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ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК КАТО ЧУЖД ЗА ФОРМИРАНЕ 
НА УМЕНИЯТА ГОВОРЕНЕ И ПИСАНЕ

СВЕТОЗАРА ХАЛАЧЕВА

Ка тед ра „Бъл гар ски език и спе ци а ли зи ра но обу че ние на чуж денци“
Де пар та мент за ези ко во обу че ние-ИЧС 

към СУ „Св. Кли мент Ох ридски“
ул. „Коста Лул чев“ 27, Со фия 1111, zhalacheva@abv.bg

Пред мет на насто я ща та ста тия е кри ти чески ана лиз на дистан ци он но то обу че ние 
по бъл гар ски език ка то чужд за фор ми ра не на уме ни я та за го во ре не и пи сане. Стати я та 
пред ста вя ос нов ни те ти по ве елек т рон ни упраж не ния за ус пеш но то фор ми ра не на те зи 
про дук тив ни ко му ни ка тив ни умения.

Клю чо ви ду ми: дистан ци он но обу че ние, бъл гар ски език ка то чужд, уме ния за го-
во ре не и пи сане

Svetozara Halacheva. DISTANCE TEACHING OF BULGARIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
FOR THE FORMATON OF SPEAKING AND WRITING COMPREHENSION SKILLS

Chair of Bulgarian Language and Specialized Teaching of Foreigners,
Department of Language Teaching International Students – DLTIS

at So ia University „St. Kliment Ohridski“
27, Kosta Loulchev St., 1111 So ia

The subject matter of this study is critical assessment of the optimizing of the teaching 
of Bulgarian for the formation of speaking and writing comprehension skills through the use of 
various electronic teaching materials. The study presents basic types of electronic exercises for 
more ef icient development of the productive skills.

Key words: Distance learning, Bulgarian as a foreign language, speaking and writing skills



6

УВОД
Прак ти ка та по каз ва, че ус пеш но то дистан ци он но обу че ние по чужд 

език до го ля ма сте пен е свър за но с фор ми ра не на ос нов ни те поз на ва тел-
ни уме ния по Блум (Bloom 1956) раз би ра не, при ла га не, ана лиз и син тез. 
В дистан ци о нен курс по бъл гар ски език ка то чужд то зи про цес в го ля ма 
сте пен се ре а ли зи ра и чрез ви део- и ау ди о ма те ри а ли те, ко и то улес ня ват 
обу ча е мия при ус во я ва не на ези ка и при фор ми ра не на 4-те ко му ни ка тив-
но-ре че ви уме ния: че те не, слу ша не, го во ре не и пи сане.

ИЗ ЛО ЖЕНИЕ
Обект на ана лиз в насто я що то из с лед ва не са 2-те про дук тив ни ко-

му ни ка тив но-ре че ви уме ния: го во ре не и пи сане.
В на уч на та ли те ра ту ра го во ре не то „се раз г леж да ед нов ре мен но ка-

то уме ние за ин ди ви ду ал но из ра зя ва не, с ко е то се осъ щест вя ва уст но то 
вер бал но об щу ва не, и ка то уме ние за раз би ра не на чуж да реч“ (Доб ре ва 
2013: 396). В то зи сми съл уме ни я та за го во ре не са тяс но свър за ни с дру-
ги те ко му ни ка тив но-ре че ви уме ния, осо бе но с уме ни е то за слу ша не с раз-
би ра не. И ди а ло гич но то, и мо но ло гич но то го во ре не изиск ват се ри оз ни 
ези ко ви зна ния и доб ре раз ви ти уме ния за при ла га не на те зи знания.

При съз да ва не на за да чи за фор ми ра не на уме ния за про из веж да не 
на ди а ло гич на и мо но ло гич на реч во дещ прин цип е, че при вся ка ези ко ва 
про дук ция про це сът на пре ра бот ка про ти ча от го ре на до лу (top down). 
Гово ре не то напри мер за поч ва с пла ни ра не на съ об ще ние. „Го вор ни те на-
ме ре ния се прев ръ щат в кон кре тен план, кой то се състои от от дел ни сце-
нарии. Езико ва та про дук ция е пов ли я на от раз би ра не то и от въз при я ти-
я та на окол на та сре да, из пол з ват се зна ни я та за си ту а ци и те, зна ни я та за 
све та (дек ла ра тив но то зна ние), как то и про це дур но то зна ние (за про це-
са). Към зна ни я та за све та спа дат и поз на ни я та за дей ност ни те про це си 
и тех ни те ези ко ви от ра же ния под фор ма та на дискур с ни об раз ци, тек сто-
ви раз но вид ности или ези ко ви ри ту али. При въз ник ва не на съ об ще ни е-
то пър во се под би рат ре ле ван т ни те за про го ва ря не то ин фор ма ции, след 
ко е то се кон цеп ту а ли зи ра го вор ни ят план (пре вер бал но то съ об ще ние). 
То се пре да ва на фор му ла то ра, чи я то за да ча е кон ст ру и ра не то на из каз-
ва ни ята. Форму ла то рът има достъп до мен тал ния лек си кон, в кой то се 
съх ра ня ва лек си кал но то зна ние ка то фор ма и съ дър жание. Върху ос но ва-
та на го вор ния план се из вър ш ват под бор и про дук ция на син так тич на та 
рам ка (гра ма тич но ко ди ра не). Резул та тът от то зи про цес на фор му ли ра не 
е пла нът на из каз ва не то (по вър х но ст ни струк ту ри). След ва фо но ло гич-
но то ко ди ра не на от дел ни те еле мен ти на из каз ва не то и на из каз ва не то 
ка то цяло. Възник ва фо но ло ги чен план (вът реш на реч). Той се прев ръ-
ща в ука за ния към ар ти ку ла ци он ния апа рат (приб ли зи тел но 400 го вор-
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ни муску ла), ка то пла но ве те се про ду ци рат по-бър зо, от кол ко то мо гат да 
бъ дат ре а ли зи ра ни, ко е то оз на ча ва, че те тряб ва вре мен но да бъ дат съх-
ра не ни“ (Сте фа но ва 2013).

Важ но ус ло вие за ус пеш но чуж до е зи ко во обу че ние е пред ста ве ни те 
про це си на ези ко ва пре ра бот ка посто ян но да се упраж няват. Те имат сми-
съл, при ус ло вие че пред ва ри тел но е би ло ос мис ле но как во тряб ва да се 
из рази. Това оз на ча ва, че са мо пов та ря не то е не е фек тив но за уче не то на 
ези ци. В то зи сми съл е на ло жи тел но да се съз да дат та ки ва ти по ве за да чи, 
ко и то, от ед на стра на, да спо соб ст ват за ав то ма ти зи ра не на ези ко ви мо де-
ли, но от дру га, да раз ви ват уме ни я та на обу ча е мия за са мосто я тел на ре-
че ва про дукция. Макар при съст ве на та фор ма на обу че ние да пред по ла га 
мно го по ве че въз мож ности за раз ви ва не на уме ни е то го во ре не, дистан-
ци он но то обу че ние до ри в асин х рон на та си фор ма съ що раз по ла га с ре-
сур си в та зи по сока. Зада чи те за фор ми ра не на то ва уме ние ви на ги тряб ва 
да бъ дат съ об ра зе ни с ос нов на та цел на обу че ни е то, а имен но адек ват но 
на си ту а ци я та ре че во дейст вие в кон тек ста на опре де ле на те ма, как то и с 
ези ко вия ма те ри ал, ов ла дян на съ от вет ния етап на обу чение. Пости га не-
то на та зи цел е свър за но ос нов но със:

•  ов ла дя ва не на пра вил но про из но шение;
•  ов ла дя ва не на съ от ве тен лек си ка лен ин вен тар, не об хо дим за ре-

че ви дейст вия в кон крет на та ко му ни ка тив на си ту ация;
•  адек ват на упот ре ба на ези ко ви сред ст ва за ре а ли зи ра не на ре че-

ви на ме рения.
Сред мно гоб раз ни те кла си фи ка ции на упраж не ни я та за го во ре не за 

нуж ди те на дистан ци он но то елек т рон но обу че ние по бъл гар ски език ка-
то чужд осо бе но под хо дя ща е кла си фи ка ци я та на Х. Е. Пи фо (Piefo 1987):

•  упраж не ния за под го тов ка на ко му ни кация;
•  упраж не ния за из граж да не на ко му ни кация;
•  упраж не ния за струк ту ри ра не на ко му ни кация;
•  упраж не ния за си му ли ра не на ко му ни кация.
Под го тов ка та на обу ча е мия за го во ре не на бъл гар ски език в дистан-

ци о нен курс прак ти чески за поч ва още от пър вия урок с въз мож ности те 
за пов то ре ние на ду ми, из ра зи и из ре че ния и съз да ва не на ау ди о за пис, кой-
то ще се прос луш ва от пре по да ва теля. Запи сът да ва важ на ин фор ма ция за 
евен ту ал ни те фо не тич ни и ин то на ци он ни проб ле ми на обу ча е мия, ко и то 
се ко ри ги рат и ре ша ват в он лайн кон сул та ци ите. Същест ве на под кре па за 
съз да ва не на пър во на чал ни ко му ни ка тив ни уме ния оказ ват и ви де о ди а-
ло зи те във все ки урок, ко и то да ват въз мож ност реп ли ки те на ге ро и те да 
се прос луш ват не огра ни чен брой пъ ти и съ от вет но да се въз про из веж дат 
от обу ча емия. Полез но е, осо бе но в на чал ния етап на обу че ние, в опре де-
ле на фа за от учеб на та еди ни ца да при съст ват за да чи за пов то ре ние на 



8

реп ли ки те на ге ро и те от обу ча е мия и пов тор но прос луш ва не на ви де о-
ди а лога. Така се съз да ват на ви ци за ав то ко рек ция у обу ча е мия, ко и то са 
из к лю чи тел но не об хо ди ми в пред ла га на та фор ма на обу чение.

Друг тип за да чи от съ ща та гру па са свър за ни със за да чи те за за пом-
ня не на тек сто ве за че тене. Умест но е към ня кои от тях да има и за да ча за 
съз да ва не на ау ди о за пис на обу ча е мия с про че те ния текст. Това съ що да-
ва обек тив на ин фор ма ция за съз да де ни те про из но си тел ни на вици.

По лез ни са и т. нар. упраж не ния за ими та ция, в ко и то за да ча та е обу-
ча е ми ят да пов то ри от свое име реп ли ка/реп ли ки от ау ди о запис. Напри-
мер при пред ста вя не на гла го ли те от тре то спре же ние, за упраж ня ва не 
на уме ни е то за го во ре не мо же да се пред ло жи след на та за да ча: на екра на 
се ви зу а ли зи ра ге рой от микро ди а лог от учеб на та еди ни ца, кой то опис ва 
все кид нев ни дейст вия: „Сут рин ста вам от лег ло то и оти вам в ба нята. След 
то ва за кус вам в кух нята. Изли зам от апар та мен та ..…“. На обу ча е мия се 
поста вя за да ча да пов то ри реп ли ки те в съ щия ред, ка то във вся ка из пол з-
ва кон ст рук ци я та „и аз..…“: „И аз сут рин ста вам от лег ло то..…“. Услож не ни-
ят ва ри ант на по доб ни упраж не ния е обу ча е ми ят да пов та ря реп ли ка та, 
ка то на на ся из вест ни ко рек ции в мо дела. Напри мер в по со че на та по-го ре 
за да ча обу ча е ми ят пов та ря реп ли ка та, но за друг ге рой, т.е. про ме ня фор-
ма та на гла го ла: „И Ли ли сут рин ста ва от лег ло то.…“.

Раз но вид ност на по со че ни те упраж не ния са и за да чи те за частич-
но въз про из веж да не на реп ли ка та на ге рой от ди а лог чрез ви зу а лен сти-
мул/опора. При ус во я ва не на ро да на съ щест ви тел ни те име на напри мер 
е умест на след на та за дача. Обуча е ми ят чу ва ау ди о за пис „Аз пи ша с хи ми-
кал ка“, след ко е то на екра на се по я вя ва изоб ра же ние на мо лив и за да ча-
та е да се съз да де ау ди о за пис на обу ча е мия от ти па: „Аз пи ша с мо лив“. 
За пре о до ля ва не на не до ра зу ме ни я та в ха рак те ра на за да ча та в пър ви-
те уроч ни еди ни ци е це ле съ об раз но да се пред ла гат ау ди о мо де ли, ко и то 
обу ча е ми ят да след ва. И при то зи тип упраж не ния е въз мож но ус лож ня-
ва не чрез ви зу а ли зи ра не ед нов ре мен но на два сти му ла: изоб ра же ние на 
мо лив и на пер со наж с из пи са но на екра на име, ка то за да ча та е обу ча е-
ми ят да съз да де из ре че ние за то зи ге рой/ге рои, напр. „А Ли ли и Ми ле на 
пи шат с молив“.

Въз мо жен е и друг ус лож нен ва ри ант на раз г леж да ни те за дачи. 
Напри мер при ус во я ва не на състав но то гла гол но ска зу е мо се чу ва ау ди-
о за пис от ти па „Аз мо га да гот вя“, след кой то на екра на се ви зу а ли зи рат 
кар ти ни с ед ноз нач ни си ту а ции и име на на ге ро и те от кар ти ните. Зада-
ча та е обу ча е ми ят да съз да де свой ау ди о за пис, от го ва ряй ки на въпрос от 
екра на, напр: „Кой как во мо же да пра ви?“. Пример ни те от го во ри на обу ча-
е мия ще бъ дат от ти па: „Ли ли мо же да ка ра ски“, „Ан тон мо же да ка ра ко-
ла“, „Пет ро ви мо гат да тан цу ват“ и т. н. Естест ве но е, че ви зу а ли зи ра ни те 
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си ту а ции тряб ва да бъ дат под б ра ни та ка, че да пред по ла гат упот ре ба на 
поз на ти лек си кал ни еди ници. Пред ста ве ни те упраж не ния се от на сят до 
т. нар. в ме то ди ка та непро мен ли во го во ре не, при ко е то обу ча ва ни ят во-
ди псев до ко му ни ка ция, т.е. го во ри се чрез пъл но или частич но въз про из-
веж да не на за да де ни мо дели.

Вто ра та го ля ма гру па упраж не ния спо ред Пи фо са упраж не ни я та, 
ко и то из граж дат ко му ни ка ци я та. В дистан ци он но то елек т рон но обу че-
ние по бъл гар ски език ка то чужд те мо гат да бъ дат ня кол ко вида.

Упраж не ни я та за под реж да не на ду ми в из ре че ние мо гат да бъ дат 
прид ру же ни и със за да ча за ау ди о за пис на обу ча емия.

Под хо дя щи тек сто ве за из граж да не на уме ни е то за раз би ра не при 
че те не мо гат да се из пол з ват и ка то за да чи за ау ди о за пис на обу ча е мия 
на най-важ но то от текста. Напра ве ни ят ау ди за пис да ва ед нов ре мен но 
пред ста ва за пра вил но то въз при е ма не на съ дър жа ни е то на тек ста, от ед-
на стра на, и за ни во то на ези ко ви зна ния на обу ча е мия, от дру га, тъй ка-
то та ка поста ве на та за да ча изиск ва тран с фор ми ра не на ня кои гла гол ни 
фор ми от пър во в тре то ли це един ст ве но число.

Под хо дя щи за цел та са и за да чи за опи са ние на кар ти ни, свър за ни с 
ни во то на лек си кал но- гра ма тич ни те зна ния на обу ча емия. Разно вид ност 
на те зи за да чи са и упраж не ни я та за съз да ва не на ау ди о за пис за срав не-
ние на две кар тини.

На под хо дя ща фа за от обу че ни е то мо гат да се пред ло жат и за да чи за 
мо но ло гич но из каз ва не на обу ча е мия по за да ден модел. Напри мер пред-
ла га се ау ди о за пис на ге рой от ди а лог в учеб на та еди ни ца, в кой то ге ро ят 
се пред ста вя: име, на род ност, про фе сия, адрес. Зада ча та е по съ щия мо-
дел обу ча е ми ят да се пред ста ви и да съз да де ау ди о за пис, кой то ще бъ де 
прос лу шан от обу чи те ля, и по под хо дящ на чин ще се осъ щест ви об рат на 
връзка.

Тре та та гру па упраж не ния за раз ви ва не на уме ни е то за го во ре не се 
от на ся до из граж да не на спо соб ности за струк ту ри ра не на текст/ди а лог. 
В то зи сми съл е под хо дя що да се из пол з ват упраж не ния, свър за ни с под-
реж да не на реп ли ки в ди алог. На екра на се ви зу а ли зи рат в раз бър кан ред 
реп ли ки от ди алог. На обу ча е мия се пред ла га пос ле до ва тел но ау ди о за пис 
на вся ка от реп ли ки те на еди ния участ ник в ди а ло га, а обу ча е ми ят съз да-
ва за пис с от го во ра/ре ак ци я та си на вся ка реп ли ка, ка то из би ра ед на от 
оп ци и те на екрана.

Съз да де ни те чрез те зи ти по ве за да чи уме ния за го во ре не са со лид-
на ба за за чет вър та та гру па за да чи, свър за ни с ин с це ни ра не на ко му ни-
кация. Това са ос нов но упраж не ния, при ко и то обу ча е ми ят и обу чи те лят 
при е мат опре де ле ни ро ли от честот ни ко му ни ка тив ни си ту а ции, напр: 
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чуж де нец и бъл га рин при за поз на ва не, про да вач и кли ент в ма га зин, сер-
ви тьор и кли ент в ресто рант и т. н.

При те зи за да чи чрез ви део- или ау ди о за пис на еди ния участ ник в 
ди а ло га се сти му ли ра обу ча е ми ят да за пис ва сво и те реп лики. Край ни ят 
ре зул тат е общ за пис на це лия ди а лог, кой то мо же да се прос луш ва как то 
от обу ча е мия, та ка и от пре по да ва теля.

Раз би ра се, с осо бе но зна че ние за из граж да не на уме ни я та за го во-
ре не са он лайн кон сул та ци и те с пре по да ва те ля, ко га то се ре а ли зи ра спон-
тан на ко му ни ка ция на раз лич ни теми. Основ на за да ча на пре по да ва те ля 
в то зи про цес е из граж да не то на уме ния у обу ча е мия за мак си мал но ре-
ле ван т но из каз ване. Както от бе ляз ва Ти ше ва, „ме ха низ ми те за пости га не 
на оп ти мал на ре ле ван т ност в из каз ва не то се свър з ват с упот ре ба та от го-
во ре щия на доста тъч но яв ни ука за ния към слу ша те ля, ко и то да на со чат 
об ра бот ва не то на ин фор ма ци я та, вло же на в из каз ва не то, в же ла на та от 
го во ре щия по со ка“ (Ти ше ва 2015: 93).

Го ля ма част от пред ста ве ни те по-го ре упраж не ния се ре а ли зи рат и 
при он лайн кон сул та ци и те, ка то се тран с фор ми рат естест ве но съ об раз но 
но ви те ус ло вия на об щу ване. Всъщ ност при вир ту ал ни те сре щи с пре по-
да ва те ля обу ча е ми ят в най-го ля ма сте пен посте пен но из граж да стра те-
ги и те си за из бяг ва не на т. нар. ко му ни ка тив ни нес по луки. Дори ко га то 
го во ре щи ят/обу чи те лят е на пъл но ос ве до мен за лин г вистич на та ком-
пе тен т ност на обу ча е мия, той не мо же да е на пъл но на яс но с не го ва та 
наг ла са във все ки мо мент на об щу ва нето. Както от бе ляз ва А. Ни ко ло ва, 
ад ре са тът ре а ги ра не са мо по съ щест во на по лу че на та ин фор ма ция, но 
и на ре ди ца еле мен ти на ези ко вия код, на спаз ва не то или нес паз ва не то 
на опре де ле ни ри ту а ли, съпро вож да щи ре че ва та ко му ни ка ция, на ус ло-
ви е то за веж ли вост и т. н. (Ни ко ло ва 2002). В то зи сми съл ус пеш ни ят ко-
му ни ка ти вен акт е ре зул тат от адек ват но то ком би ни ра не на всич ки те зи 
еле менти.

На он лайн кон сул та ци и те при дистан ци он но то обу че ние по бъл гар-
ски език пре по да ва те лят след ва да има пред вид и фак та, че еле мен ти на 
естест ве но то об щу ва не са и не раз би ра не то, не до раз би ра не то и не у ме ни-
е то точ но да из ра зиш ми съл та си (Мас ло ва 2013). Тези еле мен ти често 
съз да ват т. нар. ко му ни ка ти вен диском форт, свър зан с ко му ни ка тив ни те 
нес по лу ки. В то зи сми съл ос нов на цел на он лайн кон сул та ци и те е пости-
га не то на ко му ни ка тив на спо лу ка. „Ко му ни ка тив ни те спо лу ки се опре де-
лят ка то пости га не на пер ло ку тив ния ефект, т.е. ка то осъ щест вя ва не на 
ко му ни ка тив ни те це ли на го во ре щия, при ко е то ре зул та тът от ко му ни ка-
ци я та съв па да с пла ни ра ния пред ва ри тел но в съз на ни е то на про дук то ра 
об раз на ре зул тата. Кому ни ка тив ни те нес по лу ки са свър за ни с лип са та на 
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пер ло ку ти вен ефект, с про вал на ко му ни ка тив ни те це ли на го во ре щия“ 
(Ди мит ро ва 2009).

Та ка, ос вен чисто ези ко ва та ра бо та, при он лайн кон сул та ци и те се 
упраж ня ва и уме ни е то на обу ча е мия точ но да из ра зя ва ми съл та си на 
чуж дия за не го бъл гар ски език.

Пи са не то ка то ед на от про дук тив ни те ре че ви дей ности съ що има 
важ но място и в дистан ци он но то елек т рон но обу че ние по бъл гар ски език 
ка то чужд. Според ня кои из с лед ва ния оба че зна че ни е то на пи са не то при 
раз мя на та на ин фор ма ция е от но си тел но огра ни че но (Kast 1992). Каст 
има пред вид фак та, че та зи ре че ва дей ност се ре а ли зи ра са мо при пи са не 
на елек т рон ни съ об ще ния, при по пъл ва не на слу жеб ни фор му ля ри и под. 
Очевид но в края на ми на лия век та зи ко му ни ка ция не е би ла осо бе но раз-
про ст р а не на, но във вто ро то де се ти ле тие на XXI век тен ден ци я та да се 
об щу ва в пис ме на фор ма все по ве че се раз ши рява. Дори все кид нев на та 
ко му ни ка ция, осо бе но на мла ди те хо ра, днес в по-го ля ма та си част е в пис-
ме на фор ма: sms, Viber, What’s Аpp и др. В ра бот на сре да де лът на пис ме-
на та ко му ни ка ция съ що е зна чи те лен: всич ки ви до ве справ ки, све де ния, 
иска ния, за яв ки, по ръч ки, офер ти и т. н. Изоб що, пис ме ни ят ка нал при до-
би ва со ци ал но то зна че ние на сви де тел и ре гистър на фак тите. Ето за що 
фор ми ра не то на уме ния за пи са не е ед на от ос нов ни те це ли на пред ста вя-
но то обу чение. При то ва се има пред вид и фак тът, че всич ки ре че ви дей-
ности про ти чат в тяс на връз ка и при вза им на под кре па. „Та ка напри мер 
об що то меж ду го во ре не и пи са не е, че при два та ви да ре че ва дей ност се 
фор му ли ра съ дър жа ние, под би рат се ези ко ви сред ст ва, ка то при пи са не-
то се из вър ш ва осъз на ва не на зву ко ва та форма. Между че те не и пи са не 
вза и мов ръз ка та е след на та: пис ме но упраж ня ва ни смис ло ви ця лости се 
раз поз на ват при че те не мно го по-бър зо и об рат но то – при че те не се зат-
вър дя ват пис ме ни те об ра зи на ду ми, сло во съ че та ния, из ре че ния“ (Сте фа-
но ва 2015: 135).

Из вест но е, че мис ли те про ти чат бър зо и често се на ла га да бъ дат 
за дър жа ни при уст на ко му ни ка ция на чужд език, за да се из бег нат съ дър-
жа тел ни и ези ко ви проб леми. При пис ме на та ко му ни ка ция най-често пи-
ше щи ят раз по ла га с по ве че вре ме, за да под ре ди и из ра зи пра вил но мис-
ли те си на чуж дия език. В то зи сми съл обу че ни е то на уме ния за пи са не 
има и бла гопри я тен пси хо ло ги чески ефект вър ху обу ча е мия, за що то му 
да ва по ве че въз мож ности за ко рек ция на ре че ва та про дукция. Това опре-
де ле но е в пря ка връз ка и със сте пен та на удо во лет во ре ност на обу ча е-
мия, ко е то при спе ци фи ка та на дистан ци он но то обу че ние е ре зул тат от 
из к лю чи тел но зна чение.

Пи са не то ка то ре че ва дей ност се ха рак те ри зи ра със след ни те ос-
нов ни спе ци фики:
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•  от съст вие на не пос ред ст ве на връз ка меж ду ав то ра и ад ре сата;
•  въз мож ност за об мис ляне;
•  вни ма ни е то е на со че но и към съ дър жа ни е то, и към фор ма та на 

речта;
•  въз мож ност за про верка;
•  не въз мож ност за из пол з ва не на не вер бал ни сред ства.
Фор му ли ра не то на под хо дя щи упраж не ния за пи са не по бъл гар ски 

език ка то чужд е ре зул тат от раз би ра не то, че ка то дей ност пи са не то се 
ос но ва ва на фик си ра не то на реч та или на ней ни те еле мен ти с по мощ та 
на опре де лен гра фи чен код. Харак те рът на про це са на ко ди ра не се опре-
де ля и от ха рак те ра на за да чи те за пи сане. Най-об що ка за но, гра фич но то 
ко ди ра не се състои от два ос нов ни еле мен та: съста вя не на ду ми от бук ви 
и съста вя не на пис ме ни съ об ще ния от ду ми или сло во съ че тания. Създа-
ва не то на пис ме но съ об ще ние (в ши ро кия сми съл на ду ма та) мо же да е 
об вър за но или да не е об вър за но със съз да ва не на соб ст вен текст, напр. 
при дик тов ка, за пис ва не на клю чо ви ду ми от из каз ва не и под. Харак те рът 
на пис ме но то съ об ще ние опре де ля и спе ци фи ка та на про це са на пи сане. 
При пис ме но про ду ци ра не на соб ст вен текст „ме ха низ мът на дей ност та 
се състои от съ щи те еле мен ти, ко и то съста вят и зву ча ща та реч, плюс ме-
ха низ ма на пре нос на зву ко вия код в гра фичен. При то ва по ло же ние при 
репро дук тив на пис ме на реч два пъ ти се при бяг ва до ко ди ра не: с по мощ та 
на зву ко вия и с по мощ та на гра фич ния код. Кога то в про це са на пи са не то 
не се съз да ва соб ст вен текст, пър ви ят етап от дей ност та е за дъл жи тел но-
то де ко ди ра не“ (Кли мен тен ко, Ми ро лю бов 1987: 274).

В то зи сми съл при дистан ци он но обу че ние по бъл гар ски език ка то 
чужд е от из к лю чи тел на важ ност да се фор ми рат уме ния как то за репро-
дук тив но, та ка и за про дук тив но пи сане. При то ва уме ни я та за пис ме но 
из ра зя ва не ви на ги се поста вят в кон тек ста на ак тив но ус во е ния лек си ко-
гра ма ти чен ма те риал.

Въпре ки мно го об раз ни те кла си фи ка ции на упраж не ни я та за фор-
ми ра не на уме ния за пи са не на чужд език тук при е ма ме след ната:

•  под гот ви тел ни упраж нения;
•  упраж не ния за из граж да що пи сане;
•  упраж не ния за струк ту ри ра що пи сане;
•  упраж не ния за ев ристич но пи сане;
•  упраж не ния за съ об щи тел но пи са не (Kast 1992: 34).
Раз би ра се, то ва не е йе рар хич на струк ту ра, а систе ма от вза и мо-

с вър за ни еле менти. Пора ди то ва все ки еле мент от пред ста ве ния тип 
упраж не ния мо же да при съст ва на все ки етап от обу че ни ето. Опти ма лен 
ре зул тат би се постиг нал при ед нов ре мен но то при ла га не на всич ки ти по-
ве упраж нения. Това, раз би ра се, не е въз мож но в рам ки те на ед на учеб на 
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еди ни ца, а в рам ки те на гру па учеб ни еди ни ци, чи е то съ дър жа ние се от-
на ся до об ща ези ко ва ка те гория.

Под гот ви тел ни те упраж не ния по пи са не на пър во място включ ват 
всич ки лек си кал но-гра ма тич ни упраж не ния, ко и то мо гат да ре а ли зи рат в 
пис ме на форма. Това зна чи, че част от тях тех ни чески мо гат да се пред ста-
вят във ви да Сво бо ден от го вор, ко е то да изиск ва от обу ча е мия са мосто я-
тел на пис ме на дейност.

Пър ви ят по етап на включ ва не в обу че ни е то по обяс ни ми при чи ни 
пис мен тип упраж не ния са упраж не ни я та за пи са не на думи. Техни чески 
те зи упраж не ния мо гат да бъ дат ре а ли зи ра ни в след ния вид. Обуча е ми ят 
чу ва ау ди о за пис и след то ва са мосто я тел но из пис ва ду мата. Естест ве но 
пър во на чал но се из пис ват ду ми с аб со лют но съ от вет ст вие меж ду зву ков 
и бук вен състав, след ко е то упраж не ни е то се ус лож ня ва чрез из пис ва не 
на ду ми с лип са на та ко ва съ от вет ст вие. В то зи сми съл е важ но да се обър-
не вни ма ние ос нов но на обез зву ча ва не то на звуч ни съг лас ни в кра ес ло-
ви е то на ду ма та, как то и на пра вил но то из пис ва не на ду ми, съ дър жа щи 
бук ви, ко и то обоз на ча ват два звука. Подхо дя щи в слу чая са упраж не ния 
за по пъл ва не на лип с ва ща та буква.

По лез ни на на чал ния етап от фор ми ра не то на пис ме ни на ви ци са и 
упраж не ни я та за из пис ва не на бъл гар ски език на чуж ди ду ми със сход но 
зву че не от типа:

Bulgaria – Бъл гария
student – студент
engineer – ин женер
Тук тряб ва да се от бе ле жи, че по ра ди ха рак те ра на елек т рон но то 

дистан ци он нно обу че ние от съст ват упраж не ния за ов ла дя ва не на спе ци-
фи ки те в гра фи ка та на бъл гар ски те бук ви, тъй ка то обу ча е ми ят ра бо ти с 
кла ви а ту ра та на ком пю тър, таб лет и под. Както се от бе ля за по-го ре оба-
че, си ту а ци и те, в ко и то се из пол з ва пис ме на та реч, са тяс но свър за ни с 
мо бил ни уст ройст ва, ко е то га ран ти ра доста тъч но ши ро ко при ло же ние на 
при до би ти те умения.

Друг тип под гот ви тел ни упраж не ния са те зи за свър з ва не на за да де-
ни в раз бър кан ред на екра на ду ми в из ре чение.

Про во ки ращ кон цен т ра ци я та на обу ча е мия е и ти път упраж не ния 
за раз де ля не на ду ми от един общ гра фи чен ком п лекс, съста вящ из ре че-
ние от ти па: „Ли ли мо же да че те и пи ше на бъл гар ски.“ Оче вид но е, че те зи 
упраж не ния са по ли фун к ци о нал ни, т.е. фор ми рат уме ния ед нов ре мен но 
за че те не и за пи сане.

Под гот ви тел ни по своя ха рак тер са и упраж не ни я та за ор га ни зи ра-
не на прости из ре че ния в слож ни. В обу че ни е то по бъл гар ски език ка то 
чужд за пър ви те две ни ва е це ле съ об раз но да се пред ла гат упраж не ния за:
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•  струк ту ри ра не на слож ни съ чи не ни из ре че ния със съ ю зи те „и“, 
„но“, „а“;

•  струк ту ри ра не на слож ни състав ни из ре че ния с под чи не ни: до-
пъл ни тел ни със съ ю зи те „да“ и „че“; об сто я тел ст ве ни със съ ю за 
„за щото“.

Раз би ра се, ос но вен тип под гот ви тел ни упраж не ния по пи са не са и 
дик тов ки те – пър во на чал но на ду ми и крат ки тек сто ве, а впос лед ст вие и 
на по-ус лож не ни тек стове.

Упраж не ни я та за из граж да що пи са не при обу че ни е то по бъл гар ски 
език ка то чужд ос нов но са упраж не ни я та за тран с фор ми ра не на текст. 
При гла го ли те напри мер то ва са тран с фор ма ции от ти па: от пър во в тре-
то ли це един ст ве но чис ло; от се гаш но в бъ де ще вре ме; от по ло жи тел на в 
от ри ца тел на фор ма и т. н.

Уме ни е то за из граж да не на текст до го ля ма сте пен се фор ми ра и 
чрез упраж не ния за пра вил но ком би ни ра не на из ре че ния в свър зан текст. 
По-ус лож нен ва ри ант са упраж не ни я та, в ко и то ед но или две от да де ни те 
из ре че ния са из лишни. Така обу ча е ми ят ак ти ви зи ра всич ки при до би ти 
до съ от вет ния етап зна ния, за да от крои пра вил на та ком би на ция на под-
хо дя щи те из ре че ния за из граж да не на ед но об що съ дър жание.

Тъй ка то ос нов на та цел на обу че ни е то по пи са не на чужд език е 
пости га не на уме ния за съз да ва не на ло ги чески свър зан текст, с из к лю-
чи тел но зна че ние при обу че ни е то са т. нар. струк ту ри ра щи упраж нения. 
Те мо гат да бъ дат ня кол ко вида:

•  по пъл ва не на аб зац/и в текст по да ден пър ви и пос ле ден абзац;
•  съста вя не на ре зю ме на текст;
•  съста вя не на текст по за да ден мо дел или за да де ни въпро си, напр: 

на екра на се ви зу а ли зи ра под хо дя ща сним ка на стая в апар та мент 
и обу ча е ми ят тряб ва да съста ви опи са ние по след ни те въпроси:

Как ва е та зи стая?
Как во има в стаята?
Кой жи вее в та зи стая?
Ка къв чо век е той/тя и защо?

По до бен тип упраж не ние е: на екра на се ви зу а ли зи ра схе ма на част 
от гра да и за да ча та е обу ча е ми ят да опи ше мар ш ру та си от ед на до дру га 
точка.

Ев ристич ни те упраж не ния са на чин за из граж да не на уме ния за ре-
ал но са мосто я тел но пис ме но из ра зя ва не с твор чески еле мент. Възмож-
ни те ви до ве ев ристич ни упраж не ния за фор ми ра не на уме ни е то за пи са-
не са:
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•  съста вя не на текст по за да де на те ма – напри мер „Опи ше те сво-
е то ежед не вие“, „Как во пра вих те ми на ла та не де ля?“, „Къ де и как 
ще по чи ва те през ля то то?“ и т. н.;

•  съста вя не на исто рия по да де но пър во и пос лед но из ре чение;
•  съста вя не на текст по си ту а ция с вклю че ни мо но ло гич ни и ди-

а ло гич ни еле мен ти, напр:
На ули ца та се сре щат мъж и жена. Разго ва рят кратко. Мъжът тръг ва, 

а же на та вли за в ед на ап тека.
От го во ре те пис ме но на въпро сите:
Как из г леж дат мъ жът и же на та? В как ви от но ше ния са?
На пи ше те ди а лог меж ду мъ жа и же ната
Как во пра ви же на та в ап те ка та и къ де оти ва след това?
• съста вя не на текст по опре де ле на те ма при за да ден „опо рен“ 

текст, напри мер пред ла га се текст за пре дим ст ва та и не доста тъ ци те на 
жи во та в го ле мия град и за да ча та на обу ча е мия е да на пи ше съ чи не ние на 
те ма: „За що пред по чи там жи во та в мал кия/го ле мия град?“.

Пред вид спе ци фи ка та на те зи упраж не ния уме ни я та за пла ни ра не 
на пис ме на та дей ност в съ от вет стие с изиск ва ни я та на ре че ва та си ту а-
ция се гра дят от два ком по нен та, поста ве ни в тяс на вза и мов ръзка:

• уме ния за въз при е ма не и раз би ра не на на ра ти вен пър во из точник;
• уме ния за пла ни ра не на вто рич ния пис мен про дукт адек ват но на 

ре че ва та си ту ация.
Уме ни я та за пер цеп ция, де ко ди ра не и раз би ра не на на ра тив ния 

пър во из точ ник са уме ния за ос мис ля не на съ дър жа ни е то му, на струк тур-
но-ком по зи ци он на та и стил но-ези ко ва та му ор га ни за ция; за нат руп ва не 
на ин ди ви ду ал но-пси хич на ин фор ма ция по те мата. Умени я та за пла ни-
ра не на вто рич ния пис мен про дукт адек ват но на ре че ва та си ту а ция са 
уме ния за: под бор на пред ста ви, впе чат ле ния, раз мис ли за се ман ти ка та 
на вто рич ния текст с ог лед на те ма та и ко му ни ка тив на та за да ча (съз да-
ва не на „вът реш на програ ма“ на се ман ти ка та на тек ста – опре де ля не на 
„смис ло ви опо ри“ на съ дър жа ни е то); из бор на ло ги ческа схе ма за ор га-
ни зи ра не на се ман ти ка та на вто рич ния текст и раз ра бот ва не план на съ-
дър жа ни е то му пред вид кон крет на та ко му ни ка тив на за да ча и ус ло ви я-
та на ре че во об щу ва не; пре об ра зу ва не на из б ра ния ред; раз ши ря ва не и 
стес ня ва не на обе ма на „смис ло ви те опо ри“ в съ от вет ст вие с те ма та и с 
ко му ни ка тив на та за дача.

„Ка то от ли чи тел ни уме ния за ре а ли зи ра не на тек сто во то пре съз-
да ва не в пис ме на фор ма мо гат да се по со чат: осъ щест вя ва не на смис ло-
во-те ма тич на връз ка меж ду две съ сед ни из ре че ния и два съ сед ни аб за ца 
в съ от вет ст вие с ло ги чески те осо бе ности на ти па текст, кой то се съз да-
ва; ре а ли зи ра не на струк тур ни те осо бе ности на тек ста (на ча ло, ос нов на 



16

част, край); из бор на ези ко ви еди ни ци и тях но то ли ней но ор га ни зи ра не в 
съ от вет ст вие с нор ма тив ни те изиск ва ния на кни жов ния бъл гар ски език 
(лек си кал ни, мор фо ло гич ни, син так тич ни, сти листич ни); ре а ли зи ра не 
на пра во пис ни и гра фич ни изиск ва ния“ (Ман де ва 2013: 168).

Упраж не ни я та за съ об щи тел но пи са не в пър ви те ни ва напри мер са 
свър за ни със съз да ва не на крат ки тек сто ве с доста тъч но честот на упот-
ре ба в ре ал но то все кид не вие, напр:

•  пи са не на имейл по за да де на си ту а ция, напр: „Има те по ка на от 
при я тел за ек скур зия, но от каз ва те, за що то ще има те гости от 
чуж бина. Напи ше те имейл, с кой то се из ви ня ва те и обяс ня ва те 
при чи ната“;

•  по пъл ва не на фор му ляр с ос нов ни дан ни ка то: име, фа ми лия, ад-
рес, про фе сия, место ра бо та, чуж ди езици;

•  пи са не на поз д ра ви тел на кар тичка.
За пости га не то на по со че ни те це ли с вся ка от пред ста ве ни те гру-

пи упраж не ния от осо бе на важ ност е и ха рак те рът на ин ст рук ци я та към 
упраж не ни я та. В на чал ния етап на елек т рон но то дистан ци он но обу че-
ние е це ле съ об раз но (а и един ст ве но въз мож но) ин ст рук ци и те да бъ дат 
пред ста вя ни и на бъл гар ски, и на ан г лийски език. На по-къ сен етап, ко-
га то обу ча е ми ят раз по ла га с доста тъч но лек си кал но-гра ма ти чески зна-
ния, се въ веж да пос ле до ва тел но из пис ва не на ин ст рук ци и те са мо на бъл-
гарски. Тъй ка то при то зи вид уче не де лът на са мосто я тел ни те учеб ни 
дей ности е мно го ви сок, при фор му ли ра не на ин ст рук ци я та тряб ва да се 
спаз ват ня кол ко ос нов ни изиск ва ния (Ко е ва 2011):

•  Да бъ де крат ка, кон крет на, точ на, яс на и фор му ли ра на с прости 
из ре чения.

•  Да се раз би ра пра вил но за крат ко вре ме без пос ред ни ческа та 
ро ля на обу ча ва щия и сле до ва тел но да сти му ли ра ав то ном но то 
учене.

•  Да не над х вър ля ни во то на зна ния на обу ча ва ни те, т.е. да е 
достъп на, ка то се фор му ли ра на раз би ра ем за обу ча ва ни те език.

•  Да не е пре ка ле но ле ка, за да се из бег не ру ти на та и се сти му ли ра 
стре ме жът към от кри ва не на не поз на ти и ин те рес ни стра ни на 
дейст ви тел ността.

•  Да пре ци зи ра как ва за да ча се из пъл ня ва по вре ме на съ от вет но-
то че те не/слу ша не на тек ста, за що то мно жест во то ед нов ре мен-
ни дейст вия обър к ват обу ча ва ни те и ги пра вят не си гурни.

•  Да не изиск ва кра ен ре зул тат с ком п лек сен ха рак тер, за що то обу-
ча ва ни те се спра вят частич но или изоб що от каз ват да ра ботят.

•  Да бъ де це ле на со че на и мо ти ви ра ща, да под гот вя обу ча ва ни те за 
ре ак ция, ка то пре диз вик ва ин терес.
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Във връз ка с всич ко, ка за но до тук, се на ла га из во дът, че доб ре 
струк ту ри ра ни те за да чи, след ва щи фор ми ра не на ос нов ни те поз на ва-
тел ни уме ния, за ед но с ед ноз нач но фор му ли ра ни те ин ст рук ции га ран ти-
рат ус пе ха на обу че ни е то по бъл гар ски език ка то чужд, вклю чи тел но и в 
дистан ци он на форма.
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Ра бо та та пред ста вя спо де лен нат ру пан опит от нос но го лям на бор от ме то ди чески 
пох ва ти за раз ви тие на реч та ка то съз на те лен акт чрез це ле на со че ни упраж не ния в про-
це са на обу че ни е то по бъл гар ски език ка то чужд. Описа ни са мно го въз мож ности, ко и то 
пре доста вят за раз ви тие на реч ни ко ви те уме ния упраж не ни я та вър ху: сло во ред ни ва-
ри ан ти; раз ши ря ва не; елип са, ре дак ти ра не чрез лек си кал ни, кон тек сту ал ни и гра ма ти-
чески си но ни ми; ан то ни ми; по ли се мия; син так тич ни тран с фор ма ции; уме ния за за да ва не 
на въпро си; тех ни ки за из граж да не на тек сто ве; фра зе о ло гич ни и устой чи ви сло во съ че-
та ния; обо га тя ва не на лек си ка та чрез сло во об ра зу ва тел ни мо де ли и въз мож ности те на 
асо ци а тив на та лин г висти ка; фун к ци о нал но-се ман тич ни мо де ли; съста вя не на раз лич-
ни ти по ве дискурс чрез пре ра бот ка на текст в пла но ве, ре зю ме, кон с пект, свър з ва не на 
ста тич но или дви же що се изоб ра же ние с реч и из пол з ва не на ви зу ал ни и ау ди о ви зу ал ни 
сред ст ва; съ постав ка на ези ка цел и род ния език чрез пре вод ни ек ви ва ленти. Всич ки под-
хо ди са бо га то илюст ри ра ни с при мери.

Клю чо ви ду ми: бъл гар ски език, ме то ди чески под хо ди, раз ви тие, ре че ви умения
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The work presents a shared experience on a wide range of methodological approaches to 
the development of speech as a conscious act through targeted exercises in the process of teaching 
Bulgarian as a foreign language. Many possibilities that provide a big number of exercises aimed on 
the development of language skills through word order variations; enlargement; ellipse; editing by 
means of lexical, grammatical and contextual synonyms; antonyms; polysemy; syntactic transfor-
mations; asking questions abilities; techniques for building texts; phraseological and sustainable 
collocations; enrichment the vocabulary through many formative models and capabilities of associ-
ative linguistics; functional and semantic models; establishing different types of discourse through 
processing of text plans; summary; synopsis; linking static or moving image with speech and the use 
of visual and audiovisual means; comparison of target and native language translations’ equivalents 
are described. All approaches are richly illustrated with examples.

Key words: Bulgarian language, methodological approaches, development of speech

РЕЧ И ОБУ ЧЕНИЕ
Чо веш ка та реч е зна ние и уме ние, но не вро де но, а под ле жа що на 

ус во я ва не и раз ви тие по естест вен или об ра зо ва те лен път. За раз ли ка от 
естест ве но то ус во я ва не в най-ран на въз раст на нор ми те и пра ви ла та на 
ези ка или ези ци те на об кръ жа ва щи те чрез ими та ция на чу ва на та реч по 
вре ме на об щу ва не то с тях в мо но-, би- или по ли лин г вал на сре да, на у ча-
ва не то на чужд език в про цес на ин сти ту ци о на ли зи ра но обу че ние е съз-
на те лен акт, опи ращ се на при до бит от пре ди опит и раз вит ре чед ви га те-
лен и ре чес лу хов ана ли затор.

МЕ ТО ДИ ЧЕСКИ ПОХ ВА ТИ ЗА РАЗ ВИ ТИЕ НА РЕЧТА
Спо ред це ли те на обу че ни е то и ета па на обу че ние – на ча лен, меж ди-

нен или напред нал, мо гат да се при ла гат це ле на со че но чрез упраж не ния 
раз но об раз ни ме то ди чески пох ва ти ка то напри мер ва ри ра не на сло во-
ре да, раз ши ря ва не, елип са, по ли се мия, ре дак ти ра не, гра ма тич ни и син-
так тич ни тран с фор ма ции, фра зе о ло гиз ми и пе риф ра за, фун к ци о нал но-
се ман тич ни мо де ли, из граж да не на раз лич ни ти по ве дискурс, свър з ва не 
на ста тич но или дви же що се изоб ра же ние с реч, пре вод и пр. Подоб ни 
упраж не ния да ват въз мож ност да се раз крие и ус вои ези кът в не го во то 
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бо гат ст во и раз но об ра зие, да се пре да ва и раз поз на ва при уст на или пис-
ме на ко му ни ка ция един и същ сми съл, из ра зен по раз лич ни на чини.

I. ВАРИРАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО ЧРЕЗ СЛОВОРЕДА
Сво бод ни ят сло во ред в бъл гар ския език да ва въз мож ност за из ре-

чен ско ва ри ра не, т.е. съста вя не на го лям, но кра ен брой ва ри ан ти на ед но 
и съ що из ре че ние със за паз ва не на сми съ ла му. Рабо та та със сло во ред ни-
те ва ри ан ти е лес но из пъл ни ма и прак ти чески мо же да съпро вож да все ки 
уче бен текст на все ки етап от обу че ни е то – от най-ран ния до най-напред-
налия. Според слож ност та и броя на из граж да щи те го ду ми сло во ре дът на 
из ре че ни е то мо же да ва ри ра от 2, 3, 4 до мно го по-го лям брой ва ри анти.

Тук са да де ни при ме ри за 11 и 5 сло во ред ни ва ри анта:
1. И ние със си гур ност ще при е мем ва ша та по ка на. 2. Със си гур ност 

и ние ще при е мем ва ша та по ка на. 3. Със си гур ност ще при е мем ва ша та 
по ка на и ние. 4. Със си гур ност ще при е мем и ние ва ша та по ка на. 5. Ще при-
е мем ва ша та по ка на със си гур ност и ние. 6. Ще при е мем ва ша та по ка на 
и ние със си гур ност. 7. Ще при е мем и ние със си гур ност ва ша та по ка на. 
8. Ва ша та по ка на ще при е мем със си гур ност и ние. 9. Ваша та по ка на и ние 
ще при е мем със си гур ност. 10. Ваша та по ка на със си гур ност ще при е мем 
и ние. 11. Ваша та по ка на със си гур ност и ние ще при е мем.// Или с 5 ва ри-
ан та: 1. По те ле фо на се оба ди ха и се мейст во Или е ви. 2. По те ле фо на и се-
мейст во Или е ви се оба ди ха. 3. И се мейст во Или е ви се оба ди ха по те ле фо на. 
4. Оба ди ха се по те ле фо на и се мейст во Или е ви. 5. Оба ди ха се и се мейст во 
Или е ви по те ле фона.

При упраж ня ва не то на сло во ред ни те ва ри ан ти се об ръ ща вни ма-
ние, че тех ни ят брой е кра ен и ня кои ва ри ан ти или не за паз ват и про ме-
нят сми съ ла на из ре че ни е то, или са не въз мож ни, не за ви си мо че сло во-
ре дът в бъл гар ския език е сво боден. Напри мер в евен ту а лен ва ри ант на 
из ход но то из ре че ние И се оба ди ха се мейст во Или е ви по те ле фо на не се 
за паз ва, а се про ме ня сми съ лът на из ход но то из ре че ние, въпре ки че сло-
во ре дът е на пъл но въз мо жен. А ва ри ан тът Се оба ди ха и се мейст во Или е ви 
по те ле фо на е погре шен, тъй ка то крат ки те въз в рат ни части ци се, си не 
мо гат да за е мат на чал на по зиция. Също то се от на ся и за крат ки те лич-
ни место и ме ния, и за гла го ла съм. Напри мер: По ка ни ха ме и ме не. И ме не 
ме по ка ниха. Но не: Ме по ка ни ха и ме не.// Или: Де те то е малко. Малко е 
де тето. Но не: Е мал ко де те то.// Аз съм Райна. Райна съм аз. Но не: Съм 
Рай на аз.

Раз ши ря ва не то на ре че ви те уме ния чрез сло во ред ни ва ри ан ти мо-
же да за поч не още в са мо то на ча ло на обу че ни е то, ка то се ра зигра ват мно-
го крат ки при ме ри: Да, уча. Уча, да.// Не, не го воря. Не го во ря, не.// Аз взе-
мам ре ше ни ята. Реше ни я та взе мам аз. Вземам ре ше ни я та аз.
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II. ВАРИРАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО ЧРЕЗ РАЗШИРЯВАНЕ 
НА ИНФОРМАЦИЯТА
При то зи под ход съ об щи тел но то из ре че ние от ин фор ма ти вен тип 

се из граж да око ло пре ди ка тив ния цен тър, ка то се до пъл ва с още и още 
ин фор ма ция от нос но то ва КОЙ, КО ГА, КЪ ДЕ, КАК, ЗА ЩО, С КАК ВА ЦЕЛ, 
ПРИ КАК ВИ ОБ СТО Я ТЕЛ СТ ВА и пр. из вър ш ва дейст ви ето. Напри мер в да-
де но то из ре че ние Ка тя из ле зе от  къ щи към 8:00 ча са, ти чай ки, за що то 
не се съ бу ди нав ре ме, за къс ня ва ше и бър за ше за из пит има ме ин фор ма ция 
за дейст ви е то: Как во напра ви? – Из лезе. За из вър ши те ля на дейст ви е-
то: Кой из ле зе? – Катя. За място то на дейст ви е то: От къ де из ле зе? – От 
къщи. За вре ме то на дейст ви е то: Ко га из ле зе? – Към 8:00 часа. За на чи на 
на дейст ви е то: Как из ле зе? – Ти чайки. За об сто я тел ст ва та на дейст ви е то: 
За що, при как ви об сто я тел ст ва из ле зе, ти чай ки? – За що то не се съ бу ди 
нав ре ме, за къс ня ва ше и бър заше. За по со ка та и цел та на дейст ви е то: За-
къ де бър за ше? – За изпит.

Съста вя не то на из ре че ния чрез над граж да не око ло пре ди ка тив ния 
цен тър да ва въз мож ност и за мно жест во тран с фор ма ции по па ра диг ма-
тич на та и син таг ма тич на та ос ка то например:

• За мест ва ния по син таг ма тич на та ос
По син таг ма тич на та ос мо же да се пра вят раз лич ни за мест вания. 

Нари мер: Как во напра ви? – Из ле зе, тръг на, хук на, се втур на, се из ст реля. 
Откъ де из ле зе? – От  къ щи, от об ще жи ти е то, от ста я та си, от апар та мен та, 
от квар ти ра та, от къ ща та, от хо тела. Кога из ле зе? – Към 8:00 ча са, ра но, 
в 9:30, след сък вар ти ран т ка та си, къс но сут рин та, мал ко след Ва ня, пре-
ди ме не, пре ди из грев, след за куска, пре ди мал ко, то ку-що. Как из ле зе? – 
Ти чай ки, бър зай ки, по най-бър зия на чин, през гла ва, как то обик но ве но 
на бе гом, под тич вай ки, пре пускай ки, ка то стре ла, на спринт. Защо, при 
как ви об сто я тел ст ва из ле зе ти чай ки? – За що то не се съ бу ди нав ре ме, 
за къс ня ва ше и бър за ше, за що то за къс ня ва ше за важ на сре ща, за що то за-
ми на ва ше в ко ман ди ров ка и за къс ня ва ше за ае ро га ра та, за що то ня ма ше 
да ус пее да стиг не нав ре ме в офиса. Закъ де бър за ше? – За из пит, за сре-
ща, за ки но, за ра бо та, за лек ции, за ин тер вю, за га ра та, за ле ти щето.

• Тран с фор ма ции по па ра диг ма тич на та ос
Про мя на та на су бек та на дейст ви е то (Кой из ле зе? – аз, ти, той, тя, 

то, ние, вие, те) во ди до тран с фор ма ция по па ра диг ма тич на та ос (из ля-
зох, из ле зе, из ля зох ме, из ля зох те, из ля зо ха// бър зах, бър за ше, бър зах ме, 
бър за те, бър заха).

III. ВАРИРАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ЕЛИПСА
В ези коз на ни е то елип са та е из пуска не на част от из ре че ние, ко я то 

се под раз бира. При то зи ме то ди чески под ход се упраж ня ва сви ва не на из-
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ре че ни е то до по-ма лък или ми ни ма лен брой смис ло во на то ва ре ни ду ми, 
при ко е то ос нов на та ин фор ма ция се пре да ва ус пешно. Нари мер: Къ де е 
г-н Ко лев? – 1. Госпо дин ди рек то рът Ге ор ги Ко лев за ми на в ко ман ди ров ка 
за 4 дни в Бур гас. 2. Ди рек то рът Ге ор ги Ко лев за ми на в ко ман ди ров ка за 
4 дни в Бур гас. 3. Гос по дин Ге ор ги Ко лев за ми на в ко ман ди ров ка за 4 дни в 
Бур гас. 4. Гос по дин Ко лев за ми на в ко ман ди ров ка за 4 дни в Бур гас. 5. Ко лев 
за ми на в ко ман ди ров ка за 4 дни в Бур гас. 6. За ми на в ко ман ди ров ка за 4 дни 
в Бур гас. 7. За ми на в ко ман ди ров ка за 4 дни. 8. В ко ман ди ров ка за 4 дни. 9. 
Г-н Ко лев за ми на. 10. Зами на в ко ман ди ров ка. 11. В ко ман ди ров ка. 12. Зами-
на. 13. В Бургас. Или: Те ще се съг ла сят ли на раз мя на та? – 1. Не, те ня ма 
да се съг ла сят на раз мя на та на ни как ва це на. 2. Не, те ня ма да се съг ла-
сят на раз мя на та. 3. Не, ня ма да се съг ла сят на раз мя на та. 4. Не, ня ма да 
се съг ла сят. 5. Не, ня ма на ни как ва це на. 6. Не, на ни как ва це на. 7. Не, ня ма. 
8. Не.

Ро ля та на раз ши ря ва не то и елип са та за ва ри ра не то на кон тек-
сту ал ни те зна че ния на ду ми те мо же да се илюст ри ра и в за бав ни при-
ме ри ка то: Мо ят син./ Мо ят син пу ло вер./ Мо ят син пу ло вер но си./ Мо ят 
син пу ло вер но си щастие.(При ме рът е от лек ция на проф. Л. Ан д рей чин). 
Или друг при мер: Ня ма./ Ня ма же на./ Ня ма же на ня ма./ Ня ма же на ня ма 
ни то слух, ни то говор. Или: Крал (2 зна че ния)./ Крал е (2)./ Крал е вещ (2)./ 
Крал е вещи.

IV. ВАРИРАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО ЧРЕЗ РЕДАКТИРАНЕ 
СЪС СИНОНИМНИ ЛЕКСИКАЛНИ РЕЧНИКОВИ , 
КОНТЕКСТУАЛНИ, ФРАЗОВИ И ГРАМАТИЧЕСКИ ЗАМЕНИ
Си но ни ми я та е сред ст во за из ра зя ва не на ези ко ва ек ви ва лен т-

ност – един фун к ци о нал но се ман ти чен мо дел, за кой то ще ста не въпрос 
и по-на татък. Най-често в обу че ни е то се ра бо ти с лек си кал ни, кон тек сту-
ал ни и гра ма ти чески си но ни ми. В по-напред нал етап мо же да се ра бо ти и 
със сти листич ни и смис ло во-сти листич ни си но ними.

Ду ми те, меж ду ко и то съ щест ву ва си но ним на връз ка, об ра зу ват си-
но ни мен ред, кой то има от во рен ха рак тер и мо же да включ ва но во об ра-
зу ва ни си но ни ми, ако въз ник нат. „Спо ред кри те рия за ед но по ня тий ност 
си но ни ми те са ду ми, в ос но ва та на ко и то ле жи ед но по нятие. Слож ност-
та за опре де ля не на си но ни ми я та спо ред то ва схва ща не про из ти ча от 
слож ност та и при от кри ва не на об що по ня тие, за що то има по-ши ро ки и 
по-тес ни по обем по ня тия“ (Реч ник на чуж ди те ду ми). В про це са на обу-
че ни е то стре ме жът е да се по пъл ни си но ним ни ят ред, ка то се за поч не 
от ос нов ния или до ми нан т ния си но ним, кой то обик но ве но при над ле жи 
към не ут рал на та лек си ка. В прак ти ка та най-често за ос но вен си но ним 
се при е ма ду ма та, ко я то в прогре си я та на обу че ни е то се изу ча ва първа. 
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Тъй ка то обик но ве но ду ми те се изу ча ват в кон текст, има въз мож ност при 
по я ва на си но ним на ве че поз на та та ду ма да се уста но ви да ли, из ра зя вай-
ки ед но об що по ня тие с нея, но ва та не съ дър жа и не се раз ли ча ва по ня-
как ви до пъл ни тел ни смис ло ви и сти листич ни ню анси. Така се изяс ня ва, 
че „си но ни ми те са ду ми от ед на и съ ща част на реч та с раз ли чен зву ков 
състав, но по соч ват раз лич ни стра ни на ед но об що по ня тие, ка то за до во-
ля ват ед нов ре мен но с то ва из вест ни стил ни изиск ва ния“ (пак там). Този 
под ход да ва въз мож ност да се го во ри за умест на и не у мест на упот ре ба на 
си но ни ми те в раз лич ни те сти листич но мар ки ра ни тек стове. Напри мер: 
Ам пу та ция на край ник мо же да се на ло жи по ра ди напред на ла ган гре на. 
В да де ния текст с ме ди цин ско съ дър жа ние под чер та на та част по ра ди е 
умест но да бъ де за ме не на с ду ми от си но ним ния ред за ра ди – по при чи на 
на – при, но на пъл но не у мест на е за мя на с бла го да ре ние на.

В про це са на обу че ни е то ста ва яс но, че „чле но ве те на си но ним ния 
ред за дъл жи тел но се на ми рат в си но ним на връз ка как то с до ми нан т ния, 
та ка и по меж ду си. По та зи при чи на ед на и съ ща мно гоз нач на ду ма мо же 
да вле зе в раз лич ни си но ним ни ре дове. Напри мер: дар – по да рък – ар ма-
ган, дар – зест ра – че из и дар – да ро ва ние – та лант – за лож ба“ (пак там).

Упраж не ни я та в обу че ни е то най-често на соч ват вни ма ни е то към:
Лек си кал ни (реч ни ко ви) си но ни ми, при над ле жа щи към лек си-

кал ния ези ков фонд. Дава се за да ча за съста вя не на ред/спи сък със си-
но ни ми и за мест ва не на ду ма в текст с ду ми от спи съка. Напри мер: ху бав, 
кра сив; то пъл, го рещ; го лям, гра ма ден, огро мен, ги ган т ски, ко ло са лен, мо-
ну мен та лен, вну ши те лен; за щи та вам, бра ня, закрилям.

В си но ним ния ред вли зат са мо ду ми от ед на част на реч та, но е въз-
мож но е да се вклю чат фра зе о ло гиз ми, ко и то имат съ ща та се ман ти ка ка-
то об що то по ня тие на си но ни мите. Така че си но ни ми те мо гат да се из-
пол з ват и за упраж не ния и раз ви тие на реч та, и за се ман ти за ция на ина че 
труд ни те за обяс ня ва не фра зе о ло гизми. Пример: ни ко га – на ку ко во ля то; 
лес но – фа сул ска ра бо та; ум ря – рит на кам ба на та; нав ся къ де – под път и 
над път; мно го – с ло па та да ги ри неш – дал гос под; съ що то – боб и бо бец; 
здра вей – дал бог добро.

Кон тек сту ал ни си но ни ми, про я вя ва щи се в текст, в об кръ жение. 
Рабо ти се с текст и се поста вя за да ча за от кри ва не на кон тек сту ал ни те 
си но ними. Например:

Рей Чарлз се раж да на 23 сеп тем в ри 1930 го дина. Слепи ят му зи кант, 
кой то пра ви ед на за бе ле жи тел на ар тистич на ка ри е ра, се раж да ка то 
съв сем нор мал но зря що де те в град че то Ол бъ ни, Джор джия. Вирту оз ни ят 
пи а нист, ком по зи тор и пе вец по ко ря ва сце ни те по це лия свят. В сво я та 
ав то би огра фия ге ни ят на пи а но то спо де ля, че ка то мал ко мом че е жи вял 
в край на бед ност, но об гра ден от лю бов та и гри жи те на две жени.
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Гра ма ти чески си но ними. Дава се текст и се пра вят за мест ва ния 
или тран с фор мации. Например:

– име на ли це, обект или пред мет с место и мение
Сте фан е сту дент. Той жи вее в об ще жи ти ето. То се на ми ра на ул. „По-

бе да“, ко я то е пре сеч ка на бул. „Ар се налски“.
– пре из каз но нак ло не ние с нес ви де тел ско зна че ние и се гаш но 
исто ри ческо време

Сег. ист.вр. Хан Ас па рух ид ва в днеш на Се ве ро из точ на Бъл га рия в 
края на VII век и сключ ва съ юз с жи ве е щи те там сла вян ски пле мена.

Пре изк. накл. Хан Ас па рух до шъл в днеш на Се ве ро из точ на Бъл га рия 
в края на VII век и склю чил съ юз с жи ве е щи те там сла вян ски пле мена.

– по ве ли тел но нак ло не ние прости и слож ни форми
Да ку пим ри ба за обяд, как во ще кажеш? Нека ку пим ри ба за обяд, 

как во ще кажеш? Нека да ку пим ри ба за обяд, как во ще кажеш? Хайде да 
ку пим ри ба за обяд, как во ще кажеш? Или: Да не ка ним то зи път мно го 
гости, мо ля те. Нека не ка ним то зи път мно го гости, мо ля те. Нека да не 
ка ним то зи път мно го гости, мо ля те. Хайде да не ка ним то зи път мно го 
гости, мо ля те. Или: Не из ли зай без шал и шап ка, сту де но е. Недей из ли за 
без шал и шап ка, сту де но е. Недей да из ли заш без шал и шап ка, сту де но е. 
Да не из ли заш без шал и шапка. Или: Вли зай те по-бър зич ко, че да не из сти-
не ста ята. Влез те по-бър зич ко, че да не из сти не ста ята. Хайде вли зай те 
по-бър зич ко, че да не из сти не ста ята. Хайде влез те по-бър зич ко, че да не 
из сти не стаята.

– гла го ли и фра зо ви гла голи
раз го ва рям – во дя раз го вор; бо ря се – во дя бор ба; под гот вям – про-

веж дам под го тов ка; съ дейст вам – оказ вам съ дейст вие; ка ня – от пра вям 
по ка на; шу мя – вди гам шум; по да ря вам – връч вам по да рък; под би рам – 
пра вя под бор; опис вам – пра вя опи са ние; ос но ва вам – по ла гам ос но ви; 
по ма гам – оказ вам по мощ; не до вол ст вам – из ра зя вам не до вол ст во; ре ша-
вам – на ми рам ре ше ние; ре ша вам – взе мам ре ше ние; допри на сям – имам 
принос.

Ня кои си но ни ми са аб со лютни. Други пък да ват ва ри ант или ню-
анс на ос нов но то зна че ние и при тях след ва да се об ръ ща вни ма ние, че 
има риск от не у мест на упот реба. Напри мер: зрял, по уз рял, въз зрял, уз рял, 
до уз рял, през рял, по луз рял, по лу уз рял, не до уз рял, зрял-не доз рял, зре ли-
чък // го лям, огро мен, гра ма ден, гра ма дан ски, ги ган т ски, ко ло са лен, ве-
ли кан ски, ве лик, мо но ли тен, гран ди о зен, пом по зен // то пъл, го рещ, же-
жък, топ ли чък, въз то пъл, въз го рещ, несту ден, за топ лен, пре топ лен, при-
топ лен, сго ре щен // ин те ре сен, лю бо пи тен, пре лю бо пи тен, за ни ма те лен, 
ат рак ти вен, неску чен // го ле ми на, раз мер, мяр ка // без ре дие, бър ко тия, 
не раз бо рия, без по ря дък, лип са на ред, ха ос, ха о тич ност // смя там, прес-
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мя там, из чис ля вам, кал ку ли рам, пра вя смет ки, пра вя из чис ле ния, пра вя 
кал ку ла ция // за щи та вам, бра ня, от б ра ня вам, пред паз вам, ох ра ня вам, 
закри лям, застъп вам се за, под кре пям, да вам закри ла // поч вам, за поч вам, 
стар ти рам, сла гам на ча ло, по ла гам на ча ло, да вам старт. Или: Той бе ше, 
как да ка жа, все още млад чо век/нестар/не въз растен/въз м лад/не въз мъ-
жал/мал ко жи вял на бе лия свят/млад-зе лен/не мно го жи вял/мла ди чък, 
но с блестящ ум и ге ни ал ни проз ре ния за бъ де щето. Или: Спом ням си, че 
он зи ден же га та (го ре щи на та/топ ли на та бе ше не по но си ма и при ро да та 
бе ше ся каш при тих на ла/утих на ла/зам ряла. Или: Те ре ша ват) раз ре ша-
ват/на ми рат ре ше ние на/сти гат до ре ше ние на/пости гат ре ше ние на все-
ки проб лем с ле кота. Или: Тя е до вол на/е удов лет во ре на/не е не до вол на 
(из пит ва за до вол ст во/чув ст ва удов лет во ре ние от на чи на, по кой то бе ше 
раз ре шен/се ре ши/се раз ре ши/бе ше на ме ре но ре ше ние на/се на ме ри ре-
ше ние на проб лема. Или: За гу бих зре ни е то си/ос ле пях/за гу бих очи те си/
ста нах нез рящ) ста нах сле пец/оста нах сляп/окьо ра вях (стил. марк.) на 
7-го диш на въз раст и то не от вед нъж/посте пен но/ле ка-по ле ка/по ле ка-
ле ка/мал ко по мал ко/бав но и по ле ка/стъп ка по стъпка. Или: В ре зул тат 
на/вслед ст вие на/ка то пос ле ди ца от/за ра ди/по ра ди/по при чи на на/бла-
го да ре ние на (не подх.) по жа ра оста на ха без дом. Или: То ва, брат ко, зна еш 
ли ко га ще стане? Нико га/нив га/ко га то си ви диш уши те/на ку ко во ля то/
ко га то цъф нат на лъ ми те/ко га то свин кя вле зе в джамия.

– тран с фор ма ции чрез за мя на на гра ма ти чески форми
1. Сегаш но вре ме – из хо ден текст
– Из ви не те, зна е те ли как мо га да стиг на от бан ка та до уни вер си-

тета?
– Из ли за те от бан ка та, за ви ва те на дяс но и тръг ва те напред, вър-

ви те са мо напра во, ми на ва те край ед на цър к ва, про дъл жа ва те 
все напра во, сти га те до един бу ле вард, не пре си ча те от го ре бу-
ле вар да, а ми на ва те до лу през под ле за, из ли за те го ре и вля во на 
кръсто ви ще то виж да те уни вер си тета.

2. Пове ли тел но нак ло нение
Из лез те от бан ка та, за вий те на дяс но и тръг не те напред, вър ве те са-

мо напра во, ми не те край ед на цър к ва, про дъл же те все напра во, стиг не-
те до един бу ле вард, не пре си чай те от го ре бу ле вар да, а ми не те до лу през 
под ле за, из лез те го ре и вля во на кръсто ви ще то виж те уни вер си тета.

3. Състав но гла гол но ска зу е мо с трябва
Тряб ва да из ле зе те от бан ка та, тряб ва да за ви е те на дяс но и тряб ва 

да тръг не те напред, тряб ва да вър ви те са мо напра во, тряб ва да ми не те 
край ед на цър к ва, тряб ва да про дъл жи те все напра во, тряб ва да стиг не те 
до един бу ле вард, не тряб ва да пре си ча те от го ре бу ле вар да, а тряб ва да 
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ми не те до лу през под ле за, тряб ва да из ле зе те го ре и вля во на кръсто ви-
ще то тряб ва да ви ди те уни вер си тета.

4. Състав но гла гол но ска зу е мо с мо га/може
Мо же те да из ле зе те от бан ка та, мо же те да за ви е те на дяс но и мо же-

те да тръг не те напред, мо же те да вър ви те са мо напра во, мо же те да ми не-
те край ед на цър к ва, мо же те да про дъл жи те все напра во, мо же те да стиг-
не те до един бу ле вард, не мо же да пре си ча те от го ре бу ле вар да, а мо же да 
ми не те до лу през под ле за, мо же те да из ле зе те го ре и вля во на кръсто ви-
ще то мо же те да ви ди те уни вер си тета.

5. Бъде ще просто време
Ще из ле зе те от бан ка та, ще за ви е те на дяс но и ще тръг не те напред, 

ще вър ви те са мо напра во, ще ми не те край ед на цър к ва, ще про дъл жи-
те все напра во, ще стиг не те до един бу ле вард, ня ма да пре си ча те от го ре 
бу ле вар да, а ще ми не те до лу през под ле за, ще из ле зе те го ре и вля во на 
кръсто ви ще то ще ви ди те уни вер си тета.

6. Безлич ни въз в рат но-стра да тел ни форми
Из ли за се от бан ка та, за ви ва се на дяс но и се тръг ва напред, вър ви 

се са мо напра во, ми на ва се край ед на цър к ва, про дъл жа ва се все напра во, 
сти га се до един бу ле вард, не се пре си ча от го ре бу ле вар дът, а се ми на ва 
до лу през под ле за, из ли за се го ре и вля во на кръсто ви ще то се виж да уни-
вер си тетът.

7. Безлич ни въз в рат но-стра да тел ни състав ни ска зу е ми с може
Мо же да се из ле зе от бан ка та, мо же да се за вие на дяс но и мо же да се 

тръг не напред, мо же да се вър ви са мо напра во, мо же да се ми не край ед на 
цър к ва, мо же да се про дъл жи все напра во, сти га се до един бу ле вард, не 
мо же да се пре си ча от го ре бу ле вар да, а мо же да се ми не до лу през под ле за, 
мо же да се из ле зе го ре и вля во на кръсто ви ще то мо же да се ви ди уни вер-
си тетът.

8. Безлич ни въз в рат но-стра да тел ни състав ни ска зу е ми с трябва
Тряб ва да се из ле зе от бан ка та, тряб ва да се за вие на дяс но и тряб ва 

да се тръг не напред, тряб ва да се вър ви са мо напра во, тряб ва да се ми не 
край ед на цър к ва, тряб ва да се про дъл жи все напра во, тряб ва да се стиг не 
до един бу ле вард, не тряб ва да се пре си ча от го ре бу ле вар дът, а тряб ва да 
се ми не до лу през под ле за, тряб ва да се из ле зе го ре и вля во на кръсто ви-
ще то тряб ва да се ви ди уни вер си тетът.

9. Услов но нак ло нение
Бих те мог ли да из ле зе те от бан ка та, да за ви е те на дяс но и да тръг-

не те напред, най-доб ре бих те напра ви ли да вър ви те са мо напра во, да ми-
не те край ед на цър к ва, да про дъл жи те все напра во, да стиг не те до един 
бу ле вард, не бих те мог ли да пре се че те от го ре бу ле вар да, а по-доб ре би 
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би ло да ми не те до лу през под ле за, да из ле зе те го ре и вля во на кръсто ви-
ще то бих те мог ли да ви ди те уни вер си тета.

10. Комби на ция от из б ро е ни те до тук ва ри анти.

V. ВАРИРАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ИЗРАЗЯВАНЕ 
НА ПРОТИВОПОЛОЖНО ЗНАЧЕНИЕ. АНТОНИМИ
Ан то ни ми те са ду ми, ко и то за е мат край ни (по ляр ни) по зи ции в ед-

на се ман тич на па ра дигма. Те са ос нов но ези ко во сред ст во за из ра зя ва не 
на про ти во по лож но зна чение.

При мери:
– Мис ля, че той е лош човек.
– Не, не. Той е по-ско ро до бър човек. Напра во ду ша човек. Душичка. 

Добряк. Гледа да е спра вед лив към всички.
– Аз все пак насто я вам, че е зъл. Към хо ра та, ко и то ха рес ва, е до бър, 

но към оста на ли те е зло бен и жесток. Не чо век е той, а звяр, куче.
Или:
– Спо ред ме не фил мът бе ше ин те ре сен, поста ви доста фи ло соф ски 

въпроси. Беше и за ба вен на места.
– Глу пости! По-доб ре ка жи, че бе ше бе зин те ре сен, ску чен и отег чи-

телен. Едва до ча ках края.
– Не съм съг ласен. Мисля, че бе ше за ин т ри гу ващ и зав ла дяващ. 

Изг леж да, с те бе въз при е ма ме не ща та мно го раз лич но, до ри про-
ти во по ложно.

В про це са на изяс ня ва не то на се ман тич на та па ра диг ма след ва да се 
об ръ ща вни ма ние, че за ан то ни ми го во рим то га ва, ко га то про ти во поста-
вя не то на ду ми те е пъл но, т.е. ко га то те за е мат по люс но по ло же ние в гра-
ни ци те на се ман тич но то по ле (Бъл гар ски език 2010б). Напри мер: при ла-
га тел ни те лош и до бър са ан то ни ми, но лош и не лош, до бър и не до бър не 
са ан то ними. Също то се от на ся и за ду ми ка то прав – неправ, то пъл – не-
то пъл, ва жен – не ва жен, сла дък – нес ла дък, как ви то при ме ри се наб лю да-
ват най-често при т. нар. стра те гий на ком пе тен т ност на чуж де не ца, нез-
на ещ кон крет на ду ма и опит ващ се да осъ щест ви ко му ни ка ция с поз на ти 
сред ства. Освен вър ху по люс на та се ман ти ка на ан то ни ми те е важ но да се 
обър не вни ма ние на обу ча е ми те и вър ху то ва, че ан то ним ни двой ки об-
ра зу ват са мо ду ми от ед на и съ ща част на речта. Напри мер ка чест ве ни те 
при ла га тел ни име на, тъй ка то ка чест ва та най-често мо гат да се про ти-
во поста вят ед но на дру го, са най-бо га та та на ан то ни ми група. Анто ни ми 
от кри ва ме и при съ щест ви тел ни те (кра са вец – гроз ник, лъ жа – исти на, 
въз торг – уни ние, по бе да – по ра же ние), гла го ли те (оби чам – мра зя, вли-
зам – из ли зам, дви жа се – спи рам), на ре чи я та (го ре – до лу, от пред – от зад, 
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доб ре – зле, ви на ги – ни ко га, бли зо – да ле че, тук – там), сло во съ че та ни я та 
(за къс ня вам/ид вам със за къс не ние – ид вам нав реме).

Упраж не ни я та вър ху ан то ни ми се пра вят чрез за да чи за из ра зя ва-
не на про ти во по лож но на да де но зна че ние с ду ма, фра за, из ре че ние или 
текст. Често чрез ан то ни ми се под по ма га се ман ти за ци я та на не поз на та та 
лек си ка и раз би ра нето. Напри мер: Как во зна чи той е бо лен? – Об рат но то 
на той е здрав.// Каз ваш, че къ ща та е грозна. Какво зна чи гроз на? – То ва 
зна чи, че не е кра сива.

VI. ВАРИРАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО И СМИСЪЛЪТ МУ ОТ ГЛЕДНА 
ТОЧКА НА МНОГОЗНАЧНОСТТА НА ДУМИТЕ. ПОЛИСЕМИЯ
Ед ноз нач ни те, или мо но се ман тич ни те, ду ми имат са мо ед но зна че-

ние във всич ки кон тек сти, в ко и то се упот ре бяват. По от но ше ние на це-
лия реч ни ков фонд те са по-ма лоб рой на та група. Едноз нач ни са напри-
мер наз ва ни я та на расте ни я та, дър ве та та, тъ ка ни те, пред ме ти те от би та 
и пр. Най-сил но ед ноз нач ност та се про я вя ва при тер ми но ло гията.

Мно гоз нач ни те, или по ли се ман тич ни те, ду ми са аси мет рич ни ези-
ко ви зна ко ве, за що то на ед на и съ ща ези ко ва фор ма съ от вет ст ват 2 или 
по ве че зна чения. Многоз нач ност та е про яв ле ние на уни вер сал ни те ези-
ко ви сред ст ва, т.е. за вся ко но во по ня тие да не се съз да ва но ва ду ма, а съ-
щест ву ва ща ве че ду ма да раз вие но во зна че ние (Мно гоз начност).

По на ча ло всич ко съ щест ву ва що тряб ва да се на зо ве и все ки пред мет 
да си има име. Често с ед на и съ ща ду ма на зо ва ва ме раз лич ни пред мети. 
Защо ези кът до пуска това? Човеш ко то мис ле не е асо ци а тивно. Пред ме ти-
те и всич ко на о ко ло пре диз вик ват у нас асо ци а ции по ра ди сво я та фор ма, 
цвят, фун к ция, место по ло же ние и т. н. Пора ди то ва ези кът до пуска ед на 
еди ни ца да се упот ре бя ва с ня кол ко раз лич ни зна че ния – имен но то зи фе-
но мен се на ри ча по ли се мия (мно гоз нач ност). Биха се по лу чи ли не о боз-
рим брой лек си кал ни еди ни ци, ако всич ко си има ше от дел но име. Тога ва 
до ри род ни ят език би бил тру ден за ус во я ване.

„По ли се ми я та въз ник ва в кон тек ста, тъй ка то вся ко но во зна че ние 
е всъщ ност ре зул тат от поста вя не на опре де ле на ду ма в но во сло вес но 
об кръ же ние, в ко е то упот ре ба та и посте пен но се ут вър ж дава. От дру га 
стра на, по ли се ми я та се про я вя ва чрез кон тек ста, по не же имен но в не го 
ду ма та ре а ли зи ра ед но или дру го свое зна чение. Поли се ми я та е спо соб-
ност та на ду ма та да при до би ва раз но об раз ни зна че ния в за ви си мост от 
раз лич ни те слу чаи на упот ре ба та ѝ и да за паз ва в ези ка всич ки те те зи 
зна че ния“ (Бъл гар ски език 2010а).

За да се раз крие зна че ни е то на ед на ду ма, е не об хо дим ми ни ма лен 
кон текст, кой то да ни да ва ин фор ма ция кое зна че ние на ду ма та е ак ти-
ви рано. При обу че ние ду ми те се изу ча ват имен но в кон текст и то ва да ва 
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въз мож ност да се по со чи, обяс ни и упраж ни, ако да де на ве че поз на та ду-
ма се про я вя ва с но во зна чение.

При ме ри: Ду ма та го во ря мо же да се упот ре би в раз лич ни кон тек сти: 
го во ря за нея, но и тек стът го во ри сам по се бе си. Или ду ма та блестящ – 
блестя ща свет ли на, блестящ ди а мант, блестя що слън це, блестя ща по-
вър х ност, но и блестящ ус пех, блестя ща по бе да, блестящ вън шен вид, 
блестя щи ма ни ери. Или: той вър ви по пъ тя и как вър ви ра бо та та// тя 
пра ви хи ми чески опит и тя има опит// ре ших да ку пя и ре ших за да чата.

Мно гоз нач ност та на ду ми те след ва да се из тък ва във все ки под-
хо дящ мо мент в про це са на пре по да ва не на ези ка и при срав ни тел но 
напред нал етап на ези ко ус во я ване. Примери:

Изу ча ва се ду ма та ‘опит’. Запис ват се с но ме ри ра не всич ки зна че ния 
и се да ват при мери. Еднов ре мен но се да ват и си но ни ми, ко и то са поз нати.

1. (същ.) опит, про ба, ек с пе ри мент, из пит ва не, из пи та ние, из проб ва-
не (Ла бо ра тор ни ят опит бе ше ус пешен.)

2. (същ.) опит, прак ти ка, опит ност, зна ния, поз на ния, под го тов ка, 
ек с пер ти за (Той е ле кар с го лям опит.)

3. (същ.) опит, про вер ка, опит ва не, сон даж; (гл.) опит вам, про ве ря-
вам (Опи тах на вкус са ла та та, бе ше мал ко без солна.)

4. (същ.) уси лие, на чи на ние, при зив (Напра вих опит да се из виня.)
Има и вто ри ва ри ант за за пис ва не чрез тъл ку ва не и тре ти ва ри ант 

за за пис ва не в две ко ло ни и свър з ва не със стрел ки на съ от вет ст ви я та 
(matching):

о̀пит, о̀пи ти, (два) о̀пи та, м. р. 1. Само ед. ч. Съвкуп ност от прак ти-
чески ус во е ни зна ния и умения. Жизнен опит. Профе си о на лен опит. Прак-
ти чески опит. 2. Възпро из веж да не на ня как во яв ле ние с цел да се про ве-
ри твър де ние или пред по ло же ние или да се илюст ри ра процес. Хими чески 
опи ти. 3. Проб но осъ щест вя ва не на не що; про вер ка (за год ност, здра ви на, 
на ме ре ние и др.). Първи твор чески опити. Опит/опит ва не на вкус. Напра-
ви опит да се из ви ни./След опит (опит ва не) на вкус мо же да до ба ви те 
сол. 4. Дейст вие за осъ щест вя ва не на нещо. Щангисти те имат пра во на 
три опи та в две те дви жения.

Дру ги при мери:
гот вя, – иш, несв.в.; мин. св. го̀твих и гот вѝ х; мин. прич. го̀твил и 

гот вѝ л, гот вел; същ. гот вене
1. Какво. Правя, при гот вям ястие (ва ря, пе ка, пър жа го). През сво-

бод но то си вре ме оби чам да готвя. Какво гот виш? 2. Какво. Правя да ста-
не го тов за из пол з ва не; при готвям. Готвя но ва та си кни га за из да ване. 
Готвя уро ци те си. 3. Кого, за как во/за какъв. Подгот вям, обу чавам. Готвя 
го за мой за местник. Готвя го за из пи ти те. 4. Какво. Замис лям, про ек ти-
рам, тък мя, кроя. Готви нов удар. Или: гот вя се 1. За какво. Подгот вям се. 
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Готвя се за из пи тите. Готвя се за най-ло шо то. 2. Възна ме ря вам, ка ня се, 
тък мя се. Тъкмо се гот вех да си тръгвам.

Мно го е важ но при изу ча ва не на но во зна че ние на мно гоз нач на ду-
ма да се по со чат изу че ни те, поз на ти те ве че зна че ния и да се за пи шат в 
ред с при ме ри, ка то но ва та се при съ е ди ни към по ли се ман тич но то гнездо.

VII. ВАРИРАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ТРАНСФОРМИРАНЕ 
НА ПРОСТИ ИЗРЕЧЕНИЯ В СЛОЖНИ И ОБРАТНО  
НА СЛОЖНИ В ПРОСТИ. СИНТАКСИС
Из ре че ни е то е най-го ля ма та гра ма тич на еди ни ца на ези ка и най-

мал ка та гра див на еди ни ца на текста. Изре че ни е то е и ос нов на та струк-
тур на еди ни ца на текста. Един текст мо же да бъ де из гра ден от ня кол ко 
слож ни из ре чения. Съот вет но вся ко от тях е съста ве но от прости из ре-
че ния, свър за ни по раз ли чен на чин (Гра ма ти ка …1983б). Голя мо то раз-
но об ра зие в бъл гар ския език от прости и слож ни из ре че ния, ко и то на 
свой ред имат мно го под ви до ве, пред поста вя и го ле ми те ме то ди чески 
въз мож ности за син так тич ни тран с фор ма ци он ни упраж нения. Отчи тай-
ки, че из ре че ни е то е гра ма ти чески ор га ни зи ра но свър з ва не на ду ми, със 
соб ст ве но ин то на ци он но и смис ло во зна че ние, а глав ни те струк тур но-
гра ма ти чески приз на ци на из ре че ни е то са пре ди ка тив ност (ска зу е мост), 
мо дал ност, ин то на ция и гра ма ти ческа офор ме ност, се изиск ва при тран с-
фор ма ци и те да се за паз ват как то те зи приз на ци, та ка и сми сълът. Обръ ща 
се вни ма ние и на пун к ту а цията.

– прев ръ ща не на прости из ре че ния в сложни
При ме ри: 1. Слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зонта. Темпе-

ра ту ра та се по ви ша ва по ве че. 2. Слън це то се из ди га по-ви со ко над хо-
ри зон та и тем пе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че. 3. Слън це то се из ди га по-
ви со ко над хо ри зон та, по ра ди ко е то тем пе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че. 
4. Слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та, за ра ди ко е то тем пе ра ту-
ра та се по ви ша ва по ве че. 5. Слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та, 
за то ва тем пе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че. 6. Слън це то се из ди га по-ви-
со ко над хо ри зон та, бла го да ре ние на ко е то тем пе ра ту ра та се по ви ша ва 
по ве че. 7. Слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та, вслед ст вие на ко-
е то тем пе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че. 8. Слън це то се из ди га по-ви со ко 
над хо ри зон та, в ре зул тат на ко е то тем пе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че. 
9. Слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та, ка то пос ле ди ца от ко е-
то тем пе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че. 10. Слън це то се из ди га по-ви со ко 
над хо ри зон та, та ка че тем пе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че. 11. Слън це то 
се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та и пора ди то ва тем пе ра ту ра та се по ви-
ша ва по ве че. 12. Слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та и за ра ди 
то ва тем пе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че. 13. Слън це то се из ди га по-ви-
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со ко над хо ри зон та и бла год ре ние на та зи при чи на тем пе ра ту ра та се по-
ви ша ва по ве че. 14. Слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та и по ра-
ди та зи при чи на тем пе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че. 15. Темпе ра ту ра та 
се по ви ша ва по ве че, за що то слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та. 
16. Темпе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че, по не же слън це то се из ди га по-ви-
со ко над хо ри зон та. 17. Темпе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че, по ра ди то ва 
че слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та. 18. Темпе ра ту ра та се по-
ви ша ва по ве че, тъй ка то слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та. 19. 
Темпе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че по при чи на на то ва, че слън це то се 
из ди га по-ви со ко над хо ри зон та. 20. Темпе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че, 
при ус ло вие че слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та. 21. Темпе ра-
ту ра та се по ви ша ва по ве че, при по ло же ние че слън це то се из ди га по-ви-
со ко над хо ри зон та. 22. Темпе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че, ако слън це то 
се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та. 23. Издиг не ли се слън це то ви со ко над 
хо ри зон та, тем пе ра ту ра та се по ви ша ва по ве че. 24. Темпе ра ту ра та се по-
ви ша ва по ве че, ко га то слън це то се из ди га по-ви со ко над хо ри зон та. 25. 
Колко то по ве че слън це то се из ди га над хо ри зон та, тол ко ва по ве че се по-
ви ша ва тем пе ра ту рата.

Или тран с фор ма ции в слож ни из ре че ния, при част ни кон ст рук-
ции, обо со бе ни части:

1. Студен тът се ди на бю рото. Той че те кни га. 2. Сту ден тът се ди 
на бю ро то и че те кни га. 3. Сту ден тът, кой то се ди на бю ро то, че те кни га. 
4. Сту ден тът, кой то че те кни га, се ди на бю ро то. 5. Сту ден тът, се дящ на бю-
ро то, че те кни га. 6. Се дя щи ят на бю ро то сту дент че те кни га. 7. Сту ден тът 
се ди на бю ро то, че тей ки кни га. 8. Сту ден тът се ди на бю ро то, ка то че те 
кни га. 9. Се дей ки на бю ро то, сту ден тът че те кни га. 10. Четей ки кни га, сту-
ден тът се ди на бю рото.

– прев ръ ща не на слож ни из ре че ния в прости
При мер: Де ца та се сме е ха и игра е ха на во ля, без да мис лят за уро ци и 

до маш ни, за що то има ха ва кан ция. // Де ца та се сме еха. Те игра е ха на воля. 
Не мис ле ха за уро ци и до машни. Имаха ва канция.

При мер за упраж не ние: Раз де ле те слож ни те из ре че ния на прости 
та ка, че да се за па зи сми сълът. Къде то е не об хо ди мо, напра ве те про мени:

1. Първи те стра ни ци от исто ри я та на ле на ни връ щат с це ли 6–7 хи-
ля до ле тия на зад от на ше то вре ме и ни за веж дат при древ ни те жи те ли на 
Юго из точ на и Из точ на Азия, ко и то пър ви го от кри ли сред ди ви те расте-
ния и за поч на ли да го из пол зват.

2. Древ ни те жи те ли на Еги пет и Гър ция уме е ли да при гот вят вкус ни 
слад ки ши от ле не но се ме, ко е то смес ва ли със су сам, ма ко во се ме и мед.
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3. Преди 4500 го ди ни жи те ли те, ко и то на се ля ва ли днеш ни те бъл-
гар ски зе ми, поз на ва ли ле на ка то хра ни тел но расте ние, а пре ди 2500 го-
ди ни за поч на ли да го от г леж дат и ка то влак но дай но растение.

VIII. РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ 
ЗА ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ
– раз ви тие на уме ния за ак цен ти ра не и поста вя не на ло ги ческо 
уда ре ние вър ху тър се на та ин фор ма ция чрез ЛИ въпроси

Към 16:00 ча са пре ди края на ра бот ния ден Ане лия из ле зе от бан ка-
та без по ли цейска ох ра на. ВЪПРО СИ: Към 16:00 ча са ЛИ Ане лия из ле зе… 
// Пре ди края на ра бот ния ден ЛИ Ане лия из ле зе… // Ане лия ЛИ из ле зе 
от бан ка та без по ли цейска ох ра на… // Из ле зе ЛИ Ане лия от бан ка та без 
по ли цейска ох ра на… // От бан ка та ЛИ из ле зе Ане лия… // Без по ли цейска 
ох ра на ЛИ из ле зе Анелия…

– раз ви тие на уме ния за за да ва не на въпро си за по лу ча ва не на 
ин фор ма ция от нос но раз лич ни об сто я тел ства

За при чи на: за що, по ра ди как во, по ра ди как ва при чи на, по как ва 
при чи на, за ра ди как ва при чи на, за ра ди как во // за цел за що, с как ва цел, 
с как ви на ме ре ния // за място и по со ка: къ де, где, де, от г де, от къ де, до-
къ де, на кое място, в кой град, в кой кон ти нент, в коя стра на, в кое се ло, в 
коя фир ма, при ко го, на коя ули ца, на ка къв ад рес, на къ де, за къ де, в как ва 
по со ка, в как во направ ле ние // за вре ме: ко га, от ко га, до ко га, по кое вре-
ме, след кол ко вре ме, пре ди кол ко вре ме, в кол ко ча са, в кой ден, на коя 
да та, през кой ме сец, през коя го ди на, през кой се зон, през кой век, през 
коя епо ха // за на чин и срав не ние: // как, по ка къв на чин, ка то как во, без 
да как во, ка то че ли как, ка то че ли как во // за пос ле ди ца: вслед ст вие на 
как во, ка то пос ле ди ца от как во, в ре зул тат на как во, бла го да ре ние на как-
во, за ра ди как во, по ра ди как во // за ко ли чест во и сте пен: кол ко, до кол ко, 
от кол ко, в как во ко ли чест во, в как ва сте пен, в ка къв обем, в ка къв раз мер, 
на как во раз сто я ние // за ус ло вие: при как во ус ло вие, при как во по ло-
же ние, в ка къв слу чай, при как ви об сто я тел ст ва, са мо ако как во, са мо в 
ка къв слу чай // за от стъп ка: въпре ки как во, ма кар и как во, въпре ки ко го, 
въпре ки кой, ако да би как во, ако ще би как во // за из к люч ва не: вместо 
как во, ос вен как во, на место как во, вместо ко го, вместо кой, ако и да как во

При мер за упраж не ние: Про че те те тек ста и за дай те въпро си към 
под чер та ни те части:

Се ньор домат
Мно го дни и но щи по праш ни те лъ ка туш ни пъ ти ща на Ев ро па от 

Ита лия към Ру сия пъ ту ва ла ка рета. Тя ка ра ла за про чу та та руска им пе рат-
ри ца Ека те ри на II скъп по да рък – домат! Във ве се ла та слън че ва Ита лия 
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мно зи на с ува же ние го на ри ча ли се ньор. След ка то ка ре та та пристиг на ла 
в град Пе тер бург, сто ли ца та на Ру сия, бър зо се раз про ст р а ни ла но ви на та, 
че при им пе рат ри ца Ека те ри на II е до шъл от Рим един мно го зна тен се-
ньор. Едва след вре ме се раз б ра ло, че в сто ли ца та е пристиг нал не ня кой 
друг, а „чуд ни ят южен плод“ – до матът.

Кар то фът и до ма тът про из хож дат поч ти от ед ни и съ щи ра йо ни в 
Юж на Аме ри ка (Пе ру), от се вер ни те чи лийски об ласти и от Га ла па госки-
те ост ро ви. В ро ди на та си до ма ти те са ед но го диш ни и мно го го диш ни 
растения. Сред тях има ос вен храсти с из пра ве ни или с ле ко из ви ти стъб-
ла, и пъл зя щи по зе мята.

В Ев ро па до ма ти те за пръв път се по я ви ли в Ис па ния в сре да та на 
XVI век. Донес ли ги от Пе ру под име то „по ми дел Пе ру“, т.е. „пе ру ан ска 
ябъл ка“, след ко е то оста на ли за ви на ги на ево пейска та тра пеза. Но до ка то 
в Ис па ния ха рес ва ли до ма та са мо ка то де ко ра тив но и ле чеб но расте ние, в 
Ита лия той бър зо ста нал яди вен зе ленчук. Нарек ли го „по мо д’оро“ (зла-
тисти ябълки).

IX. РАЗВИТИЕ НА ОБЩИ ТЕХНИКИ И УМЕНИЯ 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕКСТ  УСТЕН ИЛИ ПИСМЕН
„Тек стът е ос нов на еди ни ца на об щу ва нето. Той съ дър жа ин фор ма-

ция, ко я то е из гра де на от свър за ни по сми съл из ре чения. Отно ше ни е то 
меж ду ези ко во то из граж да не и сми съ ла на един текст е в ор га нич на връз-
ка с ко му ни ка тив ния акт, в кой то тек стът се по раж да и в кой то го во ре-
щи ят це ли да постиг не опре де ле но въз дейст вие вър ху слу шащия. Харак-
те рен приз нак на тек ста е не го ва та ця лост и за вър ше ност. Смисъ лът на 
тек ста се обе ди ня ва от те ма та, ко я то се явя ва ос нов на в не го во то съ дър-
жание. Тема та на един текст се от кри ва по оне зи ду ми и сло во съ че та ния, 
с ко и то се на зо ва ват най-важ ни те фак ти от ин фор ма ци ята. Тези ду ми се 
на ри чат клю чо ви думи. Тема та се раз гръ ща посте пен но, ка то в по ве че то 
слу чаи тек стът мо же да се раз ч ле ни на от дел ни смис ло ви части. Във вся-
ка от тях се раз ра бот ва от дел на стра на от те ма та, ко я то мо жем да на ре-
чем под те ма или микро тема. Смис ло ви те части са ос нов ни те струк тур ни 
еле мен ти на тек ста, ка то най-често те се офор мят в аб заци. Изре че ни я та, 
ко и то из граж дат ед на смис ло ва част, са тяс но свър за ни по меж ду си по съ-
дър жа ние“ (Текст и приз на ци…).

При из граж да не то на текст се об ръ ща вни ма ние на свър з ва не то 
на па рагра фи те на из ло же ни ето. Свър з ва не то, или пре хо дът, слу жи ка-
то мост меж ду ду ми, части от из ре че ни е то, це ли из ре че ния и па рагра фи, 
смис ло ви ядра. Прехо дът има три ос нов ни фун к ции: 1. Да ва знак на слу-
ша те ля/чи та те ля, че се пре ми на ва от ед на част на тек ста към дру га. 2. По-
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каз ва как ва връз ка е от крил ав то рът меж ду части те. 3. Оси гу ря ва це лост-
та, ло ги ка та на тек ста (ко хе зия и ко хе рен тност).

– син так тич ни връзки
За да се раз ви ят уме ни я та за из граж да не на текст, тряб ва да се ус во-

ят свър з ва щи те па рагра фи те ду ми и фрази. Те мо гат да из ра зя ват след ни-
те от но ше ния меж ду части те: сход ст во, до ба вя не: и; ос вен то ва; при то ва; 
съ що та ка; в до пъл не ние на, как то и; по доб но на; но; а, ала, оба че; въпре-
ки то ва; от дру га стра на; за раз ли ка от; в про ти во вес на; ка то кон т ра пункт 
на; ал тер на ти ва: или; по друг на чин; от ед на стра на…, от дру га стра на; 
при чи на или след ст вие: сле до ва тел но; в ре зул тат на; за ра ди; то ва до веж-
да до; то ва ста ва при чи на за; ло ги ческа пос ле до ва тел ност: пър во, вто ро; 
на пър во място; на вто ро място; вед нъж; след то ва; от тук ло ги чески след-
ва, че; в та зи връз ка; да до пус нем, че; да пред по ло жим; не ка при е мем, че; 
но во/пов тор но фор му ли ра не: то ва е; с дру ги ду ми ка за но; или ка за но по 
друг на чин; напри мер, как то ка зах ме по-го ре; връз ки във вре ме то: често; 
по ня ко га; ряд ко; по то ва вре ме; по оно ва вре ме; през она зи епо ха, в оне зи 
вре ме на, по вре ме то на цар Си ме он; при им пе ра тор Алек сан дър III; връз-
ки в прост ран ст во то: в да ле чи на та; тук; от тук до там; на ля во; бли зо до; 
на та тък; из вод, обоб ще ние, зак лю че ние: от то ва след ва; в зак лю че ние 
мо же да се ка же; сле до ва тел но; и та ка; не ка обобщим.

X. ОБОГАТЯВАНЕ НА РЕЧНИКОВИЯ ЗАПАС ЧРЕЗ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМИ И УСТОЙЧИВИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ
Във фра зе о ло гиз ми те се от ра зя ва в най-го ля ма сте пен на ро доп си-

хо ло ги я та на но си те ли те на да ден език. Те са обект на осо бен ин те рес в 
чуж до е зи ко во то обу чение. Макар и труд но, ов ла дя ва не то на кол ко то мо-
же по-го лям брой фра зе о ло гиз ми и тех ни те зна че ния и пе риф ра зи оз на-
ча ва доб ли жа ва не на ни во то на ко му ни ка тив на ком пе тен т ност на изу ча-
ва щия до ни во то на но си те ли те на ези ка ка то роден. Идио ми те са свойст-
ве ни за все ки език и не мо гат да се пре веж дат бук вал но на дру ги ези ци 
(срв. лес но – в бълг. фа сул ска ра бо та – в англ. peace of cake; след дъжд ка-
чул ка – аfter death the doctor). Ето за що за улес ня ва не на ези ко ус во я ва не то 
и пре во да ческа та дей ност се из ра бот ват спе ци а ли зи ра ни реч ни ци с иди о-
ма тич ни кон ст рук ции, а поз на ва не то и умест но то из пол з ва не на иди о ми 
е бе лег за доб ро вла де е не на да ден чужд език.

Ус во я ва не то на фра зе о ло гиз ми те е труд на за да ча, за що то те са 
устой чи ви фра зи, обик но ве но с пре нос но зна че ние, упот ре бя ва ни ка то 
го то ви еди ни ци в реч та, а обу ча ва ни те ви на ги се стре мят да раз бе рат зна-
че ни е то ду ма по ду ма в ли ней на пос ле до ва тел ност. Устой чи ви те из ра зи 
и осо бе но фра зе о ло гиз ми те след ва да се изу ча ват ка то смис ло во не раз-
ч ле ни ми на съста вя щи те ги еле мен ти ези ко ви еди ници. Труд ности те се 
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по раж дат от мно го при чи ни, по ве че то свър за ни със са мия ме ха ни зъм на 
съз да ване.

– от да ле че ност на въз ник ва не то, офор мя не на зна че ни е то още в 
ми на ло то и за ли ча ва не на пър во на чал ни те зна че ния на из граж-
да щи те ду ми (през куп за грош);

– иди о ма ти зи ра не и лип са на смис ло ва връз ка меж ду но во об ра зу-
ва ни те из ра зи и пър во на чал ния сми съл на из граж да щи те ком по-
нен ти (от иг ла до ко нец – от на ча ло до край; от дъжд на вя тър – 
от вре ме на вре ме; след дъжд ка чул ка – със за къс нение);

– фун к ци о ни ра не на из граж да щи те еле мен ти с пре нос но зна че ние, 
но и ед нов ре мен на при над леж ност на те зи еле мен ти към не ут-
рал ния ези ков пласт (хва ща око – ху ба ва е; мно го ха рес вам – луд 
съм по/за; не ме лим браш но – не се раз би ра ме; че те ми кон ско – 
ка ра ми се; лес но – фа сул ска ра бо та; в неб ра но ло зе – в не у доб на 
си ту а ция; не из год но – кон за ко кошка);

– иди о ма тич но пре ос мис ля не с те че ние на вре ме то и не въз мо жен 
бук ва лен пре вод (ни в клин, ни в ръ кав – не у мест но; от кол и въ-
же – вся какви);

– об ра зу ва не от оста на ли тур циз ми, ня кои от ко и то са из ме ни ли 
се ман ти ка та си (ста на ми бай гън – пре ка ле но слад ко/теж ко на 
сто ма ха; съ би рай си пар та ке ши те – ма хай се);

– об ра зу ва не под вли я ние на жар гон ни ду ми и из ра зи (пу ка ми на 
че руп ка та; ту ри му пепел);

– сти листич на мар ки ра ност на жар го низ ми те, вул га риз ми (кой ми 
сви ман ги зите);

– пос ло ви ци, по го вор ки, поз д рав ле ния, бла го по же ла ния („Не оста-
вяй днеш на та ра бо та за ут ре“, „Дал бог доб ро“, „Да да де гос под 
жи вот и здраве“).

Сти листич но то обагря не на ня кои от фра зе о ло гиз ми те на жар го-
низ ми и вул га риз ми под сказ ва, че те след ва да се изу ча ват, ка то се обър не 
вни ма ние, че имат огра ни че на сфе ра на упот реба. Не е оправ да но из пол-
з ва не то им в ежед нев но то об щу ва не, тъй ка то до го ля ма сте пен те огру-
бя ват езика. Освен със сти листич но зна че ние те зи из ра зи не би ва да се 
вмък ват в него. Те са плод на раз го вор на та реч и тряб ва да оста нат в нея.

Тряб ва да се знае, че ка то слу ша или про из на ся жар го низ ми, вул га-
риз ми или не цен зур ни ду ми и из ра зи на чужд език, упот ре бя ва щи ят ги 
ряд ко из пит ва не у доб ст во, как во то би из пит вал на род ния си език и за то-
ва след ва да ги изу ча ва ка то мар ки ра ни по от но ше ние на сфе ра та и сти ла 
на упот ре ба, за да не из па да в кон фуз ни си ту ации.
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XI. РАЗВИТИЕ НА РЕЧЕВИТЕ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ОБОГАТЯВАНЕ 
НА ЛЕКСИКАТА СЪС СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ МОДЕЛИ
От глед на точ ка на тра ди ци он на та гра ма ти ка и на об ра зу ва не то 

в лек си ка та се обо со бя ват из ме ня е ми и не из ме ня е ми, непро из вод ни 
ду ми (час, кни га, дър во) и про из вод ни ду ми (тър пя, по тър пя, из тър пя, 
из тър пя вам, из тър пя ва не, пре тър пя, пре тър пя вам, пре тър пя ва не, стър-
пя, тър пе не, тър пе ние, тър пе лив, тър пе ли вост, тър пи мост, не тър пе лив, 
не тър пе ли вост, не тър пе ние, не тър пи мост, по тър певш), а от глед на точ ка 
на асо ци а тив на та лин г висти ка – на закри ти и от кри ти раз ре ди, на ду ми 
еди нич ки и ед но мо ти ви ра ни ду ми (Рай но ва 1996).

Гру па та на про из вод ни те – прости и слож ни – състав ля ва зна чи тел-
но по-го ле ми ят дял от це лия реч ни ков фонд. Кога то го во рим за сло во-
об ра зу ва не и обу че ние, тряб ва да ка жем, че бъл гар ски ят език, би дей ки 
флек ти вен, е бла го да тен за съста вя не на упраж не ния, тъй ка то е бо гат на 
сло во об ра зу ва тел ни мо де ли и ти по ве бла го да ре ние на го ле мия на бор от 
мор фо ло гич ни сред ст ва за сло во об ра зу ва не (пре фик си, су фик си, ин фик-
си, съ е ди ни тел ни мор фе ми) и сред ст ва за сло во из ме не ние (опре де ли те-
лен член, окон ча ния за мно жест ве но число).

Ду ми те се изу ча ват ка то ос нов ни ези ко ви сред ст ва, с ко и то се на-
зо ва ват пред ме ти, дейст вия и приз на ци, а из граж да щи те ги мор фе ми 
ка то най-мал ки ези ко ви сред ст ва с опре де ле но зна че ние. В ре зул тат на 
систем ни и це ле на со че ни упраж не ния по сло во об ра зу ва не обу ча ва ни те 
при до би ват уме ния да об ра зу ват про из вод ни ду ми по поз на ти мо де ли и 
да ги раз поз на ват при че те не и слу шане. Упраж не ни я та по сло во об ра зу-
ва не са из к лю чи тел но пре по ръ чи те ли за обу ча е ми, ко и то са но си те ли на 
амор фен тип ро ден език (напр. ви ет нам ски, ки тайски) и изу ча ват флек-
ти вен тип чужд език (напр. бъл гар ски, нем ски, руски и пр.).

Към лек си ка та мо же да се под хо ди и ка то се при ла гат прин ци пи те 
на ней но то струк тур но-се ман тич но опис ние или по-кон крет но – вът реш-
но лин г вистич на та мо ти ва ция (пак там). В асо ци а тив на та лин г висти ка по 
от но ше ние на об ра зу ва не то си ду ми те се раз де лят на две ос нов ни гру пи, 
а имен но: ду ми еди нич ки – то ва са ду ми, ко и то ня мат про из вод ни, едно-
мо ти ви ра ни ду ми – то ва са ду ми, ко и то са мо ти ви ра ни по непро из вод на 
ду ма и об ра зу ват един мо ти ва ци о нен въ зел. В тра ди ци он на та гра ма ти ка 
ед но мо ти ви ра ни те ду ми се раз г леж дат ка то срод ни ду ми. „Об щи ят, ре ал-
но съ щест ву ващ ка то ли ней на пос ле до ва тел ност от гра фе ми/фо не ми/ 
иден ти фи ци ращ еле мент е на ре чен пи ре ма (от гр. πυρός – огън)“ (Рай но-
ва 1975: с. 453). Пире ма та е но си тел на ос нов но то зна че ние, т.е. ед но мо ти-
ви ра ни те ду ми имат общ ко рен с из ход на ду ма и се пред ста вят чрез т. нар. 
граф. (Рай но ва 1996). Всич ки ед но мо ти ви ра ни ду ми, за ед но с непро из-
вод на та ду ма, по ко я то са мо ти ви ра ни, об ра зу ват един мо ти ва ци о нен или 
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по ня ти ен въ зел от ду ми, в кой то вли зат об що то ко ли чест во ед но мо ти ви-
ра ни ду ми в съста ва на въ зе ла, сло во об ра зу ва тел ни те пре фик сал ни и су-
фик сал ни мар ке ри, пи ре ма та (иден ти фи ци ра ща ли ней на пос ле до ва тел-
ност от гра фе ми, об ща та за всич ки лек се ми от въ зе ла, под ре де ни по части 
на реч та). Разг ле да на по то зи на чин, лек си кал на та систе ма се изу ча ва ка-
то су ма от мо ти ва ци он ни въз ли и су ма от ду ми еди нич ки (Рай но ва, Куз-
не цо ва, 1976: с. 275).

В про це са на обу че ние мо ти ва ци он ни ят въ зел се по пъл ва посте пен-
но, ка то най-доб ри ят под ход за съста вя не на упраж не ния е гнез до то от 
ед но мо ти ви ра ни ду ми на ед на непро из вод на лек се ма да се раз г леж да по 
части на реч та в спи съ ци от вер ти кал но или хо ри зон тал но раз по ло же ни 
линии.

Напри мер: Не ка да раз г ле да ме ед но мо ти ви ра ни ду ми по при ла га тел-
но то СТАР. В пър ва та ли ния са ед но мо ти ви ра ни те съ щест ви тел ни, във вто-
ра та – ед но мо ти ви ра ни те при ла га тел ни, а в тре та та – ед но мо ти ви ра ни те 
гла голи. Струк тур ни ят мо дел поз во ля ва ця лост но въз при е ма не на всич ки-
те лек се ми, как то и осъз на ва не то на раз ли чи я та във фор мо об ра зу ва не то и 
фор мо из ме не ни е то на лек се ми те от раз лич ни те части на речта. Във връз ка 
с фор мо из ме не ни е то уточ ня ва ме, че ези ко ва та ра бо та мо же да се огра ни чи 
са мо с ос нов ни те лек се ми, а за нуж ди те на обу че ни е то ли ни я та на гла го ли-
те напри мер мо же да се обо га ти с изу ча ва ни те към мо мен та гра ма ти чески 
гла гол ни ка те го рии и с не лич ни те гла гол ни фор ми – при части я та, ли ни я та 
на съ щест ви тел ни те – с член ни те фор ми и фор ми те за мно жест ве но чис ло, 
а ли ни я та на при ла га тел ни те – с ро до ви те, чле ну ва ни те и сте пе ну ва ни те 
фор ми. (При ме ри те по-до лу са да де ни по аз бу чен ред.)

Ли ния на съ щест ви тел ни те: заста ря ва не / оста ря ва не / по заста-
ря ва не / по оста ря ва не / попреста ря ва не / преста ря ва не / ста ре е не / ста-
рец / ста ри на / ста рин ност / ста ри ца / ста ро ве рец / ста ро дав ност / ста ро-
ли кост / ста рост / стар че / съста ря ване.

Ли ния на гла го ли те, обо га те на с при части я та: заста рея / заста-
ря вай ки / заста ря вал / заста ря вам / заста ря ващ / заста рял / оста рея / 
оста ря вай ки / оста ря вам / оста ря вал / оста ря ващ / оста рял / по заста рея 
/ по заста ря вал / по заста ря вам / по заста ря ващ / по заста рял / по оста рея 
/ по оста ря вам / по оста ря вал, по оста рял / попреста рея / попреста ря вам 
/ попреста ря вал / попреста рял / преста рея / преста ря вай ки / преста ря-
вам / преста ря ващ / преста рял / ста рея / ста ре ей ки / ста ре ел / ста ре ещ / 
съста рен / съста ря / съста рил се / съста ря вай ки / съста ря вал / съста ря-
вам / съста ря ван / съста ряващ.

Ли ния на при ла га тел ни те: въз стар / въз ста ри чък / нестар / 
прастар / престар / ста ри чък / ста ро вер ски / ста ров рем ски / ста ро да вен 
/ ста ро за ве тен / ста ро лик / ста ропрестолен.
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XII. РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЧРЕЗ ВАРИРАНЕ 
НА СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ
Ви до во то раз но об ра зие от сло во съ че та ния в бъл гар ски език ка то 

имен ни, гла гол ни, пред лож ни, без пред лож ни, устой чи ви и пр., въз мож-
ности те за тях но то тран с фор ми ра не и пе риф ра зи ра не поз во ля ват из ра-
зя ва не на ед но и съ що зна че ние по раз ли чен начин.

Не съг ла су ва ни опре де ле ния – съг ла су ва ни опре де ле ния: ча ша 
за чай – ча е на ча ша; мля ко от ко за – ко зе мля ко; си ре не от кра ве мля ко – 
кра ве си ре не; къ ща та на Каб леш ков – Каб леш ко ва та къ ща; би лет за са мо-
лет – са мо ле тен би лет; стая за гости – гост на стая; знак край пъ тя – край-
пъ тен знак; къ ща на три ета жа – три е таж на къ ща; хи жа ви со ко в пла ни на-
та – ви со коп ла нин ска хижа.

Пред лож но свър за ни не съг ла су ва ни опре де ле ния – без пред-
лож но свър за ни не съг ла су ва ни опре де ле ния: ча ша с во да – ча ша во да; 
кош ни ца с гроз де – кош ни ца гроз де; па кет с ориз – па кет ориз.

Съг ла су ва но опре де ле ние – съ щест ви тел но име: слаб уче ник – 
сла бак; от ли чен сту дент – от лич ник; стар чо век – ста рец; млад мъж – мла-
деж; до бър чо век – доб ряк, злоб на же на – зло барка.

Сло во съ че та ние – на ре чие или место и ме ние: на мно го места – 
нав ся къ де; от мно го по со ки – от в ся къ де; във вът реш ност та – вът ре; ця-
ло то ко ли чест во – всичко.

Сло во съ че та ние – слож на ду ма: по чив ка меж ду ча со ве те – меж-
ду ча сие; в ед но и съ що вре ме – ед нов ре мен ност; ва леж от сняг – сне го-
ва леж; раз ли чен на вид – раз но ви дов; по до бен на сфе ра – сфе ро по до бен; 
об ра зу ва не на фор ма – фор мо об ра зу ване.

Устой чи во сло во съ че та ние – пе риф ра за: меж ду два огъ ня – в теж-
ко по ло же ние; огън чо век – тем пе ра мен тен, жив, страстен чо век; де бе лия 
край – стро ги мер ки или от но ше ние; Бо жа ра бо та – не за ви си от мен; ка то 
гръм от яс но не бе – не на дей но, вне зап но, не о чак ва но; през куп за грош – 
неб реж но, без ста рание.

Сво бод но сло во съ че та ние – устой чи во сло во съ че та ние: на мно го 
места – къ де ли не; по мно го на чи ни – как ли не; мно го, в изо би лие – как ви 
ли не, кол ко ли не; го ля мо изо би лие от хра на – от пи ле мля ко; приб ли зи-
тел но, без точ но из мер ва не – на око.

Гла гол но сло во съ че та ние – гла гол: по ла гам ос но ви те/ос но во по-
ла гам; во дя вой на – во ю вам; пра вя на мек – на мек вам; ста вам жер т ва – 
жер т вам се; пра вя сним ка – сни мам; оказ вам съпро ти ва – съпро тив ля вам 
се; за да вам въпрос – пи там; да вам/връч вам награ да – награж да вам; из-
вър ш вам наб лю де ние – наб лю да вам; от пра вям упрек – упрек вам; из вър-
ш вам ра бо та – ра бо тя; под ла гам на по диграв ки – по дигра вам се; про би вам 
дуп ка – дуп ча; вди гам въста ние – въста вам; из пит вам за вист – за виж дам; 
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опит вам на вкус – вкус вам; оказ вам по мощ – по ма гам; по ла гам гри жи – 
гри жа се; на да вам вой – вия.

Ком би ни ра ни слу чаи: до бър чо век – доб ряк – ду ша чо век – ду шич-
ка – па мук човек.

XIII. РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНО
СЕМАНТИЧНИ МОДЕЛИ
Се ман ти ки те при над ле жат към дъл бо чин ни те струк ту ри на ези-

ка, къ де то са т. нар. ези ко ви уни вер са лии, при съ щи на чо веш ко то мис ле-
не въ об ще, не за ви си мо от ези ка, на кой то то се из вър ш ва, напри мер: ек-
ви ва лен т ност, про ти во по лож ност, опре де ле ност, при чин ност, пос ле ди ца, 
за ви си мост, пар ти тив ност, ця лост, ква ли фи ка ция, кла си фи ка ция, ус лов-
ност, цел, при те жа ние, ко ли чест ве на ха рак те ристи ка, раз ли чие, ед нак-
вост, цвят, фор ма, раз мер, ма те ри ал, ак ти вен приз нак, ка чест ве на ха рак-
те ристи ка, про из ход, вкус, състав, вре ме, ори ен та ция в прост ран ст во то, 
при ло же ние, пред наз на че ние, ко ли чест во, брой, т. н.

Фун к ци о нал но-се ман тич ни те мо де ли пред ста вят ези ко ви еди ни-
ци, струк ту ри, из ра зя ва щи ези ко ви те се ман ти ки (уни вер са лии), и имат 
от но ше ние към ко хе зи я та (пос ле до ва тел на, син таг ма тич на свър за ност, 
сцеп ле ние на из ре че ни я та), или към т. нар. по вър х нин ни струк ту ри на 
ези ка, как то и към ко хе рен т но ст та (смис ло ва та, па ра диг ма тич на та, съ-
дър жа тел на та свър за ност на тек ста), или т. нар. дъл бо чин ни струк ту ри 
на езика.

Упраж не ни я та за за поз на ва не с да ден мо дел обик но ве но пред ста-
вят се ман ти ка та (как во из ра зя ва), ва ри ан ти те за из ра зя ва не на то ва зна-
че ние и при ме ри за тран с фор ми ране. За ав то ма ти зи ра не на зна ни я та и 
уме ни я та се ра бо ти це ле на со че но с из ре че ния или тек сто ве, в ко и то се 
по соч ва как ви фун к ци о нал но-се ман тич ни мо де ли съ държат. Приме ри: 
(Бо ри со ва, Гри го ро ва, Алек си е ва 2007).

Фун к ци о нал но-се ман ти чен мо дел: От но ше ние меж ду част но то и 
об що то, ця ло то и не го ви те части

Мо де ли: а) Био ло ги я та спа да към естест ве ни те на у ки. б) Био ло-
ги я та при над ле жи към естест ве ни те на у ки. в) Био ло ги я та се чис ли към 
естест ве ни те на у ки. г) Био ло ги я та се при чис ля ва към естест ве ни те на у-
ки. д) Био ло ги я та се от на ся към естест ве ни те на у ки. е) Био ло ги я та вли-
за в чис ло то на естест ве ни те на у ки. ж) Био ло ги я та вли за в съста ва на 
естест ве ни те науки.

За да ча: Тран с фор ми рай те из ре че ни е то по да де ни те мо дели.
Со ци о ло ги я та спа да към кла са на об щест ве ни те науки.
Фун к ци о нал но-се ман ти чен мо дел: Пред мет (обект) на на уч на 

дис цип лина
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Мо де ли: a) Петрогра фи я та изу ча ва ска ли те. б) Пред мет на на у ка-
та пет рогра фия са ска ли те. в) Петрогра фи я та има за пред мет ска ли те. г) 
Петрогра фи я та е на у ка за ска ли те. д) Петрогра фия се на ри ча на у ка та за 
ска ли те. е) Петрогра фи я та е на у ка та, изу ча ва ща ска ли те. ж) Петрогра-
фи я та е на у ка, ко я то изу ча ва ска ли те. з) Нау ка та, изу ча ва ща ска ли те, се 
на ри ча пет рогра фия. и) Нау ка та, ко я то изу ча ва ска ли те, на ри ча ме пет-
рогра фия. к) Нау ка та за ска ли те се на ри ча пет рогра фия. л) Петрогра фи я-
та се за ни ма ва със ска лите.

За да ча: Тран с фор ми рай те из ре че ни е то по да де ни те мо дели:
Со ци о ло ги я та е на у ка, ко я то изу ча ва чо ве ка в от но ше ни я та му с 

дру ги те хо ра в кон крет на со ци ал на среда.
Мно гократ ни те тран с фор ма ци он ни упраж не ния це лят обу ча ва ни-

те да ав то ма ти зи рат и раз ви ват зна ни я та си за раз но об раз ни те на чи ни 
за из ра зя ва не на да де ни се ман ти ки, как то и уме ни я та си да раз поз на ват 
мо де ли те при ра бо та с на уч на та ли те ра ту ра по вре ме на ака де мич на та си 
под го товка.

XIV. РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЧРЕЗ РАБОТА С ТЕКСТ
Ха рак тер на учеб ни те тек стове
Тъй ка то ези кът е пре ди всич ко сред ст во за об щу ва не и се ре а ли-

зи ра чрез реч та, не го ва та систе ма тряб ва да се под на ся чрез при ме ри за 
естест ве но ре че во об щу ване. Най-доб ре е естест ве но то ре че во об щу ва не 
да бъ де меж ду но си те ли на ези ка и за то ва обик но ве но се из пол з ват ау-
дио- и ви де о за пи си, ко и то мак си мал но се доб ли жа ват до естест ве ни те ко-
му ни ка тив ни си ту а ции (Анто но ва, Ки ря ко ва, На ко ва 1982).

Ви до ве учеб ни тек стове
Най-естест ве на та изя ва на ре че ва та ко му ни ка ция е ди а ло гът, кой то 

играе до ми ни ра ща ро ля в на ча лен етап на обу че ни ето. Моно ло гът (на ра-
тив ни ят дискурс) мо же па ра лел но с ос нов ния уче бен ди а лог да бъ де част 
от струк ту ра та на уро ка или да бъ де ос но вен уче бен текст, на чи я то ба за 
се под на ся те ма та и съ от вет ст ва ща та лек си ка, мор фо син так тич ни те еди-
ни ци, упраж не ни ята. Нара тив ни те тек сто ве мо гат да бъ дат лек си кал но 
по-слож ни и сти листич но мар ки ра ни (пуб ли цисти чен, ху до жест вен, ад-
ми нист ра тив но-де ло ви, на у чен). Според ета па на напред на лост учеб ни те 
тек сто ве би ват адап ти ра ни и ори ги нал ни не а дап ти рани.

Прак ти чески все ки текст из вън учеб ни ка мо же да се из пол з ва за 
обу че ние как то по от но ше ние на въз мож ности те за ус во я ва не на лек си ка, 
гра ма ти ка и сти ло ва при над леж ност, та ка и от но ше ние на из граж да щи те 
го микро тек сто ве и тех ни те фун кции. Тук накрат ко са из ре де ни ти по ве те 
микро тек сто ве спо ред на уч на пуб ли ка ция на Т. Ан ге ло ва, а имен но: (Ан-
ге ло ва 1999).
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Ар гу мен та тив ни микро тек сто ве, в ко и то ре ма тич на та до ми нан-
та слу жи за из ра зя ва не на при чин но-след ст ве ни от но шения. Нара тив ни 
микро тек сто ве – пред ста вят пос ле до ва тел ност от дейст вия, от ко и то се 
състои да де но съ битие. Най-често осъ щест вя ва на та микро фун к ция е раз-
каз ва не то или по вест ву ва нето. Дескрип тив ни микро тек сто ве, в ко и то 
ре ма тич на та до ми нан та е свър за на с по соч ва не на приз на ци ка то фор-
ма, цвят, го ле ми на и т. н. Микро фун к ци я та е опи са телна. Дефи ни тив-
ни микро тек сто ве (в на уч ни тек сто ве), в ко и то ре ма тич на та до ми нан та 
пред ста вя съ щест ве ни приз на ци на опре де ле но яв ле ние, обект. Екс п ли-
ка тив ни микро тек сто ве, в ко и то ре ма тич на та до ми нан та мо же да из-
пъл ня ва ек с п ли ка тив на фун к ция и съ от вет но в микро тек ста да се да ва 
на уч но обяс не ние на яв ле ние, про цес, по ня тие и др. Съпоста ви тел ни 
микро тек сто ве (и тях на та раз но вид ност про ти во поста ви тел ни), в ко и то 
с по мощ та на ре ма тич на та до ми нан та се срав ня ват обек ти, яв ле ния, ед-
но състо я ние с дру го състо я ние и т. н. Систе ма ти зи ра щи микро тек сто ве 
за кла си фи ка ции на опре де ле ни фак ти, по ня тия, за ко но мер ности в на уч-
ния текст. Илюст ри ра щи или меж ду тек сто ви микро тек сто ве, в ко и то 
се наб лю да ва вза и мо дейст вие меж ду „свое“ и „чуж до“, т. е. т. нар. меж ду-
тек сто вост. Такъв тип микро тек сто ве не са „закре пе ни“ към опре де ле на 
смис ло ва макрост рук тура. Те се пред по чи тат в ху до жест ве ни, в на уч ни, в 
ди дак ти чески и дру ги жан ро ве или във всич ки слу чаи, ко га то има вза и-
мо дейст вие меж ду два или по ве че тек ста (микро тек ста) от един или по-
ве че ав тори. Тексто ор га ни зи ра щи микро тек сто ве, ко и то са свър за ни с 
въз мож ност та да се по со чи чрез ези ко ви сред ст ва как ва част от тек ста 
той пред ста вя: на чал на, съ щин ска или зак лю чи телна.

От праг ма тич на глед на точ ка и спо ред ти па ре че ви акт, кой то иска-
ме да раз ви ем у обу ча ва ни те, стъп ва ме вър ху сред ст ва та за вер ба ли зи ра-
не на съ от вет ния ре чев акт и раз ли ча ва ме ня кол ко микро фун к ции спо ред 
то ва за как во слу жат, а имен но: 1. За опи са ние на на лич но то състо я ние на 
обек ти са т. нар. репре зен та ти ви, или асер ти ви (упот ре бя ват се гла го ли 
ка то съ об ща вам, пред ста вям, уста но вя вам и др.). 2. За под бу да са т. нар. 
ди рек ти ви (упот ре бя ват се гла го ли ка то на реж дам, за по вяд вам, мо ля, 
насто я вам, изиск вам и др.). 3. За по е ма не на за дъл же ние да се из вър ши 
опре де ле но дейст вие са т. нар. ко ми си ви (упот ре бя ват се гла го ли ка то 
къл на се, обе ща вам, за дъл жа вам се и др.). 4. За из ме не ние на съ щест ву-
ва що то състо я ние на обек ти са т. нар. дек ла ра ти ви (упот ре бя ват се гла-
го ли ка то кръ ща вам, обя вя вам ня ко го за не ви нен, обя вя вам ня ка къв обект 
за от крит и др.). 5. За емо ци о нал но от но ше ние към обек ти и яв ле ния са 
т. нар. ек с пре си ви (упот ре бя ват се гла го ли ка то из каз вам бла го дар ности, 
под на сям съ бо лез но ва ния, из ра зя вам въз хи ще ние и др.).
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За бе леж ка: Виж по-под роб но опи са ние с при ме ри във „Фун к ции 
на микро тек ста и на аб за ца“ от Т. Ан ге ло ва, https://archive.is/Gisfa#selec-
tion-625.0-625.34

На чи ни на под на ся не на учеб ни те тек стове
1. Зри тел но чрез на пе ча тан текст (мо же да е съпро во ден с илюст-

ра ция);
2. Слу хо во чрез ау ди о за пис на тек ста;
3. Ком би ни ра но слу хо во-зри тел но чрез на пе ча тан текст и ау ди о-

за пис, ви део и ау ди о текст, ви део и на пе ча тан текст, ани ма ция и 
текст, мул ти ме дия.

Кол ко то по ве че на чи ни за под на ся не на тек сто ве те се из пол з ват 
пос ле до ва тел но или ед нов ре мен но ком би ни ра но, през тол ко ва по ве че 
сен зор ни ка на ли пре ми на ва и се въз при е ма ези ко ва та ин фор ма ция, ко е-
то по ви ша ва ефек тив ност та на обу че нието.

Ос вен за ра бо та, свър за на с раз би ра не то, но ва та лек си ка и гра ма-
ти ка, учеб ни ят текст мо же да се из пол з ва за го лям брой ези ко ви за да-
чи, чи я то край на цел е обу ча ва ни те да при до би ят уме ния на свой ред да 
съста вят тек стове. Мето ди ка та пред виж да го лям брой упраж не ния ка то: 
а) тран с фор ми ра не – на вре ме вия план, ли це то, за ло га, нак ло не ни е то и 
пр. на тек ста; б) за да ва не и от го ва ря не на въпро си; в) клю чо ви ду ми; г) 
съста вя не на ре зю ме въз ос но ва на план на тек ста с въпро си тел ни из ре-
че ния; д) съста вя не на ре зю ме въз ос но ва на план-кон с пект с но ми на тив-
ни из ре че ния; е) ра бо та с им п ли цит ни въпро си към но ми на тив ни те из ре-
че ния, ко и то се тран с фор ми рат и раз гръ щат в гла гол ни, за да се съста ви 
ре зю ме; ж) ре дак ти ра не – чрез лек си кал ни, си но ним ни, ан то ним ни и дру-
ги за ме ни; з) ре ша ва не на тест за раз би ра не; и) под реж да не на па рагра фи; 
к) под реж да не на ду ми в из ре че ния; л) под реж да не на из ре че ния в текст; 
м) по пъл ва не на праз ни места; н) съста вя не на тек сто ве, рам ки ра ни от 
те ма тич но, су бек т но, вре ме во, сти ло во мар ки ра на си ту а ция; о) съста вя-
не на ди а ло зи и раз ка зи с про дъл же ние въз ос но ва на за да де на си ту а ция 
и сю жет на ли ния; п) съста вя не на тек сто ве по кар ти на; р) съста вя не на 
опи са тел ни или ар гу мен та тив ни тек сто ве по за да де на те ма (заг ла вие); с) 
съста вя не на есе и др.

XV. СВЪРЗВАНЕ НА СТАТИЧНО ИЛИ ДВИЖЕЩО 
СЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ С РЕЧ  ВИЗУАЛНИ И АУДИОВИЗУАЛНИ 
СРЕДСТВА. ГОВОРЕНЕ И ПИСАНЕ ПО КАРТИНА
Под ход при под бо ра на илюст ра ци ите. Функ ции на онаг ле дя ва-

не то при ези ко ва та ра бо та: Спо ред Ум бер то Еко „онаг ле дя ва не се осъ-
щест вя ва, ко га то да ден обект (или съ би тие), съз да ден от при ро да та или 
от чо веш ка та дей ност (пред на ме ре но или непред на ме ре но) и съ щест ву-
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ващ ка то факт в един свят от фак ти, бъ де се лек ци о ни ран от ня ко го и 
по ка зан ка то из раз на кла са обек ти, към кой то при над лежи. Онаг ле дя-
ва не то пред тав ля ва пър во то ни во на ак тив но оз на ча ва не и е пър ви ят 
спо соб, из пол з ван от две ли ца, ко и то не го во рят съ щия език“ (Еко 1993: по 
Косто ва 1998).

Проб ле мът за наг лед ност та в съв ре мен на та ме то ди ка на обу че ни е-
то по чужд език, ако не най-остър, е срав ни тел но важен. Кога то пред виж-
да ме да из пол з ва ме раз лич ни гра фич ни изоб ра же ния и фо то и люст ра ции, 
е ред но да има ме доста тъч но яс на пред ста ва за ро ля та на наг лед ност та в 
пе да го ги ческия про цес и как во място за е ма тя в систе ма та от дейст вия 
на обу ча ва ния при ус во я ва не то на чужд език. Наглед ност та е умест на то-
га ва, ко га то „слу жи ка то вън ш на опо ра на вът реш ни те дейст вия, ко га то 
илюст ра тив ни ят ма те ри ал е съ от не сен с кон крет на за да ча на ус во я ва не, 
с кон крет ни учеб ни дейст вия, ко га то точ но зна ем за как во в да ден слу чай 
е не об хо ди мо въ веж да не на онаг ле дя ва не и да по да дем илюст ра ци я та 
имен но в та къв вид, в ка къв то тя мо же най-доб ре да из пъл ни съ от вет на-
та за да ча“ (Ле о н т ь ев 1979: 237–246).

Спо ред А. Ле о н т ь ев се обо со бя ват 4 ос нов ни фун к ции на наг лед-
ност та в учеб ник, пред наз на чен за ези ко во обу чение:

1. Първа фун кция. Коли чест ве но пре об ла да ва ща се явя ва стра но-
вед ческа та фун кция.

2. Втора е фун к ци я та на наг лед на та се ман ти за ция или пре зен-
тация.

3. Трета та фун к ция – изоб ра же ние на пред мет на си ту а ция има 5 
раз но вид ности: а) ос но ва за опи са ние по кар тин ка; б) наг ле ден 
ко мен тар към тек ста, по яс ня ващ кой с ко го и в как ва об ста нов-
ка об щу ва; в) наг лед на мо ти ва ция на об щу ва не то; г) ди рек т на 
илюст ра ция на опис ва на та си ту а ция; д) ви зу ал но под сказ ва не, 
т.е. съ дър жа тел на опо ра за из каз ва не на обу ча емия.

4. Четвър та та фун к ция е ви зу ал на сти му ла ция, оси гу ря ва ща 
поста нов ка та на съ от вет ст ва щи те кон ст рук ции или думи. Тази 
фун к ция има 3 раз но вид ности: а) сти му ла ция за из каз ва не ка то 
ця ло; б) ви зу а лен ек ви ва лент на опре де ле на смис ло ва част на из-
каз ва не то; в) ви зу а лен ключ към раз би ра не то на из ра зе ни те в 
из каз ва не то прост ран ст ве ни от но шения.

Свои виж да ния за фун к ци и те на изоб ра же ни я та в про це са на обу че-
ни е то пред ста вя и ав тор ка та Ма рия Косто ва, ко я то го во ри за ме то дич ни 
фун к ции на изоб ра же ни я та, ко и то мо гат да се из пол з ват за въ веж да не на 
по ня тие, илюст ра ция на тер ми ни, пов то ре ние и включ ва не на тер ми ни те 
в из ре че ния, илюст ра ция на сло во об ра зу ва те лен мо дел, илюст ра ция към 
текст без до пъл ни тел на ра бо та вър ху ри сун ка та, изоб ра же ние ка то обект 
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за из в ли ча не и ор га ни зи ра не на на уч на ин фор ма ция, изоб ра же ние ка то 
точ на илюст ра ция на тек сто ва та ин фор ма ция, илюст ра ция на по ня тия в 
текст (частич на илюст ра ция на текст), въ веж да не в на уч на те ма, съста-
вя не на текст по пред ста вя ни чрез онаг ле дя ва не обек ти (Косто ва 1998).

Тук след ва да от бе ле жим, че спо ред нас кла си фи ка ци я та на фун к-
ци и те на онаг ле дя ва не то, фор му ли ра на от А. А. Ле о н т ь ев, мо жем да от-
не сем пре дим но към ези ко во то обу че ние, пост ро е но вър ху ко му ни ка тив-
ни си ту ации. Тази кла си фи ка ция мо же доб ре да пос лу жи и за ос но ва на 
кла си фи ка ци я та на фун к ци и те на онаг ле дя ва не то в ори ен ти ра но към 
на уч ния стил ези ко во обу че ние, в ко е то се да ва пре дим ст во на: 1. Фун к-
ци я та наг лед на се ман ти за ция или пре зен та ция. 2. Фун к ци я та – изоб-
ра же ние на яв ле ни я та или на уч ни те обек ти, за ко и то ста ва въпрос в 
тек ста с 3 раз но вид ности: а) ос но ва за пред ста вя не на ези ко вия ма те ри ал 
по кар ти на, схе ма, ди агра ма – то ва по съ щест во обик но ве но е дуб ли ра не 
на пред ста вя не то на обек та – вед нъж с ези ко ви из раз ни сред ст ва, вто ри 
път с гра фич ни из раз ни сред ст ва; б) ди рек т на илюст ра ция на опис ва ния 
на у чен обект или яв ле ние; в) ви зу ал но под сказ ва не за обек та или яв ле ни-
е то. 3. Фун к ци я та ви зу ал на сти му ла ция с 2 раз но вид ности: а) ви зу а лен 
ек ви ва лент на опре де ле на смис ло ва част на тек ста; б) ви зу а лен ключ към 
раз би ра не то на пред ста ве ни те в тек ста на уч ни обек ти или яв ления.

Ко га то го во рим за се ман ти зи ра ща та наг лед ност при обу че ние, 
пред наз на че но за изу ча ва не на чужд език за об щи це ли, с при ло же ние 
на ко му ни ка тив на та ме то ди ка и ко му ни ка тив ни те си ту а ции, мо же да се 
сблъска ме с проб ле ма, при кой то „де мон ст ри ра не то на пред ме та/кар тин-
ка та не по ма га на обу ча ва ни те да об ра зу ват нуж но то по ня тие, за що то на 
тях им оста ва не из вест но как ви дру ги пред ме ти мо гат да бъ дат на зо ва ни 
със съ ща та та зи ду ма и кои не мо гат“ (Бе ля ев 1965: с. 133). Някои илюст-
ра ции не се въз при е мат от обу ча ва ния вед на га ка то зри те лен ек ви ва лент 
на съ от вет но то по нятие. Напри мер: сним ка на чо век и текст То ва е ба ща 
(за що имен но ба ща, а не чо век, мъж, гос по дин и т. н.), или пък сним ка на 
бя гащ мъж и текст Той бя га бав но (че бя га е вид но, но бавно?!).

При обу че ние, ори ен ти ра но към на уч ния стил, онаг ле дя ва не то с 
цел наг лед на се ман ти за ция или пре зен та ция, изоб ра же ние на яв ле ни я та 
или на уч ни те обек ти, ви зу ал на сти му ла ция, осо бе но ко га то е из пъл не но 
с ка чест ве ни илюст ра ции, из пъл ня ва по един от ли чен на чин пред наз на-
че ни е то си, без да по раж да проб ле ми те, свър за ни с илюст ри ра не то на ко-
му ни ка тив ни си ту ации. Това е та ка, за що то в на уч ния текст ста ва въпрос 
за на уч ни обек ти или яв ле ния и те се на зо ва ват най-често с тер ми ни, ко-
и то са ед ноз нач ни и по ня тий но от не сени. Следо ва тел но кар тин ки те ка то 
напри мер напре чен раз рез на лист, уст ройст во на расти тел на клет ка, под-
зем на и над зем на част на дър во, го диш ни кръ го ве на дър во, ве ге та ци о-
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нен про цес на расти тел наа кул ту ра и пр. са ед ноз нач ни, съ що как то са ед-
ноз нач ни илюст ри ра ни те с тях на уч ни обек ти и яв ления. Илюст ра ци и те, 
гра фи ки те, схе ми те в учеб ник, пред наз на чен за обу че ние в на у чен стил, 
игра ят го ля ма ме то ди ческа ро ля не са мо с фун к ци и те, ко и то из пъл ня ват, 
но и с об сто я тел ст во то, че се огра ни ча ва при ла га не то на пре во ден ек ви-
ва лент, осо бе но в слу ча и те, ко га то пре во дът не би изиграл ни как ва ро ля, 
ако обу ча е ми ят ня ма из гра ден по ня ти ен апа рат и не знае изу ча ва ни те 
ду ми на род ния си език (Бо ри со ва, Гри го ро ва, Алек си е ва 2005).

XVI. СЪПОСТАВЯНЕ НА ЕЗИКА ЦЕЛ С РОДНИЯ ЕЗИК
Род ни ят език е ва жен пос ред ник при изу ча ва не то на чужд език, по-

ра ди то ва е умест но обу ча ва щи ят да из пол з ва вни ма тел но и до зи ра но 
как то род ния, та ка и чуж дия език в про це са на обу че ние (Ме то ди чески 
ас пек ти…).

Ов ла дя ва не на фо не ти ка та. „Да се „оту чиш“ от сво е то, е мно го по-
труд но, от кол ко то да на у чиш чуж до то“ (Ре фор матски).

Ос нов ни те за да чи на фо не тич на та ра бо та са ов ла дя ва не на пра вил-
но про из но ше ние на бъл гар ски те зву ко ве и ов ла дя ва не на рит мо-ин то-
на ци он ни те и ак цен т ни осо бе ности на бъл гар ско то из ре чение. Рабо та-
та вър ху про из но ше ни е то за поч ва от ин то на ци я та и ри тъ ма на фра зата. 
След то ва от дел ни те зву ко ве се из ра бот ват в оп ти мал ни ду ми и из ре че-
ния, а впос лед ст вие във фра зи в естест ве но то им фо нем но об кръ жение.

Пър ви ят кон такт с чуж дия език цел по раж да и пър вия кон ф ликт 
меж ду фо не тич ни те систе ми на род ния и изу ча ва ния език. Обуча ва ни ят 
ов ла дя ва це лия акусти чен ан сам бъл – рит мо-ин то на ци он ни осо бе ности, 
уда ре ние, фо нем ни от но ше ния, фо нем на съ че та е мост, фо не тич ни за ко ни 
и из граж да но ва фо но ло гич на систе ма в съз на ни е то си, но па ра лел но, а не 
на място то на род на та си фо но ло гич на система. Послед на та е сво е об раз-
но „си то“, про пуска що чуж ди те фо не ми и пре чуп ва що ин то на ци я та, ри тъ-
ма и зву ко ве те на чуж дия език с ме ло ди ка та, рит ми ка та и зву ко ве те на 
род ния език. Обуча ва ни ят чу ва и ар ти ку ли ра чуж ди те зву ко ве на ба за та 
на род на та си фо но ло гич на система. При обу че ни е то се ус во я ват не изо-
ли ра ни фо не ми, а фо но ло гич ни еди ни ци, ко и то се ре а ли зи рат в опре де-
ле на, ти пич на за бъл гар ския език фо не мо ред на струк ту ра, в оп ти мал ни 
по зи ции за най-доб ро въз при е ма не на бъл гар ски те зву ко ве с посте пен но 
пре ми на ва не от удоб ни към не у доб ни по зи ции и от там към нор мал на та 
естест ве на реч (Ан то но ва, Ки ря ко ва, На ко ва 1982).

Ов ла дя ва не на пре вод ни ек ви ва лен ти и пре вод на ком пе тен-
тност

Съ поста ви тел ни ят под ход в обу че ни е то е въз мо жен, ко га то пре по-
да ва те лят има ви со ка сте пен на дву е зич на ком пе тен т ност, т.е. вла дее и 
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пре по да ва ния чужд език, и род ния език на обу ча вания. Вече ня кои ав то-
ри го во рят за ре а би ли та ция на пре во да в чуж до е зи ко во то обу че ние (Ва-
се ва 1969; Дан чев 2001; Кръсте ва 2008; Ма ре ва 2006, 2010).

Пре во дът мо же да има ня кол ко при ло же ния спо ред кон крет ни те 
нуж ди в съ от вет ния мо мент, етап или цел в про це са на обу че ние – за се-
ман ти за ция, за изяс ня ва не на гра ма ти чески ка те го рии и тър се не на съ-
от вет ст вия в род ния език, за обо га тя ва не на пре вод ни те ек ви ва лен ти на 
ези ко ви те уни вер са лии, за при до би ва не на пре вод на ком пе тен т ност и 
уме ния за точ но из ра зя ва не на ези ка цел.

– Пре вод за се ман ти зация
На пър во вре ме в клас пре по да ва те лят мо же да из пол з ва пре во да за 

бър за се ман ти за ция на не поз на та лек си ка, ка то по то зи на чин, ос вен че 
улес ня ва раз би ра не то, ди рек т но по пъл ва дву по соч но на бо ра от пре вод ни 
ек ви ва лен ти от език цел към ро ден език и об ратно. Осъз на ва се и кон-
тек стът, в кой то се про я вя ват и про ме нят зна че ни я та на ек ви ва лен тите. 
Напри мер: от го ва рям на въпро си; от го ва рям за де ца та / из пит вам уче-
ни ци; из пит вам ви на / опит вам хра на; опит вам в ла бо ра тор ни ус ло вия; 
опит вам да се обадя.

– Пре вод ни ек ви ва лен ти на гра ма тич ни ка те гории
„Ус во я ва не то на да де на гра ма тич на ка те го рия има две стра ни – ед-

на та е фун к ци о нал но-се ман тич на, а дру га та е свър за на с ма те ри ал но то 
из ра зя ва не на та зи ка те го рия“ (Ба но ва 2001).

В про це са на обу че ние при раз би ра не то и ус во я ва не то на гра ма ти-
ка та мо же да въз ник не тру ден проб лем от лин г вистич на глед на точ ка, 
осо бе но ко га то се изу ча ва да де на гра ма тич на ка те го рия, ко я то или ня-
ма мор фо ло гич но съ от вет ст вие, или въпре ки че съ щест ву ва, ряд ко се 
упот ре бя ва в род ния език на обу ча вания. Напри мер в ун гар ски език ня ма 
ни то ми на ло не опре де ле но вре ме, ни то не го во то се гаш но ре зул та тив но 
зна че ние, а има са мо ми на ло свър ше но вре ме; в гръц ки език съ щест ву ва 
ми на ло не опре де ле но вре ме, но с мно го спе ци фич на и по-ряд ка упот ре-
ба; в тур ски език ня ма род; в ан г лийски език ня ма се гаш но исто ри ческо 
вре ме, в мно го ези ци лип с ва ка те го ри я та опре де ле ност на име на та и т. н. 
Препо ръ чи те лен под ход в по доб ни слу чаи е при пре по да ва не със съ поста-
ви тел ни еле мен ти да се стъ пи вър ху съв ре мен на та те о рия на пре во да и 
ней ни те поста нов ки, а имен но: „Ня ма непре во ди ми тек сто ве въпре ки съ-
щест ве ни те раз ли чия меж ду ези ците. Прево дът це ли да от ра зи мис ли те, 
съ дър жа ни е то на ори ги на ла, а не да ко пи ра ези ко ви те му сред ства. Зато-
ва пре во дът пре да ва фун к ци и те на ези ко ви те сред ст ва от еди ния език с 
фун к ци о нал но ед ноз нач ни ези ко ви сред ст ва на дру гия език, на ри ча ни 
фун к ци о нал ни ек ви ва лен ти. 3. Фун к ци о нал ни те ек ви ва лен ти на да де на 
гра ма тич на ка те го рия, ко я то изоб що ня ма фор мал ни съ от вет ст вия или 
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поч ти не се упот ре бя ва в ези ка на пре во да, мо гат да се от ли ча ват мно го 
съ щест ве но от нея. Една и съ ща гра ма тич на ка те го рия мо же да има ня-
кол ко фун к ци о нал ни ек ви ва лен та, от ко и то тряб ва да се из бе ре най-под-
хо дя щи ят за слу чая“ (Ва се ва 1969).

„Фун к ци о нал ни те ек ви ва лен ти са та ки ва кон ст рук тив ни еди ни ци 
на пре во да, ези ко ви сред ст ва, ко и то из пъл ня ват в систе ма та на кон тек-
ста съ щи те фун к ции, как то да де но то или да де ни те сред ст ва на ори ги на-
ла в систе ма та на ця ло то, и в сво я та съв куп ност да ват на пре во да съ ща та 
идей но-смис ло ва, есте ти ческа и емо ци о нал на фун к ци о нал ност, как ва то 
има ори ги на лът, т.е. оси гу ря ват пре да ва не то на ин ва ри ан т на ин фор ма-
ция“ (Люд ска нов, 1969: с. 113). Съпоста ви тел ни ят ме тод на обу че ние, 
осо бе но ко га то ня ма мор фо ло гич но съ от вет ст вие, да ва въз мож ност да се 
стъ пи вър ху ин ва ри ан та – об щи ят не из ме нен приз нак на ед на еди ни ца, 
кой то обе ди ня ва ней ни те ва ри анти. Така чрез изу ча ва не на ин ва ри ан ти-
те и фун к ци о нал ни те им ек ви ва лен ти обу ча ва ни ят ус во я ва зна ния и уме-
ния, ко и то фор ми рат не го ва та стра те гий на ком пе тен т ност и уве ре ност 
за спра вя не във вся ка ко му ни ка тив на си ту ация.

Пре вод ни ек ви ва лен ти на ези ко ви уни вер са лии – вет рило
Фун к ци о нал ни те ек ви ва лен ти се пред ста вят в т. нар. вет ри ла, ко и-

то за нуж ди те на на уч ни те съ поста ви тел ни из с лед ва ния се съста вят въз 
ос но ва на дан ни от пред ста ви тел ни пре вод ни кор пуси. Освен с на уч на цел 
за нуж ди те на раз ши ре ния съ поста ви те лен ана лиз (Дан чев 2001), за ра-
ди тях на та все об х ват ност вет ри ла та на пре вод ни те ек ви ва лен ти мо гат 
да се из пол з ват и в ЧЕО за онаг ле дя ва не на фун к ци о нал ни те ек ви ва лен ти 
и раз ши ря ва не на ре че ви те умения. Тук ци ти ра ме гръц кия опре де ли те-
лен член и вет ри ло на не го ви те фун к ци о нал ни еле мен ти в бъл гар ски (по 
Йор да но ва-Пет ро ва 2012: с. 19).

Бъл гар ски ОЧ 63,45%
Ну лев член 35,53%

Гръц ки ОЧ Не опре де ли тел на лек се ма един 0,29%
Пок. мест. то зи, он зи, то ва, тол кова 0,26%
Про пус на та ду ма, из раз, из ре чение 0,44%

Спо ред Ив. Ва се ва – ру сист и пре во дач – „ед на от най-ин те рес ни те 
и труд ни проб ле ми на пре во да от лин г вистич но гле ди ще е как да се пре-
да де да де на гра ма тич на ка те го рия, ко я то ня ма мор фо ло гич но съ от вет ст-
вие в ези ка, на кой то се пре веж да, или при все че фор мал но съ щест ву ва, 
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се упот ре бя ва мно го по-рядко. При раз ре ша ва не то на та зи проб ле ма съв-
ре мен на та те о рия на пре во да из хож да от след ни те ос нов ни по ло жения:

1. Няма непре во ди ми тек сто ве въпре ки съ щест ве ни те раз ли чия 
меж ду ези ците.

2. Прево дът це ли да от ра зи мис ли те, съ дър жа ни е то на ори ги на ла, 
а не да ко пи ра ези ко ви те му сред ства. Зато ва пре во дът пре да ва 
фун к ци и те на ези ко ви те сред ст ва от еди ния език с фун к ци о нал-
но ед ноз нач ни ези ко ви сред ст ва от дру гия език, на ри ча ни фун к-
ци о нал ни ек ви ва ленти.

3. Функ ци о нал ни те ек ви ва лен ти на да де на гра ма тич на ка те го-
рия, ко я то изоб що ня ма фор мал ни съ от вет ст вия или поч ти не се 
упот ре бя ва в ези ка на пре во да, мо гат да се от ли ча ват мно го съ-
щест ве но от нея.

4. Една и съ ща гра ма тич на ка те го рия мо же да има ня кол ко фун к ци-
о нал ни ек ви ва лен та, от ко и то тряб ва да се из бе ре най-под хо дя-
щи ят за слу чая“ (виж по-под роб но във: Ва се ва 1969, http://trans-
latorslair.com/ iles/Ruski-deeprichastiya-Vaseva.pdf).

Ов ла дя ва не на пре во да ческа ком пе тен тност
В Об ща та ев ро пейска ези ко ва рам ка се застъп ва ко му ни ка тив на та 

ме то ди ка и са фор му ли ра ни дескрип то ри по ни ва на ко му ни ка тив на та 
ком пе тен т ност по це ли и сфе ри на об щу ва не – об щи, ака де мич ни, биз нес, 
со ци ал ни/ту ризъм. Дава не то на пре вес на ко му ни ка тив на та ком пе тен т-
ност на соч ва стра те ги я та на ко му ни ка ци я та към ус пеш но то осъ щест вя-
ва не на ко му ни ка тив ния акт до ри с из вестен ком про мис с точ ност та. „Без 
съм не ние, ос нов ни те кри ти ки към ко му ни ка тив ни те мо де ли са със ре до-
то че ни вър ху пре неб рег ва не то на ези ко ва та точ ност – гра ма ти ческа и 
лек си кал на. В край на смет ка лип са та на доста тъч но ек с п ли цит ни поз на-
ния за ези ко ви те нор ми и ка то ця ло под це ня ва не то на гра ма ти ко-лек си-
кал на та пра вил ност по раж дат не си гур ност у изу ча ва щи те чуж ди ези ци, и 
осо бе но сред те зи, чи и то про фе си о нал ни нуж ди са свър за ни с изиск ва ния 
за ви со ка ези ко ва кул ту ра“ (Ма ре ва 2006).

Ако тряб ва да се обър не вни ма ние на точ ност та при пол з ва не то на 
чужд език, пър ва та стъп ка към то ва е обу че ни е то по превод. Напос ле дък 
все по-често се приз на ва, че пре во дът, съз на тел но или не, съ път ст ва ус во-
я ва не то на чуж дия език – не що по ве че, уста но ве но е, че той е сред пред-
по чи та ни те стра те гии на учене. Ето за що кон т ро ли ра но то и до зи ра но 
из пол з ва не на пре во да чески упраж не ния е не са мо по лез на, но и не об хо-
ди ма дей ност в чуж до е зи ко ва та клас на стая, чи и то пре дим ст ва се про я-
вя ват осо бе но яр ко в мо но лин г вал ни си ту а ции, т.е. в учеб на сре да, в ко я то 
учи те ли и уче ни ци имат общ ро ден език. Така це ле на со че но то включ ва не 
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на пре во да чески за да чи при пла ни ра не то на учеб ни те еди ни ци съз да ва 
бла гопри ят ни ус ло вия за при веж да не в съ от вет ст вие на стра те ги и те на 
уче не със стра те ги и те на пре по да ване. При то ва след ва да се из бяг ва от-
жи ве ли ят гра ма ти ко-пре во ден ме тод, чи и то не доста тъ ци са доб ре поз-
на ти: мо но тон но раз чи та не на дъл ги тек сто ве със скуч но съ дър жа ние, 
пред ла га не на ме ха нич ни и често твър де бук вал ни пре вод ни съ от вет ст-
вия, на ла га не на ав то ри тар ни ре ше ния от стра на на пре по да ва те ля, ак-
цен ти ра не глав но вър ху репро дук тив ни те уме ния на обу ча ва ни те и пр. 
(Ма ре ва 2006).

Раз гра ни ча ват се три об ласти и при ло же ния на пре вода:
1. про фе си о нал на, ко я то об х ва ща дей ност та на пре во да чи те спе-

ци а листи;
2. лин г вистич на, в ко я то се със ре до то ча ват уси ли я та на уче ни те 

и из с ле до ва те ли те;
3. об ра зо ва тел на, в ко я то чрез пре вод пре по да ва те ли те про ве ря-

ват раз би ра не то и оце ня ват ези ко ва та точ ност на обу ча ва ни те.
Тре ти ят вид пре вод се на зо ва ва с тер ми на „уче бен пре вод“. Прево-

да чески те дей ности в клас са ед на от мно го то раз но об раз ни тех ни ки за 
усъ вър шен ст ва не на зна ни я та и уме ни я та по чужд език, ко я то се под чи-
ня ва на об щи те це ли и стра те гии на ЧЕО. Тук е място то да се под чер тае, 
че пре во да ческа та ком пе тен т ност и пре во да чески те уме ния се раз г леж-
дат ка то вид ко му ни ка тив ни умения. Чрез пре во да чески те упраж не ния 
се раз ви ват мно го ас пек т ни ези ко ви и стра те ги чески ком пе тен ции, ко и то 
оси гу ря ват нуж на та кул тур на и со ци ал на по ли фун к ци о нал ност на обу ча-
ва ните.

Прег ле дът на пред ло же ни те до тук ме то ди за раз ши ря ва не на ези ко-
ви те зна ния и уме ния на ла га от са мо се бе си из во да, че днес си нер гиз мът 
в пе да го ги ка та е осо бе но ак ту ален. Синер гистич но то съ че та ва не на раз-
лич ни ме то ди и тех ни ки е ус ло вие за ефек тив ност та на ези ко ус во я ва не то 
и за лог за ус пех на обу ча е мите. Взаим но то ком би ни ра не и до пъл ва не на 
ут вър де ни и но ви под хо ди и стра те гии от об ласт та на чуж до е зи ко во то 
обу че ние и пре во доз на ни е то, как то и от дру ги срод ни на уч ни об ласти, 
адек ват но ко рес пон ди ра със съв ре мен ни те пот реб ности на обу ча ва ните.
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ВЪТРЕШНА ФОРМА И ФРАЗЕОЛОГИЧНА АБСТРАКЦИЯ 
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Фра зе о ло гич на та аб ст рак ция се явя ва спе ци фи чен за фра зе о ло гич ни те еди ни ци 
из раз на за ко но мер но то аб ст рак т но фра зе о ло гич но зна че ние в про це са на не го во то фор-
ми ра не и фун к ци о ни ра не на се ман ти ка та на ези ко ви те еле мен ти, об ра зу ва щи ма те ри ал-
на та фор ма на фра се о ло гич ни те еди ници. Това ло ги чески во ди до ве риж на за ви си мост: 
фа зе о ло гич на аб ст рак ция – мо ти ви ра ност – вът реш на фор ма на фра зе о ло гич ни те еди ни-
ци, обус ла вя ща спе ци фи ка та на фра зе о ло гич но то зна че ние ка то осо бе на се ман тич на ка-
те гория. Така чрез мо ти ви ра ност та на вът реш на та фор ма фра зе о ло гич ни те еди ни ци се 
оказ ват свър за ни с фра зе о ло гич на та аб ст ракция.

Клю чо ви ду ми: се ман тич на вът реш на фор ма, аб ст рак ция от зна че ни е то на ду ми-
те, аб ст рак ция от из ход но то зна че ние, аб ст рак ция от ти по ви те зна че ния на син так тич ни-
те кон ст рук ции
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The phraseological abstraction is speci ic for the phraseological units, an expression of 
the regular abstract phraseological meaning in the process of its formation and functioning of 
the semantics of language elements, shaping up the material form of phraseological units. This 
logically leads to a chain dependence: phraseological abstraction – motivation – inner form of the 
phraseological units, determining the speci ics of phraseological meaning as a speci ic semantic 
category. Thus through motivation of the inner form the phraseological units prove to be bound 
up with phraseological abstractions.

Key words: semantic inner form, abstraction of the meaning of the words, abstraction of 
the starting meaning, abstraction of the meaning of the models of sintactical constructions

УВОД
Фра зе о ло ги я та е уни вер сал на, за що то ней ни те еди ни ци ед нов ре-

мен но се явя ват и пра го ва ве ли чи на на дискре ти за ци я та на ре ал ност та, 
и мак си мал но асо ци а тив но об раз но обоб ще ние на кул тур но зна чи ми те 
еле мен ти на на ци о нал но е зи ко во то съз нание. Съот вет но фра зе о ло гич но-
то зна че ние се оказ ва спо соб но мак си мал но да ди фе рен ци ра и да опре-
де ля гра ни ци те на смис ло во то съ дър жа ние и сле до ва тел но да „пре ве де“ 
или „кон вер ти ра“ смис ло ви струк ту ри, из ра зе ни в дру ги ко до ви системи. 
Въпро сът е там, че ду хов ни ят и прак ти чески опит на чо век в прост ран ст-
во то, къ де то се осъ щест вя ват об ра зу ва не то и фун к ци о ни ра не то на фра-
зе о ло гиз ми те – то ва са чув ст ва та, пре жи вя ва ни я та, цен ности те, ко и то 
съпро вож дат жи во та и дейст ви я та на хо ра та. И все пак пре жи вя ва ни я та 
не се ко ди рат ка то па сив но от ра же ние на за о би ка ля щия ни пред ме тен 
свят, а ка то дей ност по ре ор га ни зи ра не на пси хич ния свят. Както каз ва 
Хум болт, ези кът не е ergon (ре зул тат), а energia (дейност).

ИЗ ЛО ЖЕНИЕ
Со ма тич ни те фра зе о ло гиз ми (гр. soma – тя ло) пред став ля ват осо-

бен тип устой чи ви сло во съ че та ния, съ дър жа щи но ми на ция на части или 
ор га ни на чо веш ко то тя ло. В ос но ва та на та зи но ми на ция ле жи ан т ро по-
мор ф на та осо бе ност на чо веш ко то съз на ние, бла го да ре ние на ко е то чо-
век съ поста вя и съ из мер ва всич ки пред ме ти и яв ле ния от за о би ка ля щия 
го свят с об ра за на соб ст ве но то си тяло. Неслу чай но со ма тич ни те фра-
зе о ло гиз ми (СФ) се ква ли фи ци рат ка то еди ни ци с дво ен ан т ро по цен-
т ризъм. На фо на на це лия фра зе о ло ги чен ин вен тар те за е мат клю чо во 
място, за що то об ра зи те, ле жа щи в ос но ва та на ези ко во то об ра зу ва ние и 
свър за ни те с не го зна че ния, в ос нов на та си ма са са проз рач ни за да де но 
лин г во кул тур но об щество. По сво я та при ро да СФ от ра зя ват пър вич ния 
опит на ин тер пре та ция на чо ве ка и за о би ка ля щия го свят и за ед но с то-
ва и вто рич ния опит на поз на ние и пре ос мис ля не, въз ник ващ в про це са 
на исто ри ческо то раз витие. По та къв на чин СФ пред ста вят прин ци па на 
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двой на та ин тер пре та ция – пър вич ния, зак люч ващ се в то ва, че чо ве кът се 
опит ва да кон цеп ту а ли зи ра опи та и поз на ни е то на са мия се бе си, на соб-
ст ве ни те си усе ща ния, и вто рич ния, свър зан с про ек ция на зна ни я та за 
за о би ка ля щия ни свят вър ху соб ст ве но то ни тяло. Напри мер пър вич ни ят 
из раз хва щам се за гла ва та но ми ни ра естест вен жест ка то ре ак ция в си-
ту а ции, пре диз вик ва щи удив ле ние, от ча я ние; впос лед ст вие та зи еди ни-
ца обоз на ча ва са мо емо ци о нал но състо я ние на от ча я ние, без да се от на ся 
към не пос ред ст ве но то те лес но по ве дение.

Со ма тич ни те фра зе о ло гиз ми въз ник ват спон тан но, не за ви си мо 
един от друг в раз лич ни пе ри о ди и в раз лич ни ези ци, тъй ка то имат за 
об ща ос но ва наб лю де ни я та на чо ве ка вър ху са мия се бе си, части те на не-
го во то тя ло, об щи те пси хи чески и фи зи чески приз на ци, об щи те ус ло вия 
за раз ви тие и накрая дейст ви я та и емо ци и те на чо века. Тези наб лю де ния 
ле жат в ос но ва та на об щи те се ман тич ни за ко ни, по ко и то в лек се ми те 
се раз ви ва пре нос но зна че ние, ко е то ста ва из ход но при об ра зу ва не то на 
фра зе о ло гизми.

В срав не ние с лек си кал ни те еди ни ци фра зе о ло гиз ми те от ра зя ват в 
мно го по-го ля ма сте пен исто ри ческия, кул тур ния и все кид нев ния ем пи-
ри чен опит на ези ко ва та об щ ност, свър за ни те с не го на ци о нал но кул тур-
ни тра диции. Забе ле жи тел но е, че от ра же ни е то на то зи опит се осъ щест-
вя ва пос ред ст вом об раз ни пред ста ви, ле жа щи в ос но ва та на вът реш на та 
фор ма на фра зе о ло гиз мите. Ключо ва ро ля играе ти пич ност та на да де ни те 
об ра зи, вклю че ни те в тях сим во ли, ета ло ни, кул тур ни сте ре о типи. Имен-
но те са спо соб ни да пред ста вят све де ния за ня кои ко лек тив ни пред ста ви 
на лин г во кул тур на та об щ ност за кул тур но-де тер ми ни ра ния ези ков опит.

Фра зе о ло гич но то зна че ние пред став ля ва са мо по се бе си осо бе-
на се ман тич на ка те го рия, по каз ва ща мис лов но то съ дър жа ние, ко е то е 
закре пе но за фра зе о ло гич на та еди ни ца ка то устой чив сло ве сен ком п лекс. 
То има свои ди фе рен ци ал ни приз на ци, обус ло ве ни от ха рак те ра на не го-
во то фор ми ра не и раз ви тие. В ос но ва та на те зи от ли чи тел ни свойст ва ле-
жат по ня ти я та вът реш на фор ма на фра зе о ло гиз ми те, ези ко ва та мо ти ви-
ра ност на фра зе о ло гич но то зна че ние и фра зе о ло гич на та аб ст ракция.

Ког ни тив но-праг ма тич на та до ми нан та на съз на ни е то фор ми ра 
вът реш на та фор ма на фра зе ми те, би дей ки опос ред ст ве но зве но меж ду 
зна че ни я та на фра зе ми те и обоз на ча ва на та де но та тив на си ту ация.

Мо же да се пред по ло жи, че не все ки тип на вът реш на та фор ма на 
ду ми те е ха рак те рен и за вът реш на та фор ма на фра зе о ло гиз мите. При тях 
из ли за са мо се ман тич на та вът реш на фор ма – пре на ся не на наз ва ни е то на 
ця ло то сло во съ че та ние и об ра зу ва не на не го во но во зна чение.

Ви до ве те се ман тич на вът реш на фор ма при фра зе о ло гиз ми те са съ-
щи те, как то и при ду ми те: ме та фо ри чен пре нос и ме то ни ми чен пренос.
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От ра же ни е то на обек тив на та дейст ви тел ност пос ред ст вом ези ка се 
ба зи ра на обоб ще ние и аб ст рак ция в се ман ти ка та на ези ко ви те еди ни-
ци от мно го об ра зи е то на свойст ва та на от де ле ни те пред ме ти и яв ления. 
Различ ни те ти по ве ези ко ви зна че ния участ ват във фор ми ра не то и из ра-
зя ва не то на мис лов но то съ дър жа ние по раз ли чен на чин. В се ман ти ка та 
на ези ко ви те еди ни ци на раз лич но ни во се про я вя ват раз лич ни ти по ве 
ези ко ва аб ст ракция.

За да се обос но ве фра зе о ло гич но то зна че ние ка то са мосто я тел на се-
ман тич на ка те го рия, е не об хо ди мо да се раз кри ят осо бе ности те на фра зе-
о ло гич на та аб ст ракция.

Фра зе о ло гич на та аб ст рак ция се явя ва спе ци фи чен за фра зе о ло гич-
ни те еди ни ци из раз на за ко но мер но то аб ст рак т но фра зе о ло гич но зна че-
ние в про це са на не го во то фор ми ра не и фун к ци о ни ра не на се ман ти ка та 
на ези ко ви те еле мен ти, об ра зу ва щи ма те ри ал на та фор ма на фра зе о ло-
гич ни те еди ници. Това ло ги чески во ди до ве риж на за ви си мост: фра зе о ло-
гич на аб ст рак ция – мо ти ви ра ност – вът реш на фор ма на фра зе о ло гич ни-
те еди ни ци, обус ла вя ща спе ци фи ка та на фра зе о ло гич но то зна че ние ка то 
осо бе на се ман тич на ка те гория. Така чрез мо ти ви ра ност та на вът реш на та 
фор ма фра зе о ло гич ни те еди ни ци се оказ ват свър за ни с фра зе о ло гич на та 
аб ст ракция.

Фра зе о ло гич ни те еди ни ци се въз при е мат чрез фра зе о ло гич но то си 
зна че ние ка то обоб ще ния, аб ст рак ция на кон крет ни те яв ле ния и си ту а-
ции, в ко и то те са въз ник нали. Често оба че те за паз ват не що об що с ус ло-
ви я та, при ко и то са се по я ви ли по ня ка къв признак.

В. Ку нин смя та, че фра зе о ло гич на та аб ст рак ция се съз да ва в ре зул-
тат от пре ос мис ля не, т.е. от се ман тич но пре об ра зу ва не на бук вал но то 
зна че ние на ре че вия или ези ков про то тип (Ку нин 1979).

Меж ду сте пен та на яс но та на вът реш на та фор ма и сте пен та на фра-
зе о ло гич на та аб ст рак ция се уста ни вя ва об рат на за ви си мост, обус ло ве на 
от ха рак те ра на връз ка та меж ду фра зе о ло гич на та аб ст рак ция и мо ти-
ви ра ност та на фра зе о ло гич ни те еди ници. Колко то по-ниска сте пен има 
фра зе о ло гич на та аб ст рак ция, тол ко ва по-яс на и проз рач на е вът реш на та 
фор ма на фра зе о ло гиз ма. И об рат но то – с по ви ша ва не сте пен та на фра зе-
о ло гич на та аб ст рак ция се наб лю да ва за тъм не ние на вът реш на та фор ма 
на фра зе о ло гич ни те еди ници. При най-ви со ка сте пен на фра зе о ло гич на-
та аб ст рак ция вът реш на та фор ма на фра зе о ло гич на та еди ни ца на пъл но 
се за губ ва, заб равя.

А. М. Ме ле ро вич раз де ля след ни те ти по ве фра зе о ло гич на аб ст рак-
ция (Ме ле ро вич 1971):

1. Абст рак ция от зна че ни е то на ду ми те, вли за щи в съста ва на фра-
зе о ло гич на та еди ница.
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2. Абст рак ция от из ход но то зна че ние на съ че та ни е то на ду ми те, 
явя ва щи се ба за на фра зе о ло гизми.

3. Абст ра ция от ти по ви те зна че ния на син так тич ни те кон ст рук ции, 
явя ва щи се струк тур ни ят ске лет на фра зе о ло гич ни те еди ници.

Все ки тип фра зе о ло гич на аб ст рак ция мо же да има раз лич на сте пен 
на пъл нота.

1. Абст рак ция от зна че ни е то на ду ми те, вли за щи в съста ва на фра-
зе о ло гич ни те еди ници

Ана ли зът на всич ки со ма тич ни фра зе о ло гич ни еди ни ци по каз ва от-
съст вие на пъл но та при то зи тип фра зе о ло гич на аб ст ракция. Абст рак ци-
я та от ве щест ве ни зна че ния на ду ми те е при съ ща в раз лич на сте пен при 
раз лич ни те ти по ве фра зе о ло гизми. Фразе о ло гич ни те еди ни ци с частич-
но пре ос мис ле ни зна че ния на тех ни те ком по нен ти съ що раз кри ват не-
пъл но та при то зи тип фра зе о ло гич на аб ст рак ция то га ва, ко га то един от 
ком по нен ти те на фра зе о ло гич ни те еди ни ци се упот ре бя ва в бук вал но 
зна чение. Напри мер: да си ви диш уши те без ог ле да ло, два пръста ми е че-
ло то, об лещ вам очи и др.

В те зи фра зе о ло гич ни еди ни ци се е съх ра ни ло бук вал но то зна че ние 
и по то зи на чин те частич но мо ти ви рат зна че ни е то на фра зе о ло гизма.

С уве ли ча ва не сте пен та на пре ос мис ля не на зна че ни я та на ком по-
нен ти те на фра зе о ло гич ни те еди ни ци естест ве но расте и тях на та сте пен 
на фра зе о ло гич но съз да ване. Тряб ва да се от бе ле жи и че при пъл но то 
пре ос мис ля не на мо ти ви ра ни те фра зе о ло гич ни еди ни ци, ся каш ня ма щи 
връз ка със зна че ни я та на съста вя щи те ги ком по нен ти, всъщ ност не мо гат 
да бъ дат на пъл но аб ст ра хи ра ни от тех ни те ве щест ве ни зна че ния. „Мо ти-
ви ра ни те фра зе о ло гич ни еди ни ци не мо гат да се от къс нат от бук вал но-
то зна че ние на сво и те ком по нен ти, кол ко то и да е на ма ля ло вслед ст вие 
на пре ос мис ля не“ (Ку нин 1984), за що то об ра зу ва на та фра за във фра зе о-
ло гич ни те еди ни ци с жи ва вът реш на фор ма въз ник ва ка то ре зул тат от 
двуп ла но во изоб ра же ние на един пред мет чрез друг.

Един по ток ин фор ма ция ид ва от бук вал но то зна че ние на ком по нен-
ти те и в съ що то вре ме – друг от пре ос мис ле но то зна чение. Зато ва в съста-
ва на пъл но пре ос мис ле ни те мо ти ви ра ни фра зе о ло гич ни еди ни ци „бук-
вал но то зна че ние на ком по нен ти те от с лаб ва, но не се за губ ва, в ре зул тат 
на ко е то се съз да ва мо ти ви ра на та об раз ност“ (пак там). Напри мер: ври ми 
гла ва та, из т ри вам от ли це то на зе мя та, дой де ми до гу ша и т. н.

В не мо ти ви ра ни те, на пъл но пре ос мис ле ни фра зе о ло гич ни еди ни ци 
се на бе ляз ва пъл но аб ст ра хи ра не от ве щест ве ни те зна че ния на вхо дя щи-
те в тех ния състав думи. Връз ка та меж ду фра е о ло гич но то зна че ние и бук-
вал но то зна че ние на ком по нен ти те не мо же да се прос леди.
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Фра зе о ло гич ни те еди ни ци с пъл но аб ст ра хи ра не от ве щест ве ни те 
зна че ния на ком по нен ти те ви на ги имат из т ри та вът реш на фор ма, ма кар 
че съ щест ву ва връз ка на еди ния от ком по нен ти те със сво е то бук вал но 
зна че ние, но тях на та вът реш на фор ма не се въз при е ма от но си те ли те на 
ези ка, за що то тя се явя ва ка то из т ри та. В то зи сми съл не пъл но то аб ст ра-
хи ра не от ве щест ве но то зна че ние на ду ми те, явя ва щи се ком по нен ти на 
фра зе о ло гич ни те еди ни ци, не мо же да слу жи ка то кри те рий за на ли чие 
при фра зе о ло гич ни те еди ни ци на жи ва вът реш на форма.

Мо жем да зак лю чим, че не пъл но то аб ст ра хи ра не от ве щест ве ни те 
зна че ния на ду ми те, явя ва щи се ком по нен ти на фра зе о ло гич ни те еди ни-
ци, не мо же да слу жи за кри те рий на на ли чие на жи ва вът реш на фор ма 
при фра зе о ло гич ни те еди ници.

2. Абст рак ция от зна че ни е то на из ход но то съ че та ние от думи
Кол ко то по-тес ни са вза и мов ръз ки те меж ду зна че ни я та на съ че та-

ни я та от ду ми, съв па да щи с фра зе о ло гич ни те еди ни ци по своя лек си ка-
лен и гра ма ти чен състав и фра зе о ло гич но зна че ние, тол ко ва по-ниско е 
ни во то на фра зе о ло гич на та аб ст ракция.

Та ка ва за ко но мер ност се прос ле дя ва как то при фра зе о ло гич ни еди-
ни ци, об ра зу ва ни въз ос но ва на про мен ли ви сло во съ че та ния от ду ми, 
та ка и при фра зе о ло гиз ми, сфор ми ра ни напра во без ста дий на про мен-
ли ви сло во съ че тания. Словес ни те из ра зи, слу же щи за тях на ос но ва в на-
ча ло то, це ле на со че но се фор ми рат ка то ме та фо рич ни и за то ва не мо гат 
да се упот ре бя ват в сво бод но, непре ос мис ле но зна че ние, ма кар че те са 
сло во съ че та ния, до кол ко то съста вя щи те ги ком по нен т ни се ман тич но си 
въз дейст ват, бла го да ре ние на ко е то те по лу ча ват смисъл. Имен но смис-
ло во то вза и мо дейст вие меж ду ком по нен ти те ни поз во ля ва да го во рим за 
на ли чие на жи ва вът реш на фор ма при та ки ва фра зе о ло гизми. Напри мер: 
дъ лъг език, дър жа си ези кът зад зъ би те, да ми от ре жат гла ва та и др.

С уве ли ча ва не то на дъл бо чи на та на се ман тич ни те пре об ра зу ва ния 
се по ви ша ва и сте пен та на аб ст ра хи ра не то на зна че ни е то на фра зе о ло-
гич ни те еди ни ци от зна че ни е то на ед но и мен но то съ че та ние на ду мите. 
Този про цес се съпро вож да от за тъм не ние на вът реш на та фор ма на фра-
зе о ло гич ни те еди ници.

Най-вис ша сте пен на фра зе о ло гич на та аб ст рак ция от зна че ни е то 
на про то ти па се наб лю да ва при фра зе о ло гич ни те еди ни ци, зна че ни е то 
на ко и то не се мо ти ви ра от съ от вет но то съ че та ние на думи. Тук се от на-
сят не са мо фа зе о ло гич ни те еди ни ци с пъл но пре ос мис ля не на зна че ни-
е то, но и фра зе о ло гиз ми, в ко и то не за ви си мо от бук в л но то зна че ние на 
во де щия ком по нент се наб лю да ва де мо ти ви ра ност на не го ва та връз ка с 
оста на ли те ком по нен ти на сло вес ния из раз, въз мож на един ст ве но във 
фра зе о ло гич на та еди ница.
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При фра зе о ло гич ни те еди ни ци, къ де то ня ма ни как ва връз ка с ед но-
и мен ни те съ че та ния на ду ми, вът реш на фор ма лип с ва, а при фра зе о ло гич-
на та еди ни ца с из т ри та вът реш на фор ма се явя ват най-мно го фра зе о ло-
гич ни аб ст рак ции, ко га то всич ки фра зе о ло гич ни еди ни ци, при те жа ва щи 
жи ва вът реш на фор ма, обе за тел но съх ра ня ват връз ка та със зна че ни е то 
на съ от вет ния про тотип. Още ед на важ на осо бе ност е, че съ от но ше ни е то 
на фра зе о ло гич ни те еди ни ци, съх ра ня ва щи връз ка с про то ти па, и за гу би-
ли те я съв па да със съ от но ше ни е то на фра зе о ло гич ни те еди ни ци с жи ва и 
та зи с из т ри та вът реш на форма.

Ха рак те рът на вът реш на та фор ма на фра зе о ло гич ни те еди ни ци 
се на ми ра в не пос ред ст ве на за ви си мост от сте пен та на аб ст ра хи ра не на 
фра зе о ло гич но то на че ние от зна че ни е то на ед но и мен но то съ че та ние на 
ду мите.

3. Абст рак ции от ти по во то зна че ние на син так тич ни кон ст рук ции, 
явя ва щи се струк ту рен ске лет на фра зе о ло гич ни те еди ници

То зи тип фра зе о ло гич на аб ст рак ция се про я вя ва в аб ст рак т ни фра-
зе о ло гич ни зна че ния от опре де лен вид син так тич ни от но ше ния в кон ст-
рук ции, ле жа щи в ос но ва та на фра зе о ло гизми. Напри мер: пад на ми пер де 
(пред очи те), вър ти ми се на ези ка, имам вя тър в гла ва та и т. н.

Мо жем да ка жем, че в по ве че то слу чаи фра зе о ло гич ни еди ни ци с из-
т ри та вът реш на фор ма мо гат да бъ дат и не на пъл но аб ст ра хи ра ни от зна-
че ни я та на съ от вет ст ва ща та син так тич на кон ст рукция.

Вът реш на та фор ма на фра зе о ло гиз ми те е един от най-важ ни те ком-
по нен ти на не го во то зна че ние, не го ви ят мо ти ви ращ об раз, при то ва в ед-
ни фра зе о ло гич ни еди ни ци той мо же да бъ де ярък, „жив“ (та ка се на ри-
чат фра зе о ло гич ни те един ст ва), а в дру ги фра зе о ло гич ни еди ни ци – „за-
тъм нен“ (то ва са фра зе о ло гич ни те сраст вания).

Тряб ва съ що да се от бе ле жи, че имен но ме та фо рич на та връз ка на 
ак ту ал но то зна че ние на фра зе о ло гич ни те еди ни ци с „жи ва“ вът реш на 
фор ма е при чи на за въз ник ва не то на ко но та тив ния ком по нент, бла го да-
ре ние на кой то се ре а ли зи ра ек с пре сив но-оце нъч на та фун к ция на фра-
зе о ло гиз мите. Заед но с то ва за гу би ли те вът реш на фор ма фра зе о ло гич ни 
еди ни ци, прев ръ щай ки се в не мо ти ви ран ези ков знак, не оз на ча ва, че са 
за гу би ли и фра зе о ло гич но то зна че ние на ко но та тив ния ком по нент, ко е-
то ка чест ве но раз ли ча ва се ман ти ка та на не мо ти ви ра ни те фра зе о ло гич-
ни еди ни ци от се ман ти ка та на не мо ти ви ра ни те думи.

Го во рей ки за при чи ни те за съх ра ня ва не то на ко но та тив ния ком по-
нент на фра зе о ло гич ни те еди ни ци при за тъм не ние на не го ва та вът реш-
на фор ма, мо жем да ка жем след но то: „Та зи пре ди всич ко… „ди фуз ност“, 
„раз ми тост“ на пред мет но-ло гич но то съ дър жа ние на фра зе о ло гич ни те 
еди ни ци во ди към го ля ма зна чи мост на ко но та тив ния ком по нент и не-
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го ва та се ман тич на са мо доста тъч ност. Емоци о нал но-ек с пре сив на та оце-
нъч на фун к ция на фра зе о ло гиз ми те, ко я то се обез пе ча ва имен но от ко-
но та тив ния ком по нент на фра зе о ло гич ни те еди ни ци, съ що спо соб ст ва за 
не го во то „за паз ва не“ в се ман тич на та струк ту ра на пос лед ни те“ (Дуб ро-
ви на 1955).

Вът реш на та фор ма на фра зе о ло гич ни те еди ни ци и ези ко ва та мо ти-
ва ция на фра зе о ло гич ни те зна че ния пред став ля ват най-важ ни ят ас пект 
на се ми о тич на та връз ка на фра зе о ло гич но то зна че ние с ма те ри ал на та 
фор ма на фра зе о ло гич ни те еди ни ци – съ дър жа тел на и фор мална.

Не об хо ди мо е да се от бе ле жи, че об ра зи те ле жа щи в ос но ва та на 
фра зе о ло гиз ми те, и връз ка та със зна че ни я та на ду ми те в ос но ва та си са 
проз рач ни за да де на лин г во кул тур на об щ ност, тъй ка то от ра зя ват ха-
рак тер ни за нея све тог лед и раз би ра не на све та, ко и то поз во ля ват да се 
го во ри за на ци о нал но кул тур на спе ци фи ка на фра зе о ло гич ния състав на 
ези ка, про я вя ва щи се мно го по-яр ко във фра зе о ло гиз ми те, от кол ко то в 
лек си кал ния фонд (Те лия 1993). Тако ва, осо бе но кул тур но мо ти ви ра но 
сво е об ра зие де мон ст ри рат со ма тич ни те фра зе о ло гиз ми, при те жа ва щи 
яр ка, ек с пре сив на об раз на форма.
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Ка тед ра „Бъл гар ски език и спе ци а ли зи ра но обу че ние на чуж денци“
Де пар та мент за ези ко во обу че ние – ИЧС към СУ „Св. Кли мент Ох ридски“

ул. „Коста Лул чев“ 27, Со фия 1111, dapostolova@yahoo.de

В сту ди я та се ана ли зи рат дан ни от ем пи рич но пи лот но из с лед ва не на наг ла си те 
(ати тю ди те) на изу ча ва щи бъл гар ски език (БЕ) ка то чужд в не бъл гар ска ака де мич на сре да 
(в един нем ски уни вер си тет) към из пол з ва не то на кон так тен език (КЕ – L11 на обу ча е ми те 
(или на пре об ла да ва ща та част от тях) в кон крет на це ле ва гру па; съ отв. друг L2-Ln, кой то 
те зна ят) ка то език пос ред ник и на кон т расти вен под ход при пре по да ва не то и изу ча ва не то 
на чуж ди езици. Данни те са из в ле че ни чрез от го во ри те на рес по ден ти те на два въпроса. 
Едини ят от тях е на со чен към тех ни те са мопре цен ки от нос но лич ни те им въз мож ности да 
изу ча ват ЧЕ без из пол з ва не на КЕ – ди рек т но на чуж дия език цел, а дру ги ят – към тех ни те 
лич ни пред по чи та ния към ня кой от два та под хо да при пре по да ва не то и изу ча ва не то на ЧЕ: 
ед но е зич но обу че ние, ди рек т но на чуж дия език цел; кон т расти вен под ход с из пол з ва не на 
КЕ. Резул та ти те по каз ват пре вес на обу ча е ми те в ЦГ, ко и то пре це ня ват, че по-ско ро не мо гат 
или ка те го рич но не мо гат да изу ча ват ЧЕ без из пол з ва не на KE. Лични те пред по чи та ния 

1 С L1 тук се оз на ча ва пър ви ят – род ни ят, из ход ни ят език; с L2, L3-Ln или ЧЕ – 
чуж ди ят език цел, изу ча ван от въз раст ни; с БЕ – бъл гар ски език и по-кон крет но 
бъл гар ски език, изу ча ван ка то чужд в ака де мич на не бъл гар ска ези ко ва сре да; с 
КЕ (кон так тен език) – ези кът пос ред ник в про це са на изу ча ва не и пре по да ва не 
на ЧЕ – L1 на уче щи те (или на по-го ля ма та част от тях) в да де на ЦГ или друг L2-
Ln, кой то те вла де ят; с НГ – нем ско го во ре щи, съ отв. гер ма но фо ни; с ЦГ – це ле ва 
гру па; с ЧЕО – чуж до е зи ко во обу чение.
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на уче щи те са ка те го рич но в пол за на из пол з ва не то на език пос ред ник (КЕ, L1) и на кон т-
расти вен под ход в про це са на изу ча ва не то на ЧЕ (83% от из ра зе ни те пред по чи та ния в из с-
лед ва на та ЦГ). Тези ре зул та ти крас но ре чи во до каз ват не из мен на та нуж да от при ла га не то 
на пред по чи та ния от уче щи те би лин г ва лен кон т расти вен под ход за це ли те на ефек тив но то 
изу ча ва не и пре по да ва не на ЧЕ, вклю чи тел но и на БЕ в не бъл гар ска ака де мич на сре да, осо-
бе но в на чал ни те ета пи на про це са на чуж до е зи ко во то обу че ние и при изу ча ва не то на чуж-
ди ези ци, ко и то не са близ ко род ст ве ни с L1 на уче щи те или с дру ги L2-Ln, ко и то те вла деят.

Клю чо ви ду ми: бъл гар ски ят език ка то чужд в ака де ми чен кон текст, изу ча ва не на 
чужд език, ези ко ви наг ла си на уче ши те, из пол з ва не на L1, кон т расти вен под ход при пре-
по да ва не и изу ча ва не на чуж ди ези ци (L2-Ln)

Danka Apostolova. CONTACT LANGUAGE AND CONTRASTIVE APPROACH IN LEARNING 
AND TEACHING FOREIGN LANGUAGES FROM THE LEARNERS’ PERSPECTIVE. A STUDY OF 
ATTITUDES TO THEM

Chair of Bulgarian Language and Specialized Teaching of Foreigners,
Department of Language Teaching International Students – DLTIS

аt So ia University „St. Kliment Ohridski“
27, Kosta Loulchev St., 1111 So ia

This research analyses data from an empirical pilot study of the attitudes of students learn-
ing Bulgarian (BL) as a foreign language in a non-Bulgarian academic environment (at a German 
university) towards the use of a contact language (CL–L1 of the students (or of the majority of them) 
in a particular target group; alternatively, other language/s that they speak) as a language interme-
diary, and of a contrastive approach in teaching and learning foreign languages (L2-Ln). The data 
are extracted from respondents’ answers to two questions. One of them is directed to their self-as-
sessments regarding their personal abilities to learn a FL without using a CL, i.e. to learn it directly in 
the target foreign language, and the other – to their personal preferences to any of the two approach-
es to teaching and learning of a FL: monolingual training directly in the target foreign language; 
contrastive approach using a CL. The results show predominance of the students who consider that 
they are more likely not to be able to, or that they are de initely not able to learn a FL without using a 
CL. The personal preferences of the students are categorically in favour of using a language interme-
diary (CL, L1) and a contrastive approach in the process of learning a FL (83% of stated preferences 
in the target group). These results convincingly prove the essential need of applying the bilingual 
contrastive approach preferred by the students for the purpose of effective learning and teaching of 
FL (and in particular of BL in a non-Bulgarian academic environment) especially in the initial stages 
of the process of FL learning and teaching and when studying foreign languages that are not closely 
related to the L1 of the students or to other L2 that they speak.

Key words: Bulgarian as a foreign language in an academic context, foreign language 
learning, students’ language attitudes, L1 use, contrastive approach in teaching and learning for-
eign languages (L2-Ln)

Мо но лин г виз мът, ут вър ж да ващ се в хо да на ре фор ма та в пре по да-
ва не то на ЧЕ от края на XIX в. ка то кон т ра пункт на гра ма ти ко-пре вод ния 
ме тод и на ла ган в ЧЕО от то га ва (осо бе но след кри ти ки те към кон т растив-
на та хи по те за в сил на та ѝ  вер сия), та и до на ши дни чрез т. нар. „ди рек тен 
ме тод“ и не го ви те пре въп лъ ще ния в ау ди о лин г вал ния, ау ди о ви зу ал ния 
и пр. по пу ляр ни за вре ме то си „ко му ни ка тив ни“ ме то ди, посте пен но се 
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прев ръ ща в сво е об ра зен посту лат, чрез кой то упо ри то се вме ня ва „чув-
ст во за ви на“ у застъп ва щи те по-раз лич ни схва ща ния за място то на L1 в 
про це са на ЧЕО (Butzkamm, Caldwell 2009: 18 и сл.; Hall, Cook 2012: 294 и 
сл. и цит. у тях из с лед ва ния). Въпре ки „все из вест на та исти на“, че ов ла дя-
ва не то/уче не то на L2 се осъ щест вя ва вър ху ос но ва та на L1 (Brdar-Szabò  
2010: 524), на ми ра ща ос но ва ние в ана ли зи ра ни същ ност ни раз ли чия, а не 
са мо из вест ни при ли ки, меж ду дет ско то ези ко ус во я ва не на L1 – от ед на 
стра на, ов ла дя ва не то на вто ри език – от дру га, и уче не то на чужд/и език/
ези ци (пър ви L2, вто ри L2, след ва щи/по ред ни L3-Ln) – от тре та стра на 
(вж. напр. Hufeisen, Riemer 2010: 739 и сл.; Hall, Cook 2012: 280–282; 288–
292; Сто я но ва 2014: 54–88 и цит. у тях изсл.), стиг ма ти за ци я та на ези ка 
на уче щи те (и/или на друг/и ЧЕ, ко и то те зна ят) по ра ди (удоб но то) под-
це ня ва не или пре неб рег ва не на ро ля та му в слож ния и дъ лъг про цес на 
изу ча ва не/ов ла дя ва не на нов/и ЧЕ и мар ги на ли зи ра не то на място то му 
в ЧЕО и в на уч ни те из с лед ва ния в об ласт та про дъл жа ват дъл го (вж. подр. 
Cook 2001, Butzkamm, Caldwell 2009; Hall, Cook 2012: 271–272 и цит. там 
ли те ра ту ра). Това из вик ва на дне вен ред диску си я та за из пол з ва не то на 
L1 и на кон т растив ния под ход за це ли те на ефи кас ност та на та ка важ но-
то във и за днеш ния гло ба ли зи ращ се свят ЧЕО. Посте пен но, и да леч не 
са мо им п ли цит но, се застъп ва схва ща не то, че та зи „заб ра на“ всъщ ност не 
е ус пя ла да постиг не цел та си, а просто е напра ви ла L1 „не ви дим“ в „клас-
на та стая“ и че да леч по-ра зум но ре ше ние в ин те рес на пре по да ва не то и 
изу ча ва не то на ЧЕ е ал тер на ти ва та за ефек тив но то из пол з ва не и на два та 
ези ка, без да се из к люч ва L1, в те зи про це си: „If both languages are always 
linked in the mind, it is impossible for both of them not to be present in the 
students’ minds at all times. It is an illusion that permitting only the second lan-
guage in the classroom forces the students to avoid their irst language; it sim-
ply makes it invisible. Hence, […], teachers should think how teaching can make 
systematic use of both languages, rather than try to exclude the irst language.“ 
(Cook 2008: 233). Така, умест но то и уме ло из пол з ва не на род ния език на 
уче щи те и на кон т растив ния под ход2 в про це си те на уче не и пре по да ва не 

2 Под роб но за ро ля та на кон т растив ност та в съв ре мен но то ЧЕО чрез пре ци зи-
ра но то схва ща не за кон цеп та ка то „ре ла ция“ и ка то „стра те гия“ вж. Brdar-Szabò  
(2010). Пред ло же ни ят от А. Дан чев още през пос лед ни те де се ти ле тия на XX в. 
„раз ши рен мо дел за съ поста ви те лен ана лиз“, „раз ра бо тен у нас (по-кон крет но в 
ИЧС, въпре ки че на чен ки те му да ти рат от по-ра но)“ (Дан чев 2001: 98), пре доста-
вя бла го дат на ос но ва за тър се ни я та в по со ка на уме ло то вза и мо дейст вие меж ду 
те о ре тич ни те съ поста ви тел ни из с лед ва ния и кон крет ни те нуж ди на ефек тив но-
то ЧЕО чрез включ ва не то и на опи са ни е то и ана ли за на меж дин ни те ези ци на 
уче щи те в то зи мо дел с ог лед на „прак ти чески те ре зул та ти, зна чи ми и ин те рес ни 
за учеб ния про цес“ пак там: 100). Вж. подр. пак там: 98–181.
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на чужд/и език/ези ци ед ва ли имат нуж да от пре от кри ване. То просто се 
нуж дае от за дъл бо че на обек тив на пре о цен ка и ре а би ли та ция, за да за-
е ма зас лу же но то си място в ЧЕО и в из с лед ва ни я та вър ху изу ча ва не то, 
ов ла дя ва не то и пре по да ва не то на ЧЕ. Особе но през пос лед ни те го ди ни 
из вест ни из с ле до ва те ли в те зи об ласти ка те го рич но за я вя ват по зи ци я та 
си в за щи та на зна чи мост та на из пол з ва не то на соб ст ве ни те ези ци на уче-
щи те – „own language use“ (Hall, Cook 2012 и цит. у тях дру ги ав то ри), в те-
зи про це си (Cook 2001; Nation 2003; Cook 2008; Butzkamm, Caldwell 2009). 
Те убе ди тел но я ар гу мен ти рат с ана ли за на ре зул та ти от прос ле де ни про-
уч ва ния вър ху всъщ ност нестих на ло то им из пол з ва не (съ що та ка и вър ху 
из пол з ва не то на сте ре о тип но дъл го зак лей мя ва ния пре вод и ро ля та му) 
за це ли те на ЧЕО нав ся къ де по све та (съ що в САЩ, Ав ст ра лия, Но ва Зе лан-
дия и Ве ли коб ри та ния) въпре ки дъл го и упо ри то на ла га ния мо но лин г ва-
лен мо дел (вж. напр. Hall, Cook 2012: 277–278 и цит. там лит.).

Мно го е зи чи е то е факт в съв ре мен ния свят и тък мо про це си те на 
гло ба ли за ци я та го прев ръ щат в не из мен на ре ал ност, с ко я то тряб ва да 
бъ дат съ об ра зе ни програ ми те, под хо ди те и сти ло ве те на пре по да ва не 
на ЧЕ. В ак ту ал ния „про ме нящ се кон текст“ (пак там: 278–280) за то ва 
допри на сят и съв ре мен ни, тяс но преп ле те ни те о ре тич ни и прак ти чески 
схва ща ния в об ласт та на из с лед ва не то на изу ча ва не то и ов ла дя ва не-
то на ЧЕ, обър на ти имен но към уче щия не ка то към изо ли ран ин ди вид, 
а ка то ин теграл на част от слож но ор га ни зи ра на со ци ал на и об ра зо ва-
тел на сре да, от ли ча ва ща се със соб ст ве на, уни кал на ези ко ва и кул тур-
на иден тич ност, ко я то, вместо да про дъл жа ва да бъ де пре неб рег ва на, 
тряб ва да бъ де от чи та на чрез за дъл бо че но из с лед ва не и в ро ля та ѝ  на 
фак тор в про це си те на пре по да ва не то и изу ча ва не то/ов ла дя ва не то на 
чуж ди езици.

Наг ла си те (ати тю ди те) на уче щи те ЧЕ към из пол з ва не то на соб ст-
ве ния им L1 и на дру ги изу ча ва ни или вла де е ни от тях ЧЕ в про це са на 
изу ча ва не то и пре по да ва не то на нов език цел все още съ що оста ват поч-
ти непро у че ни (пак там: 297). В кон тек ста на дъл го до ми ни ра щия мо но-
лин г ви зъм в ЧЕО то ва съв сем не е из не над ващо. Прег ле дът на съ щест ву-
ва щи те из с лед ва ния сред изу ча ва щи раз лич ни ЧЕ (а не са мо ан г лийски), 
съ що и в ака де мич на сре да, и на ре зул та ти те от тях в ра бо та та на Гр. Хол и 
Г. Кук (2012) оба че го во рят за сил но по ло жи тел но то от но ше ние и от стра-
на на уче щи те3 към раз лич ни ас пек ти (фун к ции, на чи ни, об х ват и др.) на 

3 За от но ше ни е то и наг ла си те на пре по да ва щи раз лич ни ЧЕ в раз лич ни стра ни и 
об ра зо ва тел ни кон тек сти към раз лич ни ас пек ти на из пол з ва не то на L1 на уче-
щи те в про це са на ЧЕО вж. под роб но: Cook 2001; Nation 2003; Cook 2008; Butz-
kamm, Caldwell 2009; Hall, Cook 2012 и цит. у тях мно жест во дру ги ав тори.
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из пол з ва не то на L1 за це ли те на изу ча ва не то и пре по да ва не то на ЧЕ (пак 
там: 296–297 и цит. там из с лед вания).

В пред ста ве но то тук из с лед ва не фо ку сът е вър ху про уч ва не то на 
наг ла си те на уче щи те към из пол з ва не то/не из пол з ва не то на кон так-
тен език (КЕ) – L1 на обу ча е ми те или на по-го ля ма та част от тях в кон-
крет на ЦГ (или друг L2-Ln4, кой то те вла де ят) ка то език пос ред ник и на 
кон т расти вен под ход при пре по да ва не то и изу ча ва не то на спе ци фич ни 
ези ко ви чер ти и струк ту ри в но вия L2 в про це си те на изу ча ва не и пре-
по да ва не на чужд/и език/езици. Данни те са из в ле че ни чрез от го во ри-
те на два въпро са на рес по ден ти те в из с лед ва на та ЦГ нем ско го во ре щи 
(вж. подр. 2). Едини ят от тях е на со чен към тех ни те са мопре цен ки от нос-
но лич ни те им въз мож ности да изу ча ват ЧЕ без из пол з ва не на КЕ – ди-
рек т но на пре по да ва ния чужд език цел, а дру ги ят – към тех ни те лич ни 
пред по чи та ния към ня кой от два та под хо да при пре по да ва не то и изу ча-
ва не то на ЧЕ: 1) ед но е зич но обу че ние, ди рек т но на чуж дия език цел; 2) 
кон т расти вен под ход с из пол з ва не на КЕ. Инте ре сът към из с лед ва не то 
на те зи, как то бе от бе ля за но, поч ти непро у че ни фе но ме ни е про во ки ран 
от дъл го го диш ни наб лю де ния и опит в пре по да ва не то и изу ча ва не то на 
ЧЕ в ака де ми чен кон текст в Бъл га рия (Со фийски уни вер си тет „Св. Кли-
мент Ох рид ски“, ДЕО)5 и в чуж би на (уни вер си те ти в Гер ма ния, Ав ст рия). 
Изиск ва ни я та за гъв ка вост при при ла га не то на раз лич ни под хо ди в тър-
се не на най-под хо дя щия стил и на чин на пре по да ва не на ЧЕ, съ об ра зен 
с мно жест во слож но преп ли та щи се фак то ри от най-раз лич но естест во 
(ези ко ви, ин ди ви ду ал ноп си хо ло ги чески, ког ни тив ни, со ци ал ни, ет но кул-
тур ни и пр.) и пре ди всич ко с обу ча е ми те, сре да та, в ко я то се осъ щест вя-
ва изу ча ва не то на но вия ЧЕ и це ли те на обу че ни е то в нея, са не из мен на 
ре ал ност днес. Силно огра ни че ни те хо ра ри у ми за изу ча ва не на ЧЕ (често 
ка то сво бод но из би ра е ми дис цип ли ни) в съв ре мен но то уни вер си тет ско 

4 Из пол з ва не то на друг/и L2-Ln в ро ля та на КЕ е въз мож но, при ус ло вие че обу ча-
е ми те са при до би ли доста тъч но доб ро ни во на вла де е не то му/им.
5 Нат ру па ни ят над пет де сет го ди шен опит в пре по да ва не то на БЕ ка то чужд и 
на чуж ди ези ци въ об ще, осъ щест вя ва но от Де пар та мен та за ези ко во обу че ние 
(при ем ник на бив шия Ин сти тут за чуж дест ран ни сту ден ти) на Со фийския уни-
вер си тет „Св. Кли мент Ох рид ски“ ка то пи о нер в та зи об ласт (и раз би ра се, то зи 
на спе ци а ли зи ра ни в ЧЕО струк ту ри на дру ги бъл гар ски уни вер си те ти), съ що ка-
те го рич но го во ри за пред по чи та ни я та на сту ден ти те и спе ци а ли зан ти те, и осо-
бе но на обу ча ва щи те се по ин ди ви ду ал ни програ ми сред тях, към кон т растив ни 
кур со ве с из пол з ва не на род ния им език ка то език пос ред ник в раз лич ни ас пек ти 
(фун к ции, на чи ни, об х ват и пр.), съ об ра зе ни с кон крет ни те ета пи на про це са на 
изу ча ва не то на ези ка цел. Също то се от на ся и за пре по да ва не то на БЕ и дру ги не-
меж ду на род ни и по-ряд ко изу ча ва ни ЧЕ в за пад но ев ро пейски те уни вер си тети.
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об ра зо ва ние (срв. напр. Modulhandbuch6 на Уни вер си те та на Са ар ланд, 
Гер ма ния) са до пъл ни тел но сил но пре диз ви ка тел ст во пред (ком пе тен-
т но ст та и ефи кас ност та при) пре по да ва не то и изу ча ва не то им. Пора ди 
всич ко то ва ед но е зич но то обу че ние, ди рек т но на но вия ЧЕ цел, ед ва ли 
би мог ло да пред ло жи най-доб ра та ал тер на ти ва, а още по-мал ко да бъ де 
един ст ве но, бе зал тер на тив но ре ше ние, осо бе но пък в на чал ни те ета пи 
на ЧЕО и при изу ча ва не то и пре по да ва не то на не род ст ве ни, не меж ду на-
род ни, по-ряд ко изу ча ва ни и пре по да ва ни езици. На фо на на из ло же ни те 
об сто я тел ст ва, а и до кол ко то пре по да ва не то, осо бе но в по-ниски те ни ва 
при изу ча ва не то и на меж ду на род ни, ма со во или по-често изу ча ва ни ЧЕ 
ка то за дъл жи тел ни дис цип ли ни в учи ли ще, не за ви си мо от ня кои ин сти-
ту ци о нал ни пред пи са ния, често се e осъ щест вя ва ло/се осъ щест вя ва чрез 
из пол з ва не то на род ния език (L1) на обу ча е ми те ка то език пос ред ник7, 
мо же да бъ де из диг на та ра бот на та хи по те за, че по ве че то от обу ча е ми те 
в ЦГ, не за ви си мо от раз ли чи я та в лич ния им опит в изу ча ва не то на ЧЕ и 
обе ма на чуж до е зи ко во то им пор т фо лио, би ха пред по че ли пре по да ва не то 
на ЧЕ, вклю чи тел но и на БЕ, да се осъ щест вя ва чрез кон так тен език (в ма-
со вия слу чай L1 – тех ния ро ден език, съ отв. ези ка на стра на та, в ко я то са 
со ци а ли зи ра ни) и при ла га не то на кон т растив ния под ход при пре по да ва-
не то/изу ча ва не то на спе ци фич ни чер ти и струк ту ри на ези ка цел спря мо 
те зи в L1 (или/и в опре де ле ни слу чаи и об ра зо ва тел ни кон тек сти в друг 
L2-Ln, кой то знаят).

1. Изс лед ва не то по чи ва вър ху ана ли за на ем пи рич ни дан ни, съ би-
ра ни чрез ан ке та и съ път ст ва щи я ин тер вю та с цел об х ват но про уч ва не 
на наг ла си те на нем ско го во ре щи обу ча е ми към раз лич ни ас пек ти на изу-
ча ва не то и пре по да ва не то на ЧЕ и на бъл гар ски език в не бъл гар ска ака-
де мич на среда. Анке та та е съста ве на на нем ски език от ав тор ка та на сту-
ди я та, ка то за це ли те на та зи пуб ли ка ция ин те ре су ва ща та ни част от нея 
тук е пре ве де на на бъл гар ски език. По вре ме на съ би ра не то на дан ни те8 

6 В Мо дул ни те опи са ния за изу ча ва не на съв ре мен ни ези ци (Modulhandbuch 2010: 
32–77), сред ко и то е и бъл гар ски ят език (Apostolova 2010: 32–37), са пред ви де ни 
60 ч. ау ди тор на за е тост за вся ко от от дел ни те нива.
7 То ва, из г леж да, е (би ло) ши ро ка прак ти ка въпре ки стро ги те изиск ва ния на при-
ла га ни те мо но лин г вал ни ме то ди, как то ве че ста на ду ма по-горе.
8 Съ би ра не то на дан ни те съм осъ щест вя ва ла лич но на ня кол ко ета па (в пе ри о да 
2007–2011 г. и през зим ни те се мест ри на 2016/2017 и 2017/2018 г.) по вре ме на пос-
лед ни те се мест ри от ман да та ми ка то гост-пре по да ва тел в Ин сти ту та по сла висти-
ка на Уни вер си те та на Са ар ланд (УС), гр. Са ар б рю кен, Гер ма ния, и ръ ко во ди тел на 
програ ма та „Бул га ри кум“ в не го, а след то ва – при из с ле до ва тел ски те ми по се ще-
ния в УС в рам ки те на Програ ма та за сът руд ни чест во меж ду Со фийския уни вер си-
тет „Св. Кли мент Ох рид ски“ и УС, с под кре па та на г-н ди рек то ра на Ин сти ту та по 
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рес пон ден ти те изу ча ват БЕ в Уни вер си те та на Са ар ланд в гр. Са ар б рю кен 
(УС), Гер ма ния, къ де то ос вен ак ту ал ни те фор ми на обу че ние по чуж ди 
ези ци, вклю чи тел но и на бъл гар ски, се пред ла га има ща та бо га ти тра ди-
ции, един ст ве на по ро да си об що нем ска програ ма за изу ча ва не на бъл-
гар ски език и кул ту ра Бул га ри кум/Bulgaricum. Подроб на ин фор ма ция за 
същ ност та, струк ту ра та и це ли те на от во ре на та към ши рок кръг обу ча е-
ми не са мо в УС, от ця ла Гер ма ния, но и от съ сед ни на нея стра ни програ ма 
Бул га ри кум е пре доста ве на на офи ци ал на та елек т рон на стра ни ца на Ин-
сти ту та по сла висти ка на УС (вж. Офи ци ал на елек т рон на стра ни ца 2017: 
http://www.uni-saarland.de/fak4/fr44/bulgaricum/).

2. Целе ва та гру па (ЦГ) е с не хо мо ге нен де мограф ско-со ци а лен и в 
част ност об ра зо ва тел но-про фе си о на лен профил. До го ля ма сте пен то зи 
про фил е по ка за те лен за изу ча ва щи те БЕ в за пад но ев ро пейски уни вер си-
те ти през пос лед ни те го дини.

2.1. Анке та та е про ве де на с 41 а. л.: 51% от тях са же ни, а 49% – мъже.
2.2. Те са на въз раст от 19 до 69 го дини. Разпре де ле ни е то им по въз-

расто ви гру пи (в раз лич ни ин тер ва ли) е след но то: от 19 до 25 г. – 13 а. л.; от 
26 до 30 г. – 11 а. л.; от 31 до 39 г. – 13 а. л; над 40 г. – 4 а. л. Въпре ки въз расто-
ва та ам п ли ту да то по каз ва, че в ЦГ пре доб ла да ват уче щи те БЕ на въз раст 
от 19 до 39 г. (37 а. л.), по-го ля ма та част от ко и то са меж ду 19 и 30 г. (24 а. л.).

2.3. Основ на та на род ност на/ет но лин г вистич на гру па сред изу ча ва-
щи те БЕ в УС, раз би ра се, е та зи на нем ци те – 71% от а. л.: ка то нем ци се 
са мо опре де лят 75% от всич ки мъ же и ~67% от всич ки жени. Оста на ли-
те ет но лин г вистич ни гру пи, пред ста ве ни в ма си ва, са: гър ци – 10% (пре-
об ла да ва що сту ден ти по програ ма та Ера зъм); фран цу зи – ~5%; ~14% от 
дру ги на род ности, пред ста ве ни в еди нич ни слу чаи (бел ги ец, бри тан ка, 
ир лан дец, ита ли ан ка, ру мън ка, чех киня).

2.3.1. Немски ят език е по со чен ка то ро ден (L1) от 68% от а. л. По кри-
те рия род но е зи ко ва и близ ка до род но е зи ко ва та ком пе тен т ност към тях 
ус лов но би мог ло да бъ дат при чис ле ни и ~10% НГ а. л. би лин г ви9 с дру ги 

сла висти ка проф. дфн Р. Мар ти и с лю без но то съ дейст вие на ко ле ги от СУ, гост-пре-
по да ва те ли и ръ ко во ди те ли на „Бул га ри кум“ през съ от вет ни те след ва щи ман дати. 
На всич ки тях из каз вам искре на та си приз на тел ност и бла го дар ност. Пред ста ве ни те 
тук ем пи рич ни дан ни за де мограф ския и об ра зо ва тел но-про фе си о нал ния про фил 
на ЦГ са обоб ще ни за всич ки ета пи на съ би ра не то им до се га: те над граж дат те зи 
от дру ги, по-ран ни мои пуб ли ка ции, на соч вай ки към ди на ми ка та на из с лед ва ни-
те яв ления. Пора ди то ва съ щест ву ват раз ли чия спря мо тях (срв. Апосто ло ва 2015;2 
Апосто ло ва 2017 и цит. там по-ран ни из с лед вания).
9 Те зи а. л. имат род но е зи ко ва или близ ка до род но е зи ко ва та ком пе тен т ност по 
НЕ и се са мо опре де лят ка то би лингви.
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ези ци (ан г лийски, ита ли ан ски, руски или чеш ки), от рас на ли и на ту ра ли-
зи ра ни в Гер ма ния и/или по лу чи ли об ра зо ва ни е то си там – в нем ски учи-
ли ща и уни вер си те ти, го ля ма част от жи во та на ко и то пре ми на ва имен-
но в та зи страна. Други те по со че ни от а. л. L1 са: гръц ки (7,3%); френ-
ски (7,3%); ан г лийски/ир лан д ски, ру мън ски и руски (об що 7,3% за те зи 
по со че ни L1). С из к лю че ние на пре об ла да ва ща та част от гър ци те, ко и то 
в рам ки те на програ ма та за сту ден т ски об мен Ера зъм про веж дат ед но-
се мест ри ал но обу че ние в УС, включ ва що и обу че ние по НЕ (ка то вто ри 
или по ре ден Ln за тях), и част от те зи, ко и то над граж дат в Гер ма ния ве че 
по лу че ни в род ни те си стра ни раз лич ни сте пе ни на вис ше об ра зо ва ние, 
оста на ли те а. л. в ЦГ, по со чи ли не нем ски, а друг L1, съ що имат доб ра чуж-
до е зи ко ва ком пе тен т ност по НЕ.

2.4. Обра зо ва тел но-про фе си о нал ни ят об лик на ЦГ съ що не е хо мо ге-
нен, но об ра зо ва тел ни ят ценз на а. л. в нея е ви сок. С вис ше об ра зо ва ние 
са 46% от а.л. (58% от тях – мъ же, а 42% – же ни), ка то ~1/3 от тях са док-
то ран ти, а ня кои са за вър ши ли по две уни вер си тет ски спе ци ал ности или 
са в про цес на при до би ва не на втора. Студен ти са 49% от а. л. (55% от тях 
са же ни, а 45% – мъ же), по ве че то от ко и то за вър ш ват ба ка ла вър ска та си 
сте пен или про дъл жа ват обу че ни е то си в ма гистър ски програми. Едно а. 
л. е със сред но гим на зи ал но об ра зо ва ние, а ед но не е по со чи ло об ра зо ва-
тел на та си степен.

По-го ля ма та част от рес пон ден ти те (63%) как то сред сту ден ти те, 
та ка и сред за вър ши ли те вис ше об ра зо ва ние са с ху ма ни тар ни спе ци ал-
ности/про фе си о нал на ре а ли за ция в ху ма ни тар на та об ласт (най-често 
пре во да чи, фи ло ло зи и учи те ли, съ що юристи и др.) и с бо га то чуж до е-
зи ко во пор т фо лио, обик но ве но включ ва що два и по ве че ЧЕ (вклю чи тел-
но сла вян ски, а съ що та ка „мал ки“ и по-ряд ко изу ча ва ни ЧЕ). Оста на ли те 
(37%) са ико но мисти, ме ди ци, ин же не ри или с при ро до-ма те ма ти чески 
спе ци ал ности.

2.5. Някои от рес пон ден ти те, осо бе но сред те зи с ху ма ни тар ни спе-
ци ал ности/про фе си о нал на ре а ли за ция в ху ма ни тар на та об ласт, как то бе 
по со че но, са би лин г ви и/или вла де ят опре де ле ни ЧЕ на ви со ко про фе си о-
нал но рав нище. Обща та наг ла са в ЦГ към изу ча ва не то на ЧЕ мо же да бъ де 
опре де ле на ка то под чер та но по ло жи тел на (вж. подр. Апосто ло ва 2015). 
Всич ки a. л., как то бе от бе ля за но, са изу ча ва ли и про дъл жа ват да изу ча ват 
БЕ ка то по ре ден Ln в Са ар ския уни вер си тет в гр. Са ар б рю кен (УС), Гер-
мания. По вре ме на съ би ра не то на дан ни те те са на раз лич ни ни ва на изу-
ча ва не на БЕ: от на пъл но на чи на е щи, за поч на ли изу ча ва не то му (за ни во 
А1) не пос ред ст ве но пре ди по пъл ва не то на ан ке та та, до достиг на ли ни во 
В2/С1 (в раз лич но дъ лъг вре ме ви ди а пазон).
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3. Анализ на дан ните. Резул та ти от из с лед ва нето
3.1. Едини ят от въпро си те е на со чен към из с лед ва не на са мопре цен-

ки те на рес пон ден ти те от нос но лич ни те им въз мож ности да изу ча ват 
ЧЕ ди рек т но на ези ка цел, без из пол з ва не на кон так тен език (КЕ) – L1 на 
обу ча е ми те или на по-го ля ма та част от тях в кон крет на ЦГ (или друг L2, 
кой то пре об ла да ва ща та част вла де ят)10, ка то език пос ред ник в про це са на 
обу че ни е то и изу ча ва не то на ези ка цел. Този въпрос гла си: Мо же те ли да 
изу ча ва те бър зо и ус пеш но чужд език без из пол з ва не то на кон так тен език? 
Той пред по ла га въз мож ност за обоб ща ва не на ин ди ви ду ал но нат ру па ния 
ези ков опит от стра на на рес пон ден ти те, без да кон кре ти зи ра ета пи те в 
про це са на изу ча ва не то на ЧЕ или сте пен та на род ст ве ност на ези ка цел с 
L1 на уче щи те или с дру ги изу ча ва ни/вла де ни от тях L2. Въпро сът е от зат-
во рен тип, с из бор от пет пред ло же ни от го во ра: че ти ри постѐ пен ни – раз по-
ло же ни в ска ла от ка те го рич но по ло жи те лен до ка те го рич но от ри ца те лен, 
и един, от ра зя ващ лип са та на мнение. На фиг. 1 и 2 са онаг ле де ни ре зул та-
ти те от по лу че ни те от го во ри, из чис ле ни в про цен ти (%), в съ от но ше ни я та 
им спря мо не за ви си ми про мен ли ви, свър за ни с два со ци ал но де мограф ски 
фак то ра: на фиг. 1 е пред ста ве на из ме ре на та им ко ре ла ция спря мо фак то ра 
об ласт, в ко я то по па дат спе ци ал ности те и/или сфе ри те на про фе си о нал-
на та ре а ли за ция на а. л. – ху ма ни тар на (X) или не ху ма ни тар на (НХ), а на 
фиг. 2 – ко ре ла ци я та спря мо фак то ра по̀л на а. л.:

Фиг. 1: От го во ри на въпро са Мо же те ли да изу ча ва те бър зо и ус-
пеш но чужд език без из пол з ва не то на кон так тен език при обу-
че ни е то? в ко ре ла ция спря мо фак то ри те спе ци ал ност/сфе ра на 
про фе си о нал на та ре а лиз ция на а. л.: 1. Да, без проб ле ми; 2. По-ско ро 
да; 3. По-ско ро не; 4. Не, въ об ще не; 5. Ня мам мнение.

10 Как то бе под чер та но по-го ре, из пол з ва не то на друг/и L2-Ln в ро ля та на КЕ е 
въз мож но са мо ако обу ча е ми те са при до би ли доста тъч но доб ро ни во на вла де-
е не то му/им. Така ва е най-често си ту а ци я та в ет но лин г вистич но сил но не хо мо-
ген ни гру пи от изу ча ва щи нов ЧЕ.
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Фиг. 2: От го во ри на въпро са Мо же те ли да узу ча ва те бър зо и ус-
пеш но чужд език без из пол з ва не то на кон так тен език при обу-
че ни е то? в ко ре ла ция спря мо фак то ра пол на а. л.: 1. Да, без проб ле-
ми; 2. По-ско ро да; 3. По-ско ро не; 4. Не, въ об ще не; 5. Ня мам мнение.

От тук е вид но, че го ля ма част от рес пон ден ти те са пре це ни ли, че 
за тях изу ча ва не то на ЧЕ без из пол з ва не то на кон так тен език е по-ско ро 
нез въз мож но – 56% (отг. По-ско ро не), а за 10% от ЦГ то ва е ка те го рич но 
не въз мож но (отг. Не, въ об ще не). И при два та от го во ра ко ре ла ци я та спря-
мо фак то ра пол на а. л. по каз ва поч ти на пъл но рав ни дя ло ве на же ни те 
и на мъ же те сред по со чи ли те ги (фиг. 2). Пове че то от тях, пред вид об ра-
зо ва тел но-про фе си о нал ния про фил на ЦГ11, са със спе ци ал ности/про фе-
си о нал на ре а ли за ция в ху ма ни тар на та об ласт и състав ля ват 72% от из-
ра зи ли те мне ние ху ма ни та ристи в ЦГ, ка то сред тях по па дат по ве че то от 
рес пон ден ти те в ЦГ с пре во да чески и фи ло ло ги чески спе ци ал ности/про-
фесии. Делът на не ху ма ни та ристи те съ що съв сем не е ма лък и об х ва ща 
64% от из ра зи ли те мне ние сред тях (фиг. 1).

На то зи общ фон на от ри ца тел ни те от го во ри (66%), мал ко над 1/5 
от рес пон ден ти те в ця ла та ЦГ пре це ня ват, че по-ско ро мо гат да изу ча-
ват ЧЕ без из пол з ва не на КЕ (22% с не ка те го рич ния отг. По-ско ро да). Tук 
съ от но ше ни я та меж ду два та по ла – от ед на стра на, и меж ду об ра зо ва-
тел но-про фе си о нал ни те про фи ли на а. л. (ху ма ни та ристи и не ху ма ни та-
ристи) – от дру га, са поч ти рав но вес ни, с лек пре вес съ от вет но на мъ же те 
и на не ху ма ни та ристи те по меж ду им. Едва 7% от а. л. в ця ла та ЦГ, всич ки 
със спе ци ал ности/про фе сии в ху ма ни тар на та об ласт, по ве че то от ко и то 
са же ни, пре це ня ват, че мо гат да изу ча ват ЧЕ без из пол з ва не на език пос-
ред ник (отг. Да, без проб ле ми). Самопре цен ка та на та зи съв сем мал ка част 
от ця ла та ЦГ не е не о чак вана. Освен с вли я ни е то на зна чи ми за из с лед-

11 За об ра зо ва тел ния и про фе си о нал ния про фил на ЦГ, в ко я то пре вес имат ху ма-
ни та ристи те, вж. дан ни те по-го ре (2. 4).
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ва не то на ин те ре су ва щия ни фе но мен ге не ра ти ви ка то спе ци ал ност та и 
сфе ра та на про фе си о нал на та ре а ли за ция – всич ки са с пре во да чески или 
фи ло ло ги чески спе ци ал ности и състав ля ват 12% от из ра зи ли те мне ние 
ху ма ни та ристи в ЦГ, тя се обяс ня ва и с ро ля та на дру ги свър за ни с тях 
фак то ри ка то L1, чуж до е зи ко ва ком пе тен т ност, опит в изу ча ва не то на 
ЧЕ. Те са пре об ла да ва що би лин г ви (най-често с из хо ден сла вян ски език) 
и род но е зи ко ва ком пе тен т ност по НЕ (по лу чи ли са об ра зо ва ни е то си в 
Гер ма ния, къ де то са на ту ра ли зи ра ни); вла де ят и дру ги ев ро пейски ези-
ци; непре къс на то обо га тя ват чуж до е зи ко во то си пор т фо лио, изу ча вай ки 
и не ма со во пре по да ва ни ЧЕ, ка къв то напр. е слу ча ят и с БЕ. За ро ля та на 
су бек тив ност та в са мопре цен ки те крас но ре чи во го во ри об сто я тел ст во-
то, че мно го по-го ля ма та част от рес пон ден ти те в ЦГ, ко и то имат съ ща та 
или мно го сход на с тях на та ези ко ва и об ра зо ва тел но-про фе си о нал на „би-
огра фия“ и сред тях са по ве че то от а. л. с пре во да чески и фи ло ло ги чески/
учи тел ски спе ци ал ности/про фе сии в ЦГ, застъп ват дру ги, доста по-раз-
лич ни мне ния по от но ше ние на лич ни те си въз мож ности да изу ча ват ЧЕ 
чрез ед но е зи чен ди рек тен ме тод, а имен но – в пол за на дву е зич ния кон-
т расти вен под ход (вж. ана ли зи ра ни те по-го ре от го во ри Не и По-ско ро не, 
застъ пе ни от 72% от ху ма ни та ристи те, из ра зи ли са мопре цен ки те си).

5% от а. л. в ЦГ не са из ра зи ли мне ние, ко е то ве ро ят но се дъл жи или 
на лип са та на (доста тъ чен) ли чен опит при изу ча ва не то на ЧЕ чрез ед но-
е зи чен ме тод, или на не въз мож ност та да го обоб щят, за да мо гат точ но да 
из ра зят са мопре цен ка та си.

В обоб щен вид ана ли зът на по лу че ни те ре зул та ти от от го во ри те на 
пър вия въпрос (Мо же те ли да изу ча ва те бър зо и ус пеш но чужд език без 
из пол з ва не то на кон так тен език?) по каз ва, че спо ред по-го ля ма та част от 
обу ча е ми те – 66% от а. л. в ЦГ, изу ча ва не то на ЧЕ не би би ло въз мож но без 
из пол з ва не то на КЕ (в слу чая пре об ла да ва що НЕ ка то език пос ред ник – 
L1 на по-го ля ма та част от рес пон ден ти те в ЦГ) в про це са на обу че ни е-
то, ка то по со чи ли те ка те го рич ния от го вор Не, въ об ще не сред тях са 10%. 
Особе но по ка за тел но при из с лед ва ни те лич ни са мопре цен ки на уче щи те 
за място то на соб ст ве ния им език при изу ча ва не то на ЧЕ е важ но то об сто-
я тел ст во, че спо де ля щи те ги чрез от го во ри те По-ско ро не и Не, въ об ще не 
състав ля ват 72% от из ра зи ли те мне ни е то си ху ма ни та ристи в ЦГ. Сред 
тях са пре об ла да ва ща та част от рес пон ден ти те с пре во да чески, фи ло ло-
ги чески и учи тел ски спе ци ал ности/про фе сии, а те раз по ла гат със се ри-
о зен ли чен опит в изу ча ва не то на ЧЕ и раз би ра се, вла де ят съ от вет ни ЧЕ 
на ви со ко ни во, изу ча ват и/или са напред на ли в ов ла дя ва не то на по ред-
ни Ln за це ли те на про фе си о нал на та си ре а ли зация. Коре ла ци я та спря мо 
фак то ра пол на а. л. по каз ва, че не въз мож ност та за изу ча ва не на ЧЕ по 
мо но лин г ва лен ди рек тен ме тод – без из пол з ва не то на КЕ, застъп ва пре-
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цен ки те на ~2/3 как то от же ни те, та ка и от мъ же те, т.е. по ло ви ят приз нак 
не се очер та ва ка то опре де лящ за та зи наг ла са в из с лед ва на та ЦГ.

Как то бе от бе ля за но по-го ре, за да де ни ят въпрос е на со чен към из-
в ли ча не на по-об що мне ние на уче щи те от нос но из пол з ва не то/не из пол-
з ва не то на КЕ в про це са на обу че ни е то и изу ча ва не то на ЧЕ. В не го не 
се кон кре ти зи рат фак то ри ка то ета пи те на изу ча ва не то на ЧЕ или род ст-
ве ност та/не род ст ве ност та на изу ча ва ния ЧЕ спря мо L1 на уче щи те или 
спря мо друг/и изу ча ван/и /ов ла дян/и от тях L2-Ln. Произ ти ча що то от 
фор му ли ра не то му огра ни че ние12 мо же би е евен ту ал на при чи на за ня-
кои от по лу че ни те, ма кар съв сем непре об ла да ва щи, мне ния, застъп ва щи 
про ти во по лож ни те са мопре цен ки чрез от го во ри те По-ско ро да (22%) и 
Да, без проб ле ми (7%), а съ що и лип са та на из ра зе но мне ние (5%). Това 
посте пен но се изяс ни при съ път ст ва щи те ан ке та та ин тер вю та, ко га то 
рес пон ден ти, по со чи ли ко леб ли во по ло жи тел ния от го вор По-ско ро да 
и ка те го рич ния отг. Да, без проб ле ми, спо де ля ха, че всъщ ност са има ли 
пред вид имен но изу ча ва не то на род ст ве ни спря мо своя L1 или спря мо 
дру ги изу ча ва ни от тях ЧЕ, а при не род ст ве ни те – глав но обу че ни е то в 
най-ви со ки те ни ва за напред нали. Тези об сто я тел ст ва про ли ча ват от съ-
от но ше ни я та спря мо по лу че ни те от го во ри на след ва щия въпрос (вж. 3.2), 
ко е то до ня къ де по ма га за изяс ня ва не то и пре о до ля ва не то на ко мен ти ра-
но то огра ни че ние, по ро де но от фор му ли ра не то на първия.

3.2. Какви са оба че лич ни те пред по чи та ния на уче щи те по от-
но ше ние на ин те ре су ва щи те ни раз лич ни под хо ди при пре по да ва не то и 
изу ча ва не то на ЧЕ, ако, раз би ра се, при обу че ни е то им се пред ла га ал тер-
на ти ва, ко я то би им пре доста ви ла въз мож ност та да напра вят своя избор? 
Към из с лед ва не на та зи важ на наг ла са е на со чен вто ри ят въпрос: Ако има-
те из бор, кой от два та по со че ни ме то да бих те пред по чели? Мнени я та са 
из в ле че ни чрез из бо ра на ед на от въз мож ности те: 1. Ед но е зич но обу че ние, 
ди рек т но на ези ка цел без из пол з ва не на кон так тен език; 2. Конт растив но 
обу че ние (в съ постав ка с L1) с из пол з ва не на кон так тен език. Дихо то мич-
ност та на от го во ри те про из ти ча от естест во то на из с лед ва ния проблем.

Ре зул та ти те, из чис ле ни в %, са от ра зе ни на фиг. 3 и 4, къ де то са 
пред ста ве ни съ от но ше ни я та меж ду по лу че ни те от го во ри и от но во са из-
ме ре ни и ко ре ла ци и те спря мо фак то ри те спе ци ал ност/сфе ра на про фе си-
о нал на та ре а ли за ция (фиг. 3) и пол на а. л. (фиг. 4):

12 По ра ди то ва в след ва щи про уч ва ния фор му ли ра не то на въпро са би би ло кон-
кре ти зи ра но та ка: Мо же те ли да на у чи те бър зо и ус пеш но ЧЕ, ако обу че-
ни е то от са мо то на ча ло се про веж да са мо на то зи ЧЕ?. Към до се гаш ни те 
от го во ри ще бъ де вклю чен и след ни ят: „Да, но са мо ако ве че знам доб ре ня кой 
род ст вен на изу ча ва ния L2 език.“
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Фиг 3: От го во ри на въпро са Ако има те из бор, кой от два та по-
со че ни ме то да бих те пред по че ли? в ко ре ла ция спря мо фак то ра 
спе ци ал ност/сфе ра на про фе си о нал на та ре а лиз ция на а. л.: 1. Ед но-
е зич но обу че ние на ези ка цел без кон так тен език; 2. Кон т растив но 
обу че ние (в съ постав ка с L1) с кон так тен език.

%

%

Фиг. 4: От го во ри на въпро са Ако има те из бор, кой от два та по со-
че ни ме то да бих те пред по че ли?: 1. Ед но е зич но обу че ние на ези ка 
цел без кон так тен език; 2. Кон т растив но обу че ние (в съ постав ка с 
L1) с кон так тен език. Коре ла ции спря мо фак то ра пол на а. л.

Ана ли зът на дан ни те по каз ва ка те го рич ния пре вес на пред по чи та-
ни я та на обу ча е ми те в из с лед ва на та ЦГ към кон т расти вен под ход с из-
пол з ва не то на КЕ: те са за я ве ни от 83% от рес пон ден тите. Това са пре-
об ла да ва ща та част как то от ху ма ни та ристи те (~85% от всич ки а. л. с ху-
ма ни тар ни спе ци ал ности/про фе си о нал на ре а ли за ция в ху ма ни тар на та 
об ласт), та ка и от не ху ма ни та ристи те (80% от тях), съ от вет но – пре об ла-
да ва ща та част, ма кар и в не ед нак ва сте пен, как то от же ни те (90,5%), та ка 
и от мъ же те (75%) в ЦГ.
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Пред по чи та ние към ед но е зич но обу че ние (ди рек т но на ези ка цел, 
без из пол з ва не на КЕ и съ отв. – на кон т расти вен под ход) за я вя ват зна чи-
тел но по-мал ка част от рес пон ден ти те в ЦГ – 17% от всич ки а. л. Съвсем 
ле ки ят пре вес на ху ма ни та ристи те сред тях (срв. фиг. 3) има от но си те-
лен ха рак тер, тъй ка то вът реш ногру по ви те ко ли чест ве ни съ от но ше ния 
в две те об ра зо ва тел но-про фе си о нал ни сфе ри со чат, че то ва са ед ва ~15% 
от всич ки а. л. с ху ма ни тар ни спе ци ал ности/про фе си о нал на ре а ли за ция 
в ху ма ни тар на та об ласт, а съ отв. 20% от всич ки а. л. с не ху ма ни тар ни спе-
ци ал ности и про фе сии (по-често ин же нер ни). Профи лът на мал ко то сред 
ху ма ни та рист ки те с пред по чи та ние към ед но е зич но обу че ние без из пол-
з ва не на КЕ се за паз ва и за не го ста на ду ма при ана ли за на от го во ри те на 
пър вия въпрос, от на сящ се до са мопре цен ки те им от нос но лич ни те въз-
мож ности за изу ча ва не на ЧЕ без из пол з ва не на КЕ (вж. 3.1).

Мно го по ка за тел но е оба че наб лю де ни е то вър ху важ но то вът реш-
ногру по во съ от но ше ние меж ду по со чи ли те не ка те го рич ния отг. По-ско ро 
да от нос но въз мож ности те си да изу ча ват ЧЕ без из пол з ва не на КЕ – от 
ед на стра на, и из ра зе ни те от тях лич ни пред по чи та ния към ме то да на 
обу че ние при изу ча ва не то на ЧЕ – от друга. Поло ви на та от те зи обу ча е ми, 
сред ко и то по па дат и про фе си о нал ни пре во да чи и би лин г ви, пред по чи-
тат имен но кон т растив ния под ход с из пол з ва не на КЕ въпре ки са мопре-
цен ка си, ма кар и не ка те го рич но из ра зе на, че би ха мог ли да изу ча ват ЧЕ 
и по ди рек т ния ед но е зи чен метод. Освен то ва съ що то пред по чи та ние – 
към дву е зи чен кон т расти вен под ход с из пол з ва не на КЕ – е из ра зе но и от 
а. л. (лин г вист, вла де ещ ня кол ко ези ка), опре де ли ло въз мож ности те си 
за изу ча ва не на ЧЕ без из пол з ва не на КЕ с ка те го рич ния от го вор Да, без 
проб леми.

То ва, че 1/5 от рес пон ден ти те с не ху ма ни тар ни спе ци ал ности/
про фе сии в ЦГ, ма кар и да леч непре об ла да ва ща част от нея, са из ра зи ли 
пред по чи та ние към ед но е зич но обу че ние, про во ки ра ин те ре са към прос-
ле дя ва не ос вен на ана ли зи ра ни те ко ре ла ции на наг ла си те спря мо два та 
фак то ра – пол и спе ци ал ност/сфе ра на про фе си о нал на та ре а ли за ция на 
а.л. – и на вли я ни е то на дру ги фак то ри вър ху из ра зе на та от тях наг ла са 
ка то за ви си ма про мен лива. Таки ва напр. са въз раст та, чуж до е зи ко ви ят 
опит, на чи нът, сти ло ве те и стра те ги и те на уче не на ЧЕ (в то ва чис ло и на 
БЕ), ори ен та ци он на та ха рак те ристи ка, мо ти ва ци я та и це ли те им в хо да 
на то зи процес. Анали зът на дан ни те по каз ва, че та зи част от не ху ма ни та-
ристи те са са мо а. л. мъ же на въз раст над 32 го ди ни, с вис ше об ра зо ва ние, 
ин же не ри и ико но мисти по про фесия. Според дан ни те, по лу че ни чрез 
дру ги ай тъ ми на об х ват на та ан ке та вър ху наг ла си те към изу ча ва не то на 
БЕ и въ об ще на ЧЕ от нем ско го во ре щи, с ко и то раз по ла га ме и ко и то би ха 
пос лу жи ли по ра ди съ от но си мост та си към ана ли за тук, те имат схо ден 
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про фил и по от но ше ние на чуж до е зи ко вия си опит, ори ен та ци я та13 към 
изу ча ва не то на БЕ напр., на чи ни те и сти ло ве те на учене. До го ля ма сте пен 
пред вид спе ци ал ности те и про фе си о нал на та им ре а ли за ция тех ни ят чуж-
до е зи ков опит се раз ли ча ва от то зи на го ля ма част от а. л. в ЦГ14, до кол-
ко то са изу ча ва ли (раз лич ни) ЧЕ пре ди всич ко в рам ки те на об що об ра зо-
ва тел ни те програ ми в учи ли ща та, ко и то са за вър ши ли, и изу ча ва не то на 
ЧЕ не е би ло при о ри тет в рам ки те на уни вер си тет ско то им об ра зо ва ние; 
пра ви ли са (раз лич но ус пеш ни) опи ти да учат (или по-ско ро да ус во я ват) 
ЧЕ, са мо о бу ча вай ки се ек стен зив но; са мо о цен ки те им за при до би та та 
чуж до е зи ко ва ком пе тен т ност често са не ви соки. Подбу ди те за изу ча ва не 
напр. на БЕ при тях имат из ра зе на ин тегра тив на на со че ност и са свър за ни 
с на ли чие на род ни ни и/или при я те ли бъл гари. Съвпа да и на чи нът на ус-
во я ва не то му – ек стен зив но (с раз лич на про дъл жи тел ност във вре ме то за 
все ки от кон крет ни те слу чаи) и не систем но, чрез из пол з ва не на раз лич ни 
(за все ки от от дел ни те слу чаи) по ин тен зив ност и често та въз мож ности 
за не пос ред ст ве но об щу ва не с но си те ли те на БЕ от соб ст ве но то со ци ал но 
или се мей но об кръ же ние (род нин ско, при я тел ско и пр.), а не чрез це ле-
на со че но и ин сти ту ци о нал но ор га ни зи ра но обу че ние, още по-мал ко – в 
ака де ми чен кон текст. Придо би ли раз лич ни (най-често на чал ни) ре че ви 
уме ния, но осъз на ли не об хо ди мост та от систе ма ти зи ра не то и над граж да-
не то им, в опре де лен мо мент са по тър си ли и от кри ли въз мож ност за то ва 
чрез пред ла га но то обу че ние в програ ма та Бул га ри кум в дистан ци он на та 
(а не в ре дов на та) му форма. Позна ва тел ни те и ко му ни ка тив ни те им це ли, 
за раз ли ка от це ли те на го ля ма част от обу ча е ми те в ЦГ, са на со че ни най-
ве че към об щу ва не в не фор ма лен, по-те сен (при я тел ски, се ме ен) кръг и 
съ об раз но с то ва – към ус во я ва не на струк ту ри, поз во ля ва щи непре тен-
ци оз но об щу ва не във все кид не ви е то и по-ско ро в би то ва та сфе ра, а да леч 
не за нуж ди те на про фе си о нал на ко му ни ка ция, ни то пък стре ме жи те им 
към напред ва не са об вър за ни с обоз ри ми във вре ме то сро ко ве15. Пред вид 
то ва мо жем да га да ем да ли ефек тив ност та на обу че ни е то е при о ри тет в 
стра те ги и те и це ли те им при изу ча ва не то на ЧЕ. Става яс но, че про фи-
лът на та зи 1/5 от не ху ма ни та ристи те се от ли ча ва не са мо от об ра зо ва-
тел но-про фе си о нал ния, но в зна чи тел на сте пен и от чуж до е зи ко вия и 
ори ен та ци он но-мо ти ва ци он ния про фил на по ве че то от оне зи ~15% от 

13 За ори ен та ци он ния про фил на ЦГ при изу ча ва не то на БЕ вж. подр. (Апосто ло-
ва 2017).
14 Подр. в (Апосто ло ва 2015).
15 По со че ни те фак то ри са по ка за тел ни за обяс не ни е то на лич ни те пред по чи та-
ния на та зи част от не ху ма ни та ристи те в ЦГ към не из пол з ва не на КЕ (осо бе но в 
на чал ния етап на ор га ни зи ра но то обу че ние, ко га то по ве че то от тях са и по пъл ва-
ли ан ке та та), ако би ста ва ло ду ма за изу ча ва не то на БЕ.
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ху ма ни та ристи те, ко и то спо де лят то ва пред по чи та ние (вж. по-го ре), и на 
сил но пре об ла да ва ща та част от рес пон ден ти те в ЦГ, из ра зи ли про ти во по-
лож но то пред по чи та ние – към кон т растив ния под ход с из пол з ва не на КЕ. 
С дру ги ду ми, про фи лът им очер та ва ха рак те ристи ки на ус во я ва щи, а не 
тол ко ва на изу ча ва щи ЧЕ, раз ли ки те меж ду ко и то, как то ста на ду ма и по-
го ре, са твър де съ щест вени. Пред вид су бек тив ния и под чер та но ди на ми-
чен ха рак тер на наг ла си те оба че то зи по-де тай лен пог лед към ко ре ла ци я-
та на из ра зе но то пред по чи та ние спря мо раз г ле да ни те дру ги фак то ри при 
та зи част от ЦГ не про из ти ча от иде я та да се пра вят зак лю чения. Те не се 
впис ват в це ли те на ана ли за при пи лот ни из с лед вания. Това би би ло по-
ре а листич но, ако се раз по ла га с доста тъч но го лям ма сив от ем пи рич ни 
дан ни, нат руп ван и в раз лич ни вре ме ви пе ри о ди с ог лед на прос ле дя ва не 
на ди на ми ка та на из с лед ва ни те наг ла си – ед но труд но осъ щест ви мо на-
чи на ние при про уч ва ния в це ле ви гру пи от изу ча ва щи по-ряд ко пре по да-
ва ни и изу ча ва ни не меж ду на род ни ези ци16.

Из с лед ва на та наг ла са към два та раз лич ни под хо да в ЧЕО е ка те го-
рич но в пол за на из пол з ва не то на КЕ и на кон т расти вен под ход при пре-
по да ва не то и изу ча ва не то на ЧЕ в ака де мич на сре да с из ра зе ни те от 83% 
от рес пон ден ти те в ЦГ пред по чи та ния към тях. На фо на на об ра зо ва тел-
но-про фе си о нал ния и чуж до е зи ко вия про фил на ЦГ (вж. 2 и ана ли зи те в 
3) то зи ре зул тат крас но ре чи во го во ри за пре дим ст ва та на под хо да в от го-
вор на пот реб ности те на а. л. от ефек тив но обу че ние по ЧЕ в ак ту ал на та 
уни вер си тет ска сре да, ко и то се ос но ва ват на тех ния ли чен чуж до е зи ков 
и об ра зо ва тел но-про фе си о на лен опит и хар мо ни рат с це ли те им при изу-
ча ва не то на ЧЕ.

4. Резул та ти те от из с лед ва не то на са мопре цен ки те на рес пон ден ти-
те от нос но лич ни те им въз мож ности да изу ча ват ЧЕ ди рек т но на ези ка 
цел, без из пол з ва не на КЕ, по каз ват пре вес на обу ча е ми те в ЦГ (с обоб щен 
дял 66% в ця ла та ЦГ и 69,2% от из ра зи ли те мне ние в нея), ко и то пре-
це ня ват, че по-ско ро не мо гат или ка те го рич но не мо гат да изу ча ват ЧЕ 
без из пол з ва не на KE (вж. 3.1). Лични те пред по чи та ния на рес пон ден ти те 
са още по-ка те го рич но за из пол з ва не то на език пос ред ник (КЕ) и на кон-
т расти вен под ход в про це са на изу ча ва не то на ЧЕ (83% от из ра зе ни те 
пред по чи та ния в из с лед ва на та ЦГ, вж. 3.2).

Из пол з ва не то на L1 на уче щи те (или на друг L2, кой то го ля ма част от 
тях в кон крет на ЦГ вла дее – при по со че ни те по-го ре ус ло вия за то ва) ка то 
език пос ред ник – кон так тен език, и на кон т расти вен под ход при пре по да-

16 Ар гу мен ти те за пи лот ния ха рак тер на та ки ва из с лед ва ния са не мал ко и имат 
обек ти вен ха рак тер, ко е то не на ма ля ва нуж да та от тях и не ома ло ва жа ва при но-
си те им. Вж. подр. (Апосто ло ва 2015).
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ва не то на спе ци фич ни чер ти и струк ту ри в но вия ЧЕ в про це са на изу ча-
ва не то му при ин сти ту ци о нал но ор га ни зи ра но обу че ние в ин те ре су ва ща-
та ни ака де мич на сре да, раз би ра се, не мо гат да бъ дат па на цея или пъ лен 
га рант за ус пеш но то ов ла дя ва не на L2 и в част ност на БЕ ка то чужд. Добре 
из вест но е, че про це сът на изу ча ва не то на ЧЕ e тол ко ва сло жен и стро го 
ин ди ви ду ал но спе ци фи чен, ав то ном но про я вя ващ се фе но мен по ра ди обус-
ло ве ност та си от фак то ри с най-раз лич на при ро да (ези ко ва, ког ни тив на, 
пси хо ло ги ческа, афек тив на, ори ен та ци он но-мо ти ва ци он на, де мограф-
ско-со ци ал на, ет но кул тур на и пр.). А те при то ва са слож но преп ли та щи 
се и в ком п лек са на „лич ност ни те и со ци ал ни те про мен ли ви ни ко га не се 
про я вя ват изо ли ра но“ (Hufeisen, Riemer 2010: 745)17, ко е то до пъл ни тел-
но ус лож ня ва из с лед ва не то на ин те ре су ва щи те ни в та зи ра бо та наг ла си. 
В кон тек ста на пост мо дер на та, обър на та към уче щия ме то до ло гия, ко я-
то го поста вя в цен тъ ра на об ра зо ва тел ни те про це си, це ле съ об раз но то, 
уме ло и ком пе тен т но из пол з ва не на КЕ и на кон т расти вен под ход и из с-
лед ва не то на наг ла си те на уче щи те към тях оба че мо гат да пов ли я ят по-
ло жи тел но изу ча ва не то на ЧЕ (L2, L3-Ln) на всич ки ези ко ви рав ни ща и 
на раз лич ни ета пи от то зи дъ лъг и сло жен про цес в по тен ци а ла си не са-
мо на под по ма га щи и улес ня ва щи, а и на уско ря ва щи го с ефек тив ност та 
си фак то ри (до ри при труд но то ов ла дя ва не на про из но ше ни е то; осо бе-
ности те на пра во пи са; при въ веж да не то и трай но то ов ла дя ва не на лек си-
ка та и над граж да не то на реч ни ка; осо бе но при осъз на то то и за дъл бо че но 
раз би ра не на осо бе ности те на същ ност ни гра ма тич ни чер ти и струк ту ри 
на ези ка цел – та ка нуж но още от на чал ни те ета пи на изу ча ва не то му) за 
це ли те на ефек тив на та ко му ни ка тив на ком пе тен т ност (как то уст на, та ка 
и пис ме на)18. В под кре па на ка за но то и на из диг на та та в на ча ло то на из ло-
же ни е то ра бот на хи по те за го во рят и ре зул та ти те от ана ли за на наг ла си те 
на уче щи те в из с лед ва на та це ле ва гру па нем ско го во ре щи към из пол з ва-
не то на L1 (или/и на друг/и вла дян/ени от тях L2) ка то език пос ред ник и 
на кон т расти вен под ход в про це са на чуж до е зи ко во то обу чение. Те са съ-
от но си ми и по ка за тел ни в част ност и за изу ча ва не то и пре по да ва не то на 
бъл гар ски ка то по ре ден чужд език в ака де мич на среда. Фактът, че сил но 
пре об ла да ва ща та част от обу ча е ми те в из с лед ва на та ЦГ (83%), осо бе-
но пред вид об ра зо ва тел но-про фе си о нал ния и чуж до е зи ко вия ѝ  про фил 
и бо га то то чуж до е зи ко во пор т фо лио на го ля ма част от рес пон ден ти те в 

17 Вж. подр. цит. съч. (Hufeisen, Riemer 2010).
18 От нос но въз мож ности те за ба лан си ра но и умест но из пол з ва не на L1 с не го ви те 
фун к ции, на чи ни, фор ми и об х ват на раз лич ни ета пи от про це са на изу ча ва не и 
пре по да ва не на ЧЕ за це ли те на ефек тив ност та му, раз г ле да ни в мно го из с лед-
ва ния вър ху място то и ро ля та на L1 в ЧЕО, вж. под роб но: Cook 2001; Nation 2003; 
Cook 2008; Butzkamm, Caldwell 2009; Hall, Cook 2012 и цит. у тях ра боти.



78

нея, как то по ка за ана ли зът в хо да на из ло же ни е то, са из ра зи ли пред по чи-
та ни я та си имен но към дву е зич ния кон т расти вен под ход, би тряб ва ло да 
бъ де от чи тан за це ли те на ефек тив но то обу че ние и уче не чрез обез пе ча-
ва не то на те зи про це си с ви со кок ва ли фи ци ра ни и опит ни пре по да ва те ли 
и ре ле ван т ни учеб ни по со бия и ма те ри а ли. А нуж да та от за дъл бо че но из-
с лед ва не на наг ла си те на уче щи те ЧЕ към из пол з ва ни ме то ди, под хо ди и 
сти ло ве при обу че ни е то им19 ед ва ли мо же да бъ де ос пор вана.
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В пос лед ни те го ди ни в ме то ди ка та на чуж до е зи ко во то обу че ние все по-ак тив но 
се на ла га кон цеп ци я та за ко му ни ка тив но ори ен ти ра но обу чение. То е пря ко свър за но с 
проб ле ма за гра мот ност та, рес пек тив но с раз ви ти е то на раз лич ни тех ни ки за че тене. Изс-
лед ва не то ана ли зи ра въпро са за място то на ав тен тич ни ху до жест ве ни тек сто ве в обу че-
ни е то по ан г лийски език. Стати я та пред ла га и мо дел на уроч на еди ни ца, струк ту ри ра на 
на то зи принцип.

Клю чо ви ду ми: обу че ние по ан г лийски език, ан г лийски език ка то чужд, ху до жест-
ве на ли те ра ту ра, ав тен ти чен текст
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The concept of а communicative approach to language teaching has been emphasized a 
lot in the recent years. It has a direct link to literacy, speci ically to developing various reading 
comprehension techniques. The study analyzes the place of authentic literary texts in teaching 
English. This article also suggests a model lesson, based on this concept.
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УВОД
В пос лед ни те го ди ни раз лич ни фак то ри про во ки рат диску сии на 

те ма гра мот ност – пости же ни я та на бъл гар ски те уче ни ци в на ци о нал но-
то вън ш но оце ня ва не и в меж ду на род ни те из с лед ва ния, как то и кон ста-
ти ра не то на пря ка за ви си мост меж ду рав ни ще то на гра мот ност и со ци ал-
но-ико но ми чески те и де мограф ски те фак тори. Стре ме жът да се из мести 
фо ку сът на вни ма ние от гра ма тич но ори ен ти ра но то към ко му ни ка тив но 
ори ен ти ра но то обу че ние по език е по ка за те лен за зна чи мост та на проб-
ле ма за по ви ша ва не на гра мот ност та в бъл гар ско то учи лище.

ИЗ ЛО ЖЕНИЕ
В меж ду на ро ден план не ед нократ но са пра ве ни ре ди ца стъп ки за 

един но опре де ля не на по ня ти е то гра мот ност. През 2003 г. на меж ду на-
род на ек с пе р т на сре ща на ЮНЕСКО се при е ма след на та де фи ни ция на гра-
мот ност та: „Гра мот ност та е спо соб ност та на чо ве ка да иден ти фи ци ра, да 
раз би ра, да ин тер пре ти ра, да съз да ва, да об ме ня, да об щу ва, да из чис ля ва, 
ка то из пол з ва от пе ча та ни и на пи са ни на ръ ка ма те ри а ли, свър за ни с раз-
лич ни ви до ве кон текст. Грамот ност та е про дъл жи те лен и непре къс нат 
про цес на обу че ние и/или уче не, кой то поз во ля ва на чо ве ка да постиг не 
це ли те си, да раз вие зна ни я та си и по тен ци а ла си, как то и да участ ва пъл-
но цен но в об щ но ст та и в об щест во то, към ко е то при над лежи.“

Пос лед ни те ре зул та ти от Програ ма та за меж ду на род но оце ня ва не 
на уче ни ци те (PISA) – меж ду на род но про уч ва не за уме ни я та на 15-го-
диш ни те в об ласт та на че те не то, смя та не то и при род ни те на у ки, со чат, 
че все ки пе ти уче ник у нас (или 20% от уче ни ци те) не е фун к ци о нал но 
гра мо тен (фун к ци о нал на та гра мот ност мо же да опре де лим най-об що ка-
то уме ние за из пол з ва не на че те не то и пи са не то с цел пъл но цен на ре а ли-
за ция в об щест во то и се свър з ва с ком пе тен т ности те, ко и то се очак ва да 
при те жа ват уче ни ци те в края на ос нов но то си об ра зо вание).

Бъл гар ски те уче ни ци труд но ана ли зи рат тек сто ве, не се спра вят 
при раз чи та не то на гра фи ки и че тат най-ве че спи сания. Това са ос нов ни-
те из во ди от про ве де но то меж ду на род но из с лед ване. Резул та ти те за Бъл-
га рия не са из не над ва щи и пот вър ж да ват из во ди те от пре диш но то из да-
ние на PISA през 2006, как то и от ма ту ри те през пос лед ни те три го ди ни. 
А имен но, че бъл гар ско то об ра зо ва ние е пре дим но те о ре тич но, с оста ре-
ли учеб ни пла но ве и да леч от иде я та да пре по да ва уме ния за спра вя не в 
жи во та и за ре ша ва не на проб леми.

По че тив на гра мот ност Бъл га рия се на реж да на 46-о място от об що 
65 страни. Най-тре вож ни ят из вод е, че 41% от бъл гар ски те уче ни ци са 
под кри тич ния праг за че тив ни умения. Това оз на ча ва, че при те жа ват еле-
мен тар на фун к ци о нал на гра мот ност – мо гат да че тат и пи шат, но се зат-
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руд ня ват при тъл ку ва не то и ин тер пре ти ра не то на тек сто вете. Съот вет но 
най-труд на та част за де ве ток лас ни ци те е ос мис ля не то и оце ня ва не то на 
текста. Близо чет върт от тях твър дят, че за тях че те не то е за гу ба на време.

Всич ки те те зи ре зул та ти поста вят от но во на дне вен ред фо ку си ра-
не то вър ху раз лич ни тех ни ки за раз ви ти е то на че тив ни те уме ния и из-
пол з ва не то на под хо дя щи ма те ри а ли за пости га не на та зи цел в обу че ни-
е то, и по-кон крет но в обу че ни е то по чужд език.

Че те не то има сил но по ло жи те лен ефект вър ху раз ви ти е то на вто ри 
чужд език (Lao, Krashen 2000). Лите ра тур ни те твор би оси гу ря ват ав тен-
тич ни ези ко ви ком по нен ти и в то зи сми съл, ако ези ко во то обу че ние се на-
со чи по-ско ро към под съз на тел но ус во я ва не на ези ка, от кол ко то към съз-
на тел но то изу ча ва не на пра ви ла, ще ста не яс но, че ли те ра ту ра та пред ла-
га пъл ноз на чен и за пом нящ се кон текст за пре ра бот ка и ин тер пре та ция 
на ези ка (Lao 1993). Лите ра ту ра та мо же да ста не из точ ник за раз ви ва не 
на дру ги уме ния: по ла га доб ра ос но ва за кре а тив ност при раз ви ва не на 
пис ме ни уме ния, как то и пред ла га изо би лие от те ми за диску сии, ка то по 
то зи на чин улес ня ва и под по ма га ко му ни ка тив ни те спо соб ности (Khatib, 
Rezaei, Derakhshan 2011).

Има мно го и раз но об раз ни при чи ни за пол за та от изуч ва не то на 
чужд език чрез ли те ра тур ни тек стове. Паркин сон и То мас (Parkinson, 
Thomas 2000) ги обоб ща ват в ня кол ко групи.

1. Култур но обо га тя ване. Чете не то на ли те ра ту ра сти му ли ра кул-
тур но раз би ра тел ст во и осъз на ва не (Collie, Slater 1987).

2. Линг висти чен модел. Лите ра ту ра та оси гу ря ва при мер за „доб ро“ 
пи са не, ези ко во раз но об ра зие, ек с пре си вен об х ват и т. н.

3. Трени ра не на ума. По-доб ре от ко я то и да е дру га дис цип ли на ли-
те ра ту ра та тре ни ра ума и чув ст ви тел ност та ни.

4. Обога тя ва не на ези ко ва та ком пе тен т ност. Лите ра ту ра та обо га-
тя ва ком пе тен т но ст та на чи та те ли те, ко и то са ов ла де ли ези ко-
ви те ос нови. Тя оси гу ря ва бо гат кон текст, в кой то ин ди ви ду ал-
ни те лек си кал ни и син так тич ни еди ни ци са по-лес но за пом ня щи 
се (пак там).

5. Автен тич ност. Лите ра ту ра та е ав тен ти чен лин г висти чен ма-
те ри ал, не лин г вистич но ска лъ пен учеб ник (Duff, Maley 1990). 
Лите ра тур ни те твор би не са съз да де ни за спе ци фич ни те нуж ди 
на пре по да ва не то на езика. Четей ки ли те ра тур ни тек сто ве, изу-
ча ва щи те ези ка се сблъск ват с тек сто ве, пред наз на че ни за чи та-
те ли, за ко и то то зи език е ро ден, и та ка се за поз на ват с мно го 
ези ко ви нор ми и фун к ции на пис ме на та реч (Collie, Slater 1987).

6. Отво ре на за ин тер пре тация. Тъй ка то ли те ра ту ра та се под да ва 
на ин тер пре та ция, мо же да слу жи за ос но ва на ед но „истин ско 
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вза и мо дейст вие“ меж ду изу ча ва щи те ези ка и оси гу ря ва иде ал ни 
въз мож ности за диску сии в клас на та стая (Duff, Maley 1990).

7. Моти ви ращ ма те риал. Лите ра ту ра та е по-ве ро ят но да ан га жи-
ра и мо ти ви ра изу ча ва щия, от кол ко то из куст вен ма те ри ал, пре-
доста вен от учи те ля, тъй ка то тя е ге не ри ра на от един не под пра-
вен им пулс от стра на на ав то ра и се за ни ма ва с те ми и пред ме ти, 
ко и то мо же би пред став ля ват ин те рес и за чи та те ля (пак там). 
Лите ра ту ра та мо же да по мог не в про це са на ов ла дя ва не на чуж-
дия език, ка то ни ув ле че и напра ви лич но съпри част ни (Collie, 
Slater 1987). Същест ву ват раз лич ни ме то ди чески под хо ди при 
из пол з ва не то на ху до жест ве на ли те ра ту ра в изу ча ва не то на 
чужд език и е от из к лю чи тел на важ ност пре по да ва те лят да под-
бе ре най-под хо дя щия от тях за нуж ди те на изу ча ва щи те езика.

Кул тур ни ят мо дел пред став ля ва тра ди ци о нен под ход към изу ча ва-
не то на ли те ра тур ни про из ве де ния и изиск ва от обу ча е ми те да из с лед ват 
и ин тер пре ти рат со ци ал ния, ли те ра тур ния и исто ри чески кон текст на 
да ден текст. Цент рал на та ро ля е на пре по да ва те ля и за то ва се от х вър ля 
от бол шин ст во то пре по да ва те ли по чужд език (Carter, Long 1991).

Ези ко ви ят мо дел да ва въз мож ност на изу ча ва щи те ези ка да под хо-
дят към да ден текст по систе мен и ме то ди чен на чин с цел илюст ри ра не 
на спе ци фич ни лин г вистич ни мо дели. Него ви те при вър же ни ци смя тат, 
че тряб ва да има по-близ ка ин тегра ция на ези ка и ли те ра ту ра та в клас-
на та стая, тъй ка то то ва ще по мог не на изу ча ва щи те ези ка да постиг нат 
сво я та ос нов на цел – да по доб рят зна ни я та си по чужд език.

Друг ме то ди чески под ход е т. нар. мо дел за лич ност но из раст ване. 
Той фо ку си ра вър ху ези ка на кон кре тен текст, поста вяй ки го в опре де лен 
кул ту рен кон текст. Изуча ва щи те ези ка са на сър ча ва ни да из ра зя ват сво-
и те мне ния и чув ст ва и да пра вят пря ка връз ка меж ду сво и те соб ст ве ни 
пре жи вя ва ния и те зи, из ра зе ни в тек ста (Savvidou 2004).

И три те мо де ла пред став ля ват иде ал на аб ст рак ция, но в дейст ви-
тел ност има го ля мо сход ст во меж ду тях. Интегри ра ни ят ме то ди чески 
под ход при из пол з ва не то на ли те ра тур ни тек сто ве в изу ча ва не то на чужд 
език е то зи, кой то обе ди ня ва три те мо дела. Той за щи та ва те за та, че из-
пол з ва не то на ли те ра ту ра та в изу ча ва не то на чужд език мо же да напра ви 
пре жи вя ва не то мно го по-при ят но и сти му ли ра що в срав не ние с ус во я ва-
не то един ст ве но на ези ко ви те ком по нен ти на тек ста (пак там). Следо ва-
тел но то зи ме тод допри на ся за лич ност но то раз ви тие на изу ча ва щи те 
ези ка и раз ви ва ед нов ре мен но с то ва ези ко ва та им ком пе тен тност.

Накрат ко – из пол з ва не то на ху до жест ве на ли те ра ту ра в ча со ве те 
по чуж до е зи ко во обу че ние мо ти ви ра, на сър ча ва при до би ва не то на но-
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ви ези ко ви зна ния, раз ши ря ва ези ко вия кръ го зор, раз ви ва уме ни я та за 
ин тер пре та ция и об ра зо ва обу ча е мия ця лост но, по ви ша вай ки въ об ра же-
ни е то и спо соб ност та му за съпре жи вя ване. Лите ра ту ра та по ви ша ва гра-
мот ност та (Burke, Brum it 1986).

Спо ред един от прин ци пи те на че те не, фор му ли ран от Дже ра ми Хар-
мър, доб ри ят пре по да ва тел ек с п ло а ти ра тек ста за че те не мак си мално. 
Всеки текст е пъ лен с из ре че ния, ду ми, идеи, опи са ния и т. н. Няма ни-
ка къв сми съл, ако пре по да ва те лят просто на ка ра обу ча е ми те да го про-
че тат и след то ва го изоста ви и про дъл жи с не що друго. Добри ят пре по-
да ва тел ин тегри ра тек ста в един ин те ре сен урок, из пол з вай ки те ма та за 
диску сия и ези ка на тек ста за обу че ние и ак ти ва ция, т.е. из пол з ва не то на 
раз но об раз ни ези ко ви упраж не ния по сво е об ра зен на чин вдъх ва жи вот 
на тек ста (Harmer 2007).

Съ щест ве на та ро ля на ав тен тич ни тек сто ве в чуж до е зи ко во то обу-
че ние опре де ля не об хо ди мост та от съз да ва не на ино ва тив ни учеб ни по-
со бия, из гра де ни из ця ло на то зи принцип. По-до лу се пред ла га мо дел на 
та къв тип урок, под хо дящ за обу че ни е то по ан г лийски език.

BEFORE YOU READ THE TEXT, DISCUSS THE FOLLOWING QUESTIONS:
• In your country, do people prepare for job interviews in advance?
• Are there any strategies that are popular with job applicants?
• Do you follow a certain dress code when you go to an interview?
• What is your ideal job?
• Do you prefer working alone or in a team? Why?
• What is more important – job satisfaction or money?

NOW READ THE EXTRACT FROM MOHSIN HAMID’S BOOK THE RE-
LUCTANT FUNDAMENTALIST WHERE THE MAIN CHARACTER IS BEING IN-
TERVIEWED FOR A POSITION IN A COMPANY

Where were we? Ah yes, Underwood Samson. On the day of my interview, 
I was uncharacteristically nervous. They had sent a single interviewer, and he 
received us in a room in Nassau Inn, an ordinary room, mind you, not a suite; 
they knew we were suf iciently impressed already. When my turn came, I en-
tered and found a man physically not unlike yourself; he, too, had the look of a 
seasoned army of icer. „Changez?“ he said, and I nodded, for that is indeed my 
name. „Come on in and take a seat.“

His name was Jim, he told me, and I had precisely ifty minutes to convince 
him to offer me a job. „Sell yourself,“ he said. „What makes you special?“ I began 
with my transcript, pointing out that I was on track to graduate summa cum 
laude, that I had, as I have mentioned, yet to receive a single B. „I’m sure you’re 
smart,“ he said, „But none of the people I’m talking to today has any Bs. „This, 
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for me, was an unsettling revelation. I told him that I was tenacious, that after 
injuring my knee I had made it through physiotherapy in half the time the doc-
tors expected, and while I could no longer play varsity soccer, I could once again 
run a mile in less than six minutes. „That’s good,“ he said, and for the irst time it 
seemed to me I had made something of an impression on him, when he added, 
„but what else?“

I fell silent. I am, as you can see, normally quite happy to chat, but in that 
moment I did not know what to say. I watched him watch me, trying to under-
stand what he was looking for. He glanced down at my résumé, which was lying 
between us on the table, and then back up again. His eyes were cold, a pale 
blue, and judgmental, not in the way that is normally used, but in the sense of 
being professionally appraising, like a jeweler’s when he inspects out of curios-
ity a diamond he intends neither to buy not to sell. Finally, after some time had 
passed – it could not have been more than a minute, but it felt longer – he said, 
„Tell me something. Where are you from?“

I said I was from Lahore, the second largest city of Pakistan, ancient cap-
ital of the Punjab, home to nearly as many people as New York, layered like a 
sedimentary plain with the accreted history of invaders from the Aryans to the 
Mongols to the British. He merely nodded. Then he said, „Are you on inancial 
aid?“

I did not answer him at once. I knew there were subjects interviewers 
were not permitted to broach – religion, for example, and sexual orientation – 
and I suspected inancial aid was one of these. But that was not why I hesitated; 
I hesitated because his question made me feel uncomfortable. Then I said, „Yes.“ 
„So,“ he said, „you must have really needed the money.“ And for the third time, I 
said, „Yes.“

Jim leaned back in his chair and crossed his legs at the knee, just as you 
are doing now. Then he said, „You’re polished, well-dressed. You have this so-
phisticated accent. Most people probably assume you’re rich where you come 
from.“ It was not a question, so I made no reply. „Do your friends here know,“ 
he went on, „that your family couldn’t afford to send you to Princeton without 
a scholarship?“

This was, as I have said, the most important of my interviews, and I knew 
moreover that I ought to remain calm, but I was getting annoyed, and I had had 
enough of this line of questioning. So I said, „Excuse me, Jim, but is there a point 
to all this?“ It came out more aggressively than I intended, my voice rising and 
taking on an edge. „So they don’t know,“ Jim said. He smiled and went on, „You 
have a temper. I like that. I went to Princeton, too. Class of ’81. Summa cum 
laude. „He winked. „I was the irst guy from my family to go to college. I worked 
a night shift in Trenton to pay my way, far enough from campus that people 
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wouldn’t ind out. So I get where you’re coming from, Changez. You are hungry, 
and that’s a good thing in my book.

I was, I must confessed, caught off balance. I did not know how to react. 
But I did know I was impressed with Jim; he had, after all, seen through me in a 
few minutes more clearly than had many people who had known me for years. 
I could understand why he would be effective at valuations, and why – by ex-
tension- his irm had come to be highly regarded in this ield. I was also pleased 
that he had found in me something he prized, and my con idence, until now 
shaken by our encounter, began to recover.“

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:
• What do you think the title of the book means?
• In the text there is the idea of people being treated like goods for sale. 

Find words/phrases that prove it.
• How does the initial attitude of the interviewer change? Find words/

phrases to support your answer.
• Do you think the reason for the change is cultural, social or racial?
• Does Changez manage to control his emotions throughout the inter-

view? Take out all the words and expressions that suggest that.

DECIDE IF THE FOLLOWING STATEMENTS ARE TRUE OR FALSE. COR-
RECT THE FALSE ONES.

1. The interviewer is quite inexperienced.
2. Changez has only As.
3. Changez didn’t recover after the knee injury.
4. He feels as if the interviewer is evaluating him.
5. Lahore has a rich history.
6. Changes inds all the interviewer’s questions typical of such inter-

views.
7. He feels more optimistic at the end of the interview.

MATCH THE WORDS IN BOLD WITH THEIR DEFINITIONS

help, assistance –

a scheduled period of work or duty –

a brief account of a person’s education, quali ications, and previous ex-
perience, typically sent with a job application –

raise (a sensitive or dif icult subject) for discussion –

assessing the value or quality of sb/sth –
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persevering, persistent, determined –

an of icial record of a student’s work, showing courses taken and grades 
achieved

subtle, re ined –

with the highest distinction –

the grounds and buildings of a university or college –

COMPLETE THE QUESTIONS WITH THE WORDS IN BRACKETS 
AND THEN MAKE THEM INDIRECT BY USING THE BEGINNINGS GIVEN

1. How ______________________________about our company? (you / hear)
I’d like to know______________________________________

2. What _____________________________ about this job? (you/interest)
Can you tell me _____________________________________?

3. What _____________________________ in this job? (you/look for)
Do you mind telling me _______________________________?

4. Where ____________________________ yourself in 5 years? (you/see)
I wonder ___________________________________________.

5. What _____________________________? (you/motivate)
Could you tell me ____________________________________?

6. What other companies ________________________________with? (you / in-
terview)
I want to know _______________________________________.

7. How ____________________________you? (your fellow students/describe)
I wonder ____________________________________________.

8. ______________ever__________________ a challenge at work? (you/face)
How _____________________ with it? (you/deal)
I’d like to know _______________________________________and ________________
____________________________________.

Read the following job ad found in an online job recruitment website 
and write a covering letter for the position listed.
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Front Desk Position
The front desk works independently, and without direct supervision. 

Possesses strong communication, telephone, and customer service skills. 
Detailed oriented and able to multitask. Meets and greets residents; checks 
guests and service providers in/out. Able to understand and react to emer-
gency response and access control procedures; monitors and operates elec-
tronic security control systems; and accurately maintains daily logs, records 
and forms.

Requirements
High school diploma or equivalency. Experience in the hospitality 

business is a bonus.
Computer literacy: command of information system hardware/soft-

ware is preferred.
Effective written and verbal communication skills.
Multiple language luency is a plus.
Strong customer service, communication and interpersonal skills re-

quired.

TIPS FOR WRITING A COVER LETTER:
• A cover letter is written to highlight the quali ications you have for the 

job for which you are applying. It is used to provide the employer with 
additional information as to why you are a good candidate for the job.

• When you are writing a cover letter for a job, irst review the job re-
quirements that are detailed in the job posting. Use your cover letter 
to explain how you meet those criteria.

• A cover letter is a vehicle to convey more subjective information like 
the basis of your interest in a position, how your values motivate you 
to pursue a job, or why the culture of a company appeals to you.

• Your cover letters will help you sell your quali ications to prospective 
employers.

COVER LETTER FORMAT
• Greeting (Begin with Dear Sir/Madam)
• First Paragraph – include information on why you are writing. Mention 

the position you are applying for and where you found the job listing.
• Middle Paragraph (s) – describe what you have to offer the employer. 

Mention speci ically how your quali ications match the job you are ap-
plying for. Remember, you are interpreting your resume, not repeating it.

• Final Paragraph – conclude your cover letter by thanking the employ-
er for considering you for the position.
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ЕЛЕКТРОННИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ФОРМИРАНЕ 

НА УМЕНИЕТО ЗА СЛУШАНЕ

ВИ О ЛЕ ТА ХА ЛА ЧЕВА

Цен тър за изу ча ва не на чуж ди езици
Де пар та мент за ези ко во обу че ние – ИЧС към СУ „Св. Кли мент Ох ридски“

ул. „К. Лул чев“ № 27, Со фия 1111, wioletax@abv.bg

Ос нов на та те за на насто я ще то из с лед ва не е, че по ра ди огра ни че но то вре ме на чуж-
до е зи ко ви те кур со ве в ДЕО-ИЧС и раз но об ра зи е то на кур систи из пол з ва не то на елек т рон-
ни ди дак ти чески ма те ри а ли съз да ва мно го доб ри въз мож ности за са мосто я тел на под го-
тов ка на кур систи те. С по мощ та на те зи ре сур си за фор ми ра не на уме ни е то за слу ша не с 
раз би ра не ре зул та ти те на обу ча е ми те се оп ти ми зират.

Клю чо ви ду ми: елек т рон ни ди дак ти чески ма те ри а ли; са мосто я тел но обу че ние; 
уме ни е то за слу ша не с раз би ране

Violeta Halacheva. EDM FOR THE FORMATION OF LISTENING COMPREHENSION SKILL 
IN ENGLISH

Center for Foreign Language Teaching
Department of Language Teaching International Students – DLTIS

at So ia University „St. Kliment Ohridski“
27, Kosta Loulchev St., 1111 So ia

The main thesis of this research is that because of the limited time in the short-term lan-
guage courses and the variety of learners in DLTIS, the use of electronic teaching resources pro-
vides the opportunity for additional self-study in the foreign language. With the help of exercises 
for formation of skills for different type of listening at the end of the course the achieved results 
are maximized for every student.

Key words: еlectronic teaching resources, self-study, listening skills
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УВОД
As it is well known, the listening skill is a receptive type of speech activity 

connected with the perception of spoken language. In this sense, the listening is 
the basis of the other types of speech acts. For the successful teaching of listen-
ing in English we need to take into consideration the fact that this is a process of 
interaction between the listener and the text. Actually, a text acquires a de inite 
meaning only after being processed by the subject who perceives it.

From a theoretical point of view, listening comprises two clearly differen-
tiated processes of perceiving and processing information (Vandergrif 2002):

– From top downwards (top-down)
– From bottom upwards (bottom-up).
It is obvious that, because of the speci ics of the process for developing 

listening comprehension skills, the most important part is the motivation of the 
learner for a sustained self-preparation through repeatedly listening to audio 
records and inding the most suitable strategy.

Of course, for the successful realization of this aim, the character and the 
succession of the tasks are very important. When we develop them, we should 
take into account the main stages of the formation of listening comprehension 
skills. Most specialists in the methodology of foreign language teaching regard 
listening as a transaction.

„In transaction, the auditory perceived text is processed simultaneously 
„upwards“ when we proceed from the particular content of the message and 
„downwards“ when we use our general experience and knowledge about the 
world… So the listening is an active process, in which comprehension means 
a constructing/reconstructing of the meaning by the listener“ (Шо пов 2013: 
304- translation is mine).

ИЗЛОЖЕНИЕ
When we take everything into account, it is very important that the lis-

tening tasks for self-study in the electronic teaching of English is visualized in 
front of the learner before the audio recording. Depending on the stage of the 
learning process, they can be performed both during and after the end of the 
recording. It is useful if the listening tasks are accompanied by speci ic „sup-
ports“ in the beginning, such as introducing the topic, suitable visualization of 
unknown words, necessary for understanding of content, etc.

In the present study we accept the classi ication made by P. Stefanova of 
the exercises for developing the listening comprehension skill:

„ – To introduce the topic
– To develop intensive listening;
– To develop extensive listening;
– Control type“ (Сте фа но ва 2015: 102-109- translation is mine).
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As the focus is on the process of education/learning and not on the spe-
ci ics of evaluating the skills, here we will suggest types of exercises from the 
irst three groups.

To motivate the learners in the process of developing skills for optimal 
listening comprehension, the preparation stage plays a major role. On the one 
hand, it includes short dialogues, and on the other it activates the knowledge of 
the learner regarding the topic presented in the listening text. Thus, two aims 
are achieved simultaneously: the attention of the listener is directed at the par-
ticular topic and previous knowledge is activated, but also the learner is offered 
key-words from the dialogue, which will facilitate his/her perception.

This model can be applied to the listening text from the workbook for 
elementary level 9А:

As the topic is connected with different types of food, before listening to 
the dialogue the following questions can be asked: What kind of food do you 
like? What kind of food do your friends like? After that, the main nouns from 



93

this semantic group, which the learner will hear in the dialogue, will be visual-
ized on the screen.

The object of the preparatory stage for the formation of the listening com-
prehension skill can also be achieved through preliminary reading of a summa-
ry of the listening text. Thus, the stress from doing something new is diminished 
and conditions for a greater con idence of the listener comprehending the text 
are provided.

At the moment, an analysis of the listening texts from Elementary and 
Pre-Intermediate levels is being made to choose the most suitable ones to be 
used to make summaries before listening to the audio ile.

The preparatory stage for developing the listening skill also includes ex-
ercises for segmentation of the sound low and understanding its rhythm and 
intonation. Especially suitable are exercises for differentiating words / sentenc-
es with similar sounding, for example from the workbook for Elementary level 
on page 60:

In the „English File“ (third edition) course book, such exercises with sim-
ilar soundings of sentences are missing. That’s why we suggest here a transfor-
mation of the existing exercises in the following model:
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The transformation can be like this:
 
1. a) There was a lamp on a table b) There was a lamp on the table
2. a) There wasn’t a bath in the bathroom b) There was not a bath in the 

bathroom
3. a) Was there a mirror in the bedroom? b) Wasn’t there a mirror in the 

bedroom?
4. a) There were some books on the shelf b) There were some books on 

a shelf
5. a) There weren’t any cupboards in the kitchen b) There were some 

cupboards in the kitchen

A suitable exercise for the preparatory stage can also be of the type „Did 
you hear this?“ On the screen a couple of sentences from a narrative text are vis-
ualized, or a couple of lines from a dialogue, and the learner has to mark what 
exactly he/she has heard. The task can be done both during and after the end of 
the audio recording.

As such exercises are missing in the above mentioned course book, it 
would be suitable to make such audio records and suggest them for self-study 
of the students.

The development of intensive listening includes the following types of ex-
ercises:

Taking notes of particular information. For example, listening to a text 
about the life of a certain ethnic group and answering questions about speci ic 
facts. Such kind of exercise we can ind in the workbook for the Pre-Intermedi-
ate level on p. 48.
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a) A modi ication of exercise a) is the following: on the screen, digits/words 
are visualized and, depending on the content of the listening text, students are 
given the task to mark those which are present in the text. A similar exercise can 
be given on the dialogue in 6А in the workbook for the level Pre-Intermediate:

In this case the following nouns can be visualized on the screen: Virgo, 
Leo, Capricorn, Taurus and students will have to mark those which can be heard 
in the text.
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c) Filling in the gaps in the visualized text for listening during the listen-
ing. This is one of the most common listening exercises in the analyzed work-
book on page 35 for Pre-Intermediate level:

d) Putting lines from a dialogue in the correct order. In the „English File“ 
course book such exercises are missing. That’s why it would be appropriate if 
the already existing dialogue is transformed, for example the following dialogue:
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On the screen the lines from the dialogue are written in a random order 
and during the audio recording the learner „drags“ them to their correct posi-
tion marked with the respective digit: 1,2,3...

e) Putting pictures) images about the content of the listening text in the 
correct order. Such kind of exercises is for example on page 77 from the work-
book from Pre-Intermediate level:

f) Filling in the name of a participant in a dialogue to match a written line 
on the screen.

In the course book there are enough such exercises. In the electronic ver-
sion the exercise can be realized as „drag and drop“. On the screen there are 
lines from the dialogue and, below them, the names of the participants. During 
the audio recording (or after) the learner matches the name of the participant 
with the respective line.
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f) Choosing true statements according to the text. There are a lot of sim-
ilar exercises in the course book, so some of them can be transformed as an 
electronic version:
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g) True/False exercises
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h) Comparing two dialogues with a question like „Which dialogue makes 
it clear that…?“

The skills for extensive/selective listening are connected with exercises 
for concentration on a certain element of information in the listening text:

a) Exercise about the character of the participants in the dialogue:
What are the people like?
Such question can be asked in the listening dialogue in workbook from 

Pre-Intermediate level:

Possible answers can be chosen from here:
– Doctor and patient
– Teacher and student
– Journalist and doctor
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b) Exercises about the place of the dialogue. Such an example is exercise 
5 B from the workbook from Pre-Intermediate level:

The following question with three possible answers can be asked:
Where are these people?
– In a studio
– In Zagreb
– In Dubrovnik
c) Questions about the content of the dialogue. To train selective listening, 

the learner should get acquainted with the questions before the audio record-
ing so that he/she can concentrate on those parts of the text which contain the 
necessary information.

Similar exercise in the analyzed workbook from Pre-Intermediate level:
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Technically, this exercise can be realized as Match the questions and an-
swers in the electronic version.

It is obvious that the exercises for selective listening are most often re-
alized as multiple choice. The character of the presented answers depends on 
the level of command of language (with a higher or lower degree of proximity 
to the meaning).
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ЗА ПРЕПОДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
В ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ КЪМ МОСКОВСКИЯ 
ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ „М. В. ЛОМОНОСОВ“

ИРИНА В. ПЛАТОНОВА, ВЕРА Н. ГЛИВИНСКАЯ

Ка тед ра по сла вян ски ези ци и кул тури
Фа кул тет за чуж ди ези ци и ре ги о ноз на ние към Москов ския дър жа вен уни вер ситет

„М.В. Ло мо но сов“, „Ле нин ские горы“ № 1, с. 13–14 (IV-ти ху ма ни та рен кор пус), Моск ва, 
119991, Ру сия, platonovamgu@mail.ru; gli-vera21@yandex.ru

Ста ти я та ин фор ми ра за пре по да ва не то на бъл гар ски език в Исто ри ческия фа кул-
тет на МДУ „М. В. Ло мо но сов“. Прос ле дя ват се съз да ва не то и раз ви ти е то на меж ду фа кул-
тет ска та ка тед ра по сла вян ски ези ци, спе ци а ли зи ра на в обу ча ва не то на сту ден ти не фи ло-
лози. Изра зя ва се загри же ност във връз ка с на ма ля ва не то на броя на ин те ре су ва щи те се 
от сла висти ка през пос лед ни те го дини. Специ ал но място се от де ля на пре ми на ва не то на 
уни вер си тет ско то об ра зо ва ние към ба ка ла вър ска сте пен и на пос лед ва ли те го про ме ни в 
учеб ния курс „Бъл гар ски език за спе ци ал ни це ли“ в Исто ри ческия фа култет. Обос но ва ва 
се не об хо ди мост та да се взе мат спеш ни мер ки за за паз ва не то на нат ру па ния от ка тед ра та 
опит в под го тов ка та на сту ден ти исто ри ци, спо соб ни ус пеш но да ра бо тят в из б ра на та на-
уч на об ласт и да об щу ват с бъл гар ски те си ко ле ги на бъл гар ски език.

Клю чо ви ду ми: пре по да ва не на бъл гар ски език; тра ди ции, пости же ния; пре ми на-
ва не към ба ка лав ри а та; по ни жа ва не ни во то на езика.

Irina Platonova, Vera Glivinskaya. ОN TEACHING BULGARIAN IN THE FACULTY OF HISTO-
RY AT LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY

Department of Slavic Languages and Cultures
Faculty of Foreign Languages and Area Studies Lomonosov Moscow State University

Leninskie Gory 1, pp. 13–14 (IV Humanities building) Moscow, 119991, Russia
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The article is devoted to teaching Bulgarian in the Faculty of History at Lomonosov Mos-
cow State University. It traces the history of teaching Bulgarian language and culture as well as 
the process of establishing the interfaculty department of Slavic languages, where teachers wrote 
Bulgarian courses for non-philological students. The authors of the article express concern over 
the current situation: the reduction in the number of students and classroom hours. The article 
justi ies the necessity to take urgent measures to preserve the accumulated experience in teach-
ing Bulgarian as the irst language and to maintain the high level of graduates’ language pro i-
ciency.

Key words: Bulgarian language teaching, traditions, progress, transition to baccalaureat, 
decrease in language pro iciency.

УВОД
Те ма та на съв мест на та ни ста тия е свър за на с дъл бо ка та загри же-

ност за състо я ни е то на обу че ни е то по бъл гар ски език ка то един от сла-
вян ски те ези ци в Москов ския уни вер си тет. И две те пре по да ва ме в Исто-
ри ческия фа кул тет, къ де то сла вян ски те ези ци са не просто чуж ди, а ези ци 
на спе ци ал ността. Можем да се ли шим от но ви ква ли фи ци ра ни спе ци а-
листи с вис ше об ра зо ва ние по исто рия на Бъл га рия, исто рия на близ кия 
ни сла вян ски на род, а съ що та ка да за гу бим нат ру па ния опит в пре по да-
ва не то на бъл гар ски език в Исто ри ческия фа култет. Необ хо ди мо е да се 
взе мат мер ки и за фор ми ра не на гру пи те, и за уве ли ча ва не на хо ра риума.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Как то е из вест но, изу ча ва не то и пре по да ва не то на чуж ди те ези ци 

е тяс но свър за но с жи во та на об щест вото. Препо да ва не то на сла вян ски-
те ези ци, вклю чи тел но и на бъл гар ски език на исто ри ци те, в Москов ския 
уни вер си тет е ста ра тра ди ция и из раз на уве ли ча ва не то на об щест ве ния 
и на уч ния ин те рес към сла вян ст вото. Неслу чай но пър ви те ка тед ри, съз-
да де ни спо ред въ ве де ния през 1835 г. Устав на уни вер си те ти те в Москов-
ския, Санкт-Пе тер бур г ския, Хар ков ския и Ка зан ския уни вер си тет, се на-
ри чат ка тед ри по исто рия и ли те ра ту ра на сла вян ски те на речия. За съ-
жа ле ние кур со ве те по прак ти чески ези ци са крат ки и поч ти ня ма учеб-
ни по ма гала. Доста тъч но е да ка жем, че пър ви ят и един ст вен учеб ник по 
бъл гар ски език от В. Н. Шчеп кин из ли за ед ва през 1909 г. (Ко то ва, Яна ки-
ев 2001: 3).

Но ви ят под тик за пре по да ва не на сла вян ски те ези ци, вклю чи тел но 
и на бъл гар ския език, е свър зан с про ме ни ли те се об щест ве но-по ли ти-
чески ус ло вия в жи во та на Ев ро па през 40-те го ди ни на XX век. Поя вя ва се 
не об хо ди мост от спе ци а листи, ак тив но вла де е щи чуж ди сла вян ски езици. 
Още през 1943 г. бъл гар ски ят език на ред с дру ги сла вян ски ези ци ста ва 
за дъл жи те лен пред мет не са мо за фи ло ло зи, но и за исто ри ци сла висти. 
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Студен ти те от 3. курс, ве че изу чи ли ос нов ни те об щи дис цип ли ни и изя ви-
ли же ла ние да спе ци а ли зи рат в Ка тед ра та по исто рия на юж ни те и за пад-
ни те сла вя ни, се раз пре де лят в гру пи по 5–8 ду ши за изу ча ва не на един от 
4-те сла вян ски ези ка – бъл гар ски, пол ски, сър бо-хър ват ски и чеш ки, ка то 
се взе мат под вни ма ние, по въз мож ност, же ла ни я та на сту ден тите.

Ези кът се пре по да ва в днев но (3. и 4. курс) и ве чер но (4. и 5. курс) 
обу чение. Хора ри у мът е съ от вет но 400 и 300 учеб ни часа. Завър ши ли те 
мо гат да про дъл жат обу че ни е то си (в 5. курс днев но и в 6. курс ве чер но) в 
т. нар. ре фе ра тив ни гру пи и в гру пи от ас пи ран ти (днес в Бъл га рия – док-
то ран ти) – съ от вет но 200 и 140 часа.

В учеб ни ци те и учеб ни те по ма га ла, съз да де ни през 50-те – 70-те го-
ди ни на XX век, ос нов но вни ма ние, ка то се след ва тра ди ци я та, про дъл жа-
ва да се от де ля вър ху гра ма ти ка та (учеб ни ци те от Бер н щейн, С. Б., 1948 г. 
и Бе зи ко вич, Е. И. и Гор до ва-Ри бал чен ко, Т. П., 1957 г.; две по со бия по син-
так сис на просто то и слож но то из ре че ние от За ха ре вич, Е. А. и Кри ло ва, Г. 
В. съ от вет но 1968 и 1978 г.; по ма га ло по лек си ка и гра ма ти ка от Ко то ва, 
Н. В. „Рас сказы“, 1956 г. и ня кои дру ги). Кому ни ка тив на та част в те зи учеб-
ни ци е раз ра бо те на слабо.

През 70-те – 80-те го ди ни на XX век по ли ти чески те, ико но ми чески-
те и кул тур ни те връз ки меж ду со ци а листи чески те сла вян ски стра ни 
ста ват все по-тес ни, тър се не то на спе ци а листи, вла де е щи те зи ези ци, се 
уве ли ча ва и то ва спо соб ст ва за по-на та тъш но то раз ши ря ва не на тях но то 
пре по да ване. През 1971 г. с ак тив на та под кре па на Исто ри ческия фа кул-
тет в Москов ския уни вер си тет, към Фи ло ло ги ческия фа кул тет се съз да ва 
един ст ве на та в Съ вет ския съ юз меж ду фа кул тет ска ка тед ра по сла вян ски 
ези ци, ко я то по-къс но вли за в съста ва на но вия фа кул тет – Фа кул тет за 
чуж ди ези ци (по-къс но – и ре ги о ноз на ние), къ де то и две те ра бо тим дъл-
ги го ди ни, а Ири на Пла то но ва – от са мо то ѝ ос но ва ване. Пред ка тед ра-
та е поста ве на за да ча – да се по доб ри и да се раз ши ри пре по да ва не то на 
бъл гар ски, пол ски, сър бо-хър ват ски и чеш ки език на сту ден ти те и ас пи-
ран ти те, спе ци а ли зи ра щи по проб ле ми на сла вян ски те со ци а листи чески 
стра ни в Исто ри ческия, Ико но ми ческия, Ге ограф ския, Фи ло соф ския, 
Юри ди ческия фа кул тет и във Фа кул те та по жур на листика.

Пре по да ва те ли те от ка тед ра та во дят не са мо прак ти чески за ни ма-
ния в два-три фа кул те та по 20 и по ве че учеб ни ча са сед мич но, но се за ни-
ма ват и с ме то ди ческа ра бо та – раз ра бот ват лин г висти чески те и ме то ди-
чески те ос но ви на прак ти чески те кур со ве по сла вян ски ези ци с раз ли чен 
хо ра ри ум за не фи ло ло зи, съз да ват учеб ни програ ми, пи шат учеб ни ци и 
учеб ни по ма га ла, ус по ред но с то ва на ми рат вре ме и за ди сер та ции, на уч-
ни док ла ди, статии. За съ жа ле ние не всич ки учеб но-ме то ди чески ра бо ти 
са пуб ли ку вани. Между тях – „Програм ма по бол гар ско му яз ы ку для исто-
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ри ческо го фа ку л ь т е та“ от Уси ко ва, Р. П., „По со бие по лек си ке и грам ма ти ке 
для ас пи ран тов“ от Гли вин ская, В. Н., „Програм ма и учеб но-ме то ди ческие 
раз ра бот ки по бол гар ско му яз ы ку для сту ден тов 3-го и 4-го го да обу че-
ния“ от Пла то но ва, И. В., „Учим ся ре фе ри ро вать и пе ре во дить с бол гар-
ско го“ – под гот ве но за пе чат по ма га ло по ре фе ри ра не на бъл гар ски език 
и пре вод на бъл гар ски текст с об що на у чен ха рак тер на руски език (за сту-
ден ти те от напред на лия етап на обу че ни е то и ас пи ран ти те от ху ма ни тар-
ни те фа кул те ти) от Гли вин ская, В. Н. В пос лед ни те две ра бо ти е напра-
вен пър ви ят опит за ре а ли за ция на фун к ци о нал но-се ман тич ния прин цип 
при систе ма ти за ци я та на гра ма тич ния ма те ри ал, спо соб ст ващ за ши ро ко 
из пол з ва не на въз мож ности те, ко и то да ват лек си кал на та и гра ма тич на та 
ва ри а тив ност на езика.

Пър ва та програ ма, под гот ве на в ка тед ра та, ста ва „Програм ма по 
бол гар ско му яз ы ку для Исто ри ческо го фа кул те та“, пред ви де на за 400 
учеб ни часа. Тя е на пи са на от Уси ко ва, Р. П., ко я то съз да ва ка тед ра та и е 
пър ви ят ù ръ ко во ди тел в про дъл же ние на 17 го дини. Имен но въз ос но-
ва на та зи „Програм ма“ е на пи сан „Учеб ник бол гар ско го яз ы ка“ (Ги ни на, 
Пла то но ва, Уси ко ва 1985). В Програ ма та яс но са из ло же ни ме то ди чески те 
ос но ви на пре по да ва нето:

•  ко му ни ка тив ност, има ща за цел раз ви тие на на ви ци те за го во ре-
не с ко рек т но про из но ше ние и раз би ра не на уст на та реч;

•  систем но пред ста вя не на гра ма тич ния и лек си кал ния ма те риал;
•  съ поста вя не с руския език.
По не же съв ре ме нен учеб ник по бъл гар ски език за сту ден ти, го во ре-

щи руски език, по то ва вре ме още ня ма, на ла га се да се пол з ват учеб ни ци 
по бъл гар ски език за чуж ден ци, съз да де ни от бъл гар ски ав то ри (най-пъл-
ни ят – (Ан то но ва, Ки ря ко ва, На ко ва 1982). Тези учеб ни ци оба че са пред-
наз на че ни за обу ча ва не на чуж дест ран ни сту ден ти с раз лич ни ези ци, обу-
ча ва щи се в Бъл га рия, с из пол з ва не на ди рек т ния ме тод за ус во я ва не на 
ези ка чрез реч та и не от го ва рят из ця ло на изиск ва ни я та на Програ мата. 
Препо да ва те ли те до пъл ват учеб ни ци те със соб ст ве ни ма те риали.

През 1978 г. в по мощ на пре по да ва те ли те из ли зат 2 учеб ни по ма га ла 
(Кар це ва, Пла то но ва, Уси ко ва 1978; Пла то но ва 1978). Пома га ло то „Кни га 
для чте ния по бол гар ско му яз ы ку“ съ дейст ва за раз ви ти е то на на ви ци те 
за че те не и на уст на та реч, за раз ши ря ва не и за дъл бо ча ва не на зна ни я-
та по лек си ка и гра ма ти ка, а съ що та ка за поз на ва с Бъл га рия, с ней ни те 
при род ни да де ности, дър жав но уст ройст во, ико но ми ка, го ле ми гра до ве, с 
ня кои епи зо ди от исто ри я та и бе ле жи ти де я те ли на стра ната. При под бо-
ра на тек сто ве те се от чи та при над леж ност та им към раз лич ни сти ло ве на 
съв ре мен ния език – на уч но по пу ля рен, пуб ли цисти чен, ху до жествен.
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При всич ко то ва бе ше не об хо дим съв ре ме нен ба зов учеб ник за сту-
ден ти, го во ре щи руски, ко и то изу ча ват бъл гар ски език из вън ези ко ва та 
сре да. И та къв учеб ник под ре дак ци я та на Уси ко ва, Р. П. бе ше на пи сан в 
на ша та ка тед ра и из да ден през 1985 г. (Ги ни на, Пла то но ва, Уси ко ва 1985). 
Той ста на пър ви ят в Съ вет ския съ юз учеб ник по бъл гар ски език с ко му-
ни ка тив на на со че ност (пре по ръ чан от Ми нистер ст во то на вис ше то и 
сред но то спе ци ал но об ра зо ва ние на СССР за сту ден ти те от вис ши учеб ни 
за ве де ния, ко и то се обу ча ват по спе ци ал ности те „Сла вян ски ези ци и ли-
те ра ту ри“ и „Руски език и ли те ра ту ра“). Учеб ни кът ре ша ва ше ком п ле к с на 
за да ча за раз ви ти е то на на ви ци те на уст на та реч и че те не то на об щест ве-
но-по ли ти ческа и ху до жест ве на ли те ра ту ра, а съ що та ка и на на ви ци те 
за пре вод на руски език и пре вод на не мно го труд ни тек сто ве на бъл гар-
ски език. Тексто ве те в учеб ни ка слу же ха за ба за за по-на та тъш но то раз-
ви тие на го вор ни те на ви ци и че те не то на ли те ра ту ра по спе ци ал ност та 
(исто рия, ге огра фия, ико но ми ка, фи ло ло гия и др.) с доста ви со ка сте пен 
на трудност.

От са мо то на ча ло в ка тед ра та за поч на ха да ра бо тят не са мо пре по-
да ва те ли на Москов ския уни вер си тет, но и лек то ри – но си те ли на ези ка: 
от Со фийския и Ве ли ко тър нов ския уни вер си тет, ДЕО-ИЧС, Ин сти ту та по 
бъл гар ски език към БАН. Студен ти те за поч на ха да по се ща ват лет ни те се-
ми на ри и често учуд ва ха бъл гар ски те пре по да ва те ли със сво я та доб ра 
ези ко ва под го товка. Поня ко га се включ ва ха в гру пи, къ де то се за ни ма ва-
ха чуж дест ран ни пре по да ва тели.

Го ди ни те ми на ваха. Катед ра та за поч на да гот ви лин г висти, спе ци-
а листи с фун к ци о нал но вла де е не на ези ка. И пре по да ва те ли те се за е ха 
с под го тов ка на но ви програ ми, за поч на ха да че тат лек ции, да во дят се-
ми нар ни за ня тия, оси гу ря вай ки пъл ния курс на обу че ни е то, а ус по ред но 
съз да ва ха ал тер на тив ни кур со ве за не фи ло ло зи – фа кул та ти ви, спец кур-
со ве по из бор, об но вя ва ха ста ри програ ми (напри мер за исто ри ци – (Пла-
то но ва, Уси ко ва 2004). Стари ят учеб ник оста ря ва ше и в лек си кал но, и в 
ме то ди ческо от но шение. Както и пре ди, са ми на пи сах ме и нов учеб ник 
за на чи на е щи (Гли вин ская, Пла то но ва 2011). Набли жа ва за вър ш ва не то и 
на но вия, от го ва рящ на на ше то вре ме учеб ник (ни во В2-С1) – с ав то ри 
доц. Ири на Пла то но ва от Москов ския уни вер си тет и доц. Йов ка Дап че ва 
от ДЕО към Со фийския уни вер ситет.

Тряб ва да се ка же, че ръ ко вод ст во то на Исто ри ческия фа кул тет и 
Ка тед ра та за юж ни те и за пад ни те сла вя ни ви на ги са се от на ся ли с раз-
би ра не към на ши те мол би за по доб ря ва не на обу че ни е то по сла вян ски 
езици. Така от вто рия се местър на 3. курс към 6-те учеб ни ча са сед мич но 
бя ха до ба ве ни 2 ча са за про вер ка на до маш но то че те не – без то ва бе ше 
труд но да се пи шат кур со ви и дип лом ни ра бо ти, тъй ка то го ля ма част от 
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из точ ни ци те са на съ от вет ния сла вян ски език, а по ня ко га и на два езика. 
Ето за що ня кои сту ден ти от 4. курс се за пис ва ха за вто ри език, кой то им 
бе ше не об хо дим за на уч на ра бо та, и в 5. курс пол з ва ха ве че два сла вян ски 
езика. Напри мер сту ден ти те с пър ви сръб ски език ид ва ха да учат бъл гар-
ски език.

Ос вен то ва, как то ве че от бе ля зах ме, след за вър ш ва не то на 2-го диш-
ния ос но вен курс сту ден ти те от 5. курс има ха въз мож ност да се за ни ма ват 
в т. нар. ре фе ра тив ни гру пи (още 200 учеб ни часа).

Пре ди пре хо да към но ва та систе ма на обу че ние, въпре ки всич ки ко-
ли зии в жи во та на на ша та стра на и на Бъл га рия, въпре ки раз лич ни труд-
ности, пре по да ва не то на бъл гар ския език, как то и на дру ги сла вян ски 
ези ци в Исто ри ческия фа кул тет, оста ва ше на пре диш но то достой но ниво.

Пре ми на ва не то на уни вер си тет ско то об ра зо ва ние от под го тов ка та 
на „спе ци а листи“ (та ка се на ри ча ха сту ден ти те, ко и то про дъл жа ва ха след-
ва не то си по програ ма та за пет го диш но обу че ние) към под го тов ка та на 
ба ка лав ри и ма гист ри до ве де до се ри оз ни про ме ни в це лия уче бен про цес 
и естест ве но в кур са по чуж ди ези ци за спе ци ал ни цели. Ако всич ки ба ка-
лав ри про дъл жа ва ха след ва не то си ка то ма гист ри, щях ме да прех вър лим 
част от за дъл жи тел ни те за ус во я ва не лек си кал ни и гра ма тич ни те ми от 
програ ма та за ба ка лав ри в програ ма та за ма гист ри, щях ме да про дъл жим 
ра бо та та вър ху те ми те от ос нов ния курс в ма гист ра тура. Но пър во, не 
всич ки ба ка лав ри про дъл жа ват обу че ни е то си в ма гист ра ту ра, и вто ро, 
не всич ки ма гист ри оста ват в ка тед ри те си, а и в уни вер си тета. Тези об-
сто я тел ст ва ни ка рат да вклю чим в програ ма та за ба ка лав ри всич ки те ми 
от ос нов ния курс в мак си мал но сби та фор ма, тъй ка то бро ят на ча со ве те в 
срав не ние с под го тов ка та на сту ден ти те от пре диш но то пет го диш но обу-
че ние е съкра тен с по ве че от ед на трета.

Ка то го во рим за ино ва ции, свик на ли сме да очак ва ме съ об ще ния за 
но ви пости же ния в ме то ди ка та на пред ста вя не на нов ма те ри ал, за усъ-
вър шен ст ва не на ди дак тич ни те пох ва ти, за раз ра бот ка та на но ви на со ки 
в учеб ния про цес. И та ка тряб ва да бъде. Днеш ни те ни ино ва ции оба че, за 
съ жа ле ние са свър за ни с тър се не на пъ ти ща за стес ня ва не на кур са до аб-
со лют ния ми ни мум за смет ка на ко ли чест ве но и ка чест ве но съкра ще ние 
на изу ча ва ния ма те риал.

Днес за съ жа ле ние мо же да кон ста ти ра ме, че ни как ви пости же ния в 
съв ре мен на та ме то ди ка на пре по да ва не на чуж ди ези ци не мо гат да ком-
пен си рат за гу би те на т. нар. кон так т ни ча со ве, т.е. ра бо та та с пре по да ва-
те ля в час. Самосто я тел на та ра бо та на сту ден ти те, пла ни ра на и рег ла мен-
ти ра на в днеш ни те програ ми, не е не що но во: ви на ги е има ло до маш ни 
за да ния, просто от но си тел но то им тег ло не се е фик си ра ло из рично.
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Ба ка лав ри те в Исто ри ческия фа кул тет пи шат дип лом ни те си ра бо-
ти въз ос но ва на до ку мен ти на чужд език. Те про уч ват ли те ра ту ра по из-
б ра на та те ма съ що та ка на чужд език. В ра бо ти те си ци ти рат чуж ди ав то-
ри, ка то пре веж дат го ле ми от къ си от про из ве де ни я та им. Като пъ ту ват в 
стра на та на изу ча ва ния език, те тряб ва да мо гат да об щу ват с но си те ли те 
на езика. Като участ ни ци в лет ни те се ми на ри по бъл гар ския език те тряб-
ва да раз би рат и да кон с пек ти рат лек ции на чужд език. Как при по со че ни-
те ус ло вия мо жем да от го во рим на тол ко ва ви со ки изиск вания?

Как во бих ме мог ли да жер т ваме? Какво да из к лю чим от програ ма-
та, ако има ме пред вид, че на всич ко то ва тряб ва да на у чим сту ден ти те с 
„ну ле во“ ни во на бъл гар ския език, кой то днес ве че не се пре по да ва в учи-
лище. Да, ние во дим кур са „език за спе ци ал ни це ли“, но мо же ли да под ми-
нем ба зо вия курс? Гово ре не, слу ша не, ре фе ри ра не и пре вод непре мен но 
тряб ва да при съст ват в учеб ния процес. Не мо же да се от ри ча и фак тът, 
че съв ре мен ни ят чо век (спе ци а лист в ко я то и да би ло об ласт на зна ни я-
та) тряб ва да е в те че ние на съ би ти я та в све тов на та по ли ти ка, а зна чи не 
би ва да се под це ня ва и ра бо та та вър ху пуб ли цистич ния текст. Какво да 
жер т ва ме? И как ва ще бъ де це на та на жер т вата?

Пос лед ни те го ди ни по каз ват, че мак си мал но то ни во, ко е то пости гат 
на ши те ба ка лав ри исто ри ци, е А2 – В1 по Ев ро пейска та ези ко ва рамка. 
За срав не ние: В2 при спе ци а листи те от пре диш ни те го дини. Оказ ва се, че 
ви со ка та лет ва не мо же да се за дър жи при тол ко ва драстич но на ма ля ва не 
на ча со ве те по бъл гар ски език. Нала га се да „сви ем“ всич ки ви до ве ау ди-
тор на ра бота.

Ка то пър ва жер т ва па да пъл но цен ни ят фо не ти чен курс. Програ ма та 
пред виж да са мо ня кол ко ча са за за поз на ва не на сту ден ти те с фо не ти ка та 
на един съв сем нов за тях език. Пред по ла га се, че ра бо та та вър ху про из но-
ше ни е то ще ста ва ед нов ре мен но с тре ни ра не то на лек си ка та и гра ма ти-
ката. Тази за да ча оба че мо же да се ре ши ус пеш но са мо с по мощ та на ма те-
ри а ли те от ау дио-ви де о курса. Но проб ле мът е там, че сту ден ти те са ми не 
мо гат да ги иден ти фи ци рат и има опас ност, че ще ги из пол з ват погреш но 
в по-на та тъш на та си го вор на прак тика.

Вто ра та теж ка за гу ба е пре го во рът на лек си кал ни те те ми от Ос нов-
ния курс. Ние ня ма ме вре ме за лек си кал но-ко му ни ка тив ни упраж не ния, 
а без тях ак ти ви зи ра не на про уч ва ния ма те ри ал труд но мо же да стане. 
Като ре зул тат сту ден ти те бъл га ристи ня мат въз мож ност да об щу ват 
сво бод но със сво и те бъл гар ски ко ле ги ни то в би та, ни то в ака де мич на та 
среда. При то ва тряб ва да от бе ле жим, че си ту а ци я та се ус лож ня ва още и 
от фак та, че пре ди из вест но вре ме всич ки бъл га ри уче ха руски език в учи-
ли ще и доб ре раз би ра ха сво и те руски съ бе сед ници. Днес руски ят език се 
учи са мо в спе ци а ли зи ра ни учи ли ща и мла ди те граж да ни на ре пуб ли ка та 
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не го во рят руски. Тъжно е да слу ша ме как руски и бъл гар ски сту ден ти об-
щу ват на ан г лийски език.

До ри са ми те бъл га ри зна ят кол ко е труд на гра ма ти ка та на род ния 
им език. От ед на стра на, то ва е сла вян ски език, от дру га – член на бал кан-
ския ези ков съюз. Имен но в бъл гар ския език най-яр ко и пъл но се про я вя-
ват об що бал кан ски те чер ти, ко и то са чуж ди на дру ги те сла вян ски езици. 
Точно то ва пра ви бъл гар ския език мно го тру ден за рус на ците. Разли чи я-
та в из ра зя ва не то на та ки ва ка те го рии ка то опре де ле ност, тем по рал ност, 
еви ден ци ал ност съз да ват се ри оз ни преч ки за ус во я ва не то на бъл гар ския 
език. Ето за що точ но гра ма ти ка та „пог лъ ща“ ця ло то учеб но време. Грама-
тич на та аси мет рия меж ду руския и бъл гар ския език е тол ко ва зна чи тел-
на, че зас лу жа ва мно го по ве че вре ме и вни ма ние, от кол ко то мо жем да ù 
от де лим в съв ре мен ни те ус ловия.

Дис цип ли на та „език за спе ци ал ни це ли“ в Исто ри ческия фа кул тет, 
раз би ра се, е ези кът на исто ри ческа та на ука. Но оз на ча ва ли то ва, че съв-
ре мен ни ят исто рик мо же да си поз во ли да не се ин те ре су ва от днеш ния 
мо мент? Тряб ва ли на ши ят ба ка ла вър да е в те че ние на съ би ти я та по све-
та и да по лу ча ва ин фор ма ция, та ка да се ка же, „от пър ва ръ ка“? Ако от го-
во рът е по ло жи те лен, ние тряб ва да го на у чим да че те и да раз би ра ос вен 
на уч ни те исто ри чески тек сто ве и тек сто ве с по ли ти ческо съ дър жа ние, да 
го за поз на ем със съв ре мен ния по ли ти чески дискурс. А то ва изиск ва мно-
го по ве че вре ме, от кол ко то преди. Клише та та от 90-те го ди ни оста на ха в 
ми на лия век. Съвре мен ни те бъл гар ски жур на листи та ка се „от пус на ха“, 
че без спе ци ал ни реч ни ци (за чуж ди ду ми, за жар го низ ми, фра зе о ло гиз-
ми), а по ня ко га и без кон сул та ция с но си те ли на ези ка тех ни те ма те ри а ли 
оста ват не достъп ни за чуж денци. Съвре мен на та по ли ти ческа си ту а ция 
в Бъл га рия се ха рак те ри зи ра с на ли чи е то на мно го пар тии, об щест ве ни 
дви же ния, с ост ра по ле ми ка меж ду тях. Без спе ци ал на под го тов ка сту-
ден ти те труд но мо гат да се ори ен ти рат в то ва мно го об разие. Всич ко то ва 
тряб ва да се да ва в час по бъл гар ски език. Въпро сът оба че е КОГА?

И накрая ще си за да дем още един въпрос: исто ри ци те тряб ва ли да 
раз би рат ман та ли те та на но си те ли те на ези ка, а ка то взе мем под вни ма-
ние ста ту та на бъл гар ския език ка то бал кан ски, ман та ли те та на „бал ка-
не ца“? Ако от го во рът е по ло жи те лен, тряб ва да приз на ем, че и на то ва 
ба ка лав ри те тряб ва да се учат. Разби ра се, с т. нар. фо но ви зна ния са про-
пи ти всич ки учеб ни ци и по ма га ла по бъл гар ски език от пър вия до пос-
лед ния урок. Но нат ру па ни ят опит по каз ва, че без да се опи ра ме вър ху 
твор би те на бъл гар ски те на ци о нал ни пи са те ли, не мо жем да по чув ст ва ме 
спе ци фи ка та ни то на бъл гар ския, ни то на бал кан ския ман та ли тет. И пак 
из ник ва въпро сът: КОГА?
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Раз би ра се, ние се ста ра ем да из пол з ва ме всич ки въз мож ни ви до-
ве ра бо та из вън „кон так т ни те“ ча сове. Ще по со ча са мо един вид дей ност, 
ко я то да ва доб ри ре зул тати. Вече 16 го ди ни ние про веж да ме кон курс по 
ху до жест вен пре вод от бъл гар ски на руски.

В кон кур са имат пра во да участ ват са мо сту ден ти от вис ши учеб ни 
за ве дения. По тра ди ция кон кур сът се про веж да под еги да та на По сол ст-
во то на Ре пуб ли ка Бъл га рия в Моск ва със съ дейст ви е то на Бъл гар ския 
кул ту рен ин ститут. Орга ни зи рат кон кур са два та фа кул те та на МДУ „М. 
В. Ло мо но сов“ – Фи ло ло ги чески ят и Фа кул те тът по чуж ди ези ци и ре ги-
о ноз на ние, и по-точ но две те ка тед ри, съ от вет но: Сла вян ска фи ло ло гия и 
Сла вян ски ези ци и кул тури.

Вся ка го ди на бро ят на участ ни ци те на раст ва, за то ва пос лед ни те 
пет го ди ни кон кур сът се про веж да на два етапа. Пода де ни те за кон кур са 
пре во ди се пре ся ват в род ни те си учеб ни за ве де ния и чак след то ва най-
доб ри те се препра щат на жу ри то за про вер ка, ко е то се състои от 5 пре по-
да ва тел ки по бъл гар ски език в ка тед ри те ор га ни за тор ки, пред ко и то се 
поста вя труд на та за да ча да из лъ чат по бе ди те лите.

В пос лед ния кон курс взе ха участие сту ден ти от Санкт-Пе тер бур г-
ския дър жа вен уни вер си тет, от Москов ския дър жа вен ин сти тут за меж-
ду на род ни от но ше ния, от Дър жав на та ака де мия за сла вян ска кул ту ра 
(Моск ва), от Пра вос лав ния ху ма ни та рен уни вер си тет „Св. Ти хон“ (Моск-
ва), от Исто ри ческия фа кул тет и от по со че ни те фа кул те ти-ор га ни за то ри 
на МДУ „М. В. Ло мо но сов“. Във вто рия тур бя ха пред ста ве ни 11 участ ници. 
Конкур сът по тра ди ция е за мис лен за Де ня на сла вян ска та пис ме ност и 
кул ту ра и награ ди те се връч ват в тър жест ве на об ста нов ка в по сол ст во то 
от Из вън ред ния и пъл но мо щен пос ла ник на Ре пуб ли ка Бъл га рия в Руска-
та фе де рация.

По бе ди те ли те в кон кур са по лу ча ват награди. Почет но то пър во 
място да ва въз мож ност за без п лат но участие в Лет ния се ми нар по бъл-
гар ски език в Бъл гария. Естест ве но та ки ва пер с пек ти ви сти му ли рат 
участ ни ците. Препо да ва те ли те по бъл гар ски език на свой ред по лу ча ват 
си гур на об рат на връз ка: раз кри ват им се всич ки не доста тъ ци в ра бо та-
та им. Анали зът на до пус на ти те греш ки поз во ля ва да се усъ вър шен ст ва 
про це сът на обу че ни е то по бъл гар ски език.

Кон кур сът мо ти ви ра мла ди те пре во да чи по-доб ре да учат ези ка, по-
се ри оз но да се от на сят към ези ко ва та ин тер фе ренция. Пред ла га ни те за 
пре вод про из ве де ния за поз на ват участ ни ци те в кон кур са със съв ре мен-
ни бъл гар ски пи са те ли, ка рат ги по-на дъл бо ко да нав ля зат в бъл гар ския 
ман та ли тет, по-доб ре да раз бе рат бъл гар ския на ци о на лен ха рак тер и да 
по чув ст ват зна че ни е то на кул тур ни те раз ли чия, по раж да щи кул тур на та 



112

ин тер фе рен ция при превод. Послед ни ят кон курс по ка за, че то зи вид ин-
тер фе рен ция мо же да бъ де и по-опа сен от ези ко вата.

За съ жа ле ние пос лед ни ят кон курс по ка за съ що, че бро ят на сту ден-
ти те с ви со ко ни во на ези ка на ма лява. Тази го ди на във вто рия етап взе-
мат участие ед ва 11 ду ши (19 – през 2012 г.). При то ва във всич ки пре во ди 
има се ри оз ни грешки. Ако в пре диш ни те го ди ни жу ри то взе ма ше пред-
вид как в пре во ди те е от ра зе но „наст ро е ни е то“ на тек ста ори ги нал, та зи 
го ди на гле дах ме в кои от пре во ди те има по-мал ко се ри оз ни грешки. Това 
е це на та на да де ни те жертви!

Гло ба ли за ци я та, нах лу ла в на шия жи вот в края на XX и на ча ло то 
на XXI век, по ни жи прести жа на на ци о нал ни те езици. Все по-ма лък брой 
мла ди хо ра искат да ра бо тят в об ласт та на сла висти ка та, а и въ веж да не то 
на ба ка ла вър ска та сте пен не им поз во ля ва да ста нат пъл но цен ни спе ци-
а листи.

И накрая да си за да дем пос лед ния въпрос: НА КА КЪВ ЕЗИК ЩЕ ОБ-
ЩУ ВАТ НА ШИ ТЕ СТУ ДЕНТИ?
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УВОД
Но ми на ци я та ка то про цес на обоз на ча ва не за поч ва с от де ля не на 

от ли чи тел ни те приз на ци на обоз на че ния обект от дейст ви тел ност та, от-
ра зе ни в същ ност та на са мо то на и ме но ва ние. В то зи сми съл но ми на ци я-
та се осъ щест вя ва на ос но ва та на прин ци па на на и ме ну ва не по приз нак. 
В лин г вистич на та ли те ра ту ра мно гост ран но е раз г леж дан въпро сът за 
но ми на ци я та на фи то ними. Въпре ки то ва оба че то зи проб лем все още не 
е на ме рил ед ноз нач но обяс не ние. С ог лед изяс ня ва не на не го ва та спе ци-
фи ка в насто я ще то из с лед ва не се про уч ва про из хо дът на на и ме но ва ни е-
то „бъз“ (рус. бу зи на) в плоскост та на ези ко ви те про я ви на ха рак тер ни те, 
спе ци фич ни те и фун к ци о нал ни те приз на ци, за ло же ни в ос но ва та на на и-
ме но ва ни е то, как то и на чи ни те на тях но то из ра зя ване. Въз ос но ва на то ва 
се опре де лят мо де ли те на но ми на тив на та ре ди ца в руския и в бъл гар ския 
език. Изуча ва не то на но ми на тив ни те ре ди ци на расте ни е то бъз, вли за що 
в те ма тич на та гру па на „дър вес но-храсто ви те расте ния с ядив ни костил-
ко ви пло до ве“, как то и тях но то съ поста вя не, е най-при ем ли ви ят ме тод за 
из с лед ва не на прин ци пи те и на чи ни те за но ми на ция на обек ти те, при-
те жа ва щи об щи осо бе ности. Този ме тод поз во ля ва всест ран но да се раз-
г ле да про це сът на на и ме ну ва не то на дър вес но-храсто во то расте ние, да 
се на ме рят об щи те и спе ци фич ни те осо бе ности на ана ли зи ра ния обект в 
систе ма та на два та ези ка, как то и да се оз на чат ре ле ван т ни те приз на ци 
на но ми на ци я та на из с лед ва ния фи то ним ка то ця ло в руския и в бъл гар-
ския език.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Из вест но е, че пред ме ти и яв ле ния от ре ал на та дейст ви тел ност 

се на и ме ну ват чрез указ ва не на един от най-съ щест ве ни те приз на ци от 
обоз на ча ва ни те ре алии. Анали зът на но ми на тив ни те приз на ци сви де-
тел ст ва за то ва, че за тях но то обоз на ча ва не в руския и в бъл гар ския език 
съ щест ву ват опре де ле ни прин ци пи, ре а ли зи ра щи се чрез указ ва не на от-
ли чи тел ни те приз на ци на расте ни е то и не го вия плод.

В та зи ста тия се из с лед ват осо бе ности те на на и ме но ва ни е то на дър-
вес но-храсто во то расте ние бъз. Номи на ци я та на расте ни е то се раз г леж да 
от глед на точ ка на не го вия про из ход, под чер та ват се ха рак тер ни те, спе-
ци фич ни те и фун к ци о нал ни те приз на ци и на чи ни на тях но то из ра зя ва не, 
съста вят се мо де ли на но ми на тив на та ре ди ца и се опре де ля до ми нан т ни-
ят тип но ми на ция в бъл гар ския и в руския език.

Бъ зът (Sambucus) (рус. бу зи на) е род цве то нос но расте ние от се-
мейст во Бъ зо ви (Caprifoliaceae). Черни ят бъз (рус. бу зи на чер ная) е го-
лям храст или мал ко дръв че с мно го и над лъж но гра па ва свет ло си ва кора. 
Листа та му са го ле ми, лан це то вид ни и на зъ бе ни, а не го ви те жъл те ни ка-
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во бе ли, дреб ни и уха е щи цве то ве са съб ра ни в плоски, щи то вид ни съц-
ветия. Основ на осо бе ност на ви да са лъска ви те чер ни пло до ве – зър но-
вид ни костил ки с тъм но чер ве на ме сеста част. Има оба че и дру ги ви до ве, 
напри мер чер вен бъз (Sambucus racemosa L.) и тре вист бъз (Sambucus 
ebulus L.).

Наз ва ни е то на ро да (Sambucus) про из хож да, как то се пред по ла га, от 
раз про ст р а нен в Иран му зи ка лен ин ст ру мент, кой то се пра ви от дър ве си-
на та на то ва расте ние и се на ри ча „сам бу ка“, ко е то за ля га в ос но ва та на 
на и ме но ва ни я та сам бук в руски те (Маз нев 2006: 249) и зам бук в бъл гар-
ски те ди а лек ти (Лан джев 2010: 97).

На и ме но ва ни е то „бъз“ се сре ща в мно го сла вян ски ези ци: „рус., укр. 
боз „бу зи на“, бълг. бъз, срхр. баз м., ба за ж., сло вен. bəz, чеш. bəz, сло ваш. 
baza, пол. bez, г.-луж. boz „си рень“, д.-луж. bez или baz. || Смя та се за род-
ст ве но с и.-е. наз ва ния на бу ка; лат. fāgus „бук“ (Фас мер 1964: 233). Това 
на и ме но ва ние на ми ра от ра же ние в бъл гар ски те ди а лек ти: „баз, боз, бо-
зай, боз гел, бо зик, бо зил, бъ зел (Кра то во), бо зъл. – про изв.: див бъз, „раст. 
бъ зо ви на, Sambucus ebulus“, бъ зов, бъ зев, бъ зей, бъ зак „бъз“; място, об-
рас ло с бъз“, бъ за рак „бъз“ (Ко ла ров град), бъ зо ви на, бъ зов лек, бъ зов ляк, 
бъй зов ляк „бъ зак“ (Чо р льо во, Лом ско), бъ зел, бъ зек, бъ зу няк (Бол град), 
бъ зо ляк, „бъ зак“ (СЗ), бъз до ви на, бъз ду няк, бъ зе „абъд, Sambucus ebulus; 
„бъз“, бъ зи на, бъз лек, бъ зу нек, бъ зун че, бъ зя са, бъ зя су ва, „об рас ва с тре ва, 
тре вяс вам“ (Трън), дръ вен бъз (Трън), дръ вен боз „боз“ (Ле рин ско)“ (БЕР 
1971: 97). При то ва Бъл гар ски ети мо ло ги чен реч ник фик си ра то ва наз ва-
ние със зна че ни е то „расте ние, ко е то се яде“ (БЕР 1971: 97).

От ли чи тел ни ят приз нак на пло до ве те на расте ни е то е цве то ва та им 
осо бе ност, ко я то е опре де ля ща при но ми на ци я та в руския – бу зи на чер-
ная – и в бъл гар ския кни жо вен език – че рен бъз (Ди мит ро ва 1987: 81).

Ед нов ре мен но с ха рак те ристи ка та, свър за на с цве та, в но ми на ци я-
та на то зи обект в руски те ди а лек ти вли зат и фун к ци о нал ни осо бе ности. 
М. Фас мер пред по ла га, че на и ме но ва ни е то пи ща л ь н ик е съ от но си тел но 
с ду ма та сви рель (свир ка, ка вал), об ра зу ва на от „слав. *svьr-, род ст ве на 
на лит. surma „дуд ка (ка вал, свир ка, пи щял ка), сви рель“, нов.-в.-н. surren, 
schwirren „жуж жать (го во ря мо но тон но и до тег ли во), свистеть (сви ря с 
уста, със свир ка)“, лат. susurrus „ши пе ние (съска не, шеп не не), звук на 
флей та“ (Фас мер 1971: 579) и др. Наи ме но ва ни е то цѣвоч ник (Даль 1955 
I: 137) със зна че ние „сви рель“ е об ра зу ва но от „др.-рус. цѣвьни ца „стру на, 
ли ра, сви рель“ (Фас мер 1973: 295). „Сви рель, со пель (свир ка, пи щял ка), 
со пел ка (свир ка, пи щял ка)“ се на ри чат на род ни му зи кал ни ин ст ру мен ти 
от ти па на ка ва ла (дво ян ка), ко и то се из ра бот ват пре ди всич ко от кле но-
ви, бъ зо ви или смрад ли ко ви клон ки, за що то те зи расте ния са с ме ка сър-
це ви на и след съ от вет на та об ра бот ка из да ват опре де ле ни звуци.
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Мо же да се пред по ло жи, че на и ме но ва ни я та на ня кои ви до ве расте-
ния в бъл гар ски те ди а лек ти са свър за ни с из пол з ва не то на дър ве си на-
та на расте ни е то в ста рин ни те за на я ти за из ра бот ва не на на род ни ду хо-
ви ин ст ру мен ти ка то ка вал, ду дук, ов чар ска свир ка и др. По то зи на чин 
на и ме но ва ни е то свир чо ви на (Ло пян, Ет ро пол ско) е об ра зу ва но от „стб. 
„сви ра ти, сви раѭ“ сви ря (на свир ка, пи щял ка) (Зогр.)“ (БЕР 2002: 556), 
как то и „свир чек „раст. бъ зо ви на, Sambucus ebulus“, свѝрчи на „раст. бъз, 
Sambucus nigra“ (Те те вен), свирчѝна „раст. бъз, Sambucus nigra“ (Чиф лик, 
Тро ян ско), свир чи нъ „раст. бъз, Sambucus nigra“ (Бе ли Осъм, Тро ян ско), 
свирчòви на „раст. бъз, Sambucus nigra“ (Ло веш ко, Еле на; Кар но бат; Га ла-
та, Те те вен ско), „раст. бъ зо ви на, Sambucus ebulus“ (Бо тев гра д ско), свир-
чувѝна „раст. бъз, Sambucus nigra“ (Ве ли ко Тър но во; Гор на Оря хо ви ца), 
свѝрчо ви на съ що (Габ ро во), свир чо ви чи на „раст. бъз, Sambucus nigra“ 
(Гръб лев ци, Габ ров ско), свѝрчо ви чи на „раст. бъ зо ви на, Sambucus nigra“ 
(Ко зи рог, Здрав ко вец, Габ ров ско), свирчòвка „раст. бъз, Sambucus nigra“ 
(Плов див), свирчòвнъ „раст. бъз, Sambucus nigra“ (Стам бо ло во, Плов див-
ско), свир чок „раст. бъз, Sambucus ebulus“ (Бо тев гра д ско), свир чо че на 
„раст. бъз, Sambucus nigra“ (Ве ли ко Тър но во), свирчòне „дър во, от ко е то 
се пра вят свир ки“ (Стър мен, Бе лен ско)“ (БЕР 2002: 556).

Ос вен то ва на и ме но ва ни е то свѝрчи на оз на ча ва и „ма те ри ал, от 
кой то са напра ве ни ма су ри те за чекръ ка“ (Но во се ло, Тро ян ско), свир чи-
нъ „едър храст, от чи и то кло ни пра вят це ви за преж да“ (Пат реш ко, Тро ян-
ско) (БЕР 2002: 555), т.е. дър ве си на та на расте ни е то се из пол з ва не са мо 
за из ра бот ка та на му зи кал ни ин ст ру мен ти, но и в на род ни те ху до жест ве-
ни за на я ти – при ръч но то тъ ка чество. От дър ве си на та на бъ за напри мер 
се из ра бот ват ма су ри (рус. цев ки), крос на, ма ка ри, на низ ва ни на вре те но-
то за на мо та ва не на прежда.

На и ме но ва ни я та драм бъз, дръм бъз (Sambucus nigra L.) (Бъл га ре-
не, Сви щов ско), об ра зу ва ни „от*дръмjь бъ зъ, прил. от дръм „храст“ и бъз, 
т.е. „бъз, кой то е във вид на храст, за раз ли ка от друг, кой то при ли ча на 
бу рен; за стро еж“ (БЕР 1971: 436), от ра зя ват ка чест во то на дър ве си на та 
на расте ни е то, ко я то се из пол з ва за пи ло ни и под по ри в стро и тел ст вото. 
Освен то ва в бъл гар ския език би ту ва на и ме но ва ни е то пи том бъз „от г леж-
дан от чо ве ка“ (БЕР 1996: 267), ко е то в ди а лек ти те оз на ча ва „об ра бо тен 
или го ден за об ра бот ва не“ (Ка ме нич ка Ска ка ви ца, Пре кол ни ца, Кюстен-
дил ско)“, или „пи том боз „раст. бъз“ (Пал ме ор, Кай ляр ско; Пан чев)“ (БЕР 
1996: 267).

За раз ли ка от чер ния бъз ме та фо рич но то из пол з ва не на на и ме но ва-
ни е то на тре вистия бъз (Sambucus ebulus L.) в руски те ди а лек ти – бу зи на 
со ба ч ья и яло вая, – как то и на и ме но ва ни е то пусто росль със зна че ни е-
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то „дрян ной кустар ник“ (кал пав храста лак) (Даль 1955 III: 541), „не го ден, 
лош“ от ра зя ват не пъл но цен ност та на расте ни е то, не го ва та непри годност.

Мо же да се пред по ло жи, че в ос но ва та на на и ме но ва ни е то се ле ник 
(Даль 1955 I: 137) в руски ди а лек ти и се леш ник (Лан джев 2010: 97) в 
бъл гар ски ди а лек ти в ре зул тат на ме та фо ри чен пре нос про зи ра аре а лът 
на храсти те на тре вистия бъз (Sambucus ebulus L.), за що то той се сре ща в 
бли зост до се ли ща та в ле состеп ни те зони.

Тряб ва да се от бе ле жи, че по-го ля ма та част от но ми на тив ни те еди-
ни ци се съз да ват вър ху ве че съ щест ву ва щи ези ко ви еле менти. Те мо гат 
да бъ дат как то от ези ка на на зо ва ва щия су бект, та ка и да са за им ст ва ни 
от друг език.

При чи на за за им ст ва не то е „не об хо ди мост та да се уточ ни или де тай-
ли зи ра съ щест ву ва що то по ня тие, ка то смис ло ви те от те нъ ци се прикре-
пят към раз лич ни ду ми“ (Крысин 1968: 23).

В то зи сми съл е ло гич но да се при е ме, че но ми на ци я та на дър вес но-
храсто во то расте ние „бу зи на“ е свър за на със за им ст ва не на чуж до е зич на 
лек сика. Наи ме но ва ни я та абуд, абъд в бъл гар ски ди а лек ти, ко и то на зо-
ва ват съ щия вид бъз – „раст. бъ зе, Sambucus ebulus“ (Зап. Со фийско, Брез-
ниш ко, Трън ско), на ми рат от ра же ние и в „срхр. àпта, аб да, ав та, аф ти на, 
(х) абад, (х) абат и пр., сло вен. habãt, həbât, чеш. chebd, сло ваш. chabda, пол. 
chebd, hebd, chebzina. Според Мик ло шич и Брюк нер е за е то от гр. ἀϰτέα 
„бъз“ (БЕР 1971: 2). В пре вод от гръц ки език ду ма та αϰτή оз на ча ва „мор-
ской бе рег“ (мор ски бряг) (Вейс ман 1899: 47), за що то на те ри то ри я та на 
Гър ция то зи вид храсто вид но расте ние е ши ро ко раз про ст р а нен не са мо в 
юж на та част на Бал кан ския по лу ост ров, но и на мно гоб рой ни те ост рови. 
Изг леж да, че в ос но ва та на на и ме но ва ни е то ле жи указ ва не то на аре а ла на 
тре вистия бъз.

Ос вен то ва, спо ред пре да ни я та в ста рогръц ка та ми то ло гия, ед на от 
не ре и ди те, ко и то са мор ски бо жест ва, дъ ще ри на Не рей и До ри да, се каз-
ва Άϰτέα и се гри жи за мир но то вза и мо дейст вие меж ду вод на та сти хия и 
крайб ре жи е то, бо га то на раз но об раз на расти тел ност, сред ко я то расте и 
бъзът.

Ин те рес но е да се от бе ле жи, че на и ме но ва ни я та ми мер, мир вен 
със зна че ние „раст. бъз, Sambucus nigra (Тър го вищ ко)“ (БЕР 1986: 798) и 
мур вер-агач (БЕР 1995: 114) ве ро ят но са за им ст ва ни от тур ски те „mürver 
бот. бъз (цвят и дър во)“ (Ян чев 2007: 256) и „aǧaҫ, – cι същ. дър во; дър вен 
стълб, гре да“ (АТБР 2009: 44), с ко е то зна че ние се по соч ва не са мо ви дът 
на бъ за, но и фун к ци о нал ни ят приз нак на са мо то расте ние – из пол з ва не-
то на дър ве си на та му в стро и тел ст вото.

Ос вен то ва лек се ма та сул та нъ-оту (БотР 1939: 272) в бъл гар ския 
език про из хож да ве ро ят но от тур. sultan – сул тан (АТБР 2009: 1235), и 
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ot – ле кар ст во (АТБР 2009: 996), ко е то е за лег на ло в ос но ва та на на и ме-
но ва ни е то, за що то бла го да ре ние на мно жест во то по лез ни ве щест ва, ко и-
то съ дър жа бъ зът, той е ед но от най-упот ре бя ва ни те дър вес но-храсто ви 
расте ния и се из пол з ва це ли ят с ле чеб на цел. Доста често се при ла га в 
офи ци ал на та и на род на та ме ди ци на, а съ що та ка и във ве те ри нар ст вото.

Пред ста ве ни те до тук ана ли зи да ват ос но ва ние за след ни те из води. 
Номи на тив ни те ре ди ци за на зо ва ва не то на дър вес но-храсто во то расте-
ние с ядив ни костил ко ви пло до ве „бъз“ пред став ля ват не ед но род на 
струк ту ра, в ко я то оно ма си о ло гич ни те приз на ци (ха рак тер ни те, спе ци-
фич ни те, фун к ци о нал ни те) са по лу чи ли ези ко во из ра зя ва не (фиг. 1, 2).

Фиг. 1

Фиг. 2
Ана ли зът на но ми на ци я та на дър вес но-храсто во то расте ние с ядив-

ни костил ко ви пло до ве (бъз) ни поз во ли да от кри ем об щи чер ти и спе-
ци фич ни приз на ци в на и ме но ва ни я та му, ко и то са обус ло ве ни от ек ст ра-
лин г вистич ни фак то ри и от съ щест ву ва щи в руския и в бъл гар ския език 
прин ци пи и на чи ни на обоз на ча ване. Номи на ци я та на расте ни е то бъз 
(рус. бу зи на) се осъ щест вя ва чрез указ ва не то на един от приз на ци на на-
лич на та пред ста ва за ре ал ния обект, фик си ра но във вът реш на та фор ма 
на на и ме но ва ни ето. Основ на та гру па на и ме но ва ния на то ва расте ние се 
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из пол з ва за обоз на ча ва не как то на са мо то расте ние, та ка и на не го вия 
плод.

Изу ча ва не то на дейст ва щи те мо де ли на но ми на тив ни те ре ди ци по-
каз ва, че за обоз на ча ва не то на расте ни е то и не го ви те пло до ве се из пол-
з ват пре дим но приз на ци, от ра зя ва щи вън ш ния вид на костил ко вид ни те 
пло до ве, „спе ци фич ни приз на ци“ и фун к ци о нал ни приз на ци. В руския 
език до ми нан тен тип но ми на ции на да де на та гру па обоз на че ния е ква ли-
фи ка тив ни ят тип, от ра зя ващ соб ст ве ни те приз на ци на расте ни е то и не-
го вия плод, а в бъл гар ския език има място ре ла тив ни ят тип но ми на ции, 
указ ващ не го во то фун к ци о нал но пред наз на чение.

На чи ни те на из ра зя ва не на прин ци пи те на но ми на ци и те, из пол з ва-
ни за обоз на ча ва не на ре а ли и те, са ед ни и същи. Наред с пре кия на чин 
за из ра зя ва не на на и ме но ва ни е то на расте ни е то със съ е доб ни те пло до ве 
(напр., рус. бу зи на – бълг. бъз), при съст ва и пре но сен на чин, т.е. ме та фо-
рич на тран с фор ма ция (напр., рус. се ле ник – бълг. се леш ник). Освен то ва 
в съста ва на бо та ни ческа та но мен к ла ту ра на руския език се наб лю да ват 
об щос ла вян ска (напр. бу зи на, пи ща л ь н ик) и древ но руска (напр., цѣвоч-
ник) лек си ка. В лек си кал ния състав на бъл гар ския език се сре щат об щос-
ла вян ски (напр. бъз) и ста ро бъл гар ски на и ме но ва ния (напр. свирчòне), а 
съ що та ка имат от ра же ние и чуж ди за ем ки (напр. гр. абуд, абъд, тур. ми-
мер, мир вен, мур вер-агач и др.), чи я то цел е стре ме жът към ко му ни ка тив-
на из ра зи тел ност на съ от вет но то по нятие.
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В данной статье рассматривается происхождение кустарниковых растений (брус-
ника обыкновенная (болг. червена боровинка) (Vaccinium vitis-idaea L.), толокнянка обык-
новенная (болг. мечо грозде) (Arctostaphylos uva-ursi L.), черника обыкновенная (болг. 
черна боровинка) (Vaccimum myrtillus L.) в разрезе языкового проявления их характер-
ных, специфических и функциональных признаков, положенных в основу наименования, 
выявляется доминантный (продуктивный) тип номинации.

Ключевые слова: номинация, признаки наименования, принципы и закономерно-
сти обозначения.

Anna Angelova. NOMINATION OF PLANTS (LINGONBERRY, BEARBERRY, BLUEBERRY) 
IN RUSSIAN AND BULGARIAN

Center of Foreign Language Learning,
Department of Language Teaching International Students – DLTIS

At Sofia University „St. Kliment Ohridski“
27, Kosta Loulchev St., 1111 Sofia, e-mail: av_angelova@abv.bg

This article discusses the nomination origins of the shrubs lingonberry ordinary (Bolg. 
Chervena Borovinka) (Vaccinium vitis-idaea L.), bearberry ordinary (Bolg. Mecho Grozde) 
(Arctostaphylos uva-ursi L.), blueberry (Bolg. Cherna Borovinka) (Vaccimum myrtillus L.) in the 
context of the linguistic manifestation of their typical, specific and functional characteristics.
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Все предметы и явления действетельности имеют свои названия. 
Связь слова с явлениями реальной действительности (денотатами) явля-
ется важнейшим фактором в определении природы слова как знаковой 
единицы (Розенталь 2004: 16). При этом слова не только называют кон-
кретные предметы, но и понятия о них, возникающие в нашем сознании, 
а, как известно, понятие – это представление об общих и существенных 
признаках явлений действительности и их свойствах. Такими признака-
ми в системе кустарниковых растений могут быть „форма“, „цвет“, „раз-
мер“, „запах“, „вкус“, „сходство или различие данного вида растения по 
сравнению с другими“, „расположение плода“, „предназначение растения“, 
„применение ягоды“ и другие особенности. Это приводит к мысле о том, 
что понятия являются результатом отбора и обобщения множества еди-
ничных явлений, в результате чего мы отвлекаемся от несущественных 
признаков, сосредотачиваясь на главных, определяющих. Без такого аб-
страгирования невозможно человеческое мышление. При этом понятия 
формируются и закрепляются с помощью слов. Без способности слова на-
зывать понятие не было бы и самого языка (Розенталь 2004: 16).

Выбор признака, заложенного в основу номинации, определяется 
как экстралингвистическими факторами, так и установившимися в языке 
принципами и способами номинации.

Рассмотрим происхождение наименования кустарникового расте-
ния брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.) семейства брус-
ничные – Vacciniaceae.

Для того, чтобы определить, какие признаки легли в основу наиме-
нования, необходимо изучить особенности этого кустарникового расте-
ния.

Брусника – вечнозеленый приземистый кустарник, побеги прямо-
стоячие с ярко-зелеными кожистыми, гладкими и блестящими листья-
ми. Цветки небольшие, с белыми или бледно-розовым околоцветником, 
собранные в верхушечные поникающие кисти. Плод – округлая ягода, в 
спелом виде – ярко-красная. Растет в хвойных и смешанных лесах, на по-
лянах, иногда на болотах. Листья брусники, сок из ее ягод широко исполь-
зуются в народной медицине.

Однако следует отметить, что ни один из вышеназванных призна-
ков не получил реализации в русском языке. Как показывают материалы 
исследования, в основу обозначения ягоды брусника (брусница, брус-
ниця, брушница, бруснига, брусняг, брусена, брусеня, брусничник и 
др.) (Анненков 1876: 371; Даль 1955 I: 131), соответствующего понятия в 
русском литературном языке и системе говоров положен специфический 
признак, который в целом не свойствен существующим в языке прин-
ципам обозначения ягод и ягодовидных растений и не является диффе-
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ренциальным для обозначения реалии и регулярным, частотным в ее 
назывании. Подтверждением этому служат материалы Этимологическо-
го словаря М. Фасмера: „брусника, диал. брусница, брусена, брусéня, укр. 
брусниця, чеш. brusznica ‖ связано с брус, русск.-цслав. (о) брусити „гла-
дить, точить“, ст.-слав. събрысати (Супр.), потому что спелые ягоды легко 
срываются“ (Фасмер 1964: 221). Как видим, в основе номинации брусника 
лежит лексема брусъ со значением „изготовленный для точенiя камень…“ 
(Даль 1955 I: 131), т.е. данное наименование основано на специфическом 
признаке ягоды легко срываться со стебля, „срываться, как подточенная“. 
Видимо, в этом есть логика, если этимология указывает именно на это 
свойство ягоды.

Кроме того, „Толковый словарь живого великорусского языка“ В. Да-
ля фиксирует номинацию брусвяный со значением „красный, багряный, 
цвѣта брусники“ (Даль 1955 I: 131), т.е. одним из определяющих призна-
ков соответствующей номинации, вероятно, является и цветовое обозна-
чение ягод брусники.

В основу номинации боровика (Даль 1955 I: 119) и ее номинатив-
ных вариантов боровка (Меркулова 1967: 215), борувка (Анненков 1876: 
371) лежит указание на место распространения ягод, о чем можно судить, 
исходя из самого слова и существующего в языке принципа обозначения 
ягод на основе места их распространения. Прямое номинативное значе-
ние лексемы бор указывает на „хвойный лес“, „сосновый бор“ (Ожегов 
1975: 54), а между тем данные номинации обозначают этим словом не 
только бруснику, но и другие ягоды, растущие и в бору, и на болоте, в за-
болоченных сосновых и смешанных лесах, напр., черника, поэтому про-
блематично связывать слово бор с номинацией боровика, тем более, что в 
„Толковом словаре живого великорусского языка“ В.И. Даля зафиксирова-
ны лексемы „бóромъ, бóркомъ“ со значением „брать руками, рвать“ (Даль 
1955 I: 118).

Таким образом, вероятно, понятие брусника в русском языке полу-
чило выражение через указание на цвет ягод, место произрастания и „ха-
рактер“ сбора ягод растения.

В болгарском языке этот кустарник и его ягода именуются червена 
боровинка (Енц БНМ 1999: 40), т.е. принимаются во внимание цвет ягод 
и место распространения кустарника.

Однако, „Български етимологичен речник“ фиксирует лексему бера 
со значением „късам и турям на едно място (плодове или цветя); събирам 
(нар.)“ (БЕР 1971: 42–43), т.е. понятие боровинка может отражать и „ха-
рактер“ сбора ягод растения брусника.

Интересно отметить, что в тех же сосновых лесах встречается веч-
нозеленый кустарник, весьма похожий на бруснику, а его яркие красные 
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плоды еще более увеличивают это сходство. Однако эти плоды неприятны 
на вкус и несъедобны для людей. Растение это называют толокнянкой 
обыкновенной (Arctostaphylos uva-ursi L.), оно относится к семейству 
вересковые – Ericaceae („arctos – по-гречески медведь, а „staphllos“ – кисть 
винограда, то же по-латыни: uva – виноград, ursus – медведь).

Поскольку в народе толокнянку часто смешивают с очень похожей 
на нее брусникой, следует назвать отличительные признаки растения. 
Листья брусники крупнее листьев толокнянки, они темно-зеленые, зуб-
чатые, кожистые, с сетью вдавленных жилок. Плод брусники – красная 
пятисемянная, мучнистая, шаровидная ягода.

По-видимому, в наименования толокнянка, толокняник, толок-
няк, толокница (Мазнев 2006: 917) заложено значение толочь, т.е. „пре-
вращать в мелкие куски, в порошок“ (Ожегов 1975: 695) растение, которое 
„идетъ на дубленье кож“ (Даль 1955 I: 412), т.е. акцентируется внимание 
на наиболее характерную особенность, отражающую суть растения, воз-
можности его применения в кожевенно-сапожном промысле, т.к. листья, 
стебли и ветви толокнянки использовали при дублении цветных кож, 
особенно при выделке сафьяна (тонкой и мягкой козьей или овечьей ко-
жи, специально выделанной и окрашенной в яркий цвет).

Не случайно толокнянку обыкновенную называют медвежьи ушки 
(Мазнев 2006: 917) – по сходству кожистых листьев со вдавленными сет-
чатыми жилками с медвежьим ухом. Что касается названия толокнянки 
медведник, медвежьи ягоды (Мазнев 2006: 917), то не подлежит сомне-
нию, что оно отражает любовь медведей к этим ягодам. Об этом свиде-
тельстует и наименование растения в болгарском языке – мечо грозде 
(Ланджев 2010: 273).

Кроме того, наименование боровка (Мазнев 2006: 917) в русском 
языке и дива боровинка (Ланджев 2010: 273) в болгарском языке, веро-
ятно, акцентирует внимание на место произрастания кустарника, расту-
щего в тех же лесах, что и брусника, а также „характер“ сбора ягод расте-
ния.

Так как ягоды кустарника брусника более сочные, то при раздавли-
вании получается сочная кашица. У толокнянки при раздавливании ягод 
наблюдается влажная, но мучнистая масса, отсюда и мазвания мучнúца 
(Даль 1955 IV: 413), мучанки, мучаница, мученик, мученичник, мучни-
ца (Мазнев 2006: 917) от мукá – порошок из какого-нибудь измельченно-
го вещества (Ожегов 1975: 334), в данном случае из мучнистого содержи-
мого ягоды, в результате чего эта ягода и получила наименование.

Рассмотрим происхождение наименования черника обыкновен-
ная (Vaccimum myrtillus L.) семейства брусничные – Vacciniaceae. Чер-
ника представляет собой невысокий кустарник с длинным ползучим 
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корневищем. Стебли ветвистые с зеленовато-коричневой корой. Листья 
яйцевидные, эллиптические с сетчатыми жилками, оподающие на зиму. 
Плод – шаровидная, черно-синяя, сочная ягода с сизым налетом. Растет 
черника во влажных сырых хвойных и смешанных лесах.

В „Этимологическом словаре русского языка“ М. Фасмера номина-
ция черника не зафиксирована, не нашла отражение эта лексема и в „Эти-
мологическом словаре русского языка“ Г.П. Цыганенко.

Несмотря на то, что во всех славянских языках присутствует лек-
сема чëрный, чëрен, черна, черно; укр. чорний, блр. чорны, др.-русск. чъ-
рнъ, ст.-сл. чрънъ, болг. чьрн, чéрен, чеш. čеrny, слвц. čierny и др. (Фасмер 
1964: 346) в основе номинации лежит не только цветовое обозначение 
ягод, но и обозначение места произрастания кустарника черника, а, воз-
можно, и „характер“ сбора плодов растения. Так, в русском языке наряду 
с наименованиями чернега, чернец, черноризка, черные ягоды, фик-
сируются – черника боровая, боровка, боровица (Мазнев 2006: 965), в 
болгарском языке черника именуется черна боровинка, боровица (Лан-
джев 2010: 84).

Таким образом, можно сделать следующий вывод:
– в основу номинации кустарниковых растений с ягодовидными 

плодами (брусника обыкновенная (болг. червена боровинка), 
толокнянка обыкновенная (болг. мечо грозде), черника обыкно-
венная (болг. черна боровинка)) в русском и болгарском языках 
заложены характерные, „специфические“ и функциональные 
признаки;

– в основе номинации брусника обыкновенная в русском и черве-
на боровинка в болгарском языке заложены признаки, не свой-
ственные существующим в языке принципам обозначения ягод и 
ягодных растений, – легкая срываемость ягоды со стебля, „харак-
тер“ сбора ягод растения;

– номинация толокнянка обыкновенная в русском языке создана 
на основе функционального признака, т.к. отражает возможность 
применения растения в кожевенно-сапожном промысле (при ду-
блении цветных кож);

– номинация мучнúца (толокнянка обыкновенная) и ее номина-
тивные варианты в русском языке отражают „характер“ плодов 
растения (мучнистость содержимого ягоды);

– наименования медвежье ушко, медведник, медвежьи ягоды в 
русском языке и мечо грозде в болгарском языке основываются 
на визуальном сходстве кожистых листьев с медвежьим ухом и 
на присутствии ягоды в растительном рационе медведя.
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Исследование системы обозначений кустарниковых растений с яго-
довидными плодами дало возможность установить, что принципы обо-
значения растений тематической группы в русском и болгарском языках 
идентичны: номинация по признаку, свойству, функции.

Материал исследования показывает, что доминантным (продуктив-
ным) типом номинации для обозначения кустарниковых растений с яго-
довидными плодами в русском и болгарском языках является квалифика-
тивный тип, указывающий на собственные признаки растения и его пло-
да (цвет, „характер“ плодов, „внешний вид“ листьев, место произрастания 
и „характер“ сбора плодов растения). Менее продуктивным – релятивный 
тип номинации, указывающий на их функциональное назначение („упо-
требление“ в пищу и „использование“ в промысле).
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ГЛАГОЛИ ЗА РОТАЦИЯ В СРЪБСКИЯ И В БЪЛГАРСКИЯ 
ЕЗИК: ЛЕКСИКО ТИПОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

КАНАМЕ ОКАНО

Фа кул тет за чуж ди ези ци, Уни вер си тет за чуж ди ези ци в град Кобе
Gakuen-Higashimachi 9 –  1, Nishi Ward, Kobe 651–2102, 

Япо ния, okanovickaname@gmail.com

В ста ти я та се раз г леж дат се ман ти ка та и дист ри бу ци я та на гла го ли те за ро та ция 
в сръб ския и бъл гар ския език. Лекси кал ни ят клас на гла го ли те за ро та ция пред став ля ва 
един от пе ри фер ни те и мал ко изу ча ва ни лек си кал ни кла со ве на гла го ли те за дви же ние 
и кой то обик но ве но се лек си ка ли зи ра с по мощ та на опре де лен брой гла гол ни лек се ми 
в мно го езици. Що се от на ся до сръб ския и бъл гар ския език, до се га не съ щест ву ва ни то 
един съ поста ви те лен ана лиз на да де ни те гла го ли и се очак ва да се про ве де ана лиз на се-
ман тич ни те и дист ри бу тив ни те им осо бе ности. Глав ни те це ли на да де на та ста тия са да 
бъ де напра вен лек си ко-ти по ло ги чен ана лиз на сръб ски те и бъл гар ски те гла го ли за ро та-
ция, съ що да де мон ст ри ра дист ри бу ци я та на те зи гла го ли в два та близ ко род ст ве ни езици. 
Голя мо вни ма ние е пос ве те но на по доб ности и раз ли ки меж ду ети мо ло гич но свър за ни те 
гла го ли в се ман тич но то и син так тич но то им по ве де ние, ко е то често оста ва не ви ди мо в 
реч ни ците.

Клю чо ви ду ми: лек си ко ло гия, лек си кал на ти по ло гия, съ поста ви те лен ана лиз, гла-
го ли за ро та ция, сръб ски, бъл гарски

Kaname Okano. VERBS OF ROTATION IN SERBIAN AND BULGARIAN: LEXICO-TYPOLOG-
ICAL ANALYSIS

Faculty of Foreign Studies, Kobe City University of Foreign Studies
Gakuen-Higashimachi 9 –  1, Nishi Ward, Kobe 651–2102, Japan



129

This paper deals with semantics and distribution of Serbian and Bulgarian verbs describ-
ing rotation. The lexical class of the rotation verbs presents one of the peripheric and less studied 
lexical classes of motion verbs and it is usually lexicalised by several verbal lexical units in many 
languages in the world. When it comes to the Serbian and Bulgarian language, there is no con-
trastive analysis of the verbs in question so far and it is required to analyse their semantic and 
distributional features. The main aims of this paper are to provide a lexico-typological analysis of 
the Serbian and Bulgarian rotation verbs and to demonstrate the distribution of the verbs in these 
two closely-related languages by considering the initial results from the previous lexico-typolog-
ical studies. Great attention is paid to the similarities and differences between the etymologically 
related verbs in their semantic and syntactic behaviour which is often invisible in the dictionaries.

Key words: lexicology, lexical typology, contrastive analysis, verbs of rotation, Serbian, 
Bulgarian

1. УВОД
Насто я ща та ста тия има за цел да раз г ле да се ман ти ка та и дист ри бу-

ци я та на сръб ски те и бъл гар ски те гла го ли, ко и то из ра зя ват вър те ли во 
дви же ние, т.е. ро тация. Както по каз ват раз лич ни се ман тич ни и лек си ко-
ти по ло гич ни из с лед ва ния, кон цеп тът „ро та ция“ за е ма пе ри фер но място 
в се ман тич но то по ле на дви же ни е то и се лек си ка ли зи ра с опре де лен 
брой гла гол ни лек се ми в мно го ези ци – под роб но вж. (Круг ля ко ва 2010а), 
(Круг ля ко ва 2010б), (Круг ля ко ва, Ра хи ли на 2010), (Ока но 2017), (Про ко-
ф ь е ва, Ра хи ли на 2004), (Rakhilina 2010), (Solecka 1983) и др. Въпре ки че 
исто ри я та на изу ча ва не то на гла го ли те за ро та ция не е тол ко ва крат ка, 
бро ят на из с лед ва ни я та по да де на та те ма е твър де огра ни чен в срав не-
ние с броя на из с лед ва ни я та на гла го ли за дви же ние и що се от на ся до 
сръб ския и бъл гар ския език, до се га не съ щест ву ва под ро бен ана лиз на 
да де ни те гла го ли в кон т расти вен план. В ста ти я та се ана ли зи рат стра-
те ги я та за лек си ка ли за ция на се ман тич но то по ле на ро та ци я та и се ман-
тич на та ор га ни за ция на лек си кал на та систе ма на гла го ли те за ро та ция в 
два та близ ко род ст ве ни езика.

2. ПРОУЧВАНЕ НА ЛЕКСИКАЛНОТО ЗНАЧЕНИЕ 
В ЛЕКСИКАЛНАТА ТИПОЛОГИЯ
Лек си кал на та ти по ло гия е ед на от най-ак ту ал ни те об ласти в съв ре-

мен ни те лин г вистич ни про у ча ва ния на лек си кал на та систе ма в един или 
друг език и ак тив но се об съж дат те о ре тич ни те ѝ ас пек ти – вж. (Koptjevs-
kaja-Tamm 2002), (Koptjevskaja-Tamm, Rakhilina, Vanhove 2016), (Ра хи ли на, 
Плун гян 2007), (Ра хи ли на, Рез ни ко ва 2013). Както е от бе ля за но в Круг ля-
ко ва, Ра хи ли на 2010, да де но то направ ле ние си поста вя след ва щи те за да-
чи: (1) как ви зна че ния се из ра зя ват лек си кал но; (2) как ви зна че ния мо-
гат да се лек си ка ли зи рат в ед на лек се ма, а как ви зна че ния се из ра зя ват 
са мо чрез сво бод ни син таг ми; (3) лек си ка ли за ци я та на как ви зна че ния е 
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уни вер сал на и се наб лю да ва в по ве че то ези ци в све та, и ко ди ра не на как-
ви зна че ния е лин г вос пе ци фич но и се на ми ра в огра ни чен брой ези ци; 
(4) как ви ти по ве зна че ния мо гат съв мест но да съ щест ву ват в ед на лек се-
ма – фе но мен на мно гоз нач ност; (5) как ви ти по ве лек си кал ни систе ми се 
об ра зу ват след ком би на ци я та на зна че ния (Круг ля ко ва, Ра хи ли на 2010: 
с. 241). През пос лед ни те го ди ни мно го из с ле до ва те ли с го лям ин те рес 
изу ча ват раз лич ни лек си кал ни кла со ве ка то напри мер гла го ли за дви же-
ние във во да, ро та ция, ко ле ба тел но дви же ние, па да не и т. н. Тряб ва да се 
от бе ле жи, че по вре ме на ти по ло гич но про уч ва не на лек си кал но то зна-
че ние важ на ро ля играе съ поста ви тел ни ят ана лиз на род ст ве ни те ези ци. 
В об ласт та на тра ди ци он на та ти по ло гия, ко я то се от на ся най-често до 
гра ма ти ка и син так сис, съ поста вя не то на ге не тич но свър за ни те ези ци се 
на ми ра ше из вън ти по ло гич но то из с лед ва не на ези ци, тъй ка то се смя та-
ше, че съ поста вя не то на род ст ве ни те ези ци из к люч ва въз мож ност та за 
по лу ча ва не на ти по ло гич но зна чи ми из во ди за пре де ли те на ези ко во ва-
ри ра не (Киб рик 1993, с. 16). Но как то от бе ляз ва А. Е. Киб рик, съ постав ка-
та на род ст ве ни те ези ци пред став ля ва не об хо ди ма та част от лин г вистич-
на та ти по ло гия и при те жа ва ме то до ло гич ни пре дим ст ва (пак там). Тази 
ми съл е при ло же на в ре ди ца из с лед ва ния на Москов ска та ти по ло гич на 
гру па, ко и то са ос но ва ни на съ поста вя не то на лек си кал на систе ма в род-
ст ве ни и не род ст ве ни ези ци – вж. (Про ко ф ь е ва, Ра хи ли на 2004), (Про ко-
ф ь е ва, Ра хи ли на 2005), (Rakhilina 2010) и мн. др. Такъв под ход по каз ва, 
че лек си ка та, въпре ки сво я та слож на и раз но об раз на ор га ни за ция, има 
опре де ле на систем ност, ко я то се осъ щест вя ва с по мощ та на ти по ло гич но 
ре ле ван т ни се ман тич ни па ра мет ри, и ут вър ж да ва зна чи мост та на изу ча-
ва не то на род ст ве ни те ези ци в раз ра бот ка та на ти по ло гич ни ана ли зи от-
нос но лек си кал на система.

3. СЕМАНТИЧНО ПОЛЕ НА РОТАЦИЯТА

3.1. Струк ту ра на кон цеп та „ро тация“
Кон цеп тът „дви же ние“ пред став ля ва ед но от най-важ ни те и най-ос-

нов ни те прост ран ст ве ни яв ле ния за чо века. Концеп тът „ро та ция“ за е ма 
от но си тел но пе ри фе рий но то място в да де но то се ман тич но поле. Глаго-
ли те за ро та ция дъл го вре ме не бя ха пред мет на из с лед ва не в лек си ко-
ло ги я та и за пър ви път бя ха раз г ле да ни ка то от де лен лек си ка лен клас в 
ре ди ца ра бо ти на руски те лин г висти – вж. (Круг ля ко ва 2010а), (Круг ля-
ко ва 2010б), (Круг ля ко ва, Ра хи ли на 2010), (Rakhilina 2010). Тези лек си ко-
ти по ло гич ни ра бо ти, ос вен ма те ри а ли те от дру ги те ези ци, раз г леж дат и 
сла вян ски те ма те ри а ли ка то руски, пол к ски и сръб ски, но до се га не съ-
щест ву ва из с лед ва не, пос ве те но на под роб но то опи са ние на сръб ски те и 
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бъл гар ски те гла го ли за ро та ция в кон т расти вен план (за сръб ски те гла-
го ли вж. Круг ля ко ва 2010а).

Кон цеп тът „ро та ция“ се от ли ча ва от кон цеп та „дви же ние“ по ар гу-
мен т на та си струк ту ра: за раз ли ка от кон цеп та „дви же ние“, кой то обик-
но ве но има ос нов ни те ком по нен ти „из ход на точ ка“ (Source), „тра ек то-
рия“ (Path) и „край на точ ка“ (Goal), в си ту а ци я та с вър те ли во то дви же-
ние твър до е труд но да се раз ли ча ват те зи три ос нов ни ком по нен та, 
съ що та ка и да се опре де лят по со ка и на чин на дви же ни е то, как то е при 
обик но ве но, т.е. постъ па тел но дви жение. При опис ва не на се ман тич на та 
струк ту ра за ро та ция най-важ ни те ком по нен ти пред став ля ват „кръ го ва 
тра ек то рия“ (Trajectory), „су бект на дви же ние“ (Trajector) и „ори ен тир“ 
(Landmark). С по мощ та на те зи ком по нен ти мо же да да дем де фи ни ци я та 
за про то ти пич на та си ту а ция на вър те ли во дви же ние по след ния на чин: 
„су бект на ро та ция се пре мест ва по кръ го ва та тра ек то рия в опре де ле на 
сре да“ (Langacker 2002: 149–163), (Круг ля ко ва 2010а: с. 9), (Круг ля ко ва, 
Ра хи ли на 2010: с. 242). Както по каз ват ре зул та ти те от пред ход ни те ти по-
ло гич ни из с лед ва ния, в един език обик но ве но се на ми рат от три до осем 
лек си кал ни еди ни ци за из ра зя ва не на ро та ция и гла го ли те от да де но то 
се ман тич но по ле са доста тъч но близ ки по се ман ти ка та им. Тряб ва да се 
от бе ле жи, че се ман тич но то по ле на ро та ци я та има доста тъч но слож на 
вът реш на ор га ни за ция, ко я то се осъ щест вя ва с по мощ та на до пъл ни тел-
ни се ман тич ни па ра метри.

3.2. Струк ту ра на се ман тич но то по ле на ро та цията
Ре зул та ти те от лек си ко-ти по ло гич ни те из с лед ва ния по каз ват, че в 

се ман тич но то по ле на ро та ци я та най-ре ле ван т ни те се ман тич ни па ра мет-
ри пред став ля ват „място на оста на вър те ли во то дви же ние“ и „те сен кон-
такт с плоскост“. По те зи па ра мет ри да де но то се ман тич но по ле се раз де ля 
на три се ман тич ни зо ни: (I) зо на на ро та ция око ло вън ш на ос, (II) зо на на 
ро та ция око ло вът реш на ос без те сен кон такт с плоскост, (III) зо на на ро-
та ция око ло вът реш на ос с те сен кон такт с плоскост (Круг ля ко ва, Ра хи ли-
на 2010: 242–245). Струк ту ра та на се ман тич но то по ле на ро та ци я та мо же 
да се илюст ри ра с таб ли ца та, пред ста ве на по-до лу (табл. 1).
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Таб ли ца 1. Струк ту ра на се ман тич но то по ле на ро та цията

I. ЗОНА НА РОТАЦИЯ ОКОЛО ВЪНШНА ОС
I. вън ш на ос 1. реф лек сив на тра-

ек тория
1.1. вид на су бек та (къд ра ва ко са, по ве тица)

2. не реф лек сив на 
тра ек тория

2.1. за вих ре на тра ек тория

2.2. иде ал но кръ го ва 
тра ек тория

2.2.1. над/под ори ентир

2.2.2. в ед на и съ ща 
плоскост с ори ентир

II. ЗОНА НА РОТАЦИЯ ОКОЛО ВЪТРЕШНА ОС 
БЕЗ ТЕСЕН КОНТАКТ С ПЛОСКОСТ

II. вът реш-
на ос без 
кон такт с 
плоскост

1. оду шевен 1.1. брой на обо ро ти те/пъл но та на обо рота
(еди ни чен, мно жест вен; пъл ни, не пълни)

2. не о ду шевен 2.1. го ля ма бър зина 2.1.1. брой на обо ро ти-
те/пъл но та на обо ро та 
(еди ни чен, мно жест-
вен; пъл ни, не пълни)

2.2. мал ка бър зина 2.2.1. брой на обо ро ти-
те/пъл но та на обо ро та 
(еди ни чен, мно жест-
вен; пъл ни, не пълни)

III. ЗОНА НА РОТАЦИЯ ОКОЛО ВЪТРЕШНА 
ОС С ТЕСЕН КОНТАКТ С ПЛОСКОСТ

III. вът реш на 
ос с кон такт с 

плоскост

1. с постъ па тел но 
дви жение

1.1. брой на обо ро ти те/пъл но та на обо рота
(еди ни чен, мно жест вен; пъл ни, не пълни)

2. без съ щест ве на 
про мя на на мястото

2.1. брой на обо ро ти те/пъл но та на обо рота
(еди ни чен, мно жест вен; пъл ни, не пълни)

Към пър ва та зо на се от на ся вър те ли во дви же ние, ко е то се из вър ш-
ва око ло вън ш на та ос – напр. Верто лет кръ жи в не бе то. В да де на та зо на 
най-често са ре ле ван т ни се ман тич ни те па ра мет ри „тра ек то рия на вър-
те ли во дви же ние“ (реф лек сив на тра ек то рия vs. не реф лек сив на тра ек то-
рия), „фор ма на тра ек то рия“ (за вих ре на тра ек то рия vs. иде ал на кръ го ва 
тра ек то рия) и „сре да на вър те ли во дви же ние“ (ро та ция над/под вън ш ния 
ори ен тир vs. ро та ция в ед на и съ ща плоскост с ори ен ти ра). В ня кои ези ци 
е въз мож но на ли чи е то на ре ле ван т ния па ра ме тър „на ли чие на постъ па-
тел но дви же ние“ (с постъ па тел но дви же ние vs. без постъ па тел но дви же-
ние). За под зо на та на ро та ци я та с реф лек сив на тра ек то рия важ на ро ля 
играе па ра ме тъ рът „вид на су бек та“ (напр. къд ра ва ко са, по ве ти ца, змия). 
Някои от те зи про ти во поста вя ния мо гат да се срещ нат сред сла вян ски те 
езици. Напри мер във вой во дин ския ру син ски език ня кои гла го ли за ро та-
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ция об ра зу ват про ти во поста вя не по па ра ме тъ ра „тра ек то рия на вър те ли-
во дви же ние“: гла го лът кру жиц се упот ре бя ва за из ра зя ва не на ро та ци я та 
с не реф лек сив на, т.е. кръ го ва тра ек то рия, до ка то гла го лът виц ше опис ва 
ро та ци я та с реф лек сив на – най-често спи ра ло вид на или въл но об раз на – 
тра ек то рия (Ока но 2017: 48–49).

Вто ра та зо на пред став ля ва ро та ция, ко я то се из вър ш ва око ло вът-
реш на та ос на су бек та без те сен кон такт с плоскост – напр. Земя та се 
вър ти око ло оста си. Рота ция от то зи род обик но ве но ре а ли зи ра без съ-
щест ве на про мя на на място то на су бекта. Реле ван т ни те се ман тич ни па-
ра мет ри за да де на та се ман тич на зо на са „ани мат ност на су бек та“ (оду ше-
вен су бект vs. не о ду ше вен су бект), „бър зи на на ро та ция“ (бър зо vs. лес но), 
„брой на обо ро ти те“ (еди ни чен обо рот vs. мно го обо ро ти) и „пъл но та на 
обо ро та“ (пъ лен обо рот vs. не пъ лен обо рот). Анг лийск и те гла го ли за ро-
та ция напри мер се про ти во поста вят по от но ше ние на па ра ме тъ ра „бър-
зи на на ро та ция“: гла го ли те spin и whirl из ра зя ват вър те ли во дви же ние с 
го ля ма бър зи на, до ка то за оста на ли те гла го ли ка то revolve, wheel, roll и др. 
не са ре ле ван т ни те зи се ман тич ни па ра мет ри не са ре ле ван т ни и те мо гат 
да из ра зя ват и бър за, и бав на ро та ция (Круг ля ко ва 2010а: с. 14).

Тре та та зо на е се ман тич на та зо на на тър ка ля не – напр. Мага ре то 
се тър ка ля ше в пе пелта. Към та зи се ман тич на зо на се от на ся ро та ция, 
ко я то се ре а ли зи ра око ло вът реш на та си ос с те сен кон такт с плоскостта. 
За ро та ция от то зи род са ха рак тер ни след ни те се ман тич ни па ра мет ри: 
„на ли чие на постъ па тел но дви же ние“ (с постъ па тел но дви же ние vs. без 
постъ па тел но дви же ние), „брой на обо ро ти те“ (еди ни чен обо рот vs. мно-
го обо ро ти) и „пъл но та на обо ро та“ (пъ лен обо рот vs. не пъ лен обо рот). 
Според ре зул та ти те от пред ход ни те из с лед ва ния в мно го ези ци да де на та 
се ман тич на зо на се лек си ка ли зи ра със спе ци ал ни гла го ли за тър ка ля не, 
а та зи се ман тич на зо на най-често не е достъп на за оста на ли те гла го ли 
със зна че ние на ро та ция. В ня кои ези ци се на ми рат две лек се ми, ко и то 
се от ли ча ват по па ра ме тъ ра „на ли чие на постъ па тел но дви же ние“ (напр. 
ис пан ски те гла го ли rodar за ро та ция в ком би на ция с постъ па тел но дви-
же ние и revolcarse за ро та ция без съ щест ве на про мя на на място то на су-
бек та), а в ня кои ези ци та зи раз ли ка не е съ щест ве на (напр. япон ски ят 
гла гол korogaru за две те си ту а ции) (Круг ля ко ва 2010а: с. 16).

4. СРЪБСКИ И БЪЛГАРСКИ ГЛАГОЛИ ЗА РОТАЦИЯ
На ше то из с лед ва не се ба зи ра на ана ли за на при ме ри те, взе ти от 

лек си кограф ски те ма те ри а ли (сръб ски – Реч ник српско га јези ка 2007, 
Реч ник српскох р ва т ск о га књижев ног јези ка 1967–1976; бъл гар ски – Реч-
ник на бъл гар ския език 2001–2015, Реч ник на бъл гар ския език 2010, Ра-
де ва 2007), а съ що от кор пу са на сръб ския и бъл гар ския език (сръб ски – 
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Ви тас 2013; бъл гар ски – Бъл гар ски на ци о на лен кор пус). Мате ри а ли те ни 
са до пъл не ни и с при ме ри от из во ри от ин тер нет (Гу гъл). Ядро то на се-
ман тич но то по ле на ро та ци я та пред став ля ват в сръб ския език гла го ли те 
окре та ти се, врте ти се, кру жи ти, оби ла зи ти, цир ку ли са ти, котрљати се, 
ваљати се, ви ти се, ко вит ла ти се, а в бъл гар ския език – гла го ли те вър тя 
се, кръ жа, оби ка лям, цир ку ли рам, тър ка лям се, ва лям се, вия се, вих ря се. 
По-до лу ще бъ дат пред ста ве ни ре зул та ти те на ана ли за на гла го ли те за 
ро та ция в два та езика.

Окре та ти се ~ врте ти се vs. вър тя се
В сръб ския език цен т рал но то място на се ман тич но то по ле на ро та-

ци я та за е ма гла го лът окре та ти се. Както е из тъл ку ва но в Реч ник на сръб-
ско хър ват ския кни жо вен език, да де ни ят гла гол из ра зя ва про мя на на по-
ло же ни е то на су бект чрез кръ го во дви же ние (Реч ник српскох р ва т ск о га 
књижев ног јези ка, т. 4, с. 106). Глаго лът окре та ти се обик но ве но опис ва 
рав но мер но връ ща не око ло вът реш на та ос и вън ш ния ори ен тир с от но-
си тел но мал ка бър зи на, за то ва обо ро ти те на ро та ци я та са най-често раз-
ли чи ми (Круг ля ко ва 2010а: с. 13). В си ту а ца и я та, ко я то се лек си ка ли зи ра 
с по мощ та на гла го ла окре та ти се, не се раз ли ча ват ни то бро ят на обо ро-
ти те, ни то пъл но та та на обо рота:

(1)  А он се са мо окре нуо и по бе гао. (Јошић-Вишњић 1999)
(2)  Пушио бих, а не знам где је упаљач. Мислим та ко, мис лим, окре нем 

се на јед ну па на дру гу стра ну, сан ме не хва та, а чујем доб ро: пе вају 
анђели. (Јошић-Вишњић 1999)

(3)  Неки кли за чи мо гу се окре ну ти око своје осе шест пу та у се кун ди, а у 
ок ви ру јед не пи ру е те чак 70 пу та. (Гугъл)

Гла го лът окре та ти се, по не же не раз ли ча ва броя на обо ро ти те и 
пъл но та та на обо ро та, мо же да из ра зя ва раз лич ни зна че ния на вър те ли-
во дви же ние с кръ го ва тра ек тория. Тряб ва да се от бе ле жи, че су бек тът за 
гла го ла окре ну ти се е най-често оду ше вен, тъй ка то ро та ци я та му ви на ги 
се на ми ра под кон т ро ла на су бек та, но су бек тът мо же да бъ де и не о ду-
ше вен, ко га то ро та ци я та се на ми ра под кон т ро ла на чо ве ка или на са мия 
субект:

(4)  Чула сам ка ко се иза ме не окреће кључ у бра ви; та ко се нађох у биб ли-
о те ци као у ка за ма ту. (Јошић-Вишњић 1999)

(5)  Када се Земља окреће око своје осе то зо ве мо ро та ција. (Гугъл)
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Сръб ски ят гла гол врте ти сее се ман тич но бли зък на гла го ла окре-
та ти се и пред став ля ва един от ос нов ни те гла го ли за ро та ция в сръб ския 
език. За раз ли ка от си но мич ния си гла гол, да де ни ят гла гол се из пол з ва за 
из ра зя ва не на рав но мер но вър те ли во дви же ние с го ля ма бър зи на, ко е-
то се ре а ли зи ра пре дим но око ло вът реш на та ос (Круг ля ко ва 2010а: с. 13). 
За се ман ти ка та на то зи гла гол е ре ле ван т но ро та ци я та да се вър ши не ед-
нократ но по кръ го ва та тра ек то рия, ка то врте ти се не се упот ре бя ва за 
опис ва не на си ту а ция с ед нократ на ро та ция или на си ту а ция с ро та ция, 
ко я то има за вих ре на или спи ра ло вид на тра ек тория.

(6)  – Ја ћу да играм, – ре че пос ле пе тог пи ва кад је ви део ка ко се па ро ви 
врте. (Ви тас 2013)

(7)  Када је му зи ка по че ла и вртеш ка по че ла да се врти, моја ћер ка је има-
ла сме шак који не мо же да се од г лу ми. (Гугл)

(8)  А уве че, код се оског учи теља Ми лен ко вића пију шљиво ви цу, врти се 
ра жањ, Ге ра си мов псује на српском и руском на из ме нич но, ра кија је 
жесто ка. (Јошић-Вишњић 1999)

За те зи два сръб ски гла го ла бъл гар ски ят език има са мо един ек-
ви ва лент, т.е. гла го ла вър тя се, кой то е ети мо ло гич но свър зан със сръб-
ския врте ти се (два та гла го ла са въз ник на ли от ста ро бъл гар ския гла-
гол*vrьtěti sę (Фас мер 1986–1987, т. 1: с. 301). Даде ни ят бъл гар ски гла гол 
за раз ли ка от сръб ския си ког нат се упот ре бя ва за обоз на ча ва не на вър те-
ли во дви же ние око ло вът реш на та и вън ш на та ос, при то ва не е от зна че-
ние как ва е бър зи на та на ро та ци я та: вър тя се мо же да из ра зя ва и бав на, 
и бър за ро тация.

(9) Земя та се вър ти око ло оста си, ка то съ щев ре мен но оби ка ля око ло 
Слън це то. (Гугл)

(10) Това оз на ча ва, че ко га то ве ло си пе дът е в дви же ние, пе да ли те се 
вър тят. (Гугл)

(11) Виен ско то ко ле ло е уве се ли тел но съ о ръ же ние, ко е то пред став ля-
ва огром но вер ти кал но ко ле ло, вър тя що се око ло ос, раз по ло же на в 
цен тъ ра му. (Гугл)

Бъл гар ски ят вър тя се не раз ли ча ва място на оста на вър те ли во то 
дви же ние и мо же да обоз на ча ва мно го си ту а ции с ро та ция око ло вън ш-
ния ори ентир. При то ва наб лю да ва ща та се ро та ция ви на ги се на ми ра под 
кон т ро ла на су бек та и се из вър ш ва мно гократ но и рав но мерно.
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(12)  Земна та гра ви та ция е при чи на та Лу на та да се вър ти око ло Зе мя-
та. (Гугл)

(13)  И след ка то се вър тят над Ви то ша в про дъл же ние на 45 ми ну ти, 
бом бар ди ро ва чи те по е мат в раз лич ни по со ки. (Гугл)

Кру жи ти vs. кръжа
Сръб ски ят кру жи ти и бъл гар ски ят кръ жа пред став ля ват де но ми-

на тив ни гла го ли и имат общ ети мо ги чен ко рен*krǫg ‘круг’ (Фас мер 1986–
1987, т. 2: с. 385). Както се виж да от тях на та ети мо ло гия, два та гла го ла се 
упот ре бя ват за обоз на ча ва не на кръ го во дви же ние на су бек та, ко е то се 
из вър ш ва око ло вън ш ния ори ентир.

Сръбски:
(14)  Бомбар де ри и да нас кру же тра жећи нас. (Реч ник српскох р ва т ск о га 

књижев ног јези ка, т. 3: с. 94)
(15)  Хели коп тер је на око 600 ме та ра над мор ске ви си не кру жио из над 

њих, а пи лот га је на во дио ка ко би ука зао на њихов по ло жај. (Гугл)

Бъл гарски:
(16)  Зара ди мъг ла та са мо ле тът кръ жи дъл го във въз ду ха. (Реч ник на 

бъл гар ския език 2010)
(17)  Успо ред но на джип ка та плав но кръ жат ор ли, а по-на го ре гар ги къл-

ват ока ля ни те тру по ве на мал ки кон че та. (Гугл)

При упот ре ба та на сръб ския кру жи ти и бъл гар ския кръ жа е от зна-
че ние место по ло же ни е то на вън ш ния ори ен тир: връ ща не от то зи род 
обик но ве но се ре а ли зи ра над/под ори ен ти ра (за то ва су бек ти те са най-
често ле тя щи), до ка то упот ре ба та на те зи гла го ли не е оби чай на за опис-
ва не на си ту а ция с кръ го во връ ща не око ло ори ен ти ра в ед на и съ ща рав-
ни на с не го ос вен в ня кои ме та фо рич ни кон тек сти, срв. Уг лав ном, ка да је 
ен г леска вла да јед но га да на опоз ва ла де ду и он се вра тио у Лон дон, по че ла 
је да кру жи при ча о мла дом Тур чи ну који је њего вом ми лошћу и љубаз ношћу 
тајно пре ба чен на Ост р во [≈ ‘исто ри я та за поч на да се раз про ст р а ня ва’] 
(Јошић-Вишњић 1999); Слу хо ве те за връз ка меж ду два ма та за поч на ха да 
кръ жат още през април, ко га то Фер хой ген наз на чи Ер лер за шеф на ка би не-
та си [≈ ‘слу хо ве те за поч на ха да се раз про ст р а ня ват’]. (Гугл)

Оби ла зи ти ~ цир ку ли са ти vs. оби ка лям ~ цир к лирам
Сръб ски ят гла гол оби ла зи ти и бъл гар ски ят гла гол оби ка лям оз-

на ча ват вър те ли во дви же ние по точ ки те, ко и то се на ми рат в кръ го ва та 
тра ек тория. За раз ли ка от пред ход ни те гла го ли кру жи ти и кръ жа два та 
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гла го ла опис ват си ту а ци я та, в ко я то се ре а ли зи ра це ле на со че но кръ го во 
дви же ние в ед на и съ ща рав ни на с ори ен тира. Рота ция от то зи род, до кол-
ко то се из вър ш ва с опре де ле на цел, обик но ве но има по тен ци а лен край на 
дейст ви е то, за то ва бро ят на обо ро ти те най-често е огра ничен.

Сръбски:
(18)  Када је [мајка] ум р ла, био сам на не ким буч ним друш т вом: оби ла зи-

ли смо ка фа не и тра жи ли кав гу, док нас ни су при ве ли у ста ни цу ми-
ли ције. (Јошић-Вишњић 1999)

(19)  Зато су уд војене ре дов не ноћне стра же, а пат ро ле грађана оби ла зе 
град. (Ви тас 2013)

Бъл гарски:
(20)  Обико лих при я те ли те си. (Реч ник на бъл гар ския език 2010)
(21)  Британ ци те оби ка лят су пер мар ке ти те 64 дни от жи во та си. (Гугл)

Тряб ва до пъл ни тел но да се от бе ле жи, че сръб ски ят оби ла зи ти и 
бъл гар ски ят оби ка лям мо гат да оз на ча ват дви же ни е то око ло ори ен ти ра, 
ко га то се по соч ва ори ен ти рът чрез пред лож на та кон ст рук ция с пред ло-
зи те око/око ло, ср. Свеш те ни ци из но се црве ну плаш та ни цу и три пу та, уз 
зву ке кле па ла, оби ла зе око цркве, што сим бо лич но пред ставља христо ву 
сах ра ну (Гугл); Ко га то све щи те са ве че за па ле ни, хо ра та оби ка лят око ло 
цър к ва та три пъ ти и след то ва слу шат ме са та, ко я то про дъл жа ва це ли 
три ча са (Гугл).

Ко га то кръ го во то дви же ние ре гу ляр но се пов та ря, в сръб ския и 
бъл гар ския език се упот ре бя ват спе ци ал ни те гла го ли цир ку ли са ти и цир-
ку ли рам, ко и то обоз на ча ват пов та ря що то се дви же ние по за фик си ра на-
та кръ го ва тра ек то рия – напр. Треба прећи стра ду (…) којом непреста но 
цир ку ли рају ка ми о ни и мо то цик ли (Реч ник српскох р ва т ск о га књижев ног 
јези ка, т. 6: с. 804); Ав то бу сът цир ку ли ра ше от цен тъ ра до хи жа та (Реч-
ник на бъл гар ския език 2010). Тези гла го ли, за раз ли ка от гла го ли те оби-
ла зи ти и оби ка лям, ня мат по тен ци а лен край на дейст ви е то и из ра зя ват 
из к лю чи тел но мно гократ но дви жение. Освен то ва два та гла го ла съ що се 
упот ре бя ват в зна че ние на раз про ст р а ня ва не на не ща (напр. вирус).

Котрљати се ~ ваљати се vs. тър ка лям се ~ ва лям се
Сръб ска та двой ка гла го ли котрљати се и ваљати се съ що ка то сво-

и те бъл гар ски ек ви ва лен ти тър ка лям се и ва лям се от де ля се ман тич на та 
зо на на ро та ция око ло вът реш на та ос с те сен кон такт с рав ни на и об ра зу-
ва про ти во поста вя не то по па ра ме тъ ра „на ли чие на постъ па тел но дви же-
ние“. Следо ва тел но, ко га то се упот ре бя ват сръб ски ят котрљати се и бъл-
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гар ски ят тър ка лям се, ро та ци я та се ре а ли зи ра с прогре сив но дви же ние, 
ко е то има те сен кон такт с рав ни на, а ко га то се упот ре бя ват сръб ски ят 
ваљати се и бъл гар ски ят ва лям се, кръ го во то дви же ние се из вър ш ва без 
съ щест ве на про мя на на мястото:

Сръбски:
(22)  Реп јој поска кује из међу ло па ти ца, а по мо ранџе од ска кују с ивичњака 

и котрљају се ка слив ни ку. (Ви тас 2013)
(23)  Путни ци су се ваљалиод сме ха, осим јед ног који је одјед ном преб ле део 

и по чео да мла та ра ру ка ма. (Ви тас 2013)

Бъл гарски:
(24)  Напа да те лят виж да как къл бо то се тър ка ля към мре жа та и се за-

тич ва към три би ин те с по бед нос но вдиг на ти ръ се. (Гугл)
(25)  Нався къ де на о ко ло се ва ля ха кни ги, по сто ло ве те с оги ер ски раз ме ри, 

по огром но то лег ло и ма са та, сти га ща до гър ди те на Пе рин. (Бъл-
гар ски на ци о на лен корпус)

Ви ти се vs. вия се
Ког на ти те ви ти се и вия се от де лят тяс на та се ман тич на об ласт на 

ро та ция по спи ра ло об раз на та и въл но об раз на тра ек то рия, ко я то обик но-
ве но съпро вож да съ от вет но уве ли чение. Българ ски ят вия се ши ро ко се 
упот ре бя ва за из ра зя ва не на спи ра ло об раз но дви же ние на дъ лъг и тъ нък 
су бект (напр. змия, къд ра ва тре ва) или су бек ти, ко и то об ра зу ват по доб ни 
фор ми (напр. дим, па ра, сне жин ка), въл но об раз но дви же ние на дъ лъг и 
тъ нък су бект (напр. път, ре ка, ре ди ца от хо ра) и спи ра лоб раз но дви же ние 
на пти ци (напр. орел).

(26)  Там слън це то све те ше мно го по-сил но, не бе то бе ше два пъ ти по-ви-
со ко, а око ло ро во ве те и пле то ве те се ви е ха ху ба ви ло зи. (Реч ник на 
бъл гар ския език 2005–2015)

(27)  Черен дим се вие над Плов див, го ри цех за пласт ма са. (Гугл)
(28)  Пътят се вие през хъл миста та рав ни на. (Реч ник на бъл гар ския 

език 2005–2015)

Об ласт та на упот ре ба та на сръб ския ви ти сее по-тяс на от бъл гар-
ски я си когнат. Даде ни ят гла гол не е скло нен да се упот ре бя ва в си ту а ция 
с въл но об раз на ро та ция на дъл ги и тън ки су бек ти ка то ре ка и път и обик-
но ве но опис ва са мо ро та ция на ле ки не о ду ше ве ни су бекти. За из ра зя ва не 
на въл но об раз на та ро та ция на дъл ги те и тън ки те су бек ти обик но ве но се 
из пол з ва спе ци ал ни ят гла гол вијуга ти, срв. Ре ка се *вије / вијуга.
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(29)  Лаке као гуш чије перје, па хуљице се вију из над моје гла ве и за мећу 
траг тро лејбу су. (Јошић-Вишњић 1999)

(30)  Из згра де се вије дим, про зо ри су по пу ца ли или из ба че ни из ра гасто ва, 
а по пу ца ла су стак ла и на окол ним згра да ма. (Ви тас 2013)

Ко вит ла ти сеvs.вих рясе
Сръб ски ят гла гол ко вит ла ти се и съ от вет ни ят му бъл гар ски ят гла-

гол вих ря се опис ват спе ци фич на си ту а ция, в ко я то ле ки ят су бект из вър-
ш ва кръ го во дви же ние с го ля ма бър зи на по ра ди вън ш на си ла. В та ка ва 
си ту а ция се под раз би ра, че вър те ли во то дви же ние се на ми ра из вън кон-
т ро ла на су бек та: ро та ци я та обик но ве но има ха о ти чен ха рак тер и най-
често прид ру жа ва постъ па тел но дви жение:

Сръбски:
(31)  Сигур но сте кад год пос мат ра ли сићуш на зрнца пра ши не ка ко се ко-

вит лају и тре пе ре у сун че вом зра ку, про пуш те ном кроз пу ко ти ну у 
там ну со бу. (Ви тас 2013)

(32)  Свијет се по ма ло ра зи ла зи, а Мо риће и њихо во друш т во тек по ду зе ло 
пиће, те ре вен че и јед на ко тјерају ша лу с Ђер зе ле зом, који напре же 
очи да у мра ку ра заз на Зем кин лик, док му се све пред очи ма по ми че и 
ко вит ла. (Јошић-Вишњић 1999)

Бъл гарски:
(33)  Голе ми теж ки сне жин ки се вих ре ха в мра ка и се тру па ха по дър ве-

та та на пло ща да, по сгра ди те и стъл бо ве те с га зе ни фе не ри по ули-
ца та. (Гугл)

(34)  Черни об ла ци се вих ре ха над гра да, тъй че всич ко бе ше в по лум рак, но 
по жа ри те се усил ва ха. (Бъл гар ски на ци о на лен корпус)

5. СЪПОСТАВЯНЕ НА ДВЕТЕ СИСТЕМИ 
НА ГЛАГОЛИТЕ ЗА РОТАЦИЯ
Спо ред ре зул та ти те от на ши те наб лю де ния вър ху гла го ли те за ро-

та ция в сръб ския и в бъл гар ския език раз про ст р а не ни е то на гла го ли те за 
ро та ция в два та ези ка мо же да се пред ста ви във вид на след ва щи те по-до-
лу таб лици:
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Таб ли ца 2. Разпро ст р а не ние на гла го ли те за ро та ция в сръб ския език

Зона Гла голи Ос нов ни кон тексти

I./II. окре та ти се
Рав но мер но вър те ли во дви же ние око ло вът реш на та ос 
или вън ш ния ори ен тир (не са от зна че ние ни то бро ят на 
обо ро ти те, ни то пъл но та та на кръга).

I. кру жити Ро та ция на оду ше вен и не о ду ше вен обект над/под вън ш-
ния ори ентир.

I. оби ла зити Ро та ция око ло ори ен ти ра с опре де ле на цел.
I. цир ку ли сати Пов та ря що се дви же ние по за фик си ра на тра ек тория.

I. ви ти се Дви же ние на лек обект по спи ра ло об раз на или въл но об-
раз на тра ек то рия със съ от вет но уве ли чение.

I. ко вит ла ти се Бър за и ха о тич на ро та ция на лек обект по ра ди вън ш на 
си ла (обик но ве но с постъ па тел но дви жение).

II. врте ти се Ме ха нич на мно гократ на ро та ция с го ля ма бър зина.
III. котрљати се Тър ка ля не с постъ па тел но дви жение.
III. ваљати се Тър ка ля не без съ щест ве на про мя на на мястото.

В сръб ска та систе ма цен т ра лен член на се ман тич но то по ле на ро та-
ци я та пред став ля ва гла го лът окре та ти се, кой то обоз на ча ва рав но мер но 
вър те ли во дви же ние око ло вът реш на та ос и вън ш ния ори ентир. Особе-
ност та на да де на та лек се ма се състои в то ва, че в ней на та се ман ти ка бро-
ят на обо ро ти те и пъл но та та на обо ро та не са от зна че ние и за то ва лек-
се ма та мо же да се упот ре бя ва в ши ро ки кон тек сти за ро тация. Глаго лът 
врте ти се из ра зя ва рав но мер на мно гократ на ро та ция с го ля ма бър зи-
на, ко я то се из вър ш ва пре дим но око ло соб ст ве на та ос, до ка то гла го ли те 
кру жи ти и оби ла зи ти се упот ре бя ват за ро та ция око ло вън шен ори ен-
тир, ко я то се ре а ли зи ра по кръ го ва тра ек тория. Глаго лът цир ку ли са ти се 
упот ре бя ва за из ра зя ва не на мно гократ но кръ го во дви же ние по за фик си-
ра на тра ек то рия, но за раз ли ка от гла го ла оби ла зи ти па ра ме тъ рът „це ле-
на со че ност“ не е съ щест вен за то зи глагол. Глаго лът ви ти се опис ва вър-
те ли во дви же ние по спи ра ло об раз на или въл но об раз на тра ек то рия със 
съ от вет но уве ли че ние, до ка то гла го лът ко вит ла ти се оз на ча ва бър за и 
ха о тич на ро та ция на лек обект, ко я то е при диз ви ка на от вън ш на та сила. 
Глаго ли те котрљати се и ваљати се об ра зу ват про ти во поста вя не по па-
ра ме тъ ра „на ли чие на постъ па тел но дви жение“.
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Таб ли ца 3. Разпро ст р а не ние на гла го ли те за ро та ция в бъл гар ския език

Зона Гла голи Ос нов ни кон тексти

I./II. вър тя се
Рав но мер на мно гократ на ро та ция око ло вът реш на та ос 
и вън ш ния ори ен тир (обик но ве но с мно жест вен и пъ лен 
оборот).

I. кръжа Ро та ция на оду ше вен и не о ду ше вен обект над/под вън ш ния 
ори ентир.

I. оби калям Ро та ция око ло ори ен ти ра с опре де ле на цел.
I. цир ку лирам Пов та ря що се дви же ние по за фик си ра на тра ек тория.

I. вия се Вър те ли во дви же ние по спи ра ло вид на или въл но об раз на 
тра ек то рия със съ от вет но уве ли чение.

I. вих ря се Бър за и ха о тич на ро та ция на лек обект по ра ди вън ш на 
сила.

III. тър ка лям се Тър ка ля не с постъ па тел но дви жение.
III. ва лям се Тър ка ля не без съ щест ве на про мя на на място.

В бъл гар ска та систе ма гла го лът вър тя се пред став ля ва до ми нан т-
ни ят член в се ман тич но то по ле на ро та ци я та, и при то ва из ра зя ва рав но-
мер на мно гократ на ро та ция око ло вът реш на та ос и вън ш ния ори ентир. 
Като сръб ския гла гол окре та ти се да де ни ят гла гол не раз ли ча ва място-
то на оста на ро та ция, но бъл гар ски ят вър тя се не се упот ре бя ва, ко га то 
вър те не то ня ма пъ лен обо рот или ко га то има са мо един обо рот (та ки ва 
зна че ния се лек си ка ли зи рат с по мощ та на гла го ли те от дру ги те се ман-
тич ни по ле та, ка то напр. обър на се). Оста на ли те бъл гар ски гла го ли от де-
лят от но си тел но тяс на се ман тич на зо на или об ласт. Глаго лът кръ жа из к-
лю чи тел но оз на ча ва кръ го во дви же ние, ко е то се из вър ш ва над или под 
вън ш ния ори ен тир, до ка то гла го лът оби ка лям из ра зя ва це ле на со че но 
дви же ние по точ ки те в кръ го ва та тра ек то рия и це ле на со че но дви же ние 
око ло ори ен тира. Глаго лът цир ку ли рам има тяс но спе ци фич но зна че ние и 
се из пол з ва за оз на ча ва не на пов та ря що се дви же ние по за фик си ра на тра-
ек тория. Зона та на дви же ние по спи ра ло об раз на и въл но об раз на тра ек-
то рия със съ от вет но уве ли че ние се лек си ка ли зи ра с по мощ та на гла го ла 
вия се, до ка то зо на та на бър за и ха о тич на ро та ция на лек обект с постъ па-
тел но дви же ние се лек си ка ли зи ра с гла го ла вих ря се. В зо на та на ро та ция 
око ло вът реш на та ос с те сен кон такт с рав ни на бъл гар ски ят език, съ що 
ка то сръб ския, има две лек се ми, пър ва та от ко и то из ра зя ва тър ка ля не то 
с постъ па тел но дви же ние (тър ка лям се), а вто ра та – тър ка ля не без съ-
щест ве на про мя на на място то (ва лям се).
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сръб ски ят и бъл гар ски ят език имат по до бен брой лек си кал ни еди-

ни ци за обоз на ча ва не на вър те ли во дви жение. Както по каз ват ре зул та ти-
те от на шия ана лиз, на чи ни те на лек си ка ли за ци я та на да де ния кон цепт 
са раз лич ни в ня кои ас пекти. За сръб ския език умест ни те се ман тич ни па-
ра мет ри пред став ля ват „място то на оста“ (напр. врте ти се vs. кру жи ти), 
„брой на обо ро ти те“ (напр. окре та ти се vs. врте ти се), „пъл но та на обо-
ро та“ (напр. окре та ти се vs. врте ти се), „на ли чие на постъ па тел но дви-
же ние“ (напр. котрљати се vs. ваљати се), „бър зи на на ро та ция“ (напр. ви-
ти се vs. ко вит ла ти се), „вид/фор ма на тра ек то ри я та на ро та ция“ (напр. 
кру жи ти vs. ви ти се) и „це ле на со че ност“ (напр. кру жи ти vs. оби ла зи ти), 
до ка то за бъл гар ска та систе ма за ро та ция най-важ ни ро ли игра ят па ра-
мет ри те „място на оста“ (напр. вър тя се vs. кръ жа), „на ли чие на постъ па-
тел но дви же ние“ (напр. тър ка лям се vs. ва лям се), „бър зи на на ро та ция“ 
(напр. вия се vs. вих ря се), „вид/фор ма на тра ек то ри я та на ро та ция“ (напр. 
кръ жа vs. вия се) и „це ле на со че ност“ (напр. кръ жа vs. оби калям).

Ня кои гла го ли в два та ези ка пред став ля ват ети мо ло гич но свър за ни 
ду ми, т.е. ког на ти, но се наб лю да ват ня кои не съ от вет ст вия по се ман ти ка 
и по упот ре ба (срв. врте ти се vs. вър тя се; ви ти се vs. вия се). За на ше то 
из с лед ва не са не об хо ди ми още под роб ни раз г леж да ния на по ве че при ме-
ри и за по-на та тъш на ра бо та оста ват дру ги проб ле ми ка то проб ле ми те на 
де ри ва ци я та и се ман тич на та мо ди фи ка ция и проб ле ми те на ме та фо рич-
ни упот ре би на гла го ли те за ро тация.

  Ста ти я та пред став ля ва попра ве на и до пъл не на вер сия на уст ния док лад 
под наз ва ние „Сръб ски и бъл гар ски гла го ли за ро та ция в свет ли на та на 
лек си кал на та ти по ло гия“, про че тен на Меж ду на род на та на уч на кон фе рен-
ция „Бъл га ристич ни че те ния – Се гед 2017“, ко я то се състоя на 8 и 9 юни 
2017 г. в Ин сти ту та по сла вян ски фи ло ло гии към Фа кул те та по ху ма ни тар-
ни на у ки на Се гед ския уни вер си тет (Се гед, Ун гария).
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ВЛА ДИ МИР ВА СИ ЛЕВ  В „ТЕ А ТЪ РА“ НА ЖИ ВО ТА СИ
(пси хограф ски ески зи и писма)

ЕВЕ ЛИ НА БЕЛ ЧЕВА

Ав тен тич на та исто рия на мла дия сът руд ник на Вла ди мир Ва си лев, Йор дан Стра-
ти ев, по ет и дип ло мат, и Цве та Вл. Ва си ле ва е ана ли зи ра на от но во чрез пис ма – то зи път 
на Стра ти ев до Цве та, от Бу ку рещ, в края на 1926 г. Връз ка та е пред ста ве на ка то жи тейска 
дра ма, ана ло гич на на дра ма та на Пол Же рал ди „Лю бов“, поста ве на в На род ния те атър. 
Роля та на пи са те ля Г. П. Ста ма тов – гла вен ак тьор с под дър жа ща ро ля и при я тел/враг на 
Вл. Ва си лев, очер та ва об ра за му на ху ма нист, дъл бо ко стра дащ за ра ди пок ва ра та на чо-
веш ка та при рода. Неиз вест на та сти хос бир ка на Й. Стра ти ев „Ве ли ки пе тък“, 1927 – е раз г-
ле да на не са мо ка то от ра же ние на лич на та дра ма на по е та, но и ка то ху до жест ве но пости-
же ние за вре ме то си.

Клю чо ви ду ми: Вла ди мир Ва си лев, Йор дан Стра ти ев, пис ма, На ро ден те а тър, 
прок ля ти е то на приз ва ни е то, „Зла то рог“, Пе тър Ди не ков, Пол Же рал ди, дра ма

Evelina Belcheva. VLADIMIR VASSILEV  IN THЕ THEATER OF HIS LIFE (psychographic 
sketches and letters)

The authentic story of Vl. Vasilev’s young collaborator, Yordan Stratiev, a poet and dip-
lomat, and of Tsveta Vl. Vasileva is again analyzed through letters, this time Stratiev’s letters to 
Tsveta, from Bucharest at the end of 1926. The relatiosnhips are analyzed as a life drama analo-
gous to the drama of Paul Geraldy’s L’Amour Or the Art of Love, performed at the Natiional Theat-
er in So ia. The role of the writer G.P. Stamatov, main actor with a supporting part and and friend/
enemy of Vl Vasilev, outlines his image of a humanist deeply suffering the corruptness of human 
nature. Stratiev’s unknown book of poems Good Friday, 1927, is regarded as a re lection of the 
personal drama of the poet and as an artictic achievement for its time.

Key words: Vladimir Vassilev, Jordan Stratiev, letters, National Theater, the curse of voca-
tion, „Zlatorog“, Peter Dinekov, Pol Geraldy, drama
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Мо я та съд ба е да ми из не ве ря ват,
но аз – ни кога.

Вла ди мир Ва силев
(Пис мо до Ле пав цов, 18 септ. 1959)

Да ли ще раз бе рат – и той, и дру ги те –
че ина че не мо жеше?

Йор дан Стра тиев
(Пис мо до Цве та, 5 септ. 1926)

ДРА МА НА МАЛ ЦИ НА И ЗА МАЛ ЦИНА
Та ка Йор дан Ба дев1 и Пе тър Ува ли ев2 ха рак те ри зи рат дра ма та „Лю-

бов“ (1918) на Пол Же рал ди в от зи ви за поста нов ка та в НТ. Драма та е из-
вест на и с дру ги заг ла вия: „Ти и аз“ и „Да оби чаш“. Поста ве на в Па риж през 
1921 г. в те а тър „Ко ме ди франсез“.

Поста нов ка та на На род ния те а тър в се зо на 1938/1939 г. има шу мен 
успех. Преми е ра та е на 25 март 1939, Бла го ве щение. Ведна га след то ва из-
ли зат по ве че от 15 от зи ва и ре цензии. Играе се се дем го ди ни, чак до 1946. 
76 пред став ле ния, то ва е мно го го лям ус пех, ня ма та ка ва дра ма по то ва 
вре ме с тол ко ва пред став ле ния. 

Пре вод от френ ски – Н. Ли лиев
Поста нов ка – Н. О. Ма са ли тинов
Де кор и костю ми – Деч ко Узунов
В ро ли те: Ан ри – Иван Ди мов; Елен – Зор ка Йор да но ва; Ша ланж – 

Лю бен Саев.
„Лю бов“ раз каз ва за от те нъ ци, ко и то не сме свик на ли да съ зи ра ме: 

и ето че то зи път ста на чу до“ – пи ше мла ди ят Пе тър Ува ли ев през април 
1939 г. „Лю бов“ ста ва ед на от най-ви со ки те мер ки за ху до жест ве ния ка-
па ци тет в На род ния те а тър“ – пи ше ди рек то рът на те а тъ ра Вл. Ва си лев, 
скрит зад ре дак ци он ния псев до ним П. Ру де виц3. Който е поз на вал жи во та 
му, мо гъл е да се до се ти, че ре дак то рът про ек ти ра в ана ли за на та зи пи е са 
дра ма та на соб ст ве ния си жи вот…

1 Б.И. [Йор дан Ба дев] Дра ма на мал ци на, „Лю бов“ от Пол Же рал ди в На род ния те-
а тър, Зо ра, г. 20, 1 април 1939.
2 Пе тър Ува ли ев, „Лю бов“ и кри ти ка та, в. „Ут ре“, бр. 142, април 1939, с. 4.
3 Ру де виц, П. Лю бов, пи е са от Пол Же рал ди, Зла то рог, 1939, кн. 3, с. 150–154.
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По вре ме на ра бо та та с пис ма та жи тейска та исто рия на Вл. Ва си лев 
и Цве та ме поста вя ше пред мно го за гадки… Отго во ри те из ля зо ха, ко га то 
се ока за, че дра ма та на Пол Же рал ди – по не из по ве ди ми те пъ ти ща на съд-
ба та, е би ла пред ста ве на от „Ко ме ди фран сез“ в Со фия още пре ди де се ти-
на го ди ни в „Сво бо ден те а тър“. Със са ма та ма дам Пи ерá, за ко я то е пи са на 
ро лята. Тъкмо през се зо на 1927/1928 г.

В съ щия то зи „се зон“ в до ма на ди рек то ра на те а тъ ра се играе ед-
на дру га дра ма: Място на дейст ви е то – Со фия, „Цар Бо рис I“, 80. Сезон 
1926/1927 г.

Дейст ва щи лица:
Цве та Вл. Ва си ле ва – 26-го диш на, съпру га на ре дак то ра на сп. „Зла то рог“, 
до ма киня
Йор дан Стра ти ев – 27-го ди шен, млад по ет, сът руд ник на „Зла то рог“, слу-
жи тел във Вън ш но ми нистер ство

Сцена от драмата „Любов“. НТ, 1939 г.
В ролите – Зорка Йорданова, Иван Димов и Любен Саев
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Под дър жа щи роли:
Г. П. Ста ма тов – су ф льор, 57-го ди шен, юрист, пи са тел и при я тел/враг на 
Вл. Ва силев

Ре жисьор:
Вл. Ва си лев – „су ф льор на се бе си“, 44-го ди шен, ди рек тор на На род ния те-
а тър и ре дак тор на „Зла торог“
Пе тър Ди не ков – ле то писец
Кон стан тин Кон стан ти нов – сви детел
Вла ди мир По ля нов – сви детел

Кръстопът. Полу нощ. И мълчим.
И край пъ тя – две чер ни бе силки.
    Й. Стра тиев

Со фия. 1926 г. Краят на ав густ. Лято то жур чи и пре гаря.
Въз ду хът тре пе ри ка то пла мък…
В то ва жар ко и душ но плад не Вл. Ва си лев се зав ръ ща вкъ щи и не 

за вар ва Цве тето. На ма са та – от чу пе на и заб ра ве на ко рич ка хляб. Ни ед на 
дума. Стая та – пуста. Бяла та сте на от с ре ща све ти…

– Цве та, Вла ди мир Ва си ле ва та, из бя га ла от къ щи! – лум ва мъл ва-
та – ка то под па ле на – в ле ни во то со фийско пладне. Цяла Со фия се тре се 
от при каз ки и одумки. Съпру га та на досто леп ния ре дак тор на „Зла то рог“ 
из бя га ла от не го!… Няма ни що по-пи кан т но от чуж да та драма.

При я те лят Бо ян Пе нев, пис мо до Ли ли ев от 30 ав густ1926:
Ця ла нощ съм мис лил за Вла до во то не щастие. Стра дам ка то не гов 

най-бли зък при я тел – но в съ що то вре ме яд ме е на не го во то ма ло ду шие, 
ко е то лес но пре ми на ва в без ха рак тер ност. Стубел на ня кол ко пъ ти ми 
на пом ни да па зя тай ната. Разби ра се, ще я пазя. Но как ва пол за от то-
ва – ут ре ця ла Со фия ще гръмне. Това още по ве че ще сло ми Влада. Всич ки 
ония, ко и то от го ди ни на сам го ядат, ще тър жест ву ват и ще иро ни зират. 
За мен и за теб то ва ня ма аб со лют но ни как во зна че ние – но за не го ще бъ-
де ед на мъ ка по ве че, за що то не го во то често лю бие твър де мно го за ви си 
от об щест ве но то мне ние. […]4.

4 Кон стан ти но ва, Елка. Писма на Бо ян Пе нев до Ли ли ев, сп. Море, Бур гас, 1983, 
кн. 1.
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„Ця ла Со фия гър ми, а вра го ве те на Вл. Ва си лев ли ку ват!“ – пи ше 
Иван Ме ше ков в спо ме ни те си, раз каз вай ки ед ва ли не с нас ла да за пуб-
лич но то опо зо ря ва не на ре дак то ра на „Зла то рог“: „Още от де се ти на крач-
ки, ка то го ви дя, Ста ма тов, ся каш от дав на тър сил тая сре ща, се от пра ви 
към Вла до и със злъч на иро ния му на го во ри гру бо, с бяс: – Така! Така те 
искам! В гро ба искам да те ви дя на тъп кан!… – Сла би са вся как ви ду ми да 
се пре да де де мо нич ни ят об раз на Ста ма тов в тая ми ну та.“5

Не о бяс ни мо то зло рад ст во на Ста ма тов спо ред Ме ше ков е един 
„стра нен на чин да из ра зи съ чув ст ви е то си към още ед на жер т ва на же-
на та“. Най-ве ро ят но оба че в па рок сиз ми те на жлъч та си Ста ма тов е от-
прищ вал не на вист та към са мия се бе си. Само от мъсти телно. Обли вай ки 
със сар ка зъм при я те ля, мра зел е в не го се бе си – ом раз ния си соб ст вен 
об раз: на съпру га, сляп за оби ча на та жена.

Най-точ но обяс не ние за жлъч ния сар ка зъм на Ста ма тов мо же да се 
на ме ри в про ник но ве на та ха рак те ристи ка на Сти ли ян Чи лин ги ров: „За 
не го чо ве кът бе ше не що вис ше, над ко е то е приз ван да се ди са мо пи са те-
лят. А ето то ва вис ше, имен но, не же ла е ше той да уни жи, до ри с по ми съл, 
у се бе си. И по не же не го виж да ше у сво и те съв ре мен ни ци, не иска ше да 
го из гу би пред очи те си в сво я та соб ст ве на лич ност. Оттам и жлъч ни ят 
сар ка зъм, от кой то не се от де ли през це лия си живот. На не го под ла га ше 
не са мо чуж ди те, но и при я те ли те си. Не се ща де ше сам. Беше не що твър-
де обик но ве но, ко га то об лее ня ко го с жлъч та си, да пов диг не ней ния съд 
и над гла ва та си.“6

По ня ко га под вън ш на та су ро вост, яз ви тел ност и до ри жесто кост се 
крие нат ру па на мно го гор чи ви на и бол ка. „Ста ма тов бе ше мно го яз ви те-
лен, но и той ка то Ба ла ба нов има ше доб ро сър це“ – до пъл ва Коста Гъ лъ-
бов в спо ме ни те си7.

Г. П. СТАМАТОВ –
гла вен ак тьор с под дър жа ща роля:

През те зи го ди ни най-чест гост в до ма на мла до то се мейст во е Г. 
П. Ста ма тов, из с ле до ва те лят на „тъм ни те ин сти н к ти“, пи са тел с изост ре-
ни се ти ва за чо веш ки те страсти. Сякаш по по ръч ка тък мо той ста ва сви-
де тел на жи во та им от б ли зо: да наб лю да ва, ана ли зи ра и „суф ли ра“ наз-

5 Ме ше ков, Иван. Из един жи вот: Ме мо а ри; Днев ни ци; Писма. София, Бъл гар ски 
пи са тел, 1968, с. 238.
6 Чи лин ги ров, Ст. Мо и те съв ре мен ници. София, Бъл гар ски пи са тел, 1955, с. 203.
7 Гъ лъ бов, К. Спо ме ни ве се ли и не ве се ли за бъл гар ски пи са тели. София, Бъл гар-
ски пи са тел, 1959, с. 102.
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ря ва ща та драма. Роля та, ко я то играе в те зи съ би тия, мо же би най-доб ре 
про я вя ва дейст ви тел ния об раз на лич ност та му.

Ески зи от ат мос фе ра та в се мейст во то са зас не ти ка то с ка ме ра в раз-
ка за „В ка би нет на мъг ла“ – ка то пред чув ст вие за тру са, кой то ще взри ви 
се мей на та иди лия в то зи „кук лен дом“ – в го ре що то плад не на 1926 г. Това 
твър ди и бра тът на Цве та, Бо рис лав Лен ков, а и са ми ят Стра ти ев го во ри 
за то зи раз каз в пис ма та си, смя та, че два ма та из жи вя ват вто ра та, не на пи-
са на част на раз каза. Вижда се бе си в об ра за на Третия:

Сно щи, в лег ло то, че тох от но во „В ка би нет на мъг ла“. Колко мно го 
е мъ дър тоя Ста матов! Не ми ха рес ва, де то „тре ти ят“ е тъй бег ло и не-
сим па тич но да ден – ма кар и на роч но, за да из пък нат дру ги те двама.

Ста ма тов из жи вя вал мно го дъл бо ко сю же та на то зи раз каз. „Гла сът 
му тре пе ре ше, съл зи те ча ха от очи те му и за ли ва ха стра ни те му – спом ня 
си д-р Ки рил Ели се ев.“8

Раз ка зът „В ка би нет на мъгла“
или
прок ля ти е то на приз ва ни е то –
пролог

В „кук ле ния дом“ на пи са те ля Лу га нов – вне за пен зе мет ръс: из вед-
нъж от кри ва, че жи вее в лъжа. Влюбен в приз ва ни е то, той е заб ра вил 
съпру га та си, ся каш не я за бе ляз ва „сред ка би нет на та мъг ла“. Отда ден на 
лю би ми те си за ни ма ния, до ри спи в ка би не та, до кни гите. Любов та се е 
пре вър на ла в до са ден на вик: „Ро ден за ка би не ти и ау ди то рии, ти ни ко-
га не си ме оби чал та ка, как то ние, же ни те, раз би ра ме лю бов та – каз ва 
тя. – Ти ня маш нуж да имен но от мен, а от ат мос фе ра та, удоб ст ва та вкъ щи, 
ко и то съз дадох.“

Но у же на та жи вее тра гич но жаж да та за лю бов, по ве ли те на по ла са 
власт но не из беж ни и тя ги след ва – мла да, чув ст ве на, страст на, без вол на 
да се бо ри с тях: „Да, то ва е просто – не ув ле че ние да же, раз в ле че ние в мо-
я та ску ка, оная жен ска ску ка, ко я то вие са мо до вол но на ри ча те до маш но 
спо койствие. Денем и но щем са ма, с праз на ду ша и хи ля ди не из пъл не ни 
же ла ния, ед ри и дреб ни, доб ри и лоши. Без дру гар в об щест во то, без мъж 
в спал ня та. В та зи са мо тия из ник на туй бла жен ст во или зло – но то не е 
пре ки пя ло още.“

Съпру гът е го тов да прости: сам е пре диз ви кал прок ля ти е то на приз-
ва ни е то си – ви на та е не гова. Ето от къ де ид ва из вест на та фор му ла, ко я то 

8 Ели се ев, Ки рил. – В: Ст. Ми хай лов ски, Ал. Кон стан ти нов, Г. П. Ста ма тов в спо-
ме ни те на съв ре мен ни ци те си. Ред. А. То доров. София, Бъл гар ски пи са тел, 1963, 
с. 448.
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свър з ва ме с тек сто ве те на Бо рис Дел чев за Вл. Ва си лев – „прок ля ти е то на 
приз ва ни е то“. Камер то нът е уда рен от Ста ма тов още през 1923 г. Звучи и 
до сега.

За пръв път у съпру га из ник ва съз на ни е то, че той е ви но вен за 
всичко. Но тя са ма та не мо же да си прости из мя на та, не мо же да при е ме 
прош ка та, чув ст ва се омър сена. Прош ка та е бла го де яние. Увле че ни е то ѝ 
не е тол ко ва сил но, че да го на пус не за ра ди лю бовта. Сега го на пуска – по 
дълг: „Ня мам пра во на твоя ком форт, чест но име, доб ри на и прошка. Едно 
вре ме ни уби вах те за то ва – се га иска те с опро ща ва не да ни напра ви те 
нев ме ня е ми жи ви кукли. Така ва мла дост е по-ужас на от ре вол вер и нож. 
Винов на съм – но пред се бе си, – че не го ка зах аз и не си оти дох още в на-
ча лото. Там е мо ят чо веш ки грях – ня ма да си го простя – и да ми простиш 
из мя ната.“

Три ви ал на история. Отвъд ба нал но то, тя впе чат ля ва с изост ре но то 
чув ст во за достойн ст во у же ната. Прош ка та се оказ ва жесто ко на ка зание. 
Не мо же да се жи вее в лъ жа, се мей на та иди лия е при вид на: „За що ми го 
каза? Не сти га ше ли, че знаеш? Истин ска та прош ка е да за ли чиш не що 
въпре ки факта. Не! Каза го – за да про ща ваш – об ви ня ва го тя. – Тряб ва ше 
да па зиш мо я та тай на, по ве че от кол ко то я па зех аз!“ Тя си оти ва, за що то 
не иска да се чув ст ва „по мил ва на“ – ка то престъп ник, веч но уяз ви ма от 
ми на ло то си. Съпру гът се е поста вил в по зи ция да съ ди, а „престъп ни кът 
не очак ва оне ви ня ва не и тър си уте ха не в съ ди я та, а в съ у част ни ка, ка къв-
то и да е той“. Тя оби ча съпру га си. Но за да спа си се бе си и не го от уни же-
ние, оти ва при дру гия, при „съ у част ни ка“ – ка то са мо на ка зание. Защо то 
там те са рав ни, съ у част ни ци в лъ жа та и па де нието.

То га ва за поч ва дейст ви тел на та ду шев на дра ма на съпру га. В до ма 
му е тъж но и сту дено. Дори ка би не тът му се стру ва ве че пуст, ра бо та та – 
не нуж на ни ко му: „Ог ле да се – в за вет ния кът, убе жи ще на слад ки вдъх но-
ве ни ми нути. Шкафо ве с ум ни кни ги, лю би ми ав то ри, ръ ко пи си – не го ва 
плът и кръв – всич ко из г леж да ше глу па во, де тин ско.“ Кол ко то по ве че мис-
ли, тол ко ва по ве че виж да сво я та соб ст ве на ви на: „Не сля зох до нея – ча ках 
тя да се из диг не до мен…“ Но ве че е къс но, всич ко е за гу бено. За нея оста ва 
жи вот с чо век, ко го то не оби ча, а за не го – праз но та та на от съст вието.

Тол ко ва точ но е опи са на си ту а ци я та след бяг ст во то на Цве та, ха-
рак те ри те, пос ла ни я та са тол ко ва ди рек т ни, че бях убе де на: има ня как-
ва греш ка в го ди на та, раз ка зът след ва раз ви ти е то на съ би ти ята. Но не: 
справ ка та по каз ва, че дейст ви тел но той е пуб ли ку ван за пръв път тък мо 
в „Зла то рог“ още през 1925 г., в де кем в рийск а та книж ка № 10, с. 420–430. 
Шест ме се ца пре ди тру са в се мейст во то на ре дак тора.

Ка то пред виж да не на приб ли жа ва ща та раз в ръз ка, раз ка зът съ вър-
ше но съв па да с пос лед ва ли те съ би тия, ся каш е пи сан пост фак тум; те се 
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сбъд ват точ но та ка, как то е пред ре че но – ка то в ня как ва зло ве ща про ко-
ба. А мо же би то зи раз каз е бил ед но пре дупреж де ние за при я те ля, ко е то 
той не е по искал да чуе?… Стама тов до ри се нас лаж да ва, често – сар до-
ни чески, на ост ро та та на своя ана ли ти чен скал пел. И за то ва бе сът му на 
ули ца та е та ка не у дър жим: – Каз вах ли ти аз!…

От пис ма та ста ва яс но, че Ста ма тов е бил пос ве тен в тай на та на Цве-
та и ка то до бър пси хо лог, пред виж дал е раз в ръз ка та, искал е да я пре дот-
в ра ти: „Ка то бе ше в Со фия, тол ко ва мно го ми го во ри – пи ше Стра ти ев, – а 
ето че напра вих оно ва, ко е то той бе ше си гу рен, че ня ма да направя. Чувст-
вам се ви но вен пред не го и за то ва ня ма да му пиша.“

Кон стан тин Кон стан ти нов: „Въпре ки при вид на та му об щи тел ност 
и не у то ли ма нуж да да бъ де непре къс на то жлъч но-ше го вит и за ба вен, той 
бе ше зак лю чен в се бе си чо век и стру ва ми се, дъл бо ко тъжен. Той ня ма-
ше ин тим ни при я те ли – по не меж ду мъ жете. Като че и не чув ст ва ше пот-
реб ност да има: той сам сти га ше на се бе си. Глава та му бе истин ска гла ва 
на са тир, но в пог ле да на не го ви те чер ни очи ня ма ше игри во лу кав ст во 
и блуд, а ня как ва умо ре на сту де ни на, през ре ние и са мо тия. С всич ко то-
ва той вну ша ва ше рес пект и дър же ше 
дру ги те на раз сто я ние от се бе си.“9

Дру ги те – да, но не и Вл. Ва-
си лев и Цве та, с тях се зна ят още от 
Кюстендил. Стама тов е от дав на шен 
се ме ен при я тел, ко ле га на Коста Лен-
ков, ба ща та на Цвета. На се мей на та 
сним ка – виж да се, той и Сту бел са част 
от се мейст вото. Вл. Ва си лев се гри жел 
за при я те ля си, ко га то бил в Кюстен-
дил – Ста ма тов сам раз каз ва, че пи ян 
от ули ца та го при би рал. А в Со фия са 
ко ле ги в Съ да. 

Ма кар да е „зак лю чен в се бе си 
чо век“, са мо доста тъ чен на се бе си, Ста-
ма тов тър сел ую та на се мей ния дом 
и често хо дел на обяд или ве че ря у 
Вл. Ва си леви. Уважа вал го мно го, но 
ви на ги ка те го ри чен и бе за пе ла ци о-
нен, все го е ядос вал с не пок ла ти мост-
та на твър де ни я та си – и в по ли ти ка та, 
и в пси хо ло ги я та на чо ве ка – „фор му-
9 Кон стан ти нов, К. Път през го ди ните. Ред. С. Сул танов. Второ изд. София, Бъл гар-
ски пи са тел, 1966, 307–308.

Цвета Ленкова, 1920 г.
Източник: ф. 373к, оп. 1, а. е. 694.



153

ли, с ко и то той ся каш се бе ро дил“ – вмя та К. Кон стан ти нов. „Ко лек ци о нер 
на из тън че ни га дости“ – та ка от ров но гле да на се бе си. Лично то му стра-
да ние е съкру ши ло всич ки упо ва ния, са мо та та го е напра ви ла скеп тик до 
ци ни зъм: „Над ни ча зад ку ли си те – не в ка би не ти, са ло ни – в спал ни те, 
на са ме – ви зи ра се бе си. – И не виж да ни ед но чо веш ко ли це…“

В пог ле да му към хо ра та те са тра гич но раз де ле ни на мъ же и жени. 
Конст. Констан ти нов: „Мъ же те бя ха или без скру пул ни и хит ри, или под-
ле ци и его исти, или (по ло жи тел ни те ге рои) иде а листи, бла го род ни на-
ив ни ци, ко и то ви на ги ста ват жер т ва на все сил на та мръ со тия, и или за-
ги ват, или се прев ръ щат в жал ки дрипи. Жени те бя ха или опит ни, но 
всъщ ност доста ба нал ни пер со на жи, су ет ни, ал ч ни за бля сък и за власт 
вър ху мъ же те, без сър деч ни прости тут ки в ду ша та си […], или пък чисти, 
пре да ни, лю бе щи, ро ман тич ни съ щест ва, ко и то бър зо увях ват ка то цве-
тя“10.

Ста ма тов непрестан но по ле ми зи ра, апост ро фи ра, изоб ли ча ва, ха-
рак тер но за страст ни те, дъл бо ко ра зо ча ро ва ни и „ра зу ве ре ни“ на тури. 
Но и след ост ри те сло вес ни раз при два ма та опо нен ти оста ват близ ки не-
из мен но: – До оная сте пен, до ко я то изоб що Ста ма тов мо же ше да се сбли-
жи с ня ко го – апост ро фи ра ме от но во К. Кон стан тинов. Много стра да ние 
но си в ду ша та си, за то ва ду ми те му са ка то ост рие, по то пе но в от рова. Изг-
леж да твър де бру та лен, но всъщ ност е бе зус лов но честен и про ник но вен 
ана ли за тор на чо веш ки те страсти и ли це мерие. Маска та на умо рен от жи-
во та ци ник е са мо за щи та, всъщ ност е мно го чист чо век: – Непре къс на то, 
искре но и гла во лом но се влюб ва ше – вмя та от но во Ду шеч ка11.

Чув ст ва та му сти гат до па рок си зъм, до са мо на каз ва що ма зо хистич-
но из стъп ление. Като в ня как во пом ра че ние: „Аз не мо га да жи вея без Нея! 
Има ми ну ти, ко га то ми иде… да оти да до пра га на къ ща та им и да пръс на 
там че ре па, пъ лен с мис ли за нея… Та сут рин та, ка то от во ри вра та та, да 
настъ пи тру па ми!… Поне мър тъв да усе тя до кос ва не то ѝ“12.

Мо жем да си пред ста вим ярост ни те пре пир ни на два ма та юристи, 
из ку ше ни от пи са тел ст вото. Прили чат на съ деб ни пле до а рии и по ле ми-
ки, на про ку рор и ад во кат в ед но дело. Два по лю са: Ста ма тов – чо век гор-
чив, иро ни чен и жлъ чен, с не го ви те ост ро ти, афо риз ми, иро нии и сар каз-
ми, и Вл. Ва си лев – наг лед мек, сан ти мен та лен, доб ро сър де чен ка то дете. 
Но косте лив ка то орех.

По ло жи те лен ге рой, иде а лист, бла го ро ден на ив ник, жер т ва на все-
сил на та мръ со тия – та ка е из г леж дал в очи те на Ста матов. Да, под кре пя го 
10 Пак там, с. 310.
11 Пак там, с. 308.
12 Па му ков, Стефан. Поглед към не из вест ното. Плов див, „Христо Г. Да нов“, 1989, 
с. 192.



154

Вл. По ля нов: – Сан ти мен та лен, не пок ва рен, Вл. Ва си лев вяр ва ше в непре-
о до ли мост та и све тост та на лю бов но то чув ст во13. В то ва от но ше ние 
два ма та си при личат. Но не го ва та из к лю чи тел но уяз ви ма, жен ст ве но чув-
ст ви тел на на ту ра, как то го опис ва Мал чо Ни ко лов14 – е вбе ся ва ла яз ви-
тел ния и скеп ти чен Ста матов. Макар че то ва включ ва ка чест ва ка то пре-
да ност, жер т ве ност, от да де ност – най-ху ба во то от жен ска та при ро да. „Де-
тин ска та му раз не же ност в ра дости и скър би“, чер та, ос нов на в лич ност та 
му, спо ред Вла ди мир По ля нов, по ко ря ва всич ки, ни кой не мо же трай но да 
му се сър ди, ка то на де те, още по-мал ко да го мра зи15.

Са мо в ед но са пости га ли ви на ги пъ лен кон сен сус: ко га то спо рът 
опре до об ща та им лю бов – ли те ра ту рата. Веро ят но все ки път Вл. Ва си-
лев се е учуд вал, как то се учуд ва К. Кон стан ти нов: – Как ва го ля ма по чит 
има тоя ина че злъ чен чо век към всич ки свои съб ра тя пи са те ли, до ри и към 
най-дреб ни те! – Накрая съг ла си е то е пъл но: и за два ма та твор чест во то е 
не що „твър де го ля мо, ко е то об ли ча с ня как во бла го род ст во все ки го, кой-
то искре но му слу жи“16.

Но – ка то наб лю да ва от б ли зо се мей на та иди лия в то зи „кук лен дом“, 
из ра зя ва ща се в по е ти чески из ли я ния на стро гия ина че кри тик към „Цве-
те то“ – неж ни, за кач ли ви сти хо ве, за да ѝ съ об щи, че ще за къс нее до ве че-
ра, или да ѝ опре де ли сре ща ня къ де, или че е сгот ви ла чу дес но те леш ко то 
си ва ре но, как то раз каз ват с лю бов на иро ния при я те ли те от „Зла то ро жи-
е то“, с изост ре ни те си се ти ва Ста ма тов вяр но пре ду се ща тра гич ни те съ-
би тия, ко и то та зи „кук ле на иди лия“ ще пре диз вика.

Ве ро ят но ре дак то рът се е драз нел, че се виж да опи сан на мно го 
места в раз ка зи те на Ста матов. Чувст вал се е наб лю да ван и ана ли зи ран. 
В края на тра гич на та за не го 1926 г. „Зла то рог“ из ли за в свит обем, в ед на 
книж ка са мо, вместо брой 9 и 10, за но ем в ри и де кем ври. Явно ре дак то рът 
не е бил в състо я ние да ра бо ти как то обик но ве но… Но за то ва пък книж-
ка 9–10 се от кри ва с раз ка за „Шу роч ка“ на Ста ма тов: Зла то рог, 1926, г. 7. 
Публи ку ван на пър во място, ка то „спо мен“ за плам на ла та в Кюстен дил 
лю бов, раз ка зът ви зи ра исто ри я та на Цве та и Вл. Ва си лев, ко е то не е труд-
но да се от гатне. Обаче кра ят е щаст лив – ид ва де те то – и ав то рът зак люч-
ва: „Бя ха щаст ли ви и зна е ха, че туй е ед нич ко то щастие на зе мя та – и не е 
от чо ве ка – а оста на ло то са хор ски фан та зии и из мис ли ци“…

13 По ля нов, Вла димир. Наслед ни кът (спо мен за Вла ди мир Ва си лев). Срещи по дъл-
гия път, ме мо ар ни им пресии. Кн. Втора. София, Бъл гар ски пи са тел, 1988, с. 209.
14 Дел чев, Борис. Неиз вест ни стра ни ци от днев ни ка: 5 фев ру а ри 1963: „Мал чо Ни-
ко лов го во ри за жен ско то у Вл. Ва силев“.
15 По ля нов, Вла димир. Наслед ни кът, пак там, с. 210.
16 Кон стан ти нов, К. Път през го ди ни те, с. 311.
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Ня ка къв фел д шер, из вестен с ци нич но то си по ве де ние към же ни те, 
про чел раз ка за и се въз му тил пер фид но: Ста ма тов „раз в ра ща вал“ уче нич-
ките. Казал то ва и на Вл. Ва силев. Строг пу ри тан, ре дак то рът се ядо сал, и 
без то ва не бил до во лен от „Шу роч ка“, и за я вил, че „по доб ни без н рав ст-
ве ни ра бо ти“ по ве че ня ма да пе чата. Публи ку ва не то на раз ка за се за бавя. 
Редак то рът иска да се из ме ни „ед но из ре че ние“. Стама тов оба че е ви рог-
лав: „ни кой ре дак тор и кри тик не мо же да му пред пис ва ни то сю же ти, 
ни то мо ти ви“, каз ва Вл. Ва силев. Със си гур ност е има ло и та ко ва по ле за 
напре же ние меж ду тях. Като на пук Ста ма тов за поч ва да му пред ла га все 
раз ка зи за не до ра зу ме ния и кон ф лик ти в се мей ния жи вот, за раз во ди17. 
След скан дал ния раз каз „Шу роч ка“ в книж ка 9–10 след ва, не – стре ми тел-
но нах лу ва Багря на – с ци къл, озаг ла вен „Бе зу мие и мъдрост“:

Как ва тре во га в та зи вет ро ви та нощ ду ши? –
За що та ка се люш кат го ли те то поли?
Как во се кър ши, и съ ба ря, и ру ши,
и кой тъй ох ка, пла че и се мо ли,
за миг зам лък не, и засте не пак…
Наб ли зо ту ка ня кой ли умира?
За що го ра та се за кан ва ка то враг,
и Ори он блести над нас ка то се кира?
В та ка ва нощ, на вяр но, за го вор ни ци те бдят,
не у га си ми те по жа ри се раз га рят,
са мо у бий ци те ре ша ват своя път…

      Бе зу мие, 1925

Кой мо же да ка же да ли те зи не исто ви сти хо ве не но сят про ник но ве-
ние не са мо в соб ст ве на та, а и в чуж да та дра ма, на дру ги те два ма бе зум ци, 
Цве та и лю би мия, тръг на ли да уло вят „сян ка та на лю бов та“… Цве та: – В 
ка къв час тръг нах ме, не знам!… – Багря на съ що е сви де тел на исто ри я та 
зад ку ли сите.

Из вест но е, че на вре ме то Ста ма тов е постиг нат от по доб но не-
щастие, съпру га та му се влю би ла в друг, се ме ен при я тел, ча ка ла де те. 
„Щом се оби ча те, ето ти я!“ – за ръ ка я за вел при него. Бебе то се раж да 
по вре ме на раз вода. Стама тов да ва фа ми ли я та си, за да не бъ де за пи са-
но с май чи но то име. Но то ва се от ра зя ва па губ но на от но ше ни е то му към 
же на та изоб що: Же на та – „доско рош на бо ги ня“ се прев ръ ща в „чу до ви ще 

17 Кон стан ти нов, Ст. Ми хай лов ски, Ал. Кон стан ти нов, Г. П. Ста ма тов в спо ме ни-
те на съв ре мен ни ци те си. Ред. Ан гел То доров. София, Бъл гар ски пи са тел, 1963, 
с. 445.
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в раз ц ве та на мла дост и кра со та“… В раз ка за „Об ре че на та“ от 1926 г. оп-
лак ва съд ба та на До ротея. Сним ка та ѝ сто я ла ви на ги пред него. Жесто ко 
се из мъч вал, чув ст вал се ви но вен за смърт та на де те то си. Не мо жел да 
се при ми ри, тър сел заб ра ва в ал ко хо ла. В за пой, по ня ко га це ли сед мици. 
До заб рава.

„Не у мо рим съд ник на жи во та“ – без по ща ден, лют, ка те го ри чен – 
дъл бо ко в сър це то си ци ни кът крие ми лост та – ка то срам на бо лест. 
Особе но към ед на та по ло ви на на чо веш кия род – же ни те: – Ма кар че те 
бя ха не го во то съд бов но на ка за ние – апост ро фи ра ме от но во Кон стан ти-
нов18. Стама тов оби ча Цве та ка то свое де те, обяс ни мо е: на пом ня ла за дъ-
ще ря му, съ у че нич ка и при я тел ка на До ротея. Бащин ска жа лост и ми лост 
към нея – и тя е от оне зи „чисти, пре да ни, лю бе щи, ро ман тич ни съ щест ва, 
ко и то бър зо увях ват“… Стра ху вал се е мно го за то ва мо ми че и вся как, от 
ця ла та си ду ша, е искал да ѝ по могне. Защо то на сво е то де те не е мо гъл…

По те зи при чи ни не е из не над ва що: Ста ма тов играе важ на „под дър-
жа ща“ ро ля в дра ма та, въпре ки че е при я тел на Вл. Ва силев. От пис ма та 
ста ва яс но, че пи са те лят е хо дел при Цве та след зав ръ ща не то ѝ в Кюстен-
дил, пла кал, ка то я ви дял, опит вал се да ѝ по мог не да пре о до лее мъ ка-
та си. Бащин ски съпре жи вя ва стра да ни я та ѝ и ви на ги я под кре пя – ка то 
ду шепри каз чик. А по-къс но ста ва ку ри ер на пис ма та на Цве та и Вл. Ва си-
лев от Со фия до Кюстен дил – все за доб ро то на „Цве те то“ – да не стра да! 
„Тоя чо век мно го е стра дал и раз би ра и ува жа ва чуж да та мъ ка“, пи ше с 
бла го дар ност Стра тиев.

Цве та: „Са мо със Ста ма тов се виж дам, пър вия път ка то ме ви дя, 
плака. Сега е в бол ни ца та и ряд ко го виж дам“ – пис мо до До ра Косто ва 
от 12 ок том в ри 1926. В ужас – да не се слу чи не що най-ло шо, го во рил и с 
Вл. Ва си лев да по мог не за по-бър зия развод. Риску ва и пи ше мно го сил но 
пис мо на Й. Стра ти ев – ка то на син: „Дра ги Стра ти ев, ти се смая сам от 
туй, ко е то направи. Никак во престъп ле ние не си из вършил. Ти ще ста неш 
престъп ник, ако я оставиш. Бедно то мо ми че – тъ гу ва за те бе. И са мо то-
га ва, аз, мъд ри ят Ста ма тов, ще се раз сър дя. Г.С.“

*
Още на дру гия ден след бяг ст во то на Цве та Вл. Ва си лев по лу ча ва 

те легра ма от Йов ков, кой то е ата ше по пе ча та в ле га ци я та в Бу ку рещ от 
1920 до края на 1927 г.19: „Цве та е тук със Стра тиев.“

18 Кон стан ти нов, К. Път през го ди ни те, с. 309.
19 Д. Под вър за чов насто ял пред Стам бо лийски Йов ков да бъ де наз на чен ка то 
ата ше по пе ча та, за що то пи са те лят жи ве ел във Вар на в ми зерия. Служ ба та му 
на „дра го ман“ би ла най-ниско пла те на та в ле га ци я та, пи са те лят жи ве ел със се-
мейст во то си оскъд но в сгра да та на бъл гар ско то учи лище.
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Кой е Йор дан Стра ти ев20? Ето го на сним ка та на Кръ га „Зла то рог“ 
от 17 сеп тем в ри 1925 г. На пър вия ред от дяс но е сед нал с при ви ти дъл ги 
кра ка се ри о зен мла деж с очи ла и ин те ли ген т но из лъч ва не – Да ню Стра-
тиев. Висок, кра сив, по ет… Доб ро во лец в Пър ва та война. Връща се ра нен и 
с ор ден за храб рост, то ва му при да ва опа сен чар. Рабо ти и следва. Наско ро 
е за вър шил пра во, през 1921 г. От 1923 е наз на чен във Вън ш но ми нистер-
ст во, а през 1925 – в Ле га ци я та в Бу курещ.

Още ка то сту дент име то му ста ва из вест но със сти хо ве на стра ни ци-
те на „Зла то рог“, „Листо пад“, „Ли те ра ту рен глас“, „Бъл гар ска ми съл“, 
„Де мокра ти чен прег лед“, „Вест ник на же на та“ и ред др. През 1920 г. 
участ ва със сти хо ве в сбор ни ка „Во до лей“, пос ве тен на Ва зов, а по-къс но в 
ан то ло ги я та „Пет го ди ни“, съста ве на от Й. Сту бел и Вл. По ля нов21.

Не слу чай на е по за та, ко я то Ре дак то рът и не го ва та съпру га, не вол-
но или на роч но, са за е ли на об ща та сним ка от 1925 г. – с гръб един към 
друг, де мон ст ра тив но гле дат в две про ти во по лож ни по соки. Дали е са мо 
ар тисти чен жест или… И на дру ги сним ки сто ят така. Ясно е, че са настъ-
пи ли ня как ви ди со нан си, раз ми на ва не, ох лад ня ване.

Мно го е въз мож но раз ми на ва не то да е за поч на ло още пре ди това. 
Първи те ди со нан си се чу ват ка то да ле чен тъ тен пред бу ря в ед но пис мо 
на съпру га от 18 яну а ри 1923 до Кюстен дил: „Пи са ла си на Не да, че хич и не 
мис лиш за Со фия и че не ти се идва. Знам, знам…“

Чо веш ки не ща, ко и то мо гат да бъ дат раз б ра ни и съ чув ст вани. Цвета 
дъл бо ко стра да от на тяк ва ни я та в Кюстен дил, че тол ко ва го ди ни ня ма 
де те, но мъл чи, то ва е тях на об ща тайна. Картич ка от 27 ок том в ри 1923: 
„Злат нин ко, аман ве че от тия бе бе та, до гу ша ми е дошло. Снощи се ска-
рах ме с май ка ми. Два ча са съм пла ка ла…“22.

Ся каш за ком пен са ция, той е из ця ло от да ден на ду хов ни те съ юз-
ни ци от „Зла то ро жи е то“ и на ра бо та та си в те а тъ ра, в ко я то тя мо же да 
участ ва са мо със сър це то си. За по ве че не ѝ сти гат об ра зо ва ност и еру-
диция. Естест ве но е да се чув ст ва са мот на: „Аз ста нах чуж ден ка на ду хът 
му…“ – ще на пи ше по-къс но тя – или той? – в мол ба та за раз т рог ва не на 
се мей на та връзка.

Ве ро ят но тък мо по то ва вре ме, ка то в раз каз на Ста ма тов, тък мо 
ко га то е би ло не об хо ди мо – ка то гръм, ка то слън чев удар, ка то слън че-
во про ти восто я ние – се по я вя ва Стра ти ев, Йордан. Блестящ кра са вец от 
кул тур ния елит на Со фия, то ку-що за вър шил юрист, та лан т лив по ет от 

20 Йор дан Стра ти ев (1 март 1898 – 22 фев ру а ри 1974) – дип ло мат; по ет и пре во дач 
от руски, ру мън ски, френ ски, сър бо хър ватски. Член на СБП.
21 „Пет го ди ни“. Лите ра ту рен сборник. Стубел, Й. и Вл. По ля нов (съст). София, 
Ал. Паска лев, 1925.
22 ЦДА, ф. 373к, оп. 1, а. е. 115, л. 116.
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ти па на Фур на джиев. Дипло мат и джен тълмен. През 1924 г. той е един от 
три ма та, по лу чи ли ли те ра тур на та награ да за ед но със Сту бел и Багря на. 
В зе ни та на искря ща та си мла дост и дързост.

Непрости мо млад – на 24 го ди ни само. Роден през март 1898. Цвета 
е са мо на 23, ро де на на 13 май 1900 г. „От ти па на те зи, ко и то Майсто ра из-
би ра ше за свои мо де ли“ – ще вмет не след го ди ни Бо го мил Но нев23. Дора 
Га бе, в спо мен за Кой на ре, къ де то са би ли ева ку и ра ни по вре ме на бом бар-
ди ров ки те: „Спом ням си Цве та, тя бе ше… все пее, пее. Чуде сен глас имаше. 
Много по-мал ка от мъ жа си… И из вън ред но ве села. Млада, на ли?… Цяло то 
ѝ ли це е ед на ус мив ка“24.

Нес лу чай но се взри вя ва спо кой но то и за ли ня ва що щастие в до ма на 
ре дак тора. Млади ят Стра ти ев е всич ко, ко е то ре дак то рът не е. „При зив-
но-из ку си те лен“. Тъкмо за не го мис ли и са ми ят Вл. Ва си лев 12 го ди ни по-
къс но, ко га то пи ше за дра ма та „Лю бов“ на Пол Же ралди. Напи са на ся каш 
по тех ния случай.

Или тех ни ят слу чай се е „играл“ по дра ма та, все по ве че се пи там…
„При зив но-из ку си те лен“, Ша ланж прив ли ча Елен с „не поз на то то, 

не из пи та но то, ко е то но си в се бе си“ – пи ше Вл. Ва си лев и за кой ли път 
пре жи вя ва чув ст ва та на сво я та Цве та: „люш ка не то меж ду ед на но ва по-
рив ност на вън и при вър за ност та към съпру га и до ма ѝ“. У ак тьо ра Лю бен 
Са ев той виж да съ пер ни ка, гле да го влю бе но през очи те на сво я та Цве-
та, тър си ар гу мен ти те за хип но тич но то му оба я ние в рез ки те пре хо ди „от 
сан ти мен тал на та (или мо же би престо ре но-сан ти мен тал на та) из ли я тел-
ност към въз дър жа но-рез ки, но ка те го рич ни от си ча ния, в ко и то Елен от-
вед нъж чув ст ва власт на та му на ту ра“25.

В края на жи во та си Вл. Ва си лев меч тае да вклю чи ста тия за „Лю-
бов“ на Же рал ди в бъ де щи те си съб ра ни творби. Спом ня си за та зи дра ма 
ка то об ра зец на пси хо ло ги ческо про ник но ве ние, дра ма ти зъм и по е зия: 
„Гле дал ли си пи е са та на Пол Же рал ди „Лю бов“, ко я то се игра в НТ ня ко га? 
И там же на та се ув ли ча по друг и ре ша ва да на пус не мъ жа си, но в пос лед-
ния мо мент, ко га то тряб ва да из бя га, спи ра я при вър за ност та към всич ко 
в до ма ѝ. Каква исти на в оно ва, ко е то пре жи вя ва и ста ва с нея, как ва дъл-
бо чи на, си ла, дра ма ти зъм и по е зия!“26

23 Но нев, Бо гомил. Етюди за Вл. Ва силев. Разт ре во же ни об рази. София, УИ „Св. Кли-
мент Ох рид ски“, 1998, с. 20.
24 Ми ха ил, Мария. Тъжни те очи на ми на лото. Дора Га бе раз каз ва, Фонд „Д.Г.“, 1994, 
с. 132.
25 П. Ру де виц, Лю бов, пи е са от Пол Же рал ди, сп. Злато рог, год. XX, 1939, кн. 3, 
с. 152.
26 Ва си лев, Вла димир. Писма до Ло веч, съст. Васил Ко лев, Чер нат, 2011, с. 125.
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*
Ре дак то рът це ни ви со ко и покро ви тел ст ва мла дия Стра тиев. Пока-

нил го в до ма си още през 1919-20-та г. по по вод иде я та за спи са ни е то, 
за ед но с при я те ли те Вл. По ля нов и Йор дан Стубел. Не е по до зи рал ни за 
миг ка къв луд огън ще лум не в ог ни ще то му… През ден мла ди ят по ет и 
сът руд ник на спи са ни е то е в ре дак ци я та на „Зла то рог“ – кухнéто на „Цар 
Бо рис“ 80.

Пър ва та сре ща мо жем да си въ об ра зим през очи те на един от мла-
де жи те – Вл. По лянов. На вра та та ги пос ре ща Цве та – „чер но о ко то, ви со ко, 
мур га во, ве се ло мо ми че“, поз най ни ца на По ля нов от Кюстен дил. С вли за-
не то в хо ла на до ма вед на га са по ка не ни в близ ка та стая, ко я то ще слу-
жи за ре дак ция на но во то спи са ние. „Шум на та, раз го вор ли ва та, ласка ва та 
Цве та“ под на ся ка фе, уст ни и трап чин ки се раз сип ват в смях, ог ла ся ця ла-
та къ ща със сме ха си. Цяло то ѝ ли це ед на ус мив ка… Чуд но би би ло да не 
би прип лам нал огънят!

А ето го и Вл. Ва си лев, през пог ле да на мла до ци те, в не го вия до ма-
шен об раз: „Не мно го ви сок, закръг ле ни чък, с ед ра гла ва, поч ти го ла и 
кръг ла, със зас мя но бу зесто ли це, под ст ри га ни де бе ли муста ци, той про-
тег на ръка. Смути ме, че не по да де ше па, а ня кол ко пръста [по та ен, ка то 
все ки, ро ден под зна ка на скор пи о на]. Но то ва бе ше миг но ве на тръпка. 
Оттам на та тък ме зав ла дя просто та та, не пос ред ст ве ност та, обик но ве-
на та чо веш ка сър деч ност, ко я то ца ре ше в кух ня та бла го да ре ние на за-
кач ли ва та сло во о хот ли вост на до ма ки на. […]. Закач ли вост, ху мор бе ше 
ос нов ни ят тон на об щу ва не то му с при я те ли. В та ки ва слу чаи той често 
за вист ли во въз х ва ля ва ше не що у тях и ос ми ва ше се бе си. Прези ра ше ли-
це то си, не на ми ра ше ни що въз ви ше но в то ва кръг ло, плам на ло в ру-
ме ни на ли це. „Иде ми да го плес на“! – за вър ш ва ше фра за та си, без да 
ко кет ни чи“27.

По ля нов приз на ва, че та зи не пос ред ст ве ност, просто та и обик но-
ве ност в жи во та и непре къс на та та искре на са мо и ро ния, на ка ра ла до ри 
не го – кой то го виж да „ви со ко в под не бес ни те ви си ни на Пен чо Сла вей-
ков и Яво ров“, да се съм ня ва да ли Ре дак то рът зас лу же но е достиг нал своя 
ранг… Доста ско ро мла де жът раз би ра, че та зи просто та и обик но ве ност в 
жи во та е „естест ве но срод на с та лан та и той не би бил истин ски оце нен 
и не би стру вал по ве че без тях“. Откри ва, че ре дак то рът е „по ет на кри-
тич на та ми съл и оцен ка“ и за то ва име то му се про из на ся със зас лу же но 
ува же ние28.

27 По ля нов, Вл. Цит. съч., с. 203.
28 По ля нов, Вл. Цит. съч., с. 204.
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  „Цве та ня ма грях пред Вла до, но ти – ти…“

Исто ри я та за поч ва ка то дет ска игра, но бър зо се прев ръ ща в драма. 
Нищо аван тюр но ня ма в та зи дъл бо ка дра ма на чув ст ва та. „Лю бов та за-
поч на ла през 1924 г. при доста стран ни об сто я тел ст ва“ – за пи сал е Пе тър 
Ди неков. Ето „стран ни те об сто я тел ст ва“ на лю бов на та исто рия, раз ка за-
ни от са мия Стра ти ев и за пи са ни от Ле то пи се ца в не го ви те „Тет радки“.

П. Ди не ков, 3 юли 1971, съ бо та: „Във връз ка със „Зла торог“ Стра ти ев 
сам ми за го вор ва за един епи зод, нав ре ме то мно го на шу мял – от но ше ни-
я та му с Цве та Вла ди мир Ва си лева. Нейно то бяг ст во при не го в Бу ку рещ 
ста на ло в 1926 г., но от но ше ни я та за поч на ли по-рано. Тя би ла мла да, жиз-
не ра дост на, об щи тел на, ве се ла, ця ла ки пя ща от жи вот; Вл. Ва си лев бил 
зна чи тел но по-стар от нея. […] От 1923 г. Стра ти ев ве че бил на ра бо та във 
Вън ш но то ми нистер ст во; по-къс но го из пра ти ли на ра бо та в Бъл гар ска та 
ле га ция в Бу ку рещ… Цве та посто ян но се оп лак ва ла от Вл. Ва си лев, пре-
ди всич ко от теж кия му ха рактер. Бракът не вървял. Стра ти ев ѝ каз вал: 
„Оста ви го, вър ни се при ва ши те в Кюстен дил, раз ве ди се“. Не иска ла да го 
напра ви – бо я ла се от ба ща си…“

Наст ро е ни я та мо гат да се от гат нат по един текст на Стра ти ев, пи-
сан по по ръч ка на Вл. Ва си лев през 1924 г. за Ан на Ах ма това. По по вод на 
то зи текст Мал чо Ни ко лов об ви ня ва ав то ра в пла ги ат ство. Можем да си 
въ об ра зим как е бил ра зя рен Па па та: по ся гат на лю би мия му сът руд ник!… 
Ни що не по до зи ращ, той покро ви тел ст ва и за щи ща ва мла дия Да ньо Стра-
ти ев, бо ри се за не го – ка то „ну бийски лъв“. Малчо Ни ко лов е при ну ден да 
на пус не спи са нието.

По дет ски чиста и „це ло мъд ре на“ ду шев ност – та ка го ха рак те ри зи-
ра и Мал чо Ни ко лов в пис мо до Бо ян Пе нев по по вод кон ф ликта. Веро ят-
но и два ма та са зна е ли как во се ра зигра ва зад ку ли си те… Но при я те ли те 
мъл чат. „Пи сах му ед на мал ка бе леж ка, в ко я то му съ об щих ре ше ни е то си 
да из ля за от Зла торог. Писах му, че той от страх да не го об ви нят в кон сер-
ва тив ност да ва пре го ле ми аван си на мла ди те, преста ра ва се в же ла ни е то 
си да напра ви спи са ни е то мо дер но и ори ги нал но и пла ща го лям да нък на 
своя фор ма лен есте тизъм. Тази е исто ри я та на мо е то из ли за не от спи са-
ни е то.“29

Но за гу ба та му е го ля ма: „Не мо га да ка жа, че то ва не ми косту ва 
мно го стра да ния, за що то все пак „Зла то рог“ си оста ва най-ху ба во то ни 
спи са ние, с ко е то имам тол ко ва сил ни ми на ли връзки. Но при че па тост та 

29 Пис мо на Мал чо Ни ко лов до Б. Пе нев, 20 но ем в ри 1924, НА-БАН, фонд 37к, 
опис 1.
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на Вла до вия ха рак тер, при не го ви те каприз ни наст ро е ния, не мо же да се 
ра боти. Просто ми е обид но…“30

Не зная за как во „пла ги ат ст во“ ста ва ду ма, но яс но е, че в тек ста за 
Ах ма то ва Стра ти ев пра ви ана ло гия със състо я ни е то на Цве та: „Тя дъл го 
е би ла уни жа ва на и по тъп к ва на, но стру ни те на ней на та спо да ве ност са 
ве че изоп на ти до скъс ва не и тя из бух ва в не у дър жим и смел про тест.“31

– То га ва аз ще те взе ма със се бе си в Бу курещ.
– Из бя гай от Со фия и ела в Бу курещ!
То ва са ду ми на са мия Й. Стра ти ев, за пи са ни от П. Ди не ков през 

1971 г. Така че спо ред приз на ни я та на са мия „гла вен ге рой“ бяг ст во то не 
е са мо и ни ци а ти ва на гор ка та „бе гъл ка“, как то нав ся къ де се раз каз ва… 
При я те ли те твър дят съ що то, как то се раз би ра от пис ма та на Стра ти ев: 
„Цве та ня ма грях пред Вла до, но ти – ти…“. Това оз на ча ва, че те са зна е ли 
не що, от ко е то ста ва яс но, че не у Цве та е ви на та… Кой ли е то зи тол ко ва 
умен Ни колай?

Ни ко лай: „То ва, ко е то ста на, дой де твър де не о чак ва но. И все пак – то 
е най-ло гич ни ят край на ва ша та любов. Мнози на ве че зна ят за ста на ло-
то, но не ка не те тре во жи, че хо ра та мис лят тъй или иначе. Всич ки те, при 
по доб ни слу чаи, си ра зигра ват ко ме дии и взе мат при сър це ра бо ти те, до-
кол ко то би ха мог ли да си съз да дат сен зации. Плюй им на су ра та и гле дай 
да се ус по коите.“

Стра ти ев: „Той осъж да за всич ко мене:
„Цве та ня ма грях пред Вла до, но ти – ти…“
„А Ни ко лай иска да оправ дае до ри ме не за тол ко ва го ле мия ми 

грях“: Ни ко лай: „Аз ува жа вам вся ко сил но и чисто чув ст во – зна чи: и ду ма 
не мо же да ста ва за осъж дане. Морал ни те съ об ра же ния, ко и то в да де ния 
слу чай мо же ха да те въз прат, кол ко то и ос но ва тел ни да бъ дат, не ва жат 
сре щу то ва чув ство. Вярвам, че в то ва дъл бо ко са убе де ни в се бе си да же и 
ония, ко и то те осъждат.“

Вл. Ва си лев, та ка об се бен от „Зла то рог“ и от Те а тъ ра, ед ва пост фак-
тум раз би ра за исто ри я та, ко я то се е ра зигра ва ла зад се мей ни те ку лиси. 
Любов та на Стра ти ев и Цве та (око ло три го ди ни) се прев ръ ща в „зла то рож-
ка тай на“, за ко я то при я те ли те мъл чат – ка то зак ле ти – и рев ност но па зят 
от ре дак то ра – ка то за го вор ници. Знаят, че той оби ча Цве та „до бе зу мие“… 
Не е мой из ра зът – на Бо го мил Но нев е – един от мла до ци те, ко и то ре дак-
то рът е приб рал под кри ло то си: Вл. Ва си лев оби ча ше Цве та до бе зу мие32.

То ва, ко е то из вър ших ме, ни ужа ся ва…

30 Пис мо на Мал чо Ни ко лов до Бо ян Пе нев, 20 но ем в ри 1924, пак там.
31 Стра ти ев, Йордан. Анна Ах ма то ва, Зла то рог, 1924, кн. 2 от фев ру а ри, с. 111.
32 Но нев, Бо гомил. Цит. съч., с. 68.



162

Ний тръг нах ме в оная ве чер ог не на,
ко га то пла ни ни те сли зат ниско,
и мъ ка та ни бе да леч про го не на,
а участ та ни – тъй сър деч но близка33

Да ли ще раз бе рат – и той, и дру ги те, че ина че не мо же ше? – мя та се 
в от ча я ни е то си мла ди ят по ет. – Ина че не мо же ше! – Виж да се: съд бов но 
е би ло то ва, ко е то е пос лед ва ло. И са мо в та зи сфе ра – на съд бов ност та, 
тряб ва да се ин тер пре ти ра та зи лич на дра ма, не в сфе ра та на пи кан те ри-
я та и аван тюр ното.

И за три мата. Защо то оно ва, ко е то е раз б рал и тре ти ят в дра ма та – 
Вл. Ва си лев – за се бе си и за чув ст ва та си – е не пости жи мо в един обик-
но вен жи вот – в ед на иди лия без бу ри и сът ре сения. Минал през го ля мо 
стра да ние, уни же ние, през сра ма на опо зо ря ва не то… За да стиг не до се бе 
си, да осъз нае място то на Цве та в жи во та си.

– Но пре ди да свет не про зо ре цът, не за бе ляз вах ме то ва… – каз ва Елен от 
дра ма та на Же рал ди…

В раз го во ри те с Ле пав цов Вл. Ва си лев спо де ля, че в лю бов та на по е-
ти те, за ко и то го во рят, ня ма мъ ка, тре во га, ня ма стра дание. Живо тът им 
е ра вен и спо коен. Няма от как во да се тръг не, за да се ха рак те ри зи рат 
ка то по ети. Нещо съ щест ве но лип сва. Липс ва съд ба: „Са мо в ед на сфе ра – 
на съд бов ност та – мо же да из рас не, да се раз вие и по чув ст ва тра ге ди я та 
на Ка сан дра. Борба та меж ду бо жест ве но то ѝ приз ва ние, меж ду ре ли ги-
оз ния ѝ обет и жиз не ни те ѝ по ри ви е на исти на ви со ко тра ги ческа. Като 
ху до жест ве на проб ле ма то ва е ед на мъч на за да ча, но раз ре ше на от ав то ра 
пси хо ло ги чески дъл бо ко и сил но“ – пи ше кри ти кът по по вод по е ма та „Ка-
сан д ра“, ко я то Ле пав цов му да ва за мне ние34.

Не са мо „Ка сан д ра“ – вся ка дейст ви тел на тра ге дия мо же да се раз-
г леж да са мо в сфе ра та на съд бов ността. За Ли ли ев каз ва, че има съд ба, 
за то ва е го лям поет… За не щасти е то на Яво ров и Ло ра пов та ря: „Ка жи го – 
съд ба – и ни що по вече!“

По по вод на един опит за пи е са на Ле пав цов, „Ув ле че ние“, Вл. Ва си-
лев пи ше: „Още заг ла ви е то на пи е са та ми под сказ ва как ва ще бъ де: ув ле-
че ние – ще ми не за ми не и не ща та ще се вър нат към оно ва, ко е то са били. 

33 Стра ти ев, Йордан. Вели ки пе тък, из да тел Фи лип Чи пев, 1927, с. 11. Стих. е от 
1923 г., ко га то за поч ва връз ка та със Цве та, със заг ла вие „Не поз на та та“. В не го 
про зи рат и „сеп тем в рийски мо тиви“.
34 Ва си лев, Вл. Пис ма до Ло веч…, пак там, // Пис мо от 18 април 1951, озаг ла ве но 
„Ка сан д ра“, с. 17.



163

Така и из ле зе: слу чаи, как ви то ги има кол ко то щеш в жи вота. Не че от та-
къв сю жет не мо же да се напра ви пи еса. Но тряб ва дъл бо ка дра ма ти ческа 
раз ра бот ка, сил ни пре жи вя ва ния и сце нич ни мо мен ти, ин те ре сен об раз 
на же на та, ко я то зав ла дя ва мъ жа, тър се ния в лю бов та към нея не що дру-
го [ня ка къв по-висш сми съл – б.м.] и пр. А тука? Стру ва ми се, че те поз на-
вам – от то зи сю жет ти не мо жеш напра ви пи е са, за що то не мо жеш из ле зе 
вън от то ва, ко е то си. Какво то и да ре ша ва да пра ви, ге ро ят ти ня ма да 
мо же да устои, ще ка пи ту ли ра и ще оста не пак с меч ти те си, с въ об ра же-
ни е то си, с же ла ни ето. Няма да риску ва и да про ме ни жи во та си.“35

А Цве та е риску ва ла, с тай на въз хи та бла гос ла вя лю би ма та си Вл. Ва-
си лев… Да из ле зе „вън от то ва, ко е то е“, да взри ви „кук ле на та“ хар мо ния 
в до ма им и вър ху съ сип ни те – да гра ди „сре бър ни те ку по ли“ на един нов 
свят за два ма – „и свят, и храм“. Думи те на влю бе на та Елен от дра ма та на 
Же рал ди прекрас но опис ват раз ру ши тел ния ха ос на чув ст ва та, ко и то я 
за ду ша ват: „Ве че не бях аз! – не що тъм но, ко е то ме раз тър си…“ Ся каш са 
ка за ни от Цвета:

Елен: – Страш но е!… Сякаш съм по гъл на ла от ро ва!…По ве че не раз би рам ни-
що…

Цве та: – Хи ля ди пъ ти прок ли нам ча са, в кой то тръгнах. Без ум ка то че ли 
бях то гава!

Елен, към Ша ланж: „Вие из пъл них те сър це то ми с хаос! Непо но си мо е!… 
Вярвах, че поч те на та же на оби ча са мо вед нъж и че то ва е за цял жи вот… 
Но не, не е исти на!… Ни ко га не съм си поз во ля ва ла да из ля за из вън се бе си. 
Можех да се зат во ря, да скрия чув ст ва та си. Бях мно го щаст ли ва… Но то-
ва бе ше спо кой но, без ме теж но щастие! А се га… то е раз ру ши тел но, гру бо… 
Страш но е!… Сякаш съм по гъл на ла от ро ва!… Пове че не раз би рам ни що… 
Въз мож но ли е? Каже те, нор мал но ли е да се случ ват та ки ва неща?…“

Цве та – ед но обик но ве но мо ми че, но как ва при род на поч те ност: 
Искре ност, „най-ху ба ва та от ли ка на ха рак те ра ѝ“, каз ва Гeор ги Кон стан-
ти нов, при я тел на Вл. Ва си лев и сви де тел на съ би ти ята. Борба та меж ду 
„обе та“ и жиз не ни те ѝ по ри ви е на исти на ви со ко тра ги ческа. Не се крие 
уни зи тел но, има дър зост та да след ва чув ст во то си – „ка таст ро фи ческо“ 
мо же би, но риску ва ко рен но да про ме ни жи во та си. Какво то и да ѝ до не се 
то ва…

Багря на: – И пръска зе ле на та про лет от рова
по-слад ка от ви но и мед…

35 Ва си лев, Вла ди мир, Пис мо от 12 юли 1961, с. 125.
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„Все ми се е стру ва ло, че по не що при ли ча ше на Багря на – пи ше 
Б. Но нев, по ред ни ят мла док, ко го то ре дак то рът е при ю тил под кри ло то 
си. – Ве ро ят но имен но с та зи дър зост, ако мо га та ка да я на ре ка, с ко я то 
тър се ше и свой път, но и със сво я та чув ст ви тел на неж ност, по ко ря ва ща 
не о буз да ния по рив. И кол ко то да при ли ча ше на скит ни ца та, сест ра та на 
вя тъ ра и мор ски те просто ри, тол ко ва бе и дру га.“36

Тол ко ва бе и дру га… Та зи дру га Цве та да опи ша, тя ме ин те ре сува!
Мо же би тук е клю чът към тай на та: ка то ни ка ра да се чув ст ва ме 

дру ги, раз лич ни от се бе си, по ве че от се бе си, лю бов та огол ва бо лез не но 
нер ва, кой то во ди към сър це ви на та, към „тайн ст в е но то дъ но на сър це то“. 
Към истин ска та ни същ ност: в прост ран ст ва та на един друг, хи по те ти чен 
жи вот…

Ша ланж (при зив но-из ку си те лен, зад вся ка ду ма се че те и не що друго):

 „Ни ко га ли не сте чу ва ли в се бе си гла са на дру га та же на, ко я то бих те 
мог ли да бъ де те – всич ки оне зи дру ги же ни, ко и то сте за ду ши ли в съз на-
ни е то си и ко и то ще Ви по ме тат, ако им поз во ли те да жи ве ят във Вас!… Да! 
Вие сте са мо части ца от са ма та се бе си… Но ня къ де има, има ня къ де дру-
га де, гос по жо… има там цял един друг свят!“

По-къс но Елен ин тер пре ти ра те зи ду ми пред съпру га си така:

 „Ка за, че но сим в се бе си раз лич ни лич ности… и, че тряб ва да ги оста вим 
да се съ бу дят!… И че до ри не по до зи ра ме кои сме, къ де мо жем да по пад-
нем – в как ва дру га сре да, в съв сем друг жи вот!… Гово ре ше, че има огром-
ни, без гра нич ни прост ран ст ва, че все ки е раз ли чен, че всич ко е раз лич но… 
и че то ва е най-кра си во то не що на света! Каза, че всич ко мо же да бъ де 
друго! Ти мо жеш да си друг, аз мо га да съм дру га!Че има – не знам – раз би-
раш ли? – дру го, дру ги, друг!

И Цве та – дру га та Цве та, от чу пи ла за лък и хук на ла на по жар след 
лю би мия: „На всич ко го то ва с не го!“ На ли та ка ва я опис ва в пър ва гла ва 
и мла ди ят по ру чик Ва си лев, ней ни ят лю бим, взи рай ки се, с на деж да да 
на ме ри у нея чер ти те на Яво ро ва та Мина. Импул сив на, от кри та и не ли це-
мер на на ту ра, тя е фор ми ра на по то зи на чин тък мо от съпру га си, кой то 
за нея е ка то баща. Цвета: „Аз из рас нах при не го“ – пи ше в пис мо до До ра 
Костова.

И та зи реп ли ка на Цве та пря ко ко рес пон ди ра с мо но ло га на Елен 
в дра ма та: „Аз уз рях в та зи къ ща, по рас нах… и се про ме них“… Мо но лог на 
обич та към един чо век, кой то за нея из чер п ва це лия свят. Въпре ки реп-

36 Но нев, Бо гомил. Цит. съч., с. 21.
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ли ка та на Ша ланж: „Престъп ле ние е да све деш све та до ма ща ба на един 
човек.“

Елен (за съпру га си, в опи та да се за щи ти от Дру гия, пре ди да се пре да де 
из цяло):

„Всич ко, ко е то имам – то ва е той! Живея чрез него. Преди не го не съ щест-
вувах! Но той е тук, до мен – ин те ли ген тен, спо ко ен; и все още ми раз каз-
ва за на ше то пъ ту ва не – и не го во, и мое! – един към друг!… Разби ра те ли? 
Аз всич ко спо де лям с него. Аз са ма та съм част от него! Него виж да те в 
мен!… Ние сме едно! Любов та е не що, ко е то се съз да ва с вре ме то – про дъл-
жи тел но, и с участи е то на сър цето!“

Мо но лог на обич та, кой то за вър ш ва в ужас: – А се га? А се га?… – И с ка те-
го рич ния им пе ра тив: – Оста ве те ме на мира! Елен: – Аз съм ка то бол на, 
нуж дая се от помощ. Върне те же на та, ко я то бях!

Спо ме нът за мър т во то де те, в кой то Ша ланж е бе зу частен, пре диз вик ва 
прелом. Съкро ви ще то от спо ме ни, ко и то имат със съпру га си, ги връ ща об-
рат но един към друг. Елен: – Не си отивай! Не мо га да оста на сама. Вземи 
ме об ратно!

Елен: „Как во зна чи „да оби чаш“?… Застиг на ме бу ря – ве че не бях аз! – не що 
тъм но, ко е то ме раз тър си… И ме из пъл ни с не си гур ност, от не се ме. Ужас! 
Ако то ва се на ри ча лю бов – да, оби чах го… Но мо же би не го оби чам, щом не 
мо га да си тръг на от тук…То ва, дру го то, меж ду мен и дру гия, не е любов! 
Почув ст вах се та ка са мот на, ко га то ми дой де на ум, че не те оби чам по ве че, 
че ве че не ти си всич ко за мен… Бях без край но са ма в ми га на най-го ля ма-
та си лу дост! Нико га ня ма ше да ста на не го ва жена. Щеше да има до се бе си 
же на та на ня ко го друг…“

Ни кой не знае как ва ла ви на ще сгро мо ля са вър ху са мия се бе си – със 
соб ст ве ни те си ду ми… Ето пис мо на Вл. Ва си лев до Цве та от 1919 г., вре-
ме то на тях но то го де ни чест во: „А знай, че по е досто ен за ува же ние то зи, 
кой то от вед нъж на пус не ед но ста ро и пос лед ва от кри то ед но но во свое 
по-сил но чув ст во, от кол ко то он зи, кой то, нес по со бен за ни как ва по-дъл бо-
ка лю бов, лъ же и се бе си, и дру ги те, играе и се раз да ва на дреб но ед нов ре-
мен но на два ма, три ма или по ве че души“.

Те зи етич ни прин ци пи са на ме ри ли це ло мъд ре на и чиста поч ва у 
мла до то не пок ва ре но мо ми че – да се въз при е мат и раз ви ят в ед но но во 
чув ст во за жен ско достойн ство. Това е един „нов ду хо вен план“, как то пи-
ше са ми ят Вл. Ва си лев в от зи ва за дра ма та на Же ралди.

В та зи дра ма Вл. Ва си лев е раз чел и про у мял те а тъ ра на своя живот. 
Изди рих пре вод в ръ ко пис под заг ла вие „Да оби чаш“, за ко е то лю без но ми 
по мог на съ би ра чът на уни кал ни из да ния Пе тър Велчев. Пие са та е пред-
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ста ве на в Бла го ев гра д ския те а тър, се зон 2007/2008 г., под ре жи су ра та 
на Сте фан Стайчев. Превод – Со ня Дюл ге ро ва и Ми ле на Копра лева. Соня 
мно го иска ла да играе Елен, за то ва две те ак т ри си пре ве ли дра ма та, но 
тех ни ят пре вод не ком пен си ра лип са та на пре во да на Ли ли ев, кой знае 
къ де зат рит от без ха бе ри е то на ня кои ар хи висти37.

Зор ка Йор да но ва: „Спек та къ лът има ше мно го го лям ус пех, а ро ли те 
оста на ха в твор ческа та ни ка ри ера. Вина ги, ко га то ме пи тат за лю би ми те 
ми ро ли и за ро ли те, ко и то най-мно го са допри нес ли за из граж да не то ми 
ка то ак т ри са, аз спо ме на вам ед на от пър ви те Елен от „Лю бов“38.

Дра ма та е раз тър си ла не са мо ак тьо рите. Може би не е би ла поста-
ве на слу чай но, тък мо за 20-го диш ни на та от бра ка на ди рек то ра и Цве та, 
а и пре ми е ра та е би ла на зна ко ва за Вл. Ва си лев да та – 25 март, Бла го ве-
щение. Могат да се напра вят из к лю чи тел но ин те рес ни ус по ре ди ци меж-
ду тек ста на дра ма та и ре ал на та исто рия на ре дак то ра и Цве та не са мо в 
сю же та и по ве де ни е то на ге ро и те, но и бук вал но – в са ми те ду ми и реп ли-
ки… Твър де къс но ус пях да на ме ря ръ ко пи са, но си зас лу жа ва всич ко да 
бъ де про че те но от но во от та зи глед на точка.

Жи во тът „ци ти ра“ из куст вото. Много доб ре пси хо ло ги чески раз ра-
бо тен, сю же тът на Же рал ди е доста три ви ален. За раз ли ка от ав тен тич-
на та дра ма меж ду Вл. Ва си лев и Цвета. Живо тът и не го ви те сю же ти са 
„неправ до по доб ни“, ка то та зи жи тейска драма. Дори по ар хив ни до ку мен-
ти опи са на из г леж да „неправ до по доб на“…

Вл. Ва си лев в от зи ва си за дра ма та39: „Пол Же рал ди пра ви ед на про-
ник ли ва раз гат ка на сър це то чо веш ко с та ка ва де ли кат ност, на как ва то 
фран цуз кия опит е спо собен. Просто, а дъл бо ко, а не уж дъл бо ко, а проз-
рач но-плит ко.“ За да ча та е труд на, но не о чак ва но поч ти, е „бляска во раз ре-
ше на“. „Зла то рог“ все по ве че об ръ ща спе ци ал но вни ма ние на ре жи су ра та. 
В съ щия брой има об шир на ста тия от П. Ува ли ев за ро ля та на ре жи сьо ра40. 
Н. Ма са ли ти нов вяр но е от гат нал пси хо ло ги ческа та плоскост, в ко я то да 
се да де игра та на ак тьо ри те. „Пси хо ло гия и мъд рост се преп ли тат в ряд ко 
оча ро вание.“

В то зи от зив съпру гът сам най-доб ре е ана ли зи рал състо я ни е то и 
чув ст ва та на Цве та пре ди 12 го дини. Със си гур ност е пра вел непре къс-

37 На ме рих пре во да на Ли ли ев в ар хи ва на Зор ка Йор да но ва: ЦДА, ф. 51к, оп. 1, 
а. е. 70. Роля та на Елен от пи е са та „Лю бов“ от Пол Же рал ди с ней ни ръ ко пис ни 
бе лежки. Ориги нали. Маши но пис. 1939. Оказа се, че пре во дът на две те ак т ри си е 
до бър, за то ва оста вям ци та ти те от дра ма та в тех ния превод.
38 Зор ка Йор да нова. Мемо а ри, Со фия, На у ка и из куст во, 1971, с. 43.
39 Ру де виц, П. Лю бов, пи е са от Пол Же рал ди, Зла то рог, 1939, кн. 3, с. 151.
40 Ува ли ев, Петър. Злато рог, 1939, кн. 3, с. 139–144.
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на ти ана ло гии с ге ро и ня та Елен, с лю бов, ся каш съпру га та си опис ва, във 
фи на та ар тистич на ин те ли ген т ност на Зор ка Йор да но ва, и тя – не по-
мал ко лю би ма!… Млада та ак т ри са не съм не но съ че та ва в щед ра та си ар-
тистич на па лит ра не от ра зи мо вън ш но изя щест во с ду хов на изиска ност и 
ряд ко ин ту и тив но про ник но ве ние и дъл бо чина.

Във в. „Зора“ Йор дан Ба дев, кой то е гле дал пи е са та в Па риж, срав ня-
ва Зор ка Йор да но ва с френ ска та из пъл ни тел ка, за ко я то е пи са на пи е са та, 
в пол за на бъл гар ска та ак т ри са, ко я то из граж да съв сем раз ли чен об раз: 
„И си мис ля, и си каз вам без ко ле ба ние: по сце ни ческо оча ро ва ние игра та 
на Зо ра Йор да но ва в „Лю бов“ дости га игра та на Пи ерá. Знае се, че да ро ви-
та та съз да тел ка на Елен в Па риж е ед на от най-кул тур ни те ар тист ки на 
Франция. Приказ ват се бас ни за ней на та до маш на об ста нов ка, за ста рин-
на та укра са, за ху до жест ве ния му зей в къ ща та ѝ, и за … ряд ка та ѝ ин те-
ли ген т ност. Без та къ во съ че та ние на сце ни чен дар с вън ш но изя щест во и 
ду хов на за дъл бо че ност Же рал ди не би по тър сил имен но Пи е ра за сво я та 
Елен. Не зная да ли на ша та Елен има не що от ин тим ни те ус ло вия на па-
риж ка та, но…“41

По до бен па ра лел пра ви и Сте ла Яне ва в сво я та ре цен зия: В ин тер-
пре та ци я та на Зор ка Йор да но ва Елен е сла ба, без за щит на же на. И тя пе че-
ли тък мо с то зи чар на сла ба, лю бе ща съпру га, ко я то из па да в про ти во ре-
чия със се бе си, с чув ст ва та си, с дейст ви я та си. В спо ме ни те ѝ френ ска та 
ак т ри са е да ла ед на Елен, ко я то „бе ше от ра са та на тия, ко и то мъч но се 
пре гъ ват под те жест та на съд ба та“. С фи гу ра та си на на ра не на лъ ви ца тя 
ся каш „но си в се бе си ра ни те на всич ки же ни на зе мя та“42.

Вл. Ва си лев от бе ляз ва тън ко уло ве ни те пси хо ло ги чески ню ан си, 
„да де ни в мяр ка та на ар тистич на ов ла дя ност“. Удовол ст вие е да се сле-
ди фи на та ѝ игра: „Проста, въпре ки слож ност та на ду ша та ѝ, ти ха, ко га то 
най-мно го стра да, ин тим но-сдър жа на в мо мент на ре ше ние, ка таст ро фи-
ческо мо же би. Разд во е ни е то меж ду мъ жа ѝ и Ша ланж, люш ка не то меж ду 
ед на но ва по рив ност на вън и при вър за ност та към до ма ѝ – са на ме ри ли 
в ар тисти ческа та чув ст ви тел ност на З. Йор да но ва дъл бо ка по е ти ческа 
истина.“

По то ва вре ме на сце на та се по я вя ва нов фак тор – ху дож никът. 
Не мо же да не се от бе ле жи ана ли зът на Вл. Ва си лев на ат мос фе ра та в ар-
тистич ния де кор на Деч ко Узу нов, кой то по тон, бои и наст ро е ния пре ли-
ва хар мо нич но в ду ха на пи е са та: „Пищ на та багре ност на един Ту луз-Лот-
рек, чер ве но-злат ни и мо ра ви листа. Двете гру пи тъм ни, ви со ки дър ве та 

41 Ба дев, Йордан. Драма на мал ци на, „Лю бов“ от Пол Же рал ди в На род ния те а тър, 
Зо ра, г. 20, 1 април 1939.
42 Яне ва, Сте ла.„Лю бов“ от Пол Же рал ди, Бълг. ми съл, г. 14, кн. 4, април 1939, 
с. 260–261.
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на пред ния план, раз ре ше ни ма щаб но мно го ин те рес но, са естест ве ни оси 
на ми зан с цена.“

Про ник но вен ана лиз на ми зан с це на пра ви и Сте ла Янева. Деко рът 
на Деч ко Узу нов е в ду ха на Же рал ди, ат мос фе ра та е под хо дя ща за „кли ма-
та“ на ин тим ния ди а лог: „Ме ко та, ко я то упо я ва и окриля. Топли те, мил ва-
щи бои в де се на пръскат аро мат на сла дост на нега. Свежи ят ка то про лет-
на ус мив ка пей заж на гра ди на та хвър ля ярък пре диз ви ка те лен от б ля сък 
вър ху хо ра та и не ща та от въд стък ла та на про зор ците. Тия про ти во ре чия 
до ри на сце нич но въз дейст вие вър ху зри те ля го под се щат ве че за вът-
реш на та дра ма, ко я то се но си във въз ду ха.“43

Чу ват се уда ри на брадва. Във вто ро дейст вие се кат то по ли те…

 – Не оскър бе ни ят, а оби ча щият!
… Но ето го, и пи се цът на съд ба та приб ли жа ва, все ки мо мент ще се 

за бие – до кръв. П. Ди не ков, 3 юли, 1971. Лето пи се цът за пис ва: „И на исти-
на, през 1926 г. Цвета из бя гала. Отиш ла в Бу ку рещ, наста ни ли се за ед но 
в един хо тел – ка то се мейство. След ед на сед ми ца пристиг на ли май ка ѝ и 
брат ѝ. Почна ли раз го вори. Стра ти ев се спри я те лил с Цве ти ния брат, раз-
би рал се доб ре и с май ка ѝ. Реши ли Цве та да се вър не с май ка си и брат си 
в Кюстен дил, да под гот ви раз во да и след то ва да се оже нят със Стра тиев. 
Отна ча ло си пи ше ли мно го често – пис ма, пъл ни с пла но ве за бъ де ще то. 
В ед но от пър ви те пис ма му пи са ла, че е бре менна. Той вед на га ѝ из пра тил 
три хи ля ди ле ва – да има па ри при се бе си. Но пис ма та ѝ посте пен но поч-
на ли да про ме нят ха рак те ра си, Цве та поч на ла да се ко лебае. Дори в ед но 
от пос лед ни те пис ма му съ об щи ла, че се е заб лу ди ла – не би ла бре менна. 
Най-сет не му пи са ла, че се връ ща при Вл. Ва силев.“

Про щал но то пис мо на Цве та до Стра тиев. Удиве на бях, ко га то за 
пръв път го про четох. Как е мог ло то ва обик но ве но мо ми че да на пи ше 
тол ко ва сил но писмо! Култу ра на чув ст ва та, при род на поч те ност. Как чо-
век из раст ва, над мог ва се бе си – в стра да ни е то… По ра ди мла дост та си 
Стра ти ев пра ви един ст вен погре шен жест към Цвета. Но то зи жест се 
оказ ва съд бо вен – съд бо носен. Тя зам лък ва, жесто ко на ра не на в чув ст ва-
та си, из жи вя ва те жък емо ци о на лен срив…

Цве та, пис мо до До ра Косто ва от 12 ок том в ри 1926: „Же ла еш ми спо-
койст вие, ми ла Дора. Благо да ря ти. Но, ка жи ми, мо га ли да го имам. От ден 
на ден все по-теж ко живея. Не ми се жи вее, До ра, вяр вай ми. Никъ де не 
из ли зам – из б ле дя ла съм, свят ми се вие. Нерв на съм ка то куче. Някак ви 
бо де жи имам в гла вата. На на ши те не каз вам, да не ги тре вожа“.

Цве та, пис мо до До ра Косто ва от 14 но ем в ри 1926: „Как во то ще да 
ста ва, а най-доб ро то е да си умра. Да се свър ши с мъ ки те ми. Няма ве че 

43 Пак там, 260–261.
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спо койст вие за мене. Владо не мо га да заб ра вя – кол ко то по ве че ми на ват 
дни те – тол ко ва ми е по-тежко“.

А ето как во раз кри ват пис ма та в след ва ща та папка. Кога то об сто-
я тел ст ва та се про ме нят и Цве та виж да, че вра та та за връ ща не на зад ѝ е 
от крех на та, тя със съл зи мо ли съпру га си сам да ѝ на пи ше как во точ но да 
от го во ри на Стра ти ев: – И да се свър ши! – Но ка жи ми как да му ка жа‚ та ка 
че да го бо ли по-малко!

И ре дак то рът ся да и пи ше то ва пис мо – про щал но то пис мо на лю би-
ма та си же на до ней ния лю бим… Ед ва се га, от ар хив 373к раз би рам – с изум-
ле ние, че пис мо то е на пи са но от са мия Вл. Ва си лев – чер но ви те са за па зе ни 
и по чер кът в чер но ви те е са мо не го ви ят! А и сти лът на пис мо то… От то ва 
пис мо са за па зе ни че ти ри чер но ви ва ри анта. Веро ят но те са би ли по вече.

Че ти ри чер но ви, мно го си тен, нер вен и не раз би ра ем по черк, зад-
раска но, пос ле въз ста но ве но, треска во блуж да е не в тър се не на она зи ду-
ма – не съ щест ву ва ща та, ко я то каз ва исти на та, без да на кър ни чув ст вата. 
Изте ко ха ми съл зи те в че ти ри те чер но ви, из пи са ни с най-сит ния по черк, 
кой то е въз можен. Сякаш да скрие от са мия се бе си оно ва, непрости мо то, 
ко е то прави. Толко ва го ля мо е би ло лич но то му стра да ние, че се гри жи 
и за то ва: бол ка та, ко я то ще при чи ни, и е не ми ну е ма, да бъ де по-мал ка… 
Има и друг до ку мент, кой то пот вър ж да ва то зи факт – за писки те на Ле пав-
цов: „Той ка за, че нав ре ме то всич ки пи са те ли и ар тисти би ли влю бе ни в 
же на му; че на един „го лям чо век“ той пи сал от го во ра на же на му – бла го-
ро ден и уч тив от го вор“44.

Не въз мож но е: Как – да бо ли по-мал ко! – ко га то и той е раз тър сен до 
дъ но, до „тайн ст в е но то дъ но на сър це то“, как то е ка зал По е тът, от тру-
со ве те на уяз ве на та съкро ве ност. Нара нен – до съкру ше ние… Но въпре ки 
соб ст ве на та бол ка – неж на де ли кат ност и вник ва не в чув ст ва та на Цве-
та. – Не оскър бе ни ят, а оби ча щи ят! – вмя та Вл. По лянов. Почти ба щин ско-
то чув ст во на съпру га – да закри ля, се оказ ва по-сил но от на кър не но то 
достойн ст во на влю бе ния мъж. Той е ка то кри ло, спус на то над нея.

– Не зная как во точ но е би ло меж ду вас – не ми казвай!

– Пре ка рай те зи ду ми през сър це то и ум че то си!…

И: – Не ми казвай! Не ми казвай!

А в се бе си – сам раз в реж да ра на та – още не за ръб нала. Да бо ли, но да 
е жи во чув ст во то: – Ти си зна еш най-доб ре как во сте си би ли един за друг… 
Бол ка та го ра зяж да до дъ но, но мъл чи, не ѝ ро ви в ду ша та, зак ле ва се ни-
44 Ле пав цов-Ли пен, Ди митър. Срещи с пи са тели. Възкръс ва не, Лит. фо рум, бр. 10 
(451), 13.03–19.03.2001.
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ко га да не го во ри за то ва, мо ли и тя ни ко га да не го во ри. И ни ко га през 
жи во та си – пред ни ко го – не спо ме на ва за тях на та драма. Споде ля ед ва в 
края си – дискрет но – с Д. Ле павцов.

Вл. Ва си лев: – Про ка рай пис мо то през се бе си и ум че то си – и му на пиши!

Ан ри: – По ве ря вам те – на теб са ма та!45

И Цве та – срав ня вах пис ма та! – пре жи вя ва чув ст ва та на съпру га си 
„през се бе си“ – и препра ща поч ти дос лов но не го во то писмо. Абсо лют но 
до верие. По съ щия на чин Елен из пол з ва ар гу мен ти те на съпру га си, не-
го ви те ду ми до ри, ко га то се бо ри с из ку ше ни я та на Ша ланж. И съпру гът 
оце ня ва ви со ко то ва до верие:

Ша ланж: – То ва не сте вие, то ва е съпру гът ви, кой то го во ри чрез вас.

Ан ри към Елен (със стра хо по чи та ние и скри то въз хи ще ние): – Ти се за щи-
ща ва ше блестящо!…

Не зная да ли в Те а тъ ра ди рек то рът е постиг нал ус пех ка то ре жи-
сьор, но в лич на та си дра ма той се оказ ва мно го ус пе шен ре жи сьор на 
соб ст ве ния си жи вот! „Сце на ри ят“ е под ре ден лич но от не го и оста вен в 
ар хи ва му: – Да го има! … Верен на се бе си, Вл. Ва си лев съх ра ня ва не на кър-
не на лю бов та си към Цве та. И още по ве че: по е ма по зо ра на ви на та вър-
ху се бе си, за да за щи ти жен ско то ѝ достойн ст во пред об щест вото. Някак 
са мо от мъсти тел но: Как во то съм ра бо тил, пра вил съм го за Цве та, да се 
рад ва тя. Защо то как во дру го съм мо гъл да ѝ дам. Нито да же ед но де те46.

За да я за щи ти и пред се бе си. Обви ня ва се бе си, мо ли за прош ка: той 
е при чи на та, за що то не е мо гъл да я напра ви щаст ли ва… Чо век ка то не го 
не преста ва да оби ча тол ко ва лесно. Въпре ки оби да та: Но ако тво я та чест 
изиск ва моя по зор – не ка!… – Но и в най-теж ки те си дни за ед но ще се мо ля: ти 
да ми бъ деш щаст ливко. Аз не мо жах да те напра вя щаст ли во – прости ми!

Цял жи вот об се бен от Цвета. Тя го при тег ля за ви на ги с дръз ка та 
по рив ност и ви тал ност на багря нин ски те сти хии, ко и то но си в се бе си. 
Но „тол ко ва бе и дру га…“ – С неж на та власт на две очи, ко и то на ми рат си-
ла та да вла де ят по ри ви те си.

Елен: – Не мо жеш да си на ло жиш да из пит ваш или не да де но чув ст во – знам 
то ва… Не мо жеш да го по бе диш… Мо жеш да по бе диш се бе си. Въпрос на во ля е…

Ето Цве та – дру га та Цве та – през пис ма та на Стра ти ев. И през сти-
хо вете. Извест но е, че най-доб ре се виж да със сър цето.

45 В пре во да е: „До ве ря вам те – на теб са мата!“
46 Ва си лев, Вл. Пис мо до д-р Т. Ми хай лов от 23 март 1953, 373К, опис 1, а. е. 20.
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ЙОРДАН СТРАТИЕВ. ПИСМА

     В те бе ми е ця ла та съд ба…

Та зи лич на исто рия е един кул ту ро ло ги чен и пси хограф ски текст, 
кой то тряб ва да бъ де раз четен. Най-ве че за ра ди об ра за на са мия Вл. Ва си-
лев, не са мо за ра ди дейст ва щи те ли ца в дра мата. Макар и опос ред ст ве но 
пред ста вен, през очи те на два ма та „ви нов ни ци“ за не го ви те стра да ния, 
пси хограф ски ят му пор т рет ед ва ли би мо гъл да бъ де по-то чен, за що то е 
об ри су ван от два ма та най-близ ки…

Лю бов та им е дейст ви тел на дра ма‚ ко я то оста вя дъл бо ки сле ди в 
жи во та и на два ма та. И на три ма та, раз би ра се. Пошла та улич на мъл ва е 
омър си ла не ед на чиста лю бов на исто рия с кал ни те си пръски. Чужди те 
дра ми са ба нал ни‚ каз ват фран цу зи те. И три ма та са из к лю чи тел но поч те-
ни един към друг. И три ма та се оби чат и ува жа ват, и три ма та стра дат и се 
па зят да не се на кър нят един друг. И тък мо за то ва дра ма та на чув ст ва та е 
още по-раз нищ ваща.

„И в про зор ци те на тоя свет нал храм“ и три ма та се виж дат по нов 
на чин, из ст ра да ли до дъ но и проз ре ли дъл бо чи на та и съд бов ност та на 
чув ст ва та – но там, в хра ма, от въд ба нал ност та на аван тюр но то, от въд 
во де ви ла на жи вота.

Ми на ли през из куп ле ни е то на стра да ни е то – „пос ред мно го грях и 
мно го опро ще ние“, въз диг на ти до „сре бър ни те ку по ли“…

И в про зор ци те на тоя свет нал храм,
през на дип лен дим и пес но пе ния,
ви дях ме ду ши те си от въ де там,
пос ред мно го грях и мно го опро щение.

Ся каш то бе мъ ни чък един жи вот,
ся каш бях ме се бе си из ку пи ли…
А ве чер ни ца през цъф на лия свод
дъл го гре над нас и сре бър ни те ку по ли.47

Лю бов та им не е „до ку мент за пусто та та на сто лич на та бу ле вар д-
на и ка ба рет на ин те ли ген ция“‚ как то на мек ва Г. Кон стан ти нов, сът руд ник 
на Вл. Ва си лев, в ре цен зия за сти хо ве те на Стра ти ев през април 1927 г. 
Най-ве ро ят но от со ли дар ност с при я те ля си.

47 Стра ти ев, Йордан. Няко га, Ве ли ки пе тък, с. 24.
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Съ би ти я та от сеп тем в ри-ок том в ри 1926 г. са пред ста ве ни глав но 
през глед на та точ ка на Стра тиев. Не ус пях да стиг на до Цве ти ни те писма. 
Няма ги в ар хи ва, пре да ден от съпру га та му. А в лич ния фонд на Вл. Ва-
си лев не го ви те пис ма се па зят в пап ка, гриж ли во под ре де на от са мия 
съпруг48.

– Той съ що е оби чал Цве те то! – каз вал, и ка нел Стра ти ев да оти-
дат за ед но на гро ба ѝ. Тако ва ува же ние към чуж ди те чув ства. Съхра нил е 
вся ко лист че и бе леж ка, все ки бе лег от лю бов та… Са мо тен и сми рен сред 
съ сип ни те на лич ния си свят, пре жи вя вал е от но во и от но во – по об лом ки-
те – ро ма на на своя живот. Разв реж дал е ра на та в се бе си – още не за ръб-
на ла! – без ми лост но и в упо ение. Да бо ли, но да е жи во чув ст во то… – Най-
дъл го трае бе лег от те бе, лю бов! – ще на пи ше по-къс но ед на по е теса.

Йор дан Стра ти ев е не са мо ин те ре сен по ет‚ ин те ли ген тен и вещ в ра-
бо та та си дип ло мат, но и чув ст ви те лен и поч тен човек. От пис ма та ста ва 
яс но, че мла ди ят чо век искре но и дъл бо ко е оби чал Цве та, го тов е вед на га 
да свър же жи во та си с нея. Ведна га след за ми на ва не то ѝ от Бу ку рещ той 
ѝ пи ше по ня кол ко пис ма на ден, из пъл нен с посто ян на ми съл и грижа. 
От тях се раз би ра, че е би ла из да де на за по вед за увол не ние за ра ди та зи 
исто рия, но я спре ли при ус ло вие, че Цве та ще се вър не в Кюстен дил за ед-
но с май ка си и брат си, ко и то ид ват да я взе мат и я ча кат на приста ни ще-
то в Русе. Помог нал юристът Ге ор ги Кьо се и ва нов49, кой то пре дупреж да-
ва, че за ра ди бяг ст во то на Цве та мо же да за гу би ра бо та та си в ле га ци ята. 
Буров, то га ва ми нистър на вън ш ни те ра бо ти, се за кан вал да го уволни. 
Цвета е би ла са мо се дем дни в Бу курещ. Но – ня ма по-го ля мо на ка за ние от 
сбъд ва не то на же ла ни я та…

48 ЦДА, 373к, оп. 1, а. е. 720, л. 1–64.
49 Ге ор ги Ива нов Кьо се и ва нов (7/19 яну а ри 1884 – 27 юли 1960). Юрист, при я тел 
на Стра ти ев, за вър шил пра во в Париж. През 1925 г. той е бил на дип ло ма ти ческа 
ра бо та в Бу ку рещ и поз на ва хо ра та и об ста нов ка та там. През 1926 е пъл но мо-
щен ми нистър в Гър ция, по-къс но ви ден дип ло мат и ми нистър-пред се да тел на 
Цар ст во Бъл га рия през 1935–1940 г. Бога та та му дип ло ма ти ческа ка ри е ра пре-
ми на ва през наз на че ния в Рим, Ца риград, Берн, Бер лин, Па риж, Бу ку рещ, Ати на 
и Бел град. В Ми нистер ст во то на вън ш ни те ра бо ти го на ри чат „Сфин к сът“ за ра ди 
непро ни ца е мост та на пла но ве те му. В Ев ро па ста ва из вестен с прог но за та, че Хит-
лер и Ста лин ще се съ ю зят, ед на го ди на пре ди пак тът да ста не ре ал ност, ко га то ни кой 
не би мо гъл да до пус не това. През 2014 г. Антон То до ров раз кри по до ку мен ти, че 
ка то дип ло мат в Швей ца рия през 40-те г. Г. Кьо се и ва нов е ра бо тил ка то та ен ин-
фор ма тор за про чу тия Алън Дълес. По си ла та на прев рат ности те на съд ба та в 
края на жи во та си, на 74 г, е вер бу ван от ДС и две го ди ни ра бо ти ка то „агент Ле
он“. Напра вил го е мо же би за да об лек чи съд ба та на брат си, Пе тър Кьо се и ва нов, 
кой то по съ що то вре ме (1959) е в Бе ле не и съ що е при ну ден да под пише.
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Ху ба ви те ни се дем дни – ма кар и тол ко ва тре вожни! Сякаш ня ка къв 
сън – раз къ сан, кош ма рен и все пак тол коз упо и телен!

По чер кът е ясен, от чет лив, ка те го ричен. Почерк на фор ми ран, уста-
но вен ве че мъж ки ха рак тер – от крит и ре ши телен. Подпи сът – ед ро из пи-
сан: ДАню. По мъж ки ка те го рич но „Д“ – със смел, дър зък за мах из пи сано. 
Две глав ни бук ви, пър ва та и вто ра та глав ни – мъ жест вен, със са мо чув ст-
вие на ли дер, но и чув ст ви те лен, ро ман ти чен млад човек. Посто ян ст во: до 
края оста ва един и същ ка те го ри чен под пис. В из вестен сми съл про ти во-
по лож ност на ре дак то ра на „Зла торог“.

От но ше ни я та са мно го слож ни‚ за що то и два ма та оби чат и ува жа ват 
Вл. Ва си лев, и два ма та имат угри зения. Стра ти ев е досто ен млад чо век и 
из пит ва сил но чув ст во на ви на към ре дак то ра‚ кой то го е взел под кри-
ло то си: – Ний и два ма та го ува жа ва ме и оби ча ме – пов та ря се в пис мата. 
Но – и от два ма та ви нов ни ци за дра ма та връз ка та се въз при е ма ка то съд-
бовна:

– Ина че не мо жеше!
– Не виж дам друг път!
– Без тво я та обич, и без те бе – не мога!
Оба че име то на Вл. Ва си лев в те зи пис ма е ка то об сесия. Стра ти ев 

пи ше с обич за „Вла до“ – за не го ва та „убийст ве на доб ро та“… – Най-ве че от 
сре ща с Вла до се стра ху вам… – То зи страх е ос но вен мо тив в пис ма та на 
мла дия чо век. И сре ща та се случва. Сякаш е би ло пре диз весте но… Случ ва 
се оно ва, от ко е то най-мно го се стра ху ваш: гор ко раз ка я на, Цве та се връ-
ща при съпру га си.

Стра ти ев: „Той е в състо я ние да ти прости, да ти обе щае, че ни ко га 
ня ма да ти спо ме не за ста на лото. То би би ло мно го бла го род но от не го-
ва стра на, – но мис лиш ли ка къв ще бъ де жи во тът ви след ед на та ка ва 
случка? Можеш ли да си пред ста виш и моя живот? Само от то ва ме е страх, 
за що то знам, че не бих мо гъл да го по неса. Бъди ум на, мис ли и не ме заб-
равяй. Сега ме кре пи на деж да та, че ме оби чаш и ще бъ дем за едно. Какво 
ще ми оста не то гава?“

През ля то то на 1926 г. Стра ти ев тряб ва да постъ пи на ра бо та в Бъл-
гар ска та ле га ция в Бу курещ. Имал на ме ре ние искре но да се из по вя да 
пред Вл. Ва си лев и да за ми не – сам, да оста ви Цвета. Но пред по чел да бъ де 
по дъл към „Вла до“, от кол ко то към нея. Чувст во то за от го вор ност към лю-
би ма та е по-сил но и над де ля ва над ува же ни е то към покро ви теля. Любов-
та се оказ ва по-сил на от мъж ко то при я тел ство. Достой но ест.

„Ти са ма зна еш кол ко мно го се из мъ чих, как ви го ле ми уси лия из вър-
ших и как под ло исках да постъ пя спря мо те бе, ка то се из по вя дам пред 
Вла до и за ми на до ри без да ти се оба дя. […] И се га – кол ко то и да ми е мъч-
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но за Вла до – бла го да ря на бо га, че не го напра вих: на да ли бих из дър жал 
ед на та ка ва под лост спря мо тебе.“

Мла ди ят мъж се тер зае, съз на вай ки „простъп ка та“, не – „престъп ле-
ни е то“ към при я те ля, ко е то ще му те жи цял жи вот, но „без тво я та обич, 
и без те бе – не мо га!“. „Да ли и ти ме смя таш за вул га рен аван тю рист – не 
знам. Знам са мо, че те оби чам с най-го ля ма та си лю бов, за ра ди ко я то из-
вър ших престъп ле ни е то към Владо.“

Стра ти ев все по ве че осъз на ва си ла та на връз ка та им: заб луж да вал 
се е, че е в състо я ние да я изостави. Имал е на деж да, че „доб лест та и жер-
т ва та пред Вла до“ ще над мог нат лип са та и бол ката. Но се га яс но виж да: – 
Не бих мо гъл, не мо га, ня ма да мо га!… Не въз мож ност та да бъ де по не се-
на раз дя ла та е из ра зе на във всич ки въз мож ни мо дал ности на ми на ло то 
и бъ де щето. Едва след то ва, след пър ви те опи я не ния, клет ви и пла но ве 
за жи вот за ед но, за поч ват раз нищ ва щи угри зе ния на съ вест та: за поч-
ва опом ня не то, от рез вя ва не то, сра мът пред хо ра та – на ме ци и ду ми зад 
гър ба, зад гър б ва не, зап лю ва не с очи… „Ти си го ви дя ла ве че – Ста ма това. 
Какво ду ма, мно го ли ме осъж да – го ля мо ли е ра зо ча ро ва ни е то му? Та са-
мо той ли ще ме осъ ди, ма кар и не тъй, как то аз съм се осъж дал це ли три 
го дини.“

Но най-ве че – ужа сът, за ра ди бол ка та, ко я то при чи ня ват на най-
близ кия – на „Вла до“. За ре ак ци я та на ро ди те ли те мо жем да съ дим по Цве-
та – тя е „пом ра че на, уби та, съ си па на“… – За що е тол ко ва лош ба ща ти 
към те бе? – Ще из дър жи ли крех ко то им чув ство? Но не е би ло въз мож но 
дру го ре ше ние – съд бов но е би ло, обич та му към нея се е ока за ла по-сил на 
от всич ко: – Да ли ще раз бе рат – и той, и дру ги те, че ина че не мо же ше?… 
„За то ва – не съ жа лявам. Нека ме осъждат. Цял жи вот бях мъ дър – ни кой 
не ми ка за доб ра дума. Не се осъж дам, – не ка ме съ дят, ко и то не зна ят кол-
ко се из мъчих.“

От но во се на ла га лайт мо ти вът. В ужас – Стра ти ев ся каш пред чув ст-
ва раз в ръз ка та – жер т ва та, ко я то Цве та би мог ла да напра ви, об сип ва я 
със зак ли на ния да не се сре ща със съпру га си: – От обич та ти към Вла до 
се боя, от доб ри на та му… „Но не мис ли са мо за не го – за се бе си, за мене. 
Не се лъ жи, че би мог ло да се заб ра ви ста на ло то, да се поправи. Ще сбър-
каш – не се жер твай!“

– Ще уби еш и три ма ни – не бих мо гъл (да) ако те за губя.

Ша ланж: Зна чи, ще при чи ни те зло на два ма ни. Ще пре не се те в жер т ва и се-
бе си, и мен. Стран но ми ло сър дие, ко е то при чи ня ва са мо раз ру ха… Но ня ма 
как да усто и те на коп не жа, за ло жен вът ре във Вас!…
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Го ля ма ми лост към нея, и жа лост. Непрестан но го тер зае чув ст во за 
вина. Приба вя се и гне ти тел на без по мощ ност – не въз мож но е да я пре-
гър не, да я уте ши, да ѝ по мог не: – Как бих мо гъл да ти се сър дя за бол ка та, 
ко я то аз ти при чи них…

„Кол ко мно го си из мъ че на, уби та, съ си пана. Нямах ме вре ме да мис-
лим, да пред ви дим – и се га всич ко ни ид ва та ка не о чак ва но… Та ка ми е 
съ вест но и бол но, а съм тъй без по мо щен да те уте ша, оку ра жа, по могна.“

Ся каш за да ѝ да де си ла, непре къс на то пов та ря, че чув ст ва та му са 
съд бов ни, че от нея и са мо от нея за ви си всич ко: – Пак ще пов то ря: в те бе 
ми е ця ла та съд ба, от те бе за ви си и доб ро то, и зло то… По мъж ки по е ма 
ви на та и от го вор ност та са мо вър ху се бе си: оби ча я се га по ве че, и за ра ди 
об щи те стра да ния и угри зе ния, ко и то ги тер заят. Опит ва се да сне ме те-
жест та на ви на та от нея, насто я ва, че тя се е по жер т ва ла за не го, за що то не 
мо же да гле да кол ко той стра да: „Не ка зна ят, че всич ка та ви на е моя: – те-
бе ти бе ше теж ко, мъч но ти бе ше да ме виж даш та ка из мъ чен, и се по жер-
т ву ва за мене. За то ва ли тряб ва да ти се сърдя?“

От но во се по я вя ва ос нов ни ят мо тив – ка то об се сия: „А за Вла до на 
мен ни ма не ми е тежко? Не зная до ри – да ли не мис ля по ве че за не го, от-
кол ко то за те бе. И ти не тряб ва да ми се сър диш за то ва: – Ний и два ма го 
оби ча ме тол ко ва много.“

– Да ли не мис ля по ве че за не го, от кол ко то за те бе…

Ша ланж: – Ако чо ве кът, кой то жи вее с вас, не бе ше тол ко ва спе ци а лен, и вие 
ня ма ше да сте то ва, ко е то сте!… И аз ня ма ше да се влю бя във вас!…

Елен: – А в чо ве ка до теб, ко го то виж даш все ки ден, жи ве ят всич ки дру ги 
хо ра. [В пре во да на Ли ли ев: Ед но съ щест во, ко е то оби ча те, обе ма всич ки съ-
щест ва – б.м.] Це ли ят свят се по би ра в ед на гра дина.

Цве та е от ча яна. Веро ят но в от ча я ни е то си му е пи са ла, че не иска да 
живее. От съд бов ни не ща та се прев ръ щат в съд бо нос ни: смър то нос ни. – 
За то ва ли тръг нах ме – за да се по губим?

От ча я ни е то на Цве та е съв сем обяс нимо. Пося гам – с чув ст во то, че 
вър ша не що ко щун ст ве но – да раз крия дъл бо ко съкро ве ни не ща… Но 
Цве та тряб ва да бъ де за щи те на, за що то тол ко ва го ди ни след име то ѝ пъл-
зят жесто ки ду ми и още по-жесто ки об ви нения. Едва чрез та зи съкро ве на 
тай на, за ко я то ни кой не смее да про го во ри, се раз кри ва дъл бо ка та дра ма 
на то ва мо ми че, вър на то по зор но ка то не щаст на бе гъл ка в род ния си дом, 
от х вър ле но и одум ва но от „об щест во то“… Цве та е бре менна.

Как то е из вест но, по ща да та е не въз мож на: ни то в по ли те на Ви то ша, 
ни то в ней но то жесто ко не бе – тра ги чески ка тар зис не мо же да има. А тя 
е но се ла в се бе си тъй дъл го ча ка но то де те – де те на лю бов та… И е би ла 



176

при ну де на да напра ви смър то но сен из бор: да го убие, за да се вър не при 
съпру га си – „чиста“, спо ред то га ваш ни те раз би ра ния… и „хор ския морал“.

Стра ти ев от на ча ло при е ма с ра дост „но во то об сто я тел ст во“. Би тряб-
ва ло да бъ де щаст ли во об сто я тел ство. Но яв но пос ле раз мис ля и с жесто-
кост та на мла дост та, жесто ка в не ве де ни е то си, пред ко я то е ця ло то бъ де-
ще и всич ки въз мож ности все още пред сто ят, пред ла га на Цве та да оти де 
при не го за ед на сед ми ца: „То ва вре ме е доста тъч но, за да се из бег нат по-на-
та тъш ни те тре во ги око ло пос лед но то, но во то „об сто я тел ст во“. – Ти не мо-
жеш да ча каш в то ва по ло же ние 3,4,5 и по ве че ме се ца! – Го во рил ве че с един 
стар и опи тен ле кар… и т. н. Със си гур ност е имал пред очи исто ри я та на 
Ста ма тов и съпру га та му: до ка то те кат де ла та по раз во да, бе бе то се ражда.

Стра ти ев: „При дру ги об сто я тел ст ва ед но та ко ва про та ка не мо же да 
не е мно го дъл го, ала за на шия слу чай – то е ве че фа тално. Можеш да си 
пред ста виш не у доб ст ва та на то ва за ба вя не – и за са ми те нас, и за хор ския 
морал. То ще за сег не най-мно го те бе (ний, мъ же те има ме за вид на съд ба), 
а ти прем но го се из мъ чи, и не би ва да те из мъч ват и не ща, ко и то не са не-
попра вими.“

Но – „жер т ва та – нея тряб ва да напра ви пръв той“.
То ва е ка те го рич на та „от съ да“ на мла дия Вл. Ва силев. Репли ка та е 

про из не се на още пре ди два де сет го ди ни, в тек ста за Яво ров „По ет на нощ-
та“ (1907). И то ва не е един ст ве но по е ти чески жест. Този досто ен чо век 
след ва прин ци па на „жер т ва та“ в це лия си живот. Факти те го во рят без ко-
ментар. Кога то Вл. Ва си лев в от ча я ни е то си раз би ра‚ че Цве та и Стра ти ев 
са ре ши ли да свър жат жи во та си‚ той са ми ят, ка то юрист, пи ше мол ба от 
име то на Цве та и по е ма ви на та за раз ри ва: – За да оти де Цве те то по-бър-
зо при чо ве ка‚ ко го то обича!…

Ан ри: – Ще напра вя всич ко по си ли те си, за да се по чув ст ваш сво бод-
на – кол ко то мо же по-скоро. Сбогом!…

Жи во тът просто „ци ти ра“ из куст вото. Все по-от чет ли во се пи там: 
Да ли по ве де ни е то на Вл. Ва си лев не е фор ми ра но по мо де ла на съпру га 
във френ ска та дра ма? И в реп ли ки те на Стра ти ев съ що се виж дат ре ди ца 
сход ст ва. А Цве та играе в дра ма та поч ти без мъл в но, са мо с по ве де ни е то 
си, ней ни те пис ма до Стра ти ев лип сват.

Още ед но до ка за тел ст во към те за та на Ми ха ил Не дел чев за те ат ра-
ли за ци я та на жи во та през пър ва та чет върт на ми на лия век. Народ ни ят 
те а тър е „все общ храм на граж дан ст ве ност та“, а „те ат рал но то дейст во е 
ве че най-важ ни ят и ув ли чащ свет ски ри ту ал за ели та и сто лич ни ят жи вот 
в цен тъ ра за поч ва да под ра жа ва на те а тъ ра“50.

50 Не дел чев, Ми хаил. Множест ве но то би тие на „В по ли те на Ви то ша“, Го диш ник 
на НТ, 2014, с. 125.
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За яв ле ни е то за раз во да е пи са но от са мия „де мо ни чен“ съпруг, той 
са ми ят е ав тор и ини ци а тор на то зи пот ре са ващ до ку мент – „до нос“ сре щу 
са мия се бе си… С та ка ва „скръб на го тов ност“ ре шен да улес ни по вся ка къв 
на чин щасти е то на „Цве те то“. Ако та къв жест бе опи сан в дра ма та на Же-
рал ди, все ки кри тик би ка зал, че то зи жест е „неправ до по добен“.

– Не оскър бе ни ят, а оби ча щи ят! – вмя та Вл. По ля нов – със скри то 
въз хи щение.

Вл. Ва си лев: „В тая не чо веш ка мъ ка, ко я то ме ду ши, с как ва скръб на 
го тов ност ти да вам пос лед но то, ко е то мо га – да напра вя оно ва, ко е то 
иска те, ко е то би ло най-доб ро за тебе. Едно са мо не мо га – да ми си те от-
къс на от сър це то си. Недей го иска, напраз но е да го очакваш. То ня ма в 
ни що да ти пречи. Нека си оста на с мъ ка та си за те бе – тъй за ме не е по-
добре. Аз тря ба да ми си те мис ля, да те имам в се бе си…“51.

Да те имам в се бе си!…
Ето как во е би ло най-жесто ко то от мъ ще ние, за ко е то ста ва ду ма в 

пис ма та: прош ка та и по е ма не то на ви на та вър ху се бе си – „пос ред мно го 
грях и мно го опро ще ние“, как то се каз ва в сти хо ве те на Стра тиев. Прош ка-
та се оказ ва най-страш но то на ка зание. От ко е то или бо ли цял жи вот, или 
въз мез дя ва всич ки лип си и тай на та ста ва ос но ва за бли зост и до ве рие – 
за цял живот.

А мо же би Вл. Ва си лев си е спом нял ду ми те на ге ро и ня та от раз ка за 
на Ста ма тов: „Истин ска та прош ка е да за ли чиш не що въпре ки факта. Не! 
Каза го – за да про щаваш. Тряб ва ше да па зиш мо я та тай на, по ве че от кол-
ко то я па зех аз!“ Той па зи тай на та на три ма та до края… До бър пси хо лог, 
той знае, че Цве та тряб ва да се вър не не ка то опросте на и по мил ва на, а 
ка то равна. Дава ѝ вре ме да изяс ни чув ст ва та си, да бъ де на яс но със се бе 
си, са ма да взе ме ре шение. Не се поста вя в ро ля та на съд ник, не об ви ня ва, 
тър си ви на та в се бе си: – Аз не мо жах да те напра вя щаст лива!…

И ни ко га по-къс но не спо ме на ва за случая. Не раз ре ша ва и на Стра-
ти ев, ко га то той се ре ша ва да за го во ри: „Той ме пре къс на: „Аб со лют но е 
не нуж но, ня ма за що да го во рим“… А мо же би по то зи на чин Вл. Ва си лев 
достой но по е ма и част от от го вор ност та за оно ва, ко е то се е слу чи ло?… 
Все по-яс но виж да сво я та соб ст ве на вина. През це лия им жи вот след то ва 
той се опит ва да сле зе до ней но то ни во, за да съх ра ни бли зост та им. И все 
си пов та ря ка то Лу га нов от раз ка за „В ка би нет на мъг ла“: – Не сля зох до 
нея – ча ках тя да се из диг не до мен…

Сце на ристът на бра ко раз вод но то де ло се прев ръ ща в „су ф льор на 
се бе си в жесток те а тър“, как то е ка зал По е тът, в те а тъ ра на соб ст ве ния 

51 Пис мо на Вл. Ва си лев до Цве та от Со фия, 17 но ем в ри 1926.
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си жи вот – лю бов та към един ст ве на та же на на жи во та си. За Цве та е най-
ви со ки ят по рив на ду ша та му: – Да те имам в се бе си!…

Ко га то по лу ча ва до ку мен ти те за раз во да, тя е пот ре се на от бла го-
род на та жер т ва на съпру га си. Разби ра, че той е един ст ве ни ят, кой то мис-
ли на пър во място за нея и за ней но то състо яние. Цвета осъз на ва бяг ст-
во то ка то „греш ка“, а и под на тиска на ро ди те ли те гор чи во се по кай ва за 
им пул сив но то си ре шение.

Цве та до До ра Косто ва, пис мо от 21 окт. 1926: „Хи ля ди пъ ти прок ли-
нам ча са, в кой то тръгнах. Без ум ка то че ли бях то гава!“

Цве та в пис мо до Ли ли ев от 11 ок том в ри 1926: „Пла ча, как то на 
погре бе ние се плаче. Така ми е тежко. Нико га ня ма да дой де спо койст вие 
за мене. Благо род ст во то на Вла до ме души. От ден на ден все по ве че и 
по ве че от рез ня вам и виж дам це лия ужас. Да се раз де ля от Вла до, то ва не 
знам как ще пре живея. Отро вих и свой те, и не го ви те дни. Всич ко ми се 
стру ва сън – не мо га още да по вярвам. Още бях в лег ло то, ко га то дой де ба-
ща ми и до не се пис мо то ти52. Как ще се под пи ша на тия за яв ления. Да бъ-
де прок лет ча сът, в кой то тръгнах!“

Стра ти ев: „Ето, Цве та – то ва е Владо! Толко ва исках да бъ де ка то 
дру ги те – да ми бъ де по-мал ко тежко! Той из б ра най-жесто ко то от мъ ще-
ние, от ко е то бо ли цял живот. По-жесто ко и от но жа. – Тук Стра ти ев поч-
ти бук вал но ци ти ра ду ми те на ге ро и ня та от раз ка за „В ка би нет на мъг ла“. 
Става ду ма за „от мъ ще ние“ чрез прош ка. – Как во бих мо гъл, след то ва, да 
ти ка жа, за да те ус по коя, ко га то аз сам съм тол ко ва мно го пот ресен?“

– Тая Вла до ва доб ри на и бла го род ст во то му – ний ня ма да заб ра вим 
ни ко га и ни ко га ня ма да преста нем да го оби чаме. Можем ли?

Стра ти ев все още смя та, че те са два ма та за ед но, от сам, а Вл. Ва си лев 
е сам – зад чер та та на вза им ността. Наисти на пот ре сен, мла ди ят чо век 
пред чув ст ва, че то ва е пос лед но то дейст вие на дра ма та и мо ли за прош-
ка: „Прости ми сла бост та, и не ме нам раз вай за зло то, ко е то ти при чи них. 
И ме не ми е ужас но, и аз се из мъчих.“

Но сър це то на Цве та зам лък ва. 25 дни ог лу ши тел но мъл чание. 
Какво е ста ва ло по ли ни я та Со фия – Кюстен дил по то ва вре ме, с как ва 
дра ма в дра ма та е би ло из пъл не но то ва ог лу ши тел но мъл ча ние, ще раз-
бе рем в тре та част, пис ма та на Вл. Ва си лев и Цве та от но ем в ри-де кем в ри 
1926 г. Чувст ва та ѝ са ся каш с нож пре ря зани. Тя пи ше, но пи ше та ка, ся-
каш не по лу ча ва пис ма та му, об се бе на от ви на та пред съпру га си: „Ся каш, 
ос вен мъ ка та ти по Вла до, ни що дру го не съ щест вува.“

Съ би ти я та са пре да де ни през глед на та точ ка на Стра ти ев, ве ро ят-
но пис ма та на глав на та ге ро и ня са би ли уни що жени. Но са оста на ли пис-

52 Ста ва ду ма за пис мо на Ли ли ев от 9 ок том в ри 1926, ко е то най-ве ро ят но е пи са-
но от Вл. Ва си лев или под не го ва дик товка.
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ма на Цве та до До ра Косто ва, съпру га на Ст. Л. Костов и сест ра на Све тос-
лав Мин ков, и пис ма до Ли лиев. Изпъл не ни с дъл бо ко раз ка я ние и мъка. 
От въл не ние мо ми че то е сгре ши ло соб ст ве но то си име, а дру га де и място-
то на пис мото.

Цве та, до До ра Косто ва, Кюстен дил, 4 сеп тем в ри 1926 г.: „Се га, ка-
то из т рез нях, виж дам, че са мо Вла до съм оби ча ла истин ски с ця ла та си 
ду шица. Стра ти ев, и то мом че то се из мъ чи – в ка къв час тръг нах ме, не 
знам… Раз бих ме си жи во та и три мата. Искам да си ви дя Вла до, да си из п-
ла ча пред не го и да си умра. Аз, де то тоя срам му при чиних! Аз съм ви нов-
на та за всич ко, Дора. Само аз!“

Пис ма та са до ку мент за теж ка та депре сия, в ко я то е по тъ на ла Цве-
та, раз къ са на меж ду ми съл та за „Вла до“ и за лю бимия. Особе но ко га то 
раз би ра, че с нея и ней но то състо я ние се съ об ра зя ва един ст ве но съпру гът 
ѝ, го тов на вся как ви жер т ви за нея… Ан ри: – Мо ят на чин да бдя над теб и 
да те за щи тя от дру ги те е да те на ка рам да пред по чи таш мен.

Цве та, до Ли ли ев: „Ни ко лай, как во направих! Разбих жи во та на Вла-
до, раз бих и своя живот. Нико га ня ма да заз д ра вее ра ната. Вечно ще ме 
боли. Стана ла съм ка то по бър кана. Да си ум ра, Ни ко лай, е най-доб ре – не 
тряб ва да жи вея, Ни ко лай, ка жи на ми лия Вла до да ми прости за мъ ки те, 
ко и то му при чиних. Кажи му, че той ще ми е пак най-близкия. Кажи му и 
то ва, Ни ко лай, че са мо не го съм си оби ча ла истин ски, с ця ла та си ду ши-
ца…“

Ша ланж: – Каз ва те, че оби ча те съпру га си. По как во съ ди те, че то ва е така?

То зи въпрос ми на пом ня „Въпрос ни ци те“ на Макс Фриш, доста по-късно.
Елен (обър ка на, поч ти без глас): – Не мо га да му при чи ня зло.

А от дру гия бряг ед но след дру го ид ват пис ма, пъл ни с лю бов ни воп-
ли и зак ли нания. Стра ти ев не смее и да по мис ли за раз дя ла: стра ху ва се 
до ри да го из ра зи ка то пред по ло жение. Засип ва Цве та с въпро си, из пъл-
нен с ужас ни пред чув ст вия: а мо же би тя е ре ши ла да се вър не при съпру-
га си? Писмо то око ло 20 ок том в ри, без да та, бе ле жи сривът:

– Цве та бе, за що мъл чиш, бе Цвета?
– Пи шеш та ка, ся каш не по лу ча ваш пис ма та ми…
– За що се бо иш тол ко ва от сре ща с Владо?
– Ти из пъл ваш сър це то ми, са мо те бе имам, ка то те за гу бя – за що 

ми е.
– Цве та, скъ па та Цве та, мо я та Цве та…
Зву чи ка то оп лак ва не на мър твец. Мисъл та, че мо же да я за гу би, го 

до веж да до по лу да, до мис ли за са мо у бийство. Опит ва се да вър не ду ми те 
си на зад, раз б рал непре мис ле на та си мъж ка жесто кост: – Ако би мог ло, бих 
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вър нал пис мо то си, за да ти на пи ша дру го и да ти ка жа най-съкро ве но-
то си чув ст во. „Аз го оби чам то ва де те, посто ян но мис ля за не го, съ ну вам 
го, – и то ми е ед нич ка та ра дост сред тая го ля ма мъка. Нямам дру го, ни що 
дру го не ми оста на. А се га ми ид ва и тво я та ом раза. Тя е в ця ло то ти пис-
мо, във вслуш ва не то в хор ски те клю ки, в то ва не вол но из пус на то „не те 
мра зя“…

Но всич ко е из гу бено. Дума та е ка за на и ла ви на та е сгро мо ля сана. 
Никой не знае пред ва ри тел но ду ма та, с ко я то ще сгро мо ля са ла ви ната… 
Върху се бе си. Убийст во то на лю бов се на каз ва жесто ко в кар мич ни те се-
ления. Стра ти ев ни ко га ня ма да бъ де щаст лив в бъ де щия си жи вот… В 
края на де кем в ри в сту де ния Бу ку рещ вместо Цве та присти гат след ни те 
думи:

– Оста ви ме… Ко га то има как во, ще ти съ общя. Не би ва да ид ваш в 
Кюстен дил…

1927. РАЗПЕТИ ПЕТЪК

Виж, вър вим с раз пя ти е то свя то,
не ка ни по жа ли твой та власт –
с ка мъ ни убий ни от не бе то,
съ жа ли се, Гос по ди, над нас!

След раз дя ла та с Цве та Й. Стра ти ев се хвър ля са мо у бийст ве но в 
стръм на та без д на на сти хо вете. Вместо пис ма – сти хове:

Аз искам да ти пи ша, и не знам –
ръ ка та ми от па да умо ре на,
и в сен ки те, в ко и то гас на сам,
про чи там свой та по вест не от менна.

И вся ка ве чер тих и огор чен,
под лам па та в заб ра ве ния ъгъл,
аз виж дам и раз би рам ужа сен,
че ня ко га тъй мно го съм те лъгал.

Прости, че тол коз къс но те поз нах,
ви но вен съм пред те бе и пред Бога!
И вяр вай: тъй е те жък мо ят грях,
че искам да ти пи ша – и не мо га.53

53 Стра ти ев, Йордан. Писмо, Ве ли ки пе тък, 1927, с. 28.
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Цве та се връ ща при съпру га си през фев ру а ри 1927. Сбир ка та на 
Й. Стра ти ев „Ве ли ки пе тък“ из ли за през април в раз дел на та 1927 г. в из-
да тел ст во то на Фи лип Чипев. Би тряб ва ло да се на ре че „Раз пе ти пе тък“, 
за що то тя е за вър ше на след раз в ръз ка та на дра ма та, ко га то Стра ти ев 
оста ва съв сем сам. Отх вър лен от Цве та, от х вър лен от пи са тел ско то об-
щест во, и в гор чи во раз ка яние:

И при иж да вся ка нощ скръб та,
ка то кот ка, деб не ща сред мра ка…

Сти хо ве те в та зи сбир ка са пот ре са ващ до ку мент за от ча я ни е то на 
мла дия човек. Въпре ки сил но то вли я ние на Дал чев (по вест не от мен на, 
мо я та стая, пра хът на кни ги те, оне ме ли те пор т ре ти), те имат и соб-
ст ве на ху до жест ве на стой ност, осо бе но с ав тен тич ност та на пре жи вя ва-
нето:

Мо я та стая
Тук пра хът на кни ги те лежи
ка то сън, на вян от ве ко ве те,
че рен креп се спу ща и тежи
– гле дат оне ме ли те пор т рети.

Ка па ли са ня ко га съл зи,
ала днес, къ де са днес съл зите?
Ужа сът в ко си те ми пъл зи,
чер ни гъ би ник нат край сте ните.

И при иж да вся ка нощ скръб та,
ка то кот ка, деб не ща сред мра ка,
де то от го ди ни лю бовта
в своя сън наст ръх на ла ме чака.

Вся ка нощ се връ щам при мирен
(за мър т вец ико на та е снета)
И мъл ча и гле дам ужасен:
– хлад но то око на писто ле та.54

Сти хос бир ка та е от х вър ле на непро че те на, в сту де но, раз гром но 
мъл чание. Скръб и раз гром, из ма ми, съд ба та ко ве некро ло зи; във бе лия 

54 Стра ти ев, Йордан. Моя та стая, Ве ли ки пе тък, 1927, с. 41.
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ков чег / не си ли ти, не съм ли аз по ло жен? – то ва са ос нов ни те наст ро е ния 
в ця ла та книж ка на мла дия поет:

Ня кой сму тен се вести,
ня кой от ми на в тре во га –
в мра ка от мой те врати
гле дат ме два некро ло га.55

Тряб ва да се от бе ле жи, че в сбир ка та има и сти хо ве, свър за ни със 
Сеп тем в рийск а та по е зия, пе ча та ни по-рано. Ето как во пи ше Вла ди мир 
Трен да фи лов, пър ви ят, кой то из ве де нес пра вед ли во заб ра ве ния по ет от 
не бу ло за та на ли те ра тур на та история:

„Въпре ки че е из вън ред но стой ност на, тя е пос рещ на та с мъл ча ние, 
раз къ са но тук-та ме от раз гром ни гла со ве. Р. Ош. (ве ро ят но Ан тон Стра-
ши ми ров) пи ше в „Де мокра ти чески прег лед“, че са мо ед но от сти хот во ре-
ни я та си стру ва, а „всич ко дру го е су хо, ку хо, из лъска но, на пар фю ми ра но, 
слад чи во, блуд ка во“. Геор ги Ми хай лов го об ви ня ва в „Зла тост руй“, че на-
ив но се ув ли ча по фор ма та, а Ге ор ги Кон стан ти нов го гро ми в „Бъл гар ска 
ми съл“ та ка бру тал но, че ся каш не ста ва ду ма за та лан т ли ва сти хос бир-
ка – или изоб що за пър ва кни га на млад по ет: „Как во всъщ ност ни под на-
ся в сбир ка та си г. Стра ти ев? – Три де сет сти хот во рения. Само сти хот во-
ре ния – не и по езия. Липс ва им пла мъ кът, ре ли ги я та, за да бъ дат по езия. 
Стихо ве без вся как ва жиз не на стой ност, без вся ка къв смисъл. Общест ве-
но оправ да ние ни какво. Но ка то до ку мент за пусто та та на сто лич на та бу-
ле вар д на и ка ба рет на ин те ли ген ция тая сбир ка не е без зна че ние.“56

Ето как съв ре ми е то на Стра ти ев го че те: из не жен де ка дент, упа дъ-
чен тип. Основ на та при чи на за не га тив на та кри ти ческа ре ак ция, оба че, 
е чисто лич на и ня ма ни що об що с как во то и да е ли те ра тур но об сто я-
тел ст во. „Ре цен зи и те за „Ве ли ки пе тък“, не за ви си мо да ли искре ни или не-
искре ни, са поч ти до ед на пре ду бе де ни и ви зи рат ав то ра, а не сти хо вете. 
Малци на съ чув ст ват на мла дия по ет и ни кой от тях не пос мя ва да из ра зи 
то ва пуб лич но.“57

За жа лост, мла ди ят чо век не на ми ра си ли да пре о до лее от мъсти тел-
на та сту де ни на, с ко я то го пос ре ща ли те ра тур на та об щ ност, до ри при я те-
ли те от „Зла то рог“ се от д ръпват. Загу бил лю би ма та си, за гу бил до ве ри е то и 
покро ви тел ст во то на ре дак то ра, той пре жи вя ва теж ко и пос лед на та за гу ба: 
кра ха на по е тич но то си твор чество. Възпри е ма го ка то Бо жие на ка зание:

55 Стра ти ев, Йордан. Вечер, Ве ли ки пе тък, 1927, с. 16.
56 Кон стан ти нов, Ге ор ги. – Бъл гар ска ми съл, 4, 1927.
57 Трен да фи лов, Вл. Яв ле ни е то Йор дан Стра ти ев, Фа кел, 20.02.2017.
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Гос поди! Ний тръг нах ме, и ето:
ве чер та е ка мен на пред нас.
С ка мъ ни убий ни от не бе то,
мъл ния да бъ де твоя глас!

Все ки дом със чер но е бе ля зан,
кръсто ве по все ки кръстопът.
Тол коз ли жесто ко ни на каза
– мър т ви да се ски та ме в светът?

Виж, вър вим с раз пя ти е то свя то,
не ка ни по жа ли твой та власт –
с ка мъ ни убий ни от не бе то,
съ жа ли се, Гос по ди над нас!58

„Из вед нъж я нам ра зих, по чув ст вах се из лъ ган, не исках да зная ни-
що за нея…“ – спо де ля Стра ти ев с П. Ди не ков мно го по-къс но, през 1971 г., 
три го ди ни пре ди смърт та си. Но виж да се – и след тол ко ва го ди ни бол ка-
та е още па ре ща: – „По ве че от де сет го ди ни не пи сах ни що – всич ки те ми 
при я те ли от „Зла то рог“ бя ха ох лад не ли към мен“59.

След то зи погром – убийст во чрез мъл ча ние, име то Йор дан Стра-
ти ев не се по я вя ва ни къ де по ве че… Зло щаст на та сти хос бир ка от дав на е 
заб ра ве на, не мо же да се на ме ри ни къде. Изро вих един ст вен ек зем п ляр, 
погре бан в скла до ве те на На ци о нал на та биб ли о тека. Името Йор дан Стра-
ти ев е из вест но пре дим но ка то пре водач.

А всъщ ност той би мо гъл да бъ де мно го до бър поет. От дистан ци я та 
на го ди ни те, спо да ви ли стра да ния и страсти, днес Вла ди мир Трен да фи-
лов го ока чест вя ва ка то истин ско яв ле ние в по е зи я та от то ва вре ме: „Йор-
дан Стра ти ев е по ет от го ля ма ве ли чи на, но род на та ли те ра ту ра с ле ко та 
го е заб ра ви ла и се ри оз на та ра бо та в то ва ъгъл че от исто ри я та ѝ все още 
пред стои.“60

Пре жи вял теж ко мъл ча ни е то за кни га та си, Стра ти ев се от д ръп ва 
от ли те ра тур ни те сре ди и се от да ва на дип ло ма ти ческо то си поприще. 
Става съ вет ник в ле га ци я та в Бу ку рещ, пос ле във Ви е на, Брюк сел и Бел-
град. Краят на Вто ра та све тов на вой на го за вар ва пъл но мо щен ми нистър 
в по сол ст во то в Бра тис лава. Връща се в Бъл га рия към края на 1943 г. След 
1944 г. той оста ва из вест но вре ме в Ми нистер ст во то на вън ш ни те ра боти. 
През май 1951 го аресту ват и пра щат в ла гер за ня кол ко ме сеца.

58 Стра ти ев, Йордан. Напаст бо жия, Ве ли ки пе тък, 1927, с. 30.
59 За пис в днев ни ка на П. Ди не ков от 3 юли 1971.
60 Трен да фи лов, Вл. Яв ле ни е то Йор дан Стра ти ев, Факел, 20.02.2017.
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ЕПИ ЛОГ: От въд лю бовта
Сти хот во ре ни е то „Го диш ни на“ е пред пос лед но в сбир ка та „Ве ли ки 

пе тък“. Чисто ав то би огра фич но, то е изпъл не но със сил но чув ст во за ви-
на – поп лак за по ка я ние и прош ка: И в тая ве чер пла чът ми засти на / ся-
каш над двай сет и осем гряха.

Мо и те двай сет и осем го дини.
Срещ нах ги вче ра – но кол ко чужди!
Скъ са ни, праш ни, ли ца та им си ни –
ся каш са двай сет и осем нужди.

Спрях под фе не ра и дъл го ги гледах:
срам но ми бе ше – как во им дадох?
– Мо я та гор дост за моя по бе да,
и тол коз гри жи, и ни как радост.

„Вий, мои двай сет и осем го дини!“
Тъй ги по ви ках – ала не спряха.
И в тая ве чер пла чът ми застина
ся каш над двай сет и осем гря ха.61

Град ска та ле ген да раз каз ва, че през 1962 г. два ма та пер со на жи на 
ро ма на оти ват за ед но „при Цве та“, ко я то от де сет го ди ни ле жи в Пар-
цел 65. Развъл ну ван до съл зи, Й. Стра ти ев про из на ся след но то сти хот во-
рение:

Плам на ве чер та и ето ида
и не знам оби чаш ли ме ти –
све ти ка то кър ва ва обида
лам па та пред тво и те врати.

О, аз пом ня ду ми те от ровни!
Тя е моя, тая тъм на нощ
и гне вът ми в стъп ки те покровни
блес ва и раз си ча ка то нож.

Ето ту ка, ту ка под фе не ра,
где то гле дам снощ ни те пис ма,
тво ят смях вле ден ще пот ре пе ри,
и ще блик не але на тъма.

61 Стра ти ев, Йордан. Годиш ни на, Ве ли ки пе тък, 1927, с. 49.
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Ще отек нат хи ля ди кам бани
и ще лум не в пла мъ ци гра дът,
а в нощ та – ка то огром ни рани
кър ва ви те стъп ки ще го рят.62

Ще отек нат хи ля ди кам ба ни…
Кам ба ни те ре ку ши рат в тре тия – Вл. Ва си лев… През лин за та на съл-

зи те те отек ват с не по до зи ра на си ла. В края на жи во та си ста ри ят ре дак-
тор бо лез не но осъз на ва и приз на ва пред се бе си: – Оказ ва се, че Йор дан е 
оби чал мно го Цве те то. И до се га я оби ча… А аз не мо га да жи вея без нея! 
Иде ми да се хвър ля от про зо ре ца… – през съл зи до ве ря ва ед на ве чер от ча-
я ни е то и лю бов та си (на Еле на Ог ня но ва и на сест ра си).

А ето как во е за пи сал Пе тър Ди не ков в днев ни ка си през юли 1971 г. 
Три го ди ни пре ди смърт та на тре тия пер со наж в то зи ро ман. И Цве та, 
и Вл. Ва си лев от дав на са си отиш ли от то зи свят. Отнес ли са със се бе си 
страсти и често лю бия, рев ност и лю бов: прах и пе пел… При ед на сре ща 
със Стра ти ев ви на ги де ли кат ни ят П. Ди не ков се ос ме ля ва да спо де ли ед-
на „па ре ща“ тай на: раз кри ва му, че ко га то хо де ли в слад кар ни ца та на пи-
са те ли те, Цве та ви на ги ся да ла та ка, че да мо же да го виж да…

П. Ди не ков, 3 юли 1971, съ бо та: „При пом них на Стра ти ев ед на 
случка. Той се бе приб рал към 1943 г. в Бъл га рия и ве че ид ва ше в слад-
кар ни ца „Цар Ос во бо ди тел“. Веднъж се дях ме на ед на ма са с Цве та, Вла-
до и ня кой друг. Стра ти ев бе ше на срещ на та стра на, със своя ком пания. 
Цвета посто ян но го гле да ше. В един мо мент тя се на ве де към мен и ми 
ка за на ухо то: „Страш но съ жа ля вам, че не се съг ла сих да имам де те от 
Даньо…“

То ва твър де ние се до каз ва и от друг за пис в днев ни ка на П. Ди не ков 
от 2 фев ру а ри 1984, по ду ми те на д-р Ели се ева. Възму те на, че Бо ян Пе нев 
из пол з ва в пис мо до Ли ли ев ду ма та „прости тут ка“, тя раз каз ва, че ба ща 
ѝ, д-р Ки рил Ели се ев, хо дил в Бу ку рещ да ра зу беж да ва Цве та да се вър не: 
„След връ ща не то си от Бу ку рещ Цве та из вър ши ла аборт, за ко е то пос ле 
мно го съ жа ля ва ла – за пи сал е П. Ди не ков. – Пом ня, в слад кар ни ца „Цар 
Ос во бо ди тел“ вед нъж ми ка за, че съ жа ля ва, за де то не е за па зи ла де те то 
на Стра ти ев.“ Яв но е – лю бов та е съх ра не на – чрез „зам ра зя ва не“ в точ ка та 
на ки пе не то, в апо гея на чув ст вата. Значи – съд бов но е би ло! – покру сен е 
мис лел Стра ти ев и мъл ком си е спом нял ду ми те в ед но свое пис мо от сеп-
тем в ри 1926:
62 Сти хот во ре ни е то е вклю че но в сбир ка та „Ве ли ки пе тък“ под заг ла вие „Рев-
ност“, с. 21.
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Пак ще пов то ря: в те бе ми е ця ла та съд ба,
от те бе за ви си и доб ро то, и зло то…

То га ва той спо де ля с Ди не ков вто ра та част на исто ри я та – от въд лю-
бов та: „А Цве та пра ве ше опи ти да ни по ми ри с Вл. Ва силев. Някъ де през 
30-те г. Вл. Ва си лев из ра зи же ла ние, раз би ра се, под ней но вли я ние – да се 
видим. Един сле до бед оти дох у тях. Влязох сму тен, чув ст вах се не у добно. 
Цвета из ле зе да пра ви кафе. Изпол з вах слу чая да за го во ря на Вла до – да 
му ка жа не що по оне зи неща. Той ме пре къс на: „Аб со лют но е не нуж но, ня-
ма за що да го во рим“… Опитах се вто ри път – съ що ме пре късна. Дали бе ше 
заб равил? Иска ше ли да заб рави? Не раз б рах, но ни ко га след то ва не сме 
го во ри ли по то зи въпрос. Той през ця ло то вре ме се дър же ше доб ре с мене. 
Дори след смърт та на Цве та се спри я те лих ме, тър се ше ме. Дори ме пи та-
ше за що не хо дя на гро ба. А той хо де ше посто ян но, но се ше цве тя, ся каш 
чув ст ва ше ня как ва ви на към нея – к. м.“63

След мно го го ди ни, в епи ло га на жи во та – от въд лю бов та, ще се ока-
же из веднъж:

От въд лю бов та – е пак лю бов…
Йор дан Стра ти ев уми ра на 22 фев ру а ри 1974 г. – в бед ност и заб-

равен.
Ди не ков, а. е. 108, л. 73: „Ка то Не дял ко Ме сеч ков има и дру ги пи са-

те ли си ро ма си и без с ре бър ници. Поня ко га ми се мяр ка Йор дан Стра ти-
ев – оста рял, пре вит, овех тял; ни що не е оста на ло от блестя щия ня ко га 
дип ло мат и ка валер. Към то ва тряб ва да се при ба ви и без па ри чи е то – ни-
щож на та чи нов ни ческа пен сия, за що то Стра ти ев от дав на ни що не пе ча та, 
за да мо же да при ба ви ня кой и друг лев към нея.“

П. Ди не ков, 28 фев ру а ри 1974, чет вър тък: „От днеш ния брой на „Ли-
те ра ту рен фронт“ на у чих, че пре ди ня кол ко дни е по чи нал Йор дан Стра-
ти ев – по местен е кра тък, сух и без съ дър жа те лен некролог. Прик лю чи се 
един епи зод в жи во та на на ша та ли те ра ту ра, епи зод, за поч нал пре ди 50 
го дини. Двама от ге ро и те на то зи епи зод по чи на ха пре ди 20 и 10 го ди-
ни – Цве та Ва си ле ва и Вла ди мир Ва си лев; се га по чи на тре ти ят – Йор дан 
Стра тиев“.

В ар хи ви те жи во тът и хо ра та са та ки ва, как ви то са се слу чи ли вече. 
Мина ло то не мо жеш да про мениш. Като я за ме теш под ки ли ма и я скри еш, 
исти на та не преста ва да съ щест вува. Реку ши ра в не що друго. Смисъ лът 
е в ин тер пре та ци ята. Тази Цве та, та ка ва, как ва то е би ла, е оби ча на цял 
жи вот от един мъж – съпру га си – „до бе зу мие“ (Б. Но нев). Оказ ва се, че 
чув ст ва та ня мат мно го об що с ка чест ва та на лич ността. Качест ва та имат 
зна че ние за при я тел ст во то, не и за лю бовта.

63 За пис в днев ни ка на П. Ди не ков от 3 юли 1971.
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„Ед на лю бов е тол ко ва по-въз ви ше на, кол ко то по-мал ко я зас лу жа-
ва ней ни ят обект“ – на пи сал е Бо ян Пе нев „бе зад рес но“ в ед на от сво и те 
„Пре лю дии“64.

Ко го ли е имал пред очи?…
Та зи исто рия се е слу чи ла, ся каш за да раз крие ду хов ния ка па ци-

тет на Вл. Ва си лев, влю бен цял жи вот в ед на же на – соб ст ве на та си съпру-
га, след ващ цял жи вот ма гич но то ви де ние на две очи, за ве ща но му не от 
друг, а от Яво ров. И Мина:

Аз тър ся тях – очи те двете!

Нещо като „годеж“. Най-отпред – майката и бащата на Цвета.
Втори ред, отдясно наляво: Вл. Василев, Цвета Ленкова, двамата ѝ братя, 
Г.П. Стаматов, Йордан Стубел. Източник: ЦДА, ф. 373к, оп. 1, а. е. 688, л. 25.

64 Пе нев, Боян. Дневник. Спомени. Ред. И. Са рандев. София, Бъл гар ски пи са тел, 
1973, с. 128.
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Семейството и приятели след завръщането на Цвета, 1927 г.
В центъра: Вл. Василев и Цвета. Седналият с шапката на колене 

е Ст. Л. Костов, приятел на Вл. Василев
Източник: ЦДА, ф. 373к, оп. 1, а. е. 688. л. 63

Актрисата Зорка Йорданова в ролята на Елен
от драмата „Любов“ на Пол Жералди. НТ, 

1939 г.

Писателят Г. П. Стаматов,
приятел/враг на Вл. Василев


