определяме20. Безспорен е също фактът, че обръщението „синове на
Бога” има по-широко значение от това, което Хорбъри му отдава.
От друга страна, мнението на М. Баркър, че Втор. 32: 8-9 и
други текстове ни дават основание да считаме Яхве за Син на Ел, не
може да бъде прието, защото Изх. 6: 2-3 свидетелства, че двете имена се
отнасят към единия Бог на Израил: „И говори Бог на Моисея и му рече:
аз съм Господ (YHWH). Аз се явих на Авраама, Исаака и Иакова с
името „Бог Всемогъщий” (El Šadday); а с името Си „Господ” (YHWH)
не съм им се открил”. Трябва да подчертаем, че в еврейската Библия
нямаме други примери, които позволяват приемането на Яхве като Син

19

Баркър прави разлика между синовете на El (Elyon), които са небесни същества, и
синовете на Yahweh, които са човеци. Авторката заключава, че Яхве е бил от синовете
на Ел. Във връзка с това разбиране е, че Иисус Христос е наречен Син Божий, защото
стои на мястото на Яхве. Вероятно по този начин Баркър се опитва да намери
доказателство за божествеността на Иисус още в старозаветна употреба на името
Божие. Основание на своята теза английската изследователка черпи от Втор. 32: 8-9.
Яхве е един от синовете според четенето на кумранския текст, на Когото е поверен
Израил. Във връзка с това тя говори за политеизъм във Второзаконие (Bаrker 1992: 6).
20
Йоан Кулиану, изхождайки от същия текст, не стига до крайности като Баркър, но
приема, че „ангелите на Бога‖ (той предпочита това четене) участват в управлението
на народите – идея, която действително е отразена в различни старозаветни и
извънканонични текстове (Culianu 1981: 80, 83).
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на Ел. (Bauckham 2007: 43)21. Новото собствено име на Elohim e
резултат на лично откровение на Моисей (Valchanov 1994: 21).
В подкрепа на тезата за специфичността на еврейското
разбиране на Бога говорят следните тълкувания на този текст в ранния
юдаизъм:
a) „Той постави владетел за всеки народ, но Израил е дял на Господ” (Сир.
17: 17);
б) „но избрал Той Израил да бъде Негов народ. И го осветил, и го избрал
измежду синовете човешки; защото има много племена и народи и всички
те са Негови, и над всички Той поставил духове, които имат власт да ги
отклоняват от Него. Но над Израил Той не поставил нито ангели, нито
духове, защото Сам Той им е Владетел и Той ги пази и заповядва на
Своите ангели и духове, и всички Свои сили, за да ги пази и благославя, за
да бъдат те Негови и Той техен отсега нататък и за винаги” (Юбил. 15: 3132);
в) „Когато Бог раздели и прегради народите, като отделя тези, които
говорят различни езици, и като ги накара да живеят отделно; когато Той
разпиля и отдели от Себе Си децата на земята, тогава Той определи
границите на потомството на добродетелта, отговарящи на броя на
ангелите… Но какви са дяловете на Неговите ангели и какъв е
определеният дял на Вседържителя и Управителя? Отделните добродетели
принадлежат на слугите, а избраният Израил – на Управителя” (Philo, Post.
91-92)22.

Тези текстове, а можем да посочим и други, ясно свидетелстват,
че пълната власт на Бога Израилев (без значение на Неговите имена) не
е прехвърлена върху друга небесна сила, и че няма разлика между
Всемогъщия (El, Elyon) и Яхве (YHWH). Именно Всемогъщият Бог
притежава властта над всичко – идея, която намираме ясно застъпена у
Филон Александрийски: „Не се учудвай, ако Господарят на всичко, е
определил съюза на мъдрите души да се нарича избрано наследство на
Всемогъщият Бог (μηδὲν οὖν θαυμάςῃσ, εἰ καὶ τοῦ πανηγεμόνοσ θεοῦ

21

Славчо Вълчанов категорично утвърждава, че е характерно за старозаветния начин
на мислене да влага в Божиите имена цяла поредица богословски идеи (Valchanov
1994: 17). Именно затова множественото число на Еlohim изразява абстрактност,
интензивност, възвеличаване и притежаване на сила (Valchanov 1994: 18).
22
„When God divided and partitioned off the nations of the soul, separating those of one
common speech from those of another tongue, and causing them to dwell apart; when he
dispersed and put away from himself the children of earth, then did he fix the boundaries of
the offspring of virtue corresponding to the number of the angels... But what are the portions
of his angels, and what is the allotted share of the All-sovereign Ruler? The particular virtues
belong to the servants, to the Ruler the chosen race of Israel” (De posteritate Caini, 91-92 ).
Преводът на De posteritate Caini (на англ. “On the posterity of Cain and his Exile”) е
според Бокам (Bauckham 2007:44).
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τὸ ἐφ᾽ ἅπαςι κράτοσ εἰληχότοσ ἐξαίρετοσ κλῆροσ εἶναι λέγεται ψυχῶν
ςοφῶν ὁ θίαςοσ”) (Plant. 58-59)23.
Друг старозаветен текст, на който изследователите обръщат
внимание, е Пс. 81:1, 6:
„Бог застана в събранието на боговете; всред боговете произнесе съд…Аз
рекох: вие сте богове, вие сте синове на Всевишния”. Въпреки инклузивните
конотации, текстът не може да обясни следващия стих: „но вие ще умрете
като човеци и ще паднете като всички човеци.”

Написаното означава, че старозаветните текстове не дават
основание да приемем инклузивно разбиране в смисъла на възвеждане
на „сила”, която да можем да поставим наравно с Бога на Израил.
Следователно, същностната различност на еврейския Бог е категорично
засвидетелствана.
3. Библейски личности, небесни фигури, персонифицирани
божествени атрибути и тяхното място в еврейския монотеизъм
Във връзка с разбирането за Бога на Израил като творец на
преден план излиза идеята, че при създаването на света Той е нямал
помощник, което вече говори против всяка мисъл за посреднически
фигури. Посредническите фигури обаче са използвани от Бога в
Неговото суверенно управление на света и историята. Те предават или
извършват волята на Бога винаги в подчинение. Докато Бог стои на
Своя престол, ангелите, дори най-върховните, стоят в положение на
слуги, които очакват да чуят Неговата заповед24.
В литературата от времето на втория храм няма свидетелства,
че върховни ангели или прославени патриарси участват в създаването
на света. Единствено има сведения, че на върховните ангели е поверено
управлението на царствата, което не отнема суверенитета и
23

De plantatione, 58-59 (на англ. “On Noah’s Work as a Planter”); гръцкият текст е взет
от: “Loeb Classical Library”. – <http://www.loebclassics.com/view/philo_judaeusnoahs_work-planter/1930/pb_LCL247.213.xml>
24
Дан. 7: 10; Тов. 12: 15; 4Q530 2.18; 1 En. 14: 22; 39: 12; 40: 1; 47: 3; 60: 2; 2 En. 21: 1;
Ques. Ezra A26, 30; 2 Bar. 21: 6; 48: 10; 4 Ezra 8: 21; T. Ab. A7: 11; 8: 1-4; 9: 7, 8; T.
Adam 2: 9. Във връзка с въпроса за небесните фигури Р. Бокам основателно
разграничава две категории посреднически фигури: 1) върховни ангели и прославени
патриарси (архангел Михаил в Кумранската литература, Yahoel в Апокалипсиса на
Авраам, Моисей в произведението на Йезекиил Трагика (Ezekiel the Tragedian;
последният е познат още като Ezekiel the Dramatist и Ezekiel the Poet. Става въпрос за
евреин драматург, който е писал в Александрия. Предполага се, че творил през 2 в. пр.
Хр. Единственото оцеляло негово произведение Exagōgē е запазено само
фрагментарно в различни автори; 2) персонификации на атрибути на самия Бог: Дух
на Бога, Словото, Мъдростта и др. Според него еврейската литература от
разглеждания период изключва от божествената идентичност първата категория
небесни сили, докато включва втората категория (Bauckham 1998: 17).
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върховенството на Бога. Съществуването на периферни референции,
свързани с почит на ангели, не доказва безспорно дали евреите са
гледали на тях по начин, който би ги правил сравними, дори в някаква
степен, с почитта, отдавана на Бога. Молитвите към ангелите не трябва
да бъдат смесвани със служението към Бога. Такива молитви
продължават на бъдат отдавани на светии в християнския свят.
Небесните сили, които се грижат за народите, не са наричани
божества – няма намек за тяхната божественост. Дори ако тези сили са
почитани като богове сред езическите народи, няма основание да
приемем, че те съществуват като богове, особено, като ги съпоставим с
Бога на Израил, Който властва над тях. Апостол Павел пише: „Колкото
за ядене идолски жертви знаем, че идолът е нищо в света и че друг бог
няма, освен Единаго Бога. Защото, макар и да има само по име богове
(Καὶ γὰρ εἴπερ εἰςὶν λεγόμενοι θεοί), било на небето, било на земята
(както и има много богове и много господевци)25, ние обаче имаме един
Бог Отец (εἷσ θεὸσ ὁ πατὴρ), от Когото е всичко, и ние сме у Него, и
един Господ Иисус Христос (εἷσ κύριοσ Ἰηςοῦσ Χριςτὸσ), чрез Когото е
всичко и ние сме чрез Него” (1 Кор. 8: 4,6). Тези думи на апостола са
повторение на идеята, отразена във Втор. 32: 21: „Те Ме раздразниха не
с бог” (αὐτοὶ παρεζήλωςάν με ἐπ᾽ οὐ θεῷ).
Начинът, по който са представени някои от небесните сили,
също не ни позволява категорично да говорим за пробив в
старозаветния монотеизъм. Вниманието на изследователите е
привлечено от Ангела Господен, който поема върху себе си теофанични
белези – наричан е Бог. Ето някои често тълкувани текстове:
- случаят с Агар, която нарича ангела Бог: „И нарече (Агар)
Господа, Който й говореше, с това име: Ти си Бог, Който благосклонно
ме погледна” (Бит. 16: 13);
„И Бог чу гласа на момчето (оттам, дето беше то); и Ангел Божий от небето
извика на Агар и й рече: що ти е, Агар? не бой се; Бог чу гласа на момчето
оттам, дето е то; стани, дигни момчето и го хвани за ръка, защото Аз ще
произведа от него голям народ” (Бит. 21:17-18);

- Видението на Яков: „Ангел Божий ми каза насъне: Иакове! Аз

отговорих: ето ме… Аз съм Бог (Който ти се явих) във Ветил” (Бит. 31:
11, 13);
- явяването на ангела Господен на Моисей, който го нарича Бог:
„И яви му се Ангел Господен в огнен пламък изсред една къпина… И рече

25

Текстът за по-голяма яснота може да се преведе „сякаш има много богове и много
господи‖ (ὥςπερ εἰςὶν θεοὶ πολλοί, καὶ κύριοι πολλοί).
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(му): Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Иаковов”
(Изх. 3: 2, 6).

В тези разкази по някакъв начин ангелът и Бог се препокриват –
те са едно и също същество. Въпреки привидната яснота текстовете за
ангела Божий не са тълкувани еднозначно. Някои изследователи са
склонни да говорят за култ към ангелите – за форма на обожествяване.
Според други, става въпрос за особен начин, по който евреите
изразявали отсъствието и присъствието на Бога. Ангелът разкрива Бога,
„оприсъствява” Го26 (Dunn 2010:68). В подкрепа на това виждане
говорят следните текстове:
а) „Пази се пред лицето му и слушай гласа му; не му се опирай,
понеже той няма да ви прости греха, понеже името Ми е в него” (Изх.
23: 21). Тук можем да разширим темата, включвайки и значението на
Божието име (Fossum 1985: 84-87).
б) „Ще проводя пред тебе един (Свой) ангел и ще пропъдя
хананейците … (и той ще ви заведе) в земята, дето тече мед и мляко;
защото Аз Сам няма да вървя помежду ви, за да ви не погубя по пътя,
понеже вие сте твърдоглав народ” (Изх. 33: 2-3).
Друг текст, подкрепящ представителните функции на ангела, е
Лука 2: 9: „И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и славата Господня
ги осия”. В този текст ясно проличава идеята за оприсъствяването на
Бога.
Особеното място, което заема архангел Михаил в небесната
йерархия (1 En. 40: 9; T. Mos. 10: 1; 1QM 17: 7,8), не означава, че той
отговаря за всички дела на останалите ангели. Архангелът е поставен
по-горе от другите главни ангели, но няма власт над техните сфери на
управление.
Върховните ангели не стоят с Бога на Неговия небесен престол
– символът, който еврейските автори биха използвали, за да предадат
вицекрал или съуправител. Напротив, те стоят в положение на слуги
(Тов. 12: 15; T. Ab. A7: 11; 8: 1-4; 9: 7,8; Лука 1:19). Също така на тях не
им е отдавана почит. Нещо повече, те отказват почит. Те остават
единствено слуги на Бога, отличаващи се от Него (Тов. 12: 16-22; Apoc.
Zeph. 6: 11-15; 3 En. 16: 1-5; Ascen. Isa. 7: 18-23; 8: 1-10; Apoc. Paul; Ps.26

Джеймс Дан пише във връзка с това: „Ангелът Господен в тези истории е начин, по
който се говори за иманентността на Бога, без да се изоставя Неговата
трансцедентност‖.
20

Mt. 3: 3; 2 En. 1: 4-8; 3 En. 1: 7; Lad. Jac. 3: 3-5; Jos. Asen. 14: 9-12; 15:
11-12)27.
Единственото изключение е описанието на Сина Човешки в 1
Enoch. В есхатологичното време на Божия съд Той е поставен на
престола на Бога, за да извърши съд вместо Него (1 En. 61: 8; 62: 2,5; 69:
27, 29; 51: 3). По този начин поема функции, които са присъщи на Бога,
и затова получава служба. В същото време трябва да кажем, че
поемането на функции е само частично, защото той не участва в
създаването на света и в суверенитета на Бога до бъдещия ден на съда
(46: 5; 48: 5; 62: 6, 9). Затова неговото включване в божествената
идентичност, както се изразява Бокам, остава несигурно (Bauckham
1998: 20). Освен това, случаят със Сина Човешки е отделен и затова не
може да служи като правило.
Случаят с персонифицираните атрибути на Бога е по-различен.
Словото и Мъдростта на Бога участват в делото на сътворението,
понякога с различни роли (Пс. 33: 9; 4 Еzra 6: 38; 2 Ваr. 56: 3-4; 2 En. 33:
4), а понякога взаимозаменяеми (относно Премъдростта Божия: Йер. 10:
12; 51: 15; Пс. 104: 24; Прит. 3: 19; 8: 30; Сир. 24: 3; Прем. 7: 22; 8: 4-6;
9: 2 1QH 9: 7, 14, 20; относно Словото на Бога: Пс. 33: 6; Сир. 42: 15;
Юбил. 12: 4; Sib. Or. 3: 20; 2 Bar. 14: 17; 21: 4; 48: 8; 4 Ezra 6: 38; T. Ab.
9: 6; Прем. 9: 1). Посочените текстове не дават основание да приемем,
че Бог е творил с посредничеството на някой друг. Показателна е
молитвата на Иудит: „Тъй, тъй, Боже на отца ми и Боже на Израилевото
наследие, Владико (по-ясна би била думата Господар) на небето и на
земята, Творецо на водите, Царю на всяко Твое творение…” (δέςποτα
τῶν οὐρανῶν καὶ τῆσ γῆσ κτίςτα τῶν ὑδάτων, βασιλεῦ πάςησ κτίςεώσ
ςου) (Иуд. 9: 12). Същият език е отразен и в месианските части на Пс.
Соломонови (Пс. Сол. 17: 1-4, 21, 45; 18: 1, 5, 10). „Аз съм Господ,
Който всичко сътворих. Сам прострях небесата и със силата Си разстлах
земята” (Ис. 44: 24)28. 2 En. 33: 4 казва, че Бог няма съветник в
сътворението, но Неговата Премъдрост Му е била съветник. Тези места

27

Тези текстове са изследвани в: Bauckham 1980-1981: 322-341; Stuckenbruck 1994:
679-696; Stuckenbruck 1995: 75-103.
28
Виж също 2 En. 33: 4 и 4 Ezra 3: 4. Филон, който учи за втора сила, която участва
при сътворението единствено на човека, настоява, че Бог създава у човека онова, което
е добро, а неподходящото за Него е предоставено на тази подчинена на Бога сила.
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ясно говорят, че извън Бога няма друг, който да съучаства в
сътворението. Мъдростта в случая е свойство на Бога.
По отношение на Словото трябва да подчертаем, че еврейската
мисъл, за разлика от асирийската, вавилонската и египетската,29 (Boman
1960: 59) не допуска персонификация на словото. Въобще ние нямаме
категорично основание да субстантивираме атрибутите на Бога.
Контекстуалният прочит показва по-скоро морален и фигуративен
смисъл. Бог е въплъщение на Премъдростта: „Един е премъдър, твърде
страшен – седящият на Своя престол Господ” (Сир. 1: 7-9; виж още 4:
12-17). Метафоричното значение на Мъдростта ясно е отразено в 1
Enoch: „Мъдростта не намери място, в което тя може да живее; място
(за нея) бе намерено на небесата. Мъдростта отиде да живее в децата на
народа, но не намери място за живеене. (Затова) тя се върна на своето
място и се настани постоянно между. Тогава глупостта напусна своя
дом и намери тези, които не очакваше. И живя с тях” (1 En. 42).
Освен тези библейски и извънбиблейски свидетелства, трябва
да приведем и следните, дадени от Филон Александрийски и Йосиф
Флавий. Филон Александрийски пише: „Нека ние, тогава, да запечатаме
дълбоко в нашите сърца това като първа и най-свята от заповедите, да
приемаме и почитаме най-високо Бога (ἕνα τὸν ἀνωτάτω νομίζειν τε
καὶ τιμᾶν θεόν), и нека идеята, че боговете са много, никога да не
достига до ушите (ἡ πολύθεοσ μηδ᾽ ὤτων ψαυέτω) на този, чието
правило на живот е да търси истината в чистота и простодушие” (De
Decal. 65). Историкът Йосиф Флавий пише в същия дух: „Първата
заповед учи, че Богът е един. Признаването на единия Бог е общо за
всички евреи” (A. J. 3. 91; 5. 112). Св. апостол Павел, съвременник на
двамата еврейски автори също утвърждава: „няма друг Бог, освен
Единият” (ὅτι οὐδεὶσ θεὸσ ἕτεροσ εἰ μὴ εἷσ) (1 Кор. 8: 4).
Следователно, в светлината на тези текстове понятието
монотеизъм остава най-надеждно и способно да изрази вярата на
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Т. Боман ясно е доловил разликите. В Асирия и Вавилон божественото слово е
възприето под формата на физико-космическа сила. В Египет силата, която твори и
поддържа всичко, е сведена до словото на бога. В този случай словото определено е
винаги активно, флуидно или безплътна субстанция, излизаща от устата на
Божеството.
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евреина, че техният Бог е Творец и Господар на всичко, освен Него няма
други богове и затова единствено Той трябва да бъде почитан30.
4.
Новозаветни
текстове,
които
свидетелстват
за
божествеността на Христос
Новозаветните текстове, които говорят за уникалността на
Господ Иисус Христос, отнасят към Спасителя дефиниции, понятия и
образи, които са свойствени единствено за Бога.
Монотеистичната
рамка,
в
която
функционира
раннохристиянската мисъл, намира потвърждение в следния текст: „И
тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата по закона. Или
Бог е Бог само на иудеите, а не и на езичниците? Разбира се, и на
езичниците; защото един е Бог (εἷσ ὁ θεὸσ), Който ще оправдае
обрязаните по вяра и необрязаните чрез вярата” (Рим. 3: 28-30). Текстът
има определена алюзия към Шема (Втор. 6: 4-9). Апостолът познава
характерната за периода вероизповед (Sib. Or. 3: 11; Sib. Or. frag.1: 7,
32).
Във връзка с горния текст трябва да обърнем внимание на 1
Кор. 8:1-6, в който св. апостол Павел реформулира Шема (ἄκουε Ιςραηλ
κύριοσ ὁ θεὸσ ἡμῶν κύριοσ εἷσ ἐςτιν), включвайки Иисус в тази
вероизповед (“ние обаче имаме един Бог Отец, от Когото е всичко, и
ние сме у Него, и един Господ Иисус Христос, чрез Когото е всичко, и
ние сме чрез Него”, 8: 6). Апостол Павел заменя „Бог” с „Отец” и
„Господ” с „Иисус Христос”. По този начин той отъждествява Христос
Господ с Бог Отец, защото само Отец е „Бог” на Шема. Следователно
можем да говорим за християнска интерпретация на Шема. Откъсът
отразява еврейска монотеистична гледна точка: чуждите богове са
наречени идоли, които са нищо, Бог на евреите е един (οἴδαμεν ὅτι
οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόςμῳ καὶ ὅτι οὐδεὶσ θεὸσ εἰ μὴ εἷσ). Понятието
Господ (κύριοσ), което е отнесено към Иисус, е взето от Шема. Според
Бокам св. апостол Павел не добавя към единия Бог от Шема титула
30

Разбирането, че Бог е един и освен Него няма други богове, е засвидетелствано на
много места както в Стария Завет, така и в Новия Завет: Втор. 4: 35, 39; 32: 39; 1 Цар.
2: 2; 2 Цар. 7: 22; Ис. 43: 11, 44: 6; 45: 5, 6, 14, 18, 21, 22; 46: 9; Ос. 13: 4; Иоил 2: 27;
Прем. 12: 13; Иуд. 8: 20; 9: 14; Сир. 24: 24; 36: 5; 4Q504 (4QDibHam) 5: 9; 1Q35 1: 6;
Вар. 3: 36; 2 En. 33: 8; 36: 1; 47: 3; Sib. Or. 3: 629, 760; 8: 377; T. Ab. A8: 7; Orphica 16;
Philo. Leg. 3. 4, 82.
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„Господ”, когото Шема не споменава. Апостолът идентифицира Иисус
като „Господ”, за Когото Шема учи, че е един. Бокам пише следното във
връзка с вмъкването на Господ Иисус в тази конструкция: „В това
безпрецедентно реформулиране на Шема уникалната идентичност на
единия Бог се състои от единия Бог Отец и единия Господ, Неговия
Месия (Който имплицитно е считан за Син на Отца). Ап. Павел
пренаписва Шема, за да включи едновременно Бог и Иисус в уникална
божествена идентичност”(Bauckham 2004: 224).
Еврейският начин на мислене не допуска участието на друго
същество в акта на сътворението (Ис. 44: 24; Иер. 10: 16, 51: 19; Сир. 43:
33; Прем. 9: 6; 2 Maк. 1: 24; 3 Мак. 2: 3; 1 En. 9: 5; 84: 3; 2 En. 66: 4;
Юбил. 12: 19; Apoc. Ab. 7: 10; Jos. Asen. 12: 1; Sib. Or. 3: 20).
У Филон ние можем да открием алюзии за участието на
опосредстващи сили при сътворението. Той приема стандартния
философски ред на подредба на видовете и го отнася към връзката на
Бог със света: Сам Бог е създаващата причина (αἴτιον μὲν αὐτοῦ τὸν
θεὸν ὑφ᾽ οὗ γέγονεν), Неговото Слово е инструментът, чрез който
светът е образуван (ὄργανον δὲ λόγον θεοῦ δι᾽ οὗ κατεςκευάςθη), а
причината на творението (някак като последна причина) е проявата на
добротата на Твореца (τῆσ δὲ καταςκευῆσ αἰτίαν τὴν ἀγαθότητα τοῦ
δημιουργοῦ). Това разделение е на обичащите истината, които се опират
на истинското и здраво познание; а тези, които говорят, че нещо е
получено чрез Бога, приемат, че причиняващото средство е творецът, а
средството към причината е човешкият ум (φιλαλήθων ἥδε διάκριςισ
ἐπιςτήμησ ἀληθοῦσ καὶ ὑγιοῦσ ἐφιεμένων· οἱ δὲ φάςκοντεσ διὰ τοῦ
θεοῦ τι κεκτῆςθαι τὸ μὲν αἴτιον ὄργανον τὸν δημιουργόν, τὸ δ᾽ ὄργανον
αἴτιον τὸν ἀνθρώπινον νοῦν ὑπολαμβάνουςι). Филон явно се стреми да
придаде на Бога висша форма на причинност, свеждайки инструменталността
до проявлението на Бога в умопостигаемия свят – Неговия Логос31.
31

De cherubim, 127. Филон пише малко по-нагоре в текста, че Бог е причина, а не
инструмент, а това, което е създадено чрез инструмента, е създадено изцяло чрез
причината (ὅτι ὁ θεὸσ αἴτιον, οὐκ ὄργανον, τὸ δὲ γινόμενον δι᾽ ὀργάνου μὲν ὑπὸ δὲ
αἰτίου πάντωσ γίνεται). На друго място Филон нарича логоса втори бог: „Нищо
смъртно не може да се уподоби на Висшия (Бог) и Отец на вселената, но на втория
бог, който е слово на образа” (θνητόν γὰρ οὐδὲν ἀπεικονιςθῆναι πρὸσ τὸν ἀνωτάτω
καὶ πατέρα τῶν ὅλων ἐδύνατο, ἀλλὰ πρὸσ τὸν δεύτερον θεόν, ὅσ ἐςτιν ἐκείνου λόγοσ)
(Quaestiones in Genesim, 2: 62). Съществува сериозно основание да мислим, че в
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Св. апостол Павел обаче по уникален начин „препрочита“
текста от Второзаконие, променяйки първоначалния смисъл, което
намираме в Рим. 11: 36, където всичко е отнесено към Отца („Защото
всичко е от Него, чрез Него и у Него”). Затова грехът против Христос
(10: 12) е всъщност грях срещу Отца, следователно Те не могат да бъдат
мислени отделно.
В същото време текстът няма за основна цел да отговори на
въпроса за природата на старозаветния монотеизъм, а да очертае
любовта, която християните трябва да имат към Бога (1 Кор. 8: 3), за
текстовете на Филон е застъпено учението за участие на други небесни сили при
сътворението. Бог, според Филон е автор единствено на добрите неща (De agricultura,
128, 129; De fuga et inventionе, 66). Затова Бог е използвал посредници, когато създават
човека: „И практикът на добродетелта свидетелства в подкрепа на тази моя доктрина,
казвайки: „Бог, Който ме е пасъл, откак съществувам до днес, Ангелът, който ме
избави от всяко зло” (Бит. 48: 15). Понеже по-старите добрини, с които душата се
храни, той приписа на Бога, а по-новите, които произлизат от страх от греховете, на
слугата Божи. Затова мисля, когато (Моисей) разсъждавал за творението, заявил, че
всички неща са създадени от Бога, а само човекът е оформен сякаш със съдействието
на други. Понеже (Моисей) казва: „ Рече Бог: да направим човека по наш образ”, тъй
като „да направим” се отнася до множество”. Отецът на всичко разговаря със Своите
сили, на които даде дял да оформят смъртната наша душа чрез подражаване на
Неговото умение, когато разумното в нас Той оформи, считайки за справедливо,
ръководното в душата да бъде създадено от Господаря, а подчиненото – от подчинени.
И Той използвал силите, които са свързани с Него, не само за това, което бе
споменато, но защото само човешката душа е способна да приема идеите на злите и
добрите неща и да използва една от двете, понеже не може да използва двете. Затова
Той счете за необходимо творението на злите неща да даде на други творци, а да
запази добрите само за Себе Си (μαρτυρεῖ δέ μου τῷ λόγῳ ὁ ἀςκητὴσ ἐν οἷσ φηςιν· “ὁ
θεὸσ ὁ τρέφων με ἐκ νεότητοσ, ὁ ἄγγελοσ ὁ ῥυόμενόσ με ἐκ πάντων τῶν κακῶν”.τὰ μὲν
γὰρ πρεςβύτερα ἀγαθά, οἷσ ἡ ψυχὴ τρέφεται, ἀνέθηκε θεῷ, τὰ δὲ νεώτερα, ὅςα ἐκ
φυγῆσ ἁμαρτημάτων περιγίνεται, θεράποντι θεοῦ. διὰ τοῦτ, οἶμαι, καὶ ἡνίκα τὰ τῆσ
κοςμοποΐιασ ἐφιλοςόφει, πάντα τἄλλα εἰπὼν ὑπὸ θεοῦ γενέςθαι μόνον τὸν
ἄνθρωπον ὡσ ἂν μετὰ ςυνεργῶν ἑτέρων ἐδήλωςε διαπλαςθέντα. "εἶπε" γάρ φηςιν "ὁ
θεόσ· ποιήςωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν", πλήθουσ διὰ τοῦ "ποιήςωμεν"
ἐμφαινομένου. διαλέγεται μὲν οὖν ὁ τῶν ὅλων πατὴρ ταῖσ ἑαυτοῦ δυνάμεςιν, αἷσ τὸ
θνητὸν ἡμῶν τῆσ ψυχῆσ μέροσ ἔδωκε διαπλάττειν μιμουμέναισ τὴν αὐτοῦ τέχνην,
ἡνίκα τὸ λογικὸν ἐν ἡμῖν ἐμόρφου, δικαιῶν ὑπὸ μὲν ἡγεμόνοσ τὸ ἡγεμονεῦον ἐν ψυχῇ,
τὸ δ᾽ ὑπήκοον πρὸσ ὑπηκόων δημιουργεῖςθαι. κατεχρήςατο δὲ καὶ ταῖσ μεθ᾽ ἑαυτοῦ
δυνάμεςιν οὐ διὰ τὸ λεχθὲν μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι ἔμελλεν ἡ ἀνθρώπου ψυχὴ μόνη κακῶν
καὶ ἀγαθῶν ἐννοίασ λαμβάνειν καὶ χρῆςθαι ταῖσ ἑτέραισ, εἰ μὴ δυνατὸν ἀμφοτέραισ.
ἀναγκαῖον οὖν ἡγήςατο τὴν κακῶν γένεςιν ἑτέροισ ἀπονεῖμαι δημιουργοῖσ, τὴν δὲ
τῶν ἀγαθῶν ἑαυτῶ μόνῳ. Fug. 67-70). Този текст свидетелства, че Филон допуска
участие в творението на сили, които са по-ниско от Бога (те не са Бог), за да оформят
несъвършеното в човека. Гръцките текстове са взети от Bible Works 8.
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разлика от тяхното участие в идоложертвените храни. Във връзка с това,
Христос е включен в релационните заветни отношения, които в
старозаветна перспектива са характерни за Бога. Крис Тилинг развива
своето разбиране за Павловата христология именно върху тази
платформа: връзката на вярващите с Христос (Tilling 2012: 63-74).
Друг важен текст, на който трябва да обърнем внимание, е Фил.
2: 5-11. Текстът говори не просто за предсъществуването на Иисус
Христос, но за Неговата божественост (ὃσ ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ
ἁρπαγμὸν ἡγήςατο τὸ εἶναι ἴςα θεῷ). Подобно на 1 Кор. 8: 6, който
почива на Втор. 6: 4 (LXX), текстът от Филипяни е построен върху Ис.
45: 23 (LXX) („Кълна се в Мене Си: от устата Ми излиза правда, дума
неизменна, че пред Мене ще се преклони всяко коляно, в Мене ще се
кълне всеки език”). Езикът на новозаветния откъс, който е запазен за
Бога, е отнесен категорично към Иисус Христос. От една страна, Иисус
е различен от Отца, а от друга – участва в божествената идентичност.
Ясно проличава сходството между 1 Кор. 8: 6 и Фил. 2: 11 („и всеки
език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца”). В
тези формулировки проличава основна идея на апостола на народите:
Христос е открит като Син на Бога и като Господ. Следователно Бог е
Отец на нашия Господ, което означава, че е наш Отец чрез Христос32.
Във връзка с Филипяни стои Колосяни 1:15-20, където Христос
е представен като образ на невидимия Бог (ὅσ ἐςτιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ
ἀοράτου), имащ битие преди всяка твар. Мнението на Дж. Дан, че
фразите „образ на Бога” и „форма на Бога” не говорят в подкрепа на
божественото битие на Христос, губи своята тежест, когато двете фрази
бъдат погледнати по-цялостно. Думите във 2 Кор. 4: 6 „за да бъде
светло познанието на славата на Бога в лицето на Иисус Христос” (τῆσ
γνώςεωσ τῆσ δόξησ τοῦ θεοῦ ἐν προςώπῳ Ἰηςοῦ χριςτοῦ)
свидетелстват, че славата на Бога е отразена в ипостаста на Иисус. В
Единородния Син ние виждаме Бога. Спасителят не е просто
предсъществуващ в ангеломорфен смисъл, Той изхожда от самите недра
на Отца (Йоан 1: 18). Съвременните критични издания на Новия Завет
предлагат и друга редакция: вместо „Единородният Син” стои
„Единородният Бог”. Това четене е основано на най-древните ръкописи,
32

Виж Fee 2007:10.
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докато изразът „Единородният Син” се среща само в някои ръкописи
едва от четвърти век. Направената редакция в критичните издания се
потвърждава от използването на фразата „Единородният Бог” у св.
Василий Велики, св. Амфилохий Иконийски и св. Григорий Нисийски.
Тази версия засвидетелства ранната вяра на Църквата в божествеността
на Христос.
За по-доброто разбиране на новозаветния образ на Спасителя
Христос не е достатъчно да останем съсредоточени предимно в
извънканоничната литература и извори, които имат историкорелигиозно значение. Имайки ясно разбиране, че Новият Завет в
неговия каноничен вид е продукт на църковния опит, ние трябва да
търсим смислов континуитет в следапостолския период (кр. на 1 в. сл.
Хр. – кр. на 2 в. сл. Хр.). Мнението, че христологията търпи идейно
развитие, може да бъде прието, ако има явно напрежение между
каноничните текстове на Новия Завет и литературата от втори век. Този
въпрос предполага отделно задълбочено изследване.
Св. Игнатий Богоносец в посланието си до Ефеската църква
пише: „Има само един лекар, телесен и духовен, роден и нероден, Бог в
човек, истински живот в смърт, от Мария и от Бога, (първо страстен,
след това безстрастен), Иисус Христос – нашият Господ” (Еф. 7:1-2).
Св. Игнатий категорично утвърждава човечеството на Христос, без да
пренебрегва Неговата божественост. Всичко това идва да покаже, че
проблемът, срещу който св. Йоан Богослов се е борил, вероятно е
протичал в контекста на висока христология (Smith 2011: 42).
Продължаващата полемика свидетелства също, че проблемът, срещу
който се е борил св. Йоан, не е бил преодолян. Св. Игнатий използва
същата стратегия, аргументи и термини като евангелиста, което
свидетелства за обща традиция. Изследователите са до голяма степен
съгласни, че св. Игнатий не само е познавал някои от Павловите
послания, но е бил под тяхно влияние. Христологичните определения на
апостолския мъж не просто са сходни с тези в пастирските послания, но
дори са по-категорични. Срещаме следните титулувания в други
послания на св. Игнатий: „Нашият Бог, Иисус Христос” (Рим. 3: 3; До
Поликарп 8: 3); най-драматичният израз е „кръвта на Бога” (Еф. 1: 1).
Същото разбиране за божественото достойнство на Господ
Иисус Христос откриваме и у св. Юстин Философ. Светецът нарича
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Спасителя „Господ и Бог”. Мъченикът отъждествява Сина с Ангела
Господен, който се явил на Аврам в Бит. 18, подчертавайки, че този
Ангел е наречен Бог в библейския текст (Разговор с юдеина Трифон 56,
58, 126).
В заключение можем да кажем, че на страниците на Новия
Завет откриваме най-ранния опит на Църквата да отговори на въпроса:
Кой е Иисус от Назарет? Въпреки липсата на систематично изложение,
подобно на това от следващите векове, пред нас се откроява образът на
Христос, Който „стана толкова по-горен от Ангелите, колкото пославно от тях име е наследил” (Евр. 1: 4). Това въздигане над ангелите
не трябва да бъде разбирано в адопционистки смисъл, защото Синът е
сияние на славата и образ на Божията ипостас (Евр. 1: 3). Апостолите
препрочитат старозаветните текстове в следвъзкресна перспектива и
затова е трудно да намерим адекватни паралели в контекстуалните
литературни свидетелства. Те могат да бъдат насилени и приспособени
за нуждите на тълкувателите. Ние нямаме основание да приемем, че
литературата, която ни помага да разберем монотеистичната рамка и в
която идейният живот на ранните християни динамично протича,
говори за инклузивна христология. Богът на Израил запазва Своята
уникалност, която се открива до голяма степен във възприемането на
Неговото величие. Въпреки че старозаветният език е многообразен и
отворен за широки интерпретации, евреинът, особено по времето на
Спасителя, има ясно съзнание за Божието единство, без значение дали
говорим за онтологичен или релационен смисъл. Апостолите, които
пишат първите християнски текстове, запазват говоренето за Бога, което
е характерно за евреите тогава. Именно затова имаме нужда да
изследваме мисленето и говоренето на последните и да търсим връзката
на този език с използвания от ранните християни.
Във връзка с написаното дотук можем да приемем, че
християнството е развило уникално богословие, поради което трудно
можем да открием тъждествени идеи. Символичните конструкти са
често срещани, но тяхното съдържание се разминава. Затова е
необходимо е да се отделя повече внимание на христологичния език в
следапостолския период.
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ФОЛКЛОРНИ ЛИ СА ПАРЕМИИТЕ
В СРЕДНОВЕКОВНИТЕ МАРГИНАЛНИ ТЕКСТОВЕ?
Данко Георгиев
DO SET EXPRESSIONS IN MEDIEVAL MARGINAL TEXTS ORIGINATE IN
FOLKLORE?
Danko Georgiev
Abstract: The study aims to analyze the presence of set expressions in medieval
marginal texts. The analysis requires understanding of the specifics of the two types of
cultures - literary and folklore and the possible interplay between them. Following the
theoretical discussion, some specific examples are given to present the ways in which set
expressions functions in non-folklore texts. It is found that the literary formulas in the
paratexts are based on the Biblical worldview, which constitutes the difference between them
and the folklore language formulas. If any influence is possible at all, it is one-way – from
literary text to folklore. The opposite is unacceptable as a rule.
Key words: marginal, set expressions, folklore, literary texts

Паремиите са необходим елемент от човешкото общуване, тъй
като те по специфичен изразен начин предават конкретна и важна за
индивида информация, осигуряват му защита от определени опасности,
поддържат психическото му равновесие, тренират определен тип
способности. Всички тези функции определят важното място, което
тези текстове заемат в живота на обществото. Поради широката им
употреба и подчертаната им вече значимост логично възниква въпросът
за тяхното присъствие в други типове нефолклорни текстове.
Тук обаче трябва да се отвори една скоба и да се обърне
внимание на един съществен момент – подходът при изследването на
фолклорния тип текстове. Много често, навярно чисто механично,
изследователите пристъпват към тези текстове като към литературна
творба, което е предпоставка за достигане до неадекватни изводи в
процеса на работа. Сферата на съществуване е един от основните
критерии за разграничаването на фолклорния от литературния текст
(Bogatyrev, Yakobson 1971: 374). Фолклорният текст е част от съвсем
друг тип система и осмислянето му трябва да се прави в контекста на
субкултурата, в която той функционира1. Литературният текст, а също
така и текстовете от средновековната книжнина, имат своите различни
принципи на функциониране в съответните културни системи.

1

В тази насока разсъждават също Р. Якобсон (Yakobson 1966: 4-15), Б. Путилов
(Putilov 1977: 14-22), Д. Буркхарт (Burkhart 1980: 35-51).
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Говорейки за културата2, трябва да се има предвид, че тя не е
универсално множество, не включва всичко, а образува една особена
изолирана сфера, която се противопоставя на не-културата. В тази
опозиция маркираният член – културата, се проявява като знакова
система на фона на не-културата (Lotman, Uspenski 1990: 235-236).
Основната същност на културата е в структурната организация на
заобикалящия човека свят. Културата е генератор на структурността и
чрез това тя създава около човека сфера, която прави възможен
обществения живот. Това се реализира чрез натрупване, запазване и
предаване на ненаследствената информация в конкретните колективи на
човешкото общество (Lotman 1990: 262). Щамповащото структурно
устройство, което спомага за изпълнението на тази функция, е
естественият език (Lotman, Uspenski 1990: 238). Трябва да се отбележи,
че и различните материални паметници биха могли да се разглеждат
като носители на културна информация (Lotman 1990: 262), но езикът е
водещ, тъй като той се е утвърдил като основно комуникативно
средство в обществата. От тази гледна точка, за всеки тип култура от
особено значение е системата от текстове, които запазват и предават
културната информация, а също така и специфичните кодове за
разчитането на тази информация.
Фолклорните текстове са част от един особен тип колективна
култура, което предполага, наред със задължителното им усвояване от
страна на всеки член на фолклорното общество, същото това общество
да санкционира тези текстове. Това води до налагането на особен вид
прагматическа цензура, в следствие на която във фолклорната култура
остават да функционират само нужните за обществото текстове
(Bogatyrev, Yakobson 1971: 372). Литературната творба, благодарение на
една от своите особености – писмената фиксация, съществува
неограничено във времето от момента на своето възникване3, въпреки
че в този или в следващ момент тя може да се окаже неразбрана с
незначителна стойност и да попадне в периферията на културната
ситуация. Независимо от това, тя продължава да съществува с
презумпцията, че нейният потенциал може да бъде преоценен при
определени обстоятелства.
Устният начин на съществуване на фолклорните текстове
съществено ги отличава от литературните и книжовните. Вторите два
2

Понятието култура има различни тълкувания в зависимост от подхода при
изучаването й. В случая се посочват по-скоро основни нейни характеристики, без да се
прави опит за обобщено определение, тъй като това не е цел на настоящото
изложение.
3
Тук като изключение могат да се разглеждат физически унищожените ръкописи на
книжовни или литературни текстове.
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типа текстове са обективирани, те конкретно съществуват във времето и
пространството. Богатирев и Якобсон (Bogatyrev, Yakobson 1971: 374),
разглеждайки тази специфична особеност, първи предлагат идеята, че
съотношението между фолклорния текст и неговото конкретно
изпълнение в реална ситуация от определен носител на фолклора (т. е.
отделните му варианти) трябва да бъдат разглеждани подобно на
отношението език – реч в езикознанието. Фолклорните текстове
(подобно на езика в съзнанието на неговите носители) съществуват в
съзнанието на колектива като потенциален комплекс от известни норми
и традиции, които (подобно на речта) намират конкретна реализация
при изпълнението в реална обстановка (вариант на текста), което при
всеки отделен случай може да бъде считано за уникално4.
Вариативността на фолклорните текстове е друга важна тяхна
отличителна черта. Тя е не толкова плод на свойствата на паметта и
съзнанието на изпълнителя, колкото на комуникативната ситуация –
живият контакт с аудиторията, при който оказват влияние различни
фактори (Chistov 1972: 114). Изпълнението в реално време дава
възможност за едновременен процес на възпроизвеждане и възприятие,
което предполага реализирането на т.нар. обратна връзка. За разлика от
това, при културната комуникация от технически (писмен) тип е налице
времево и пространствено разделение между писател и читател (Chistov
1972: 115).
При фолклора от особено значение е специфичната фигура на
изпълнителя. Тази роля в никакъв случай не може да се свърже нито с
ролята на читател, нито с тази на автор или четец на литературния
(книжовен) текст (Bogatyrev, Yakobson 1971: 375). Особеност при
фолклора е и това, че ролите на изпълнител и слушател лесно могат да
бъдат разменяни, докато при литературните и книжовни текстове
ролите на генератор и потребител на естетическата информация са
строго фиксирани (Chistov 1972: 116-117). Възпроизвеждането на
фолклорния текст в никакъв случай не означава пасивно заимстване на
познати формули. Изпълнителят не повтаря дословно това, което е чул,
а при всеки отделен случай внася малки или по-големи промени (Propp
1976: 23). Възникването по този начин на отделни варианти на
фолклорния текст са съвършено различно явление в сравнение с
редакциите на литературното произведение (Propp 1976: 24) или
възможността за известни промени от страна на книжовника в текста
при препис на ръкописа, която напълно изчезва с появата на
книгопечатането (Chistov 1972: 116).
4

Проп също отбелязва, че генетически фолклорът е по-близък до езика, отколкото до
литературата (Propp 1976: 22).
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Освен че има свои специфични структурни закони, фолклорът
притежава особена, характерна само за него поетика, която се отличава
от поетиката на литературните произведения (Propp 1976: 20).
Типологията на фолклорните форми трябва да се разглежда независимо
от типологията на литературните. Механичното пренасяне на методите
и понятията за изследване на литературни материали в областта на
фолклористиката са в ущърб на анализа на фолклорните художествени
форми. Често недооценени остават съществените различия между
литературното произведение и записа на фолклорния текст, който сам
по себе си го превръща в друга категория (Bogatyrev, Yakobson 1971:
380-381). Фиксираният текст във фолклорния сборник волно или
неволно влиза в нашето съзнание, създавайки ни погрешно впечатление
за неподвижност, а от там и самият подход при анализа е като към
фиксиран текст (Putilov 1977: 19). Литературоведската трактовка за
поетиката на фолклора като художествена форма и съвкупност от
средства за изразяване на определено съдържание опростяват същността
на фолклорната поетика (Putilov 1977: 14). М. Жус в своето изследване
Le Style oral rythmique дори прави опит да въведе нов тип терминология,
съответстваща на традиционната филологическа, но адаптирана според
спецификата на устното творчество (Jousse 1925: 99-109). Фолклорният
текст притежава редица специфични черти, които дотолкова го
отличават от литературния, че методите на литературното изследване са
недостатъчни за разрешаване на всички свързани с фолклора проблеми.
Литературният анализ, дори и да е в състояние да установи явленията и
закономерностите на фолклорната поетика, не е способен да ги обясни
(Propp 1976: 21). За да бъде правилно разтълкуван и разбран
фолклорният текст, той трябва да се разглежда на фона на цялата
система, към която принадлежи5.
Важно свойство на културните текстове е семантичната им
подвижност – един и същ текст може да предлага на различните си
потребители различна информация. За да бъдат правилно дешифрирани
и разбрани, е необходимо да се приложи подходящият код. Цялата
йерархия от кодове, формиращи един или друг тип култура, може да
бъде дешифрирана с помощта на идентична кодова структура.
Например, съвременният читател на сакрален средновековен текст
дешифрира семантиката му посредством различни от тези на създателя
му структурни кодове. При това се променя и типът текст – в системата
на създателя той принадлежи към свещените текстове, докато за
читателя това е обикновен текст (Lotman 1990: 266).
5

Подробно върху проблема за поетиката на фолклорния текст и неговата
функционална натовареност се спира Путилов (Putilov 1977: 14-22).
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Направеният кратък обзор на принципните разлики между
фолклорен, литературен и книжовен текст има за цел да насочи
вниманието към два момента. Първият е свързан с широко
разпространения прикрит или неосъзнат литературоведски подход при
разглеждането на фолклорните произведения в българската
хуманитарна наука6. В редица изследвания се обръща основно внимание
на художествените изразни средства и художествения творчески
порив на народния певец, вместо да се акцентира върху начина, по който
даденият фолклорен тип (жанр) функционира в системата на
фолклорната култура; специфичните особености на конкретния
фолклорен текст, които го свързват и отличават от останалите;
характерната за фолклора образност и др. под. проблеми. Неотчитането
на особеностите на фолклорния текст като част от специфична културна
система води до странни, понякога парадоксални заключения.
Съвременен пример в това отношение, който засяга и настоящата
работа, е обширното изследване на Л. Крумова-Цветкова (KrumovaCvetkova 2010). Наред с откриването на най-различни образни средства
в благословиите, разгледани от чисто литературоведска гледна точка и с
такава терминология, но представени като характерни за фолклора
(Krumova-Cvetkova 2010: 58-77), авторката посочва, че благословиите
са имали значителна роля предимно в миналото, като част от
семейно-религиозната обредност и са заемали важно място в
семейната и църковна традиция в славянската култура (KrumovaCvetkova 2010: 19, 32). Наред с това, според Крумова-Цветкова,
коледарските благословии са словесни произведения с богат сюжет и
са вид художествена проза, изградена със средствата на ритмичносинтактичния паралелизъм, лексикалните и звукови повторения и
звукописа, т.е. на основата на вторичните признаци на
стихотворната реч (Krumova-Cvetkova 2010: 35). Напълно погрешно е
да се разглеждат едни от малкото съществуващи и развиващи се и до
днес фолклорни жанрови форми, каквито са паремиологическите, едва
ли не като отживелица или архаизъм. Благословията в християнската
култура (не само славянска) първо се различава принципно като тип
текст от фолклорната (поради описаните по-горе особености) и второ,
съвсем не е загубила смисъл и употреба в съвременните богослужебни
практики. Наличието на сюжет в благословиите, окачествяването им
като художествена проза и др. под. открития е трудно да бъдат
коментирани. Вторият съществен момент при подобни изследвания е
необходимостта от особено внимание при изучаването на възможните
6

Едни от първите изследователи, наложили тази силно застъпена в българската
фолклористика линия, е П. Динеков.
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взаимодействия и взаимни прониквания между тези различни словесни
явления – фолклорен, книжовен и литературен текст, всеки част от
отделна културна традиция, с конкретни особености на функциониране.
При разглеждането на този въпрос, освен особеностите на всеки тип
култура, трябва да се отчете доколко всяка една от тях е способна да
допуска външни влияния. Също така трябва да се има предвид, че много
култури изобщо не допускат възможността за някаква съществена
промяна в актуалността на формулираните от тях правила (не се
допуска преоценка на ценностите). Това е непосредствено свързано с
ориентацията към миналото, която осигурява необходимата стабилност
като едно от условията за съществуването на културата (Lotman,
Uspenski 1990: 245).
Създадените през Средновековието писмени текстове са част от
специфична културна система. Те се изграждат по строго определени
канонични правила и функционират на съвсем различно от фолклорното
ниво, респективно и от литературното. Основната им цел, особено през
най-ранния период на съществуване, е свързана с налагането и
утвърждаването на християнската вяра. Фактът, че християнската
пропаганда се осъществява на собствен разбираем език –
старобългарски, допълнително подпомага този процес. Както при всеки
тип културна система, и при средновековната книжнина от особено
значение е универсалната опозиция център – периферия7. Централно
място в тази система заемат именно сакрално-идеологически
натоварените текстове, които са строго подчинени на традиционните
християнски норми. Наред с тези текстове обаче, съществуват и такива,
които имат придатъчно-обяснителен, въвеждащ или заключителен
характер, и които отграничават главния текст от реалността, но
заедно с това го свързват с нея, като стимулират по определен начин
възприемането му от аудиторията (Trendafilov 2006: 410).
Периферията на средновековната писмена култура е мястото, където
биха могли да се очакват повече или по-малко отклонения от нормата.
Текстовете, които функционират там, представят друг подход към
действителността, в тях книжовникът е по-свободен, по-историчен и
по-оригинален (Trendafilov 2006: 418).
Тук трябва да се обърне внимание и на отношението адресат –
адресант в средновековната писмена традиция. Преписвачите на
7

Подробно разглеждане на отношението на този текстови универсум в Учително
евангелие на Константин Преславски и Симеоновия сборник в препис от 1073 г. прави
Хр. Трендафилов. Наблюденията на автора върху преславските сборници обаче могат
да бъдат принципно приложени при разглеждането на средновековните паратекстове
като особен вид писмена култура (Trendafilov 2006: 409-419).
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текстовете са образовани хора с църковен или монашески сан, а
авторските съчинения са дело на авторитетни и приближени до властта
книжовници (обикновено също с църковен сан), т. е. генератори на
културната информация са хора, оторизирани да пропагандират
християнските ценности и да се противопоставят на езическите
възгледи. Писмената фиксация на текста изключва възможността за
влияние върху него от страна на читателя, въпреки че в повечето случаи
(особено в първите векове от разпространението на славянската
писменост) основната част от читателите са също духовни лица. Дори и
след по-широкото разпространение на грамотността сред миряните (за
което свидетелстват различните надписи по керамични съдове, каменни
зидове и т.н.), писането върху книга е било привилегия на
специализирани в тази дейност граматици и преписвачи, в основната си
част духовни лица или приближени до владетелите (Gyuzelev 1985: 5563). Необходимо е да се посочи обаче, че това наблюдение на В.
Гюзелев до известна степен е невалидно по отношение на маргиналните
текстове и по-конкретно до бележките, чиито автори най-често са
ползвателите на книгата, които не винаги са духовни лица.
Д. Леков посочва още две особени категории, които имат
участие в комуникативния процес при обмена на културна информация
през средновековието – интерпретатор на текста, т. е. посредник между
фиксираното писмено слово и слушател. Тези категории обаче са
подчинени на църковно-дидактическата система, която свежда
слушателя до доверчив възприемател на онова, което му се проповядва
и тълкува от канонизираните институции и лица (Lekov 1988: 10).
Категорията слушател може да бъде разглеждана като контактна група
между двата типа текст – фолклорен и книжовен. Тя обаче не би могла
да окаже влияние върху втория тип. В случая комуникативният процес
също е еднопосочен – от генератора на културното послание към
потребителя му (макар и чрез посредник), без възможност за обратна
връзка и въздействие. Наред с това трябва да се има предвид, че тази
категория слушатели нямат достъп до целия корпус от книжовни
текстове, а само до тези, които се включват в богослужението. В този
ред на мисли, допускането, че в книжовните текстове могат да навлязат
фолклорни елементи, които са основно повлияни от езическите
разбирания за света, не изглежда твърде логично. Напротив – всеки
книжовник като генератор на културното послание би трябвало да следи
в текста му да не попадат именно такъв тип елементи.
В старобългарската книжнина често се употребяват клиширани
фрази от паремиологичен тип. В предишно изследване вече бяха
разгледани причините за тяхното присъствие, както и механизмът на
появата им (Georgiev 2013: 93-100). Настоящото изложение ще насочи
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вниманието към съпътстващите основния книжовен текст маргиналии,
които имат специфични принципи и логика на изграждане и
функциониране, различни от тези на книжовния8. По тази причина е
логично да се допусне, че при създаването авторът им би могъл да си
позволи по-свободен изказ и ако може да се говори за влияние на
фолклорни паремии върху книжовен текст, то тук има вероятност да
бъде открито подобно. Не трябва да се пропуска обаче, че макар и
другояче организирани, те все пак са част от културната система
(християнство) и са над извънкултурния фон (езичество). По-долу ще
бъдат посочени типовете паремии, които присъстват в маргиналните
текстове, като се потърси съпоставка с евентуалните им фолклорни
еквиваленти, с цел да се установи или разколебае възможността за
влияние от страна на последните.
Още първите задълбочени изследвания в областта на
средновековните маргинални текстове (Ivanova 1998: 218-232; Ivanova
1999: 49-83) показват, че в тях могат да се открият определени
паремиологически жанрови форми. По-късният анализ на 944
ексцерпирани източници от над 9 000 изследвани средновековни
паратекста установи конкретно системно присъствие на три типа
паремии: формули благословии, формули клетви и формули от
пословичен тип (Georgiev 2014: 469-473). Въпреки предварителните
очаквания, не се установи наличието на други паремиологически
жанрови форми в паратекстовете от Средновековието. Като изключение
може да се посочи откриването на един единствен сходен по функция с
баянията текст – неортодоксална молитва срещу нежит (Georgiev 2016:
436-453) в Часослов с последования от 1744 г., съхраняван в
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (Hristova,
Karadzhova, Vutova 1996: 87-89). Примерът обаче е с доста късна
датировка и няма фолклорен еквивалент. Нещо повече – формулата е
заимствана от по-старите такива, които се срещат в сборниците от
късното Средновековие и от по-ранните амулети от ІХ-ХІ век. Все пак
остава актуално допускането, че при бъдещи изследвания биха могли да
се срещнат устойчиви конструкции от типа на баянията, които
съпътстват определени лечебни практики (заимствани от сборници като
Лечебник
или
от
разпространените
през
Средновековието
неортодоксални молитви), както и на езикови формули от типа на
гатанката под формата на въпрос-отговор. Поради спецификата на
християнската култура малко вероятно е паремии от типа на псувнята
да бъдат открити в средновековните паратекстове. Особените функции,
които във фолклорната култура имат скоропоговорките, броилките и
8

Подробно за маргиналните текстове вж. В. Панайотов (Panayotov 1999: 5-48).
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наричанията, също не предполага присъствието им в маргиналните
текстове.
Наличието на благословии в средновековните паратекстове е
обяснимо, тъй като по същество тези формули представляват
обръщение към бог с конкретна молба. Ако трябва да се обобщят
наблюденията, направени в Маргиналии, книга 3, може да се посочи, че
в средновековните паратекстове присъстват три основни типа
благословии (Georgiev 2017: 9-47).
Хвалебните формули са изключително устойчиви езикови
конструкции, които имат за цел да прославят Бог. При тях могат да се
диференцират следните подвидове: констативна формула – Изволенйемь
o(ца и поспэшенйемь с(на и сьврьшенйемь с(таго д(ха (Tsonev 1910: 217);
формула слава – Во слав¹ wтца и сына и свтаго д¹ха (Stoyanovich
1983: 103) и формула α и ω – ХЃс ¬есть зачело и коньць7 (Hristova,
Karadzhova, Uzunova 2003: 78). Пример за фолклорен вариант на
констативната благословия с божията воля посочва М. Дабева
(Dabeva 1937: 153)9. Формулата слава също е навлязла във фолклора
чрез пълен еквивалент и се употребява за отбелязване на успешния край
на дадена дейност: фала богу, слава богу (Dabeva 1937: 409)10. Анализът
на ексцерпираните източници не показа фолклорен еквивалент на
формула α и ω.
Друг тип благославящи клишета в маргиналиите са
вокативните формули. Това са текстове, чрез които се призовава
божията помощ или помощта на друг авторитет. Целта на това
обръщение към висшите сили е да се измоли съдействие за
реализирането на конкретно желание, а субект на търсената подкрепа
обикновено е пишещият, четящите или изрично упоменато в текста
лице. В следствие на наблюденията над примерите от този тип могат да
се обособят три основни подгрупи: молитвена формула – Помози,
господи поспэши сьврьшит(и) сие дэло (Stoyanovich 1982: 83); формула
благопожелание – Бог с нами (Moshin 1971: 82); млогu ти здрави свако
ťнко § мене ха?Ѡ ‹еод¹ръ (Stoyanov, Kodov 1964: 380), която, в
9

Същата паремия се среща и в БНТ, т. 12 (BNT 1963: 387), но неясно защо е
класифицирана в раздел пословици и поговорки.
10
Пример се открива и в БНТ, т. 12 (BNT 1963: 409), където обаче благословията
отново погрешно е класифицирана като поговорка. Тази тенденция на смесване на
паремиологични жанрове от страна на съставителя на този том е трудно обяснима,
като се има предвид, че десетилетия преди това излиза публикацията на М. Дабева,
която представя в систематизиран подбор различните български благословии,
придружена от задълбочен анализ в предговора от М. Арнаудов.
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зависимост от използваното езиково клише, може да е формула за
помощ, формула поздрав, формула пожелание за здраве, дълголетие и
душевно избавление, формула многая лета. Другата група вокативни
благословии в маргиналните текстове е поменалната формула –
Помэни г(и писавшаго Петра вь црствис •{ (Kodov, Raykov, Kozhuharov
1985: 75-76).
Трябва да се отбележи, че вокативните благословии от
средновековните паратекстове също имат свои съответствия във
фолклорните сборници. Варианти на молитвената формула например
откриваме при М. Дабева: Боже помози; дай Боже; Бог на помог; Боже
наспори (Dabeva 1937: 126-127, 140-141). В посочените от авторката
благословии ясно личи влиянието на християнската култура върху
фолклорния текст. В друг конкретен пример дори се наблюдава и пълно
съвпадение и в съдържателен план между бележката, посочена от Л.
Стоянович – Часнии крсте помози! (Stoyanovich 1983: 36) и фолклорното
Честният кръст да е на помощ (Dabeva 1937: 155).
Могат да се посочат и примери за фолклорни еквиваленти на
формулата благопожелание: Господ и света Богородица да са на
помощ; света Богородица да е на помощ и др. под. (Dabeva 1937: 140159); Бог да ни е на помощ (SbNU 1895: 250). Фолклорни варианти на
формулите поздрави като Много здраве! пък откриваме у Л. КрумоваЦветкова (Krumova-Cvetkova 2010: 259). Формулата пожелание за
здраве, дълголетие и душевно избавление също има фолклорни
еквиваленти: Да си жив; Да сте живи и здрави; Живот и здраве; Дай
му боже много години (Dabeva 1937: 143-145, 149). Поменалната
формула във фолклора е засвидетелствана с пълен еквивалент: Бог да
прости (Dabeva 1937: 139), (SbNU 1895: 250)11, Вечна му памет
(Krumova-Cvetkova 2010: 214).
По отношение на последната група примери трябва да се
отбележи, че те са част от речевия етикет, който обединява нормите на
речево поведение в типични ситуации. Формулата за условен израз на
учтивост има функцията, наред с благопожеланието, да създаде
благоприятна комуникативна среда между адресант и адресат.
Доброжелателността е един от основните елементи на вежливостта и се
смята за важна част при общуването между хората (Panteleeva 1994: 2644). По тази причина в процеса на комуникация (било то писмена или
устна) често се употребяват начална и крайна формули на вежливост.
Третият голям дял от благославящи формули в средновековните
паратекстове са прошките. Чрез тях книжовникът прави обръщение с
11

Ц. Минков в БНТ, т. 12, отново я причислява към пословиците и поговорките (BNT
1963: 84).
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молба за прошка, насочена обикновено към четящия, като често под
формата на извинение се посочват и причините за търсеното опрощение
– простите ме аще съгрэших где (Hristova, Karadzhova, Uzunova 2004:
119). В разширения вариант на формулата е налице обръщение към
четящия с призив да поправя и благославя прочетеното: аще ч(то
wбрэтаете погрэшено исправлэ¶те а не клънете (Tsonev 1910: 49).
Еквивалентни формули от този тип във фолклора е трудно да бъдат
открити. Причината за това е функционалната натовареност на
клишетата от този тип – молбата за опрощение е свързана изключително
с процеса на писане и е насочена към четящите.
От изложените до тук примери на сходства при двата типа
клишета ясно личи, че през Средновековието фолклорната култура е
под силното влияние на християнската. Логично е това влияние да бъде
много отчетливо изразено при благославящите формули. Причината за
това, от една страна, е свързана с важно място, което благословията
заема в християнската традиция. От друга страна, е нормално да се
допусне лесното навлизане от елитарната към профанната култура на
езикови формули, които имат за цел да осигурят определен вид
благополучие. Търсенето на благоденствие е изначално заложено в
човешката природа, а постигането му често е свързано с вярването в
необходимостта от произнасяне на определени магически езикови
формули. Това предопределя възможността за лесно навлизане на
клишета от този тип от християнската във фолклорната култура.
Друг вид паремии, които функционират в средновековните
паратекстове, са клетвите (Georgiev 2017: 48-73). По своето
съдържание те са словесни заплахи, отправени към някого или нещо.
Според функцията, която изпълняват клетвите в маргиналиите, те биха
могли да бъдат разделени на два дяла – защитни, които имат за цел да
осъществят определен вид закрила (най-често от кражба на книгата, в
която са изписани), и същински, които се използват, за да се причини
наказание на конкретен неприятен за изричащия клетвата човек, сила
или явление.
Специфичната функция на защитните клетви в средновековните
паратекстове обяснява липсата на нейни пълни еквиваленти при
фолклорните паремии от този тип. Все пак могат да се посочат примери,
при които клишето изразява словесна закана, която ще се реализира ако
бъде извършена кражба, например: Коi шо го зéл, гьóŏлот да го земит!
или Коi шо го ýкрал, от óгон да не куртýлисат! (SbNU 1895: 248). При
тях обаче не е посочен обект на защита. Примерите в маргиналните
текстове са много по-конкретизиращи – посочва се обектът на защита
(книгата), деянието (кражба), в следствие на което ще се получи
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конкретно описаното наказание от посочен наказател. В този смисъл те
са много по-ситуативно натоварени (обвързани с конкретна ситуация),
отколкото посочените фолклорни примери, които имат по-обобщен
смисъл. Например: Сиа книга светаго Димитрйа и ко сйе че покоусить да ю
изнесеть да ¬с(ть) прокл¬т § господа бога вьседрьжителя и § светаго
великомоученика Димитрйа (Stoyanovich 1982: 38). Освен това, в
посочените два фолклорни примера наказанието е свързано с изпращане
на душата в ада, докато при защитните клетви в маргиналните текстове
наказанието е предимно свързано със Страшния съд (това според
християнските разбирания е по-сериозно изпитание за душата).
Съществена разлика се наблюдава и в степента на превенция.
Фолклорната клетва може да предпази обекта на защита, само когато
евентуалният посегател е станал свидетел на изричането й (една от
спецификите на фолклора е, че той се предава устно). Предметът може
да бъде откраднат, ако извършителят не знае за клетвата. Дори и да се
допусне, че по мистичен начин проклятието в даден момент ще се
стовари върху крадеца, това не предотвратява кражбата, а само
осигурява евентуално възмездие за нея. За разлика от това, написаната в
сакралното пространство на книгата клетва, от една страна, има много
по-голяма сила на въздействие – според средновековните разбирания на
вписаното в книгата обещание свидетел става самият Бог (Ivanova 2002:
14-22). От друга страна, всеки, който чете книгата, разбира за
съществуването на защитното проклятие. По този начин защитните
клетви в маргиналните текстове осигуряват не само възможност за
възмездие на злонамереното деяние, но и един вид по-висока степен на
превенция.
Същинските клетви, които се срещат в маргиналните текстове,
се употребяват, когато изричащият клетвата търси начин да осигури
определено възмездие за претърпени от него страдания, загуби и др.
под. действия от страна на враждебен за него човек, предмет или
явление. Например: Радаче, Радаче, оубила те мати божйа, почто ми
въздаде зло за добро <...> (Stoyanovich 1988: 13). Тази им характеристика
ги доближава съществено до фолклорните клетви. Въпреки това е
трудно да се намерят пълни еквиваленти между клишетата в
маргиналните текстове и тези във фолклорната култура. Все пак в
структурно отношение могат да се посочат определени сходства,
например: на формулата, в която се съдържа словесна закана,
провокирана от действие или поведение: Да му изям житото на тогоз,
дето ми мъмри! (Dabeva 1934: 48) или Проклет да си, уйте, триклет да
си, оти ме мене така измами! (Dabeva 1934: 87); на формулата, при
която е налице констатация, предполагаща закана: Клета му душа
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проклета, който майка си не слуша! (Dabeva 1934: 77); на формула,
съдържаща само закана: Да е проклетъ и триклет! (Dabeva 1934: 49).
Тези сходства обаче са по-скоро показател за формални прилики –
формулата следва определена езикова схема, според която се изгражда
клишето. Липсата на пълни еквиваленти между същинските клетви в
паратекстовете и фолклорните клетви най-лесно може да се обясни с
различните ситуации, при които възникват конкретните клишета. Не
бива да се пропускат обаче и разгледаните вече принципни разлики
между двата типа текст. Именно фактът, че те са продукт на различен
тип култури обяснява липсата на еквивалентност.
В маргиналните текстове често могат да бъдат открити и
пословици. Това са обобщаващи клишета, които служат за определяне и
окачествяване на дадена ситуация, а в християнската култура често се
употребяват изрази именно с такъв обобщаващ характер. Въпреки
разнообразието от примери на пословични клишета в средновековните
паратекстове, трудно се откриват техни фолклорни съответствия. Все
пак могат да се посочат два пълни еквивалента: да я варди като двэтэ
си очи! (Kodov 1969: 219) и Пази го като двете си очи (BNT 1963: 341)
или Хлопа му даск9та (Stoyanov, Kodov 1964: 466) и Хлопа му дъската
(Stojkova 2007: 95). Трябва да се отбележи обаче, че първият пример
има библейски произход (пазя като зеницата на окото си е често
срещан израз – Вт. 32:10, Съд. 20:14, Пр. 7:2 и т. н.). Вторият пример
пък е твърде късен – от средата на ХІХ век, което обяснява свободния
изказ на автора. Могат да бъдат посочени и няколко примера с близки в
семантично и лексикално отношение фолклорни съответствия.
Например:
Не написаг съ ¹мъ ами съ раз¹мъ7 (Hristova, Karadzhova,
Vutova 1996: 84-86) – У мнозина има ум, но у малцина разум (Stoykova
2007: 86).
W гладьнь сьмъ та ми е срдце см©щено (Hristova, Karadzhova,
Uzunova 2003: 34) – Когато човек е гладен, на сърцето му вълци вият
(Grigorov, Kacarov 1986: 337).
Коит¹ прави пак¹сь ни ще га <…> гiдь в царств¹ негово (Tsonev
1923: 354). – Който прави зло, да не чака добро (BNT 1963: 228).
ако би бог изволиw (Stoyanovich 1983: 61) – Ако даде господ – ще
има (BNT 1963: 68).
тако рещи старим людем: яко же тако никогда м¹чна врэмена
¹знахом7 (Stoyanovich 1983: 141) – Таквоз чудо не си виждал и тако ми
вечна мука (BNT 1963: 428).
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не wстаде нища живо (Stoyanovich 1983: 217) – Не остана нито
крак (BNT 1963: 290).
Разбира се, и в тези случаи е трудно да се говори за фолклорно
влияние. Устойчивите клишета, които съдържат в себе си утвърдени
идеи и образи с християнски характер или свързани с чисто човешки
нужди, са формирани с течение на времето под въздействието на
различни фактори. Нормално е такъв тип сходни фразеологизми да
присъстват и в двата типа култура – книжовна и фолклорна.
Остава все пак отворен въпросът какво явление се наблюдава в
посочените по-горе примери и как би могло да бъде обяснено то? От
изложените дотук наблюдения е ясно, че при решаването на този
проблем на първо място би следвало да се имат предвид принципните
различия между фолклорния и книжовния тип текстове. Подобен
подход прилага например Никола Георгиев при анализа на пословиците
в езика на Санчо Панса, Самуел Уелър, Йозеф Швейк и Остап Бендер
(Georgiev 1980: 3-55). Авторът приема като основен принцип факта, че
включената в художествената творба пословица значи нещо много поразлично в сравнение със същата пословица в нехудожествен контекст
и още по-различно, ако тя стои на отделен ред в сборник пословици. А
по-нататък отбелязва, че самостойността на пословицата може да
бъде подтикната и функционализирана в различна степен в зависимост
от нейния речев субект (Georgiev 1980: 11). В художествената творба
пословицата носи снопове значения, които са много различни, а могат
да бъдат и противоположни на нейните собствени паремийни
значения. Авторът говори за префункционализиране на пословицата в
художествена съставка, т. е. тя започва да изпълнява функции, които
са коренно различни от функциите й при фолклорната употреба
(Georgiev 1980: 12). Макар и твърде различен като тип текст спрямо
художествения, този методологичен подход трябва да се прилага и при
разглеждането
на
паремиологическите
жанрови
форми
в
средновековните текстове. На практика се наблюдава същото явление –
префункционализиране на клишето. След този процес вече не би могло
да се говори за фолклорен характер на езиковата формула.
В подкрепа на това заключение биха могли да се посочат още
няколко, независими едно от друго изследвания. Т. Моллов, при
разглеждането на спецификата и произхода на някои от мотивите в
Сказание за железния кръст (Mollov 2007: 78-87) и по-конкретно на
едно от чудесата на железния кръст, отбелязва наличието в един от
моментите на удивително сходство с редица магико-медицински
ритуални формули, засвидетелствани в различни древни народи (Mollov
2007: 79). По-нататък авторът отбелязва, че в теоретичен план
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възможността на баянията да променят статуса си и да
функционират в друг тип текстове се обуславя от особената им
„гранична” природа. Те са свободни от обвързаност с определен
календарен или жизнен цикъл. За разлика от фолклорните и ритуални
явления, те нямат колективен адресат, което предопределя особената
им „неофициалност” и „анонимност” (Mollov 2007: 80).
А. Георгиева в своето изследване, свързано с функцията на
клетвата в песенния фолклор (Georgieva 1982: 98-105), отбелязва, че в
народната песен клетвата разширява своето значение на словесна
магия и има разширен обсег на действие (Georgieva 1982: 99-100). В
случая наблюдението на авторката е важно с оглед на това, че дори
употребата на паремия в друг фолклорен текст (т. е. в същата културна
система, но в друга речева ситуация) също води до разширяване или
промени в нейната основна смислова или функционална натовареност.
В други две изследвания (Karastoycheva 1980: 152-165; Valkov
1991: 131-136), свързани с присъствието на паремии в съвременни
групови говори12, авторите също отчитат разлики в разглежданите от
тях текстове с фолклорните. Ц. Карастойчева, например, отбелязва
съществени структурни различия между наблюдаваното от нея явление
и фолклорните гатанки (Karastoycheva 1980: 152). Според нея
слянговата гатанка до известна степен има сходни функции с
фолклорната, но основната й цел е да повиши експресивността на
речта, да се създаде весела атмосфера, поради което тя разчита
предимно на комичния ефект. П. Вълков също отбелязва, че
структурните особености при жаргонната употреба са съобразени със
стремежа за уникалност в изказа, с повишената емоционалност и
експресивност и изискването да се осмеят явленията от
действителността. Наред с това, авторът обръща внимание, че
употребата на кратките жанрове в жаргонна ситуация се обуславя от
стилистичното разслоение на един развит книжовен език,
функциониращ в градска среда (Valkov 1991: 132-133). Макар че
правилно забелязват конкретните различия, и двамата автори пропускат
да отбележат, че в случая става въпрос за два различни типа текстове,
принадлежащи на две коренно различни културни системи. При
отчитането на този факт много лесно биха могли да се обяснят
наблюдаваните нови особености на паремиите. Специфична функция на
сленговете, наред с това да консолидират и маркират принадлежността
на даден индивид към определена група, е да забавляват членовете на
групата и да поддържат специфична езикова мода, различна от
12

Говори, характерни за определена група хора със сходни интереси или начин на
живот.
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книжовната. По тази причина в речниковия състав на жаргона
присъстват предимно думи и изрази с подчертано висока експресия
(Dobreva 2004: 56). Тези характеристики на сленга обуславят новите
функционални и структурни особености на паремиите, употребени в
тях.
В съдържателен план маргиналните текстове представляват
съвкупност от свободни елементи и традиционни езикови формули,
които книжовникът използва при написването им. Това е характерно за
средновековната книжовна практика. При съставянето на приписките
често се използват готови синтактични конструкции, като обаче се
наблюдава известна вариативност в лексикално отношение (Ivanova
1999: 81). По тази причина в структурно отношение могат да бъдат
обособени определен брой елементи на приписката (Ivanova 1999: 4980). Авторите на бележките също често прибягват до готови
синтактични конструкции, макар че при тези маргинални текстове се
наблюдава значително по-голямо разнообразие в тематично отношение
(Ivanova 1998: 218-232). Трябва да се отбележи, че функционалният
аспект на тези елементи е в пряка връзка със съдържателния –
присъствието на даден елемент е обусловено от целите, които авторът
си е поставил (да поясни дадена ситуация, да изложи определени факти
и пр.). Така много често приписките и бележките използват едно или
няколко клишета13.
Паремиите от своя страна са фразеологични конструкции,
използвани във всекидневието наготово според ситуацията. При
паремиите се наблюдава много по-голяма вариативност от теми и
приложения. На практика те представляват особен тип анализ на света и
тълкуване на процесите в него от гледна точка на фолклорния колектив.
Книжовните формули, които функционират в паратекстовете, са
конструирани въз основа на библейския модел за възприемане на света
и това е различието между тях и фолклорните езикови формули.
Паремиите служат за обозначаване на определени типове жизнени
ситуации, за формиране и лесно запомняне на различен род житейски и
логически правила, за прогнозиране на бъдещето и редица други чисто
прагматични езикови и извънезикови цели. Практическата употреба на
единиците от паремиологическото езиково равнище е свързана с
техните фолклорни функции (Permyakov 1988: 87). Едва ли обаче
клишираните езикови формули, присъстващи в паратекстовете от
средновековната книжнина (особено най-ранната), имат каквито и да
било фолклорни функции.
13

Разбира се, в повечето случаи не целият текст е клиширан, а понякога просто се
спазва определена схематичност, без да се достига до клише.
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Когато едни и същи ситуации се описват във функционално
различни текстове, тези текстове остават инвариантни, но образуваните
значения в тях са коренно различни (Lotman 1990: 265-266). Различията
между комуникативния континуум на библейската култура и
континуума на практическия опит (фолклорната субкултура) се
превръща в причина за междукултурни конфликти, които обуславят
трансформации на езиково, семантично и прагматично равнище
(Trendafilova 2006: 8). По принцип разгледаните клишета не биха могли да
бъдат определени като фолклорни паремии, тъй като спецификата на
средновековните текстове и тази на фолклорните не предполага подобен
род функциониране. В случая трябва да се говори за два типологически
близки текста, които във функционално отношение не са еднакви, тъй като
са част от два различни типа словесни култури – средновековната
книжнина, подчинена на християнските канони и отличаваща се със своя
елитарен характер, и фолклорната субкултура, подчинена на
прагматичните нужди и световъзприемането на патриархалния колектив.
Налице е еквивалентно съотношение между две знакови единици от
различни системи (фолклорната и библейската), което се базира на
аналогичен или сходен план на израза и аналогичен или сходен план на
съдържанието (Trendafilova 2006: 15). Различията в типа комуникация при
фолклора и книжнината не са само от техническо естество – при устния
фолклор е налице едновременен процес на възпроизвеждане и
възприемане на клишето с всички произтичащи от това особености
(ситуативна зависимост, възможност за вариативност и обратна връзка и т.
н.), докато при писмения книжовен текст отношението адресант – адресат
е на друго ниво (текстът е фиксиран, комуникативният канал е
еднопосочен, различно е въздействието на ситуативния контекст в акта на
комуникация и т.н.). От съществено значение са също така принципните
концептуални различия между двата типа култури. В случая трябва да се
говори за два различни типа дискурс, при които езиковите единици
функционират по различен начин. Затова ако може да се говори за
някакъв тип въздействие, то е еднопосочно – от книжовния текст към
фолклора (безспорно е, че във фолклорните текстове навлизат мотиви и
езикови формули, свързани с християнската култура, тъй като
създателят на тези текстове – фолклорният социум, е под прякото
влияние на тази култура). Обратното въздействие обаче е принципно
недопустимо.
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АКРОСТИХЪТ КАТО ГРАФИЧНА, ПРОБЛЕМНА И
МУЗИКАЛНА ПАМЕТ И МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕТО
(ОБРАЗОВАНИЕТО)
Владимир Стоянов
ACROSTIC AS A GRAPHIC, THEMATIC AND MUSICAL MEMORY AND A
METHOD OF TEACHING
Vladimir Stoyanov
Abstract: The article traces the historical development of acrostic and discusses
some of its main functions. It emphasizes the fact that acrostic is a multi-functional linguistic
phenomenon. It is a secret code, a method of teaching and deciphering literature, a list of
authors' names, a list of significant existential themes and ideas, orchestrating instrument,
musical, graphic and thematic verbal memory. The acrostic could be accompanied by other
with wordplay constructs and word-constructing and deciphering techniques - anagram,
palindrome, pangrams. The analysis is based on examples of medieval texts and authors, as
well as contemporary sources.
Key words: acrostic, poetry, music, secret code

Акростихът е паратекст, съставен от елементи на основния
словесен свод по определени правила. Той е характерен за поезията, но
се среща и в жития, похвални и поучителни слова, надписи, романи и
пр.). Названието му е смислово двуделно – akros – краен, stihon – ред.
Като стихотворна техника, използвана по конкретни поводи, е познат в
еврейската и елинската литература, от които преминава във
византийската, а от византийската – в старобългарската под
наименованието „краегранесие―. Акростихът е многофункционално
езиково явление. Той е тайнопис, метод на обучение и дешифриране на
литературата, свод от авторски имена, списък от значими
екзистенциални теми и идеи, оркестриращо средство, музикална,
графична и проблемна памет на словото. Акростихът играе ролята на
нотния ключ в музиката. Дава ни възможността правилно да разчетем
словесната фактура на даден езиков текст, да проникнем в същността му
и да го интерпретираме. Използването на акростиха мотивира:
–
представата за съвършеност на езика (сакрално и
високохудожествено слово). Красноречив в това отношение е
акростихът „СТОЯН СПИЕ ВЯЗОМ― (Panayotov 2014: 390). Това е
първата употреба на сравнение на акростиха с везба (Panayotov 2014:
390). Второ аналогично сравнение за словесна везба е в творчеството на
поетесата Зоя (Panayotov 2006: 272-287);
–
представата за автора като просветител и жрец на Логоса.
В последните двадесет и пет години бяха направени множество
интересни открития в областта на старобългарския акростих.
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Съчинения, подписани с имената на Константин, Климент, Методий,
Наум, Докс (Дукс) – брата на княз Борис, Константин Преславски, Йоан
Екзарх – първия български патриарх (Kaloyanov 2014: 13-26), Сава, Ева,
Стоян, Боян, Зоя, и др., свидетелстват за вниманието към този похват
още в началото на славянската писмена култура. Най-изявените
български медиевисти, които от години изследват проблема, са Ст.
Кожухаров, Г. Попов, Кл. Иванова, Б. Мирчева, В. Панайотов и др.
Осмислен беше фактът, че акростихът може да бъде вграден не само в
основния текст, но и в маргиналиите. Експлицирани бяха приликите и
разликите между маргиналии и акростих. Типовете взаимоотношения
между тях като два паратекста се свеждат до:
а) маргинален текст, който съдържа в себе си акростих,
служещ като тайнопис и демонстрация на подчертано
словотворческо майсторство;
б) акростих, който функционира като маргинален текст –
повечето акростихове по своето съдържание дават същите данни, които
съдържа една приписка (за кого, какво, от кого е писано). Акростихът
може да е за лице, за календарен празник, за друго събитие. Той дава
информация за жанрови и архитектонични особености на творбата и за
нейния автор – име, а понякога и духовен сан. В съдържателно
отношение акростихът се доближава до приписката и изпълнява същата
функция на съпътстващ текст към основния (Panayotov 2005: 96-106).
Акростихът в своята универсална същност определя обема на
творбата и креативността на словото. Като словесен фокус той носи в
себе си темата, идеята на произведението и името на неговия автор, а
като въздействие и преживяване отразява възхвала или негация към
личност, социално явление, проблематика. Служи като своеобразен
нравствено-етичен катализатор на своето време и гради указателно
неговата ценностна система. Акростихът е духовно огледало на автора и
времето, вграждащо в себе си:
– спецификата на личния словесен лад и особеностите (образни,
синтактични, стилистични, лексикални, поетологични и пр.) на
творческата езикова общност, към която принадлежи авторът;
– специфичната лична музикалност и способност за
музициране, облягаща се върху сетивната ни чувствителност (зрение,
слух, осезание, вкус, обоняние), и постигаща сензорна интеграция или
дезинтеграция по отношение на света около нас и в нас.
Сензорната интеграция се появява, когато към мозъка ни се
подава информация от различните сетива и целият този поток от
музикални пулсации се открива, успоредява хармонично и подрежда
ритмично (т.е. музицира се) от нашия мозък – главният диригент в
процеса. Информационните потоци от музикални пулсации трябва да се
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организират и подредят така, както инструментите в оркестъра, за да се
постигне полифоничната музика на интуицията. Тогава ние се
интегрираме със света около нас и в нас и ставаме съзвучни с него.
Сензорната дезинтеграция е обратното явление, свързано с
противопоставянето ни на света в нас и около нас, с взривяването и
самовзривяването на хармонията чрез противопоставяне, а не чрез
успоредяване на музиката и пулсациите на отделните сетива. Тогава
обаче се ражда дисонансната музика на апокалипсиса. Бясна и
зашеметяваща с мащабността си като музиката на оглушалия Бетовен,
но неспособна да рисува и вае картини с филигранна детайлна
Шубертова пластичност. Патологично или не, тя е другият профил на
безбрежната музика на интуицията. Като ярка илюстрация на казаното
може да послужи описаното от Спиридон Казанджиев възпоменателно
утро за Боян Пенев и поведението, и думите на Йовков по повод
изпълнението на втора част от 4-а и 7-а соната на Бетовен. Писателят се
върти, нервничи, чупи клечки кибрит, обръща вниманието на полския
пълномощен министър Барановски и едва остава на мястото си докрая.
А вечерта в кафене „Роял―, по повод поведението и състоянието си,
Йовков споделя: „Може да е лудост да критикува човек Бетовен, но
каква е тази музика, джанъм; това е шум, хаос от звуци; защо тия звуци
не се наредят в мелодия?― (Kazandzhiev 1960: 10). Автор със съвършено
противоположна музикална партитура на своя словесен творчески лад,
градящ се върху сензорната интеграция, не може да възприеме музиката
самовзривяване, дисонансната музика на апокалипсиса. В книгата на С.
Казанджиев е отразено също така и дълбокото впечатление и духовен
отклик, което оставя у Йовков филмът „Безсмъртната симфония― с
музиката на Шуберт. Големият български писател е устрелен в сърцето
от тази родствена нему музика и тип музициране и това се отразява
цялостно в думите му: „Ето тук, на тоя филм, човек вижда ясно колко
високо стои музиката над другите изкуства; всички други изкуства са
нейни слуги.― (Kazandzhiev 1960: 76). С. Казанжиев възприема казаното
от Йовков като „много странно―, позовавайки се на известното му вече
мнение за Бетовен. А напротив, това е закономерното и понятно
поведение и мнение на класика на българската литература, съобразено с
духовната му настройка и профила на езиковия му индивидуален лад.
Абсолютно същото отношение е продемонстрирано от Йовков и по
отношението на поезията, макар и малко по-късно да се извинява за
крайните си думи. Той не може да приеме поетическата нагласа,
внушение и същност на автора на философската поема „Сismol―.
Обвинява Пенчо Славейков, че не е никакъв поет, а само поетизира. У
него всичко минавало през мисълта, не през сърцето, затова трябвало да
стане философ, а не поет. Нещо повече, у него нямало и помен от
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българския език, всичко било немско или кой знае какво. Тоест
отношението му към поезията напомня за отношението му към музиката
и типа лично творческо музициране. Както цени мелодията и
нюансираната класическа Шубертова хармония на полушепота и
обертона, която му е свойствена и творчески присъща, така екзалтирано
отрича всичко друго – сродните Бетовен и Пенчо Славейков, например
(Kazandzhiev 1960: 56-57). Това е нещо като ненапълно осъзнат
комплекс на самозащита и самозатваряне. Ако го осмислим
универсално и философски, бихме казали, че името на човека, поета,
писателя, художника, композитора е акростих на неговата духовна
същност, на неговите творения. Той носи информация за езиковата
и образната му специфика, за поетиката му, за типа на неговото
музициране с думи, тонове или цветове. Затова подписването на
произведение с определено име изпълнява функцията на вписването му
в определен художествен канон, със съответния музикален, визуален,
смислов, тематичен, поетически, жанров, културно-оценъчен регистър.
„Много пъти съм мислил (заявява Йовков) за отношението между човека и
името му. Понякога ми се струва за някой човек, че не може да има друго
име, освен името, което носи. Името някак приляга, покрива човека... Аз
винаги търся дълго имената на моите герои и ги търся винаги с ясно и
определено чувство дали едно име приляга или не... Понякога изведнъж с
едно име се свърже една определена физиономия, определен характер, дори
някое име напира да ти внуши цяла история.― (Kazandzhiev 1960: 78).

Основни функции на акростиха
Казаното до момента би трябвало да се разглежда като
ритуално-практическа мотивация и аргументация за формирането и
обособяването на един от най-често срещаните видове акростих
(самостоятелен или комбиниращ се с други) – ономастичния, и за
първата функция на акростиха – назоваващата. Тя се състои в
назоваването (или именуването) на лица, предмети, явления, както и на
техните съставни градивни елементи – звукове и букви, тонове и ноти.
Именуването е сакрално и онтологично. То определя и следващите
едноименни функции на акростиха като метод на обучение.
Класическото произведение на старобългарската литература „Азбучна
молитва― е стихотворна творба, принадлежаща на декламативната
лирика. Тя спокойно може и трябва да се разглежда като практическо
упражнение по словесен солфеж, чието основно предназначение е да
предизвика запомнянето и правилното произношение на буквите – т. е.
изучаване на фонетичната система на езика в органичното фразиращо
цяло, но като изкуство – въздействащо на обучаемия (изпълнителя,
адресанта) и на възприемащия (слушащия, реципиента). При такова
поставяне на въпроса обучаването по словесен солфеж губи
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възрастовите си и родовите си ограничения. Всеки се учи, докато е жив,
защото азбуката и правоговорът излизат от сферата на дидактиката и
разговорната ниска комуникация, от родови реалии се превръщат в
космополитни и се възприемат и пресъздават като двустранно
въздействено начало – изкуство.
И както в „Азбучна молитва―, в която азбучният акростих е
сакрална структурно, музикално и смислово градяща същност, така и
азбуката на тоновете е назована според сричковия акростих от първите
6 стиха на сакралния „Химн за св. Йоан Кръстител―, чрез който пеещите
молят светеца, легендарен покровител на певците, да ги предпази от
пресипване на гласа:
UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum
Sancte Ioannes.

И така, в основата на азбуката на словото и музиката стои
молитвата, светата молитва. Има и друга, по-късна трактовка на
названията на нотите, която някои средновековни автори представят
като автентичен замисъл на Гуидо д‘Арецо – създателя на азбуката на
тоновете. Според тази трактовка монахът взел първите две букви за
названията на нотите от основополагащи теологически и онтологически
понятия на своето време:
До – Dominus – Господ
Ре – Rerum – Материя
Ми – Miraculum – Чудо
Фа – Familias Planetarium – Фамилия на планетите (т. е. Седемте планети,
известни на науката в Средновековието)
Сол – Solis – Слънце
Ла – Lactea Via – Млечен път
Си – Siderae – Небеса.

Казаното се свързва с онтологичната функция на акростиха в
музиката и в словото. Не бива да забравяме, че буквите на азбуката са
основните атоми, онтологичните начала и сегменти на словото.
Назоваването на музикалната азбука се свързва с понятието за
октавен акростих и за октава – един завършен музикален цикъл. Тя
започва от ДО (С) и завършва с ДО – т. е. началото и краят (І и VІІІ
степен) на музикалната азбука съвпадат и се свързват с представата за
Бог (Dominus) – основното теологично и онтологично понятие.
Аналогично е циклизиращото структуриране и назоваване в нашата
кирилска азбука. Първата буква и звук е „А―, която е изобразявана в
глаголицата като кръст с пречупени хоризонтални рамена. Тя се свързва
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с идентификацията и вярата. Последна е „Я―, която в транскрибиран
вариант се предава като [йа] или [‘а] – в първия случай „й― – глайд,
който означава звуково приплъзване + „а― (приплъзване към „А“), а във
втория – предходна мекост [‘] + „а―. Тоест „А― е тоновото начало и
краят на българската азбука. Да си припомним и творческото ситуиране
на „Азбучна молитва― в най-стария, Синодалния препис на творбата от
ХІІ в. В него тя не е представена самостоятелно, а като първа част от
двуделен предговор „Пролог о Христе― към сборника с неделни
проповеди „Учително евангелие― от Константин Преславски. В
началото на втория прозаичен предговор авторът поучава: „Добре е,
братя, всякога да се начева с Бога и да се свършва с Бога...― (Dinekov,
Kuev, Petkanova 1978: 48). По този начин авторът аргументира и
мотивира наличието на стихотворната си творба, започвайки труда си
със стихотворна молитва, вградила в себе си тялото на Бога Слово и
възхвала на демиурга и неговия свят жрец Константин Философ („Аз на
учителя си следвам пътя,/ следващ делото и неговото име“ – преводът
е от Ivanova, Nikolova 1995: 108-110).
Казаното обръща внимание на другата важна функция на
акростиха, произтичаща от онтологичната – циклизиращата функция
на изграждането на азбуката на словото и музиката. Тя дава възможност
чрез акростиха да се маркира и изследва повторителността на
словесните и музикални явления и да се проникне и анализира
същността им индуктивно и дедуктивно (конструктивистично и
деконструктивистично), както и етапите, и степените на развитието им –
словесните и музикални тоналности на въздействието, дешифрирането и
възпроизвеждането им.
Особено значение при изследването на многозначността на
акростиха има поетологичната му функция. Акростихът е
своеобразно вътрешно огледало на автора и на творбата. Той носи
информация за поетиката и реторичните похвати и за особеностите на
образната система.
В акростих на химнографката Зоя, вграден в канона за Иван
Рилски, българското слово за първи път е назовано образно „бренно
цвете―, с което се обогатява наложилата се традиционна представа за
него като „песен― от по-ранни старобългарски акростихове.
Акростихът има възможността да предлага и информация за
езиковата специфика – за стилистиката, граматиката, фонетиката,
морфологията, синтаксиса, лексикологията
– на личния авторов
словесен лад. Като пример може да послужи акростихът „ваш
сссссссссс! о, бясс“ от първа част на поемата „Септември― и
изграждането на огнения словесен лад на Гео Милев. Анафората „с―
фонетично уподобява съскане на змия или огън и в нея беззвучната
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съгласна се повтаря 10 пъти (десетката е съвкупност от всички
възможности според питагоризма). В интуитивната смислова творческа
оркестрация този съскане се свързва с безкрайния път сред мрак и
мъгла (животът) и стичащия се по него народ. Той е и своеобразно
предупреждение, разполовило акростиха, характеризиращ като оценка и
преживяване същността на основния персонаж на поемата. Народ с
главни букви е финалът на първата част. Разглежданият акростих е
представен 7 стиха преди края. Така че символиката на 4 (земното
число) + 3 (небесното) внася допълнително смислово озвучаване на
представата за народа като земен и небесен ваш бяс. Експресивността на
лексемите на този акростих допълва фонетиката и заедно с нея усилва
динамиката на поетическото действие.
Акростихът подсказва и за принадлежността на автора
(авторите) към елитарно езиково общество (школа, кръг, братство).
Авторският текст винаги е отражение, акумулиращо и пренасящо
белезите освен на индивидуалната и на една основополагаща помащабна колективна словесна общност, задаваща и форматираща
словесната традиция, към която принадлежи авторът:
„…в българската химнография определени похвати от времето на
Константин-Кирил философ са се запазили до ХІІІ век (в творчеството на
поетесата Зоя) и следователно не са били унищожени нито от времето, нито
от византийската инвазия в областта на културния и религиозния живот.
Имало е нещо, което ги е съхранило (най-лесното като че ли е да
предположим наличието на една консервативна школа, работила през цялото
това време далеч от външни влияния). Това предположение обаче много се
доближава до образа на тайно езотерично общество, за което имаме само
отделни догадки, предположителни връзки и недоизказани реплики, но
нямаме категорични данни. Разбира се, никой не може да очаква, че за едно
затворено общество ще се говори ясно и недвусмислено...― (Panayotov 2011:
5).

Акростихът може да изпълнява и функцията на игрословица в
текста. В случая трябва да се отчита кореспонденцията,
взаимообогатяването и допълването на акростиха с другите
игрословични конструкти и словоконструиращи и дешифриращи
похвати – анаграма, палиндром, панграм. В своето единство те
позволяват максимално дълбочинно да се работи и изследва троичната
партитура на словото: звуково-музикалната, визуално-графичната и
семантичната. Реализацията на игрословичните похвати е белег на
авторско майсторство и виртуозност, както и на обръщение към
елитарната аудитория от познавачи и съмишленици.
„Трите похвата – акростихът, палиндромът и анаграмата – са видими преди
всичко за грамотния човек – т. е. за читателя. Освен обявяването на
акротекста има още един начин за улесняване на читателското възприятие и
то е особеното графично подчертаване на акрофразата... Най57

разпространената му форма е използване на големи букви, но са възможни
варианти: изписване на букви с друг цвят, на букви с друг стил или вариант
(болт, италик и пр.) или на препинателни знаци, диференциращи елементите
на акротекста. Струва ми се, че дотук свършва и „видимата― зона на
акростиха и оттук нататък се простира тайната― (Panayotov 2011: 6).

Носители на тайните на текста като акростих, анаграма,
палиндром, панграм, са в основата на словесната игра като
конструираща и деконструираща същност. Възможностите им са
многовариативни и неподозирани, защото, съчетавайки се помежду си,
те дават други неочаквани хибридни модели на игрословици.
Анаграмата е вид словесна игрословица, пренареждаща
буквите от дума или фраза така, че да се образува нова дума или фраза.
Етимологическият произход на понятието е гръцки и може да се
тълкува като „нов запис―. Ако използваме термините на
комбинаториката, анаграмата е лексема или фраза, образувана от
буквите на друга лексема или фраза чрез пермутация. Всеки елемент
участва точно веднъж и мястото му в пермутацията е съществено.
Например бира-риба, кавалер-акварел, Мария-армия и т.н. От тази
дефиниция следва, че палиндромът е частен случай на анаграмата с
допълнително ограничение върху подредбата на графемите. Анаграмите
са в основата на множество словесни енигми и често са използвани за
артистични псевдоними.
Палиндромът е една или няколко думи или числа, които се
четат по един и същ начин от ляво надясно и от дясно наляво. Думата
произхожда от гръцките лексеми „палин― („назад―, „отново―) и
„дромос― („път―). Като път назад, той основно акцентира върху прочита
на дума или фраза отзад напред. Най-старите открити примери датират
отпреди 2000 години. Един от най-забележителните е латинският
палиндром Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ако буквите му се поставят
по следния начин, се получава магически квадрат – carmina figurata
(Panayotov 2008: 182-200):

В случая сме свидетели и на моделиране на кръстова
пиктограма, родена в сърцето на класическия палиндром и получила
неговата характеристика като двустранно четене и по хоризонтала, и по
вертикала. Чрез подобно словесно форматиране се постига наслагване и
комбиниране едновременно на акростих, палиндром, пиктограма,
магичен словесен лабиринт. Този визуален и смислов конструкт
безспорно носи и своята съвършена хармонична музика, изградена от
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равнопоставеното четирикратно повторение на устойчивите вокални
тонове „А―, „Е―, „О― (последователността на вокализата се определя от
позиционирането на гласните в квадрата – „А― и „О― затварят „Е― като
вътрешен средищен кръст на фигурата) и неустойчивите съгласни
тонове „С― (2 пъти), „Т― (4 пъти), „П― (2 пъти), „Р― (4 пъти) и „Н―
(еднократно), стремящи се към устойчивите и характерологично
оркестриращи ги, съгласно определението за музикален лад. Ако се
позовем на съдържателния регистър на вокалите, получаваме следната
основна смислова линия, която определя и поддържа графичната и
семантичната същност на магическия квадрат: Началната и крайната
идентификация (А) обхваща всички посоки, явяващи се кръст на
мирозданието (Е) в едно единно магично цяло (О). Беззвучната „С―
маркира приглушеност (съскане, свистене) в два от диагоналните ъгли
на квадрата, другите два са отбелязани със сонора „Р― – маркер за ярка
звучност. По този начин четирите ъгъла на квадрата показват
градивната верижна последователност звучност – беззвучност. Освен
това, всяка отделна страна на магическата фигура, маркираща
посочената опозиция (С-Р), е разделена точно по средата от „Т―,
свързана с представата за точка (край), тишина. И тази буква определя
цялостно ъглите на вписания вътрешен микроквадрат. Структурно
магическият макроквадрат е изграден от вписани един в друг четири
микроквадрата, ъглите на всеки от които е средата на страните на
предшестващия го. Така е подчертана антитезната дуалност като
градивен структуриращ принцип, присъща на света и живота.
Последователността С-Т, отбелязваща началото и средата на
хоризонталното и вертикално четене от ляво на дясно на словесния
макроквадрат, е звуков конструкт със смисъл на предупреждение за
пазене на тишина (стоп на шума) . Освен това, латинското „S― носи
силен привкус и на зов за помощ (SOS). Сонорът „Р― и беззвучната „П―
се свързват с режещото пробуждащо просветление на покоя и
паметта. Сърцето на магическия макроквадрат е единственият сонор
„Н―. Той е и съединителен център на четирите „Е―-вокала, форматиращ
ги като кръст. Структурата на целия квадрат сякаш ни разказва как в
четири последователни квадратни ковчежета лежи заключен кръстът на
съдбата, който съдържа отговора и на всички земни въпроси.
Фонетичното съзвучие „Е― + „Н― се свързва с представата за
откънтяващ камбанен звън, аналогично на старобългарската малка
носовка. И това откънтяване е затворено четири пъти в сърцето на
квадрата, а не се разлива извън него. Ако вземем предвид казаното за
оркестриращото значение на съгласните с оглед на графичното им
ситуиране и хармонична фреквентност (2-4), получаваме приблизително
следното послание, изписано със симпатичното мастило на фонетичния
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смислов регистър: Тишина! (С, Т) Началната и крайна идентификация
(А), обхващаща всички посоки на мирозданието (Е) в едно единно
сдвоено магично цяло (О), е режещото пробуждащо просветление на
покоя и паметта (Р, П), което откънтява в сърцето ни като кръст на
съдбата.
Използваният начин на съдържателно дешифриране на
музиката на словесния лабиринт, форматиран като магически квадрат,
се позова на най-малките значещи градивни късчета от графично
ситуирания звуков пъзел. Полученото послание изпълнява целта да
внуши, че идентификацията, която ни дава свобода и лице, е наше
вътрешно духовно прозрение, на което трябва да останем завинаги
верни. И в сърцето си, като в неръкотворен отзвъняващ духовен храм,
да търсим отговорите на всички въпроси. Подобен прочит разчита на
съдържателното съдържание на най-малките значещи словесни единици
– звуковете. Отчитам факта, че става въпрос за латиница, която съм
обяснил чрез кирилица, но основанията ми се коренят в това, че
латинският е фонетичен език и посочените градивни звукове на петте
думи са абсолютно еднакви при изговор с нашите – кирилските.
Разликата е само в графемите. Освен това предложеният семантичен
анализ преминава под знака на символиката на числото 4, което е
структурообразуващо и смислоносещо за магическия квадрат като
фигура в пространството.
Латинският палиндрон е известен в магията като „формулата
Сатор“. Използван е като магически амулет, гонещ зли сили и демони.
Той осъвместява едновременно поетическата и мистическата игра със
словото и неговите нива на кодифициране или криптографиране, едно
от които е акростихът.
Разчитането на магическия квадрат и неговото тълкуване има и
своето основание с оглед на символиката на числото 5 (пентаграма),
защото е изграден от пет думи. Преводът им от латински е следният:
SATOR – сеяч, земеделец; AREPO – измислено лично име или
производно от аrrеpо (или аdrеpо – „бавно се придвижвам напред―);
TENET – държа, удържам; OPERA – работа, труд; POTAS – колела
или плуг. Т. е. смисълът би могъл да е следният: Сеячът бавно се
придвижва напред, с труд удържайки плуга (или колелата).
Магическият квадрат е и пример за бустрофедон (вж. Wikipedia) –
буквално преведено от древногръцки – „обръщане на вола―. Това е
древен начин за писане и четене, при който редуващите се редове
следват в противоположна посока. Словесното движение напомня
движението на вола с плуга в полето. На основата на този начин Керам
предлага собствен превод: „Великият сеяч помага на работата; цялата
работа на Великия сеяч е в неговите ръце―. Като се има предвид, че най60

ранните съхранени записи на магическия квадрат са във вид на фрески
от древноримския гр. Помпей (50-79 г.), ранните християни обръщат
внимание, че фразата на магическия квадрат се явява и анаграма. При
разместване на буквите се получава два пъти израза PATERNOSTER
(Отче наш) с едно „N―, указващо кръстовото пресичане на фразата.
Оставащите букви „А― и „О― символизирали „алфа и омега― –
алегорията, с която Господ сравнява себе си в Откровение на Йоан
Богослов (Wikipedia). В случая всяка една от тези интерпретации
дописва посланието на магическия квадрат, представящо ни го като
бездънна съдбовна интелектуална игра на човека с битието.
На акростиха е присъща и криптографската функция или
функцията на акростиха като тайнопис, познат още в Античността. С
оглед на нашата писмена литература той е особено важен похват и
конструкт, вписващ се в поетиката и канона на Средновековието.
Владеещият словото – устно и писмено, е посветен, съвършен, поразличен от масата. Той е дете на Логоса и като рационално мислене, и
като интуиция. Следователно акростихът в своята криптографска
функция се създава от посветени за посветени. Той играе ролята на
свещена инициация, на елитарен език. Сам избира поданиците си, гради
своите духовни общества – който има очи да го види, уши да го чуе и
чувствителност да го преосмисли. От една страна, акростихът разкрива
самосъзнанието и себеуважението на автора. Той се чувства избраник и
се стреми да заслужи това си привилегировано положение. Затова с
гордост и достойнство подписва оригиналните си творби и преводите
си, вграждайки името си в тяхната словесна матрица. Но не го прави
достояние на всички, не обезстойностява и профанизира словото си.
Твърде неправилно и повърхностно се оказва дълго време тиражираното
официално мнение, че старобългарският писател е анонимен и
„недостоен―, защото е ръка на Бога. Точно криптографската функция
апострофира и преосмисля подобно твърдение. Напротив – и
средновековният автор притежава самочувствие и го демонстрира като
майстор зидар на словото за другите майстори зидари. Масонският
привкус на обяснението в случая е основателен и произтича от
осъзнатото разбиране за елитарност на езика и особено на писмения.
Във византийската (а навярно и още в античната) културна
традиция името Адам се е разглеждало като акростишна структура,
кодифицираща списъка на световните посоки – юг, изток, север, запад:
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Оттам това разшифроване на ономастичния акростих с неговата
водеща криптографска функция преминава в славянските ръкописи.
Интересно е, че името на първия човек има и апотропейна роля,
произтичаща навярно от култа към мъртвите предци. Затова
византийците изписвали в четирите края на гълъбарника
последователно по една от четирите букви – АДАМ. И смятали, че това
е магическа защита на птиците от змиите като сили на злото (Panayotov
2008a: 231-247). Колко много казаното напомня за амулетното
използване на римския палиндром „SATOR―, който, както обърнахме
внимание, представлява комбиниране едновременно на акростих
(мезостих, телестих), палиндром, пиктограма, анаграма, бустрофедон и
магичен словесен лабиринт.
Акростихът като тайнопис чете основните теми на литературата
като философия на времето и имената на нейните автори. Той дава
оценка на личности и явления в социалния и културен живот и по този
начин откроява личната и обществената активност, формирането на
обществено мнение. Така, изпълнявайки дидактична роля, акростихът
се превръща и в своеобразен универсален нравствено-етичен канон.
Криптографската функция е максимално мотивираща и значеща по
отношение на една от разновидностите на акростиха, която отразява
негативно отношение към дадена публична личност или социално
явление. Например акрофрази от типа: „... и игумен пияница“, „Сталин
в жопе“, „На хрень дети“, „Долу Тодор Живков“ и т.н. В. Панайотов
назовава този акростих негативен, а в последствие редактира понятието
като инвективен акростих (Panayotov 2011: 6 -7).
Криптографската функция на езика, също като игрословичната,
е мерило за глъбинността и феноменалността на славянския език
(старобългарския); атестация за елитарност и висока словесност, която
апострофира сляпата профанност и дава статут на „словяните― като деца
на Бога Слово, на Логоса (Bratulich). Неслучайно и закрилницата на
Велики Преслав, столицата на Първото българско царство и на Златния
век на нашата култура, е иконата на Богородица с Логоса.
„На 2 февруари 917 г., произнасяйки Поучението в Патриаршеския храм
„Света Богородица― във Велики Преслав и пред иконата на Богородица с
Бога Слово, цар Симеон е успоредил помъдряването на Бога Слово с
усъвършенстването на възможностите на новия свещен език (словянското
слово)― (Kaloyanov 2013: 83, 105-111).

Точно в този момент на разсъждения се налага да отграничим
апологическата функция на акростиха, пораждаща се от представата
за него като тайнопис. От една страна, ономастичният акростих е
възхвала на твореца, който никога не е стоял в здрача на анонимността.
В тази възхвала се контаминират личностно самосъзнание и
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самочувствие + изграждане на общественозначима памет, съдържаща
позитивна и служеща за пример колективна читателска оценка. От друга
страна, фразовият акростих е манифестация на духовната философия на
личността и на общността, на утвърждаващата се в съответното време
тяхна ценностна система. Във времето на формиране на
старобългарския писмен език като език на духовността и държавността
ключовите акростихове са няколко:
- Вградената азбука в „Азбучна молитва“. Тя откроява
основната тема на творбата и представата, че писменото славянско
слово е най-могъщото и най-съкровеното оръжие в живота на личността
и общността. Чрез него човекът, като венец на божието творение, образ
и подобие на демиурга, може да управлява живата и нежива природа.
Възприемането на акростишната азбука като възхвала на писменото
слово е подготвена от анафората „слушайте―. Тя е маркер за внимание,
за тържествено оповестяване на изключителната вест, че от днес
нататък „словяните― имат писмено слово и който го приеме, Бог ще
крепи, опази и възвиси душата му. Вграждайки в акростих славянската
азбука, Константин Преславски поставя акцент на възторг върху нея.
Разкрива радостта си и гордостта си, че тя съществува. Набляга на
факта, че е най-значимото чувство и богатство – както негово лично,
така и за българския народ – „божи дар за дясната част―, свещен завет
„що учителите вечно юнни завещаха―. С азбучния акростих поетът
демонстрира възможностите на българския език да изразява емоции и
размисли в сложни поетически формули. Затова този акростих е
доказателство и апология на езика ни като висококултурен и поетичен.
- „Гранеса добра Константинова“ – акрофраза, открита от
Георги Попов в Постния триод. От една страна, тя информира за
авторството на Константин Преславски, а от друга, първата ѝ част
съдържа дидактична положителна оценка за това слово. Дословният
превод на акрофразата на новобългарски е „Добри стихове на
Константин―, т.е. нужни, посвещаващи в доброто и вярата, учещи. Така
акростихът, освен информационната си функция на летопис на времето
и мястото, се превръща в красноречив пример и възхвала за
възпитателна и лечебна инициация.
- „Хвалебствени песни Константинови“ – акрофраза,
маркираща цикъл стихири в празничния миней, изпълнявани преди
Богоявление (1-5 януари). Аналогично като в горния случай, акростихът
играе ролята на двойна апология – на автора, извършил такова значимо
богоугодно дело, и на празника, който е толкова значим и емблематичен
за християнството. Апологическата функция е директно подчертана
чрез синонима „хвалебствие―, заложен в началото на акрофразата.
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- „Леон видя пръв“ – акцентът пада върху възхвалата на
наблюдателността (лична и колективна), маркираща и утвърждаваща
съзерцателната, философски вглъбена и анализираща личност, получила
правото на първа духовна инициация в рамките на братството. Казаното
се съотнася адекватно към трите възможни прочита на акрофразата,
предложени от нейния откривател В. Панайотов и разгледани в диалог с
първото място на изписване на името на Леон – след св. Методий, в
Книгата на побратимените монаси (Panayotov 2014a: 390-424).
- „Василие, моли бога подати Борису благая“ (Panayotov
2009: 59-66). Тази акрофраза, адресирана до Василий Блажени, отразява
молба за помощ. Основна в нея е молитвената функция, която говори
за отдаденост и смирение, за вяра за постигане на вътрешна хармония, в
съзвучие с ценностната система на християнството. Но едновременно с
това се усеща и поучение на истински вярващия, съпроводено с
възхвала на светеца и християнската църква като всеможещи фактори в
живота.
- „Стоян восхвалим бист похвалами и бития―. Акрофразата
се превежда на съвременен български като „Стоян да бъде възхвален за
сътворените похвални творби и живота му“. Тя красноречиво говори
за апология на химнографа Стоян заради творчеството му, което
получава висока оценка като прослава на християнските ценности на
славянски език и заради живота му, който може да служи за богоугоден
пример за битийно поведение. Т. е. похвалата разчита на пълната
хармония между думи и дела, между помисли и ценности. И само такава
личност, която съвместява словесното и действеното начало в живота
си, може да бъде пример и учител на другите. Така получаваме
информация и за качествата, които са емблематични за старобългарския
книжовник – трудолюбие в полза на ценностното и обществено
значимото, утвърждаване и възпяване на християнските добродетели,
налагане на книжовния труд като първостепенен, развитие на писмения
език и всеотдайно служене на словото, просветителство на другите в
смисъла на живота, пример за хармония между думи и дела, между
написано (изречено) и направено. По всяка вероятност заслужилият
похвали Стоян, заедно с химнографите Еразъм, Боян, Йов и др., твори в
Охридския книжовен център, който е в постоянна взаимовръзка и
книжовническа мобилност със столицата Преслав (Panayotov 2013: 267280).
Характерна за акростиха е и каталогизиращата функция. Тя
произтича от криптографската и апологическата и ги допълва.
Акростихът, като отражение на индивидуалния и колективен езиков
лад, графично, смислово и музикално изразява словесното духовно
пространство на твореца, на общността (школа, литературен кръг или
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общество, народ, нация). В старобългарската литература например той
съгражда Каталога на авторите и Каталога на основните теми и
проблеми на времето и на литературата като негова художествена
философия. А не е ли това определяне на същностните параметри на
онази словесна територия и присъщия ѝ колективен езиков славянски
лад, която академик Лихачов нарече „държава на духа“. И тази
държава на духа е континуум на нашата индивидуална и колективна
родова същност, на нашата логика и интуиция, на нашата скрита и явна
другост. За това говорят редица проникновени статии и открития на
нашата медиевистика, непрекъснато умножаващи се и задълбочаващи
се. Те показват нееднозначността и многобагрената палитра на
старобългарските
автори,
на
старобългарската
литературна
проблематика и нейния тематичен регистър. Едновременно с
индивидуалното творчество, Кирило-Методиевите ученици създават
песенни творби в сътрудничество. Известни са вече такива служби, в
които откриваме двама, трима и дори четирима съавтори. Имената на
непознатите доскоро Томирис, Ева, Стоян, Драгаис (Драганис, Драган),
Лъв (Леон), Боян, Борис, Асен, Йоаким, Еразъм и още редица други
химнографи са разчетени в по няколко произведения и от случайни
изключения се превръщат в закономерни опорни точки на
медиевистиката ни, на родинознанието ни във всички сфери на живота.
Проф. В. Панайотов не само пръв разчете тези имена и ги прибави към
познатите и утвърдените на св. Кирил, св. Методий, св. Наум, св.
Климент, св. Йоан Екзарх, Константин Преславски и т.н., но и
продължава изключителната си първопроходска работа по отношение
на написването и разширяването на каталога на авторите на
старобългарската литература. Той потърси паралели за битийно,
народопсихологическо и творческо уплътняване на носителите на
нашата средновековна духовност и в други основополагащи текстове.
Позова се на химнографски творби, подписани в акростих от двама или
повече автори. Това потвърждава общността на културата и екипността
на реализацията ѝ. В един от случаите в съдружие работят Климент,
Сава, Сисиний, а в друг – Сисиний, Боян, Ева и Йоан (Panayotov 2012:
42-49).
Например, химнографът Драгаис (Драганис, Драган) се
успоредява с едноименната личност, вписана в Книгата на
побратимените монаси от манастира Райхенау по време на заточението
на св. Методий. По всяка вероятност той е придружавал славянския
първоучител и е един от неговите доверени ученици и сподвижници,
заедно с Леон. В стихирите към службата за 25 ноември акростишно е
вградено творческо сътрудничество отпреди 869 г. между Кирил, Леон,
Драгаис (Panayotov 2013a: 22-38).
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Тайнописецът Леон/Лъв се оказва неслучайно първото име в
Книгата на побратимените монаси в Райхенау. Редица акростихове,
носещи представа за неговото творчество в диалог със св. Кирил и св.
Методий, обосновават становището, „че творчеството на Леон/Лъв се
разпростира в различни жанрови форми на химнографията, подобно на
останалите Кирило-Методиеви ученици. Неговите съчинения очевидно
започват по време на Моравската мисия още преди смъртта на Кирил и
продължават след заточението в Райхенау.― (Panayotov 2014a: 397).
В края на ХІІ и първата половина на ХІІІ в. работи Зоя, която
създава творби за светците, чиито мощи са пренесени по това време в
столицата Търново – служба за св. Параскева, служба за св. Иларион
Мъгленски, канон за св. Йоан (Иван) Рилски (вж. Panayotov 2006a: 253271; Panayotov 2006b: 228-243). Подписва ги в акростих. Особено
впечатляваща е акрофразата, вградена в канона за Иван Рилски, която
на съвременен български език звучи приблизително така: „Зоя сътвори
бренно цвете – това, което Зоя с песни пя“. Каква възхвала и
възхищение от красотата на българското поетическо слово, от красотата
и въздействената сила на индивидуалния Ł езиков лад. Химнографката
е автор и на цикъл канони в търновската редакция на Октоиха и на др.
отделни творби. Бориловият синодик дава интересна информация за
везещата с песенно слово българска поетеса, включена и представена в
социалния ред на десетте най-високопоставени български дами с царски
и аристократичен произход, аналогично на византийската писмена
традиция. Това говори, че Зоя играе значителна роля в българската
химнография и култура на ХІІІ в. (Panayotov 2006: 272-278).
Тайнствената Томирис e подписала канона за св. Климент
Римски в службата за 25 ноември. Очевидно тя има нелеката задача,
заедно със своите учители Кирил и Методий, да работи по възхвалата на
римския първосвещеник и папа, чиито останки са намерени по време на
Хазарската мисия. Не може все още точно да се определи мястото на
нейната дейност. Може би то е свързано с ареал от дейността на
Солунските братя след Хазарската мисия, с някой от трите книжовни
центъра – Плиска, Преслав, Охрид, или пък с гр. Томи (изхождайки от
името на поетесата, съименница на някогашната скитска царица,
основала града), който е един от ранните центрове на християнска
култура в България (Panayotov 2015: 271-278).
Ева работи върху Октоиха поне с още двама български
химнографи, също подписани в акростих заедно с нея – Климент и
Стоян. Открити са акростишни данни за съавторство Ł с Леон
(Panayotov 2014: 390).
И така, пеейки и везейки (многократно използвани лексеми в
акрофразите) индивидуално и колективно със слово, старобългарските
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книжовници не просто изящно каталогизират родовото ни духовно
пространство, но и очертават, и огласяват чрез акростиха
неповторимата линия на средновековния български езиков лад.
Неговата музика маркира духовните граници на нашата родина и е
люлчината песен за всички нейни потомци. Подобна ритуалистичнотворческа тенденция се забелязва и през Възраждането. Литературата
ни от това време изобилства с лексеми за пеене и песен, а „поет― е
тъждествено понятие на „певец― – „и певци песни за него пеят―(„Хаджи
Димитър―, Христо Ботев). Да си припомним, че Петко Рачов Славейков
става поет и се самоопределя като такъв, избирайки си за фамилно и
поетическо име „Славей― – птицата, която магически въздейства,
предпазва и възпитава малките си със своите песни.
Към спецификата на акростиха може да се добави и
пиктографичната функция, която е свързана с визуализиращата,
рисуващата, изобразителната му същност.
Той
е
звукова,
графична, смислова линия, с която можем да изобразим визуално
различни образи, фигури, картини – букви, предмети, силуети, символи.
Взаимоотношението акростих-пиктограма не е еднозначно, защото
говорим за равностойни автономни похвати на словесно изграждане,
които могат и да се комбинират. Могат да се разграничат следните
видове:
–
акростих, изграден като пиктограма;
–
пиктограма, изключваща акростиха – т. е. рисунка с
всички букви на текста, за да се затвори в едно фигуративно
изображение душата (смисълът и музиката) на буквите.
В първия случай пиктограмата е творческото, изобразяващоформатиращото проявление на акростиха. Във втория (в
самостоятелното си битие) е полифонично многогласие от
контаминация на едногласието на всяка съставна буква. От дадените
примери за видове игрословици става ясно, че пиктограмата във вид на
кръст се явява в комбинация с палиндрома, мезостиха и телестиха и
произтича от тях още в латинската античност. Тя е синтез на музика,
образ и смисъл, при акцент на образа. Пиктограмата е синтез на
философията на всяка буква в цялото. Тя е създаване на един образ
от множество атоми, изграждане на единна мозайка от много градивни
късчета. Тя е образът на музиката и на нейния смисъл – моделиране на
обикновения акростих, начупване, извиване и извеждане на неговата
графична, фонетична и смислова линия. Най-общо бихме могли да
кажем, че взаимоотношението пиктограма-слово преминава през два
етапа:
- пиктограмата като предшественик на писменото словото;
- пиктограмата като похват на писменото слово.
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Писмените системи са предшествани от древна графична
форма, най-често пиктограма, представляваща изображение във вид на
рисунка на цели думи или дори на цели ловни сцени. Примери за такива
писмени форми са: писмеността Цзяху, издълбана върху коруби от
костенурки в Цзяху – Китай, през 6600 г. пр. н. е.; Винчански символи,
открити върху Търтърските таблици, от 5300 г. пр. н. е.;
Първоначалното индуско писмо от 3500 г. пр. н. е. (вж. Wikipedia1).
Като говорим за пиктограмата като похват на писменото слово
през Средновековието, свързан и допълващ феноменологията на
акростиха, е необходимо да разгледаме филигран-инициалите и
филигран-фигурите
–
графични
акростишни
структури
в
пространството на двуизмерния канонов модел, които имат символен
или декоративен характер, присъстващи на практика като скрит знак. Те
са съставени от една или повече еднакви букви и образуват буква или
фигура. Например буквата „с― в трипеснеца за шеста седмица на
Петдесетница фигуративно изгражда филигран-фигура във вид на буква
„И―. Кореспонденцията между макробуквата „И― и изграждащите я
микросегменти „с― носи информация за Иисус и неговото монограмно
изписване (ИС) в старобългарския език (Panayotov 2011: 5-26).
Християнската култура на Средновековието обръща особено
внимание на религиозните символи, от които най-важните са свързани с
Исус Христос и св. Троица. Например рибата е традиционен символ на
Сина Божий. Гръцката дума за риба е преосмислена като закодирано
определение характеристика на Божия син. Всяка от петте гръцки букви
на названието Ł е монограм на следните думи, изписващи в
последователност Исус Христос Божи Син Спасител:

Съвременната пиктограма в поезията разчита на визуалното
фигуративно извеждане на темата или идеята на творбата. Дислоцира се
и като поддържащ фонетичен музикален щрих – екстракт на смисловото
послание на стихотворението. Ето един личен авторски пример в това
отношение, също свързан със символиката на рибата:
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Рибата е знак за мълчание и символизира Христос.
Стихотворението е рисунка от буквите на творбата, изградена от два
симетрични словесни щриха, започващи от едно място и завършващи на
едно място като сдвоен външен контур на риба. Гръбната Ł половина е
по-ярка, докато симетричната коремна част е визуализирана в сива
разредка като отражение. Така графично е зададена и вградена
дуалността на битието и на същността на всеки житейски обект. Тази
дуалност е затворена в риба – т.е. в мълчание, което е отговорът на
риторичния въпрос в текста „Да вярвам ли, че кръгла е земята―.
Мълчанието е знак за съгласие и мъдрост, подчертаващи констатацията
„Така достигнах, откъдето тръгнах.― Да, земята е кръгла, защото,
вървейки, пътувайки, плувайки напред, се въртиш в кръг, щом пак
достигаш изходната точка на тръгването си. И тази цикличност, това
Магеланово пътуване, е плод на мъдростта на преосмисленото
мълчание. Така рисунката семантично се уплътнява като основна идея
на стихотворението.
Бих желал да дам и още един пример за стихотворение
пиктограма, където мълчанието е вече негова тема, а визуализацията,
която е във формата на катинар, е основната му идея. Щом думите
заключват музиката и смисъла на нещата, те не са прозрение на
свободата – изстрадана, премълчана и постигната житейска мъдрост, а
недоверие и смърт (мълчание затвор, което ни прави роби):

В двата разгледани случая пиктограмата не е акростих, а
рисунка с буквената и звуковата линия на цялата творба.
Специфична функция на акростиха е музикално-ритмичната
функция. Акростихът указва звуковите и смислови акценти при
изговора и писането, така той моделира определена музикалноритмична схема (матрица), която работи като конструиращ и
дешифриращ похват по отношение на музиката на словото и нейния
смисъл.
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В съчетание със символиката на числата и разбирането, че
числото е над всичко, акростихът може да се разглежда като
математически пророческа пулсация на словото (негово музикалноритмично смислово проектиране, оразмеряване, форматиране,
въздействие и дешифриране). В случая би било уместно да използваме
понятието „ЧИСЛОРЕД― като позиционен ритмично структуриращ
указател с контаминираща се семантика на съответната числова
символика (т. е. откъде започва една акрофраза, защо и как се развива
като музикално и смислово послание). Предложеното понятие се вписва
в нумерологичните проекти на Велимир Хлебников и Стефан Маларме
(вж. Milchakov 2016: 9-30; Pertsova 2000). Числоредовете са
конструиращи
и
оркестриращи
пулсационни
(ритмични)
пророчества, определящи музиката на времето или на съответния
акростих в рамките на творбата. Хлебников поставя числото над
всичко. У него като у Питагор, светът се управлява от числото,
Числобог. Между Числобог и думите стоят числоимената. Той вижда в
мнимото число корена не само на поезията, но и на вселената.
ЧИСЛА
Я всматриваюсь в вас, о, числа,
И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах,
Рукой опирающимися на вырванные дубы.
Вы даруете единство между змееобразным движением
Хребта вселенной и пляской коромысла,
Вы позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы.
Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы
Узнать, что будет Я, когда делимое его — единица.
(1912)
ЧИСЛА
Аз се вглеждам във вас, о числа
и вие ми изглеждате облечени като зверове, в техните кожи,
с ръка, опираща се на изтръгнатите дъбове.
Вие дарявате единство между змиеобразното движение на
Хребета на вселената и танца на кобилицата,
Вие ми позволявате да разбера века като бърз зъбен кикот.
Мои сега, вещообразно се развързаха зениците,
Узнавайки (да разбера), какво ще бъде Аз, щом неговото делимо е
единица 1.

Внимателният прочит на стихотворението откроява невероятно
съдържателна лексикална акрофраза палиндром, синтезираща
1

Преводът на български е мой (В. С.) и е съобразен с необходимостта от съхраняване
на откритите от мен и умишлено болдирани или в италик, указани оригинални
акростих и телестих, съчетани с палиндром.
70

основната идея на стихотворението (обратно четене: „Да разбера
мои, че вие сте хребета, вие сте ръка/та/ и аз – числа/та/“; нормално
четене: „Числа – аз и ръка, вие – хребета, вие, мои да разбера.―). Заедно
с обособеното заглавие, което указва темата, стихотворението е
изградено от девет стиха – т. е. 9 числореда. Те контаминират върху
смисъла на лексикалната акрофраза палиндом и символиката на
девятката (кратна на 3), отпращаща към представата за мъдрост и
сакралност. Разчетена чрез броя на числоредовете, основната идея на
стихотворението се преосмисля така: Да разбера мои, че вие сте
хребета, вие сте ръката и аз – числата, е висша сакрална мъдрост.
Наистина какъв впечатляващ диалог просветление между средищния
лирически персонаж, представляващ поета Хлебников, и числата.
С помощта на числоредовете може да разгледаме и друго
семантично послание. Първи числоред съдържа заглавието на творбата
– „числата―. Какво представляват те се позиционира като отговор в
началото на девети числоред – полученият буквен (звуков) акростих
палиндром (УМ). Между темата и началото на отговора са разположени
седем числоредове, които го подготвят. Числото седем е сбор (4+3) от
земното (4) и небесното (3) числа. Оттук диалогът тема – отговор (т. е.
Какво са „числата― през призмата на музикалната и смислова ритмика
на седемте разделителни числоредове?) придобива следния вид:
Числата са земният и небесен УМ.
Аналитичното
и
интерпретационно
разглеждане
на
стихотворението на Хлебников не се изчерпва с казаното. То може да се
продължи чрез аргументацията и примера за друга сложна словесна
оркестрация, свързана с появата на лексикален телестих, който може
да бъде разглеждан и като лексикален телестих палиндром (т. е. може
да се чете последователността от краестишни думи по двата начина: и
отгоре – надолу, и отдолу – нагоре) – първо четене: Числа, числа, в
техните кожи дъбове, движение на кобилицата, зъбен кикот,
развързаха се зениците – единица; второ четене: Единица – зениците се
развързаха, зъбен кикот, кобилицата, движение, дъбове, в техните
кожи числа, числа.
Направените наблюдения стряскат, но и мотивират
разбирането, че музиката (в частност музиката на словото) наистина е
висша математика, която обаче надхвърля хоризонта на рациото и се
превръща в музикална математика на интуицията (т.е. на духа и на
душата). Нейното изследване, като една от партитурите на словото,
заедно с партитурата на очите и тази на семантиката, е възможно и
задължително, но чрез похватите на изкуството (видове акростих,
класически игрословици – анаграма, палиндром, панграм, хибридни
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разновидности между игрословичните похвати, звукови тематични
регистри, числоредове, пиктограми и т.н.).
Интересен аналогичен пример за работа в оказаната посока е
установяването, осмислянето и дешифрирането на акростиха „по вина /
Нищ он тон― в 3 глава на поемата „Септември― на Гео Милев. Тук ще
се спра само на кондензираната последователност на целия процес,
изчистен до математическа формула на авторовата творческа
интуиция – т.е. до декодиране на вътрешномузикалната пулсация
(ритмика) на този акростих – структурираща и въздействаща.
Повторението на лайтмотивната фраза „Глас народен – Глас божи“ е
основа за декодиране на числореда на акростиха. Началото на акростиха
започва от пети числоред (т.е. пети стих) след нулевата фраза, а
продължава след втори числоред (втори стих) след завършената първа
смислова цялост на развиващия се акростих. Получават се две лексеми,
градящи първата част на акростиха, символно, музикално и смислово
свързани с числата 5 и 2 (5+2). Втората част на акростиха (изграден от
три лексеми: „Нищ он тон“) е симетрично позиционирана при спазване
на повторението на лайтмотива като нулева позиция и съответните
градящи се словесни цялости – музикално-ритмично и смислово, след
пети и втори числоред. Математически можем да изпишем структурната
и музикално-ритмична формула на акростиха така: 0 + 5 + 2 / 0 + 5 + 2.
Петицата символизира интегрирания човек. Това е пентаграмът с върха
нагоре, представящ изправен човек с разперени ръце и нозе, сливащ се
чрез своите 5 сетива със света, чийто минимодел се явява. Двойката
символизира дуалността на света и битието, неговата светла и тъмна
страна. Първата част от формулата до разделителната наклонена черта
дава сбор 7 (съвкупност от 4 – земното число: четирите посоки на света,
четирите сезона и 3 – небесното число: символ на божествената
триипостасност, на сакралност и мъдрост). Втората част от формулата
след разделителната черта също осъществява коментирания вече сбор 7.
Броят на лексемите на акростиха са 5 (2 в първата + 3 във втората част),
а главата от поемата, където той е вграден, е под номер 3.
Семантичното-музикалното съотношение между числата 3 – 5 – 2 – 7 –
4 работи на всички нива. Двуделно симетричната математическа
формула на авторовата творческа интуиция 5 + 2 / 5 + 2 или (5+2) х
2, съотнесена към получения смислов резултат от 5 думи на акрофразата
(„по вина / Нищ он тон―), придобива математическата конфигурация
(5+2) х 2 = 5. Ако вземем предвид факта, че акрофразата се намира в
трета част на поемата, смисловото дешифриране е следното:
Божествена мъдрост е дуалната двукратна интегрираност /земна и
небесна/ на човека със света. Да не забравяме и съдържателния
регистър на хоризонталното словесно поле, фокусирано в акростишно
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изведената лексема „тон―: „Ханаан― (обетованата земя), „Правдата―,
„вечна пролет на живия блян―. Т.е. по вина нищият народ е небесен
божествен тон на правдата, на бляна, на развитието на дуалния
живот. Освен това, според преживяването и думите на лирическия
говорител (изразяващ се в 1 л. мн. ч. като част от народа), този тон е
път от смъртта към живота.
Основният композиционен принцип на музикално, смислово и
графично структуриране на словото в цялата поема и в частност в
третата ѝ част е матрьошковият – с последователно вграждане на
числоредове един в друг. Показателен е и фактът, че в края на
„Септември―, в дванадесетата му част, последната матрьошкова визия,
играеща роля и на първо онтологично ядро на новия свят, е народът. На
поетическата сцена остава само той – център и демиург на
преформатирания свят. Превръщането на септември (есента) в май
(апогея на пролетта) се осъщeствява от основната нова онтологична
единица на екзистенцията – народа. От неидентифициран и неясен
маргиналий в края на последната и началото на новата страница на
екзистенцията, той вече е новият бог, новият законодател на новия
живот. Той сваля небето на земята. Моделът на екзистенцията е
огледално променен. Новият бог не си търси недосегаемо от другите
небе, от което да дирижира земната музика по свой образ и подобие.
Между него и света с живота няма дистанция, а тъждественост. Същото
се отнася и за единицата и колектива. Това го спасява от умъртвяване и
превръщане в абстракция. Дава му шанса да бъде това, което е – да
остане жив и верен на себе си. Така той пресича възможността от
неминуемите убиващи го изкушения в някоя бъдеща „Приказка за
стълбата―. Затова и разчетената Музика на душата на този народ,
представена като математическа формула на акрофразата „по вина /
Нищ он тон―, носи мощната мажорна симфонична пулсация (ритмика)
на свободата; на авторовото пророчество, че няма нищо друго на този
единен, но дуален земен и небесен свят (виден свят и дивен свят
невидим) освен Аз-народ: аз пред народа, от народа, за народа. Затова
тази музика и нейното въздействено съдържание носи усещането за
отчуждаващо тъмно страдание, взривено и прегазено от светлината на
сакрално (нравствено ценностно) и мъдро интегрираната човешка
общност (народ). Вместо Молитва за добро, останал сам на житейската
и поетическа сцена, Аз-народът ще осъществи Наричане за добро, за
живот. Финалът на надеждата „Амин“ (Да бъде) на всяка молитва ще
бъде подменен и преформатиран заклинателно в „Ще бъде!“. Желаната
предполагаемост се превръща в убеждение, звучащо като взрив
неопитомено първично, но и романтично.
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Видове акростих
Ако функциите на акростиха се оказват доста пространна и
дори неизбродна територия, съвсем не по-малко сложен е въпросът с
класификацията му. Тя зависи от спецификата на ракурса на деление.
Затова, отчитайки дадените примери и осъществените наблюдения и
обобщения по темата до момента, бихме могли да щрихираме,
систематизираме и доразвием казаното чрез извеждане на следните
основни типологизации на акростиха:
А) Класификация според обекта на вграждане
Азбучен акростих – може би най-старият, вграждащ
азбуката по вертикала (вж. Ivanova-Konstantinova 1971: 341-365;
Ivanova-Konstantinova 1970: 63-79; Dragova 1968: 37-58). Азбучните
молитви като жанр на старобългарската и другите славянски литератури
изпълняват ролята на практическо пособие при обучението в
грамотност и същевременно при изучаването на богослужебните книги
и преди всичко на Псалтира. Те били своеобразен първоначален
богословски компендиум, облечен повече или по-малко в стихотворна
форма. Неслучайно са били помествани в първите руски буквари.
Молитвите, съдържащи азбучен акростих, се делят на два основни вида
– азбучни молитви (писани от името на автора) и тълковни азбуки
(писани от името на Бога). След пренасяне на Кирило-Методиевата
традиция в България започва процес на взаимодействие и взаимно
проникване между тези два вида, който се усилва и задълбочава на
руска почва (Trendafilov 1994: 124-131). Азбуковник е рядко срещана
дума в старите славянски ръкописи. В едно свое изследване върху
черковнославянските стихотворения от ІХ-Х в. Соболевски привежда
текста на една азбучна молитва от руски сборник от втората половина
на ХІІІ в., която е наречена „азбуковная―. Той изказва мнение, че думите
азбуки и производните азбуковник, азбуковная и пр. липсват в
старославянския, а в южнославянските текстове от ХІV в. трябва да се
смятат за взаимствани от руски. Азбучните погребални стихири в Чин
погребение от Зайковския требник, за които няма открит досега
паралелен гръцки текст, опровергават такова становище, т.е. те са
оригинално произведение на старата славянска литература (TsibranskaKostova, Mircheva 2012: 111).
Ономастичен акростих – вграждащ най-често име на
автора (авторите) или на обекта за възхвала или отрицание.
Акрофраза – акростих, вграждащ описателно представена
тема, идея на творбата, името на автора с неговото отношение към
извършеното и т. н.
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Твърде често срещано явление е ономастичния акростих да е
част от акрофраза, а така също да е кодифициращ буквен списък на
друга семантична информация.
Б) Класификация според вида информация
Тази класификация се свързва основно с разновидностите на
акрофразата:
инвективен акростих – отричащ акростих, създаващ
отрицателно обществено мнение към личност, събитие, социално
явление;
утвърждаващ акростих (акростих апология, акростих
възхвала) – той е обратен на инвективния;
поучителен – извежда като основна дидактичната
функция на акрофразата;
информативен повествователен акростих – той има
съобщителна функция, без оценъчност.
В) Класификация според позиционирането на акростиха
като вертикална смислова структура в хоризонталния стих:
- акростих – в началото на хоризонталния стих;
- мезостих – в средата на хоризонталния стих;
- телестих – в края на хоризонталния стих
Сами по себе си, тези разновидности могат да се комбинират
помежду си по единично или всички заедно. Това е част от
неизчерпаемата словесна игра мистификация на автора със себе си, на
автора с читателя, на херменевта и интерпретатора с текста.
Г) Класификация според игрословичните похвати
Игрословичните техники най-общо разчитат на разместване на
класическия словоред на думите при произнасяне, на апострофиране на
традиционния канон на словотворчество и четене. Те имат за цел
развитие на многопластовото значение на словото и неговата памет.
Самият игрословичен похват и метод акростихът може да се комбинира
с всеки от останалите игрословични похвати поотделно или заедно,
докато се създадат многопрофилни комбиниращи игрословни
интелектуални игри. Съдържателният регистър на игрословичните
похвати можем да сведем до следните самостоятелно експлицирани
поливалентни структури: акростих, анаграма, палиндром, панграм,
пиктограма, филигран-инициали, филигран-фигури, магически словесни
полета, carmina figurata.
Д) Класификация според типа конструиране на акростиха:
обикновен акростих;
строфичен акростих – първата буква на всяка строфа
(само в поезията);
75

по глави – първата буква на всяка част от творбата
(използва се извън поезията).
Всеки от тези видове акростих може да се конструира чрез един
от видовете сегментиращи елементи.
Е) Класификация според видовете сегментиращи елементи:
- буквен;
- сричков;
- лексикален.
При вграждането и разчитането
на
авторски имена в
средновековен буквен акростих наблюдавана особеност е акростих с
поддържаща буква. Например при подписването на Климент – ако на
първи ред имаме буква К, на втория – Ли (т.е. поддържаща буква ―и―,
която се чете), на трети – М и т. н. Интерес представляват още две
аналогични проявления – акростих с поддържаща сричка и акростих
с поддържаща лексема. Красноречиви примери в това отношение са
акрофразите „Василие, моли бога подати Борису благая― и „Христу с
песними Асен тен пеет― (Panayotov 2006а: 166-169). И в двата случая
става въпрос за буквен акростих. Буквите следват през определена
строфична конфигурация една след друга вертикално. В първата
акрофраза последната дума – „блага―, е на хоризонтален ред и дадена в
съкращение с титул, но се чете цялата като част от акрофразата, а не
само началната буква „Б―, с която започва думата и която е последната
част от акростиха като последователна вертикална структура. Във
втората акрофраза показателното местоимение „тен― (тези) се вгражда с
първата си буква „Т― в цялостно изведената структурно вертикална
буквена акрофраза, но се чете цялата хоризонтална сричка.
Всеки отделен вид класификация на акростиха съдържа
възможности за вътрешновидови комбинации. А от друга страна всички
тези шест основни типа класификации могат да влизат в разнообразни
междувидови комбинации и помежду си. Това определя смислово,
музикално и визуално акростиха като безграничен практически и
непредвидим. Той е и интелектуална словесна игра, и система от игри; и
отделно правило, и система от правила; и шифроващ, и дешифриращ
код. Затова е многостепенна словесна инициация и предизвикателство
за автора, за читателя и за херменевта.
Едно провокирано заключение
„В устната реч, ние винаги даваме душа на думата и тя отлита,
докато писмената реч все пак е мъртва. Тя се нуждае от посредници. И
дори още през Възраждането у нас се оказва, че писмената реч се
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изучава, за да се научим да говорим―. Изказването е направено от Р.
Радев по повод кръгла маса, посветена на устната реч в обучението2.
Тялото на словото (писмената реч) събира и крие зад
материалните си очертания всичките си функции, значения и музика на
едно място. То търси и събира душата си (устната реч). По същия
начин акростихът и пиктограмата поотделно и съчетани заедно са
краегранесието, буквената рисунка граница, острието на ножа, което
събира и разделя. Те пазят и отглеждат душата си като постигната
хармония между реално и иреално, като взаимоосмисляне между видяно
– чуто – почувствано. Затова представляват едновременно постигнато
философско смирение, себеуважение, послание към другите, музика и
висша математика на интуицията. Те са ключът за разчитане и отваряне
на душата, който не се дава цялостно. Той е сигментиран по
матрьошковия принцип на по-малки и по-малки вградени една в друга
части. Кой от нас ще дири този ключ е въпрос на личен избор. Ще
успеем ли да съберем сегментите на цялото, ще имаме ли нужното
търпение, последователност, култура? Това е основният житейски ребус
на всяка жива и търсеща единица и общност (род, народ, нация,
цивилизация) във всяко време. А не е ли самият процес на търсене
истинският живот – отглеждането на душа (на личен и национален
словесен лад)?
БИБЛИОГРАФИЯ
Bratulich: Bratulich, Y. Filosofskite ―tayni‖ na slo(a)vyanskata glagolitsa. - <
http://nationalistbg.com/readarticle.php? id=1922>
Dinekov, Kuev, Petkanova 1978: Dinekov, P., K. Kuev, D. Petkanova. Hristomatia po
starobulgarska literatura. Sofia: Nauka i izkustvo. 1978.
Dragova 1968: Dragova, N. Neprouchen starobulgarski azbuchen akrostih. - Ezik i
literatura, 3, Sofia, 1968.
Ivanova, Nikolova 1995: Ivanova, K., S. Nikolova (ed.). Tarzhestvo na slovoto. Zlatniyat
vek na bulgarskata knizhnina. Letopisi, zhitia, bogoslovie, ritorika, poezia. Sofia:
Agata-A, 1995. – <macedonia.kroraina.com/zv/zv1_2.html>
Ivanova-Konstantinova 1970: Ivanova-Konstantinova, K. Novi danni za razprostranenieto
na Azbuchnata molitva v srednovekovnata ruska knizhnina. – Ezik i literatura, 6,
Sofia, 1970.
Ivanova-Konstantinova 1971: Ivanova-Konstantinova, K. Dva azbuchni akrostiha s
glagolicheska podredba na bukvite v srednobulgarski praznichen miney. – In:
Konstantin-Kiril Filosof. Dokladi ot simpoziuma, posveten na 1 100-godishninata ot
smarta mu. Sofia: BAN, 1971.
Kaloyanov 2013: Кaloyanov, А. Slavyanskata pravoslavna tsivilizatsia. 3. Nedelnikat na
bulgarskite patriarsi i arhiepiskopi. Veliko Turnovo: Faber, 2013.
Kaloyanov 2014: Кaloyanov, А. Sveti Yoan Ekzarh – parviyat bulgarski patriarch. – In:
Preslavska knizhovna shkola. 14, Shumen: Faber, 2014.

2

Източник: <liternet.bg/publish2/anonim/ustnata-rech.htm>.
77

Kazandzhiev 1960: Кazandzhiev, S. Sreshti i razgovori s Yordan Yovkov. Sofia: Nauka i
izkustvo, 1960.
Milchakov 2016: Milchakov, Ya. Ideali, znatsi, istorii i ilyuzii na tochnostta
(Matematicheski, kolichestveni i statisticheski metodi v literaturnata nauka na XIX i
nachaloto na XX vek). – Lyuboslovie, 16. Chislata. Shumen: Universitetsko
izdatelstvo ―Episkop Konstantin Preslavski‖, 2016.
Panayotov 2005: Panayotov, V. Аkrostih I marginalia. – In: Marginalii. 2. Shumen:
Universitetsko izdatelstvo ―Episkop Konstantin Preslavski‖, 2005.
Panayotov 2006: Panayotov, V. Parvata bulgarska poetesa. – Гл©бин¥ кънижьн¥ª. 4,
Shumen: Faber, 2006.
Panayotov 2006a: Panayotov, V. Osobenosti na sluzhbata na sv. Paraskeva po variant ot
ХVІІІ vek. – Гл©бин¥ кънижьн¥ª. 4, Shumen: Faber, 2006.
Panayotov 2006b: Panayotov, V. Sluzhba za Ilarion Maglenski. – Гл©бин¥ кънижьн¥ª. 4,
Shumen: Faber, 2006.
Panayotov 2006а: Panayotov, V. Asen – avtor na akrostiha v poslednia kanon ot oktoiha. –
Гл©бин¥ кънижьн¥ª. 4, Shumen: Faber, 2006.
Panayotov 2008: Panayotov, V. Сarmina figuratа i slavyanskiyat akrostih. – EpiskopKonstantinovi chetenia: Igri i igrachki. 13, Shumen: Universitetsko izdatelstvo
―Episkop Konstantin Preslavski‖, 2008.
Panayotov 2008a: Panayotov, V. Mistika na bukvata. – In: Studia Hungaro – Bilgarica.
Tomus 2, Sumen – Szeged, 2008.
Panayotov 2009: Panayotov, V. Аkrostihat za Vasiliy Blazheni. – In: Dobroe slovo dati.
Slavistichni izsledvania, posveteni na 65-godishnia yubiley na dots. d-r Lila
Moncheva. Shumen: Universitetsko izdatelstvo ―Episkop Konstantin Preslavski‖,
2009.
Panayotov 2011: Panayotov, V. Taynite na srednovekovnite tekstove. – Lyuboslovie, 11.
Tekst i tayna. Shumen: Universitetsko izdatelstvo ―Episkop Konstantin Preslavski‖,
2011.
Panayotov 2012: Panayotov, V. Nezabelyazani akrostihove ot epohata na sveti Naum
Ohridski. – In: Preslavska knizhovna shkola. 12, Shumen: Faber, 2012.
Panayotov 2013: Panayotov, V. Nepoznat slavyanski himnograf. – In: In honorem. 1.
TRIANTAFULLO. Yubileen sbornik v chest na 60-godishninata na prof. d.f.n. Hristo
Trendafilov. Shumen: Faber, 2013.
Panayotov 2013a: Panayotov, V. Himnografskoto tvorchestvo na poznati i novootkriti
Kirilo-Metodievi uchenitsi. – In: Preslavska knizhovna shkola. 13, Shumen: Faber,
2013.
Panayotov 2014: Panayotov, V. Kriptirani akrostihove ot bulgarskata himnografka Eva. –
In: In honoren. 2: Filologia i tekstologia. Yubileen sbornik v chest na 70-godishninata
na prof. Uylyam Feder. Shumen: Faber, 2014.
Panayotov 2014a: Panayotov, V. Leon Taynopisets. - In: Preslavska knizhovna shkola. 14,
Shumen: Faber, 2014.
Panayotov 2015: Panayotov, V. Tretata novootkrita srednovekovna bulgarska poetesa –
Tomiris. – In: Preslavska knizhovna shkola. 15, Shumen: Faber, 2015.
Pertsova: Pertsova, N. N. O ―zvezdnom yazyke‖ Velimira Hlebnikova. – In: Mir Velimira
Hlebnikova. Statii i issledovania 1911-1998. ―Yazyki russkoy kulytury‖. Moskva,
2000 <http://www.ka2.ru/nauka/pertsova_2.html>.
Trendafilov 1994: Trendafilov, H. Azbuchniyat akrostih ―Az prezhe o Gospode Boze
nachinayu veshtati‖ i Kirilo-Metodievata traditsia. – In: Sbornik v chest na akad.
Dimitar Angelov. Sofia: BAN, 1994.
78

Tsibranska-Kostova, Mircheva 2012: Tsibranska-Kostova, M., E. Mircheva. Zaykovski
trebnik ot XIV vek. Izsledvane i tekst. Sofia: Valentin Trayanov, 2012.
Wikipedia: Wikipedia. Svobodnaia entsiklopedia. – <ru.wikipedia.org/wiki>
Wikipedia1: Wikipedia. Svobodna entsiklopedia. – <https://bg.wikipedia.org/wiki>

79

СТИЛЪТ СЕБКИ ХИНДИ В КЛАСИЧЕСКАТА ТУРСКА
ЛИТЕРАТУРА
Вежди Хасан
SEBK-I HINDI İN CLASSIC TURKISH LITERATURE
Vejdi Hasan
Abstract: In terms of its language and content, Divan Poetry was undoubtedly
exposed to the most crucial change with Sebk-i Hindi which was significantly effective in the
17th and 18th centuries. Though the meaning and content aspects of this style capture the
researchers' attention, the meaning and content features eventuate through the new
structures of the language used. The acarpous structures and combinations in the poems
written under the influence of Indian style poses the most important problem for those who
want to understand and explain this poem. Without resolving[analysing] these structures and
contents, it seems impossible to enter the rich imagination and sense world of the Sebk-i
Hindi. Symmetry which is made up of words in Classical Turkish Literature texts, new
phraseologies and giving meaning are among the features that improve the depth of the
meaning in the poetry. This style whch was seen as exaggeraton in Nefï’s poems, as hikemí
and unvoicednew meanings in Nabi’s poems has been seen first as hikemi meaning as Koca
Ragip Pasha’s poems just like in Nabi’s poems. Sebk-i Hindi, which appeared in our
literature evidently in the seventeenth century and which gave its examples that can be
thought as masterpieces in the eighteenth century, reached to a new period with Divan of
Şeyh Gâlip because Indian Style in Gâlip’s poems include effects of the style in question that
belong to Indian branch that is more complex and deeper in terms of meaning and content.
Key words: Sebk-i Hindi, Style, Classic Turkish Literature

Себки хинди възниква по времето на сафавидите1 в град
Исфахан2, важен културен център по това време. При управлението на
сафавидите се наблюдава отклонение от традиционната диванска
поезия, основана на възхвала и лирични стихове. Водената от
сафавидите политика принуждава много поети, независимо от какъв
ранг и с какво признание са те, да напуснат Иран и да се заселят в
Моголската държава3, която по това време управлява индийския
1

Сафавидите са династия, управлявала Иран между 1501 и 1722 г. Тя води началото си
от шейх Сефи ал-Дин. Исмаил I става първият сафавидски шах на Иран. Сафавидите
налагат в страната шиитския дванайсетен имамизъм, като спомагат за
възстановяването на иранската идентичност след повече от осем века управление на
чужди династии. Тяхното време е наричано „начало на модерната персийска история―.
2
Град Исфахан е столица на Персийската империя при династията на Сафавидите
между 16-ти и 18-ти век.
3
Моголската империя е ислямска държава, просъществувала на индийския
субконтинент от 1526 до 1858 г. До края на XVII в. обединява почти цяла днешна
Индия. От началото на XVIII в. започва да се разпада. Управлява се от династията на
Великите моголи. Моголската династия управлява Индийския субконтинент от
средата на XVI в. до края на XVIII в. Основана е през 1526 г. и официално
просъществува до 1858 г., когато е наследена от Британска Индия. Основател на
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субконтинент. Тяхната поезия се развива и утвърждава в новите земи.
Значението, което се придава на творчеството им и признанието от
различни кръгове, предопределя и наименованието на стила (Toker
1996:141). Важна е ролята на Баба Фигани за появата на този стил. Той
живее в двореца на султан Якуб – владетел на тюркската държава
Аккоюнлу в края на 16-ти век, и се занимава с изкуство. В неговите
газели4 присъства обикновеният човек с неговия обичаен начин на
изразяване. Разбира се, това разчупване на традиционната поезия не се
приема еднозначно, но с течение на времето набира последователи и
получава признание (Okumuş 1989:107-108). Най-много газели в стила
себки хинди е писал персийският поет Саиб Тебризи (поч. 1669). Той
изследва поезията на Хафъз и Мевляна и смята, че е от голямо значение
стила на поезията (Shemisa 1954: 269). Според него всеки поет
притежава определена индивидуалност (Safa 1985: 547). Поезията на
Саиб Тебризи, освен мистика и философия, притежава и нови послания.
Всичко онова, което намираме в произведенията на себки хинди
(индийски стил)5, се проявява по най-изящен начин в неговите газели.
Най-важната особеност на изказа му е равновесието на елементите,
изграждащи газелите му. Саиб Тебризи е най-известният и найплодовитият представител на стила себки хинди. Той, повече от всеки
друг поет, е говорил за поезията, за поетическия изказ, бил е наясно със
значимостта на стила. Смятал е, че поезията е изкуство и докато поетът
не достигне до свой собствен стил, той не е поет. В едно свое
стихотворение поетът Саиб Тебризи пише:
Der kârhânehâyî ki nedânend kadr-i kâr
Ez kâr her ki dest keşed kâr-dânterest
В ателиета, където не се оценяваше изкуството,
даже и тези, които са отстранени от работа, се смятаха за майстори.
Саиб Тебризи6
династията е Бабур, пряк наследник на Тимур. Истински основател и обединител на
Моголската империя обаче е Акбар Велики (1556-1605) – внукът на Бабур, който
управлява 49 години.
4
Газелът е стихотворна форма, която се състои от двустишия (бейтове) и се римува по
схема аа, bа, cа, dа и т.н. Първият бейт се нарича матла (от арабски – изгрев на
слънцето и други светила). Тя съдържат идеята на творбата, която се развива в
следващите бейтове, като последният бейт – макта, може да съдържа името
(псевдонима) на автора.
5
Според някои може да се нарече и исфахански стил.
6
Примерите са от сборници със стихове на цитираните поети:
İpekten, Haluk: Nâ‘ilî, Ankara, Akçağ Yayınları, 1991.
Nef‘î Dîvânı, Ankara: Akçağ Yayınları, 1993.
Neşâtî Divanı (haz. Mahmut Kaplan), İzmir, 1996.
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Състоянието на политическото и обществено-икономическото
положение в Османската империя през XVII в. дава първите признаци
за упадъка на държавата. Военно-ленната система се разпада, страната
претърпява военни поражения, загубени са територии, засилват се
народните вълнения. Напрегнатият политически живот през XVII в. не
оказва голямо влияние върху турската литература. Това се дължи на
основите, положени и доразвити през вековете. Макар че държавата е в
затруднено положение, литературата продължава своето възходящо
развитие и дава добри образци (Levend 1980: 223). Развиват се всички
литературни форми. Утвърждава се лириката. Засилва се критическото
направление в старата турска литература. Тя вече не отстъпва на
иранската поезия, която векове наред Ł е служела за пример. По това
време диванската литература7 развива своеобразно моделите на
източните литератури с особено силното влияние на персийската
литература (Mengi 2004: 10), но все по-често се употребяват турски
думи и изрази. Още през XVI в. диванската поезия е успяла да подготви
поети като Ахмед Паша, Неджати и Баки. Много поети от XVII в.
следват своите класици, а не иранските поети (Banarlı 1971: 679). В
Анадола се откриват школи на Фюзули, Баки и Рухи. Има и такива като
Нефи, Наби и Наили Кадим, които подражават на иранските поети. През
XVII в. има и султани, които се изявяват в областта на поезията. Султан
Ахмед І възхвалява в стиховете си жертвоготовността и героизма на
войниците, пише и за пророка Мохамед. Младият султан Осман ІІ
започва да пише още преди да се е възкачил на престола. Стихове
пишат също Мурад ІV и Мехмед ІV. През този период са писани едни от
най-добрите месневита. Повечето от тях са любовни, приключенски и
нравствено-поучителни. Не са отминати и малките удоволствия от
живота. През XVII и XVIII в. турските поети Наили Кадим (поч. 1666),
Наби (поч. 1712), Веджди (поч. 1660), Фехими Кадим (1627-1648), Риязи
(1573-1644), Расих (поч. 1699), Сабит (1650-1712), Сабри (поч. 1645),
Недими Кадим (поч. 1670), Шейхюлислям Бахаи (1595-1653), Нешати
(поч. 1674), Исмети (поч. 1664), а най-накрая и Шейх Галиб (поч. 1799)
прибягват до богатата символика и изразните средства на себки хинди
(Dilchin 1986: 178-179):
Cûş-ı tûfân-ı bahârânı edip fevc-â-fevc
Mevc-i bahr-ı çemeni eyledi bir kef sünbül
Şeyh Galib Dîvânı (haz. M. Muhsin Kalkışım), Ankara, 1994.
Преводът на български е на автора на статията.
7
Самият термин диванска литература представлява стара турска (османска)
литература и по-точно османска поезия. Поетите събират своите стихове в сборници,
наречени диван. Употребява се и названието класическа турска литература.
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Зюмбюлът предизвика пролетно наводнение
и превърна в пяна вълните на морето от чемен.8
Шейх Галиб

Много поети започват да пишат според критериите на този
стил. С поезия започват да се занимават представители на различни
слоеве от обществото: Касабъ Кашани (касапин), Шахпури Шехрани
(земеделец), Зекии Хемедани (налбант), Али Накии Кумми (строител),
Молла Шукухи и Мир Иляхии Хемедани (съдържатели на кафене) и др.
Понеже произхождат от различни социални групи и живеят в различна
среда, начинът им на изразяване също е различен. Исфахан привлича
много хора на изкуството (Shemisa 1954: 286). Поради факта, че с
поезия се занимават хора без нужното образование и подготовка, в
поезията навлизат много думи от местните диалекти: кали (тур. kâlî) – за
килим (тур. halı); карван (тур. kârvân) – за керван (тур. kervan); пол (тур.
pol) – за мост (тур. köprü); сефал (тур. sefâl) – за немотия (тур. sefillik);
мехмел (тур. mehmel) – за кадифе (тур. kadife); ренгин (тур. rengîn) – за
цветен (тур. renkli); деруне (тур. derûne) – за стрела (тур. yay) и др. В
стиховете присъстват битови реалности, а с тях в езика на поезията
прониква просторечието, срещащо се в много стихове, използвано
основно за осмиване на героя на сатирата чрез изтъкване на неговата
неправилна реч. Всичко това спомага за разбиване на литературните
канони на традиционната поезия. От една страна, поезията се обогатява
с нови понятия, но, от друга страна, намалява естетическата й стойност
(Shemisa 1954: 297):
Gürcü hınzîri a sâmsûn-ı mu'azzam a köpek
Kanda sen kanda nigehbâni-i âlem a kopek
Свинята, наречена Гюрджю, куче такова,
какво общо имаш ти с управлението на страната.
Нефи

Себки хинди развива дълбочината на мисълта. Поетите се
стремят да избягнат често използваните словосъчетания и клишета.
Появява се един по-различен начин на изразяване. Поетическите
послания са построени по начин, който е далеч от естествения строй на
езика и на природата на човешката мисъл. Поетите създават един вид
мистически газел, който съдържа заплетени мисли, цветисти и неясни
метафори и загадъчни фантазии. Това се забелязва както в газелите,

8

Чемен – вид подправка.
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така и в касидетата9, и по-точно в частта фахрие10. Поради това поетите
нерядко са упреквани, че не се придържат към наложените правила, но
те не се ограничават в строгите рамки и именно затова им се удава да
създават впечатляващи произведения. Дават воля на своето
въображение, създавайки образи, почти осезаеми в случаите, когато се
вдъхновяват от непосредствени житейски впечатления. Строго се следи
да се запази единството на мисълта. Понякога тя не е завършена в един
бейт, а продължава и в следващия. Поетите си позволяват да „разрушат‖
донякъде класическата структура на бейта, като се отклоняват от
меродавното дотогава правило един бейт да изразява една мисъл. Това е
израз на желанието да се изкаже мисълта по най-оригиналния начин:
Ben ölürsem yine aşufte olur halk-ı cihan
Hüsn-i tabir-i zeban-ı çemen-i hakumdan
Oldı nazik suhanum Muhteşem u Örfiden
N'ola reşk eyleseler Rüma Irak ü Şiraz
И да умра някой ден, думите, които
ще изрече тревата върху моята пръст, ще развълнуват хората.
Моите стихове са по-нежни от тези на Мухтешем и Йорфи,
затова не е нормално да ми завидят в Ирак и Ширaз.
Нефи

Диванските поети са високообразовани, завършили медресе11,
владеят арабски и персийски език (Mengi 2004: 10-11; Kabaklı 2008: 911). При приемането на исляма турците приемат и културата, свързана с
религията. Това става основно чрез медресетата и различните културни
центрове. Там представители на висшите прослойки, изучавайки
9

Касиде се пише за възхвала на определено племе или водач. В частта несиб се говори
за удоволствието от виното и физическата красота, вместо пустинята се описват
цветните градини, описанията на коне и камили вече отстъпват на ловните и военните
действия. Класическото касиде е стихотворна форма, в която двата стиха на първия
бейт се римуват помежду си, а вторият стих на всеки следващ бейт се римува с първия.
Съставено е от 30 до 120 бейта, но са известни и изключителни касидета (например на
Ибни Фариз), при които бейтовете надхвърлят 700. Касидето завършва с дуа
(молитва). За да се изтъкне майсторството на поета, е включена една част, наречена
тагаззюл. Ако е в началото, тази част се нарича тешбиб. Много често се среща и една
друга част, наречена фахрие (самовъзхвала). Частта фахрие стои непосредствено пред
дуа (молитва).
10
Фахрие е частта, в която поетът възхвалява своите поетични умения. Всеки известен
поет в класическата турска поезия се е самовъзхвалявал. Това е нещо обичайно.
11
Медресе е мюсюлманско училище, подготвящо мюсюлмански свещенослужители и
учители в мюсюлмански училища, както и държавни служители.
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арабски и персийски, се запознават с творбите на водещите автори.
Арабският език се използва в научните среди, а персийският – в
литературата. Заимствайки техните стихотворни форми и теми и
адаптирайки ги към своите условия, турските поети създават
великолепни стихотворения:
Tâ cilve-geh-i berk-ı belâ hırmenimüzdür
Hâkister-i dûzah çemen-i gülşenimüzdür
Докато носещата нещастие светкавица кокетничи в хармана,
пепелта от ада е трева в розовата ни градина.
Наили Кадим

Диванската поезия по смисъл и съдържание се отдалечава от
народа и се превръща в едно абстрактно творение. Развива се по
правилата на източната традиция, по-точно на персийското и арабско
стихосложение. Наблюдава се римуване на звукове, срички или цели
думи най-малко в два стиха. От значение е да се подчертае, че се
римуват арабските – с арабски, персийските – с персийски, а турските –
само с турски думи (Kabaklı 1997: 567). Този начин на римуване
поражда ненужни, а и донякъде безсмислени затруднения при
съставянето на текста. В диванската поезия римуването е „за окото”,
т.е. търси се сходството между римуващите се думи. Две думи, които
звучат по един и същ начин, но са съставени от различни букви, не
могат да се нарекат римувани. Могат да се римуват само съществителни
със съществителни, глаголи с глаголи и т.н. В диванската литература,
както и във всички източни литератури, се спазват тези строги правила
на римуването. В народното творчество поетите рецитират в музикален
съпровод със саз и донякъде не се забелязват недостатъците. Не са
рядкост и стиховете, които изобщо не се римуват. Противно на
диванската поезия, в народното творчество римуването е „за ухото”.
Против римуване „за окото” са се обявили поетите след Танзимата12.
За постигане на благозвучие между стиховете поетите използват
оригинални думи и изрази. Творбите им се отличават с безкрайно
въображение и силен език. Много често се нарушават правилата и
римуването се свежда до преповтаряне на звукове. Те разполагат с богат
речников запас и умело подбират думите в зависимост от темата. Това
12

Танзимат e понятие, което се свързва с период на обществени реформи в
Османската империя, започнал с въвеждането на пакет от закони, обнародвани от
султан Абдул Меджид I на 3 ноември 1839 г. Реформите били започнати още от
предшественика на Абдул Меджид, султан Махмуд II, който ликвидирал еничарския
корпус, което трябвало да постави начало на нова политическа и административна
организация. Танзиматът бележи и началото на новата турска литература.
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се вижда най-ярко в частта несиб13 при описанията. Стиховете им се
подчиняват на вътрешна хармония. В касидетата се усеща битката с
грохота на конете, свистенето на стрелите, блясъкът на сабите.
Султанът, качил се на най-бързия кон, ползва няколко оръжия. Това е
един от най-ярките примери на звукопис в старата турска поезия
(Mashtakova 1971: 167). Поетите дават воля на своето въображение,
създавайки образи, вдъхновени от непосредствените житейски
впечатления:
Kerim-i ebr-kefa kam-kar-ı bahr-dila
Eya muhit-i cihan-ı tekerrüm ü tekrim
Ей, (владетелю) щедър с шепа като облаци,
с душа като море, уважаван и почитан.
Нефи

Поетите се стремят с малко думи да кажат много неща. Дори
смятат, че дългото писане намалява стойността на произведението:
Hevâ-yı aşka uyup kûy-ı yâra dek giderüz
Nesîm-i subha refîküz bahâra dek giderüz
Усетили полъха на любовта, отиваме до дома на любимата.
Приятели сме на утринния вятър, отиваме към пролетта.
Наили Кадим
Dür-i meknun ise de nazmum eger ey Nef'i
Düşirür yine kesada ani ayb-i itnab
Ей, Нефи, стиховете ти са като подредени бисери,
многото думи биха намалили стойността им.
Нефи

В суфийската поезия се възприема и налага една символистична
терминология, която до голяма степен се превръща във философско и
поетично клише, а поезията – в неотделим и необходим атрибут на
суфийската проповед. Слушателите на тази поезия с течение на времето
са възприели определен кръг образи и тяхното символистично
тълкувание. Тази символика лесно навлиза в суфийската светогледна
система и се превръща в един вид естетическа норма (Bibina 2000: 99):
Hissedâr eyler şemîminden dili hengâm-ı âh
13

В частта несиб се говори за удоволствието от виното и физическата красота, вместо
пустинята се описват цветните градини, описанията на коне и камили вече отстъпват
на ловните и военните действия.
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Fikret-i zülfün ki her dem tâze sümbüldür bana
За мене мисълта за косата ти, ухаеща на свeж зюмбюл,
е утеха за изпълнената ми със страдание душа.
Нешати
Leb-i şûh-ı nigâh-ı çeşmin oldukça terennüm-sâz
Eder her cünbiş-i müjgânı bir nakş-ı füsûn peydâ
Когато след враждебния ти поглед игривите ти устни започнат да пеят,
след всяко движение на миглите ти се появява магична мелодия.
Наили Кадим

В творчеството на Шейх Галиб също се забелязва проникването
на нова символистична терминология. В един бейт14 се споменава за
често употребяваните символи око и палач. Макар че е безстрашен,
палачът се моли за живота си. Това е ново и не съществува в
традиционната диванска поезия:
Şûh-ı bed-hûy-ı kazâ zannetme nâz eyler bana
Bîm-i cândan çeşm-i cellâdı niyâz eyler bana
Не си мисли, че капризите на красавицата са по волята на Всевишния.
Очите й, подобни на палач, поради страх за живота си, ме молят за
милост.
Шейх Галиб

Друга особеност на себки хинди е широкото използване на
хиперболата като изразно средство. Поетите използват хиперболата, за
да представят по един вълнуващ начин събитията около себе си.
Понякога хиперболизирането е прекалено. Хората се описват такива,
каквито поетът би искал да ги види, далеч от човешките възможности,
като колоси. Това потвърждава тяхното богато въображение (Кarahan
1986: 16). Внимателно подбират изразните средства, за да съчетаят до
максимална степен римата и в същото време да не се отклонят от
темата. Поради предназначението си, хвалебствените части на
касидетата (медхие) изискват от поета не искреност и правдивост, а
набор от пищни епитети и създаване по възможност на нови мащабни
образи. Описват по неподражаем начин красотата на пролетта,
вълнението по време на байрям, обичта към коня, реалността във
военните действия, удоволствието от любовта и виното, красотите на
14

Бейт (двустишие) e най-малката структурна единица в класическата турска поезия.
Бейтът представлява една завършеност на мисълта. Дължината на дадено
стихотворение се измерва с броя на бейтовете.
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Истанбул и др. Хиперболизирания образ на себки хинди можем да
търсим в поезията на Нефи, Нешати, Наби и Наили Кадим. Поетите
достигат нови върхове и се радват на уважение заради своите
неповторими касидета. Следващите стихове са пример за успешното
приложение на себки хинди в старата турска литература:
Sanurlar subha çıkmış aftab alem-aradur
Görenler tac-i zerle eşheb-i çapuk inan üzre
Тези, които го видят със златната му корона върху бързия му кон,
ще си помислят, че е слънцето, изгряло сутрин за да освети земята
.............................................................................
O alem-gird-i reh-peyma ki devki la-mekan eyler
Kalem nokta koyunca merkez-i nun-i mekan üzre
Този кан би обиколил света
докато моливът сложи точка на листа.
Нефи

Религията заема важно място в диванската литература.
Религиозната тематика е развита в литературните форми мюнаджат,
тевхид и нат. Много често в литературата се срещат и легенди,
свързани с ислямската митология. Една част от тях са заимствани от
Корана: „Юсуф и Зюлейха”, „Животът на Скендер”, както и от
арабските и персийски легенди, сътворени в рамките на ислямската
култура: „Джем”, „Ферхат и Ширин” и др. В резултат на общуването с
индийски творци и техни текстове от суфийската15 философия, освен
любовния газел, разпространение намира и един друг вид философски и
мистически газел. Суфийската философия въздейства върху поетиката и
естетиката на поезията. Мистично-философката й система прониква
дълбоко в поезията и тя не би могла да бъде напълно разбрана извън
контекста на неговата философска основа. Средновековната турска
поезия е просмукана от тази мистична философия, възприета от
персите. Тя прелива от чувственото към надсетивното, позволява
15

Суфизмът е учение, чиято цел е поправянето на сърцето и отвръщането му от всичко
друго, освен от Аллах, а също и пречистването на вътрешната същност от нечистотата.
Най-ранните известни суфисти са самотни мистици, които привличат последователи
със силата на личната си святост. Те обучават учениците си как да станат „приятели на
Аллах―, а онези, които постигат духовно осъществяване, на свой ред учат други.
Постепенно неформалната връзка между учители и ученици се формализира с
изграждането на тарикати (ордени), всеки от които е свързан с различен суфистки
светец.
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активната интерпретация на читателя и поразява с богатството на
естетико-философските си внушения (Bibina 2000: 96). Поетите се
докосват и до религиозния светоглед на индийците. Философски и
суфийски мисли се употребяват и в езика на мистика, и под формата на
афоризми и послания, които се разпространяват от уста на уста.
Наблюдава се навлизането на мистицизма в стиховете. Поетите, които
искат да се отдалечат от трудностите на материалния свят, го
възприемат много бързо. Но веднага трябва да подчертаем, че те не са
поети мистици. Използват тази философия само като тема в стиховете
си. С навлизането на терминологията на мистицизма в турската поезия
се наблюдава широко използване на метафората за постигане на
емоционален ефект:
Ettik o kadar ref'i taayyün ki Neşati
Ayine-i pür tab-ı mücellada nihanız
Eй, Нешати, така се отдалечихме от материалния свят,
че не можем да се видим и в най-бляскавото огледало.
Нешати

Поетите пренасят своите лични проблеми и противоречия в
стихотворенията. Понякога описват мъката си, а понякога търсят
съдействие от величайшите особи. В стиховете им присъстват мъката и
страданието. Песимизмът се появява много често в диванската
литература. В мистичното творчество светът е сянка, заобикалящата
среда е нереална. Поради тази причина поетите потискат чувствата си
на радост, веселие и щастие. В същото време не са рядкост и вълненията
по любимата и виното. Без значение дали е щастлив, или не, поетът
изразява своето недоволство от живота (Aryan 2006: 186). Светът е
представен като преходен, животът е труден, приятелите са несигурни,
любимата е невярна и т.н.
Şeb-i firâkda baht-ı siyâhımızdır hep
Eden bizi eser-i subhgâhdan nevmîd
Това, което ни оставя без надежда да видим изгрева
след нощта на раздялата, е нашата черна съдба.
Нешати

Стилът себки хинди прониква в класическата турска поезия
чрез творчеството на известните дивански поети Наили Кадим, Наби,
Сабит, Сабри, Недими Кадим, Шейхюлислям Бахаи, Нешати, Исмети,
Шейх Галиб и др. Те продължават да пишат за владетелите, като
постепенно се усъвършенстват в естетическо отношение. Познавайки
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прекрасно персийската литература, те обогатяват турската поезия с
достиженията на персийските стихотворци. Основната цел на тяхната
поезия е да открие и улови абстрактното. Тя е труднодостъпна за
непросветения читател. Поетите наблягат на дълбочината на мисълта и
избягват прекалената употреба на традиционните за диванската поезия
клишета. Различните похвати и изрази в стиховете им буди възхищение.
Въпреки че се отдалечават от наложените правила, те създават
великолепни произведения. Произведенията им са израз на богат опит и
оригинално мислене. Създават образи, вдъхновени от преки
впечатления. В тяхната поезия се появяват и нови послания. Поетите
придават голямо значение на хиперболата като изразно средство.
Последователите на стила себки хинди използват сложни
словосъчетания и понякога е трудно да се вникне в тяхната символика.
Творчеството им като цяло съдържа индикатори за формирането на нова
ценностна система, зараждането на нови социални отношения и
желанията в тогавашното общество за преосмисляне на социалните
пространства.
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ОТВЪД ТРАВМАТИЧНИЯ ОПИТ: БАРОКОВАТА ПИКАРЕСКА
И ТРАНСФОРМАЦИИТЕ НА ЖАНРА
Станислава Попова
BEYOND THE TRAUMATIC EXPERIENCE: THE BAROQUE PICARESQUE AND THE
TRANSFORMATIONS OF THE GENRE
Stanislava Popova
Аbstract: The article examines the genre of the picaresque novel and its
transformations since the 17th century. The study aims to introduce the basic characteristics
of the classic picaresque and to compare them with the variants of the genre in more recent
times. The concept of the sociocultural function of the picaresque novel, which is re-updated
in the most dramatic moments of the historical development of Europe, is pivotal to the
present research. This transformation of the genre is motivated by the dominant function of
the novel – to “disclose” – and thus “the great history” is represented paradoxically
through the means of the parody and the grotesque.
Key words: Baroque, picaresque novel, Simplicius Simplicissimus, Thirty Years’
War, re-updates of the genre, traumatic experience, chaos

В статията ще бъде направен опит за осмисляне на жанра пикареска в
епохата на барока и промените, които той претърпява с оглед на неговата
културна функция в контекста на социополитическия кризис през ХVII век.
Важна предпоставка за изследването на жанровата динамика и жанровите
трансформации е както устойчивото влияние на класическата пикареска от
епохата на Ренесанса, така и разпространението на този жанров модел именно
в романовата проза на „низовия барок” – с вплитането на елементите на
авантюрата, на мотивите за пътуването и изпитанието, на моделирането на
героя пикаро. Във фокуса на изследването ще бъдат начините, по които
романът на Гримелсхаузен – „Приключенията на Симплицисимус“
(Grimelskhauzen 1990), усвоява и трансформира жанровата матрица на
класическата пикареска и най-вече – каква би била социокултурната обосновка
на тези изменения, каква би била ролята на жанра за формиране на социалното
въображение.

Паралелно с „високата тема“ за войната, социалните
катаклизми, страданието и безредието, в романа „Приключенията на
Симплицисимус― се ръзгръща и втора тематична линия, изразяваща
масовите социални нагласи и проявена в т.нар. „масова― (или „ниска―)
култура. Тези идейни внушения намират своя израз чрез средствата на
пародията и пораждат плутовското/пикаресковото начало в текста.
Жанровата форма на пикаресковия роман възниква около средата на
XIV век в Испания и е възприемана като специфична особеност на
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испанския национален дух. Най-голяма популярност обаче пикареската
получава през първата половина на XVII век (наред с комедията)1. Този
тип текстове в концепцията на Хосе Антонио Маравал проектират т.
нар. „ниска култура―, резултат от интересите на социално периферните
прослойки, селячеството, човека на „градските низини‖, защото:
„.. с разрастването на града през епохата на барока нарастват и културните
потребности във всички слоеве на обществото―, което налага една масова
продукция (на художествени и нехудожествени продукти), които да позволят
на селския човек да разбира и да изразява становище, дори това да е просто
едно заучено мнение― (Maraval 2008: 213).

Изцяло в духа на пародийното снизяване се случват събитията
от края на Първа книга в „Приключенията на Симплицисимус― –
например в: „Смрад изпълва канцеларията на секретаря― (гл. 21); „Един
завистник научава Симплиций да пророкува и да си служи с една
удобна хитрина―, (гл. 28); „Как се проваля хитрината на Симплиций и
как заиграва дървеният господ― (гл. 31); „Как Симплиций разстройва
танците― (гл. 33) и др.
Присъствието на пародийното в началото на романа е особено
силно застъпено, когато се отнася до неопитността и наивността на
Симплицисимус. С напредването на сюжетното действие обаче героят
добива опит от досега си със заобикалящия го свят и подобни
шеговито-изобличителни ситуации се наблюдават по-рядко. Израз на
тази душевна простота на героя се проявява в откъсите: „Не мога обаче
да премълча, че продължих да умувам дали танцуващите наистина
беснееха, за да продънят пода, или това само ми бе внушено―
(Grimelskhauzen 1990: 90), а също и в:
„Но когато долових необичаен шум и гъшият курник, скован от дъски под
стълбата, започна да скърца, при което женската издаваше стонове, сякаш
ставащото й причиняваше болка, през ума ми мина: „Това са двама от
обезумелите, дето се мъчеха да продънят пода, а сега са дошли тук да беснеят
по същия начин и да те погубят― (Grimelskhauzen 1990: 91).

По отношение на пародийното в пикареската Дебра Франтзен
(Frantzen 2008) прави съпоставка със сатирата, която е била инструмент
с подобни функции, но в идеите на хуманизма (където е критикувала
основно социалните класи). Сатирата доминантно цели постигането на
един цивилизован морал. Пикареската, от своя страна, експлицира
неморалния живот и нейните идеи се представят пред читателя не чрез
ресурсите на сатирата, а чрез грубото пародиране, което представлява
интерес за ниските социални класи, затова комизмът на пикареската
често е гротесков. Смехът и срамът са устойчиви черти на пикареската
1

За повече информация виж Hadzhikosev 2000: 502-512.
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в концепцията на Дебра Франтзен. Според авторката логиката на това се
корени преди всичко във факта, че тази литературна форма поставя на
преден план социални проблеми и има доминантно изобличителен
харакер: В „Ласарильо от Тормес“ примерите за глупостта, смеха и
комедията провокират срама, осмивайки нечовешкото безразличие на
благородниците и духовенството към по-нисшите класи (Frantzen 2008:
8)2.
Проучвайки пародийния характер на романа, трябва да имаме
предвид становището на Грег Ламбърт, според когото барокът е: процес
на културна пародия или пастиж на европейските форми на знание и
култура (Lambert 2004: 5). Основните концепти в становището на
Ламбърт са два и това са пародията и опитът. И двете понятия са с
особено висока фреквентност в научните изследвания, посветени на
барока, за което предстои да бъдат посочени редица примери.
С оглед на пикаресковата тематика особено важно е
изследването на
Бернхард Малкмус „Германският пикаро и
модерността‖, което представя своеобразен паралел между
„традиционния― пикаро и неговото завръщане в XX век. В тази книга
опорна е тезата, че произходът на пикареската е резултат от „смъртта на
срама― (Malkmus 2011:2) и че на подобно „разкрепостяване― се дължи и
повторната му поява в съвременността. Типът на адаптиращия се
пикаресков персонаж, който е способен във всяко време и във всяка
ситуация да оцелее, е особено продуктивен и в нашето съвремие, което
се отличава с пределна динамизираност и изменчивост на
екзистенциалните устои.
Използвайки съвременна методология, Б. Малкмус поставя
акцент върху значимостта на социалната роля и нещо повече – обвързва
социалните роли с влиянието на половите роли (т. нар. „gender role―) и
по този начин разграничава два социални типа: превръщач (shapeshifter), който е белязан от гъвкава социална роля, и пасивен победен
състезател (underdog), който често е свързан със социалната логика на
(Malkmus 2011:8). Типът на гъвкавия, адаптиращия се и постоянно
изменчив индивид е особено подходящ в контекста на „Приключенията
на
Симплицисимус―,
защото
съответства
на
множеството
трансформации на героя и на способността му да оцелява въпреки
суровите условия на живот, придружаващи Тридесетгодишната война.
Освен това типът shape-shifter може да се съотнесе смислово с
бароковата нестабилност и неустойчивост, която е сред най2

Навсякъде преводите на чуждоезиковите библиографски източници са направени от
авторката на статията.
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интерпретираните теми в текстове на епохата (без примерите да са
белязани от жанров или национален белег – темите се срещат в
лирически, епически и драматургични текстове, представителни за
немската, испанската, френската литература от XVII век). По този начин
типът персонаж на Гримелсхаузен се споява още по-силно с бароковата
естетика, подвластна на непрестанната промяна. Подобни схващания за
същността на пикарото са основа на изследването на Иан Флейшман:
„През целия роман главният герой е в постоянно състояние на поток
(изменение), движещ се плавно между места и езици, фантазия и факт и почти
безброй множество професии. В хода на своята текстова одисея той променя
политическата и религиозната си принадлежност, пола, дори видовата си
принадежност, но никога не достига до ясна и постоянна идентичност―
(Fleishman 2011:4).

Проблемът за идентичността на героя Флейшман обяснява с
военните конфликти по време на Тридесетгодишната война и изобщо с
процесите на деиндивидуализирането, които са неизменна част от
бароковата култура, защото тя принадлежи преди всичко на анонимните
маси, битуващи в градската среда (която сама по себе си също се
характеризира като лишена от индивидуалност поради по-големия си
географски ареал в сравнение със селото).
Близостта на немската и испанската пикарескова традиция
може да се наблюдава в описанието, което прави Бернхард Малкмус по
отношение на романа на Матео Алеман „Гусман де Алфараче― (1599,
1604), за който Владимир Сабоурин смята, че е резултат от „мрачното
преплитане на пикареска и барок― (Sabourin: 2005). Малкмус извежда
някои основни характеристики на текста, като: епизодичната му
структура, представяща поредицата от приключения, през които
преминава героят на Алеман; постоянното пътуване, свързано с тези
премеждия; особената комуникативност на този тип роман, която
изисква „читателят да стане съучастник в сатиричните подигравки с
обществото― (Malkmus 2011: 18, 27); отлъчването от обществото и
последвалото вписване в същия този социум, както и т.нар.
„демаскиране― (Malkmus 2011: 29). Тези особености са актуални и по
отношение на „Приключенията на Симплицисимус―. Това показва
силното влияние на испанската традиция върху немската барокова
литература, която според автора е особено силна (такава близост не
съществува между английските и испанските образци например).
Симеон Хаджикосев разглежда пикареската като антитеза на
рицарския роман и, анализирайки пикаресковата повест „Животът на
Ласарильо от Тормес и неговите сполуки и злощастия― и двата романа –
„Гусман от Алфараче― и „Животът на мошеника на име дон Паблос―,
извежда някои от най-типичните черти на тази жанрова форма.
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Например, ниският социален произход на пикарото, който, въпреки
своята „нищожност―, успява да премине през поредица от изпитания,
превъплъщавайки се в авантюрен герой, мошеник, крадец и всичко,
което е необходимо, за да оцелее. С. Хаджикосев прави следното важно
наблюдение:
„Ренесансовата пикареска въвежда в европейската литература една устойчива
сюжетна схема, която в различни варианти преминава през романистиката от
XVI до XX в.: пътят на човека от низините към по-високите социални слоеве и
дори към висшето общество― (Хаджикосев 2000: 441).

Особено
повествование:

важна

черта

на

пикареската

е

първоличното

„Пикаресковата повест и роман са винаги изградени под формата на разказ на
главния герой за неговите приключения и страдания. Това придава голяма
непосредственост на повествованието, а същевременно дава възможност на
автора да се дистанцира от своя герой, тъй като обикновено неговата гледна
точка отразява морала (или по-точно аморализма) на обществено
декласираната прослойка, на аутсайдерите. Най-често това дистанциране се
осъществява чрез различни степени на иронията― (Хаджикосев 2000: 442).

Формата на изказа в пикаресковия роман е изследователски
обект и за други съвременни проучвания. Дебра Франтзен обръща
внимание на структурирането на наратива в 1 л. ед. ч. и изразява
становището, че по този начин се постига съпричастността от страна на
читателя. Подобна функция има и една от характеристиките на
пикаресковия персонаж, а именно – наивността (повече информация вж.
Frantzen 2008: 10). Първоличната форма на изказа е описана подробно и
в сборника ―Наръчник за работата на Гримелсхаузен―, издаден под
редакцията на Карл Ото (Otto 2003). Един от авторите на сборника,
Итало Микеле Батафарано, изследва подробно тази специфика по
отношение на текста на Гримелсхаузен и стига до извода, че чрез „аз―формата се постига не само изповедност, но и истинност, достоверност,
а освен това се наблюдава по-пълноценно натрупването на знание и
опит, защото се проследяват мислите и психологическите
трансформации на главния герой, а не само неговите реакции и
поведение. Авторът обръща специално внимание на факта, че изборът
на Гримелсхаузен е направен много преди „аз―-формата да се превърне
в белег за изповедност в модерния свят, което пък свидетелства за
изключителната иновативност на автора (Otto 2003: 49). Един от найдискутираните въпроси по този повод е дали формата на речта е
свидетелство за автобиографизъм от страна на Гримелсхаузен. Според
Батафарано, подобни изводи са неуместни, а дори и да съществуват
някои основания в подкрепа на обратното твърдение, то те със
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сигурност са единични примери и не биха могли да бъдат основа за
конструирането на целия наратив.
Симеон Хаджикосев обръща внимание и на способността за
превъплъщение на пикарото, на ролята на съдбата в развитието на
сюжетното действие, както и на липсата на морална и ценностна
система в основния персонаж. Това дава една особено важна разлика с
пикареската на Гримелсхаузен, която е сравнително по-късна от
класическата (която изследва С. Хаджикосев) – у Симплицисимус могат
да бъдат открити устойчиви морални ценности, които, макар и временно
потъпкани в името на материалното, никога не са напълно неприсъщи
на героя.
В книгата си Дебра Франтзен представя един модел на
Александър Паркър, в който са отразени най-типичните черти на
пикаресковия роман. Този модел е следният:
 в повечето случаи този тип роман е автобиографичен (не е
задължителна особеност);
 „атмосфера на престъпност― прониква в действието;
 главният герой е измамник с нисък социален статус, който
се изкачва по социалната стълбица;
 като
прилежащ
към
декласираните
среди
на
престъпността, пикарото е роден в една обстановка на
нечестност и така се научава да използва наблюдаваните
измами за лично облагодетелстване (Frantzen 2008:1).
Дебра Франтзен прави и някои встъпителни обяснения по
отношение на пикареската, които изцяло се вписват в посочените до тук
характеристики на тази жанрова форма: тя обръща специално внимание
на разработваната в пикаресковия роман тема за престъпността, като
определя типа на пикарото като антигерой, който използва дребните
престъпления, за да осигури физическото си съществуване. Франтзен
включва в изложението си и информация за епизодичната структура на
пикареската, както и за социалния статус на героя, който се развива – от
социалните низини той прогресира до типа на адаптивния хитрец, който
се вписва в рамките на корумпираното общество благодарение на
хитростта си.
Става ясно, че по отношение на инвариантните характеристики
на пикареската повечето изследователи поддържат сравнително
еднородна концепция, като някои утвърждават повече, а други – помалко на брой черти, които са устойчиви за жанра.
За да се съпоставят по-цялостно пикаресковата традиция и
романът на Гримелсхаузен (за който нееднократно се твърди в научната
литература, че представлява вид пикареска, а именно – бароков
пикаресков роман), е необходимо да се направят някои по-детайлни
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наблюдения. За целта е уместно съпоставянето на две художествени
произведения – „Животът на Ласарильо от Тормес и неговите
преживелици и несгоди― (като типично произведение за класическата
пикарескова традиция) и романа на Гримелсхаузен – „Приключенията
на Симплицисимус― (като текст, представляващ вариант на
пикареската).
Романът „Животът на Ласарильо от Тормес и неговите
преживелици и несгоди―, принадлежащ на неизвестен автор от XVI век,
представя трудностите, бедите и приключенията, през които преминава
централният персонаж – Ласаро. Тази книга е смятана за първия образец
на пикаресковата литература (Ardila 2015: 2).
Текстът започва с изясняване на произхода и начина на живот
на главния герой. Основен пункт в тази встъпителна част е
деструкцията на семейството на Ласарильо, причината за която е
смъртта на бащата. По-нататък повествованието следва инвариантния
модел на пикаресковия роман, градящ се върху пътуването на двойка
герои – слуга и господар. Практически пътуването на Ласаро и неговите
„покровители― е композиционен похват, чрез който се изгражда целият
текст. Разположението на сюжетното действие в широк географски
ареал е също една от особеностите, които са фундаментални за жанра на
пикареската (и несъмнено присъстват и в текста на Гримелсхаузен,
където са в много по-голяма степен разгърнати като композиционни и
сюжетоопределящи похвати). Не би било пресилено едно заключение,
което представя пътя и движението на героя като реплика на спасението
и на оцеляването.
Карл Ото разглежда пътуването на Симплицисимус като
обуславящо множество преживявания (приключения), което, от своя
страна, намира отражение и в жанровата форма. В този смисъл Ото
възприема и представя „Приключенията на Симплицисимус― като
комбинация от приключенски роман, роман пикареска и образователен
роман (Otto 2003: 7).
Според Иан Флейшман пътуването на Симплицисимус е начин
за постигане на себепознание и себеоткриване (self-knowledge и selfdiscovery) (Fleishman 2011:6).
Допълнителен аргумент в полза на устойчивата връзка между
двата романа (връзка, причината за която се корени именно в жанра) е
началото на „Приключенията на Симплицисимус―, което също е
свързано с разрушаването на микросоциума – семейството на
Симплицисимус, което е пленено от наемници, се разделя в началото на
текста и това слага край на идиличния и простоват живот, който води
централният персонаж.
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И двата пикарескови романа разчитат много на темите за
съдбата и случая (които се възприемат като експликация на
ситуационната обусловеност на света). Техните реализации в
„Приключенията на Симплицисимус― не са единични примери, а поскоро устойчиви характеристики, например:
„Каквото е писано да стане, все ще стане. Докато седях край трапезата на
коменданта, дочух, че конярят ми е дошъл от Зост с два мои хубави коня, и
реших, че щастието ме е избрало за свой жених3 или поне дотолкоз ми се
умилква, че дори и най-неприятното премеждие трябваше да ми донесе
изгода. Не знаех обаче (както установих в последствие), че коварното щастие
е като сирените, вещаещи най-голямо зло ономува, комуто се показват найблагосклонни; по тази причина то издига някого възможно по-високо, за да го
сгромоляса по-болезнено― (Grimelskhauzen 1990: 229).

Съдбата (и нейните синоними – в случая „щастие― е използвано
като контекстов синоним на „съдба―) присъстват устойчиво в текста на
Гримелсхаузен и са „реторическо олицетворение на идеята за
изменчивостта на света: те се схващат като двигател на промените и
причина за движението, което смущава реда в човешката сфера―
(Maraval 2008:427).
Още един такъв пример тази насока е:
„Рече ли щастието да провали някого, първо го издига във висините, а
всеблагият бог чистосърдечно му изпраща предупреждение за неговото
падение. Същото се случи и с мен, ала аз не откликнах. Самонадеяно си бях
въобразил, че тогавашното ми положение е непоклатимо и никаква беда не би
могла да го порути, защото всеки и най-вече самият комендант ме
покровителствуваше― (Grimelskhauzen 1990: 237).

В лексикално отношение посочените примери използват думата
„щастие―, но, според Хосе Антонио Маравал, съдбата в художествените
текстове може да има различни проявления, общото между които е, че
представят влиянието на някаква невидима сила, която управлява
човешкия живот, точно затова Симплицисимус стига до извода, че: „По
онова време взех да подозирам, че съм роден под злощастна звезда―
(Grimelskhauzen 1990: 295). По този начин се налага една представа за
съдбата като нещото, което обуславя превратностите в човешкия живот
и направлява житейското пътуване на индивида. Необходимостта от
съдбата би могла да се разгледа и с оглед на усещането за
неустойчивост – поради честите промени в заобикалящия го свят,
човекът започва да изпитва необходимост да си обясни хаотичните
явления и процеси, в които живее, и това налага появата на една
предначертаност, с помощта на която отделният индивид да успее да
3

Навсякъде в цитатите болдирането е на авторката на статията.
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осмисли безпорядъка на случващото се. С. Хаджикосев стига до извода,
че жанровата форма изисква присъствието на темата за съдбата, защото
тя обуславя превратностите в сюжетното действие:
„Интересна особеност на пикареската е това, че сюжетната линия е
лъкатушна: пътят на героя не е само възходящ, нито пък е низ от поражение и
несполуки. Колелото на Фортуна се върти и издига пикарото на шеметна
висота или го захвърля в калта― (Hadzhikosev 2000:506-507).

Мотивът за капризната Фортуна присъства и в текста за
Ласарильо и може да се наблюдава в следните цитати:







„И тъй като ваша милост повелява всичко да бъде описано и
разказано много подробно, стори ми се подходящо да почна моето
повествование не от средата, а от началото, за да имат пълна
представа за моята особа, а също людете, наследили благородни
чинове, да разберат колко малко ги дължат на самите себе си, защото
съдбата е била пристрастна към тях, и с какво усилие и сръчност са
наблягали на веслата онези, срещу които тя се е опълчвала, докато
влязат в някой тих пристан― (Zhivotat 1983: 6).
„Пожела нашата съдба познанството със Саиде, така се наричаше
мавърът, да стигне до ушите на домоуправителя на командора―
(Zhivotat 1983: 8).
„И тъй, когато се намирах в това положение и си живеех по
гореописания начин, пожела моята зла участ, на която не й
омръзваше да ме преследва, даже това мъчително и срамно живуркане
да не трае дълго.― (Zhivotat 1983: 38).
„Пожела злата участ мой пети стопанин да стане един продавач на
папски грамоти....― (Zhivotat 1983: 45).

Съдбата и шансът са изключително важни за пикаресковия
роман, защото чрез тях пикарото попада в различни житейски ситуации
и добива опит – основно качество на героя, благодарение на което се
осигурява съществуването му. Героят на пикареската дължи своя живот
доминантно на опита и хитростта си. Така, попадайки при своя първи
стопанин (слепеца), Ласарильо е изключително наивен и понася някои
доста жестоки шеги от страна на злия старец (Zhivotat 1983: 10).
Постепенно Ласаро достига до следното заключение:
„Стори ми се, че в онзи миг аз се събудих от наивността, в която като дете
дотогава бях спал. Рекох си: „Прав е този слепец, трябва да си отварям добре
очите и да се уча от чуждия опит, защото съм самичък и трябва да умея да се
пазя.― (Zhivotat 1983: 10).

Решавайки да развие хитростта си, героят започва да измисля
какви ли не начини да се добере до виното и храната на слепия старец,
поради което многократно е сравняван с дявол. Така, използвайки
хитростта и изобретателността си, Ласаро успява да се съхрани и при
следващите си стопани.
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Подобна е ситуацията с героя на Гримелсхаузен, който в
началото на романа дори не знае собственото си име, нито пък имената
на майка си и баща си, не притежава никакви социални умения (не знае
какво представлява общоприетият етикет на държание, не разпознава
дори танците като вид забавление). С напредването на действието
обаче, попадайки в множество ситуации, героят добива опит и се
превръща в изпечен манипулатор и хитрец, който умее да се възползва
от другите, от случая, от ситуацията, от обстановката. Тази особеност на
пикареската намира израз в терминологията на Иан Флейшман, който
използва понятието „traumatic experience― (т. е. „травматичен опит―)
(Fleishman 2011: 4). Именно тази „травматичност― на опита, на
преживяването довежда до способността за самосъхранение на героя, а
целият роман се представя като травматичен разказ:
„Като отправна точка ще обсъждам работата като травматичен разказ, в който
фикционалният акт на писане служи терапевтично (макар и безсмислено) като
опит да се донесе цялостност на психика, разрушавана от преобладаващите
събития― (Fleishman 2011: 5).

Цялата специфика на травматичния наратив произтича от
„ранената психика― на героя (Fleishman 2011: 6). „Травматичният опит―
като понятие, свързано с анализа на новата пикареска на Гримелсхаузен,
всъщност може да бъде видян и като проява или белег за низовия барок
в контекста на Тридесетгодишната война. Това е така, защото този вид
познание, постигнато чрез досега със света и човека, често поставя
героя в комични и абсурдни ситуации, осигурявайки елементите на
смеховата култура, които могат да бъдат видени и осмислени от
широките народни маси на простолюдието.
Оцеляването е свръхценност за пикарото и в този смисъл е
двигател на неговите действия. Тази особеност е коментирана в
„Историческа функция на фикционалната творба на Х. Я. К. фон
Гримелсхаузен и Есад Бей― по следния начин: „всеки от неговите герои
(да се разбира като „превъплъщения― – бел. авт.) се бори за неговото
оцеляване― (Griesbach 2010: 48).
Необходимо е да се отбележи, че се наблюдава трансформация
и по отношение на изпитанията, пред които се изправя пикарото.
Докато препятствията пред Ласаро са свързани преди всичко с битови
проблеми и физиологични потребности, то това, с което се сблъсква
Симплицисимус, е породено доминантно от нравствени проблеми (найвече от жестокостта и злото у хората и света, защото това е преди
всичко свят, който е подвластен на войната и насилието). По този повод
Иан Флейшман използва понятието „травматични събития― („traumatic
events―) (Fleishman 2011: 8). Това не са обикновените изпитания,
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свързани просто със себесъхранението, това са изпитанията, чрез които
се постига травматичният опит и респективно – себепознаването. Така
се обяснява по-големият брой и по-тежките изпитания в романа на
Гримелсхаузен – персонажът, на когото принадлежи покомплицираната
психика,
„има
нужда―
от
по-сериозни
предизвикателства пред себе си, за да постигне сампознанието. Освен
това, в дискурса на травмата е необходимо поставянето на героя на
предела на неговите физически и психически възможности.
В книгата „Пикаресковата новела в западната литература: от
XVI век до неопикареската―, издадена под редакцията на А. Ардила
(Ardila 2015), се обръща внимание и на същността на Ласаро. Там той е
представен като антигерой, противопоставящ се на общоприетия еталон
за културния герой, познат ни от рицарските романи, дистанциран от
аристократичния код, но и героят, който се бори за промяна на
социалния статус и благосъстоянието си. На фона на тази „битка― на
пикарото с обстоятелствата се постига и глобалният замисъл на текста –
сатиризирането на недъзите на тогавашна Испания (Ardila 2015: 9).
Въпросният труд неслучайно определя „Животът на Ласарильо от
Тормес и неговите преживелици и несгоди― като една от найвлиятелните книги на съвремието, защото именно особеностите на
пикареската дават началото на една нова вълна в художествената
литература, която започва постепенно да придобива развлекателна
функция, но и имплицитно-пропагандна:
„Не само че Ласарило е един от най-иновативните и влиятелни текстове в
развитието на европейската литература, но е и една от най-интригуващите и
сложни книги на художествената литература, публикувани през последните
пет века― (Ardila 2015: 2).

Романът на Гримелсхаузен е видян като критическо изображение
на действителността и според Сара Грейсбах (Griesbach 2010).
Опитвайки да обвърже преживяното от героя Симплицисимус с реалния
живот на Гримелсхаузен, авторката посвещава голяма част от своето
изследване и на изобличителната функция на книгата:
„Използвайки Симплиций като наивен наблюдател, Гримелсхаузен
изобличава неговото общество, но не като казва, а като показва <…> Но
неговият статус на tabula rasa го прави перфектното платно, върху което да се
рисуват образите и сенките на войната― (Griesbach 2010: 48-49).

Според Грейсбах Гримелсхаузен се стреми да изгради един
образ на войната, който се основа на „аномалията―, провокирана от
безмилостта и насилието (Griesbach 2010: 78-79). Своите интенции
авторът успява да реализира, използвайки платформата на
художествената
измислица:
„Литературната
платформа
на
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Гримелсхаузен му позволява да разкрие много индивидуални истини и
да триангулира собственото си послание относно ужасите и
безполезността на войната (Griesbach 2010: 51).
Интересен е фактът, че културата прибягва до жанровите
възможности на пикаресковия роман винаги в преломни моменти от
историческото си развитие. Това твърдение задава код за разчитането на
жанровата форма чрез социокултурата и съответно предполага
множество интерпретации. В тази връзка появата на пикареската може
да се съотнесе с част от процесите на Реконкистата в Испания (през
втората половина на XIV
век). По-късно, по време на
Тридесетгодишната война, се появява пикареската на Гримелсхаузен –
отново с критическа функция по отношение на действителността –
книгата иска да експлицира разрухата и погрома, завладял Европа по
време на най-кървавия конфликт от дотогавашното й развитие. Като
вариант на пикареската може да се посочи и романът на Даниел Дефо –
„Мол Фландърс―, отразяващ разнообразни социокултурни катаклизми в
английското общество от XVIII век. На първо място, книгата на Дефо
може да се види като отзвук от случилата се в предходното столетие
Революция (1642-1651), но без съмнение влияние в Англия по това
време оказват и военните действия в Шотландия, която окончателно
бива присъединена в началото на осемнадесетото столетие. Поредно
доказателство за потребяването на пикареската с оглед на социалноизобличителните й функции е романът на Ярослав Хашек –
„Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война―
(1923 г.), който е посветен на житейския път на чешкия ветеран Йозеф
Швейк, на неговата простоватост и на граничещия му с глупостта
ентусиазъм да се включи във военните действия в името на своята
родина. По този начин може да се направи заключението, че социалната
функция на жанра на пикаресковия роман е изключително силна и
самата пикареска се превръща в начин за осмиване и критикуване на
опорочените нрави и обществените недъзи. Културната функция на
жанра в епохата на барока е още по-специфична – тя изразява
бароковата дистрофия, а необходимостта от заявяването на оценъчна
функция се превръща в една от причините за промените, които
претърпява жанрът в немската култура.
Изборът на жанровата форма, който прави Гримелсхаузен, се
нуждае от още една, допълнителна обосновка. Чрез ресурсите на
пародията се постига не само дистанция по отношение на случващото се
(свързано с хаоса, разрухата, катаклизмите), но и се утвърждава
изобличителната функция на пикаресковата литература, която
експлицира моралните и нравствените недостатъци на тогавашното
общество. По повод на съзнателното дистанциране от света „тук и сега―,
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на отказа от изобразяването на разрушения, апокалиптичен свят, може
да се направи смислова съпоставка между „Приключенията на
Симплицисимус― и образците на френската лирика, които също не
представят натуралистични детайлизации на военните конфликти.
Интересен е синкретизмът на „Приключенията на Симплицисимус―,
защото в романа се съчетават стремеж към документалност и
достоверност в описанието, но и съзнателно желание за дистанция от
света, потънал в пороци и разруха. Военните действия присъстват в
романа на Гримелсхаузен, но те са по-скоро фон, на който се развива
действието, и фон, на който се представя същинският замисъл на
романа – да изобрази един свят, който сякаш се е завърнал към
изначалното си състояние на хаос и деструкция. По този повод
специално внимание заслужава становището на Дебра Франтзен:
„Във всички тези епизоди фонът е Тридесетгодишната война. Жертвите на
войната и ситуациите, в които наивното дете открива себе си, са форма на
протест дори когато смехът действа като разказвателно средство. Чрез
характера на пикарото и ситуациите, в които е хвърлен от капризите на
разкъсвания от войната свят, Гримелсхаузен използва комедия и сатира, за да
предаде посланията си― (Frantzen 2003: 31).

По повод на изобличителната функция на пикареската Дебра
Франтзен използва термина нравствено огледало („ethical mirror―)
(Frantzen 2003: 32). Случващото се с пикарото е свидетелство за
дефектите в обществото, а самият персонаж се превръща в тип герой,
който се отнася до всички, намиращи се в неговата социална роля.
Пикареската е представена като огледално отражение на света на
погрома и в концепцията на Сара Грейсбах: „Гримелсхаузен прави своя
Симплиций глупак, чиято наивност оформя огледало, отразяващо света,
с който се сблъсква.― (Griesbach 2010: 52).
Интересно с оглед на пикаресковата тематика е разглеждането
на основния персонаж като поредна проекция на типа на трикстера
(апхетип на хитреца). Такъв опит за представяне на Симплицисимус е
направен от Александър Блекбърн (Blackburn 1979). Авторът защитава
тезата, че въпреки привидната си простота, героят на романа притежава
смислова нееднозначност. Основание за тази хипотеза е фактът, че
Симплицисимус не само сменя маски, костюми и занимания, но и
претърпява определени нравствени трансформации, свързани преди
всичко с неговото възпитание. Този пункт различава героя трикстер от
пикаресковия герой, за когото не са присъщи морално-етични
трансформации. По отношение на възпитанието също може да се говори
за смислова многозначност в романа, защото, от една страна, текстът
представя идеята за възпитанието на човека в живота (т. е. за
култивирането на определени социални умения), а от друга страна,
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присъства темата за самопознанието и от тази гледна точка – за
самовъзпитанието.
Типът на трикстера, според Блекбърн, съчетава в себе си
чертите на културния герой, но и на егоистичния шут и, бидейки
антагонист, той неимоверно се отличава с претенции за власт. Обект на
коментар в книгата са и типичните черти на трикстера, които са
въплътени в романа чрез образа на Симплицисимус (Blackburn 1979).
Основна
характеристика
на
трикстера
е
неговата
амбивалентност, свързана с психологическата и моралната
противоречивост на героя, който съчетава разум и безумие,
възвишеност и изтънченост, но и низост, проекциите на сакрално и
профанно, на аскетизъм и вакханизъм. Съчетавайки тези полюсни
значения в едно цяло, образът на Симплицисимус се превръща в
медиатор, обединяващ различни противоположности, свързани със
социалното, свръхестественото, нравственото начало. Типично в духа
на бароковите пристрастия към ясно изразените контрасти се гради
образът на трикстера в романа – Симплицисимус е раздвоен между
богатството и бедността, между света на магичното и иреалното и света
на всекидневното, между възвишените нравствени ценности и пороците.
Характерно за повествованието, в което участва типът на
трикстера, е проследяването на неговото чисто физиологично
съществуване – то обхваща детството и зрелостта или старостта на
героя. Всичко това, разбира се, се случва в един изключително голям
географски ареал, тъй като пътят е метафора и на себепознанието.
Способността за използването на различно превъплъщение (или маска)
също е характерно за трикстера – така на няколко места в романа се
откриват примери за трансформациите на Симплицисимус –
преобразяването му като теле, като млада девойка и използването на
магарешката маска, което осъществява смислова връзка и с традициите
на карнавалеската и шутовското начало.
Хиперсексуалността също е представена като идентифицираща
особеност на типа герой. Не липсват примери в текста и за тази
особеност на Симплицисимус, който дори се изявява като наемен
любовник, а в едно от населените места, в които пребивава, има няколко
незаконни деца. Особено важен акцент се поставя на един от
принципите, които използва трикстерът, а това е принципът на
бриколажа – той се състои в нестандартно преобразуване на вещи. В
романа присъстват много примери за изобретенията на Симплицисимус.
Например, той моделира обувки, които могат да бъдат обути наобратно,
така че токовете да са на мястото на пръстите. Благодарение на тези
обувки става невъзможно да бъдат проследени героят и неговият военен
отряд. Освен това Симплицисимус конструира инструмент, с помощта
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на който е възможно през нощта в безветрено време да се чуе как на два
часа път цвилят коне, а също и фитили, които да горят, когато са
намокрени.
Според направените наблюдения ясно проличава, че в
„Приключенията на Симплицисимус― типът на трикстера се съчетава и
допълва с типа на пикарото, което е характерно за вкуса на бароковата
култура, защото по този начин се създава един изключително
комплициран по отношение на своите характеристики образ, който е
своеобразен миксаж на епохата – лице на противоречивото, объркано
време.
Предходните твърдения налагат формулирането на някои
изводи. На първо място – продуктивно е разглеждането на романа
„Приключенията на Симплицисимус― през призмата на пикаресковия
роман, защото текстът на Гримелсхаузен съчетава в себе си
инвариантния модел на структуриране на класическата испанска
пикареска. Моделът обаче се отличава и с определени видоизменения,
които са резултат преди всичко от новите светогледни позиции,
предопределени от социокултурната ситуация в Европа от XVII век.
Жанрът на пикаресковия роман се преактуализира именно в
този период с оглед на неговата критическа (по отношение на
социалния живот) функция. По този начин текстът на Гримелсхаузен се
отличава с изключителна сложност, защото пикареската дава
възможност за изобличаването на определени нравствени и социални
проблеми, като в същото време се дистанцира от реалната културна
ситуация, поставяйки героя във фокуса на пародийното и комичното.
Парадоксалното съчетаване на исторически и пародиен пласт в романа
поражда проекциите на теми, които са диаметрално противоположни.
Така високата тема за войната, хаоса, разрухата се обвързва с
тривиалните ситуации, в които попада глупакът, непритежаващ никакви
социални умения. Разбира се, вкусът към ежедневното може да бъде
обяснен и с оглед на културата на кича, която е предназначена за
простолюдието, тъй като на обикновеното не се приписват типичните за
„високия барок― алегорични или символни представи за света и човека.
Романът на Гримелсхаузен експлицира „съчетаемостта― на високия
исторически контекст с реминисценциите на пикаресковия роман и този
своеобразен миксаж – между история и пародия, между смях и
трагизъм, между „висока― и „ниска― проблематика, свидетелства за
социокултурната функция на жанра „пикаресков роман―, която се
изразява преди всичко в изобличаването и пародирането на голямата
история. По този начин жанрът на пикареската започва да бъде
потребяван във връзка с определен исторически контекст – щом
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контекстът „провокира― собственото си изобличаване, то се случва найестествено именно чрез жанровата форма на пикареската.
Образът на главния герой в романа – Симплицисимус – е
средоточие на максимум характеристики на бароковата култура. В него
се откриват чертите на пикарото, който е адаптивен, подъл, аморален,
мислещ преди всичко за физическото си съществуване, но и
архетипните характеристики на трикстера, който се отличава не само с
инстинкта си за самосъхранение. На трикстера са присъщи по-сложни в
психологически план черти, а такива са например изобретателността4,
нравственият сблъсък между алегоричните представи за добро и зло,
изменчивостта (на външния физически облик, но и изменчивостта на
съзнанието и респективно на поведението). Образът на Симплицисимус
се характеризира преди всичко с придобиването на опит, който обаче е
изстрадан в различните ситуации, в които попада героят и в този смисъл
това е болезненият опит.
Особеностите на пикаресковата литература са изследователски
обект на различни по националност проучвания, но въпреки този
интерес, проблемите на жанра остават сравнително слабо описани.
Необходимо е да се отбележи, че класическата пикареска е по-позната
и по-пълно представена в научните изложения, но нейните варианти
(какъвто е и романът на Гримелсхаузен) са все още в процес на
проучване. Вероятно поради тази причина въпросите, свързани с жанра,
се определят от Ардила като едни от най-интригуващите, но и
предполагащи най-висока степен на предизвикателство пред
изследователя, проблеми на съвременното литературознание:
„Вследствие на това пикареската остава и до днес една от найпротиворечивите единици в литературната критика, и все пак – една от
най-интригуващите и предизвикателни области за изследователите
(Ardila 2015: 2).
БИБЛИОГРАФИЯ
Ardila 2015: Ardila, J. A. G. The Picaresque Novel in Western Literature: From the
Sixteenth Century to the Neopicaresque. Cambridge: Cambridge University Press,
2015 <https://books.google.bg/books?id=OpXwCAAAQBAJ&printsec=frontcover
&hlbg#v= onepage&q&f=false>
Blackburn 1979: Blackburn, A. The Myth of the Picaro: Continuity and Transformation of
the Picaresque Novel, 1554-1954. The University of Nort Carolina Press, 1979.
4

В концепцията на Хосе Антонио Маравал изобретателността е една от най-ярките
прояви на бароковия светоусет: „Както отбелязахме, интересът към новото се проявява
в искрено, макар и повърхностно възхищение пред изобретателността <...> Във всеки
случай интересът към всеки уред, към всяко находчиво изобретение на човешкото
изкуство, което се възприема като новост, се вписва в нагласата на испанеца от
епохата на Барока“ (Маравал 2008: 520-523).
106

<https://books.google.bg/books?id=69drBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=bg&s
ource=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>
Fleishman 2011: Fleishman, I. A Printed Proteus: Textual Identity in Grimmelshausen‗s
Simplicissimus Teutsch. – German Quarterly (Vol. 84, №. 1 (Winter 2011), pp. 4-20),
2011. <https://www.jstor.org/stable/41237042?seq=1#page_scan_tab_contents>
Frantzen 2008: Frantzen, D. The Picaresque Genre in the Contex of Fools‗ Literature: a
Study of La Vida de Lazarillo de Tormes and Der Abentheuerliche Simplicissimus
Teutsch.
Athens,
Georgia,
2008.
<
https://getd.libs.uga.edu/pdfs/frantzen_debra_a_200805_ma.pdf>
Griesbach 2010: Griesbach, S. Historical Function of the Fictional Work of H. J. C. von
Grimmelshausen
and
Essad
Bey.
St.
Louis,
2010.
<http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1503&context=etd>
Grimelskhauzen 1990: Grimelskhauzen, Kh. Ya. K. Priklyucheniyata na Simplitsisimus.
Sofia: Narodna kultura,1990.
Hadzhikosev 2000: Hadzhikosev, S. Zapadnoevropeyska literatura. Chast parva. Sofia:
Ciela, 2000.
Lambert 2004: Lambert, G. The Return of the Baroque in Modern Culture. New York,
2004.<https://books.google.bg/books?id=goyxAwAAQBAJ&pg=PA153&dq=la+rais
on+baroque&hl=bg&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=la%20raison%20baroque&f
=false>.
Malkmus 2011: Malkmus, B. The German Picaro and Modernity: Between Underdog and
Shape-Shifter. New York: Continuum International Publishing Group, 2011.
<https://books.google.bg/books?id=Rf2oAwAAQBAJ&pg=PA34&dq=the+german+
picaro+and+modernity&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwj2_omrLnOAhXEbxQKHQCa
CLcQ6AEIGjAA#v=onepage&q=the%20german%20picaro%20and%20modernity&f
=false>
Maraval 2008: Maraval, H. A. Kulturata na Baroka. Sofia: Riva, 2008.
Otto 2003: Otto, K (ed.). A Companion to the Works of Grimmelshausen, 2003.
<https://books.google.bg/books?id=NOD2AigkyWAC&printsec=frontcover&hl=bg#
v=onepage&q&f=false>
Sabourin 2005: Sabourin, V. Proizkhod na ispanskia pikareskov roman: kam genealogiyata
na
realizma.
–
Liternet,
№
10
(71),
14
oktomvri
2005.
<http://liternet.bg/publish8/vsabourin/proizhod.htm>
Zhivotat 1983: Zhivotat na Lasarilyo ot Tormes i negovite prezhivelitsi i nesgodi. Sofia:
Otechestvo, 1983.

107

ЛУДОСТТА – ВИРТУАЛНОСТ БЕЗ ЕЗИК
Иван Иванов (Сухиванов)
MADNESS – VIRTUALITY WITHOUT LANGUAGE
Ivan Ivanov (Suhivanov)
Abstract: The article is based on Michel Foucault's idea of the closeness between
modern poetry and the 'discourse' of insanity. The same idea is applied to the discussion of
Maria Sudaeva's poetry collection Lozungi (Slogans).
Key words: poetry, insanity, modern literature

Стихосбирката „Лозунги” от Мария Судаева съдържа общо 1029
моностиха с призивен характер, подредени в три раздела по 343. Публикувана
е през 2004 г. в Париж от нейния преводач (а вероятно и мистификатор)
Антоан Володин, който твърди, че открива поетесата при едно от пътуванията
си в Южна Азия. Според Володин Судаева е политически активист във
Владивосток, където тя организира за кратко анархистка група, която се
разпада след нейното самоубийство през 2003 г. Известно е още, че е живяла в
Корея и Виетнам. На руски е публикувана през 2013 г. в Москва. Мистерията
около този текст остава неразгадана.
Стихосбирката „Лозунги” изобилства от възклицания, призиви,
вопли, крясъци1. Но, както е отбелязано и в руското издание на „Лозунги”,
езиковото поведение на лирическия говорител наподобява бълнуване на
изпаднал в транс шаман. „Лозунги”-те препращат към архаичното,
митологичното, съня. Същевременно лозунгите се родеят с дадаистичните
протуберански на Тристан Тцара, както и с абсурдизма на обериутите.
Влечението към небитието, анихилацията на лирическия субект са забележими
и са сред предпочитаните теми в моностиховете на Судаева. “330. ОТЧАЯНИ
КРАСАВИЦИ, ЩЕРЧИЦИ РЪЖДИВИ! ВСИЧКИ ЗАЕДНО, А СЛЕД ТОВА –
NITCHEGO!”
Ницше също присъства отчетливо в „Лозунгите”. Освен че е пряко
назован, от него присъстват и скрити цитати – най-вече от книгата му „Тъй
рече Заратустра”.
Плодотворна в случая, струва ни се, е концепцията (на Фуко), че
езиците на модерната литература (след Маларме) се сближават с „езика” на
лудостта – като самоимплициращи се, т. е. изказващи значението си и
собствения си уникален код на изразяване. Ако приемем, че е налице
своеобразно заличаване на границата между литературата и написаното за нея,
между креативния и дискурсивния стил, то в „Лозунгите” тази стратегия на
текста е приложена последователно.

1

Сценична постановка на „Лозунги‖, осъществена през 2004 г. във Франция, се нарича
„Vociférations―, а самата дума ‗vociférations‘ на френски означава викове, крясъци,
вопли.
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„Европейският човек от началото на Средновековието имал
отношение към нещо, което неясно нарича Лудост, Умопомрачение, Безумие.
Може би именно на това тайнствено присъствие западният Разум дължи нещо
от своята дълбочина. Във всеки случай за западната култура отношението
Разум – Безумие представлява едно от измеренията на нейното своеобразие; то
вече я е придружавало много преди Йеронимус Босх и ще я следва дълго след
Ницше и Арто“ (Fuko, Derida 1996: 29). Симулиране на лудост или автентична
лудост наблюдаваме в „Лозунгите” на Мария Судаева? Ако човекът е „болно
животно” (Ницше), то и литературата би трябвало да е територия на лудостта.
Болестта оразличава индивида. Имитирането на „дискурса на лудостта”,
струва ни се, присъства в „Лозунгите”. В прословутия задочен спор на Фуко с
Дерида относно „дискурса на лудостта”, двамата заемат едновременно и
противоположни, и съвпадащи си позиции. Според Фуко, свеждането на
безумието до медицинско понятие е дълъг процес. Езикът на психиатрията,
пак според него, е монолог на разума върху лудостта. Лишаването на лудостта
от език, налагането на мълчание и затваряне на лудостта в безопасен за разума
„топос”, в абсолютната празнота на „липса на дело” (“нулева степен” на
историята) е процедура, която западният рационализъм провежда
целенасочено от векове. Културната обособеност на „лудостта” я „интегрира”
като разпознаваема, укротена и смачкана в това насилствено умълчаване,
превърната в медицинска патология, в болест. Фуко обаче си поставя за цел да
бъде „археолог” на това мълчание, а не да прави история на езика на
психиатрията.
Лудостта (безумието) като отхвърляното „външно” за разума е бивала
оградена с граници, затворена в остров. „И в хода на цялата й история тази
издълбана празнота, това бяло пространство, чрез което тя се отделя, я
обозначава също толкова, колкото и нейните ценности.” И отново Фуко: „В
центъра на тези опити-граници на западния свят проблясва, разбира се, опитът
на самото трагично – след като Ницше показа, че онази трагична структура,
изхождайки от която се разгръща историята на западния свят, е не друго, а
отказът, забравата и мълчаливото отпадане на трагедията.” (Своите възгледи
за психотизма Мишел Фуко излага във: (Fuko 1993; Fuko 1996).
Дерида нарича критическата теория на Фуко „хетерология” заради
опита й да очертава различни културни пространства. Тя като че ли търси
замяна на кантианско-хусерлианското дирене на „дълбинна почва” с
метафората за границата (Виж: Fuko, Derida 1996: 63-118, 175-226).
Струва ни се, че точно такъв опит да се конструира едно алогично,
анархистично пространство наблюдаваме в „Лозунгите”. „Сегашността” на
ставащото пък е показателна за липсата на „история” на безумието. Във
фикционалното пространство на „Лозунгите” лудостта е снабдена с един
автентичен език, като че ли освободен от надзора на разума. Да се дадат думи
на тия трагични вопли, на смазаните от тоталния контрол на рационалността
„гласове”, на безумното шептене и заглъхналите в забравата разпадащи се
субективности на полудяващи философи – това е, струва ни се, една от
интенциите на „Лозунгите”. Лудостта (безумието) е нечовешката страна на
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разума, „троянски кон” в крепостта на разума, нещо, което като че ли
надхвърля разума (според Фуко, въпреки че тази позиция е трудно удържима).
В митологията лудостта често е отъждествявана с профетическото. В
психоанализата пък се прави опит да се възвърне на лудостта нейната свобода
и език, да се води диалог с безумието, като по този начин се снемат вековните
забрани. От друга страна, психоанализата няма определение за душевно
здраве, а като че ли самото живеене ни вкарва в модуса на твърдението на
Паскал: „Хората са така неизбежно луди, че в един друг обрат на лудостта би
било лудост да не си луд” (Paskal 1978: 76). И ако това засяга евентуално една
„ежедневна” лудост, подлежаща в новото време на медикосоциални грижи, то
конструираната (литературна) лудост има други параметри, постига се един
език, който ни говори за истината, достъпна за съзаклятници. Това не е
някакъв езотеричен вариант за „истината на нещата”, нито някакъв плосък
„реализъм”, както обикновено се схващат, а чисто литературна специфика,
постижима за „посветени”. Така и в „Лозунгите”, чиято неевклидова
„херметичност” не е абсолютна, са възможни срезовете на критически достъп.
Небитието, нонсенсът, атавистичният крясък царуват в тази обособена
територия. Но нима в тоя милитаристки сленг, в този разпадащ се език в
„общуването”, в който разделението е на врагове и „наши”, не можем да
открием следите на масовото обезумяване и боледуването на цивилизацията,
която се саморазрушава и самоунищожава? В „Лозунгите” няма да открием
назидателно размахан пръст. Отявленият абсурд на човешкото съществуване
обаче е намерил адекватен израз в този език от позивни, команди, инструкции
и предупреждения. И все пак, кой говори, към кого са адресирани лозунгите,
какви са тези последни искри на разум пред настъпващия мрак, тези
пропозиции, които, както вече споменахме, не могат да бъдат подведени под
определено означаващо? По друг повод Бекет пише: „Заради многото провали
възниква лудостта. Заради многото отломки. Видени как да е и изказани как
да е. Страх от тъмното. От светлото“ (Beket 2004: 123).
Ето цикъл от „Лозунгите”, чиято енигматичност не ни пречи да
усетим напрегнатата атмосфера на „битката”, защото борбата (трансгресията?)
между безумието и разума е безпощадна „битка”, непрекъсващо сражение, в
което хуманността изглежда химерична.
51. ПРОКРАДВАЙ СЕ ВЪЛЧЕШКАТА КЪМ ВКОЧАНЕНАТА ЗВЕЗДА!
52. ЛЯВАТА ТИ РЪКА Я НАРИЧАТ ВКОЧАНЕНОСТ! ПРЕДАЙ РЪКАТА СИ!
53. И СЪРЦЕТО ТИ ГО НАРИЧАТ ВКОЧАНЕНОСТ!
54. НИЩО НЕ ЧАКАЙ ОТ ВКОЧАНЕНОСТТА, СЛЕД ТОВА – NITCHEGO!
55. СПЕШНО ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА СЪН СТО И ДВАНАДЕСЕТ!
56. ВОЙНИКО, НЕ СЕПВАЙ СЕ ОТ СЪНЯ СТО И ДВАНАДЕСЕТ! НЕ СЕ
ПРОТИВИ НА ЦАРИЦИТЕ! ПЛУВАЙ НА ВИДНО МЯСТО!
57. СЛЕД СЪН СТО И ДВАНАДЕСЕТ НАРИЧАТ РЪКАТА ТИ
ВКОЧАНЕНОСТ!
58. БЪДИ ПРИ ЦАРИЦИТЕ В ОГЪНЯ! ДОРИ ОГЪНЯТ ГО ЗОВАТ
ВКОЧАНЕНОСТ!
59. НЕ ЧАКАЙ НИЩО ПРЕД ЦАРИЦИТЕ В ПЪКЪЛА! НЕ СЕ ПРОТИВИ!
НАМЕРИ СИ РЪКАТА! БРОЙ ДО СТО И ДВАНАДЕСЕТ!
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60. НА ВКОЧАНЕНАТА ЗВЕЗДА СКОРО ЩЕ ПОГИНАТ СКВЕРНИТЕ ДНИ
(Panayotov 2015: 206)

Ж. Батай отбелязва в единственото си телевизионно интервю:
„В литературата можем да видим човешката перспектива в нейната
цялост, защото тя не ни пуска, не ни позволява да живеем, без да видим
човешката природа в най-насилническия й аспект. Само трябва да си
помислите за трагедиите, Шекспир, има много примери в същия жанр”
(Dumayet 1958: 2).
Дали да виждаме в „Лозунгите” едни обновени „цветя на
злото”, кафкианската празнота на един механичен свят, запътил се към
нищото? Литературата обезнадеждено болестно състояние на езика и
съзнанието ли е? Или битка, в която победата не е предопределена? И
какво „казва“ многозначителната умълчаност на лудостта?
БИБЛИОГРАФИЯ
Beket 2004: Beket, S. Obezlesitelyat. Sofia: Farma, 2004.
Dumayet 1958: Dumayet, P (Interviewer). Georges Bataille: Literaturе And Evil. АRA,
1958.
Fuko 1993: Fuko, М. Istoria na seksualnostta. T. 1. Volyata za znanie. Pleven: EA, 1993.
Fuko 1996: Fuko, М. Genealogia na modernostta. Sofia: Universitetsko izdatelstvo “Sv.
Kliment Ohridski”, 1993.
Fuko, Derida 1996: Fuko, М. Zh. Derida. Ludostta. Sofia: Kritika i humanizam. 1996.
Panayotov 2015: Panayotov, P. Iz “Lozungite” (na Maria Sudaeva). – More, Burgas, 2,
2015, 206-209.
Paskal 1978: Paskal, B. Misli. Sofia: Nauka i izkustvo, 1978.

111

СРАВНЕНИЕТО В КАРАВЕЛОВАТА БЕЛЕТРИСТИКА
Албена Баева
COMPARISONS IN KARAVELOV'S FICTION
Albena Baeva
Abstract: The fictional work of Lyuben Karavelov is an indisputable stage in the
development of narrative forms in the new Bulgarian literature. In terms of the comparison
as a stylistic figure, Karavelov is an innovator. The article investigates the ways in which
Karavelov uses comparisons, and makes an attemp to classify their uses based of their
typical manifestations. The aim is not to provide a detailed description of the uses, but to
systematize some types of comparisons.
Key words: stylistic figure, comparison, types of comparisons

Любен Каравелов в много отношения е новатор с оглед на
използването и създаването на сравнения. Затова, въпреки
наблюденията върху това стилистично средство (вж. Baeva 2017), то
заслужава да бъде изследвано по-обстойно.
Сравнението е едно от най-старите и едно от най-често
употребяваните средства, както и едно от най-леко разбираемите.
Същността му се състои в сближаването на два самостоятелни обекта
въз основа на сходство. Старата риторика използва термини като
компарандум, компаратум, терциум компарационис и др., които, както
повечето термини на старата риторика, са тежки и трудноупотребими.
Вместо тези тежки термини ще използваме сравнявано (субект на
сравнението; в по-старата терминология – подлог на сравнението),
сравняващо (обект, с който се сравнява; наричан е и термин на
сравнението) ядро (обща пресечна точка, общ знаменател, общ признак,
терциум компарационис). Кратката формула на сравнението е: А е като
В; А е сравнявано, а В е сравняващо. Свързващият елемент най-често е
предлог като, но може да се появят и други средства. В нашата научна
литература се пише за сравнението като за фигура, почиваща върху
идентичност, което не е точно.Обектите, които се сравняват, имат освен
прилики и разлики. Затова е особено важен признакът, въз основа на
който се извършва сравнението. Разликите остават извън сравнението,
затова неговата същност е в частичната идентичност. Много рядко се
срещат сравнения, при които има отношение на идентичност.
Особеност на Каравеловата белетристика е, че съдържа голям
брой традиционни сравнения. Във връзка с тяхната същност в нашата
научна литература се появяват някои разногласия и спорове. Спори се
за състава на сравненията, за вариантността им, за включването им към
фразеологията на езика. В. Кювлиева включва към устойчивите
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сравнения и компонента, предхождащ предлог като, защото без него
сравнението се разрушава – например „хубав като капка―, а сравненията
от типа като капка смята за съкратени варианти (Kyuvlieva 1982: 2226). Обратно – К. Ничева ги разглежда като сравнения със
задължително съпровождащи компоненти – „хубав като капка―, и без
задължително съпровождащи елементи – като капка, и смята, че не са
варианти (Nicheva 1983: 91-96). От друга страна, с оглед на
мотивираността на сравненията, В. Кювлиева ги разпределя в три групи
– с ясна мотивация – например „лек като перце―, с частична мотивация
– например „хубав като капка―, и немотивирани – например „мълча като
пукал―. За последното сравнение авторката уточнява: „В някои
конкретни случаи може да се появи колебание към коя група (особено
втора или трета) да се отнесе дадено УС (устойчиво сравнение – бел.
авт.). Това се определя до голяма степен и от субективното познание за
обекта, с който се извършва сравнението, например в мълча като пукал
(думата ‗пукал‘ в речника на Н. Геров е представена с няколко
значения: 1. Пръстен съд за вино; 2. Чловек, който мълчи, не продумва;
3. Чловек, който много яде, който пука, плюска; 4. Птица Strix,
куковица, кукумявка; 5. Растение папаронка, пупляк, пъпляк). За човек,
който не знае добре значението на тази дума, не би било лесно да
осмисли и вътрешната форма на УС мълчи като пукал и да го отнесе
към една от посочените групи УС― (Kyuvlieva 1986: 48).
Мотивираността на сравнението според В. Кювлиева е по признака, ако
той е естествено присъщ на обекта, с който се сравнява, сравнението е
мотивирано, както и от избрания предмет, например за признак жълт
отбелязва, че сравнения от типа „жълт като кайсия― и „жълт като тиква―
са възможни, но имат характер на оказионализми (Kyuvlieva 1986: 46).
При частично мотивираните признакът е присъщ на обекта, но не като
органично даден, например „бодър (свеж) като кукуряк―; при
немотивираните сравнения е отбелязан техният условен характер, без да
се определя характерът на признака. В. Кювлиева настоява върху
относителния характер на мотивацията чрез следния коментар: „…дали
признакът дебел може да се смята за присъщ на бъчва (буре, каца) – от
УС дебел като бъчва. Самият факт, че не може да се каже дебела бъчва,
слаба бъчва, вече подсказва, че дебел не е признак, присъщ във висока
степен на разглеждания обект. Бъчвата е само издута, закръглена, с
широк обем, поради което е привлечена като подходящ образ, засилващ
степента (чрез сравнението) на признака дебел, обикновено за човек,
който няма талия (Kyuvlieva 1986: 47).
Различни автори говорят за пълни и съкратени варианти при
сравненията с изразено ядро и без него – смятаме, че наистина става
въпрос за пълни и съкратени варианти. Например Морие разглежда
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сравнения, които съдържат и трите елемента, като пълни, а съкратени –
сравнения без ядро. Особено плодотворна е идеята, че общият признак
може да принадлежи на А (сравняваното), на В (сравняващото), на А и
В едновременно или да не принадлежи нито на А, нито на В – тогава
сравнението е нулево (Morier 1975: табло).
В Каравеловата белетристика съществуват голям брой
традиционни и авторски сравнения, с които може да се онагледят тези
общи положения – „се окумили като бебери―; „тънки като пиявици
вежди―; „било тъмно като в пъкъла и дъжд валял като из ръкав―. Пълни
сравнения са например: „черни като катран очици―. Съкратени (без
ядро) са: „балканската жена е като тръндафил посреди голямата
градина―. Но у нашия белетрист преобладават пълните сравнения.
Могат да се открият сравнения, при които признакът принадлежи на А,
например: „врабци прехвръкват и безпрестанно цвърчат като цигани
пред механата―. Случай, в който признакът принадлежи на В, е
следният: „началото е мъчно, а средата и опашката вървят като
намазано колело―. Пример, в който признакът принадлежи
едновременно и на А, и на В, е: „пшеницата се жълтееше като чисто
злато―. Има и сравнения, при които ядрото е чуждо за А и В, например:
„А ти мислиш, че е било по-добре да ни избият като круши?―; „умът им
прилича на коприва―.
Срещаме не само традиционното сравнение „дебел като бъчва―,
но и офицер, който приличал на „каче с масло―. При това сравнение
ядрото дебел е изразено и принадлежи на А. Смятаме, че всички
сравнения, при които ядрото принадлежи на един от термините, или и
на двата, са мотивирани, и за немотивираност може да се говори само
ако ядрото не принадлежи на нито един от термините. Защото, когато се
мисли за немотивираност, се забравя същността на сравнението, а
именно, че обектът, с който се сравнява, се привлича, за да
конкретизира признак, присъщ основно на А, но може да принадлежи и
на В, или и на А, и на В едновременно чрез образа на сравняващия
обект. Друг е въпросът за характера на връзката между сравнявано и
сравняващо – външна или вътрешна (според терминологията например
на Морие). Така че в горното традиционно сравнение образът на
бъчвата (каче) е привлечен, за да конкретизира едно абстрактно
качество като дебел. Ядрото дебел принадлежи на сравнявания обект и е
извън ядрото на сравняващото, затова връзката между тях може да се
определи като външна. При т.нар. от В. Кювлиева „мотивирани
сравнения―, признакът принадлежи едновременно и на А, и на В, т. е.
връзката е вътрешна. От тази гледна точка са интересни и „мълчи като
пукал―, и „бодър (свеж) като кукуряк―. При сравнението „мълчи като
пукал―, което е ясно, с изразено ядро – мълчи, ядрото принадлежи на А,
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следователно сравнението е мотивирано. Колебанието на авторката кой
предмет е легнал като основа на сравняването – пръстен съд, птица,
растение, е без значение, защото признакът (ядрото) е приписан на
сравняваното и тук липсва алогичност. Но Л. Каравелов ни дава отговор
чрез сравнението: ―Що мълчиш като негледжосан пукал?―. Ясно е, че
пръстеният съд е залегнал като обект, с който се сравнява. Аналогично
традиционно сравнение предлага и В. Кювлиева в речника към
монографията си: „мълчи като бъкел― (дървен съд за вода). Вече фактът,
че и при двете сравнения е залегнал съд, независимо глинен или дървен,
може да подлежи на осмисляне с оглед на възникването на сравнението,
например съдовете имат обем, форма, която наподобява отчасти
човешка фигура, и за това са подбрани вместо цвете или птица и т.н. Но
тези разсъждения имат по-скоро исторически аспект. Що се отнася до
сравнението „бодър (свеж) като кукуряк―, то е хубав пример за
приписване на качество веднъж на А при бодър, и втори път на В при
свеж, така че с оглед на принадлежност на ядрото двете сравнения не са
равнозначни. Л. Каравелов употребява и определеното от Кювлиева
като оказионализъм сравнение „жълт като тиква―: „лицето му прилича
на жълта тиква―. Важен извод, който може да се направи от речника на
В. Кювлиева, е, че адективните сравнения са много малко, липсват
някои сравнения, и, както и тя отбелязва, преобладават глаголните.
Например: „смел като лъв―, „мършав като гарга―, „пее като чучулига
(чурулига)―, „пъшка като мях―, „изсъхнал (сух) като сламка―, „води като
мечка―, „ходи като калайджийка―, „предава като Юда―, „справедлив
като Соломон―, „зъл като дива свиня (вепър)―, „див (свиреп) като звяр―,
„глуп(ав) като ряпа― – последните се срещат у В. Друмев. Той записва и
вариант на сравнението „вали като из ведро― – „вали като от котли―.
Важен е въпросът дали глаголните сравнения са резултат от
трансформация на адективните, или следствие на тенденции на
изразяването чрез езика.
Не само при сравнението, но и при метафората, която се схваща
обикновено като съкратено сравнение, е задължителна пресечната точка
(ядрото). Примерите за различни трансформации, които предлага
Морие, са доста поучителни (Morier 1975: 654). На елипсите при израза
се дължат и много особености, свързани с метафорите и сравненията.
Повечето сравнения съдържат елипси при израза. Хубав пример,
впрочем много рядко се среща пълнота на израза при сравнението, ни
дава пак Л. Каравелов: „Заработеният обед е сладък, както е сладка и
душевната тишина; разкошните обеди са горчиви, както е горчиво
угризение на съвестта―. При тези сравнения, с присъщата им пълнота
(изчерпателност) на израза, е по-ясна и пресечната точка: сладък и
горчив.
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Както отбелязахме, сравнението не е фигура на идентичността.
Рядко се срещат подобни сравнения, например: „защото неговото
безобразие е по-безобразно и от самото безобразие―; „Неговият план е
по-умен и от самата мъдрост―; „В това време тоя изрод бил по-гнуснав и
от самата гнусота―. Типично е първото сравнение чрез тавтологичността
си, но и тук хиперболичността изменя абсолютния знак на равенство.
Интересното при тях е, че за сравняващо се взема абстрактен обект –
нещо значително по-рядко от обикновеното сравнение, при което
обектът е от сетивния свят: „Тая жена беше по-хитра и от дявола―. При
сравнението (както и при метафората) сравняващото определя
признаците, които се извличат от сравняваното, като всяко различие
остава настрани. Именно затова при традиционните сравнения са
възможни непълни варианти без изразяване на ядрото, защото чрез В се
извлича типичен признак на А, както е при много сравнения – например
„като сняг― – тук ядрото е ясно, защото бял е типичен признак на сняг.
Сравнението, което е твърде обикнато от Каравелов, показва
различни особености. Например пълнота на ядрото – в този случай то се
изгражда от повече от един признак: „лицето й беше пълно, бяло и
червено като ябълчица― – ядрото е пълно, бяло и червено; „(кучетата)
лежеха, пъшкаха, хъркаха или се сърдеха като стари калугери―. Друга
особеност е плеонастичното изразяване при сравнението: „ливадите
зеленееха като зелено копринено кадифе―; „черни като гарваново перо
очи―; „черни като катран очици―; „гърците и Гърция са стари като стара
върба―; „поле жълтее като лимон―; „побелял като памук баща―; „дебела
като дебелата сянка жена―; „прежълтял като жълтурка― и др. В този
случай повтарянето на признака има усилващ ефект.
Някои от Каравеловите сравнения са заети от фолклора: „росата
блестяла като маргатар―; „пушките им греят като ясно слънце―; „снага
като фидан в градина―; „очи като вишни-череши― и др. В този случай
тяхната стилистична роля е да внесат фолклорна краска в
изображението, тъй като носят характеристиките на средата, от която
идват.
Срещат се и сравнения, основани върху антитеза: „ние трябва
да умрем като юнаци, а не като баби―. Л. Андрейчин обръща внимание
върху натрупването на сравнения в белетристиката на Л. Каравелов,
които нарича серийни (Andreychin 1962: 39-54). Предпочитаме да ги
наричаме верижни сравнения: „Окумили се нашите гъркини, като
самодиви преди русаля; повдигат очите си нагоре, като кокошки, когато
пият вода; свиват устните си, като бабички; обръщат главите си, като
сопотненски козли, а мърждят челата си като гьопценски волове―.
Верижните сравнения са показателни за необходимостта на Каравелов
да продължава процеса на сравняване, да изчерпва колкото е възможно
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повече процеса на конкретизация, който е в основата на сравнението. А
това натрупване на стилистични средства разкрива не само
поливалентността на стилистичните средства, но и съвпадането между
стилистичното средство и смисъла на израза, който то подчертава.
Срещат се и двойни сравнения, при които А се сравнява
последователно с два обекта: „Стамен стоеше като кол, като от гръм
убиен―; „Хаджи Генчо в своите широки шалвари и със своята дълга и
тясна, обръсната глава приличал на кошер или на захарна глава…―;
„гледала…както гледа паекът на мухата или вълкът на ягнето―; „Нашите
момци приличат на дърво дафина, а нашите моми са като лале в градина
или като сърна на планина―. Понякога Л. Каравелов прекалява, като в
стремежа си към изчерпване и конкретност, създава дори тройни
сравнения: ―Една вечер, когато аз мислех вече да угася кандилът и да си
легна, влезе Стана и изправи са пред мене като жив мъртвец (оксиморон
– бел. авт.), като таласъм или като каракончо―.
Осевите сравнения, макар че се срещат, не са много в
белетристиката на Каравелов: „… но ако попитате селяните за това
поле, то ще чуете, че неговата пшеница се повдига високо и че класът й,
както се изразява народът, се налива така, както се налива моминската
коса―; „Но, както ви казах по-горе, Иван обичал да живее така, както
въобще живеят ингелизките лордове, следователно парата се изтребляла
от него така също, както говеждата болест изтреблява говедата―.
При т.нар. разширени сравнения разширяващата част най-често
е конкретизация и обяснение на ядрото: „Неговата към мене любов ми
се показа като пара, която хвъргаме на някой просяк― – в този случай В
съдържа ядрото (срв. пълния израз на сравнението: „любов, която
хвърляме, е като пара, която хвърляме на някой просяк―); „Тоя малки
градец прилича на сватбена китка – от всичките страни е той накичен с
трендафилови градини, с плодовити дървета и с черници, които сами по
себе си са обиколени с лозя, със зелени ниви и с величествени орехови
дървета―. В градец като сватбена китка особеното е, че ядрото е
изнесено, разширено и подробно обяснено.
Срещат се и хиперболични сравнения: „а във Влашко и у
гърците другарките на човечеството са по-евтини и от краставиците
после Петровден―.
Хумористичните сравнения също не са рядкост за стила на
Каравелов: „айгърите захванали да цвилят като пияни чорбаджии, които
се връщат от сватба―; „него всеки познава, като червеното яйце―;
„Хаджи Генчо… курдисал се при него като цигански пищов―.
Интересен тип хумористични сравнения за Каравелов са сравненията с
такъв (един) … какъвто. С подобно сравнение започва и „Българи от
старо време―: „Хаджи Генчо е такъв един българин, какъвто се рядко
117

ражда и на Еньовден―. Могат да се открият и още примери: „такъв
човек ти не можеш намери ни в Ингелизко―; „С една дума, байо Петър е
такъв един човек, който, ако да би се преселил в Калофер, би можал в
доволно непродължително време да втъкне в пояса си даже и едноокия
калоферски цар―. Като използва синтактичната конструкция такъв един
… какъвто (който), която засилва показния жест, същевременно
настоява върху лъжеидентичността на качеството (рядкост или
превъзходство).
Л. Андрейчин обръща внимание на сатиричните сравнения у
Каравелов. Същественото при сатиричните сравнения е разрушаването
на привичните ни представи. Ето пример, при който този ефект изпъква
силно: ―Някои си пловдивски младежи искат да докажат даже, че кир
Сотираки прилича на топка швейцарско сирене. Празни разговори! Аз
никак не мога да се съглася с тия естествоизпитатели, защото сиренето
няма нито глава, нито крака, нито засукани мустаки, нито три
подбрадника, нито душевни достойнства―. В тоя случай Каравелов
нагледно разкрива механизма на сатиричните сравнения да преобърнат
привичните ни представи.
Процесите на остойностяване и на обезценяване, присъщи на
сравнението, зависят изключително от избора на обекта, с който се
сравнява, например: „свято като майчина сълза―; „говориш като
багдатски мъдрец―. Пример за остойностяване е: „Иззади голямата
улица, дето се намират кръчмите, берберницата и фурните, гледали из
зелените градини селските къщици, които приличали на сиви гълъби,
които са кацнали посреди зеленото поле…―. Обезценяване на субекта
чрез избора на обекта за сравнение е примерът: „главата му се друса
като пловдивска талига: Спиро е израсъл в друга градина. Неговата шия
е тънка и дълга като у щъркел; краката му са криви като новорождена
месечина; челото му е сплеснато и ниско като у маймуната; страните му
са червени; носът му е покрит с пришки и прилича на червена царевица;
долнята му челюст е безобразно дълга; а всичкото му лице, вземано
заедно, прилича на свинска зурла―. При това верижно сравнение се
наблюдава и градация, която обобщава чрез крайното обезценяване
посредством избор на обект като свинска зурла. Пример за сатирично
разрушаване на обичайни представи е: „Личността му е била уродлива
до последната степен: квадратно кълбо с кърваво и разпухнало от
пиянство лице, с червен и дълъг нос, с подли и коварни очи и с една
свинска четка наместо брада – ето всичко, щото е представляло това
отвратително явление―. Същото положени може да си открие и в
следващия пример: „Жълта като папунек, мурга като циганско бедро,
мършава като ахтапот, крехка като стара коприва, гиздава като крива
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върба, честна като котка, хрисима като селския бик, а работна като
кърлеж!―
Особено характерни за Каравелов са и степенуваните
сравнения, например „по-мекичък от перушинка―; „по-гнуснав и от
зелените жаби―; „умен и опитен повече от Авраама―. Тъй като един от
стилистичните ефекти на сравнението е конкретизацията чрез образа,
който обикновено се заема от сетивния свят, то интерес за стила
представляват и сравнения, при които абстрактно се сравнява с
абстрактно. За Каравеловата белетристика тези сравнения са най-често
степенувани и хиперболични: „Но днес аз съм по-щастлив и от самото
щастие―.
Осеви сравнения също се срещат в повестите и разказите на Л.
Каравелов. Характерно за тях е съответствието между сравнявано и
сравняващо и те често са повече от едно. При някои от тях ядрото не е
изразено и се открива като пресечна точка на термините, но у Каравелов
обикновено ядрото е изразено: „Но… човеческите сърца са направени
на такива колелета, на каквито някога си е била направена и фурната на
Настрадин ходжа―; „Ако искате да чуете истината, то аз трябва да ви
кажа, че Русчук прилича на столнина така също, както и Мидхат паша
на Херкулеса―.
В стилистиката метафорите, както и сравненията, се
разпределят според тяхната традиционност и оригиналност. Но тъй като
рядко се твори от нищото, то новото при тези стилистични средства
обикновено е обновено. Обновяването на традиционни сравнения се
среща и у Каравелов, макар и по-рядко. Такъв вид обновяване е
цитираното сравнение с негледжосан пукал. Друг хубав пример за
обновяване на традиционното сравнение „хубав като капка― е: „Дал му
беше господ хубава и гиздава женица: като капка от роса беше негова
Дона―. С обновяването от роса действително традиционното сравнение
като капка добива поетичен вид.
Голямото разнообразие и изобилие на сравнения в
белетристиката на Л. Каравелов е едно от нейните достойнства.
Предвид условията, при които твори, има и недостатъци, но не те са
основното. Обикновено се отбелязва, че за стила са от значение
оригиналните сравнения, но за началния етап от развитие на
белетристиката и традиционните сравнения могат до голяма степен да
се приемат като преимущество на творчеството му. Едно сравнение
между него и В. Друмев показва, че Друмев сравнително рядко си
служи със сравнения. Както всички стилистични средства, сравнението
е поливалентно, т. е. във всеки отделен случай се изпълва с определено
съдържание, което се конкретизира. При съвпадение на творческо
намерение и стилистично средство, неговият ефект е постигнат. Ефект,
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дължащ се на конкретизация посредством образа, чрез който се
сравнява, откъдето следва и образността на стила.
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ДИГИТАЛИЗИРАНИТЕ ТРУДОВЕ НА ПИСАТЕЛЯ СТИЛИЯН
ЧИЛИНГИРОВ С ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ
Милена Георгиева
THE DIGITALIZED WORKS OF THE WRITER STILIYAN CHILINGIROV WITH
EDUCATIONAL AND PEDAGOGIC SIGNIFICANCE
Milena Georgieva
Abstract: The writer Stiliyan Chilingirov is less known as an author of
pedagogical works. The article discusses his works with educational and pedagogic
significance which were digitalized as part of the collection of the Regional library named
after Stiliyan Chilingirov in Shumen.
Key words: Stiliyan Chilingirov, pedagogue, writer, digital books

В днешно време дигитализирането на книгите е необходимост
не само за крехките старопечатни издания и архиви. Понякога то е и
единственият съвременен начин за тяхното съхранение и осигуряване на
неограничен достъп до тях. Според проучвания и доклад на Българската
библиотечно-информационна асоциация към 2011 г. едва около 5,54%
от цялото книжно наследство на България е дигитализирано1.
Дигиталните библиотеки възникват една след друга не толкова
да заменят традиционните, а да се задоволи нуждата от информация, да
се съкратят разстоянията и да се премахнат границите пред познанието.
Съвременните технологии все повече ще го правят достъпно за
модерния четящ човек, тъй като той е свикнал вече на удобството
отвсякъде да има свободен достъп до информационни ресурси.
Бъдещето на библиотеките е в преминаването им в iCloud
пространството2. Това означава, че реалното все повече ще навлиза във
виртуалното с преминаване от стандартните сървърни носители към
свободни онлайн пространства. Те дават на потребителите възможност
за достъп от различни типове устройства.
Днес българските библиотеки работят професионално и
отговорно в мисията си да създават подходящи условия за физическото
1

„Книжовното наследство в българските библиотеки”. Резултати от проучване на
ББИА, изпълнен от работна група по проект „Напредък и устойчиво развитие на
библиотечния сектор в България“, подкрепен от Фондация „Америка за България“,
София, 2011, с. 14, <http://www.lib.bg/kragli_masi/Knizhovno_nasledstvo_doklad.pdf>,
16.05.2017
2
Източници: „Бъдещето на библиотеките е преминаването им в icloud
пространството”. – <http://pcworld.bg/21695_badeshteto_na_bibliotekite_e_ preminavanet
o_im_v_icloud_prostranstvoto>, 16.05.2017; <http://www.sscasrh.org/sri-sri-ayurvedacollege/index.php/articles-by-doctors/item/320-digital-library-advantages-anddisadvantages#.U9ZVN0DCfNU>, 16.05.2017
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съхранение на книжовните богатства, като част от националното
културно-историческо наследство, ревниво работят и за осигуряване на
достатъчно финансиране за създаване и допълване на своите дигитални
колекции със стремеж за включването им в единната национална
платформа3. Сред най-добрите примери за реализирането на тази мисия
е Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен4.
Процесите по сканиране и обработка на старопечатните книги в
Регионална библиотека (РБ) – Шумен, вече са приключени, като цялата
сбирка от над 580 тома (около 50000 електронни страници) е
преработена в цифров формат. Потребителите могат лесно да
осъществят своето търсене, а към всяко библиографско описание е
добавен линк към сканираното изображение. През 2006 г. културната
институция изгражда своята Дигитална библиотека, която е достъпна на
адрес: http://digi.libshumen.org. Тя е по проект към община Шумен,
озаглавен „Опазване на исторически документи” по програма SPA –
подкрепа за малки проекти на Корпуса на мира, финансиран от
Американската агенция за международно развитие. Така се създава
отдел „Дигитално студио”. В него са дигитализирани стотици заглавия.
Сайтът предлага за свободно ползване дигитални копия на екземпляри
от някои от най-ценните сбирки на библиотеката – Възрожденска
старопечатна сбирка, Старопечатни книги, Шуменска периодика,
Краеведска сбирка, Архиви на видни личности, Издания на Регионална
библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен. Всички издания,
включени в дигиталната библиотека, са с изтекли авторски права по
смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, или
носител на тези права е РБ „Стилиян Чилингиров”. В тази платформа
най-пълно е представена колекцията, която включва голяма част от
творчеството на патрона на библиотеката Стилиян Чилингиров. От
известните около 100 негови произведения 79 са намерили найзаслужено своето място в дигиталната сбирка. Също така тук има и
архивни документи на видни личности, ръкописи и вещи, книги с
автограф и др. Информацията, която дава тази част от фонда на
библиотеката, е важна за специалистите и изследователите от
различните научни области (световна и българска нова история,
краезнание, история на литературата и пр.). Първа стъпка в това
направление е представянето и на личния архив на Стилиян
Чилингиров. Ревниво и с голямо признание библиотечните работници
съхраняват творчеството на своя патрон. Защото богатото и разнородно
творчество на „последния възрожденец“, както го наричат, е пропито с
3

<http://www.libsofia.bg/page/posts/11-maj---praznika-na-kiril-i-metodij-1195>, 16.05.2017.
<http://www.libshumen.org>, 16.05.2017
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човечност и мъдрост и е извоювало на своя автор честта да бъде
преоткриван от поколенията. Днес той е високо оценен като личност и
творец, но все още е малко познат с някои свои философски и
педагогически възгледи. Почти неизвестен
на съвременната
общественост като просветител от значима величина.
Настоящото научно изложение има за цел да очертае именно
тази страна на творчеството на Чилингиров, представяйки малко
познати негови трудове, с приноси в историята на педагогиката и
българското образование, до които можем да се докоснем в реално
време във виртуалното пространство.
Стилиян Хаджидобрев Чилингиров е роден на 26.10.1881 г. в
Шумен, в занаятчийско семейство. Завършва Педагогическото училище
в града, след което продължава в специалността „Педагогика” във
Висшето училище, днес Софийски университет. Като даровит студент, с
помощта на проф. Иван Шишманов, той е изпратен в Германия, за да
специализира „История на литературата”. Първо учи в столицата
Берлин, а след това и в Лайпциг. Завършва 2-годишната си
специализация през 1907 г. Малко известно е, че след завръщането си в
родината Стилиян Чилингиров става учител в провинцията5. След време
се премества да живее в София. Там той осъществява и своята ранна
мечта – да работи в редакцията на любимото си от детството списание
„Звездица”. В спомените си за редактора на списанието Никола
Беловеждов Чилингиров разказва как точно е станало това (Chilingirov
2015: 174, Pencheva 2015: 9). След настоятелно изпращане на свои
творби до „Звездица”, най-после, в първата книжка за 1898 г., е
отпечатано първото стихотворение на ученика от 3-ти педагогически
курс на Педагогическото училище в Шумен. Издателят и собственик на
месечното илюстровано списание за деца „Звездица” е педагогът и бивш
революционер от Априлското въстание Никола Беловеждов. Той подава
ръка на младия шуменец във важен момент от творческото му развитие,
впечатлен от таланта на своя млад колега:
Какво носиш, мило дете,
Та се смееш като цвете?
Дали ще е нещо сладко,
Или ще е книжка малка?
Господине, книжчица е,
Щи ум дава на дечица...

Това са чистите стихове от Чилингировия прощъпулник, а през
1901 г. той издава и първата си книга – „Букетче”, стихотворения за
деца. Много успехи събира и следващият му опит в поетиката –
5

Източник: <https://literaturensviat.com/?p=131629> 16.05.2017
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„Тилилей свири: Стихотворения за деца, издание на Министерството на
народното просвещение през 1929 г. в книжка 25 на „Библиотека за
малките”.
Интересна е историята на въвличането на Стилиян Чилингиров
в културно-просветителската общност в София. Там той работи като
журналист, редактор и коректор. В периода 1911-1913 г. е избран за
депутат в Народното събрание. Участва в Балканските войни. Обявява
се против Междусъюзническата война и влизането на България в
Първата световна война. Член е на Поморавския просветен комитет
(1917-1918), директор е на Народната библиотека (1916-1922), директор
е на Народния етнографски музей (от 1923 г.). После години наред е
гимназиален учител. Председател е на Върховния читалищен съюз
(1941-1944) и председател на Съюза на българските писатели (19411944). След 9 септември 1944 г. е награден с орден „Кирил и Методий”
– първа степен (Aleksandrova 2007: 6). Чилингиров е автор на повече от
100 книги. Творчеството на писателя буди възхищение със своята
дидактична съдържателност, стил и сила на духовните послания. За него
като просветител и педагог все още никой не е писал, но той, верен на
своята коректност и признателност, пише за своите учители и хора, от
които е получил помощ, разбиране и професионално отношение. С найголяма любов в мемоарите си разказва за първия си учител в сферата на
творчеството за деца – Никола Беловеждов. В тях той му отрежда
справедливо мястото на основател на периодичния печат за деца у нас
(Chilingirov 2015: 174).
По-късно Чилингиров „изпълнява своя дълг към един от найголемите ни просветни ратници след освобождението на
България”(Chilingirov 1940: 5-6) – Христо Д. Максимов. Днес това
издание е дигитализирано и е достъпно в платформата на колекция „Ст.
Чилингиров” на Регионална библиотека – Шумен. Двата налични
екземпляра от него се съхраняват в отдел „Краезнание” и във
фондохранилището със специален достъп.
Стилиян Чилингиров неведнъж пише в прослава и за
българския роден език (Chilingirov 1942: 8-9). Негова заслуга е и
прекрасната поредица за българските видни просветители: „Неофит
Рилски”, „Добри П. Войников”, „Васил Друмев” (всички текстове са от
1929 година), „Драган Цанков”; страниците, посветени на българските
учители революционери със следните заглавия: „Васил Левски: живот и
революционна дейност” (По случай 50 години от смъртта му) – 1923 г.,
„Панайот Волов” – 1938 г., „Панайот Волов. Животописен опит” – 1940
г., „Стефан Караджа” (1918) и др.
Писателят не остава безразличен и към посланията за просвета
и модерна педагогика на доктор Петър Берон с преиздаването на
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„Рибния буквар” през 1927 г. В петдесет и шест странички той излиза в
поредицата „Малка енциклопедична библиотека” под книжка № 60.
Негови значими трудове са: „Българските читалища преди
Освобождението” (1930), „Читалищата след Освобождението” (1930),
„Добруджа и нашето Възраждане (културно-исторически издирвания)”
(1917), „Равна Добруджа. Пътни бележки и впечатления” и особено
„Принос към историята на българската просвета в Добруджа” – 1940 г.
В тях подчертава огромната роля на българското читалище и просвета
за националното и културно издигане на българския народ в борбите му
за духовно и политическо освобождение.
Блестящ романист в „Деца на ада” (1932), „Детски дни” (1938),
„Рибена кост” (1938), Чилингиров се изявява и като нежен поет и
истински педагог, достигнал дълбините на детската душа. Голяма
възпитателна сила и заряд носят в себе си и поетичните му творби
„Ранни камбани. Стихове за деца и младежи” (1923), „Ела, слънчо, от
горица. Люлчини песни” (1934), „Ела, сънчо, от горица. Люлчени
песни” (1934), „Майчини песни: Слънчова мъка” (1935) и „Книга за
бебета” (1935).
Педагогът просветител се обявява ревностно и „Против
чуждите училища” (1935), за да внуши силата и предимствата на
българското. Високо одобрение получават и неговите разкази –
„Всезнайко. Разкази за деца и юноши“ (1939), „Чудната кутия” (1940),
„Жабок с подкови” (1941), „Наши и чужди приказки” (1941), „Царят на
дриплювците. Приказки и разкази“ (1941).
Нравствено и духовно послание към подрастващите е и
сборникът с негови разкази „Майка Богородица” (1942), а в полза на
българските училища и обучението по български език и литература са
неговите „Първи стихотворения на Вазов” (1920) и сборникът
„Прослава на Иван Вазов” (1921). За просветителската мисия на
Чилингиров като автор на очерци, мисли и афоризми, пътеписи и драми
е известно съвсем малко. Драмите му „Крали Марко”, „Крилата тежест”
и др. също са вече достъпни за читателя във виртуалното пространство.
Авторът е малко познат и като съставител на христоматии и читанки за
прогимназиите. В съавторство с Никола Монев той издава „Начала,
застъпени в нашите читанки за II, III и IV отделения”. На заглавната
страница е изписано: „Коренна преработка на 10 издание на читанките
от Гъчо Балтаджиев”, а изданието е отпечатано в Пловдив, в печатница
„Хр. Г. Данов” през 1931 година. Също така писателят издава и
библиографски указатели. Изявява се още като блестящ преводач на
педагогическа литература и литературна критика от руски и немски
език, като най-известни са преводите му „А. П. Чехов на български” и
„Петьофи на български”. Той превежда също поемата „Песни за роба”
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от Сватоплук Чех, стихове на Александър Фьодоров, Панайот Черна и
Хайне.
Малко популярен е фактът, че Ст. Чилингиров е автор на химна
на св. Климент, по музика на Добри Христов. Пише и басни, които
публикува във в. „Щурец” през 1934 г. – най-добри от тях са „Орел и
вол” и „Магаре и гъска”.
С особена възпитателна сила е заредена и книгата на Стилиян
Чилингиров „Детски дни”. Тя носи в заглавието си пояснението
„Педагогически разкази”. Отпечатана е от издателството на „Вестник на
жената”, в София през 1938 г. Днес книгата се сочи като интересен
пример за майсторство при поднасяне на времепространствените
модели на спомена (Valcheva-Dimitrova 2013).
Освен че е един от пионерите в художественото писане за деца
у нас (има няколко стихосбирки и прозаични произведения, съавтор е на
първата българска антология с поезия за деца, излязла през 1911 г.),
Стилиян Чилингиров е и първият, който посвещава монографично
теоретично изследване върху художествено-възпитателните задачи на
литературата за деца. Там той отговорно и изчерпателно излага
вижданията си за това какво би трябвало да представлява детската
книга, защо детското четене е „естествен процес”, който трябва
деликатно да се ръководи от родители и учители, диференцира ясно
възрастовите групи, които трябва да се вземат предвид в процеса на
създаване на литературата за деца, изказва искреното си неодобрение
спрямо надменното отношение към творчеството за деца у нас и т. н.
Един от най-важните въпроси в контекста на възрастовата психология,
според Чилингиров, е въпросът „какъв трябва да бъде детският
писател?”. Изследователят детайлно проследява състоянието на
детската литература у нас и типа творчески процес у автори като Иван
Вазов, Константин Величков, Стоян Попов, Цанко Церковски както в
произведенията им за деца, така и в тези за възрастни. Той стига до
извода, че, за да пише добре за деца, писателят трябва да лавира умело
между полетата на литература, психология, философия и същевременно
никога да не губи нишката, свързваща го със собственото му детство.
Смята се, че „Детски дни” е материализиран художествен вариант на
схващанията му, че една книга за деца трябва преди всичко да възпитава
читателите си в ценностите на духа. В този текст Чилингиров дори
постига нещо повече: „Детски дни”, в качеството си на негов личен
спомен, на щрих към собствения му живот, възпитава не само децата, но
и възрастните читатели. Във финалните си думи авторът не назидава
детето, те са по-скоро монолог, а не проповед. С тях потопеният в
спомена повествовател сякаш изказва гласно поуките, които навремето,
а и в момента на разказа си, е извлякъл сам той от случилото се. Именно
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това самовглъбяване привлича рецепцията да се „приближи” до текста
свободно, то постига много по-силно възпитателно въздействие върху
„четеца” от дидактичните внушения.
Друг труд на Чилингиров с педагогическа насоченост е книгата
„Дом на човещина. Впечатления от възпитателното заведение Am
Urban”. Изданието е отпечатано в София през 1921 г., в печатницата на
Армейския военно-издателски фонд. Състои се от 48 страници и е
книжка трета от поредицата „Библиотека на Дружеството за борба с
детската престъпност и покровителство на затворниците”. В нея
педагогът апелира за отношение не само към „детските възпиталища”, а
изобщо към цялото общество, чийто дълг е „да създаде оня минимум от
условия, които ще позволят проявите не на злото, а на доброто у нас”.
Стилиян Чилингиров работи не само за гражданското
възпитание на децата и обкръжаващото ги общество, а и за
националното патриотично възпитание с творбите си за видните
възрожденци книжовници и революционери, но и с поредицата свои
стихове и стихосбирки. В това ни убеждават и неговите прекрасни
стихове, отпечатани през 1916 г. в сборника „За род и чест”.
В заключение може да се обобщи, че творчеството на Стилиян
Чилингиров е богато и съдържателно, възпитаващо у човека дълбок
хуманизъм и християнски добродетели, мъдрост и обич към родината.
Неговите приказки, разкази и стихотворения за деца винаги ще го
нареждат сред най-обичаните творци на България.
„Последният възрожденец”, както го наричат, винаги ще бъде
преоткриван от четящите хора в измеренията на реалните и виртуални
пространства.
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ЗАПАДНИЯТ ГРАД СПОРЕД ПРОПАГАНДНАТА РЕАЛНОСТ НА
БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА (60-ТЕ ГОДИНИ НА XX В.)
Димо Георгиев
THE WESTERN CITY IN THE PROPAGANDA REALITY OF THE BULGARIAN
PRESS IN 1960s
Dimo Georgiev
Abstract: The text deals with a specific aspect of the anti-western propaganda in
the communist People’s Republic of Bulgaria – the representation of the Western city. The
circulation, impact, and conceptual content of political clichés are traced by means of the
way the Western city was reflected in the totalitarian Bulgarian press. Occidentalism was a
means in the diplomatic relations (a guarantee of loyalty to the USSR), but also an attempt at
potential ideological unification in an internal political plan around the construction of an
enemy. The analysis focuses on the 60s of the 20 th century, since at that time the
relationships between the two blocs underwent a positive development. While the pragmatic
interests called for an improvement in the relationships, propaganda tenaciously continued
to create a negative image of the West.
Key words: communism, anti-western propaganda, totalitarian press, western
city, political cartoons

Темата на текста е обхватна и изтъквам само определени
аспекти, продължавайки други авторови разработки за антизападната
пропаганда в Народна република България (НРБ). Архитектурата и
урбанизмът са идеологически репрезентации, а в условията на
противопоставяне между Източния (комунистически) и Западния
(капиталистически) блок надпреварата на бетона и стоманата (отразена
журналистически) става еднакво важна с надпреварата във
въоръжаването или дипломатическото печелене и сплотяване на
съюзници. Превръщането на българското градско пространство при
режима на Българската комунистическа партия (БКП) в зона на
обитавани идеологеми и „натрапена монументалност‖ конструира
пропагандната представа за комунистическия град на просперитета,
срещу който стои (и бива заплашен от) шаблонен образ на
капиталистическия град на проблемите.
***
Политическите реалности след Втората световна война трайно
позиционират България в оформения Източен блок, доминиран от
нормите, задавани от СССР. Режимът и обществото в НРБ преминават
етапи на сложни и противоречиви отношения – от репресивността,
революционните претенции и (формалната) десталинизация на 50-те
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години, до опитите за битово стабилизиране на 60-те години.
Противоречивата слава на страната като „най-верен‖ сателит на Москва
носи и съзнателно обтегнати отношения със Запада – антизападната
пропаганда, налагана по партийна линия чрез каналите на пресата,
литературата, радиото, киното и телевизията, трябва да изтъкне
политическата лоялност („вечната дружба‖) и потенциално да подейства
като фактор за вътрешна консолидация около шаблоните за враг. Робърт
Сървис иронично тълкува рефлексите на комунистическия строй да се
огради (оразличи):
„Комунистическите държави пазят своите народи от чужди влияние.
Населението на една трета от земното кълбо е изолирано от капитализма,
представителната демокрация и гражданските свободи със стени, мини, бодлива
тел, цензура и пропаганда (...) Затварянето на гражданите в предписаните
териториални – и политически, и интелектуални – граници става неизменна
политическа мярка навсякъде, където има комунистическа революция и
еднопартийно управление‖ (Sarvis 2008: 518).

Границите се оказват, при определени интереси и процеси,
достатъчно подвижни. През 60-те години тече общо стабилизиране на
отношенията между суперсилите и оценяване на стопанските ползи от
допуснатото засилване на контактите1. Западът престава да бъде
разглеждан като страховитото пространство на пълното отрицание.
Докато стопанските императиви изискват подобряване на отношенията,
то пропагандата не престава да изгражда своите антизападни
(оксиденталистки) негативни клишета, почиващи на политизирани и
ловко изманипулирани битови културни стереотипи и предразсъдъци.
Текстът тръгва от отбелязването на раздвоеността между
пропагандната реалност и прагматичните търсения и проследява, чрез
няколко симптоматични примера, конструирането на негативни
клишета чрез журналистическото пропагандно прицелване във фигурата
на западния град. Дихотомията социалитически-капиталистически град
е ясна, а често клишетата се откриват точно в сравненията, добавени из
обясненията за целите и постиженията на БКП да осигури адекватни за
1

Съветските заявки за „мирно съвместно съществуване― се преповтарят в България и
от (формално) най-висшия колективен партиен орган – Конгресът на БКП; така в
Отчета на ЦК на БКП, изнесен от първия секретар (и реално наложил се партийнодържавен ръководител) Тодор Живков пред Осмия конгрес от 1962 г., се изтъква, че
„(…) ако човечеството живее сега в мир, ако по света империалистите не смеят да
разгарят нови войни, ако някои военни огнища бяха угасени, ако империалистите са
принудени да водят преговори за разоръжаване и прекратяване на опитите с ядрено
оръжие, всичко това е резултат от борбата на социалистическите страни, на
комунистическите партии и на народите за укрепване на мира и мирното съвместно
съществуване― (Zhivkov 1963: 18).
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идеологията на режима публични и битови пространства. За целите на
текста изтъквам три аспекта, които интерпретирам с подходите на
културната история:
1)
окарикатуряването на западния град (основно по
материали от хумористичния в. Стършел);
2)
представяне на успехите в сравнение със
западното „буржоазно влияние‖ в архитектурата и урбанизма
(по материали от специализираното сп. Архитектура);
3)
коментарите на политическите ежедневници,
особено полезни за сверяване на официалните насоки и тон на
пропагандата (по материали от казионния в. Работническо
дело).
Градът, още в своето архаично съществуване, е голямото
пространство за (изпробване на) човешкото съвместно живеене с
умения за опитомяване и претворяване на природата. Отвъд стои
опасната дивост на зверовете и опустошителните стихии, затова
социумът опазва и въвежда правилата за поведение. Латинската дума за
„град‖ е показателна – „urbs‖, кръг, очертаван като сакрализирана
граница при основаването. Римският пример е удачен за здрава основа
при развитието на Запада (една условна съвкупност от
западноевропейски начала и последвали американски транслации) като
градска цивилизация, доразвита от свободата на средновековните
комуни и модерната индустриална предприемчивост. Дори можем
философски да определим градовете като „сърца‖, както пише Жак
Атали2 :
„Обяснението е в самата природа на новия строй: пазарът и демокрацията
почиват на принципа на състезанието, на стремежа към новото и подбора на
елитите. Освен това натрупването на капитал не може да стане нито във фирма,
нито в семейството, тъй като и двете са твърде нестабилни. То се извършва в
град, в ‗сърце‘, което се превръща в средище на капитализма и позволява
неговата организация. Състезанието предполага борба, което означава
континуум на пазар, демокрация и насилие‖ (Atali 2009: 39-40).

Кръговратите на капитала задвижват световното проникване на
западния опит до такава степен, че през XX в. градът става основна
мишена на оксиденталистка критика. Врагът, както удачно припомня
2

Атали проследява исторически девет етапа на пазарния стой от XII до късния XX в.
(и отвъд), които означава чрез имената на градовете средища в Западна Европа и
Северна Америка – Брюге, Венеция, Антверпен, Генуа, Амстердам, Лондон, Бостън,
Ню Йорк и Лос Анджелис.
130

Умберто Еко, не е само човек или народ – природата, или определени
социални дадености също влизат в употреба (Еko 2013: 33-34).
Западният град, с напластени в модерната литература и философия
отрицания, дава богато поле на негативни смисли – пространство на
прекалено усложнени социални връзки, стопански провали, мизерна
многолюдност, убиец на жизненост (зачернящ работнически животи в
анонимни смърти), въртоп на лицемерно отхвърляне, декор за
буржоазната скука и дребнави делнични драми. Комунизмът тотално
предлага алтернатива и преодоляване – утопично, примамливо ново
начало, обвързващо обществото, с архетипни образци в партийните
повели за нов комунален център, който да се противопостави на
западното градско пространство с неговите банки и небостъргачи, т.е.
издигнатите идоли на капитала и работническото потисничество.
Западният град е особена цел на комунистическата пропаганда.
В тоталитарния модел на българската преса липсва социоложка или
журналистическа точност на неговото представяне, а по-скоро една
устойчива, залепена по партийна поръчка клишираност 3. Материалите
се натрупват и самодоказват с времето, а новинарските потоци от
световните агенции се използват внимателно чрез филтриране.
Партията е болезнено паметлива – антизападните клишета от края на
40-те години се възпроизвеждат и през 60-те години с професионална
рутина от журналисти, редактори и художници карикатуристи,
подчинени на нормите и структурите на една одържавена,
институционализирана културна среда.
Политическата карикатурата е въздействащо пропагандно
средство, защото разчита на разобличаване чрез осмиването на врага,
прикован в изкривена, изопачена, гротескна другост. Да се шегуваш е
принципно опасно в един тоталитарен режим или, по думите
(автобиографичното спомняне) на Цветан Тодоров:
„Всички, които се осмеляват да мислят различно, биват тероризирани. Един от
най-лошите пороци е да запазиш чувството си за хумор – признак на
дистанцираност от властта, следователно за самостоятелност – както и да
разказваш политически вицове‖ (Todorov 1998: 38).

Режимът преобръща ситуацията. Да се смееш на врага е
признак на приобщаване и следователно зависимост от официалните
3

За предварителните партийни постановки се намират убедителни доказателства, така
редовният кореспондент на БТА във Великобритания през 1965-1971 г. – Алфред
Криспин, започва своята журналистическа книга за страната с критика на Лондонското
Сити с неговите хора („различно племе от всички останали лондончани―),
капиталистически делник и ритуали (Krispin 1973: 15-21).
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позиции в историческата борба срещу „монархофашизма, капитализма и
реакцията―, защото:
„(…) една умело и в подходящ момент направена и казана шега може да
повдигне духа повече от дълга и прочувствена реч, може успешно да замени
аргументирана агитация и пропаганда, да разведри унинието, да прогони
отчаянието в часове и дни на тежки изпитания и на смъртна опасност, каквито
не малко са преживявали нашите партизани, ятаци, политзатворници и
концлагеристи― (Neznakomov 1969: 2).

Политическите ритуали изискват жизнеността на веселието и
приповдигнатостта на настроението, a публичното говорене предполага
и шеги срещу капиталистическите и фашистки сили на Запада –
хуморът е един „лингвистичен защитен механизъм‖ (Critchley 2002: 67).
Поредица от символи представят окарикатуряването на
западния град (забележителности, улици, хигиена) и неговите жители
(представени като примитиви или приели животински образ и нрав
хитреци и мошеници – трикстери), приплъзващи се от своите леговища,
от дълбините на ирационалното начало. Пропагандата изгражда своята
реалност, а чрез претенциите за тотален контрол следи за нейното
поддържане.
Западният човек деградира до първични рефлекси – карикатура
на Борис Димовски представя как първобитни човеци се лутат със
своите каменни брадви из градски пейзаж от небостъргачи4. Бетон,
метал и стъкло (материалите на модерната архитектура и битие) не
извисяват и скриват затъпялата унесеност на западняците. Кожените
препаски и каменните сечива с дървени дръжки остават социалната
кожа и кости на човеци, готови да убиват и ловуват. Текстът под
карикатурата е показателен: „Кой друг Кенеди иска да става
президент!‖. Братята Кенеди са жертви на подобен лов,5 който обрича
(според пропагандната реалност) всеки западен реформатор на
заколение. Българската преса охотно представя техните политически
убийства, случващи се в големи американски градове, и си позволява
злободневност,
невъзможна
при
описването
на
текущата
вътрешнополитическа ситуация. Да критикуваш врага е доказателство
за морални позиции. Ако проследим българската преса от годините на
атентатите, откриваме едно и също клише за градовете – „градска
джунгла‖, отговарящо на типичното антизападно стереотипизиране или,
4

Стършел, бр. 1165 от 7 юни 1968.
Президентът Джон Кенеди е убит (при посещение) в Далас на 22 ноември 1963 г., а
сенатор Робърт Кенеди в Лос Анджелис (при предизборна среща, част от неговата
кандидатпрезидентска кампания) на 6 юни 1968 г. (Dzhonsan 2010: 961-962, 981-982).
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по обобщението на Иън Бурума и Авишай Маргалит във важното
изследване Оксидентализмът:
„В града, замислен като огромен пазар, всеки и всичко е за продан. Хотелите,
публичните домове и големите магазини продават илюзии за хубав живот.
Парите дават на хората възможност да се държат по всякакви начини, които не
са им присъщи по рождение. Градските жители са смятани за лъжци‖ (Buruma,
Margalit 2006: 20).

Западният град има и решава проблеми, но пропагандата се
интересува единствено от въздействието на очернянето. Небостъргачите
димят, а гъстият наситен със сажди пушек се стели и изписва
единствено думата „дискриминация‖ (карикатура на Георги Атанасов)6.
Навсякъде из „градската джунгла‖ трябва да властва чернотата – (в
карикатури на Асен Грозев за Ню Йорк, вертикално) от недрата,
издълбани от хтонично чудовище, приело форма на атомна бомба
къртица,7 до Статуята на свободата, представена като почернена
вдовица, оплакваща липсата на „свободата днес‖8. Джунглата е
обитавана от горили – косматия, татуиран (?) със свастика и ККК
(расистката организация Ку-клукс-клан), обсипан с кожени и метални
атрибути (слънчеви очила, фуражка, колан с палка и кобур на револвер)
полицай (от една карикатура на Борис Ангелушев) с черти, напомнящи
на безжалостен гестаповец, ловец на глави или надзирател в някоя
робска плантация9. „Кирливите ризи‖ на капиталистическа Америка
(карикатура на Теню Пиндарев), досущ призрачните качулки на Куклукс-клан със зейнали черни дупки за очите, са проснати между
небостъргачи с доларов знак на банките и корпорациите над двама
афроамериканци10. Националната преса критикува расизма и
положението на бедните работници в чуждите индустриални градове,
но остава беззъба за реалното положение в българските заводи, които са
поетично възпети в стил „когато се наливаха основите‖. Литературната
естетика на социалистическия реализъм се прехвърля върху
журналистическото писане. Редакциите са особено внимателни,
следвайки нагласената самокритичност на режима11.

6

Стършел, бр. 1157, 12 април 1968.
Стършел, бр. 904, 7 юни 1963.
8
Стършел, бр. 1166, 14 юни 1968.
9
Литературен фронт, бр. 49, 5 декември 1963.
10
Стършел, бр. 1189, 22 ноември 1968.
11
Наталия Христова отбелязва, че през 60-те години редакцията на в. Стършел
„спазва правилото първо да се отразяват нередностите, посочени в партийните
документи, като по този начин се застрахова срещу евентуални атаки от страна на ЦК,
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Карикатурите са дело на талантливи художници, някои
преживели образователни и културни връзки със Запада. Интерес
представлява по-задълбочено проследяване на позиции и нагласи при
тяхната работа за пропагандата, но с доказано критично осмисляне на
положението. Тук е достатъчно да спомена ролята на Борис Димовски в
„случая‖ около издаването с Радой Ралин на сборника Люти чушки в
края на (напрегнатата за БКП) 1968 г. – карикатурите са възприети като
лична обида от партийно-държавния ръководител Тодор Живков12.
Хуморът и сатирата са допустими единствено в границите, поставени от
властта.
Човечеството трябва да загърби проблемите на западния град,
гнездото от пречупени, огънати клонки небостъргачи с положено
яйцето на капитализма като огромна черна атомна бомба (карикатура на
Иван Веселинов)13. Измътените болки и заплахи са завистливо
подхвърлени, за да уязвят светлите светове на комунизма. Прогресът е
възможен единствено по съветски модел, затова планетата (човече
глобус с остро носле и каскет) ще върви уверено единствено по
булевард „В. И. Ленин‖ – „Тази улица води към моето бъдеще...‖,
препотвърждава текстът под карикатурата (на Георги Атанасов)14. Няма
чернота и сажди, а само бели облаци.
Географията на въобразените градове не почива на
архитектурна достоверност, а следва художествената и пропагандната
логика. Режимът подсигурява, че и професионалната периодика следва
официалната линия и отделя достойно място на текстове, доказващи
лоялност. Българската архитектура трябва да осигури цялостно
„социалистическото преустройство на нашите градове‖ и да докаже
партийната загриженост за битовата осигуреност, т.е. работи и запълва
една политическа рамка15. В напрежението около военната
(подготвената и осъществена) интервенция на Варшавския договор в
Чехословакия през лятото на 1968 г. се търси идеологическа
мобилизация и антизападна пропаганда дори на архитектурния фронт, с
напомняне (формулите) на „вечно живите и непобедими идеи на
марксизма-ленинизма‖ (в уводна статия на сп. Архитектура):

и едва тогава да помества фейлетони и карикатури, които са извън рамките на
директивната критика― (Hristova 1995: 88).
12
За „случая‖ и обидата от карикатурата на Борис Димовски на прасе, чиято опашка
напомня подписа на Тодор Живков вж. (Hristova 2005: 293-311).
13
Стършел, бр. 1168, 28 юни 1968.
14
Стършел, бр. 1158, 19 април 1968.
15
Архитектура, бр. 2, 1963.
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„Враговете на марксизма-ленинизма напразно се опитват да отслабят неговата
сила, да го опровергаят и отрекат. Идеологическата диверсия на империализма
си поставя за цел да подкопае единството на социалистическите страни, в което
той вижда силата, която единствено може да го обуздае. Отделни неустойчиви
елементи могат да проявяват колебание, обаче работническата класа, селяните,
народната интелигенция, за които социализмът е тяхна жизнена същност, са
непоклатими в своята комунистическа убеденост (...) Социалистическата
архитектура нагледно показва животворната роля на идеите на марксизмаленинизма, неограничените условия, които те разкриват за пълноценно
творчество. Някога у нас се е стояло примитивно, дребно, стихийно. Днес ние
виждаме как се изменя обликът на нашите градове и села‖16.

Професионалното писане отстъпва пред пропагандното и пред
заявките за политическа коректност. Циркулират клишета, спуснати
партийно, и преминаващи от националните ежедневници17.
Строителството на комунизма и единството на Източния блок трябва да
бъдат защитени от атаки. Работата на български архитекти в чужбина, с
техните проекти и достижения, пък позволява възпроизвеждането на
комунистическите норми в развиващите се (деколонизирани) държави
от Африка (Гана, Алжир, Тунис, Мали и т.н.), схванати и превърнати в
пространство за надпревара с капитализма.
Надпреварата предполага културни сблъсъци. Западът също
въобразява – припомням един от текстовете на Ролан Барт от сборника
Митологии (публикуван в края на 50-те години) върху догадки в
булевардната френска преса за произхода на феномена (на градската
масова култура) „летяща чиния‖. Марсианска или съветска:
„Първоначално летящите чинийки бяха чисто земна загадка. Предполагаше се,
че чинийката идва от съветската неизвестност, от свят, чиито измерения са
толкова неясни, колкото и замислите на една чужда планета. Тази форма на
мита съдържаше вече в зародиш своето планетарно развитие. Съветската
летяща чинийка така лесно се превърна в марсианска, защото западната
митология фактически приписва на комунистическия свят странността на
непозната планета: СССР е свят, разположен между Земята и Марс‖ (Bart 2004:
111).

Планетарното позициониране на блоковете в доктриналните
орбити е показателно не само за политико-военните, но и за културните
противопоставяния и отхвърляния. Нежеланието обективно да се
приеме образът на другия става източник на устойчиви пропагандни
16

Архитектура, бр. 5, 1968 (броят излиза от печат през месец юли, т.е. малко преди
интервенцията от август с. г. в Чехословакия).
17
За показателни примери на статииq громящи „реакцията‖ в Чехословакия и
западната намеса (диверсия), вж. Работническо дело, бр. 193, 11 юли 1968;
Работническо дело, бр. 195, 13 юли 1968.
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клишета. Текстът очерта присъствието на пропагандната фигура на
западния град в националната (партийно контролирана) преса, където
само се одрасква повърхността на западната социална реалност за
сметка на активното карикатурно въобразяване. При подготовката на
следващи разработки трябва да се разширят примерите и да се
задълбочат теоретичните позиции – особено около клишето за западния
град като пространство на политически убийства, което се появява
особено в дискурса на антиамериканската пропаганда.
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РЕАЛНОТО И ВИРТУАЛНОТО ЗНАНИЕ ЗА КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ
(представено в електронните портали на Националния исторически
музей и Регионалния исторически музей – Шумен)
Светлозар Стоянов
THE REAL AND VIRTUAL KNOWLEDGE OF CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE
IN BULGARIA
(as presented on the electronic portals of the National History Museum
and the Shumen Regional History Museum)
Svetlozar Stoyanov
Abstract: The brief and general description of the issues in the article confirms
that the real and the virtual knowledge of the cultural-historical heritage of Bulgaria is
successfully presented to users at the National history museum and the Shumen regional
history museum.
Key words: real and virtual knowledge, cultural-historical heritage

Познанието е процес и негов продукт е знанието. При този
процес към старото знание прибавяме ново, т.е. знанието е и
предпоставка за този процес, при който неизвестното се превръща в
известно, преодоляват се заблужденията. Критерии за ценността на
знанието са неговата значимост и неговата истинност, а познанието е
търсене на истината за нещата (Dimitrova 2015a: 719; Karageorgieva
2013: 4; Pramatarova 2015: 115).
На научното знание са присъщи достъпността, логическата
обоснованост, доказателствеността, възпроизводимостта на резултатите,
проверимостта, стремежът към отстраняване на грешки и преодоляване
на противоречията (Zhelezov 2009).
Наука, в най-широкия класически смисъл, е систематизирано
достоверно знание, което може да бъде обяснено логично. Науката е
експериментално проверимо знание въз основа на научния метод
(методът е условие за получаване на знание), който е система от
развиващи се и променящи се принципи, чрез които се достига до
обективно познание. То, от своя страна, е съвкупността от умствената
дейност и функционирането на съзнанието. Науката реално се
организира на все по-високо ниво, т.е. откриват се нови факти, създават
се нови теории, проектират се нови експерименти, като в същото време
отпадат, опровергават се досегашни понятия, хипотези, теории. В тази
връзка реално не може, но виртуално може да се осъществи връщане
назад във времето, да се определи нов момент на мястото на
определения, да се извършат корекции. Виртуалното изисква да бъде
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прието. То насочва в правилната траектория и не живее без реалното,
т.е. виртуалната реалност е технология за съпреживяване на
потребителя като участник (Botev, Genov, Botev 2015: 155; Cherne 2012;
Dimitrova 2009: 6; Dimitrova, Gutiérrez-Santiuste 2016: 680; Stanev,
Tsonev, Nenkov 2007; Tonchev 2015; Tsekova, Kararadeva 2013: 28).
Поле за интензивно придобиване на знание (реално и
виртуално) е и културно-историческото наследство, което интегрира
елементи от различни клонове на научното познание: хуманитарни,
социални, технически, информационни. То е базисен фактор за
осъзнаване на националната принадлежност, както на всеки отделен
човек, така и на социалната общност, а в този смисъл е огледало на
културната идентичност. Обозначава съвкупността от национални
ценности на общността, т. е. културните и историческите реликви на
страната, ценното и неповторимото, създадено от човека или природата.
Културно-историческото наследство е определящ фактор за качеството
на живот и избора на жизнена среда. Свързано с това, опазването и
знанието (реално и виртуално) за него е държавен интерес със
съществено значение за сигурността на нацията, а разбирането за
сериозната стойност на ресурса, заедно с мерките за съхранение и
оползотворяване, са белег за изгражданата политика на опазване и
използване (Dimitrova 2009: 6-7; Dimitrova 2015: 113; Dimitrova 2016:
689; Konstantinov 2013: 21; Konstantinov 2013a: 4, 8; Konstantinov 2017:
98; Miladinov 2015: 11; Pramatarova 2015: 24).
Виртуалната среда улеснява процеса на общуване чрез своята
достъпност, бързина, интерактивност, дълготрайност (с възможност за
промени и актуализации без ограничения във времето) и широк обсег от
потребители. Това са характеристики, които не са аналогични на
непосредствения досег с културно-историческото наследство.
Стремежът следва да е не само предаване на информация, а
придобиване и натрупване на знание при осмисляне на интерпретацията
на реалните обекти (Nikolova 2015; Tsekova, Kararadeva 2013: 26).
Базисна съставна част от изгражданата цялостна, динамична,
развиваща се логистична система (това е съвкупност от функционални и
подсигуряващи ги подсистеми, които са интегрирани помежду си, както
и с външната среда, с оглед обхващането на процесите, тяхното
управление и придобиването на знание) от технически и
организационни изисквания, мерки, средства и методи, насочени към
ефективна осигуреност на културно-историческото наследство в
България, както и знанието (реално и виртуално) за него, са музеите.
Резултат от стремежа за тяхното необходимо достатъчно и адекватно
ресурсно и времево осигуряване за изпълнение на дейността е
осигуреността им като културни, но и като научни институти с отворена
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система. Те пазят и интерпретират културно-историческото знание
(реално и виртуално) с присъщи на музейната дейност стратегии и
похвати. Поддържат и развиват фондове от веществени, книжовни и
документални свидетелства и го популяризират чрез специфичните
музейни методи – постоянни и временни експозиции, образователни
програми, печатни материали, научни форуми и издания, медийни
изяви, уеб сайтове и портали. Съвремието налага разширена визия за
нарастващата роля на културно-историческото наследство и знанието за
него, разглеждано като културна среда, съставена от материални и
нематериални културни и исторически ценности. В тази връзка
управлението на дейностите по опазването им са възприемани като
колективен обществен процес, а използването им е в качеството на
ресурс за развитие (Boneva 2017: 119-120, 128, 129-130; Botev, Genov,
Botev 2015: 40, 48-49, 147; Pavlova 2014: 440; Todorov 2017: 23).
Примерите по отношение на казаното относно реалното и
виртуално знание за културно-историческото наследство са
разнообразни източници за историческите епохи. Акуратен ракурс дава
темата за Българското средновековие (VІІ-ХІV в.), разгледано от два
електронни портала: на Националния исторически музей в гр. София
(НИМ) и Регионалния исторически музей в гр. Шумен (РИМ – Шумен)
с прилежащите му обекти: Национален историко-археологически
резерват „Плиска” (НИАР – Плиска), Национален историкоархеологически резерват „Мадара” (НИАР – Мадара) и Историкоархеологически резерват „Шуменска крепост” (ИАР – Шуменска
крепост). НИМ показва в Зала №3 Постоянната експозиция
„Българската държава през Средновековието VII-XIV в.”. В глобален
план е разкрита историята на българската държавност от зараждането Ł
до идването на прабългарския етнически компонент и елит отвъд
Дунава. Представени са емблематичните български владетели и техните
постижения, както и животът на населението в териториите на младата
българска държава. Показани са интересни и характерни експонати,
открити при разкопки на селища, като столицата Плиска, нейната
околност и некрополи, като този от село Дибич (Шуменско), датиран от
VІІІ – първата половина на ІХ в. С акцент в експозициите на НИМ и на
РИМ – Шумен е разгледан периодът на християнизацията на българския
народ, зараждането на старобългарската писменост, книжовност и
култура, както и дипломатическите постижения на българските
владетели от ІХ и Х в. Известно е, че през 864 г. Борис-Михаил (852-889
г.) приема християнството като държавна религия. Този акт ускорява
консолидирането на българската народност, издига международния Ł
авторитет и поставя началото на дълбока религиозна промяна в
съзнанието на българина. Основен извор за Покръстването и
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политическата история са оловните печати на Борис-Михаил, на Симеон
(893-927 г.) – като архонт и след провъзгласяването му за василевс, на
приемника му Петър І (927-969 г.), при когото тази титулатура и
самостоятелната Българска патриаршия са признати от Византия.
Периодът на българските земи през Второто българско царство (11851396 г.) също изобилства на артефакти и визуална представа за сферите
на обществено-политическия живот на населението, за неговата
материална и духовна култура. Виртуалната реалност в експозициите и
на двата музея (НИМ и РИМ – Шумен) визуализира пред потребителите
(публиките) времето на културен подем с две ясно изразени тенденции:
едната – следваща в политически, идеен и естетически план
византийските проекции, а втората – отстояваща българската
идентичност на базата на собствените традиции, език и самосъзнание.
Съвременните технологии, 3D визуализиращите продукти и добавената
(музейна) реалност (наслагването на информация върху 3D
пространство) дават допълнителни възможности за комуникация с
потребителя, за информация и знание за културно-историческото
наследство на България. Тематичните колекции реликви от
средновековната епоха и на двата културни (и научни) института са
респектиращи. Чрез техните електронни ресурси на представените,
както и на останалите български музеи, се внася мобилна активност и
улеснения за предоставяне на информация и знание. Съществено е, че
потребителят е потенциално съпричастен участник в системата на
културно-историческото наследство. В подкрепа на това е
инициираната от НИМ и стартирала на 25 юли 2016 г. кампания за
възстановяване на Голямата базилика в първата столица Плиска.
Голямата базилика е най-голямата християнска църква в Европа през
Средните векове, край която е развит манастирски комплекс и
Архиепископска (след 917 г.) патриаршеска резиденция. В манастира е
открит скрипторий за производство на книги на старобългарски език, с
които мисионери монаси са покръстили в ІХ-Х в. народите на днешна
Русия, Украйна, Беларус, Румъния, Молдова, Сърбия. Храмът е
унищожен от османските завоеватели, а дарителската кампания има за
цел възстановяването на този символ на България с три основни цели:
„Първо, за да възстановим разрушената си историческа памет. Второ,
заради развитието на културно-историческия туризъм – Голямата
базилика е първокласен паметник от национален, европейски и световен
мащаб. И третата причина – но не и последната, е патриотичното
възпитание на българите”. Порталът на НИМ коректно прилага и списък
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с дарителите, които към 7 април 2017 г. са 4851 (Tsekova, Kararadeva
2013: 31).
Разгледаните примери показват мобилната активност и
улеснението за предоставяне на информация и знание (реално и
виртуално) на потребителя, който е потенциално съпричастен участник
в системата на културно-историческото наследство. Виртуалната среда
улеснява процеса на общуване със своята достъпност, бързина,
интерактивност, дълготрайност (с възможност за промени и
актуализации без ограничения във времето) и широк кръг потребители.
В тази връзка представената накратко и в най-общ план тематика
потвърждава, че реалното и виртуалното знание за културноисторическото наследство на България успешно се предоставя на
потребителите в Националния исторически музей и Регионалния
исторически музй – Шумен. Тези две научни и културни организации,
които издирват, изучават, опазват и представят културни и исторически
ценности, природни образци и антропологични останки с познавателна,
образователна и естетическа цел, доказват, че основната дейност на
музея е опазването, представянето на културно-историческото
наследство и знанието (реално и виртуално) за него в България2.
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ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА АСИМЕТРИЯТА В АСИНХРОННАТА
ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИЯ
Русин Коцев
ASYMMETRY IN ASYNCHRONOUS INTERNET COMMUNICATION
Rusin Kotsev
Abstract: Тhe following paper discusses the asymmetry in the descriptions of web
forums as a genre of the Internet communication. It presents a classification based on
contents, differentiates three types of web forums, and describes four “genre markers” and
their impact on the language in different web forums.
Keywords: Internet communication, language, web forum, technology, genre,
language markers

Изследвачите, занимаващи се с различни аспекти на интернет
комуникацията (макар и определяйки я като компютърно опосредствана
комуникация или компютърно опосредстван дискурс), са достигнали до
прозрението, че традиционните методи за научен анализ не дават
очакваните резултати, като вместо това могат да доведат до погрешни
заключения и до едностранчиво разглеждане на проблема, особено що
се отнася до същността на езика в интернет (вж. Herring 2007, Kirova
2007, 2008 и др.). Тази едностранчивост може да се преодолее чрез
добавянето на „измерения―, които позволяват по-детайлното
разглеждане и изследване на отделни лингвистични проблеми, както и
разделянето на необятното интернет пространство на няколко „нива―,
подходящи за по-обективни заключения. Можем да приемем интернет
комуникацията като съвкупност от „измерения― (тоест като многомерно
или мултимерно общуване).
Н. Барон прилага описаното гледище, като разделя компютърно
опосредстваната
комуникация
на
„две
измерения―,
които
характеризират общуването в мрежата. Първото измерение
представлява синхронността – „в реално време ли се осъществява
общуването (синхронна), или адресантите изпращат съобщенията си до
адресатите, които да ги отворят, когато им е удобно (асинхронна)―
(Baron 2008: 29). Второто измерение, разделящо отново на две половини
интернет комуникацията, е нейният обхват – „комуникацията за една
личност ли е планирана (един-към-един), или за по-голяма аудитория
(един-към-много)― (Baron 2008: 29). Като използва този модел, Н. Барон
разполага всички ситуации на общуване в интернет на подходящото
място. Така например, форумите и блоговете попадат, от една страна, в
асинхронното измерение, а от друга страна, са в категорията
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комуникация „един-към-много―, но и „много-към-много― (Baron 2008:
29).
Разделянето на интернет комуникацията на „измерения― (по
примера на Н. Барон) можем да определим като първи етап в работата с
езиков материал от виртуалното общуване. При следващата стъпка от
анализа би трябвало да се отдели внимание на различните жанрове на
интернет комуникацията с техните специфики, а още по-близо до
„центъра― на интернет комуникацията (условен трети етап) ще се появят
факторите, оказващи влияние върху речта, използвана в съответните
жанрове на компютърно опосредстваната комуникация. По този начин
можем да достигнем до „сърцевината― на мрежата, където бихме
открили и описали речта с нейните особености, детерминирани от
предходните три етапа.
I.

Асиметричното в асинхронните жанрове

При „неедновременното― (асинхронното) общуване в интернет
можем да кажем, че наблюдаваме известна „несиметричност―, защото
съществуват изследвания, изясняващи същността и видовете блогове,
докато за форумите изследвачите като че ли се задоволяват само с
посочване на същностните особености на жанра, превръщайки ги в
основа за неговото дефиниране.
За да илюстрираме асиметричността при посочване на
особеностите на двата асинхронни жанра на общуване, ще отбележим
например изчерпателното определение на С. Наусън, според което
блогът представлява „често обновявана уебстраница, която се състои от
датирани статии, организирани в обратен хронологичен ред, така че
най-новият пост да се появи като първи― (Nowson 2006: 36), както и
допълнението на С. Херинг, че това е междинен жанр, който „образува
мост между мултимедийните HTML документи и текстово базираната
компютърно опосредствана комуникация― (Herring 2005). С. Наусън
обособява блоговете в три основни групи – новинарски блогове,
коментарни блогове и от журналов (дневников) тип.
Като преглеждаме теоретичните постановки за интернет
форумите, срещаме следните определения: „Форумите са области за
онлайн дискусии, посветени на определени теми или сфери от
интереси―, в които „може да се потърси и даде съвет, да се намери
полезна информация, просто да се общува или да се споделят новини―
(Dermendzhieva 2012: 105); „Електронният форум представлява
виртуална "дъска", където могат да се оставят съобщения (постинги) и
да се очакват отговори по поставени теми <…> потребителите с
определени интереси имат възможност да споделят и обсъждат
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информация и мнения― (Kirova 2007); „[Форумите] могат да бъдат
отнесени към традиционно присъщите на виртуалната реалност видове
жанрове. <…> Структурата на форума представлява множество
уебстраници, разделени на определени теми, като всяка от тях е
представена на главната страница на форума― (Selyutin 2008);
„[Форумите са] различни сайтове за общуване, посветени на определена
тематика <…>, позволяват на всеки желаещ да изкаже своето мнение по
въпроси, които го интересуват― (Vlasik, Kosova 2014).
Както се вижда от представените постановки, в описанието на
жанра форум се поставя акцент върху изпълняваната функция – найобщо казано, това са уебстраници, в които се водят дискусии по
различни теми. Формулирано по този начин, определението изключва
голяма част от интернет страниците, предоставящи също възможност за
коментиране, без обаче дискусиите да са отделна част от сайта и
основното му съдържание да се състои само от разговори по теми,
определени от участниците в общуването. Единствено М. Власик и О.
Косова правят мимоходом следното уточнение: „интернет форумът –
това е самостоятелен уебсайт или раздел в сайта― (Vlasik, Kosova 2014).
И те обаче не коментират дали можем да приемем като форум
изказванията по отделни статии в информационни сайтове като
24chasa.bg, dnevnik.bg, dariknews.bg и др.
М. Костова и А. Добрева обръщат внимание на факта, че
вероятно съществуват различни видове форуми и успяват да се
докоснат до идеята за съществуването и на чисто езикови особености,
зависещи от подобна класификация1 (Kostova, Dobreva 2011: 283).
Разсъжденията в тази посока са продължени в друго изследване, като М.
Костова и Я. Ленова-Димитрова описват два „поджанра― форуми според
комуникативните цели на общуващите: личностно ориентирани и
обществено-политически (надличностни) форуми (Kostova, LenovaDimitrova 2016: 121). Според тази класификация особеностите на втория
тип форуми са породени изцяло от комуникативната цел на изказването.
Няма да се спираме подробно на оспорването на тези наблюдения, но
само ще споменем, че езиковите средства, които се използват във
форумите, са детерминирани, от една страна, от факторите на медията и
факторите на ситуацията, от друга страна, от тенденциите при общуване
в интернет и, от трета страна, от жанровите особености на форумите.
Целта на настоящия текст е да направи нова класификация на
видовете форуми, тъй като никой от посочените изследвачи не
отбелязва дали можем да се говори за различни видове форуми според
1

Л. Кирова също описва виртуалните общности (включително и форумите), но ги
анализира като „културна конструкция“ (Kirova 2008).
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основното им съдържание. Нашето гледище е, че съществуват три
разновидности: класически (стандартен) тип, информационен
(новинарски) тип и смесен тип.
За да решим дали и в трите посочени случая можем да говорим
за наличието на форум, би трябвало да посочим, първо, спецификите на
форума като жанр, след което да потърсим тяхното проявление в
различните сайтове, предлагащи възможност за коментиране. Нещо
повече – необходимо е да се спрем на онези особености,
детерминиращи различни езикови характеристики на писмената
разговорна реч2. Второ, трябва да опишем използваните езикови
средства, зависещи от съдържанието. Поради тази причина ще опишем
различните видове форуми по съдържание, като използваме четири
параметъра (или „жанрови маркера―), отнасящи се до спецификата на
жанра – политематичност, наличие на правила за публикуване на
изказвания (коментари), изискване за регистрация и съставна/отделна
част от интернет страницата.
Наличието на дискусии по отделни теми е важно при
описанието на езиковите особености в интернет форумите, защото
забелязваме, че в случаите, в които се обсъждат битови теми, речта се
приближава повече до устната комуникация, докато при изказвания по
теми, свързани с политика или образование например, писмената
разговорна реч може да заеме място, по-близо до писмената
комуникация в континуума.

2

За целите на настоящото изследване приемаме като наименование за речта в
интернет термина на Е. Буторина „писмена разговорна реч“. Трябва обаче да направим
уговорката, че на този етап лингвистичните особености по-скоро говорят за тенденция
в развитието на речта в интернет, която е възможно до доведе до появата на нов вид
реч след известно време. Нашето гледище за същността на писмената разговорна реч е,
че особеностите, наблюдавани при общуване в интернет, могат да я превърнат в трети
член в континуума, в който са разположени писмената и устната реч. Според нас
разполагането в континуум на двете езикови реализации плюс писмената разговорна
реч дава отговор на въпроса защо при определени условия речта в интернет може да
притежава особености, характерни както за писмената, така и за устната реч, но без да
се припокрива изцяло с нито една от двете формации.
Континуумът, в който разполагаме писмената, устната и писмената
разговорна реч, засилва в известна степен взаимовръзките и влиянията между трите
същности, като всяка формация въздейства върху останалите предимно чрез досег със
съзнанието на общуващите. Писмените реализации, например, са по-устойчиви заради
материалния си носител и оказват съществено влияние върху езиковото съзнание.
Устната комуникация също оказва своето влияние върху речта в интернет и върху
традиционната писмена реч най-вече чрез връзката, която съществува между т. нар.
вътрешна и външна реч.
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Правилата за публикуване също са определящи за някои
особености на писмената разговорна реч. Така например, в повечето
форуми е забранено да се използва латиница, както и не е допустимо
коментарите да съдържат нецензурни или обидни думи към останалите
участници в дискусията.
Изискването за регистрация на потребителите преди използване
на форума на съответния уебсайт води до създаване на относително
затворени речеви колективи, групирани по интереси, като най-важната
особеност на речта тук е изравняването на всеки комуникант, тъй като
всички се стремят да се впишат в групата, включително използвайки
вече наличните речеви конвенции.
С последния жанров маркер проследяваме дали форумът е на
същата страница, на която се намира основното съдържание на
платформата (съставна част), или съществува отделен раздел или
сайт, даващ достъп до дискусиите (отделна част).
Като своеобразни „езикови маркери― сме избрали – отношение
към книжовната норма, словотворчество и наличие на емотикони в
рамките на дискусията.
Предварителните ни наблюдения на речта, използвана във
форумите, подкрепя хипотезата, че по отношение на използваните
езикови средства съществува, условно казано, норма, различна от
книжовната, която е предопределена от особеностите на интернет
комуникацията. Така например, препинателните знаци в писмената
разговорна реч не служат толкова за отделяне на синтактични части,
колкото за компенсиране на липсващите прозодични средства
(интонационни паузи, темп на речта), както и за отделяне на
информационно значими части от изказването3. Следователно,
близостта до книжовната норма или отклонението от нея по-ясно
дефинират мястото на писмената разговорна реч в континуума,
съдържащ още традиционната писмена комуникация и устната
комуникация. Нормативността на речта във форумите би я приближила
повече до писмената комуникация, особено ако имаме предвид
публицистичния стил, а отклоненията от нормата ще я отдалечат на
еднакво разстояние от писмената и от устната комуникация, тъй като с
графични средства ще се търси „пресъздаване― на черти, характерни за
непосредственото общуване. Поради тази причина с езиковия маркер
отношение към нормата ще следим грешките, свързани с употребата на
запетаи в дискусиите.

3

Анализираме тази хипотеза в статия, озаглавена „За някои възможни функции на
„неправилно“ употребените запетаи в писмената разговорна реч“ (Вж. Kotzev 2016).
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Словотворчеството в трите разновидности на форумите
включва морфемна деривация, композиция, блендинг, абревиация и
универбизация. С други думи, ще търсим оказионализми, образувани с
един от посочените словообразувателни начини.
Емотиконите са една от най-интересните особености на
интернет комуникацията заради двояката си същност. От една страна, те
компенсират емоциите, налични при устната комуникация, от друга
страна, подпомагат разбирането на изказването, влизайки в ролята на
прагматични маркери. В настоящото изследване ни интересува
количеството на употребените емотикони в трите типа форуми, тъй като
наличието им, както ще докажем, е подпомогнато от взаимодействието
между езика и технологията.
Необходимо е да отбележим, че анализираме три различни
интернет сайта4 (респ. три различни типа форуми), както и че
изследваме коментари (изказвания) по една и съща тема във форумите.
По този начин неутрализираме темата като фактор, определящ
езиковите особености.
II.

Резултати

1.
Жанрови маркери
Стандартният (класическият) тип форум може да бъде
определен като основен, тъй като останалите разновидности повтарят в
голяма степен неговите характеристики, но с малки разлики.
Класическият форум представлява съвкупност от страници, обособени
на раздели. Всеки раздел съдържа подраздел с различни теми, по които
протичат дискусиите. На страницата с разделите са посочени
съответните подраздели с броя на темите, които се обсъждат, броя на
изказванията по темата и информация за последния коментар по
нея. Обикновено един от участниците във форума задава темата, а
останалите комуниканти споделят мнението си, като коментарите са
подредени хронологично (1). Следователно, на стандартния тип форум е
присъща политематичността (дискусиите по различни теми).
Класическият тип форум препраща с връзка към правилата за
участие в дискусиите, като тя или е налична на страницата с разделите,
или съществува отделна тема, посветена на правилата. Важно е да
отбележим, че описаният маркер е модифициран при останалите две
разновидности на форумите.

4

Наблюдаваме forum.abv.bg (класически тип), dnevnik.bg (новинарски тип) и
segabg.com (смесен тип).
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(1) forum.abv.bg

Този тип форум изисква регистрация при писане на коментари.
Присъща черта на разновидността е и фактът, че той е отделна част от
интернет страницатa (аbv.bg), като до нея се достига с друг уебадрес
(forum.abv.bg).
Политематичността е характерна и за информационния тип
форум, но в леко модифициран вариант. За разлика от класическия
(стандартния) тип, страниците в новинарския форум представляват
отделни рубрики на електронното издание (напр. „България―, „Свят―,
„IT― и др.), а като своеобразни теми, които се дискутират, можем да
приемем статиите в рубриките. Коментираният материал обикновено
съдържа информация за броя посещения на статията и за броя на
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изказванията по темата. Разговорът може да се определи като
дискусия по предварително зададена тема от интернет страницата (2).

(2) dnevnik.bg

След всяка статия (предлагаща възможност за коментар) в
информационните форуми има поле за изказване (коментар), над който
е локализирана връзка към правилата за писане на коментари (3).
Мнения може да публикуват само потребители с регистрация в сайта,
макар това условие да не е задължително във всички форуми от този
тип5.

5

На страницата dariknews.bg регистрацията не е задължителна, макар че сайтът
споделя всички особености на информационния (новинарския) тип.
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(3) dnevnik.bg

Смесеният тип форум съчетава в себе си жанрови особености
както на информационния тип, така и на стандартния (класическия).
Известна
разлика
или
модификация
спрямо
новинарския
(информационния) форум наблюдаваме по отношение на начина, по
който се предоставя възможност за коментиране. Преди и след
изказванията по определена тема (статия) е налична връзка, която
отваря поле за коментари. Мнения може да се публикуват само от
регистрирани потребители, а връзката към правилата е поместена над
полето за коментар. Характерна черта на тази разновидност форуми е
двояката същност на изказванията, тъй като те са едновременно и
съставна част от страницата, и отделна част от нея, защото има връзка,
отнасяща към форум, наподобяващ облика на класическите форуми.
Както и при новинарския тип, разделите в смесения тип форуми
представляват отделните рубрики на изданието (4).
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(4) segabg.com

2.
Езикови маркери
Въпреки че описанието на жанровите маркери създава
впечатлението за характеристики, отнасящи се повече до същността на
комуникацията в интернет, до начина на представяне на отделните
компоненти в страницата или до условията за участие в дискусиите,
четирите параметъра на форумите, както се вижда от таблицата, оказват
влияние върху особеностите на речта в трите описани разновидности.
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Високият процент на отклонение от книжовната норма в
стандартния форум не означава, че общуващите не познават правилата
на съвременния български език, а по-скоро показват разликите в
нагласата на комуникантите. Възможно е пишещите в другите два типа
форуми да са повлияни от съдържанието на страницата (новини), както
и от броя на прочелите съответната статия. Поради тази причина е
оправдан стремежът да се пише по-книжовно. Не на последно място
влияние за близостта на изказванията до книжовната норма в
информационния тип оказва и възможността за изразяване на оценка
към определено изказване чрез натискане на бутон. Според нас, обаче,
тук наблюдаваме „нивелиране― на неофициалната реч на общуващите с
публицистичния стил на статията. За илюстрация на казаното
представяме следващите примери, от които се вижда, че в новинарския
и смесения тип форуми липсват отклонения от книжовната норма (6, 7),
докато в класическия (стандартния) тип форуми запетаите по-скоро
изпълняват компенсационна функция и пресъздават интонационни
паузи (5). Това е и причината за високия процент отклонения от
книжовната норма в тази разновидност на жанра.
(5) Norman

20/05/2016
<…> Но, явно, за някой, балетът не е култура (forum.abv.bg)
(6) theanalyser

17 май 2016
За Робева, колкото и противоричива6 личност да е в
политиката, съм съгласен. <…> За останалите, да ме извиняват, ама
за немалка част не съм съгласен. Някои като Господинов не са
направили чак толкова, че да имат орден <…> (dnevnik.bg)
(7) Mitnicharъ

18 Май 2016
Приносът на г-жа Робева към българската култура е
съпоставим с този на г-н Стоичков (Христо) към същата. Ако г-жа
Робева е достойна за орден "Стара Планина" за приноса си към
културата ни, то г-н Пайнера (Митко) e достоен за званието "Герой
на България" за същото ... (segabg.com)
Има голяма вероятност възможността да се изразява оценка към
всеки от коментарите, както и „нивелирането― на речта с
публицистичния стил на дискутираната статия да оказват влияние и
6

Правописът и пунктуацията са запазени в оригиналния им вид.
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върху
по-големия
процент
оказионализми,
използвани
в
информационния (новинарския) и смесения тип (търси се виртуална
идентичност). В регистрираните употреби е използвана морфемната
деривация, като и двата форманта, използвани за създаването на
оказионализмите, са с оценъчно значение (8, 9).
Решаваща роля за появата на подобни единици може би оказва
и фактът, че последните две разновидности на форумите изискват
повече лична информация при регистрация за разлика от класическите
форуми. Количеството лични данни вероятно повишава мотивацията за
оригиналност.
(8) surikat

17 май 2016
А за Барековщината й какво ще й дадем? (dnevnik.bg)
(9) ЗЛАТИЯ

17 Май 2016
У Северозапада има много хубаво определение за такива, като
тая ''великолепна'' шесторка - ''жалкари'' (segabg.com)
По-честата употреба на емотикони в стандартния тип форум е
стимулирана от начина на организация на съдържанието в полето за
коментиране. Вляво от него е разположено меню с различни емотикони,
които пишещият може да използва (10). Подобна опция липсва в
новинарския тип форум, но е налична във форумите от смесен тип (11).

(10) forum.abv.bg

(11) segabg.com
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Представените примери са доказателство за взаимодействието
между езика и технологията в рамките на интернет комуникацията. Така
например в определени ситуации точката на равновесие в диадата се
измества или към езика, или към технологията7.
Интересен факт обаче е, че 11% от използваните емотикони във
форума segabg.com служат за изразяване на оценка към предходен
коментар (13). Това вероятно означава, че общуващите компенсират с
тях липсата на бутон (характерен за информационния тип) за изразяване
на одобрение или неодобрение.
(13) Чоки§§

18 Май 2016
Българистиката не е като арабистиката !

(segabg.com)

(14) Непукистка

17 май 2016
Още доста комунисти със "заслуги" към режима, към сДС и
"фактори" всякакви имаме за ордени, давайте...

(dnevnik.bg)

III. Изводи
„Многомерната‖
интернет
комуникация
предполага
внимателно вглеждане в отделни и на пръв поглед незначителни
параметри („нива―), които обаче оказват въздействие навътре, към
„сърцевината― на виртуалното общуване, където откриваме
особеностите на речта, използвана във форумите. Подобен, така да се
каже, кумулативен анализ е представен в настоящото изследване, като
резултатите от него показват, че е необходимо обособяването на три
типа форуми (класически/стандартен, информационен и смесен),
споделящи някои от същностните черти на асинхронния жанр.
Примерите доказват, че в различните типове форуми съществува
значително вариране по отношение на употребените езикови средства,
детерминирани именно от съдържанието на интернет страницата.
Необходимо е уточнението, че би било справедливо да се
говори и само за два вида форуми според съдържанието (стандартен и
информационен), тъй като смесеният тип форум съчетава в себе си
особености на другите две разновидности. Класифицирани по този
начин, форуми като forum.abv.bg, bg-mamma.com, teenproblem.net,
7

Изследваме по-подробно взаимодействието между езика и технологиите в статията
„Език vs. технология“.
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forum.animes-bg.com, forum.uni-plovdiv.net, forum.gotvach.bg, bb-team.org,
forum.uni-sofia и др. са стандартни, докато dnevnik.bg, 24chasa.bg,
dariknews.bg, trud.bg, mediapool.bg, blitz.bg, vesti.bg, offnews.bg и др.
можем да определим като форуми от новинарски (информационен) тип.
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РОЛЯТА НА КОМПЮТЪРНО-ОПОСРЕДСТВАНАТА
КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА
РОДНОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
Снежанка Добрева
THE ROLE OF COMPUTER-SUPPORTED COMMUNICATION FOR ACHIEVING
GOALS IN EDUCATION IN BULGARIAN
Snezhanka Dobreva
Abstract: The article relates the aims of education in Bulgarian in secondary
schools with the expected results - knowledge, skills and features for three groups of
competence – socio-cultural, linguistic and communicative. Computer-supported
communication has its advantages in the educational discourse in Bulgarian language. The
article suggests educational methods for two models. The first one is based on the speech
practice of students, and is connected with their participation in computer-supported
communication, while in the second one the success of didactic tasks depends on the
computer-supported communication among students.
Key words: aims of education in Bulgarian, computer-supported communication,
interaction, ways of expression, appropriate.

Целите на съвременното родноезиково обучение се съотнасят с
резултатност по отношение на формиране на ключови компетентности.
Тези компетнтности са осмислени като инструмент за личностно и
социално развитие. В нормативните образователни документи
ключовите компетентности са разгледани като приоритет на
общообразователната подготовка; очакваните компетентности в
областта на българския език са осмислени в единство с развиването на
дигитална компетентност, умения за учене, социални и граждански
компетентности, културна компетентност и умения за изразяване чрез
творчество (Naredba № 5/2015). Новите учебни програми по български
език за прогимназиален етап в реквизита за очаквани резултати
съотнасят три типа компетентности (социокултурни, езикови,
комуникативни) със съответни знания, умения и отношения. И в
официалните образователни документи, и в конкретната педагогическа
практика ключово за родноезиковото обучение е понятието
комуникативна компетентност. Изведена като водеща цел на
родноезиковото обучение, тази компетентност в учебните програми е
разчетена като съответстващи Ł знания за текста и неговите структури,
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умения за адекватната му рецепция и продукция в разнообразни
комуникативни ситуации. В методическата литература комуникативната
компетентност е осмислена като предпоставка за трансформиране на
езиковото обучение, като средство за личностна идентификация и
успешна социализация. Комуникацията на роден език (изведена като
една от осемте ключови компетентности в препоръките на Европейския
парламент и Съвета на Европа от 2006 г. за учене през целия живот) е
формулирана „като способността да се изразяват и интерпретират
понятия, мисли, чувства, факти, мнения в писмена и устна форма и да се
взаимодейства лингвистично по подходящ и креативен начин с найширок кръг социални и културни контексти― (Gerdzhikova 2015: 146151). Новите учебни програми по български език актуализират знания,
умения и отношения за текста в контекста на съотнесеност с тази
ключова компетентност и допълващите/изграждащите я езикова и
социокултурна компетентност:
Таблица № 1
Области на
компетентност
Социокултурни
компетентности

Знания, умения и отношения
Ученикът:
разбира зависимостта на езиковите средства от
речевата ситуация и ги използва в съответствие с нея
(V, VI, VII клас);
разпознава особеностите на официалното и на
неофициалното общуване (V клас);
владее речевия етикет при публично общуване
(V клас);
разсъждава, формулира твърдения по житейски
въпроси и ги аргументира (V клас);
търси, извлича, подбира и използва информация
от различни видове текст и от различни
информационни
източници
за
решаване
на
комуникативни задачи (V, VI клас);
търси, извлича, подбира и използва информация
от различни видове текст (научен, официално-делови)
и от различни информационни източници за решаване
на комуникативни задачи (VI клас);
разбира инструкции и работи по зададен модел
в училищна и в извънучилищна среда (V, VII клас);
задава въпроси и дава отговори по поставена от
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Езикови
компетентности

Комуникативни
компетентности

него или по избрана от друг тема (V клас);
задава въпроси и дава отговори на поставени
въпроси (VI клас);
задава въпроси и дава отговори по поставена от
друг или по избрана от него тема (VII клас);
изразява твърдения и се аргументира (VI, VII
клас);
разпознава текстовете според сферата на
общуване (VII клас).
познава
видовете
текст
–
описание,
повествование, разсъждение (V, VI, VII клас);
разпознава разговорния, художествения и
официално-деловия текст (V клас);
владее езикови средства, свързани с фонетични,
с морфологични, със синтактични и с лексикални
явления, и ги използва уместно в речевата практика (V,
VI, VII клас);
служи си с разнообразни синтактични
конструкции и използва синонимни варианти според
целта на общуване (V, VI, VII клас);
разпознава особеностите на научен текст, на
обява и на делова покана (VI клас);
разпознава особености на разговорния, на
научния, на медийния, на художествения и на
официално-деловия текст (VII клас);
познава и прилага книжовноезикови правила
(VII клас);
открива и редактира езикови грешки (VII клас).
Слушане
умее да изслушва събеседника и да сравнява
различни гледни точки при участие в диалог (V, VI
клас);
разбира смисъла на познат и на непознат текст
при слушане с определена комуникативна задача (VI,
VII клас);
умее да изслушва мнения и да сравнява
различни гледни точки при участие в диалог (VI клас);
умее да изслушва мнения и да сравнява
различни гледни точки при участие в дискусия (VII
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клас).
Четене
разбира смисъла на познат и на непознат текст
при четене с определена комуникативна задача (V
клас);
разбира смисъла на познат и на непознат текст
при четене (VI клас);
изработва план на текст с определена
комуникативна задача (V, VII клас);
извлича, подбира, синтезира информация от
урочна статия за изпълнение на определена
комуникативна задача (VI клас).
Говорене
спазва правилата на книжовния изговор (V, VI,
клас);
поставя логическо ударение, като се съобразява
с определена комуникативна цел/комуникативна задача
(V, VI клас);
участва в диалог, умее да оспори мнение,
различно от своето, като проявява толерантност и
учтивост в общуването (V, VI клас);
участва в дискусия, умее да оспори мнение,
различно от своето, като проявява толерантност и
учтивост в общуването (VII клас);
създава в устна форма: текст за представяне и
текст за самопредставяне; отговор на житейски въпрос
(V клас);
създава в устна форма: обява, делова покана;
отговор на научен въпрос (VI клас);
създава в устна форма: изказване (при участие в
дискусия); отговор на нравствен въпрос (VII клас);
спазва правилата на книжовния изговор; поставя
логическо ударение, като се съобразява с определена
комуникативна цел (VII клас).
Писане
планира, структурира, композира и графично
оформя текста, който създава (V,VI, VII клас);
спазва изучените книжовни езикови правила (V,
VI клас);
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спазва книжовноезикови правила (VII клас);
има формирани правописни навици по
отношение на често употребявани думи и на думи от
терминологичната лексика (V, VI, VII клас);
редактира текст (V, VII клас);
създава в писмена форма: анотация; отговор на
нравствен въпрос, включително и на електронен
носител (VII клас).

Представеното обобщение на очакваните компетентности
(знания, умения, отношения) според новите учебни програми по
български език показва разширяващото се значение на комуникативната
компетентност в родноезиковото обучение, все по-пълното Ł съотнасяне
с аспектите на текстовата компетентност, интегрирането на понятието
комуникативна компетентност с понятието култура в по-широк
контекст. Подобна целеположеност на родноезиковото обучение
предполага усвояване на разнообразните езикови функции в/чрез
текста; обуславя дейности по развитие на комуникативната
компетентност на учениците в контекста на системна и широкообхватна
работа с текста и като средство, цел и продукт на педагогическата
комуникация, и като лингвистично единство на смисъл и форма с
отредено най-високо място в езиковата йерархия.
Нееднократно в методическата литература е поставян въпросът
за интегрирането на информационните и комуникационните технологии
в образователна среда с повишено качество (Vasileva 2016: 18).
Използването на информационните и комуникационните технологии не
е новост и в обучението по български език, в чиято теория и практика
също се интерпретира като образователен дизайн с по-висока
ефикасност и ефективност; като ресурс, променящ характеристиките на
образованието – „от система за съобщаване и дозиране на знания то
става процес на самостоятелно достигане до истината― (Hristova 2011:
32). Съвременното обучение по български език е еквивалент на
резултатност, когато включва в процеса на постигане на образователновъзпитателни цели възможностите на две парадигми – интерактивна и
използване на информационни и комуникационни технологии, т.е.
добавя към традиционните допълнителни образователни техники
(предопределени от развитието на различни научни системи – методика,
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теория на комуникацията, текстолингвистика, информатика и др.). От
една страна, в образователния дискурс се включват технически средства
(мултимедия, компютър, текстов редактор) за реализиране на целите по
учебни програми; от друга страна, се прилагат различни типове учене,
основани на използването на информационните и комуникационните
технологии (електронно, телеколаборативно учене и др.). В
методическата литература са изведени някои предимства на използване
на информационните и комуникационните технологии в родноезиковата
образователната парадигма, свързани с разчупване на традиционните
стереотипи на преподаване, учене и оценяване, с ефективно въвеждане
на нови образователни стратегии, насочени към формиране на
комуникативна компетентност. Компютърът/информационните и
комуникационните технологии са осмислени в научната литература
като техника, даваща възможност за съвременен процес не само на
преподаване на знания, а и на придобиване и оценяване на знания. В
образователния дискурс резултатно се използват и още по-широко
могат да бъдат използвани различни разновидности на информационнокомуникационните технологии: материални (електронни учебници,
електронни помагала, електронни библиотеки), интерактивни
(електронна поща, видеоконференция, електронна конференция, уеб
форуми, чат, ICQ), търсачки (каталози; системи, услуги и ресурси за
търсене на информация). Многоаспектно са анализирани и изследвани
възможностите на информационните и комуникационните технологии
като педагогически ресурс в обучението по литература (с вариации на
използване на мултимедия, редакторски програми, презентации,
съпоставка на статии на хартиен и на електронен носител, взаимообмен
на книги от електронни библиотеки, споделяне на мнения за
художествен текст в блог, възможност за електронно общуване с
учителя и много други) (Teneva 2007: 78 – 133).
Настоящата разработка концентрира вниманието върху
възможностите за използване на компютъра и компютърноопосредстваната комуникация като педагогически ресурс за постигане
на целите на родноезиковото образование; предлага идеи за прилагане
на компютърно-опосредстваната комуникация в процеса на формиране
и развитие на социокултурни компетенности (по посока на разбиране на
зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и
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използването им в съответствие с нея); на езикови компетентности (по
посока на търсене, извличане, подбиране и използване на информация
от различни видове текст и от различни информационни източници за
решаване на комуникативни задачи), на комуникативни компетентности
(по посока на формиране на умения за планиране, структуриране,
композиране, графично оформяне на продуциран текст; умения за
рецепция и анализ на текст).
Компютърните програми имат редица предимства пред
традиционните методи на обучение. Те позволяват тренировка на
различни видове речемисловна деятелност и съчетаването им в
различна комбинация, помагат за осъзнаването на езиковите явления, за
формирането на лингвистични умения, създават (моделират)
комуникативни ситуации, автоматизират езикови и речеви действия,
обезпечават реализацията на индивидуален подход, активизират
самостоятелната работа, разнообразяват доцимологичните дейности.
Какво
представлява
компютърно-опосредстваната
комуникация? С това понятие се дефинира всяка комбинация от
системи и технологии, която позволява индивидите (институциите) да
използват компютрите си, за да изпращат и получават информация
посредством различни електронни медии. Понятието се отнася се „за
всяка форма на междуличностна комуникация, която използва някакъв
вид компютърна технология за пренасяне, съхраняване, анотиране или
представяне на информация, създадена от един или повече участници―
(Dermendzhieva 2011). Представляваща широк интерес, компютърноопосредстваната комуникация е характеризирана и като метод,
улесняващ взаимодействието между индивидите; и като нова форма на
общуване; и като решение на проблема за ескалиране на информация и
знания.
Кое е общото и в какво е различието на компютърноопосредстваната комуникация в сравнение с традиционното използване
на компютъра в образователния процес по български език?
Използването на компютъра се основава на взаимодействието между
обучаващ и компютър, между обучавани и компютър. Разликата при
компютърно-опосредстваната комуникация е в това, че предполага
взаимодействие между обучаващ и обучавани чрез компютъра, между
самите обучавани чрез размяна на информация при решаване на
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образователни задачи. Съвременното родноезиково образование,
вписващо се в парадигмите на хуманизма, конструктивизма,
комуникативността и прагматичността, предявява нови изисквания към
субектите на образователния дискурс – учител и ученици, техните
функции и умения за педагогическо взаимодействие в процеса на
достигане на набелязаните в учебните програми цели. Съвременните
тенденции в информационното общество оказват влияние върху начина
на реализиране на основните функции на учителя по български език:
информираща, стимулираща, контролно-оценъчна (коригираща),
диагностична (Angelova 1999: 104); предполагат преосмисляне на
теорията и насочване на практиката към търсене на образователен
дизайн, еквивалентен на информационното общество, в което е потопен
съвременният ученик.
Съвременният учител по български език търси отговор на
много въпроси: До какво дава достъп компютърно-опосредстваната
комуникация? В какъв образователен контекст може да се актуализира
този тип комуникация за постигане на целите на родноезиковото
обучение? Как да се използват предимствата на интернет
пространството с предоставения от него достъп до огромно количество
информация, възможности за преход от една към друга информация;
необозрими перспективи за сравняване, търсене, селектиране на
информация; неограничени възможности за директна или индиректна
човешка комуникация. Използването на компютърно-опосредстваната
комуникация за образователни цели предполага търсенето на пътища за
приближаване на виртуалната среда, в която протича ежедневието на
съвременните ученици, към обучението по български език – неговите
цели, приоритетни задачи, технологични модели за постигането им.
Мотивацията, която влияе на избора и насоката на човешкото
поведение, е основен фактор за създаване и поддържане на интерес и
активност и в образователния процес по български език. Статията
формулира проблема за използването на компютърно-опосредстваната
комуникация като компонент на мотивираща учебна среда,
предполагаща търсене, трансфер и използване на определени знания и
умения за постигане на други знания и умения; като детерминатор на
резултатност в учебен и в по-широк социален контекст.
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Изложението, което следва, представя идеи за използване на
компютърно-опосредстваната комуникация в обучението по български
език с оглед постигане на част от изведените в учебните програми по
български език за прогимназиален етап цели. Конкретните
образователни практики са структурирани в два модела, съответно:
първи модел, свързан с използване на текстове от осъществена от
учениците компютърно-опосредствана комуникация или работа с
текстове, които се срещат в интернет пространството при компютърноопосредствана комуникация; втори модел, предполагащ използване на
компютърно-опосредствана комуникация за изпълнение на поставена за
групова работа дидактическа задача.
МОДЕЛ 1:
У1: Защо може да се твърди, че предложеният запис от скайпа
образува текст?
[18.8.2011 г. 15:18:02] boris deqnov: i mene me fashta strah
[18.8.2011 г. 15:18:03] ﱡﱞﱟ۩ﱞﱡelin : az samo sa baz
[18.8.2011 г. 15:18:08] ﱡﱞﱟ۩ﱞﱡelin : ina4e nema
[18.8.2011 г. 15:18:13] stesi: em spri se
[18.8.2011 г. 15:18:16] stesi: malko
[18.8.2011 г. 15:18:18] ﱡﱞﱟ۩ﱞﱡelin : ok
[18.8.2011 г. 15:18:21] PreSi: az nqma da izlqza ako i ti si tam ……
[18.8.2011 г. 15:18:57] boris deqnov: pishete malko
[18.8.2011 г. 15:19:03] stesi: :D

(1) Разбираем ли е този текст за всеки, който го прочете? (2) А
за участниците в разговора по скайпа? (3) Спазени ли са правописните и
пунктуационните изисквания на книжовния български език в
предложения текст? (4) Задължително ли е това при общуване по
скайпа? (5) Пречка ли е нарушаването на книжовноезиковите норми за
осъществяване на електронното общуване? (6) Ако трябва да кажете на
по-големия си брат или сестра, попитал/попитала Ви за какво говорите
по скайпа, ще създадете ли свързан текст? (7) По какво този текст ще се
различава от по-горе представения запис на разговор по скайпа? (8) Как
се сигнализира при разговор по скайпа кой е отправителят на
съобщението? (9) Защо единият участник е представен с лично име и
фамилия, а другият само с едно име? (10) От кого зависи това
означение? (11) Колко са участниците в представения разговор по
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скайпа? Може ли да се посочат двама основни участници, между които
се води разговорът? (12) Откривате ли трети/четвърти участник в
разговора? (13) Повторенията на имената на отделните участници в
разговора образуват ли назоваваща верига на всеки един от тях?
Аргументирайте отговора си. (14) Изразете становище – удобство ли е
използването на латиница при общуването в електронните медии. (15)
Допълнете становището си с мнение по проблема – целесъобразно ли е
изместването на кирилицата от т. нар. „шльокавица―.
У2: Майката на ваш съученик работи в чужбина. Тя го моли той
да Ł опише новата си класна стая. Ученикът написва по скайпа
следното:

(1) Какви средства са използвани от ученика за представяне на
класната стая? (2) Защо ученикът изпраща снимка? (3) Какви средства
за свързване на изреченията в текста са използвани преди изпращането
на снимката? (4) Кои думи и изрази представят отношението на ученика
към това, за което говори? (5) Какви местоимения са предпочетени за
свързване на изречението, последващо изпращането на снимката? Как
ще обясните насочването на ученика към тях? (6) Каква е ролята на
обобщителното и показателното местоимение за свързване на
изреченията в текста? (7) С какви графични знаци е допълнена
информацията в последвалото изпращането на снимката изречение? (8)
Опитайте се с езика на словото да предадете посланието, изречено от
комбинацията на трите емотикона? (9) Коментирайте разликата между
двата начина на изразяване на едно и също послание – с думи и с
емотикони. (10) Направете изводи – защо момчето е предпочело
166

емотиконното изразяване. (11) Спазват ли участниците в разговора
правописните и пунктуационните правила? (12) Предимство или
недостатък е неспазването на пунктуационните правила в този текст?
(13) Изразете своето виждане относно необходимостта или ненужността
от спазване на книжовноезиковите норми при електронното общуване.
(14) През цялото време ученикът си е писал SMS съобщения с двама
съученици, с които е уточнявал ходенето на кино и на дискотека.
Обобщете доколко това се е отразило на общуването на момчето с
майката. (15) Застрашено ли разбирането при общуване по скайпа или
друга електронна система, когато си пишете едновременно с няколко
абонати?
У3: Екранът на компютъра често ни съприкосновява с подобни
на предложените „прозорци―.
А.

Б.
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(1) Може ли да се твърди, че предложените екранни
изображения на скрийншотове представят единни текстове? (2) Какво е
специфичното за всеки от тези „текстове―? (3) Колко текста в
действителност представя всеки от скрийншотовете? (4) Какви средства
за търсене на информация предлага сайтът в пример А? (5) Какви
средства за свързаност на отделните текстове са използвани в
предложения сайт на училището? (6) Предположете по наличната
информация какво е предназначението на този сайт? (7) Защо
заглавието на сайта е знам.bg? (8) Каква е ролята на снимковия
материал и изображенията (букви, рисунки, снимки) за осъществяване
на свързаността в скрийншота/сайта? (9) Какви други средства за връзка
в сайта се използват (хипертекст, поле за търсене, преводач и др.). (10)
Откривате ли информация, която не е свързана с основното
предназначение на сайта в пример А? (11) Нарушава ли, според вас,
свързаността на текстовете в сайта подобно вмъкване на допълнителна
информация (Личност на деня; Любопитно; Най-четено; На днешния
ден)? (12) Каква друга информация често допълва сайтовете в интернет?
(13) Изразете становище – нарушава ли свързаността на екранните
скрийншотове вмъкването на реклами, нямащи нищо общо с основното
предназначение на даден сайт? (14) Защо в началната страница на сайта
на Национално дружество „Традиция―, клон Шумен, не е допусната
друга реклама? (15) Каква е функцията на изображението на
Националния символ на България на електронната страница на
дружество „Традиция―? (16) Каква връзка съществува между снимковия
материал и кратките текстове над/под снимките в електронната
страница на дружество „Традиция―? (17) Къде в пример Б е
разположена информацията, насочваща към по-нататъшни препратки за
търсене на информация? (18) Какво значение за възприемането на
електронния текст имат хипертекстовите връзки (линковете)? (19)
Какви възможности за свързване на изреченията в текст или за
свързване на по-малки текстове в по-големи текстове или в текстови
групи предлага електронното общуване? (20) Направете изводи за
предимствата и недостатъците на средствата за свързаност в
електронните текстове и средствата за препращане от текст към текст в
електронните комуникационни системи.
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У4: Ученик не е забравил майка си, учителките си и
приятелката си за Международния ден на жената. Изпратил е до всички
следната готова картичка в електронен вид, открита в един сайт.
(1) Подходящ ли е изборът на ученика? Защо?

(2) Кой е ключовият образ в поздравителната картичка? (3) С
какви части на речта е характеризирана жената в поздрава? Как е
изразено отношението към нея? (4) Как ще обясните ниската глаголност
на текста и предпочетеността на прилагателни и съществителни имена?
(5) Съдържа ли поздравът елементи на лично изразено отношение на
отправителя на посланието към конкретния му получател? (6)
Одобрявате ли избора на текст, като имате предвид адресатите на
поздрава? (7) Доколко уместен е изборът на изображение? (8) Какви
типове изречения преобладават в поздравлението? (9) Коя съюзна дума
е използвана за връзка между стиховете и защо? (10) Как е осъществена
свързаност на стиховете по вертикала? Допринася ли акростихът за
свързаността на поздравителния текст? (11) Предложете текст за
електронен поздрав до учителката си по български език по повод
Международния ден на жената.
Предложените задачи насочват към целесъобразността учителят
да познава не само къде и как в интернет общува ученикът, но и да знае
с какви образователни техники може да манипулира и стимулира
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творческата активност на учениците в уроците по български език. В
този първи модел упражнения акцентът е поставен върху: спецификата
на общуване в електронното пространство (У1: 1, 2, 7, 14, 15; У2: 14;
У3: 1, 2, 3, 20; У4: 2, 6, 11)1; моделите на езиково/графично изразяване,
експлициране на свързаност в хипертекстовете (У2: 3, 5, 6; У4: 3, 4, 5, 9,
10); моделите на персонално самоидентифициране при общуване в
интернет пространството (У1: 8, 9, 10, 11, 12); разнообразните начини за
експликация на чувства и емоции (У1: 10; У2: 4); функционалността на
засилената употреба на разнообразни емотикони (У2: 7, 10);
разнообразието на начини за графично маркиране на важна информация
и начините на препращане в хиперпространството (У3: 4, 5, 6, 16, 17, 18,
19); уместността на вмъкването на странична информация в сайтовете
(У3: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); използването на стандартни поздрави за
различни адресати (У4: 3, 5, 6, 7); не/задължителността на спазване на
пунктуационните норми (У1: У1: 3, 4, 5; У2: 11, 12, 13) и др. Целта на
подобни технологични модели е да докаже ценността и на двата типа
комуникация – традиционната и електронната; да изведе
характерологичното за всяка от тях, специфичната им функционалност;
да обобщи позитивите и негативите при използването на всеки от
типовете комуникация; да направи изводи относно обвързаността
между предпочитания начин на общуване в електронното пространство
и самопредставянето на езиковата личност с този избор. Целта е да се
тръгне от характерното, присъщото, близкото в комуникативната
практика на учениците и на тази основа да се правят изводи за
уместност и неуместност, целесъобразност и нецелесъобразност на
съответния тип комуникация и предпочетените символни знаци за
изразяване на смисъл в нея.
МОДЕЛ 2:
У5: „Майнкрафт“ – играта с въображение

1

Условното обозначение трябва да се разчита така: цифрата след У показва поредния
номер на упражнението; цифрата след двоеточието посочва номера на въпроса от
съответвната задача.
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Ти си сам в един загадъчен нов свят, пълен със скрити
опасности. Разполагаш с едва няколко минути, за да си намериш храна и
подслон, преди нощта да се спусне и по петите ти да тръгнат страховити
чудовища. Какво ще правиш?...
С това се сблъсква всеки един нов играч, осмелил се да влезе в
света на „Майнкрафт― за първи път. А той е повече от невероятен, стига
да разбереш нещо важно – това не е игра в пълния смисъл на думата или
поне не е игра, каквато очакваме да бъде. „Майнкрафт― е нещо много
по-различно от игра и затова за някои е дори безсмислена, но това
изобщо не е така. За разлика от другите, които имат фиксиран начин на
действие, предварително измислен от създателите, при тази игра няма
нищо такова. Има само няколко предварително заложени неща, но как
ще се развие играта, зависи изцяло от играча – дали ще си построи
малка къщичка или огромен замък, дали ще живее с хора или ще си
отглежда чудовища на самотно място в пустинята – всичко определя
играещият и неговото въображение. Точно с това играта е пленила
милиони хора – деца и възрастни по целия свят.
Като казахме свят – всъщност и самата игра си е цял един свят,
в който слънцето също изгрява и залязва, докато работиш, строиш си
дом, събираш материали или храна. Понякога има лек дъждец, а
понякога истинска гръмотевична буря, а понякога трябва да се бориш за
оцеляването си с куп странни чудовища.
Както вече споменахме, това е един свят – много приличащ на
нашия, но и много различаващ се. Свят, в който какво ще постигнеш и
направиш зависи само от теб, и то започвайки от нулата. В първата ти
игра просто биваш „хвърлян― на място – пустиня, гора или селище,
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никой не знае, в което трябва да се ориентираш и да построиш свой дом,
малък или голям, да намираш храна и други ценности и да решиш дали
искаш да живееш сред хора или ще си поставиш по-голяма цел – като да
създаваш чудовища, да строиш влакове, летища и всичко, което решиш.
Има ли изобщо някаква цел?...
Има, разбира се, но зависи кой от двата варианта си избрал за
игра. В „Creative Mode― имаш всички нужни ти запаси и просто трябва
да се фокусираш върху това да построиш сградите на мечтите си. Лично
ние смятаме, че това е най-подходящият вариант за деца. Наистина,
няма я тръпката като при другите игри да се биеш с чудовища или да
има много екшън, но пък тук можеш да развихриш въображението си.
Ако все пак ви липсва напрегнатото действие, има и „Survival
Mode―, в който трябва сами да набавяте материалите си, а също и
храната и това всичкото, докато се опитвате да избягате от чудовища с
различни способности и се опитвате да си построите подслон.
Но това ли е всичко, не се ли печели?
Не съвсем, макар че малко след пускането на играта и някои
критики създателите направиха и някои главни герои, които могат да
бъдат намерени, като дракон или главното зомби. Някои играчи също
така са създали и приключенски варианти, които обаче се теглят
допълнително. Но в крайна сметка – не, няма точно победители и няма
превъртане на играта в смисъла, който сме виждали досега.
Защо е толкова популярна?...
„Майнкрафт― не е нито екшън игра, нито точно стратегическа,
нито логическа. Тя по-скоро е взела най-доброто от всички тях.
Акцентът тук е върху изследването на света, изграждането на нещата от
нулата и след това споделянето им с другите играчи.
Тя е различна, дори графиката Ł е различна, прилича много на
„Лего―. Тя дава на хората безпрецедентно ниво на творческа свобода, за
разлика от повечето игри, в които има определен „път―, който трябва да
следвате. Уникалният успех на играта се дължи отчасти и на още едно
нещо: всеки играч обича да гледа клиповете на други играчи и
съответно те да гледат неговите и да си дават съвети или пък да се
критикуват. Това също е доста по-популярно и силно застъпено,
отколкото в други игри.
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Това е всичко! Накратко казано, „Майнкрафт― е игра като никоя
друга, в която можеш да оставиш въображението да те води навсякъде и
да направиш каквото си поискаш, а след това да го споделиш!
(Източник на текста: http://www.az-deteto.bg/maynkraft-igratasvaobrazhenie/14212/view.html)

(1) Защо играта е пленила милиони хора – деца и възрастни по
целия свят? (2) На какво се дължи уникалният успех на играта? (3) Защо
някои смятат играта за безсмислена? (4) Обобщете и запишете по два
начина отговора на въпроса – печели ли се в играта: първи начин – с
цитат от текста; втори начин, като с едно изречение представите вашата
гледна точка по поставения въпрос. (5) Изведете от текста три
доказателства, подкрепящи твърдението, че играта е цял един свят. (6)
Създайте табличен модел, чрез който да съпоставите играта
„Майнкрафт― с други електронни игри. (7) Номерирайте следните
характеристики на играта „Майнкрафт― според реда на появата им в
текста:
... някаква цел ... Има, разбира се, но зависи ...

Акцентът тук е върху ... изграждането на нещата от нулата ... 
няма точно победители ... в смисъла, който сме виждали досега. 
... как ще се развие играта, зависи изцяло от играча...

(8) Оформете като писмен текст отговора на двата въпроса,
маркирани с Bold в текста, съответно: на първия въпрос – първи екип,
на втория въпрос – втори екип. (9) Открийте в текста кои са двата
основни варианта на играта. Създайте двуколонен текст, в който с до
100 знака да изведете тези характеристики, като използвате цитати от
текста. Запишете с едно изречение как сте разбрали коя е основната
разлика между двата варианта на играта. (10) Разгледайте картинката в
началото на текста. На коя популярна детска игра напомнят
постройките? Открийте в текста името на тази игра и я маркирайте с
Italic. (11) Обърнете внимание на предложения облак от думи. Подобни
модели от думи представят съдържанието на текст/откъс от текст, като
големината на появата на думите в облака зависи от важността им за
съответния текст/текстов участък. Маркирайте в зелен фон участъка от
текста за играта „Майнкрафт―, за който се отнася предложеният облак.
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(12) Маркирайте с Bold 15 думи от текста, които определяте като
ключови за него. (13) Открийте в предпоследния абзац от текста всички
местоимения и ги маркирайте с различна голeмина на шрифта.
Запишете извода си относно функцията на местоименията за
конкретния участък от текста. (14) В текста са използвани вметнати
думи и изрази. Копирайте и поставете в предложеното поле два примера
за подобни синтактични части.

(15) В текста на няколко пъти се споменава какво трябва да
използват основно играчите, за да изградят свой свят и да оцелеят в
„Майнкрафт―. Запишете кое е това качество; открийте в онлайн речник
неговото определение. (16) Домашната работа към двата екипа е в две
части: 1. Създаване на презентация за играта „Майнкрафт― при
съобразяване с плана: време и място на създаването на играта,
изобретател; подробно представяне на видовете герои в играта чрез
словесна характеристика и техни изображения. 2. Предлагане и
записване в текстов файл на десет въпроса, които да бъдат включени в
предстояща онлайн дискусия по проблема „За и против използването на
компютърните игри в обучението по роден език―.
Горепосочените задачи са поставени за колективно изпълнение
на два екипа от класа, като задачите от 1 до 15 – в конкретния урок;
задача 16 – за екипно изпълнение за домашна работа. Задачите са
предложени в този формат и дидактическо изискване с мотивацията, че
училищното ръководство е решило да награди с безплатна екскурзия
174

десет ученици (а не цял клас от седми клас), които работят найефективно/резултатно при подготовката си за Националното външно
оценяване. Най-бързото и качествено изпълнение на задачите в урока и
качеството на изпълнението на домашната задача ще определи десетте
ученици на кой от двата екипа ще получат наградата. Поставено е
условието колективното изпълнение на задачите от урока да бъде
изпратено като единен файл на служебния електронен адрес на учителя.
Предложеният модел на работа се осъществява в кабинет със свързани в
мрежа учебни компютри.
Успешното реализиране на дейностите в конкретния урок по
роден език от всеки екип зависи от целесъобразното разпределение на
задачите, от качеството на планирането, организирането и
реализирането на опосредстваното комуникиране между учениците за
достигане до крайния резултат. В своята цялост поставените към
екипите задачи могат да бъдат подразделени на групи по различни
критерии, но това не е експлицирано в общата последователност на
представяне на задачите от учителя. Внимателният поглед позволява
открояване на типове като: задачи върху целия текст и върху отделни
негови участъци; задачи за техническо изпълнение с помощта на
компютърни функции и задачи със свободен отговор, предполагащи
повече креативност; задачи върху смисъла и задачи относно формата на
текста и т.н. Крайният резултат в предложената образователна практика
е предопределен от успешното разпределение на задачите между
членовете на съответния екип. Безспорна е съотнесеността между
резултатността на екипната дейност и избирането на един ученик, който
да отговаря за цялостното попълване на отговорите във файла,
предназначен за учителя (или за избрана комисия – за по-голяма
обективност). Учебната комуникативна ситуация (поставеното условие
за победа и преборване за училищната награда само при вярно
изпълнение на всички задачи за екипа) предполага и допълнителна
възможност за подсигуряване на екипния успех, който е в пряка
зависимост от съгласуването и координацията на дейностите при
изпълнението на отделните задачи (свързано с комуникативноопосредствана комуникация). Целесъобразен би бил избор на
редакторски подекип, отговарящ за проверката на достоверността и
коректността на предложените отговори, като възможностите за
времева намеса на членовете от този подекип са две – преди
окончателното предоставяне на решението на основния отговорник на
екипа (работещ върху окончателния файл) или проверка на включените
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вече отговори в окончателния файл, с който съответният ученически
екип участва за крайното класиране.
Предложените образователни техники (условно разделени в две
групи) не са инвариантни модели. Те са опит за представяне на идеи за
разчупване на традиционната методика на работа с текста (като
стандартен/готов речев продукт). Примерните модели представят
варианти на компютърно-опосредствани действия с текста в процеса на
постепенно достигане до трите измерения на комуникативната
компетентност, изведени от Е. Алмейда: качества и значение на
изказаното от конкретния ученик; съотнасяне на езиковите действия с
други процеси (физически, интелектуални, социални) и проявленията на
комуникативните действия (под формата на вербални и невербални
знаци); постигане на взаимодействие между субектите на
образователния дискурс (Almeida 2004: 360 – 361).
Целта на предложените идеи за образователни практики е
обосноваване на значимостта на компютърно-опосредстваната
комуникация за преминаване от образователно и възпитателно
въздействие към образователно и възпитателно взаимодействие в
езиковообразователния дискурс. Представените идеи и описаните
образователни практики защитават становището, че компютърноопосредстваната комуникация може да бъде използвана и в трите звена
на педагогическия дискурс: преподаване – учене – оценяване; че тя
може да бъде ефикасно средство за мотивиране на учениците за
активност и резултатност в процеса на достигане на целите по учебни
програми. Чрез този тип комуникация могат да бъдат оценявани
различни типове компетентности на учениците: езикова, социокултурна,
комуникативна. Представените теоретични постановки и предложените
образователни практики позволяват обобщение относно предимствата
на компютърно-опосредстваната комуникация в обучeнието по роден
език. Като технология за постигане на целите на родноезиковото
обучение този тип комуникация е свързана не само с настояща
резултатност (чрез мотивиране за активна учебна дейност), но
проектира и бъдеща резултатна и адекватна на условията комуникация;
насочва към успешна социализация; дава възможност за продължаващо
образование и след завършване на училището; подсказва идеи за
дейности в неучебно време; обогатява със стратегии за учене и
отработва умения за търсене и проследяване на информация в
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хиперпространството; възпитава в толерантност при опосредстваното
електронно общуване и изпълнение на колективни задачи.
Предложеният модел на компютърно-опосредствана комуникация в
учебни условия актуализира и проблема за отговорността за действията
на самите ученици към останалите хора, с които се „съприкосновяват― в
безкрайното информационно пространство не само в учебните, а и в
реалните комуникативни ситуации.
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МЕТОДИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА
ПОЛИФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА ЧАСТИТЕ НА РЕЧТА В
ТЕКСТА
Снежанка Георгиева
METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR STUDYING POLYFUNCTIONALITY OF
THE PARTS OF SPEECH IN TEXT
Snezhanka Georgieva
Abstract: The article presents methodological guidelines based on three years’
experimental work with students in secondary school related to understanding text as a
cohesive and coherent unity. The linguistic cognitive and linguistic pragmatic goals of the
suggested system are presented. Different models of synthetic exercises, which are
meaningful in learning the polyfunctionality of parts of speech in a text are proposed and
described. The good features of suggested educational models are summarized in order to
improve the communicative (textual) competence of the students.
Key words: parts of speech, polyfunctionality, coherence, surface unity, synthetic
exercises, competence in communication

През последните десетилетия езиковеди и методици
нееднократно подчертават, че комуникативните способности на човек
не са правопропорционални на количеството метаезикови познания, а
по-скоро са обвързани с уменията да се оперира уместно с езиковите
единици в определени ситуации, да се предават адекватно намерения и
цели, адресатът да възприема и разбира максимално близък до
вложения от адресанта смисъл информация. Изходна за изследването е
постановката, че до
усъвършенстване на комуникативната
компетентност (текстова компетентност – в частност) води
образователно-възпитателен процес по български език, който е обвързан
с подходящо прагматично поднасяне (съобразно със социалните
потребности на учениците) на съвременните научни постановки за
текста като най-висша езикова единица, място за проява на
комуникативното предназначение на изграждащите го езикови
елементи. Неколкократно в българската методическа литература е
правен изводът, че функционалните аспекти (отнасящи се до текста) на
различните класове думи се изучават „попътно‖; че „след методическа
трансформация някои от типовете повърхнинни връзки биха могли да се
включат в учебното съдържание (в прагматичен аспект чрез
упражненията) и така да се разшири обучението в лингвистичен анализ
на текста‖ (Yankova 2009: 56-57). Целеполагането на ученическия
дискурс в контекста на съвременните постановки за текстова свързаност
позволява овладяване на функционалните характеристики на
различните класове думи и някои техни граматически признаци с оглед
178

на комуникативните им възможности в текста (без да се пренебрегва
ролята на пълноценно присъстващите в учебните програми и
учебниците по български език за V-VІІ клас семантични и формалнограматически характеристики на частите на речта). Формирането на
възгледи за социолингвистичната обусловеност на речевите актове
кореспондира със знания за употребата на текстосвързващите средства
и с умения за правилен избор на комуникативна стратегия, за смяна при
необходимост на комуникативната тактика и постигане на резултатност
в речевото общуване. Осмислянето на текстуиращата функция на
лексико-граматическите единици (изменяемите и неизменяемите части
на речта), техни граматически категории (глаголни времена,
определителен член, словоред на изречението и др.) и специфични
лексикално-семантични употреби (синонимна, антонимна, преносна
употреба) е важна предпоставка за адекватно разчитане на смисли в
готови текстове, както и за изразяване на смисли в текстове,
продуцирани от учениците. Добре е ученикът да успоредява
усвояването на декларативни знания с усъвършенстването на умения; да
осъзнава, че качествата на неговата текстова продукция са резултат от
направения целесъобразен избор на езикови единици и текстови
граматически правила за кореференция (многократно назоваване) и
субституция (заместване), който избор е съобразен с обективни причини
(правилата на текстовата граматика, нормите на съответния дискурс,
някои фактори на конкретната комуникативна ситуация на общуването)
и субективни причини (познания, моментни решения, комуникативни
интенции, отношения между адресантите). Целите на изучаването на
лексико-граматическите класове като текстуиращи средства в
предлаганата в настоящата статия методическа система предполагат
усвояването
на
семантичните
и
формално-граматическите
характеристики на класовете думи да се осъществява във връзка с
комуникативното им предназначение за реализиране на верижни връзки
в текста. Овладяването на текстоизграждащите/текстосвързващите
възможности на частите на речта; на моделите за текстова свързаност
(на кохерентно и кохезивно равнище) допринася за усъвършенстване на
уменията на учениците за рецепция и продукция на текст.
Предлаганата методическа система1 е обвързана както с
лингвокогнитивните (информативно-познавателните), така и с
лингвопрагматичните
(комуникативнопрактическите)
цели
на
родноезиковото
образование.
Лингвокогнитивните
цели
на
1

Разработката представя методически аспекти от предложена и експериментирана в
продължение на три години методическа система, насочена към усвояване на частите
на речта като текстуиращи средства (вж. Georgieva 2015).
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представяната система са насочени към обвързаността на знанията за
смисловата и езиковата свързаност на текста, за частите на речта (и
техни граматически категории) като лексикални и граматически
средства за свързаност в различни по жанр, формат, тип и сфера на
употреба текстове; за обективните и субективните фактори,
предопределящи избора на средства за свързаност в текст; за текстови
грешки и начини за редактирането им. Целесъобразно е задачите при
изучаването на лексико-граматическите класове да са концентрирани не
само върху овладяване на лингвистични знания за семантиката и
граматическите им особености, а и върху функциите на тези класове
думи в текста, към формирането на знания и усъвършенстването на
умения за текстов анализ (т.е. знания и умения за разбиране на
закодираните
в
текста
смислова
и
езикова
свързаност).
Лингвопрагматичните цели са концентрирани върху изграждане и
усъвършенстване на умения за осъществяване на дейности по
целесъобразен подбор и комбиниране на класове думи и граматически
категории като лексикални и граматически текстуиращи средства в
процеса на продуциране на различни кохерентни текстове при
прилагане на оптимални комуникативни стратегии в съответствие с
контекста (персонален, социален) и целта на речевия акт; умения за
реконструиране на семантично-тематичната кохерентност и за
съотнасяне едно към друго на контекстуалните изреченски значения; за
разчитане на смисловата и граматическата свързаност в различни
типове текст (изведени по учебните програми за V-VІІ клас); към
умения за редактиране и саморедактиране на текстови грешки.
Осмислянето на информацията за същността и видовете
текстуиращи начини и средства; за ролята на частите на речта като
лексикални, морфологични и синтактични средства за свързаност; за
факторите, предопределящи избора им; за същността на текстовите
грешки и начините за редактирането им е предпоставка да се
конструира модел на система от методически средства за обучение.
Целта е, чрез подходяща технология, усъвършенстването на знанията за
участието на частите на речта в различни текстуиращи механизми и
уменията за текстов анализ и за използване (подбор и комбиниране) на
подходящи текстуиращи средства при представянето на различни
интенции и теми да се превърне в целенасочена и резултатна
педагогичека практика. Технологическите аспекти на методическата
система за изучаване на лексико-граматическите класове думи като
текстуиращи средства за осъществяване на верижна свързаност в
изложението, което следва, се представят чрез описание на
дидактическите процедури, адекватни на нейните цели. Ключово място
сред тези процедури заемат учебните похвати – упражненията,
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разбирани като речева дейност, включваща преднамерено изпълняване
на операция (система от операции) с езикови явления с цел постигане на
желан образователен ефект (Dimchev 2010: 156). Предлаганите в
настоящата статия технологични модели са насочени към
последователно овладяване на езика в действие, концентрирани са
върху обвързването на смисъл и форма не само в статичен аспект (готов
текст), а и при действията, с които се осъществява съдържателноезиково единният текст в няколко процеса – рецепция на текст,
продукция на текст, саморедактиране на текст (какво се казва, как се
казва, чрез какви речеви действия се стига до това казване).
Използваната в експерименталната работа система от упражнения е
разработена в контекста на комуникативно ориентираната система от
упражнения, предложена от М. Георгиева, като са направени някои
уточнения и допълнения (Georgieva 2002: 37-99). От операционална
гледна точка най-ефективни са синтетичните упражнения, което
мотивира засилената им фреквентност в експерименталната работа и
представянето и анализирането им в последващото изложение.
Синтетичните упражнения съдържат комуникативни и езикови
задачи (от едно или различни езикови равнища); предполагат работа
върху един текст. Тези упражнения позволяват задачи за текстов анализ
да се съчетават с познавателни дейности по „четене‖ на текст; с
дискурсен
анализ,
предполагащ
отчитане
на
успешността/неуспешността на общуването, според степента на
адекватност на изказването (или отделни негови съставки) по
отношение на социалния контекст. Синтетичните упражнения
предполагат работа върху различни части на речта не само с оглед на
функционирането им в текста, а и с оглед на техни семантични,
структурни и формални характеристики. В тези упражнения
закономерно се включват задачи от различни езикови равнища.
Например:
У1: (1) Какво е предназначението на следния текст?
Гепардът е най-бързото сухоземно животно. Той може да бяга със
скорост над 100 километра в час, защото тялото му е слабо и
гъвкаво, а краката му са дълги. Ноктите му служат както
шиповете на обувките на лекоатлетите. Дългата опашка му помага
да пази равновесие при смяна на посоката при бягане. Всички тези
приспособления на тялото дават възможност на гепарда да бяга
бързо.

(2) Описание, повествование или разсъждение преобладава в
текста? Аргументирайте се. (3) Кой е предметът на текста? (4) Кои са
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ключовите думи в него? (5) Каква характеристика на животното е
дадена в текста? (6) Какво помага на гепарда да бяга бързо? (7) Как
обобщено са назовани в текста тези негови предимства? (8) С какво са
сравнени ноктите му? (9) Съставете кратък текст за рубриката „Думите
говорят― на училищния вестник на тема „Леопардът пази ноктите си, а
мъдрият човек – езика си‖.
Упражнението може да се използва в урока Роля на
показателното местоимение, както и в урока Съчинение описание (V
клас). Създаденият от учениците текст може да се използва и при работа
върху текст разсъждение. Задачата за продуциране на текст е
предложена на базата на съотнасянето на обекти в текста за рецепция и
в текста за продукция. Цели се създаване на текст, който в следващ час
може да бъде използван за съпоставка (например на два текста по сфера
на употреба, на два типа текст – описание, разсъждение и др.).
У2: Представяме ви текст от електронния сайт ШУМ. БГ в
съкратен вариант.
6-часова празнична фиеста стартира днес слeдобед пред сградата
на община Шумен. Мажоретен фестивал, Селище на историята, Нощ на
музеите и 3D спектакъл ще радват и впечатляват шуменци и гостите на
града.
„Селището на историята” ще бъде в парка до сградата на
общината. Тази година то е посветено на 200-годишнината от първото
честване в страната в Шумен на делото на братята Кирил и Методий. То
ще започне с възстановка на сцената „Княз Борис посреща учениците Наум,
Климент и Ангеларий”. Селището представя 12 живи картини... На сцената
концерти ще изнесат ансамблите „Мадара” и „Шумен”. Те ще започнат
около 19.00 часа. В Регионалния исторически музей посетителите ще могат
да видят на живо „разкопки”, ще могат да си направят колие или медальон
от мъниста по антични сюжети, ще пробват да научат нови хора...
Кулминацията на вечерта ще бъде впечатляващ 3D спектакъл,
съчетаващ много светлинни и пироефекти. Спектакълът е под наслов
„Шумен – символ на първите” и съчетава освен светлинните и пироефекти,
за първи път и живо изпълнение на 100 статиста и актьора. Ефектното шоу
ще продължи 20 минути и в него ще се включат със свои атрактивни
изпълнения и дръм групата „Вакали”. Във всички прозорци на общината към
бул. „Славянски” ще има поставено лед осветление, което ще представя
пъстра картина... Всичко това ще бъде подплатено с много звук и светлина.
Четири проектора, издигнати на 10-метрови кули ще прожектират
отделните картини.
Ето и програмата по часове:
Час
Мероприятие
16.00
Дефиле от Библиотеката до сградата на
общината
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16.00 – 24.00
18.30
19.00
21.00

Нощ на музеите в Регионалния исторически музей
Откриване на „Селището на историята”
Концерти на ансамблите „Мадара” и „Шумен”
3D спектакъл пред сградата на Общината
ШУМ.БГ

(1) За какво събитие говори текстът? (2) Присъствали ли сте
на това събитие и каква е оценката ви за него? (3) Кой е предметът на
текста? (4) Коя е темата на текста? Кои ключови думи помагат да се
изведе темата? (5) Каква е функцията на текста? (6) Предположете
речевата ситуация, за която е подходящ текстът. Има ли думи, които
назовават участниците в общуването? Докажете твърдението си. (7) Кое
е първото мероприятие в празничния ден и кой е началният му час? Кое
от мероприятията е с най-голяма продължителност? (8) Защо 3D
спектакълът е определен като кулминация на вечерта? (9) В кое
глаголно време е направено съобщението за ЗD спектакъла? (10) Кое е
основното глаголно време в текста? Защо? С какви други глаголни
времена е комбинирано? В кое глаголно време е глаголът в първото
изречение? Защо е предпочетено? (11) Коментирайте връзката между
функцията на текста и предпочетеното глаголно време в него. (12)
Какво означават думите фиеста и дефиле? Какво обобщават в текста
тези думи? Защо са предпочетени? (13) Откривате ли непознати думи в
съобщението? Какво означават лед осветление и дръм група? (14) Колко
синонима откривате в третия абзац на текста? Как те допринасят за
свързаността в текста? (15) Колко членувани съществителни имена
откривате в първите пет изречения от текста? Кои от определените
форми са свързани с повторно назоваване на обекти в текста и
допринасят за текстовата свързаност? С каква цел са употребени
останалите членувани имена в тези пет изречения? (16) Кой е глаголът,
от който е образувано причастието подплатено? (17) Докажете, че
глаголът подплатявам е многозначен. С кое значение е употребен в
текста? (18) Правилно ли е записан този глагол? Направете справка в
правописния речник. (19) Откривате ли грешки в текста? Работете в две
групи: първа група търси граматически грешки, втора – пунктуационни.
При всяка открита грешка припомняйте езиковите правила, които са
нарушени. (20) Прочетете последното изречение на втори абзац? Къде
поставихте ударението на последната дума в него? Как се наричат думи,
пишещи се по един и същ начин и различаващи се по произношение?
(21) Колко и какви глаголни форми се повтарят в текста? Като уместна
или неуместна ще определите повторната им употреба? (22) Как ще
обясните факта, че и в публицистични текстове могат да се срещат
стилно-езикови грешки? (23) Какво по вид местоимение е употребено в
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началото на шесто изречение от втори абзац? Направете морфологичен
разбор на местоимението. (24) Редактирайте изречението, за да
избегнете двусмислицата. (25) Какви по вид местоимения са употребени
в началото на предпоследното изречение на трети абзац? Каква
информация в текста (като обем и съдържание) обобщават тези
местоимения? (26) Каква е синтактичната роля на местоимението във
второ изречение на втори абзац? Заместваща или посочваща роля
изпълнява това местоимение? (27) Като уместна или неуместна ще
характеризирате повторната употреба на местоимението то в трето
изречение на втори абзац. Аргументирайте се. (28) Открийте сродните
думи в текста. Кои от тях служат за връзка между изреченията, в които
се намират? (29) Учениците от VІ клас на вашето училище ще участват
в празника. Вие сте определен за отговорник. Оставете съобщение до
всички шестокласници, за да е успешно участието им в мероприятието.
(30) Предоставя ви се възможност да сте репортер в празничния ден.
Репортерските екипи са разделени в три групи и съответно отговарят за
Селището на историята, 3D спектакъла и Нощта на музеите. Изберете си
екип, в който бихте искали да участвате и предложете въпроси за
интервю с граждани на Шумен. Имайте предвид, че интервютата ще се
записват и ще бъдат излъчени по телевизия Шумен.
У3: (1) Чували ли сте за книгата „Калила и Димна‖?
(Предварително е поставена индивидуална задача на ученик да
потърси в интернет информация за книгата и нейния автор: „Калила и
Димна‖ е древноиндийска книга, която е преведена на арабски от
писателя Абдуллах Бну Ал-Мукаффа. Тази книга съдържа забавни и
мъдри приказки. При превода си арабският писател обогатява древните
индийски приказки със своите разбирания за човека и света и ги
разказва по свой, оригинален начин).
(2) Пред вас е предговорът на книгата, в който Абдулах Бну АлМукаффа сам представя книгата си. Какви са основните послания на
автора, изведени в предговора?
Това е книгата „Калила и Димна”. Съставена е от притчи и разкази
на индийските мъдреци, които се стремели чрез тях да намерят найкрасноречивите слова за смисъла, който желаели. Мъдреците на народите
от всички времена искат да бъдат разбрани, измислят различни хитрости и
търсят начини да отстранят недъзите. Така и индийските мъдреци,
подтиквани от същия стремеж, съставили тази книга и изложили
същността на нещата на красноречив и изкусен език, вложен в устата на
птици, животни и зверове. Така били постигнати две неща: мъдреците
намерили пътища и бродове за думите, а книгата съчетала забавата и
мъдростта. Мъдреците я вземали заради мъдростта й, а глупавите – заради
забавата. Първото, което трябва да знае онзи, който пристъпва към тази
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книга, е да я чете внимателно и да осмисли прочетеното. И да не бъде целта
му да стигне до края, без да го е овладял до съвършенство.

(3) Ето част от отговорите на двама ученици в час по български
език на въпрос на учителя Как трябва да се чете книгата „Калила и
Димна” и какво може да се очаква от нея? Кое от мненията ще
подкрепите и защо?

Книгата
трябва да се
чете бързо,
защото е

Книгата трябва
да се чете
бавно, за да се
разбере
прочетеното.

забавна.

(4) Какво е вашето становище по въпроса? (5) Каква трябва да
бъде целта на читателя, решил да прочете книгата с притчи, според
посланията на предговора? (6) Какво съдържа книгата? (7) Припомнете
си същността и особеностите на жанра притча. По какво притчата се
различава от разказа? (8) Каква е целта на авторите на книгата с притчи?
Защо бихте прочели подобна книга? (9) За какво служат пътищата? С
кого са свързани пътищата в този текст? (10) Как започва текстът? (11)
Какво е по вид началното местоимение? Какво посочва/замества то?
(12) Какви неизменяеми части са използвани за начало на изреченията в
текста? (13) Открийте наречията, намиращи се в началото на
самостоятелни изречения. Защо са използвани? Какъв е смисълът им?
Каква е ролята им в текста? (14) Като уместна или неуместна ще
характеризирате повторената употреба в начална позиция на
показателното местоимение така? Защо е предпочетено от автора? (15)
Докажете, че в текста има числителни имена, които служат за връзка
между изреченията. Какви по вид са тези числителни имена? (16) Какво
е по състав изречението, в което се намира числителното бройно две.
Направете схема на това изречение. (17) Открийте прилагателните
имена във второ и четвърто изречение. Знаете ли значението на
повтарящото се прилагателно красноречив? (18) Защо е повторено това
прилагателно име? Аналогично ли е значението му при повторената му
употреба? (19) Открийте изречението, в което книгата „Калила и
Димна‖ е назована с израз, съдържащ показателно местоимение? (20)
Обяснете ролята на това местоимение, като имате предвид мястото на
словосъчетанието в текста. (21) Какво замества подчертаната дума в
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текста? Каква свързаност осъществява тази дума – в изречението или в
текста? (22) Открийте частите на речта с еднакъв корен и направете
изводи за ролята на сродните думи в текста. (23) Какво е речниковото
значение на думите пътища и бродове? Докажете, че тези две думи са
еднородни части в изречението, в което се намират. (24) Необходимо ли
е наличието на двете думи в текста? Ако редактирате текста чрез
съкращаване, коя дума ще предпочетете? (25) Ако ви е заинтригувал
текстът, за домашна работа потърсете в интернет информация за Калила
и Димна. Оформете информацията в кратък текст, който да представите
за публикация в училищния вестник (раздел „Любопитно/интересно!―.
Сами изберете заглавието на текста си. (26) Представете си, че в
интернет пространството липсва информация за книгата. Съставете
диалог – как бихте потърсили в библиотеката препоръчаната книга с
притчи.
У4: (1) Как, според вас, са постъпили децата на Граматиката?
Граматическа приказка
Това се случило преди сто години, а може би малко по-рано. Тогава,
когато за междуметието още никой нищо не бил чувал. В малка къщичка,
дълбоко в гората живели дядо Речник с бабичката си Граматика. Те имали
девет деца – частите на речта. Докато родителите ходели на работа,
децата се грижели за къщата. Те били много послушни, затова семейството
било дружно. Веднъж някой почукал на вратата. На прага се оказало кално
странно същество, което казало:
Казват ми Междуметие. Отдавна скитам по света, защото
учените не искат да ме признаят за самостоятелна част на речта. Моля ви,
приемете ме в своето задружно семейство.
 Различните части реагирали бурно:
 У-у-у! Ужас! Тфу! Беда! Какво ще правим с него?! Марш навън!
Моля ви, употребихте ме толкова пъти, докато ми се карахте и ме
гонехте. В разговор без мене трудно се оправя човек, защото аз изразявам
чувствата и настроенията на хората…

(2) Кои са героите в приказката? (3) Изяснете речниковото
значение на думите семейство и деца? (4) На кого е синоним думата
деца в текста? А какво замества думата семейство? (5) Каква е съдбата
на Междуметието по-нататък? (6) Какво е вашето отношение към
междуметието? Кога вие използвате междуметия в речта си? (7) Може
ли междуметието да има свързваща роля в един текст? Защо? (8) Каква
е ролята на показателното местоимение в началото на приказката –
замества, обобщава или предсказва нещо? (9) Уместно ли са употребени
подчертаните местоимения в текста? Едни и същи думи ли замества
подчертаното повтарящо се местоимение те? (10) Кои изречения
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свързва всяко от тези местоимения? (11) Кое от местоименията бихте
редактирали? Предложете редакционен вариант. (12) С кои и какви
видове местоимения е заместено Междуметието като герой на
приказката? (13) Открийте наречията в текста. Направете им
морфологичен разбор. (14) Кое от тях има свързваща роля? (15)
Докажете, че в приказката са използвани сродни думи. Какви са те като
части на речта? (16) Изразете становище каква е ролята на сродните
думи за свързване на изреченията в текста? Какви различни нюанси
представят думите с еднакъв корен в текста? (17) Направете резюме на
предложения текст. (18) За домашна работа съставете план-конспект на
последния си урок по български език.
У5: Един ден на училищното табло се появява следното
съобщение:
А. Почивката за шестокласниците тази година ще бъде от 10.07. до
17.07.2017 г. Лагерът ще е на море – в почивната база „Св. Иван Рилски” в
град Созопол. Цена за отдиха – 120 лева. Ръководител на лагера – г-н
Симеонов. Не пропускайте срока за записване и за плащане на таксата!

(1) Отговаря ли написаното на изискванията за съобщение?
Каква информация липсва в текста? (2) Защо съобщението е
представено в писмена, а не в устна форма? (3) Кои са ключовите думи
в този текст? (4) Изведохте като ключови думи почивка, почивна база.
Уместно ли е повторението на тези думи с еднакъв корен? Какъв
редакционен вариант бихте предложили? (5) Посочете вида на
последното изречение от текста по цел на общуване. (6) Кое налага
употребата му? (7) За каква ситуация на общуване е подходящ следният
текст, свързан с мястото на ученическия отдих?
Б. Град Созопол е разположен живописно на малък скалист
полуостров, свързан със сушата чрез провлак, широк едва стотина метра, на
десет метра надморска височина. С разпространяването на курортното
дело през последните 60 години градът се простря на юг, на още един
полуостров и покрай залива. В близост до града са островите Св. Иван, Св.
Петър, Св. Кирик. Отстои на 33 км от Бургас по суша и на 25 км по море.
(8) За кого може да е интересна информацията в текст Б? (9)
Кои ключови думи са общи за двата текста? (10) Работете в две групи,
за да откриете глаголните форми във всеки от текстовете. (11)
Съпоставете глаголните времена в двата текста и направете изводи за
уместността на избора на тези глаголни времена. (12) Открийте
синонимите в текст А. Коментирайте уместността им. (13) Защо в текст
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Б не са използвани синоними? Колко пъти и как е назован градът в текст
Б? Защо е предпочетено повторението? (14) Открийте приликите и
разликите между текст А и текст Б. (15) Представете си, че сте се
върнали от лагера в град Созопол. Споделете в устна форма пред
приятеля си (който е бил на шахматно състезание в това време)
впечатленията си за българския черноморски град Созопол.
У6: (1) Откъде е следният откъс? Кой е неговият автор?
(Бранислав Нушич – „Автобиография‖. Ако не се познава творбата,
може да се препоръча за прочит.)
…Поради липса на глобус учителят използваше главата на нашия
съученик Сретен Иванович, който наистина беше такъв главчо, че приличаше
на истински подвижен глобус.
– Ела тук, Сретене – започваше той например урока за деня и
нощта. – Излез и застани тук до прозореца, така че да те огрява Слънцето.
Глобусът ставаше от третия чин и заставаше край прозореца.
– Ето виждаш ли, като обърнеш дясната си страна към слънцето,
цялата дясна половина на главата ти е осветена, докато другата не е…
По същия начин върху Сретеновата глава ни бе обяснено и какво
представляват полюсите.
– Ето тук, виждате ли – и учителят слагаше показалеца си на
Сретеновото теме, – тук е Северният полюс. Тук е вечна зима, никога нищо
не цъфти…

(2) Защо разказаната история поражда смях? (3) Кой е главният
герой, изпълняващ ролята на помощно учебно средство? (4) Извадете
всички думи и изрази, които назовават главата на Сретен, използвана за
глобус. (5) Чие отношение представя изразът такъв главчо? Ще се
съгласите ли с него? Аргументирайте се. (6) Каква е като част на речта
подчертаната дума в текста? (7) В коя наука се използва този термин?
(8) На какво е синоним думата глобус в текста? (9) Думите глава и
глобус не са синоними според Синонимния речник на българския език.
Защо можем да твърдим, че тези думи са синоними в разглеждания
текст? Как се наричат подобни синоними? (10) Кои думи са обръщение
в текста? (11) Спазени ли са правилата за пунктуационно оформяне на
обръщенията? (12) Открийте повтарящото се наречие в последната
реплика на учителя. Един и същ обект ли замества то? Обосновете
отговора си. (13) Каква функция изпълнява това повторение? (14) За
домашна работа споделете най-смешната случка от урок в училище.
Работете така, че с разказаната история да можете да се включите в
организирания за часа на класа конкурс Един весел поглед към
случващото се в училище.
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У7:
А.

Б. Още от древността родителите и педагозите забелязали, че
децата се нуждаят не само от обучение, но и от почивка. В древна Гърция
учениците имали много свободни дни, защото често се празнували дни,
посветени на различни божества от гръцката митология, но нямали
истинска ваканция. В древния Рим някога е било много горещо. Затова от 15
юни до 15 октомври учебните занятия се прекратявали. За сметка на това
учебният ден в Рим е бил много дълъг и труден, а учителите много строги,
дори жестоки.
В.

Тя се стопи като сняг във косите ми,
като отрязана плитка умря.
Как да я върна? Задъхват се дните ми,
търсят я, гонят я мойте утра.
…
Мила ваканция, пазя те, имам те.

(1) Кое е общото между трите текста? (2) По какво се
различават тези текстове? (3) В коя древна държава възниква
истинската ваканция и с какво е свързана? (4) Каква нова информация
научавате от текст Б? (5) Кои са ключовите думи в текст Б? (6) Колко и
с какви думи като части на речта е назована ваканцията в този текст? (7)
Кой текст съдържа най-много повторения на думата ваканция? Защо?
(8) Как се наричат думи с еднакъв корен? (9) Какво се постига чрез
сродните думи в текста (повторението на думи с еднакъв корен)? (10)
Каква е като част на речта подчертаната дума в текст Б? Каква е ролята
ù в текста? (11) Открийте показателното местоимение в последното
изречение на текст Б и обяснете какво в текста замества: дума,
изречение, текстови откъс. (12) За кого е предназначена информацията в
текст А? (13) Как си обяснявате, че в текст А думата ваканция е
употребена само един път? Каква форма на думата е предпочетена?
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(множествено число, членувана форма) (14) Каква е ролята на
числителните имена в текст А? (15) Предположете заглавието на
стихотворението на Петя Дубарова. (16) Как разбирате предпочетеното
от поетесата заглавие „Зимна ваканция‖? Кое от стихотворния откъс
напомня за зима? (17) Как е назована ваканцията в първия куплет на
стихотворението? Защо е предпочетено местоимение? (18) Колко и
какви местоимения заместват думата ваканция в стихотворния текст?
(19) Направете морфологичен разбор на тези местоимения. (20) Кога и с
какъв израз е назована още ваканцията в стиховете на П. Дубарова? (21)
Какво се постига с обръщението? (22) Съставете кратък текст (по избор:
в прозаична или в поетична форма) на тема „Ваканция‖ по повод
обявения конкурс за Седмицата на детската книга.
У8: (1) Герои на коя книга са участниците в следния текстови
откъс? Кой е авторът на тази книга?

 Коя си ти? – каза малкият принц. – Много си хубава...
 Аз съм лисица – рече лисицата.
 Ела да играеш с мене – предложи ù малкият принц. – Толкова ми е
тъжно…
 Не мога да играя с тебе – каза лисицата. Аз не съм опитомена.
 Ах, извинявай?! – рече малкият принц. Но след като помисли,
добави: – Какво значи „да опитомяваш”?
 Ти не си тукашен – каза лисицата, – какво търсиш насам?
 Търся хората – каза малкият принц. – Какво значи „да
опитомяваш”?
 Хората имат пушка – каза лисицата – и ходят на лов. Това е
много неприятно! Те също тъй отглеждат кокошки. Те се интересуват само
от това. Да не търсиш кокошки?
 Не – каза малкият принц. – Аз търся приятели. Какво значи „да
опитомяваш”?
 То е нещо отдавна забравено. То значи „да се свържеш с
другите”.

(2) Припомнете кой момент от романа отразява епизодът? (3)
Каква роля в текста има повтарящият се въпрос: Какво значи „да
опитомяваш”? (4) Характеризирайте и съпоставете по граматически
признаци двете подчертани местоимения. Съпоставете ги и според
ролята им в текста. Имайте предвид какво заместват или обобщават тези
местоимения в текста. (5) Открийте други повтарящи се местоимения.
Кого заместват в текста те? (6) Уместно ли е повторението на тези
местоимения в текста? Защо са предпочетени? (7) Работете в две групи,
за да откриете всички местоимения, които заместват лисицата и малкия
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принц в откъса. (8) Колко съставни сказуеми откривате в текста?
Открийте съставното именно сказуемо, чиято именна част дава
характеристика на лисицата. Какво качество на лисицата е представено
чрез тази именна част на сказуемото? (9) Какво е речниковото значение
на глагола опитомявам? Какъв смисъл е вложен в този глагол в откъса?
Каква роля в текста има повтарящият се въпрос: Какво значи „да
опитомяваш”? (10) Кой е опитоменият герой в текста? (11) С какво
местоимение започва първото изречение в текстовия откъс? За кого
пита това изречение? В каква посока осъществява връзка
въпросителното местоимение в това изречение? (12) Кога и защо се
употребяват членувани съществителни имена? (13) Как ще обясните
употребата на членувани имена в текста? (14) Кои от членуваните имена
допринасят и за свързване на изреченията в текста? (15) Какво замества
или обобщава наречието насам, употребено в една от репликите на
лисицата? (16) Открийте глаголи, с които в началото на текста са
въведени репликите на лисицата и на малкия принц. (17) Как е
избегната повторителността в началото на откъса? (18) Колко пъти се
повтаря глаголът каза в следващите реплики? Защо, според вас, авторът
е предпочел повторението му? (19) Какви изречения по цел на общуване
са предпочетени в откъса? Защо в края на осмото изречение са
поставени два препинателни знака? (20) Помислете за аргументи по
поставената за Часа на класа тема за беседа: Общуването с другите –
проблем на съвремието ни. Подгответе и няколко въпроса, които бихте
задали на съучениците си, за да разберете тяхното становище.
У9: (1) Кои са главните участници в случката и защо единият от
тях се правел на ням в съда?
Хитър Петър носел дърва. За да предпази минувачите викал с цяло
гърло: „Варда-а-а!”. Един горделивец не се пазил, закачил се о дървата и
скъсал дрехата си. Той дал Хитър Петър под съд. Явили се пред кадията. На
всички въпроси подсъдимият мълчал. Тогава съдията се обърнал към
тъжителя:
– Защо си ми довел този ням човек?
– Не е ням, кадия ефенди! Когато носеше дървата, този човек
викаше колкото му глас държи „Варда-а-а!”.
– Щом като е викал, ти защо не си се пазил бре, магаре! – смъмрил
го съдията и оправдал Хитър Петър.

(2) Какви качества притежават героите? (3) Съответстват ли
проявените от Хитър Петър качества в тази приказка на
характеристиките, с които е известен в народните представи? (4)
Предложете варианти на заглавия на приказката (насочващи към
проблемите в приказката и героите в нея. (5) Кой е вършителят на
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действието в подчертаното изречение? (6) Коя дума ви подсказва кой
върши действието? (7) Дайте пример за други такива изречения от
текста. (8) Работете в три групи. Извадете в таблицата думите, с които
са назовани героите от приказката, посочени в таблицата.
Хитър Петър

Жалващият се

Съдията

(9) Обяснете речниковото значение на думата кадия. Ако се
затруднявате, в кой речник можете да направите справка? (10) За кого
от персонажите са използвани най-много названия? Защо? (11) Колко
пъти името на Хитър Петър изпълнява ролята на подлог в изречението,
в което се намира? (12) Какви синоними са използвани за назоваването
на жалващия се от Хитър Петър? (13) Кои от тези синоними ще
откриете в Синонимния речник? Аргументирайте се. (14) На кого е
синоним думата магаре в приказката? (15) Защо при назоваването на
този герой са използвани различни съществителни имена, които
съдържат оценка? Каква е тази оценка? (16) Как разбирате израза „този
ням човек‖? (17) Каква роля в изречението изпълнява повторението на
името Хитър Петър? (18) Какъв тип грешка е допусната във второ
изречение? Редактирайте го. (19) Нуждае ли се от редактиране
употребата на предлога о в третото изречение? Аргументирайте се. (20)
Каква е ролята на повтарящото се междуметие „варда-а-а‖? Каква е
синтактичната роля на това междуметие? (21) Открийте изречението, в
което е използвано местоименното наречие тогава. В каква позиция в
изречението се намира това наречие? Каква е синтактичната му роля?
Кои изречения свързва посоченото наречие и какво отношение между
тях изразява? (22) Във връзка с предстоящата кампания „България чете―
кръжокът „Сладкодумци― към Център за подкрепа за личностно
развитие Общински детски комплекс – Шумен е отправил към вас
предизвикателство – да съставите своя приказка. Свободни сте в избора
на тема, герои, заглавие на приказката.
У10: (1) Подредете епизодите така, че да се получи текст.
А. Днес в много страни е прието мъжете да свалят шапка, когато
влизат в къща. В повечето християнски черкви също се очаква мъжете да
открият главата си. Но евреите и мохамеданите правят тъкмо обратното,
като по време на църковна служба си слагат шапки. Този обичай е много постар отколкото християнският.
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Б. Обичаят да се оголва главата като знак на любезност е много
стар. Преди 2000 години римляните носели свободно наметало, тога – при
студено време можели да го замятат върху главата си. Когато мъж срещнел
приятел, той не искал да остава покрит и си разкривал главата. По-късно, в
Средновековието, рицарите често носели доспехи и шлемове. За да покажат
при среща своите добри намерения, те откривали визира и показвали лицето
си. Когато били при приятели, сваляли целия шлем.
В. Този обичай, също както свалянето на шапка, ни връща към
времената, когато рицарите в израз на приятелство и уважение повдигали
визира си. Движението на дясната ръка към челото било запазено от
войниците, макар че шлемовете и визирите отдавна са изчезнали.
Г. През следващите столетия вече нямало доспехи, нито шлемовете
и мъжете покривали главите си с най-различни шапки и качулки. Но те
запазили дружеския жест да откриват главата си, когато срещнат познат.
(2) Предложете заглавие на подредения от вас текст. Обобщете
темата му. (3) Предположете откъде е текстът и какво е неговото
предназначение? (4) Защо е използвано за заглавие на този текст,
включен в „Детска енциклопедия за световната цивилизация, обичаи и
нрави‖, въпросителното изречение Защо мъжете си свалят шапката?
(5) Каква нова информация научавате от текста? (6) Кои са ключовите
думи в него? Какви са като части на речта – изменяеми или
неизменяеми? Защо? (7) Срещате ли непознати думи в текста и как си
обяснявате значението им? (8) Кое ви ръководи при избора на първия
епизод за подреждането на текста? (9) Кои думи ви помогнаха при
подредбата на следващите епизоди? (10) Колко изречения започват с
неизменяема част на речта? Кои от тези части на речта служат за връзка
между изреченията в текста? Какви отношения изразяват? (11)
Открийте показателните местоимения в свързания текст и коментирайте
ролята им в изречението и в текста. (12) Какво замества във всеки
конкретен случай двукратно употребеният израз този обичай? Как ще
обясните факта, че едно и също словосъчетание замества различна като
обем и съдържание информация в текста?
У11: (1) Прочетете приказката, за да отговорите на въпроса –
На какво научило момичето стареца.
Живял някъде стар човек. Какво ли не знаел този старец! Но все пак
често казвал, че човек трябва да се учи. В една зимна вечер на прага му
застанало малко момиченце. То поискало няколко въглена, за да запали огъня у
дома си.
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– Добре, моето момиче, ще ти дам. Но в какво ще ги сложиш?
Носиш ли някакъв съд?
Досетливото момиченце се навело, нагребало пепел, а върху пепелта
сложило две червени въгленчета. Благодарило на добрия старец и си
тръгнало. А старецът си казал: „Проста работа. Но аз не се сетих. И от
малкото момиченце научих нещо. „Човек се учи, докато е жив”.

(2) Каква е поуката от приказката? (3) Как бихте озаглавили
приказката? (4) Прочетете изреченията и ги номерирайте според
последователността на събитията в текста.
Момиченцето поисква въглен от стареца.
Старецът научава нещо и от малкото момиченце.
Старецът научава, че „Човек се учи, докато е жив‖.
Момиченцето не носи съд за въглена.






(5) Какъв смисъл е вложен във второто изречение на
приказката? Възклицателно или въпросително е това изречение? (6) Как
са свързани второ и трето изречение? Открийте други изречения в
текста, свързани по същия начин. (7) Каква връзка осъществяват
съюзите с предходното спрямо тях изречение – заместват нещо или
изразяват отношение между изреченията в текста? (8) Откривате ли
други съюзи в текста? Каква е тяхната свързваща функция – в рамките
на изречението или в рамките на текста? (9) Как за първи път е назован
старецът? Каква функция в изречението изпълнява словосъчетанието
(старият човек), с което е въведен? (10) Как е назован същият герой в
следващото изречение? Аналогична ли е синтактичната роля на това
название в изречението, в което се намира? Какво е названието като
част на речта? (11) Как ще обясните предпочитанието на автора на
приказката да използва две думи с еднакъв корен в първите две
изречения? Какви характеристики на героя подчертават тези сродни
думи? (12) Извадете последователно всички думи и изрази, с които е
назовано малкото момиченце. Сравнете първото и последното название
на момичето. По какво си приличат и по какво се различават тези
названия? Защо е предпочетено повторението? Как ще обясните
използваната умалителна форма? (13) Какъв смисъл влага старецът в
обръщението „моето момиче”? (14) Как разбирате кой е вършител на
действието в подчертаното изречение? (15) Обобщете начините за
назоваване на човек в един текст. Кои от тях повтарят известното за
героя и кои дават нова информация за него? (16) Какво обобщава
думата нещо в предпоследното изречение от приказката?
194

У12: (1) Предлагаме ви три текста. Прочетете ги. Опитайте се
да направите характеристика на техните автори. (И трите текста имат
един автор. Взети са от книгата на Реймон Кьоно „Упражнения по
стил‖)
А. Леле, че бяхме нагъчкани на автобусната платформа! И как
можеше този младеж да има толкова тъп и смешен вид! А какво направи?
Взе да се кара с някакъв човечец, който – твърдеше перкото му с перко – го
блъскал! След което намери за най-добре да се спусне към едно освободило се
място! Вместо да го отстъпи на някоя дама!
След два часа кого, мислите, срещам пред гара Сен Лазар? Същия
фукльо! Да се води по акъла на друг такъв като него! Как се е издокарал!
Просто да не повярваш!
Б. Веднъж се намирах на платформата на виолетов автобус. Там
стоеше доста смешен младеж, изпружил син врат и с финтифлюшка на
шапката. Изведнъж синковецът взе да протестира срещу някакъв господин.
Това младо и зелено го заупреква, че онзи го бутал всеки път, когато слизали
хора. След което се спусна към една жълта седалка, за да се разположи.
Два часа по-късно го срещнах пред оранжева гара. Беше със свой
приятел, който го съветваше да пришие допълнително копче на червеното си
палто.
В. Умо дене, у темпо манджаре, ке скиво на плато-формачо у
автобусо? Уно дългучо, веро маркучо! Белла капелла с ширита дебела! Туози
чешито се форте караре и парларе вулгаре на уно другаре: „Перке ме бугандо
и ми тъпкандо кракаито, ма кранто?” Назряло скандало, а чешито бегало без
чао и престо еднало, лукнано ни яло, ми мерисало.
Ке нуово скиванто у друго коменто? Познанто чешито и уно
левенто. Левенто даваре акълито чешиту за уно копчино до гранде дупчино.
(2) Защо според вас авторът се е опитал да проиграе чрез
възможностите на словото тази житейска ситуация с различни текстове?
(Внушение за разнородността на човешките реакции, за разнородността
на възприятията ни, за не/умението на хората да се изразяват, общуват)
(3) По какво си приличат и по какво се различават трите текста?
(Еднакъв е предметът – различна е темата в известен смисъл, защото е
различна гледната точка към случката) (4) Опитайте се да предложите
заглавие на всеки от текстовете. (5) Оригиналните заглавия, предложени
от автора, са: текст А – „Удивено‖; текст Б – „С цветовете на дъгата‖;
текст В – „По италиански‖. Разтълкувайте какво се крие зад авторовите
предложения за заглавие. (6) Открийте неизменяемите части на речта в
текст А, намиращи в начална изреченска позиция и изпълняващи
195

текстосвързваща роля в него. (7) Каква е функцията на препинателните
знаци в този текст? (8) Как е назован младежът в текст Б? Кои от
названията му са синоними? Кои от названията на младежа изразяват
отношението на разказващия към младежа? (9) Откривате ли непознати
думи в текст Б? Предложете синоним на думите финтифлюшка и
изпружил.(10) Каква е ролята на цветовете в текст Б? Доколко можем да
говорим, че прилагателните имена (представящи цветове) допринасят за
свързване на изречения в текста? (11) В текст Б неколкократно се
повтаря мустоимението го. Направете морфологичен разбор на тези
повтарящи се местоимения. Кой герой от текста заместват тези
повтарящи се местоимения? (12) На какъв език е написан текст В? Ако
липсва текст А или текст Б, бихте ли разбрали случващото се според
разказаното в текст В? (13) Как е назован героят в текст В? (14)
Направете изводи за съотносимостта и различието на свързващите
елементи и за тяхната обвързаност със заглавието и темата на текста.
(15) По предложената ситуация авторът Реймон Кьоно е създал още
много варианти. Със заглавие „Междуметия‖ той е предложил следния
вариант. Прочете го и изразете становище – може ли да се приеме за
текст. Аргументирайте се.
Уф! Е-е-е! Ах! Ох! Хъм! Ах! Уф! Ех! Я-я-я! Ох! Ух! ПФУ! Ай! Ой! Ех!
Ъх! Фют!
Я-я-я! Е-е-е! Пфу! О-о-о! Хъм! Брей!

(16) Как е изразена свързаността в този специфичен текст?
(повторения на междуметия). (17) Каква е ролята на препинателните
знаци в този текст?
Представените синтетични упражнения позволяват всяка
езикова единица да бъде осмислена и като речева (за да се отработва
умението ученикът да я използва в своята реч). Упражненията не са
задължителен инвариантен модел, те представят идеи за работа по
посока на усвояване на разнообразните функции на различни части на
речта в текста, тяхната текстоизграждаща/текстосвързваща роля. В
контекста на лингвистичните постановки на В. Калмайр, че еднозначна
интерпретация може да се направи само на текст, в който правилно са
заложени „указания за конексия, които могат правилно да бъдат
разчетени и следвани от реципиента‖, упражненията актуализират и
многофункционалността на текста, и полифункционалността на
класовете думи в него. Всички синтетични упражнения предполагат
целесъобразна работа с текста както с оглед на ролята му на тематичен
експликатор на култура и естетическо въздействие, така и с оглед на
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ролята му на поле за изява на индиректната комуникативна функция на
частите на речта и техни граматически признаци.
Всяко синтетично упражнение съдържа комуникативна задача.
Формулировката на комуникативните задачи е съобразена с
изискванията и на тематико-ситуативния, и на комуникативноречевия
принцип, насочена е към мотивиране както на учебни, така и на
комуникативни потребности. Тези задачи са съобразени с три основни
принципа – тематико-ситуативен, комуникативно-функционален,
интегрален (Georgieva 1992: 40). Задачите са концентрирани върху
минимума параметри на елементарната трикомпонентна комуникативна
верига: автор – текст – реципиент. Подборът на текстове за рецепция е
съобразен с характерните социокултурни контексти, в които общуват
учениците и които контексти са свързани и с перспективите на
личностното им развитие чрез разширяването на овладения обем от
езикови ресурси. Стремежът е чрез различни комуникативни ситуации и
текстове да се създава постоянна речева среда не само с акценти върху
изучаваното в конкретен учебен период езиково явление (съответната
част на речта като текстоизграждащо/текстосвързващо и стилистично
средство; свързаната със съответния клас думи текстова грешка), но и
речева среда с оптимален развиващ потенциал. Затова предлаганите в
упражненията текстове се отнасят за различни социални сфери:
естетическа (У3, У4, У6, У7/В, У8, У9, У11, У12), научна (У5/Б, У10),
публицистична (У2, У7/Б); официално-делова (У5/А); те са от различни
жанрови модели: публицистична статия (У2), предговор на книга (У3),
приказка (У4, У11), откъс от енциклопедичен справочник (У5/Б, У10),
обява (У5/А), откъси от художествени произведения (У6, У7/В, У8, У9).
В синтетичните упражнения са подбирани автентични материали –
откъси от електронни медии, текстове от сайтове на МОН, фрагменти от
художествени произведения, откъси от справочници и ученически
текстове. Включвани са разнообразни по доминираща функция и
доминиращ тип надизреченски единства типове текстове: наративни
(У4, У6, У8, У9, У11, У12), дескриптивни (У2, У5/ Б, У10),
аргументативни (У3), апелативни (У5/А). Комуникативните задачи и
текстовете са свързани с различни дискурси: образователен (У3, У6,
У10, У11); личен (У5/А); обществен (У2, У3, У8, У9, У12). За
усъвършенстване на текстовите умения на учениците са подбирани
различни формати текстове: чисто езикови (непрекъснати) (У3 – У9,
У11); смесени (У2); прекъснати (У7/А); поредица текстове, съотнесени с
една и съща предметна област от действителността (У12). С работата по
развитие на текстовата компетентност е съобразен и изборът на задачи,
експлициращи подчинеността на текстовете на различни конвенции: на
устната реч (У3/3, У4, У5/15; У8/20) и на писмената реч (У2, У5, У7); на
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възможностите на стилистичната игра (У12). Тематико-ситуативният
контекст на педагогическия дискурс включва и използването на
източници с дигитален (У2; У7/А) и недигитален характер.
Предложените за рецепция текстове са съобразени, от една страна, с
логиката на конкретен урок, от друга – с предполаганите (по учебна
програма) за усвояване стилови и жанрови формати текстове:
публицистична статия (У2); приказка (У4, У9, У11); съобщение (У5,
У10) и др.
Комуникативните задачи в синтетичните упражнения
предполагат организация на учебните занятия, при която се усвояват
модели на речево общуване в съответствие с комуникативните
потребности на конкретните ученици и със социалните им
ангажименти. Въпросите, предполагащи коментар на различните
аспекти на комуникативната ситуация, обговарят индивидуалността на
речевата изява и задължителната ù съобразеност както с обективните
фактори – социален контекст, отношение между адресанти, време и
място на действието, така и със субективните фактори на тази ситуация
– личностно намерение, езикови умения, моментно решение. Част от
задачите
целенасочено
търсят
връзката
между текста
и
характеристиките на социалния и ситуативния контекст: функция на
текста (У2/3; У3/8; У10/3); сфера/ситуация на общуване (У2/5; У5/7);
отношения между комуникантите (У6/1; У8/1; У12/1); комуникативно
намерение (У12/2). Някои упражнения предполагат характеристика на
комуникативната ситуация в текстовия свят.
Предложените
синтетични
упражнения
включват
комуникативни задачи, насочени към различни речеви действия:
рецепция на текст (У2/1, 2, 7, 8; У3/2 – 6; У4/1, 2; У6/2, 3); създаване на
репродуктивен текст (У4/17 – резюме; У4/18 – план-конспект);
създаване на текст оригинал (съобщение – У2/29; У3/26; репортаж –
У2/30; диалог – У3/26; устен разказ – У5/15; писмено повествование
(У6/14); създаване на прозаически или поетически текст за конкурс
(У7/22); въпроси за беседа – У8/20; приказка – У9/22); подреждане на
текст по предложени откъси (У10/1, 8); номериране на изречения според
логиката на появяването им в текст (У11/4); съпоставяне на текстове
(У5/7; У7/1; У12/3). В своята цялост рецептивните, репродуктивните и
продуктивните речеви дейности при реализиране на синтетични
упражнения предполагат три типа активност (познавателна, социална и
психо-емоционална) и съответно реализират три типа цели (когнитивни,
социално-прагматични и културологични).
Рецептивните
комуникативни
упражнения
предполагат
осмисляне на съдържателната хомогенност и тематичната единност на
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предложените в упражненията текстове. Този тип задачи са
комбинирани с въпроси за анализ на тематичната структура на текста.
Част от задачите наподобяват масово включените и в алтернативните
учебници по български език за прогимназиален етап типове задачи за
характеризиране на смисловата свързаност: откриване на ключови
думи, търсене на връзка между тема и заглавие, изработване на план на
текста и др. под. Отделните типове рецептивни задачи са представени с
разнородни варианти: задачи във въпросителна форма (У2/3, 4; У3/2, 5,
6; У4/1, 2; У5/1, 2, 4; У6/3; У7/3, 4, 5, 16; У8/2, 10; У9/2, 3, 5; У10/4, 6;
У11/3); задачи с императивна формулировка от типа: „Напишете―,
„Предложете―, „Докажете‖, „Аргументирайте отговора си‖ (У8/15;
У10/2; У12/15). Въпросите за рецепция на текста отработват
познавателни дейности от трите когнитивни равнища и са насочени към
усъвършенстване на съответните три типа умения на учениците:
 намиране и извличане на информация с варианти на задачи:
извеждане на факти от текста (У2/7; У33/6); откриване на началото на
текста (У3/10); посочване на герои (У4/2; У36/3);
 тълкуване и обобщаване на информация с варианти на задачи:
характеристика на качества на герой (У9/2); откриване на нова
информация (У7/4; У10/5); предполагане на заглавие на текст (У7/15);
коментар на заглавие и съотнесеността му със съдържателния план на
текста (У10/2, 4; У11/3; У12/4, 5 ); обобщаване на посланието на текста
или водещи идеи в него, поука (У3/2, 5; У11/1, 2);
 анализиране и оценяване на информация в текст: (У2/8; У33/3,
4, 9; У34/1, 5, 6; У6/2; У8/10; У9/1, 3).
В експерименталната работа през трите години е предпочетено
постепенно усложняване на тематичната структура на използваните
текстове, както и увеличаване (през периода V-VІІ клас) на броя на
задачите, свързани с работа върху второ и трето когнитивно равнище от
рецепцията на текст. Затова някои задачи предполагат работа върху
когнитивните равнища чрез съпоставка на няколко текста (У5, У7, У12).
Комуникативните задачи за рецепция на текст са съчетавани и
със задачи за анализ на смисловата структура на текста (извеждане на
ключови думи (У2/4; У5/3; У7/5; У10/6; У12/14); определяне на
предмета на текста (У2/3); откриване на текстова тема/подтеми (У2/4;
У10/2; У12/14).
Задачите за идентифициране на смислите в рамките на
цялостния дискурс са допълнени със задачи за лингвистичен анализ на
формалната структура на текста (включени са задачи за оценяване на
лексико-стилистичните особености, на комуникативните качества на
езиковата структура, на пунктуационните характеристики на текста)
(У8/19; У10/7; У11/5; У12/7, 12). По този начин формирането на
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лингвистични умения се свързва не само с анализ на езикови
особености, а и с повтарящи се речеви дейности по интерпретиране на
единството между дълбинната и повърхнинната структура на текста.
Лингвистичните задачи, включени в синтетичните упражнения, целят
придобиване на лингвистични и процедурни знания за частите на речта
в три плана: семантичен, формално-граматичен, функционален, като
функционалността е двояко характеризирана – дистрибутивни
възможности
в
рамките
на
изречението
(У2/26;
У11/9),
текстоизграждаща и текстосвързваща роля в рамките на текстовото цяло
или негови участъци (У2/27; У10/9, 10; У11/14, 15). Изборът на задачи,
свързани с втория аспект на текстовата свързаност – линейната, е
целенасочен. Стремежът е чрез упражненията (в прагматичен план) да
се представят различните страни на граматическата свързаност – начини
и средства за глобална текстова свързаност – употреба на думи от една
област от действителността (У3/22), използване на словоредни схеми и
изреченски модели (У8/19), уместно темпорално структуриране (У2/9,
10, 11; У5/11), обобщаване на информация в текста (У2/25; У3/14;
У38/15; У9/21); изразяване на отношения между изреченията в
текстовото цяло (У11/16; У12/6) и др.; начини и средства за локална
текстова свързаност – съотнасяне и свързване на текстови конституенти
чрез повторение, местоименно и синонимно заместване, употреба на
членувани форми на имената за обозначаване на споменати в предходна
част на текста обекти (У4/13, У6/4, У8/13, 14; У12/13). Задачите,
актуализиращи комуникативните функции на различните части на речта
в текста, не са случайно и хаотично предложени, а следват логиката и
последователността на усвояването на различните лексикограматически класове по учебни програми. Тези задачи актуализират
текстуиращите функции на различни части на речта: изменяеми –
местоимения (У2/23, 25, 27; У3/11, 14, 19, 20; У4/8 – 11; У7/11, 17, 18;
У8/4 – 7, 11; У9/5, 7; У10/11; У12/11), съществителни и прилагателни
имена (У2/15; У3/17, 18; У8/12; У9/15; У11/12; У12/10), числителни
имена (У3/15; У37/14), глаголи (У2/10, 17, 21; У5/10, 11; У8/8, 16);
неизменяеми – наречия, съюзи, междуметия и др. (У3/12, 13; У4/7, 13,
14; У6/12, 13; У8/15; У9/21; У10/10; У11/6, 7, 8; У12/16). Упражненията
насочват и към търсене на връзката между двойната функционалност на
една част на речта – едновременно и в рамките на текста, и в пределите
на изречението (У10/11; У11/18). Текстуиращите свойства на
различните лексико-граматически класове думи са предложени в
контекста на ролята им на различни средства за текстова свързаност:
лексикални – употреба на: антоними, синоними, омоними, термини,
сродни думи (У2/12, 13, 14, 20, 28; У3/22; У34/4, 15, 16; У6/7, 8; У37/8;
У9/12 – 1 4; У11/11); граматически – употреба на глаголни времена,
200

членувани форми на имената (У32/9 – 11, 15; ), участие в различни
словоредни и изреченски модели (У2/26; У3/16, 23; У8/19; У9/21). В
контекста на многоаспектното представяне на ролята на частите на
речта е актуализирана функционалността на различни модели на
препращане в текста: назад (У3/20; У4/10; У8/5; У8/3, 18; У11/10, 11, 12;
У12/13) или напред (У4/8; У8/3, 11; У7/17). Съзнателно експлицирана е
двуаспектната роля на имената и местоименията в текста – и като
елемент на назоваваща верига за изразяване на идентичност при
многократно назоваване на обект в текста (У2/25, 27; У3/15, 18; У4/8,
11; У7/14, 17, 18; У11/9, 14, 15 и др.), и като средство за общо
лексикално и синтактично изграждане на текста чрез кондензиращо
подемане на информация с обобщителни думи (У2/25; У3/14; У7/11;
У8/15; У9/21; У10/12; У11/16). Част от задачите водят към извода, че
еднозначността на прочита на различните, пресичащи се в текстовата
повърхнина кореференти е възможна само при уместен и прецизиран
подбор на елементи както за пряка, така и за опосредствана референция;
за обвързаността между избора на референтен еквивалент на даден
обект и жанровата и стиловата принадлежност на текста. Задачите
имплицитно насочват към изводи, че най-честа е експликацията на
първоначално инициирания референт в една назоваваща верига чрез
автосемантичен езиков израз, че изборът на синсемантичен вариант на
назоваване (местоимение, синоним, нулево заместване) е в съответствие
както с правилата на текстовата граматика, така и е продиктуван от
стилистични съображения. Аргумент за включването на множество
задачи за местоимения е изключителната фреквентност на този клас
думи като икономично текстосвързващо средство. Изведена е
специфичната функционалност на различни типове местоимения: лични
– предимно за многократно назоваване на обект/и в текста; показателни
– за подчертаване на определеността на даден обект или за обобщено
предаване на информация; притежателни – за съотнасяне на обекти в
текста, относителни – за въвеждане на подчинителни изречения,
допълващи характеристиката на назовавания обект. Разнородната
функционална еквивалентност на местоименията предположи
апробирането на задачи относно ролята им на заместващ маркер на
различни части на речта; функцията им на обобщител на различни по
обем текстови отрязъци – дума, словосъчетание, изречение, поредица от
изречения. Задачите за прономинативи позволяват практическо
отработване на постановката, че изреченията в текста, съдържащи
местоимения, са несамостоятелни по смисъл; че тяхната съдържателна
пълнота се постига в контекста чрез експлицираната им роля на
анафоричен или катафоричен конектор. Част от упражненията насочват
към конкретните специфични особености в употребата на частите на
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речта като средства за изразяване на идентичност в текста; позволяват
изводи, че правилна е употребата на местоимения и контекстови
синоними в текста, когато не е затруднено еднозначното разчитане на
референциални връзки. Акцентът в част от упражненията е поставен
върху двусмислиците – затруднената идентификация на обекти поради
възможната сътносимост на употребените местоимения с две
морфологично еднотипни лексеми в предходен контекст.
Предложените
лингвистични
задачи
в
синтетичните
упражнения се различават по сложност, брой, тип. Изборът и
комбинирането им е съобразен с възможностите за представяне на
семантичните, структурните и функционалните характеристики (и на
равнището на изречението, и на равнището на текста) на конкретната
изучавана част на речта, съобразно с планираното по учебна програма.
Употребените в текстовете части на речта са характеризирани не само
като елементи на текстовото, а и на останалите езикови равнища
(включващи се в текстовото): лексикално – употреба на фразеологизми,
многозначни думи, синоними, антоними и др. (У6/7, У9/9, 16; У12/8, 9);
морфологично (У3/17, 18; У6/6; У37/10; У8/19); синтактично (У3/16;
У5/5; У6/10; У8/8, 19; У10/7; У11/5, 9, 10). Лингвистичните задачи за
класовете думи отработват както книжовноезикови норми, така и
конвенционални (прагматични) норми – правопис (У2/18), пунктуация
(У6/11; У8/19; У12/7, 17). Като цяло работата с елементите от езиковите
подсистеми е насочена не толкова към техни формално-структурни или
синтактични особености в рамките на изречението, колкото към
функцията им в текста (текстоизграждаща, текстосвързваща,
стилистична). Задачите в синтетичните упражнения са съсредоточени
върху характеризиране на текста като единно и свързано цяло, чийто
формален състав е съобразен и с обективни фактори (роля на
съдържанието на текста, правила от граматиката на текста), така и със
субективни фактори (знания, умения и опит за използване на езиковите
факти в текста за реализиране на комуникативно намерение и постигане
на комуникативен ефект). Комбинирането на лингвистични задачи в
рамките на синтетичните упражнения отработва прагматически и
конститутивни признаци на текста: свързаност, цялостност,
граматичност (в смисъл „праг на граматичност‖); насочва към някои
критерии за прагматическа оценка на речевото изложение –
приемливост, уместност, ефектност, въздейственост. Упражненията,
свързани с откриване и редактиране на двусмислици (породени от
ненужно изпускане на подлог или неуместно местоименно заместване)
(У2/24), водят до изводи, че граматичността е в тясна връзка с
приемливостта на текста (основната характеристика от прагматическия
му аспект) и със свързаните с него качества разбираемост и четивност
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(Dobreva, Savova 2004: 87). В прагматичен план се актуализират знания
и се усъвършенстват умения относно факторите, предопределящи
обема, структурата и конкретния модел на изграждане на вериги за
многократно назоваване на герои в текста. Примерите в задачите
насочват към разнообразието на корефериращи модели в българския
език; предполагат усвояване на прагматична основа на знания за
инвариантните признаци на текстуирането: принципната първопоява на
неопределена форма в текста; предпочитаното първоназоваване на
обект в текста с пълнозначна дума; използването на такива текстуиращи
средства, които еднозначно насочват към назовавания обект; уместното
комбиниране на глаголни времена и др. Отработването на текстовата
синонимна замяна, в разностранната ù вариативност – речникова,
контекстова, хипонимна, хиперонимна, парафрастична, е включено в
задачите с аргумент – обогатяване на уменията на учениците за
експлициране на субективно отношение към текстовия референт;
разширяване на знанията им за обвързаността на синонимната замяна,
от една страна, с жанровата и стиловата принадлежност на текста, и с
авторовата интенция, от друга (У2/12, 14; У4/4; У6/8; У9/12 – 14;
У11/12, 13; У12/8, 12). Част от лингвистичните задачи извеждат
свързващата функция на повторението на различни части на речта;
задължителността/целесъобразността на повторителността в научните,
художествените, публицистичните текстове; други задачи отработват
повторителността като негативно явления в различни по сфера на
употреба текстове.
Предложените модели задачи са експериментирани в различни
типове уроци по български език: за нови знания, за обобщение, за
упражнение, в синтетични уроци. С тези и други подобни задачи е
работено както в часове по български език, така и в часове за развитие
на комуникативните умения (свързани с усвояване на различни типове
текстове). Като цяло апробираната система от предложени и
експериментирани упражнения води до формирането на умения за
превключване от един езиков регистър в друг езиков регистър в
съответствие с комуникативните задачи и условията на общуване: при
продукция на текстове – в процеса на семантизация на смисъла в
ефективна текстова повърхнина; при усъвършенстване на текстове –
редактиране на текстови и речеви грешки (У2/22, 24, 27; У8/17).
Комуникативните и лингвистичните задачи в рамките на
синтетичните упражнения предполагат работа върху текст в единство на
равнището на смисловата и граматическата свързаност; позволяват
търсенето и намирането на прагматична основа на концептуалносмисловата релация, предопределяща дадена лексикална конфигурация
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и граматическа зависимост в текста. Коментираната синтагматична
реализация на различни части на речта на изреченско и текстово
равнище позволява изводи за връзката между употребените лексикални,
морфологични и синтактични средства и единството и свързаността на
текста; допринася за формиране на умения за разчитане на
повърхнинната структура като мотивирана, предопределена от
семантичната структура, тематичната единност на текста; умения за
продуциране на смислово и граматически добре конструирани текстове.
Предложените технологични решения могат да провокират нови
методически идеи за прагматическа работа по усъвършенстване на
уменията на учениците за рецепция и продукция на текст в контекста на
постигане на равнищата на комуникативна компетентност, изведени с
новите учебни програми по български език. Възможностите в тази
насока са многобройни, въпрос са на желание, лингвистична
осведоменост и методическа компетентност.
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СЛОВОРЕД НА ВЪЗКЛИЦАТЕЛНОТО ИЗКАЗВАНЕ В
БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ
Станислава Теофилова
WORD ORDER OF THE EXCLAMATORY UTTERANCE IN BULGARIAN
COLLOQUIAL SPEECH
Stanislava Teofilova
Abstract: The study focuses on word order specifics of the exclamatory utterance in
Bulgarian colloquial speech. Two aspects have been dealt with in parallel: the
grammatical word order and the information structure of the utterance. The linguistic
material was collected in an informal, everyday settings, wherein people with a
secondary or higher education were having a casual conversation with their friends and
relatives.
Keywords: exclamatory utterance, Bulgarian colloquial speech, information
structure, grammatical word order, topic and focus of the utterance

Във фокуса на изследването попадат словоредните особености
на възклицателното изказване, видени в светлината на граматичния
словоред и информационната структура на изказването. За адекватното
разпознаване на комуникативните елементи (топик и фокус), където е
необходимо, работата ще се позовава на контекста и интонацията.
Лингвистичният материал е събиран в неофициални, ежедневни
условия, при които хора със средно или висше образование водят
непринуден разговор със свои близки. Обемът на ексцерпираните
примери е 348 възклицателни изказвания, различаващи се по
спецификата на строежа си (интонационно оформени, съдържащи в
състава си въпросителни думи или частици и междуметия)1.
Отдавна е прието като основна черта на възклицателните
изказвания да се изтъква способността им да изразяват някаква
емоционална реакция, но не само „чувства, а емоционално обагрени
мисли― (Popov 1998: 80). Авторите, които разглеждат този тип
конструкции (Nedev 1992; Popov 1994; Popov 1998; Pashov 1994 и др.),
се обединяват около идеята, че в повечето случаи възклицателните
построения
„споделят
главните
формални
особености
на
съобщителните, въпросителните, подбудителните и желателните
изречения, но имат и някои специфични формални особености, на първо
място всред които стои интонацията.― (Popov 1994: 74).

1

Посоченият брой изказвания ще бъде приравнен към 100% и оттук нататък спрямо
него ще бъде изчислявано съотношението между словоредните реализации на
възклицателните изказвания.
205

Наблюденията над събрания материал показват, че словоредът
на възклицателните изказвания много често следва модела на
съобщителните. В случаите, когато в състава на възклицателната
конструкция има въпросителна дума, частица или междуметие, от
значение е местоположението на точно тези лексикални съставки:
казано по-общо, те имат специфични позиции, част от тях
(въпросителни думи, въпросителни частици) играят роля на ниво
информационна структура, а други (междуметия, невъпросителни
частици) имат усилващ възклицателността ефект.
Словоредните особености на възклицателните изказвания ще
бъдат обсъдени при разпределението им в следните групи (според
спецификата на своя строеж): 1) интонационно образувани (чисти)
възклицателни изказвания; 2) възклицателни изказвания, съдържащи
въпросителна дума; 3) възклицателни изказвания, включващи в състава
си частици и/или междуметия.
В словоредно отношение възклицателните изказвания,
образувани с помощта на интонацията (71,8%) са типичните, чисти
примери за възклицателни конструкции. Интонацията е основна
характеристика на възклицателните изказвания и тази постановка
отдавна е приета за лингвистична аксиома. При тази група конструкции
не се открива специфика на ниво граматичен словоред, тъй като чрез
възклицателна интонация всички останали видове синтактични
построения по цел на изказване могат да станат възклицателни. В
повечето случаи възклицателните изказвания следват словоредните
модели на съобщителните конструкции (т.е. по форма са съобщителни),
като дистинктивният им белег е емоционалната натовареност, изразена
с интонационни средства. При тези условия всяка изреченска част може
да бъде фокусирана, напр.: Ама аз въобще не разбирам (F) от баници!;
Ти просто няма да имаш сили (F)!; Много хубава питка (F) сте взели!;
Светена вода (F) ти нося,/ Данке!; Ани,/ ти направо си готова за
престъпник (F)!; Тя май същата майка ми (F) я има!.
Т.нар. чисти възклицателни изказвания често се реализират
като еднословни или непълни конструкции, тип Баницата (F)!;
Глупости (F)!; [А – Откога не е идвала?] Б – От много отдавна (F)!,
като по този начин предаваната емоция е концентрирана в по-кратка
форма, в която е фокусирана и комуникативно най-важната
информация. Макар кратката изреченска форма да е по-удобна за
„обличане― във възклицателна интонация (краткото изказване позволява
емоцията да се предаде по-експлозивно), нерядко се използват и обемни
изреченски построения, следващи вече установените словоредни
модели за книжовния език и разговорната реч (вж. Georgieva 1974):
S + P + (O) + Д
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Той обожава картофена салата от малък (F)!
P + S + (Д – различно разположени)
Събрахме се (F) ние най-после!
Много (F) е сладка малката!
Д+P+S/Д+S+P
Сигурно се е стоплило (F) времето!
[А – Братя/ а пък са толкова различни! Б – Абе, малкия…]
Някакси той е по-мързеливичък (F)!
S+O+P+Д
Ама тя нищо (F) не прави като хората!
Д + S + P + (О) + Д
Този път аз (F) ще черпя всички… за новия телефон!
Възклицателните изказвания, съдържащи в състава си
въпросителни думи (пълнозначни думи или въпросителни частици)
(9,2%), имат вида:
[А – Те продали колата//
Б – Коя кола?]
А – Коя кола! Абе/ старото им жигули!
в сравнение със
[А – Те продали колата//]
Б – Коя кола?
[А – Старото им жигули//]
Първият пример по-горе съдържа въпросителна дума (коя), но е
възклицателен по цел на изказване именно поради специфичната
интонация, която го разграничава от същинското въпросително
изказване във втория пример (Коя кола?). В езиковедската литература
такива въпросително оформени построения с невъпросителен характер
се наричат въпросително-възклицателни изречения, несъщински,
модални въпросителни изречения. При несъщинските въпросителни
построения именно възклицателната интонация е тази, която надделява
над въпросителната форма и се оказва определяща за смисъла на
изказването, напр. [А – Нямате ли проходилка?] Б – А-а/ къде тука
проходилка! (пример на Savova 2016: 64); Майка ми нали ходила с’я, бе!
(пример на Savova 2016: 67). В Граматика на СБКЕ. Т. 2. Морфология е
указано, че „Въпросителните местоимения за лица, за предмети и за
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признаци се използуват в речта и за изразяване на повишени
емоционални състояния (учудване, възхищение, възторг, презрение и
др.), т.е. във възклицателни изречения. Тяхната функция в такива
случаи обаче е експресивна, а не въпросителна― (Stoyanov 1993: 201),
примери: {Как се топи}2 (F) тоя сняг!; Майко/ {каква съм будала} (F)!;
Аман/ {как щеше да мушнеш} (F) свако си!; {Какви супер удобни
обувчици} (F)!; {Как не се промени} (F) тоз човек,/ бе!; И {как върви с
кисело мляко} (F)!.
При въпросително-възклицателните изказвания се наблюдава
специфика по отношение на функционирането на въпросителните
местоимения и наречия на ниво информационна структура: какъв, как,
колко и под. усилват комуникативната стойност на думата, с която се
съотнасят, т.е. не те са „едноличен― фокус, а част от фокусиран израз.
Казано с други думи, при въпросително-възклицателните изказвания
въпросителната дума не е формообразуваща, а играе роля на усилващ
елемент. Тук формообразуваща е интонацията – тя класифицира
изказването като възклицателно. Въпросителната дума в този тип
изказвания не функционира със съдържанието си на въпросително
местоимение или наречие, а по-скоро се осъществява чрез
омонимичното си битие на елемент с прагматични функции, чието
предназначение е да подсили информационното съдържание на
думата/израза, с които е свързана. Любопитно е да се кажат няколко
думи и за значението, с което въпросителните думи се проявяват във
въпросително-възклицателните изказвания. Така например в Речник на
българския език срещу кой, какъв, колко е отбелязано съществуването
им като въпросителни местоимения/наречия, които са компонент и на
реторични въпроси или се употребяват във въпросителновъзклицателни конструкции за подчертаване, за „изтъкване на висока
степен на качество, състояние, действие― (Cholakova 1993: 631). За
въпросителните думи как и къде може да се прочете, че във
възклицателни изказвания те могат да се проявят със значението си на
частици, напр. когато трябва да се изрази някакво чувство или
преживяване, вж. Как само ухае на свежо!; Къде у нас такива екстри!
(вж. Cholakova 1993: 65; Cholakova 1995: 418).
В този смисъл визираните елементи (как, колко и т.н.)
проявяват характеристики, подобни на чертите на прагматичните
частици. Трябва да се отбележи, че действието на споменатите елементи
(как, колко и т.н.) винаги е насочено вдясно от тях, вж. Аз {колко
години} (F) съм се сблъсквал с такива хора!; Малката им щерка {как се
е разхубавила само} (F)!.
2

С големи скоби {} е показан обхватът на фокусирания израз.
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При въпросително-възклицателните изказвания въпросителната
дума (приличаща на прагматична частица) често заема начална
изреченска позиция (по това си прилича със същинските въпросителни
изказвания), срв. {Как гледаше към вратата} (F)! (котаракът) и Как (F)
се справяш на новото място?. Не са редки случаите, при които
въпросителната дума с прагматични функции е изместена на второ и
дори трето място от подлог, различни по вид обстоятелствени
пояснения, допълнение (сами или комбинирани по някакъв начин),
напр. А Надето (Т) {каква ми е хубава} (F)!; Долу на Кристал (Т) {как
се пързаля} (F)!; Ама семките (Т) {как ги яде} (F)!; Той пък мен (Т) {как
ме успокоява} (F)!. Както се вижда, елементите вляво от как, колко и т.н.
принадлежат към топика на изказването, а самите въпросителни думи (с
прагматични черти) служат като граничен елемент между топика и
фокуса; те едновременно действат усилващо върху информационните
елементи и функционират като сигнализатор за предстоящия фокус.
Частен случай, който поражда допълнително усилване, е
комбинирането на въпросителната дума местоимение или наречие (с
прагматично значение) с междуметие или невъпросителна частица. В
този случай междуметието/частицата стои пред въпросителната дума,
вж. Ах/ какво направих!; Ау/ как съм се опръскала до ушите!;
Божичко/ какви ги говориш! и има само помощни (интензифициращи)
функции.
В събрания материал присъствието на въпросителновъзклицателни изказвания, съдържащи въпросителна частица, e твърде
слабо. Регистрираните случаи са с частицата ли, тип Ти с обувки (F) ли
влиза тука!. Тук отново специфичната възклицателна интонация е тази,
която детерминира изказването като въпросително-възклицателно. При
тези случаи се наблюдава съществена разлика между въпросителновъзклицателните изказвания с частица ли и аналогичните конструкции,
но с пълнозначна въпросителна дума (колко, какви). При първите
частицата ли запазва облика си на фокусираща частица (фокусът е с
обувки) – разликата между този вид въпросително-възклицателни
изказвания и същинските въпросителни изказвания е само и единствено
интонационна. В същото време пълнозначната въпросителна дума се
реализира по един начин при същинските и по съвсем друг – при
несъщинските въпросителни конструкции: съответно като пълноценна
(по функция) въпросителна дума и като елемент с прагматично
значение.
На следващо място ще бъде представен словоредът на
възклицателните изказвания, образувани с помощта на
междуметия и/или невъпросителни частици, тип ах, а-а, оле, ох, охо209

о, ау-у, и-и, бе, абе, ма, ама, ей, боже, майко3 (19%). Както отбелязва М.
Лакова, „междуметията не назовават извънезикова ситуация, както е
при изреченията с лексикално пълнозначни думи, а изразяват някакво
отношение на говорещия към наблюдавана извънезикова ситуация или
към реплика от страна на преждеговорещ― (Lakova).
Типичните словоредни позиции за междуметията и частиците
са две: абсолютното начало (там се срещат междуметия и частици) и
края на изказването (само за частици), напр. О-о-о/ вие сте били съвсем
близо (F)!; То умното си е умно (F)/ бе-е-е!. Във връзка с това М. Лакова
говори за съществуването на йерархия (подредба), която започва от
синтактично най-независимите и върви към по-зависимите в
синтактично отношение части на речта: „Оказва се, че на най-високото
равнище трябва да се разположи частта на речта междуметие, тъй като
една от синтактичните възможни употреби на междуметието е то да
бъде самостоятелно изречение.― [Lakova], вж. следните примери за
т.нар. неразчленими изказвания, изградени само от междуметие, тип:
Ох! [Абе, мамо-о-о! Много хапеш!] (майка към 3-годишния си
син)
[А – Виж/ виж това! Прилича на снимка/ нали?]
Б – Еха! Съвсем като снимка е…] (става дума за картина)
[А – Аз съм си малко непохватна// Ше ме извиняваш,/ ама…]
Б – Опа! [Пак ще разлееш кафето!]
В началото на изказването е възможно да се наблюдава
натрупване на междуметия и частици, вж. Ау-у-у,/ мамо/ те кат’
поникнали (F)!; среща се и рамковата позиция – А-а-а,/ ний пихме водка
тогава/ бе!; ’Ма съм го направил, ама!; Е-е-е,/ готини/ бе!.
Вече е установено, че някои междуметия се отнасят до цялото
изказване4, напр. Е,/ сега глупости (F) говориш!; А-у-у,/ не го харесвам
(F)!; Боже,/ аз съм наистина (F) голяма късметлийка!. Обхватът на
други междуметия (и особено – на невъпросителните частици) обаче е
стеснен: влиянието им е ограничено до конкретна синтактична единица
(най-често това е или граматичният подлог, или лицето, на което се
говори), вж. Ей,/ пинтийо (F)!; Аз сипах (F),/ ма!; Ще те чуят, (F)/ бе!.

3

В случая лексемите боже, майко функционират като частици, а не като обръщения.
М. Лакова отбелязва, че „съществуват и частици, които се отнасят към цяло
изречение, например: И младежите, и девойките ще участват в състезанието, де―
(Lakova).
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По отношение на информационната структура частиците и
междуметията не показват пряка връзка с елементите топик и фокус,
разбирани в класическия им смисъл на носители на стара/нова
информация. Както показват следващите примери, комуникативно
изтъкнат може да бъде всеки синтактичен елемент в рамките на
изказването и това не зависи от мястото на междуметието/частицата, а
се определя от интонационни фактори: Е-е-е,/ голяма работа (F)!; А-аа,/ Тинче-е/ сега (F) отарям!; Ау/ че големи (F)!; Абе, маймуно (F)!; Охоо-о,/ начи си е забравил нашия ключа-а-а (F)!; Е-е-е,/ то и ний (F) сме
едни бизнесдами!; Ей,/ сладко (F) стана нашто вино!; Леле,/ събори
буркана (F)!; А,/ много хубаво (F) си се сетила!; Ний бяхме там (F),/
бе!. И все пак, не може да се твърди, че междуметията не носят
информация – те са специфичен маркер за емоционалното състояние на
говорещия човек, до известна степен подсказват обзелото го чувство и,
когато са в инициална позиция, „подготвят почвата― за същинското
съобщение, въплътено в пълнозначни елементи. Началноизреченските
междуметия в съчетание с конкретна интонация са първосигнален
отговор; те са първото нещо, чрез което развълнуваният човек успява да
изрази чувствата/отношението си, преди да успее да формулира
смислено послание; те са и първото съобщение, което достига до
реципиента и което често е твърде изразително и достатъчно като
отговор.
Що се отнася до невъпросителните частици (бе, ма), тяхното
характерно място в края на изказването или след обръщение (Майко
ма,/ ти нищо не разбираш!) по-скоро е свързано с отношението на
говорещия към неговия събеседник, което често е с лек негативен,
принизяващ оттенък.
Наблюденията над събрания масив възклицателни изказвания
показват, че словоредните специфики на този тип конструкции могат да
бъдат обобщени в следните три групи:
1) Възклицателните изказвания, оформени само с помощта на
интонацията (най-обемното формирование), изглеждат ясни – техният
словоред (формален и на ниво информационна структура) повтаря
моделите на съобщителното изказване.
2) Значително по-сложно е положението във връзка със
словореда на изказванията, образувани с помощта на въпросителни
думи (пълнозначни думи или въпросителни частици) и възклицателна
интонация – в тази група бяха включени и несъщинските въпросителни
построения; стана ясно, че при въпросително-възклицателните
изказвания въпросителната дума губи ролята си на фокус (тя е фокус
при същинските въпроси) и се проявява по-скоро като елемент с
прагматична важност, който усилва елементите вдясно от него; с други
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думи въпросителната дума не е релевантен белег на въпросителновъзклицателните изказвания. За разлика от пълнозначните
въпросителни думи, във възклицателните изказвания въпросителната
частица ли запазва функцията си на показател за фокуса.
3) Словоредът на междуметията и частиците във
възклицателното изказване не е изненадващ във формално отношение
(най-фреквентните позиции са две – в началото и в края), но е интересен
от комуникативен аспект: макар междуметията/частиците да не влияят
върху информационната тежест на другите синтактични елементи, те
притежават собствен информационен заряд, който в съчетание с
интонацията винаги бива разпознат и адекватно разчетен от
реципиентите.
Независимо от изброените по-горе специфики, наблюденията
над примерите от българската разговорна реч потвърждават значението
на интонацията като основна характеристика на възклицателните
изказвания.
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ФОНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪГЛАСНИТЕ В
ТУРСКИЯ ГОВОР НА СЕЛО ВЕНЕЦ – ШУМЕНСКО
Бюлент Кърджалъ
PHONETIC CHARACTERISTICS OF CONSONANTS IN TURKISH IDIOLECTS IN
THE VILLAGE OF VENETS, SHUMEN REGION
Byulent Kardzhala
Abstract: The article presents a study of the Turkish dialect spoken by the
inhabitants of the village of Venets, municipality of Venets, Shumen region. It describes the
characteristics of the studied Turkish dialect, existing and developing in a dialect medium,
typical of the Misian Turkish dialect, mainly at a phonetic level as most typical
representation of speech, the interaction of consonants and the phonetic phenomena related
to them. With respect to the aim of the study, more attention is paid to the phonetic
characteristics of the dialect, which distinguish it from the literary Turkish language. With
regards to phonetics, the focus was not so much on individual words, but to phenomena
contained in these words. The main methods of investigation were auditory analysis and
transcription. The realization of the consonants in the speech is described. The transcription
used in the study is based on the transcription, traditionally used in the Bulgarian Turkology.
Key words: Dialect, Dialectiology, The Dialect of Venets, Phonetics

Главната причина за липсата на стройна научна класификация
на турските говори в България е наличието на много все още
непроучени диалекти, което пък, от своя страна, прави още по-актуален
въпроса за пълното проучване на турските говори у нас и на техните
диалектни особености. В тази връзка проблемът за историческото
развитие и съвременното състояние на турските говори у нас
продължава да привлича вниманието на наши и чужди диалектолози.
Диалектолозите, които се занимават с изследване на турските
говори в България, са длъжни да отчитат особените условия, при които
са се развивали и продължават да се развиват тези говори. Турските
диалекти в България, от една страна, не са подложени на пряко
въздействие на литературния турски език, явявайки се по този начин
носители на много интересни особености, които са или изчезнали, или
най-малкото съхранени в някои говори на Турция; от друга страна, те се
развиват под влиянието на българския език (Boev, Hazai 1960: 129).
Изследователската работа върху турските диалекти у нас
започва тюркологът Димитър Гаджанов (Dallı 1991: 9). Въз основа на
откритите от него „га” и „ка” диалекти, опит за класификация на
балканските турски говори прави българската тюрколожка М. Моллова.
В зависимост от употребата на „г” и „к” в началото на думата, тя
разделя турските говори на „га” и „ка” говори (Mollova 1962: 107–130).
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Унгарският тюрколог Гюла Немет, опирайки се на осем
критерия, от които седем са фонетични и само един е морфологичен,
дели турските говори в България, респективно и на Балканския
полуостров, на два диалекта – източен и западен (Boev 1971: 3).
Информацията, събраната в резултат на организираните в
недалечното минало от Катедрата по тюркология към СУ “Климент
Охридски” многобройни и продължителни диалектоложки експедиции,
съставя картина, която е различна от съществуващата от гледна точка на
особеностите, разпространението и групирането на турските говори на
Балканите.
Според формирането си, развитието си и съвременното си
състояние, турските говори на Балканите формират три диалекта:
1.
Западнобалкански диалект, който от своя страна се
разделя на две наречия: северозападно наречие (включващо и
кюстендилския говор) и югозападно наречие (на територията му се
намират юрушки говори, които са доста разпръснати).
2.
Източнобалкански диалект, който от своя страна се
разделя на две големи групи наречия: мизийско и тракийско. Тези две
наречия включват различни говори: добруджански говори;
делиормански говори; герловски говори; старопланински говори;
говори, характерни за Дунавската равнина; говори, характерни за
поречието на р. Тунджа; говори, характерни за поречието на р. Марица;
източнотракийски говори, като тузлушките говори с някои свои
особености приличат на източнородопските говори.
3.
Източнородопски диалект, включващ отделни малки
говори1.
Хюсеин Даллъ, позовавайки се на Емил Боев, дава следната
условна класификация на турските говори, базираща се на диалектните
им особености:
1.
Западнобалкански турски диалект или говори.
2.
Мизийски и тракийски турски говори.
3.
Източнородопски, герловски и тузлушки турски говори
(Dallı 1991: 13).
На Е. Боев е и тезата, че е необосновано включването на
източнородопските, среднородопските и лудогорските турски говори
към един диалект (Boev 1971: 3-4).
Обект на настоящото изследване е турският говор на жителите
на с. Венец, община Венец, област Шумен.
1

Като източник на информация са ползвани записки от лекции по дисциплината
„Турска диалектология”, четени през 1995 г. от проф. Емил Боев пред студенти от
специалност Турска филология към ШУ “Епископ Константин Преславски”.
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Целта, която си поставяме с това изследване, е да представим
особеностите на проучвания турски говор, съществуващ и развиващ се в
диалектна среда, типична за мизийския турски диалект. Ще обърнем
внимание предимно на фонетичното равнище като най-характерна
страна на говора и ще засегнем взаимодействието на съгласните и
фонетичните явления, свързани с тях. Тук е мястото да отбележим, че в
никакъв случай не омаловажаваме значението на фонетичната и
фонематичната характеристика на говора, както и морфологичните,
синтактичните и лексикалните му особености и характеристики, поради
което същите ще бъдат предмет на други изследвания.
С оглед на целта на изследването, по-голямо внимание е
отделено на фонетичните особености на говора, отличаващи го от
книжовния турски език. Във фонетиката вниманието е насочено не
толкова към отделните думи, а към явленията, чиито носители са те.
Предвид резултатите от направените изследвания, турският
език на жителите на с. Венец, според класификацията на Г. Немет, може
да се отнесе към източнобалканския турски диалект; според деленето на
М. Моллова на „га” и „ка” турски говори – към „ка” говорите; според
тази на Е. Боев – към подгрупата на делиорманските говори на
мизийското наречие, което е част от групата на източнобалканския
турски диалект.
Методика на изследване
Основен метод на изследване е слуховият анализ и
транскрибирането. Описани са реализацията на съгласните в звучаща
реч.
Информатори
Анализиран е звукозаписен материал, използван при
изготвянето на дипломна работа на тема „Фолклорът на с. Венец”2,
събран през 1997 г., както и звукозаписен материал, използван при
написването на статия на тема „Фолклорни мотиви от с. Венец –
Шуменско” (Kardzhala 2004), събран през 2003 г. от следните
информатори:
1.
Айше Сюлейман Мусаметтин, родена през 1922 г. в с.
Венец, община Венец, област Шумен; образование – начално
(починала).
2.
Ахмет Мехмет Рахим, роден през 1930 г. в с. Венец,
община Венец, област Шумен; образование – VІІ клас (починал).
2

Дипломна работа на тема: „Фолклорът на село Венец”. Научен ръководител: доц.
Вера Самарджиева. ШУ „Епископ Константин Преславски‖, 1998, 195 стр.
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3.
Ахмет Рафи Кула, роден през 1932 г. в с. Венец, община
Венец, област Шумен; образование – І клас (починал).
4.
Емине Али Раим, родена през 1943 в с. Венец, община
Венец, област Шумен; образование – начално.
5.
Емине Салих Бахар, родена през 1925 г. в с. Венец, общ.
Венец, област Шумен; образование – начално.
6.
Зелиха Салиева Салимова, родена през 1941 г. в с. Венец,
община Венец, област Шумен; образование – начално.
7.
Ибрахим Мехмед Исуфов, роден през 1945 г. в с. Венец,
община Венец, област Шумен; образование – ХІ клас.
8.
Мехмед Реджеб Топал, роден през 1920 г. в с. Венец,
община Венец, област Шумен; образование – ХІ клас (починал).
9.
Садие Адил Ехлиман, родена през 1920 г. в с. Калино,
община Хитрино, област Шумен; образование – начално (починала).
10. Салиха Адил Кърджалъ, родена през 1945 г. в с.
Страхилица, община Венец, област Шумен; образование – висше.
11. Селиме Юсуф Гакчъ, родена през 1921 г. в с. Венец,
община Венец, област Шумен; образование – начално (починала).
12. Хълми Халим Хаджихюсмен, роден през 1942 г. в с.
Венец, община Венец, област Шумен; образование – основно (починал).
Транскрипция
Транскрипцията в това изследване е на основата на
транскрипцията, традиционно използвана в българската тюркология
(Boev 1971: 5-7).
В съвременния турски език, чийто фонетичен строеж се е
формирал в един дълъг исторически период, особено важна роля играе
взаимодействието на звуковете, изразяващо се преди всичко в
синхронизма им, който се проявява в няколко закона. Г. Гълъбов
отбелязва, че, според морфологичното деление на езиците, турският
език спада към тъй наречените аглутинативни, прилепващи езици –
„bitişken diller”. Самият израз „прилепващи езици” насочва към
разбирането, че думите в турския език обикновено се образуват чрез
прилепване на наставки (ek) или окончания (takı) към дадена дума, взета
за основа. При образуване на думите по този начин в турския език обаче
действат няколко правила за звукова, вокална хармония, които
обгръщат и първичния строеж на думата. Те се наричат правила или
закони за вокалната хармония и се делят три на главни закона:
1.
Закон за звукова хармония на гласните или прогресивна
асимилация на гласните.
2.
Закон за звукова хармония на съгласните или прогресивна
асимилация на съгласните.
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3.
Регресивна асимилация на гласните и съгласните.
Тези закони от своя страна се разпадат на по-специални правила
(Gulubov 1949: 37).
Взаимодействието на звуковете в турския говор на с. Венец ще
разгледаме за съгласните, като ще бъдат посочени и случаите на
взаимно влияние между гласни и съгласни.
1. Взаимодействие на съгласните
Съгласните в говора на с. Венец се уподобяват както в права,
така и в обратна посока.
Асимилацията (хармонията) на съгласните представлява особен
фонетичен процес, в някои случаи паралелен на асимилацията на
гласните и сходен с него в това, че тук също става уподобяване на един
звук на друг по определен признак както в прогресивно, така и в
регресивно направление. Уподобяването на съгласните може да става по
признака звучност-беззвучност, т. е. по степен на участие на гласовите
връзки, а също и в зависимост от положението на устните при
произнасянето на звука. Тези два процеса се наричат съответно
прогресивна и регресивна асимилация (хармония) на съгласните по
звучност-беззвучност и регресивна устнена асимилация на съгласните
(прогресивната устна асимилация не играе съществена роля в турския
език).
Освен споменатите типове уподобяване на съгласните, които са
свойствени за турския език и неговите териториални диалекти, в
диалектите в забележима степен се наблюдава
също (по-рядко
регресивна) носова асимилация, т. е. уподобяване на съгласните с
носовите сонанти [m] и [n] (Sevortyan 1955: 46).
1.1. Уподобяване на съгласните по признака звучностбеззвучност
1.1.1. Прогресивна асимилация на съгласните
Когато началната или коя да сричка в дадена турска дума
завършва нa съгласна, началната съгласна на следващата сричка се
приспособява към крайната съгласна на предходната сричка. Така, ако
крайната съгласна на предходната сричка е звучна съгласна, то и
началната съгласна на следващата сричка бива звучна и обратно – ако
крайната съгласна на предходната сричка е беззвучна, то и началната
съгласна на следващата сричка бива беззвучна: yazdà > [yazdà], yazdì >
[yazdì], fırıncì > [fırıncì], yaptı > [yaptı] и др.
Отклонения от това правило в изследвания говор бяха
забелязани в случаите, когато към дадена турска дума, която завършва
нa съгласната r, се прибави окончание с начална звучна съгласна,
съгласната r изпада: demirci > [demi:ci]; Türkçe > [Tü:kçe].
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В думи от нетюркски произход, когато към тях се прибавят
започващи със съгласна наставки, също не се наблюдава нарушаване на
горното правило: İsmet’tèn > [İsmet’tèn], Burgaz’dàn > [Burgaz’dàn].
Тъй като сонорните съгласни [l], [m], [n], [r] нямат съответни
беззвучни съгласни, те остават неизменяеми както след звучни, така и
след беззвучни съгласни: denizlèr > [denizlè:], seslèr > [seslè:], i eklik >
[ i eklik], dizmeyè > [dizmè:].
1.1.2. Регресивна асимилация на съгласните
Асимилацията на съгласните по признака звучност-беззвучност
може да има и регресивна насоченост. В изследвания говор бяха
констатирани следните примери: bakmàzsa > [bakmàssa], yemèzse >
[yemèsse], tuzsùz > [tussùs], eyvàh > [èvva:], olmàzsa > [olmàssa], gitmèzse
> [gitmèsse].
1.2. Уподобяване според мястото на учленение
1.2.1. Носова (назална) асимилация
В изследвания говор е силно разпространено уподобяването на
някои съгласни по място на учленение, като това явление в говора е поразвито, отколкото в книжовния език. Значително по-разпространена в
турския език е прогресивната, отколкото регресивната носова (назална)
асимилация. Тя се изразява в това, че сонорната съгласна [l] се
асимилира от предхождащата я (и по-рядко от следващата) [n].
Носовата асимилация на съгласните е широко разпространена в голяма
част от териториалните диалекти (Sevortyan 1955: 52).
В зависимост от посоката на действие уподобяването може да
бъде право и обратно.
1.2.1.1.
Прогресивна
носова
асимилация
(право
уподобяване): [nl] > [nn]: samanlìk > [sàmannık], gelinlik > [gelinnik],
dinlè > [dinnè], karanlìk > [karannìk], nişanlì > [nişannì], onlàr > [onnà:],
canlì > [cannì], anlamàk > [annamàk], inlemèk > [innemèk], dinlemèk >
[dinnemèk], kanlì > [kannì].
1.2.1.2.
Регресивна
носова
асимилация
(oбратно
уподобяване)
В изследвания говор примери за регресивна носова асимилация
(oбратно уподобяване) не бяха регистрирани.
1.2.2. Регресивна устнена (лабиална) асимилация на
съгласните
По-малко разпространена е устнената асимилация на
съгласните, която се изразява в това, че носовата съгласна [n] се
асимилира от следващата устнена съгласна [m] или [b], първата от които
също се явява носова.
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Устнената асимилация е характерна както за литературния език,
така и за териториалните диалекти: İstànbul > [İstambùl], òn bir > [òm_...
_bir], òn beş > [òm_....._beş].
2. Взаимодействие между гласните и съгласните
Закономерното омекотяване на съгласните в срички с меки
гласни, което е характерно за турския език, се наблюдава и в изучавания
говор.
Всяка съгласна, с изключение на [у], се явява в два варианта –
палатализиран и непалатализиран.
Изключение правят предимно думи от чужд произход.
При прибавяне на наставки, започващи с гласна към дума, която
завършва с беззвучна съгласна, последната се озвучава:
dolàp -ı > dolabì > [dolabì], kitàp -ı > kitabì > [kitabì], kınnàp -ı >
kınnabì.
Някои съгласни оказват закръглящо въздействие върху
съседните незакръглени гласни: papàz > [popàs ], biber > [bübè:]// [böbè:],
babà > [bubà/ buvà].
Изключенията в книжовния език са валидни и за изследвания
говор: küp>[küpǜ].
3. Фонетични явления при съгласните
3.1. Разподобяване (дисимилация)
Наблюдават се ограничен брой спорадично възникнали случаи
на разподобяване: fincàn > [filcàn], berbèr > [belbèr], karìnca > [karìmca],
ka tì > [kaştì], muşambà > [muşammà], i ti >[işti], öl tǜ > [ölştǜ].
3.2. Отпадане на съгласни
В изследвания говор съгласната [b] отпада по-рядко:
[b] > 0: böbrèk > [bö:rèk], но ibrik > [yıbrık];
Съгласните [h], [r] в изучавания говор са изключително
неустойчиви в сравнение с други говори и отпадат много често, като
съгласната [h] почти винаги отпада в начална позиция: [h] > 0: haftà >
[aftà], kahvè > [ka:vè], sarhòş > [sa:ròş]; l hàna > [l à:na], sahip > [sayip],
mahallè > [ma:lè], sabàh > [sabà:], kabahàt > [kabà:t], tohùm > [tò:m],
ihtiyàr > [i'tyà:], rahmetli > [ra:metli], mahpùs > [mapìs], tahtà > [ta:tà],
Fahri > [Fa:ri], hızlì > [ızlì], sarhòş > [sa:roş]; [r] > [0]: tekerlèk > [teke:lèk],
ver > [ve:], sònra > [sò:na], vèrmemek > [vè:memek], sarımsàk > [samsàk],
bilirken > [bilè:ke], verirken > [verè:ke]// [veri:ke], öldülèr > [öldülè:],
aldılàr > [aldılà:].
Съгласната [ğ]: При отпадането си тя причинява удължаване на
предхождащата гласна, като са регистрирани и примери, в които [ğ] се
заменя с [y]: ağìz > [à:s ], bağìr > [bà:r], bağlì > [ba:lì], doğrù > [do:rù],
değirmèn > [de:mèn], düğǜm > [dü:mǜk], göğǜs > [gö:s], sağìr > [sà:r],
yapağì > [yapà:], oklağì > [òkla:], buzağì > [bızà:], leğèn > [ilè:n]; ğ > y:
219

düğün > [düyǜn]// [dü:n], yağa > [yayan], dağa > [da:ya], ciğèr > [ciyè:],
değiştirmèk > [di:şti:mèk]// [deyişti:mèk], tığı > [tı:yı]; ğ > n: değiştirmèk >
[denişti:mèk] [ğ] > [v]: soğàn > [suvàn].
Съгласните [k] и [n]: Отпадане на съгласната [k] се наблюдава в
съседство със съгласните [s], [ş] и рядко [v], което доста често е
съпроводено с удължаване на предхождащата гласна: [k] > 0: yüksèk >
[yü:sèk], ekşi > [i:şi], ekşimik > [i:şmik], eksik > [i:sik], öksürǜk > [ö:sürǜk];
ölecèkmiş > [ölcè:miş], atacàksa > [atасà:sa], bebèk > [bèbе], örümcèk >
[örǜmce:], alacàksın > [alcàn], vereceksin > [vercèn]// [verecèn].
Pедки са случаите на изпадане на съгласната [n]: insàn > [i:sàn].
Съгласната [y]: Отпадането на съгласната се наблюдава в
средата и в края на думата: i i > [i:], söylè > [sö:lè], öyle / öylè > [ ö:le] /
[ö:lè], böyle / böylè > [bö:le] / [bö:lè], güvèy > [güvè:], [y] > [0]: tüy > [tü:],
köy > [kö:].
Съгласната [t]: Наблюдава се отпадане на съгласната [t]: dost >
[dos], dostlùk > [doslùk], rastlamàk > [raslamàk], iftlik > [ iflik].
3.3. Озвучаване, обеззвучаване и преходи на съгласни
Озвучаването и обеззвучаването на съгласните заемат важно
място във фонетиката на тюркските езици и са един от критериите за
класификация на турските говори.
3.3.1. Озвучаване на съгласни
Озвучаването, реализиращо се предимно при
беззвучни
съгласни, заемащи начална позиция в съответната дума, не е характерно
за говора явление. Озвучаването на съгласни се среща в изолирани
случаи при беззвучни съгласни, заемащи начална позиция в съответната
дума и почти винаги при спрежението на глаголи в сегашно време,
които окончават на съгласната r.
[s] > [z]: sümbül > [zümbül]; [t] > [d]: takmàk > [dakmàk], tatmàk
> [datmàk], kaynatìyor > [кaynadе:]// [кaynadè:ri], anlatìyor > [annadè:]//
[annadè:ri], aldatìyor > [aldadè:]// [aldadè:ri].
3.3.2. Oбеззвучаване на съгласни
Друго характерно и не по-малко застъпено в говора явление е
обеззвучаването на звучните съгласни. Реализира се в началото, в
средата и в края на думите: [b] > [p]: binmèk > [pinmèk], bıtràk > [pìtrak];
[d] > [t]: dikèn > [tikèn], dahà > [tà:], deftèr > [teftèr], dèmin > [tèmin], destè
> [testè], abdèst > [aptès], öd > [öt]; [v] > [f]: kovà > [kòfa], ev > [ef]; [z] >
[s]: zincir > [sincir]// [sinci:], ağìz > [à:s ], papàz > [popàs ], kız > [kıs ], biz
> [bis ], sekiz > [sekis ], biraz > [biras ].
3.3.3. Други преходи на съгласни:
[m] > [n]: şimdi > [şindi]; [ğ] > [v]: soğàn > [suvàn], ağìr > [avìr]//
[а:r]; [ğ] > [g]: ağà > [agà]; [n] > [m]: kurşùn > [ku:şùm]; [y] > [v]: köye >
[kövè].
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3.3.4. Групи съгласни
При групите съгласни са регистрирани следните особености:
3.3.4.1. Наблюдава се отпадане на съгласни от двойка еднакви
съгласни и разреждането на групи от две и повече съгласни: mahallè >
[ma:lè]; evvèl > [evèl], iftlik > [ iflik], ift i > [ if i], dostlùk > [doslùk];
3.3.4.2.
На мястото на [ t] в повечето случаи се изговаря
групата съгласни [şt]: ka tì > [kaştì], ge ti > [geşti], u tù > [uştù], gö tǜ >
[göştǜ];
3.3.4.3.
Групата „ts” е устойчива:; yatsàk > [yatsàk], bitsè >
[bitsè], gitsèk > [gitsèk], atsàk > [atsàk]. Изолиран е случаят, когато се
заменя с друга група съгласни: yatsì > [yassì]
3.3.4.4.
Групата [st] е устойчива в средата и в края на
думата. В начална позиция се наблюдава добавяне на гласна пред
групата съгласни „st”: Stèfka > [İstèfka], Stoyàn > [ Üstüyàn], Stèfan >
[İstefàn].
3.3.4.5.
Групите съгласни [ks] и [kş] са неустойчиви.
Много често в съчетанието [ks] съгласната [k] отпада: eksik > [i:sik],
yüksèk > [yü:sèk], öksǜz > [ö:sǜs ], öksürmèk > [ö:sü:mèk]. В определени
случаи отпада и групата съгласни [ks]: gelecèksin > [gelcèn], yapacàksın >
[yapасàn]. Същата особеност се наблюдава и при групата съгласни [kş],
като освен отпадане на съгласната [k], в eдин от примерите се
наблюдава и замяната й с меката съгласна [v]: ekşi > [i:şi], bakşiş >
[ba:şış], okşamàk > [o:şamàk]; akşàm > [avşàm];
3.3.4.6.
Групата съгласни [rl] има неустойчив характер в
изследвания говор. Наблюдава се изпадане на съгласната [r] при
изговор: tekerlèk > [teke:lèk]; türlǜ > [tü:lǜ], kìrlangı > [kì:langı ], amurlù
> [ amı:lì], zòrla > [zò:la], yerli > [ye:li], toparlàk > [top:làk], yuvarlàk >
[yuva:làk];
3.3.4.7.
Групите съгласни [rb], [rk], [rp] ,[rt] също са с
много неустойчив характер: türbè > [tü:bè], kırkayàk > [kı:kayàk], kerpetèn
> [ke:pedèn[, kirpi > [ki:pi], kertènkele > [ke:tènkele].
3.3.4.8.
Групите съгласни [nl], [ml], [ln]
Групата съгласни [nl], за разлика от групите [ml] и [ln], има
изключително неустойчив характер и при изговора й се наблюдава
асимилиране на сонорната съгласна [l] от предхождащата я [n]: [nl] >
[nn]: samanlìk > [sàmannık], gelinlik > [gelinnik], dinlè > [dinnè], karanlìk >
[karannìk], nişanlì > [nışannì], onlàr > [onnà:], canlì > [cannì], anlamàk >
[annamàk], inlemèk > [innemèk], kanlì > [kannì], anlattì > [annattì], anladì >
[annadì], dinlemèk > [dinnemèk];
Изговорът на групите съгласни [ml] и [ln] е също неустойчив:
akşamleyin
> [avşàmna]; yalnìz > [yannìz], alnì > [annì]. Сред
регистрираните примери беше отчетен изолиран случай, при който
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изговорът да има два варианта, при единия от които не се налага
някаква звукова промяна в групата съгласни [ml]: memlekèt >
[memlekèt], но и memlekèt > [memnekèt].
3.3.4.9. Групите [zl], [zv] и [nz]
От регистрираните примери става ясно, че не може да става
дума за неустойчивост при въпросните групи съгласни:
[zl] > [zl]: hızlì > [ızlì], tuzlù > [tuzlù], buzlù > [buzlù]; [zv] > [zv]:
cezvè > [cèzve]; [nz] > [zl]: benzemèk > [benzemèk].
Изводи
Взаимодействие на съгласните
1.
Взаимодействието на звуковете се проявява в две насоки:
взаимодействие на съгласни и взаимодействие между гласни и
съгласни.
2.
Хармонията на съгласните, която е добре застъпена в
говора на с. Венец, се изразява в тяхното уподобяване по признака
звучност-беззвучност и според мястото на учленение.
3.
Уподобяването на съгласните според мястото на
учленяване бива право и обратно.
Взаимодействието между гласни и съгласни
Проявява се в следните насоки:
1.
Уподобяване по признака мекост – твърдост;
2.
Озвучаване на беззвучните съгласни в краесловието при
прибавяне на наставки, започващи с гласни;
3.
Закръгляне на гласните под влиянието на съседните
съгласни.
Фонетични явления при съгласните
1. В говора най-често отпадат [h], [r], [ğ], [k], [y], при което
обикновено причиняват удължаване на гласна. По-рядко отпадат
съгласните [b], [f], [l], [n] и [t], а в сравнение с други говори съгласната
[h] в начална позиция е изключително устойчива.
2. В изучавания говор се наблюдава тенденция към разреждане
на струпванията на съгласни.
3. Озвучаването на беззвучни съгласни предимно в началото и в
края, както и обеззвучаването на звучни съгласни в началото, в средата
и в края на думите са застъпени в говора фонетични явления.
4. Срещат се и други преходи на съгласни, които се дължат на
различни причини.
5. Групите съгласни в местния говор по признака на
устойчивост се делят на устойчиви, полуустойчиви и неустойчиви.
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ЕЗИКЪТ НА ТУРСКОТО ПРАВО
Менент Шукриева
THE LANGUAGE OF THE TURKISH LAW
Menent Shukrieva
Abstract: Law is a system of rules created and enforced to regulate the
relationships within a society. Therefore, each recipient is expected to understand the
content of laws, regulations and other legal texts to be able to adequately apply the norms
and rules contained therein. This article considers the comprehensibility and clarity of the
Turkish legal language in the light of the fact that it contains a substantial number of lexical
units of Persian and Arabic origin.
Key words: legal Turkish, Turkish legal language

Значението на отношението право и език е изключително
важно. Независимо дали езикът е на законодателя, на съдията, на
адвоката или на представител на доктрината, въпросното отношение се
проявява двупосочно: а) от една страна, езикът служи за изразяване на
правилото; б) от друга страна, той въздейства върху правилото.
Известно е, че законотворческата култура предполага строго
издържани професионален стил и език на нормативно-правния акт и
едновременно с това – разбираемост и достъпност за широк кръг от
населението, защото, както посочва Д. Милкова, „правото като основен
и най-важен нормативен регулатор се отнася пряко до всекидневното
практическо битие на хората, което налага всички да разбират
посланията, които то им изпраща― (Milkova 2002: 253).
Именно достъпността на турските нормативни и юридически
текстове става спорен момент през 20-те години на ХХ в. След
обявяването на републиката се установява потребността от лексикални
реформи в правото. В резултат на пуристичните тенденции, започнали
след езиковата реформа под предводителството на Ататюрк, в употреба
влизат нови думи и заменят чуждите, останали като наследство от
Османско време. Например: Anayasa (teşkilat-ı esasiye) –конституция,
yasa (kanun) – закон, tüzük (nizamname) – устав, tüzel kişi (hükmi şahıs) –
юридическо лице, savcı (müdde-i umumi) – прокурор; yasama (teşri) –
законодателство и др.
През 1974 г. турският изследовател Йозджан Башкан посочва
преимуществата от употребата на турски термини по следния начин:
лесна разпознаваемост;
лесно запаметяване;
ясни връзки;
понятийно богатство при изчистването на чужди термини;
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ясна мисъл (Başkan 1973: 179).
Въпреки частичната замяна на арабските и персийски думи с
родни турски, както и непрестанните призиви на езиковедите към
юристите за достъпност на турския правен език, някои турски
юридически документи (напр. пълномощни, съдебни решения) се
оказват неразбираеми и недостъпни за широк кръг от хора и
съдържанието им достига до тесен кръг адресати, които имат
съответните познания и опит. Една част от действащите в Турция
закони могат да се определят като автономни, неясни и неразбираеми.
Ярък пример за това е Законът за правно-процесуалното
съдопроизводство (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu), приет на 18. 06.
1927 г., но действащ и до днес.
Например:
Таблица 1
Madde 236 – Dava evrakında Член 236 – Допуска се едната от
veya hakim huzurunda iki taraftan страните или пълномощникът да
birinin veya vekilinin sebkeden направи
признанието
в
ikrarı muteberdir. Ve mukir olan документацията по делото или
taraf aleyhine delil teşkil eder.
да го декларира пред съдията,
като това признание се счита за
доказателство
срещу
признаващата страна.
Maddi bir hatadan neşet ettiği Признанието не може да бъде
sabit olmadıkça ikrardan rücu оттеглено, доколкото то не се
olunamaz.
дължи на материална грешка.
Sulh
müzakeresi
esnasında Признанието, направено по
sebkeden ikrar muteber değildir.
време
на
преговори
за
споразумение, няма валидност.
Mahkeme haricindeki ikrarı teyit
edecek delail ve emare mevcut ise
hakim buna binaen hüküm
verebilir.

Ако съществуват доказателства
и
улики,
които
не
са
представени в съда, но могат да
обосноват признанието, съдията
може да се произнесе с решение
въз основа на тях.

Madde 238 – Delil davanın
halline tesir edebilecek münazaalı
hususları ispat için ikame olunur.
Maruf ve meşhur olan veya ikrar

Член 238 – Доказателството се
допуска за обосноваване на
спорните обстоятелства, които
биха оказали влияние върху
225

olunan
hususlar
sayılmaz.

münazaalı изхода на делото. Известни и
явни
обстоятелства
или
обстоятелства, които са били
допуснати в залата, не се считат
за спорни.

Madde 245 – Aşağıdaki kimseler Член 245 – Лицата, посочени
şahadetten imtina edebilirler:
по-долу, могат да откажат да
дават свидетелски показания:
1 – İki taraftan birinin nişanlısı,

1 – Годеник
страните;

на

някоя

от

2 – Aralarında evlilik rabıtası 2 – Съпруг/а на една от
mürtefi olsa bile iki taraftan страните, независимо дали има
birinin karı veya kocası,
съществуващ брак;
3 – İki taraftan birinin neseben
veya sebeben usul ve füruu yahut
üçüncü dereceye kadar neseben
veya kendisiyle sıhriyet hasıl olan
evlilik rabıtası mürtefi olsa bile
ikinci dereceye kadar sebeben
civar hısımları ve aralarında
evlatlık rabıtası bulunanlar,

3 – Роднини по права възходяща
и низходяща линия на страната
и нейният съпруг/а или роднини
до втора степен, включително
по
съребрена
линия
или
сватовство, независимо дали
има съществуващ брак, или при
наличие
на
родство
по
осиновяване;

4 – Memuriyet ve sanat ve
meslekleri itibariyle bir kimsenin
sırrını bilenler, şu kadar ki o
kimse
muvafakat
ederse
şahadetten imtina edemezler.

4 – Лица, които, поради своята
длъжност,
професия
или
занятие, са запознати с тайните
на дадено лице, не могат да
откажат да свидетелстват, ако
въпросното лице даде съгласие
да бъдат взети показания от тях.

Madde 256 – Müstesna hallerde,
iki tarafın muvafakatleri ve
hakimin
tensibiyle,
tayin
olunacak
müddet
zarfında
cevaplarını tahriren beyan etmek
üzere şahide bir sual varakası
gönderilebilir.
Bu
suretle
muamele
yapılması
şahidin

Член 256 – По изключение в
някои случаи, със съгласието и
на двете страни и одобрението
на съдията, на свидетеля се
изпраща въпросник, чрез който
да отговори на зададените му
въпроси в писмен вид, в
определен за тази цел срок.
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vereceği cevabın hükme kafi olup Изпълнението на процедурата
olmadığını
hakimin
takdir по този начин не възпрепятства
etmesine mani olamaz.
съдията да даде становище дали
дадените от свидетеля отговори
са достатъчни за произнасяне с
решение.
Madde 258 – Şahitler alelüsul
tebliğ olunacak davetiye ile
mahkemeye çağırılır. Davetiyede
iki tarafın isimleri ve hangi
hususu ispat için mahkemeye
çağrıldığı ve hangi gün ve saatte
hazır bulunulacağı yazılır.

Член 258 – Свидетелите се
призовават
в
съда
чрез
изпращане на призовка по
надлежния ред. Призовката
следва да съдържа имената на
двете
страни
по
делото,
обстоятелството,
за
чието
доказателство се призовава
свидетелят, деня и часа, в който
трябва да се яви в съда.

Tebliğ muhakeme gününden Връчването
на
призовката
laakal iki gün evvel icra olunmak трябва да се направи най-късно
lazımdır.
два дни преди деня на съдебното
заседание.
Müstacel işlerde şahidin daha При неотложни производства
evvel gelmesine karar verilebilir. може да се постанови и поранното явяване на свидетеля.
Всъщност, както отбелязва Мехмет Тахир Йонджю, „най-явната
характеристика на нормативните актове от миналото до днес си остава
тежкият език и начинът на изказ, неразбираем за нито един обикновен
гражданин, като целта е езикът на правото да се ползва само от
прависти― (Öncü 2013: 1).
Съществуват напълно противоположни мнения по отношение
на сложността и лексикалния състав на турския правен и юридически
език, както и относно необходимостта да се прочисти от чужди думи.
Наблюденията показват, че отрицателно мнение за пуристичните
тенденции изказват най-често юристи, докато лингвистите водят борба
както с арабските и персийски думи, така и с други особености на
правния език, превръщащи го в едва ли не „елитарен език―, или, както
посочва Торбов, „в миналото е имало периоди, в които правото е
смятано за привилегия на елита или за божие дело― (вж. Torbov 1992).
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Така, както в усилията за чистота на българския език са
съществували противоположни мнения, като едни са искали езикът да
бъде очистен от всички чужди думи (което по същността си е проява на
пуризъм), а други – само от действително ненужните, така и по въпроса
за замяната на архаизмите с арабски или персийски произход в турския
правен език съществуват разнородни възгледи и теории.
Х. Ръдван Чонгур смята, че юридическият език трябва да е
преди всичко разбираем и отговарящ на граматическите и лексикалните
изисквания на езиковата норма. Според него създаването на нови
еквиваленти на старите понятия и запазилите се в юридическата
терминология архаизми не е никак лесно за постигане дело (Çongur
1967: 74).
Бюлент Чифтпънар споделя мнението на Чонгур за това, че
езикът на правото трябва да е ясен и разбираем. Той обръща внимание
върху социалния ефект на подобно разминаване и подчертава, че
„неяснотата на юридическия език, съдържащ закони и правила,
предназначени за обществото, ще предизвика появата на пропаст между
управляващи и управлявани поради това, че правилата няма да са ясни
на обществото― (Çiftpınar 2008: 183).
Интерес предизвиква книгата на проф. д-р Сюхейл Дербил
„Административно право― (İdare Hukuku), в чийто предговор юристът
изрично отбелязва следното: „написах тази книга на ТУРСКИ език, за
да предпазя младите от наизустяване на едни заплетени и трудно
разбираеми османски думи и термини― (Derbil 1955: 3). Книгата е
издадена през 1955 г. и, както посочва Ашчъоглу, авторът е отнесъл
доста критики и укори от своите съвременници (Aşçıoğlu 2001: 6).
Въпросът за понятността на правото буди не само дискусии,
понякога поражда и неловки ситуации. За една такава ситуация, в която
попада президентът Тургут Йозал, пише Четин Ашчъоглу. На влизане в
сградата на Върховния касационен съд, докато разговарял с
магистратите, Йозал решава да изтълкува известната сентенция на
Ататюрк „Adalet mülkün temelidir―, присъстваща във всяка съдебна зала
и пред всяка съдебна институция, и казал: „Вие сте пазители на
имуществото на гражданите―. Всъщност значението на сентенцията е
„Фундаментът на държавната власт е правдата―, защото adalet е правда,
правота, а mülk е държавна власт (законодателна, изпълнителна и
съдебна), но мнозина от юристите не знаят това (Aşçıoğlu 2001: 6). В
коментара си за така създалата се ситуация Ашчъоглу подчертава, че
„щом езикът има слабости, съвсем естествено е и президентът да
допуска грешки― (Aşçıoğlu 2001: 6).
Според проф. д-р Хюсеин Хатем, преподавател в Юридическия
факултет на Истанбулския университет, цитиран от Мурат Айдън
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(Aydın 2000), пуризацията в езика на правото е резонна, но с нея не бива
да се прекалява. Хатем е на мнение, че в езика на правото има трайно
установени термини, като manevi tazminat (морално обезщетение),
zilyetlik (владение; собственост), които трябва да останат в употреба,
понеже са придобили широко разпространение. В допълнение посочва,
че замяната на думата dava (означава дело и идва от арабски език) с
aranç (турска дума със значение „дело‖) е неудачна, както и замяната на
новата дума savcı (прокурор) с остарелия неин еквивалент müdde-i
umûmi.
За умерено действие в „почистването― на правния език е и
Юджел Сайман – бивш председател на Истанбулската адвокатска
колегия, който признава, че „езикът на по-старите закони е трудно
разбираем не само от народа, но и от младите юристи―, но смята, че
замяната на стари персийски и арабски думи с турски трябва да бъде
добре премерена1.
В изказване по време на симпозиум на тема „Турският
граждански процесуален кодекс‖, организиран на 24. 03.2011 г., адв.
Бюлент Нури Курдоглу подчертава, че езикът в новия процесуален
кодекс, както и в другите новоприети основни нормативни актове, е
изчистен и сведен до разбираемо ниво, но въпреки това редица
архаични думи са се запазили с аргумента, че са термини, присъщи на
юридическия дискурс. В допълнение Курдоглу отбелязва, че голяма
част от тези термини имат турски еквиваленти, които могат да заместят
чуждиците и посочва конкретни примери в защита на своята теза
(Kurdoğlu 2011:1).
Термин от чужд
произход, използван
в нормативната
уредба
müdahil

Турски еквивалент

aleniyet ilkesi

açıklık ilkesi

makul süre
sevk ve idare eder
isticvap

uygun süre
yönetir
sorgu

1

katılan

Източник: http://www.hukukihaber.net.
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Таблица 2
Превод на
български език
съищец; участник в
колективен иск
принцип на
публичност
подходящ срок
ръководи, управлява
разпит

През 2005 г. в един юридически блог адв. Армаган Конялъ2
пише, че в новия текст на Закона за задълженията (Borçlar Kanunu)
редица термини с арабски и персийски произход са били заменени с
турски. Например:
Таблица 3
Термин от чужд
Турски еквивалент
Превод на
произход, използван
български език
в предходния текст
на Закона за
задълженията
akit
sözleşme
договор
borç münasebeti
borç ilişkisi
дългови отношения
zımnî kabul
örtülü kabul
косвено приемане
rükünlar
unsurlar
елементи; съставни
части
tahriri şekil
yazılı şekil
писмена форма
hata
yanılma
грешка, объркване
hile
aldatma
измама, лъжа;
хитрост, уловка,
номер
ikrah
korkutma
сплашване
tediye
ödeme
плащане
semen
satış bedeli
продажна цена
nef‘i
yarar
полза, облага,
интерес
müteahhit
yüklenici
изпълнител
muhanülaleyh
havale ödeyicisi
наредител (на
превода)
muhalünleh
havale alıcısı
получател (на
превода)
В същата публикация3 адвокатът посочва, че една част от
термините остават в употреба поради това, че за тях не е бил намерен
точен еквивалент: feragat (доброволен отказ), tasarruf (разпореждане,
разпоредителни действия), muacceliyet (изискуемост), halefiyet
(приемственост),
rücu
(връщане;
възстановяване),
tazminat
2
3

Източник: http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=4070.
Източник: http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=4070.
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(обезщетение), ifa (изпълнение), ibra (оправдание; освобождаване от
задължения/ отговорност; оправдателна присъда), zilyetlik (владение;
собственост), def’i (правни причини и доводи), müdahale (намеса), şerh
(пояснение; коментар; бележка), fesih (отмяна; анулиране), hasar
(вреда, щета; загуба), menfaat (полза, облага; интерес), müteselsil
(солидарен; верижен) и др.
Турският юрист, писател и преводач Шиар Ялчън също е на
мнение, че в езика на турското право има думи, които не трябва да се
заменят с новоизмислени и привежда като пример следните термини:
tanık (свидетел), kanıt (доказателство), tutuklama (арест), които
присъстват в съвременните нормативни документи. В допълнение
Ялчън посочва, че терминът aklama не може да замени beraat (и двете
думи означават в превод на български оправдателна присъда), както и
че употребата на термина yargıç вместо hâkim е неуместна, тъй като
Конституцията ползва втората, която е заемка от арабски език (Yalçın
1999: 68). Противоположно мнение изразява Ашчъоглу, като отбелязва,
че „колкото и дълбоко да се е вкоренила beraat, тя не може да носи
семантичното богатство на aklama, защото не е турска― (Aşçıoğlu 2001:
8).
Дълги години след езиковата реформа Върховният касационен
съд не само не е положил усилия за пуризация, но и е действал в точно
обратната посока. Пример за това е решението, което съставя един
наказателен съдия, в което употребява турската дума aklama вместо
beraat. В този случай Върховният касационен съд постановява, че тази
употреба е в противовес на правната доктрина, заличава термина aklama
в решението и налага на въпросния съдия дисциплинарно наказание
„забележка― (Aşçıoğlu 2001: 8).
В една своя статия, посветена на езика на правото, Ч. Ашчъоглу
разказва, че през студентските му години господствало мнение, според
което употребата на османски термини (т. е. заемки от арабски и
персийски) се смятала за привилегия на юриста (Aşçıoğlu 2001: 7).
Мнението на Данет, че „правният език използва думи, които
хората са чували, но не знаят тяхното значение―, важи с пълна сила за
сравнително голяма част от турските нормативни актове и юридически
документи.
За да се илюстрират горните твърдения и да се изясни
ситуацията в турския юридически език, са приведени примери, които
достатъчно ясно показват, че специализираният юридически език е
наситен с архаизми и чуждици (от арабски и персийски произход),
които отсъстват от ежедневната реч. За сметка на това, въпреки опитите
за пуризация на езика, присъстват, макар и все по-рядко, в част от
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нормативните и поднормативни актове, в юридическите документи и
речниковия запас на юристите.
Таблица 4
ikame
emare
ifşa

допускане
улика, следа
разкриване

istima

изслушване

münazaalı

спорен

katibiadil

нотариус

terkin

заместване
упълномощаване
отнемане на
правомощия
прехвърляне на
имот
(нотариално)
промяна,
изменение
изпълнение,
действие
заличаване

varit

ita

издаване, даване

hilaf

tashih

корекция

infak

şufa

право на
покупка на
предишна цена
продължаване,
удължаване,
разширяване
надлежен ред

iaşe

допустим;
възможен
противоположност;
нещо
обратно/противно
прехрана,
препитаване
храна; издръжка

tevkil
teşrik
azl
ferağ

tadil
ifa

idame

alelusul

müzekkere

заповед; съдебно
разпореждане

müstantik

разследващ съдия

Любопитно е, че юристите са едни от най-добрите оратори, но
заедно с това създават едни от най-комплицираните текстове, наситени
със специфична терминология.
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