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РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ 
 

A .  B o g u s ł a w s k i .  A Study in the Linguistics-Philosophy Interface. 
Warszawa, BEL Studio, 2007. 612 p. 

Вече не за пръв път ми се случва да не мога да преведа еднозначно заглавието на 
някоя лингвистична книга, дори ако в него няма никаква претенция за двусмисле-
ност или маниерност. Така беше с книгата на Йохан Лео Вайсгербер „Zwei mal 
Sprache“, която може да се преведе буквално като „Два пъти език“, но, ако се изхож-
да от съдържанието, и като „Двойната артикулация в езика“, и като „Дуализмът в 
езика“, и като „Интенсионал и екстенсионал в езика“, и като „Език и реч“, и още по 
много други начини, изброяването на които ще състави дълъг списък от варианти. 

Подобни трудности изпитах и при обмислянето на превода на заглавието на ре-
цензираната тук книга, написана на английски език от известния полски лингвист 
теоретик Анджей  Бо гу с л а в с ки , специалист по славянско и общо езикознание, 
когнитивна и формална лингвистика. В нея се разглеждат въпроси, свързани с взаи-
модействието между лингвистиката и философията, с тяхното взаимовлияние, с 
различията между подходите им, с моментите на противопоставянето им и въобще с 
интелектуалното пространство, разположено плътно между тези две области на зна-
нието. И всичко това в заглавието е фокусирано в една единствена дума interface, 
която при сегашната лавинообразно нарастваща употреба на англицизми често дори 
не се превежда на български език.  

За да се реша да предложа свой превод на измъчващото ме заглавие, трябва да 
проследя отблизо проблематиката на книгата и терминологичния код на автора. То-
гава поне ще бъде ясно, че на читателя е предоставен един от възможните прочити 
на този интересен и съдържателен труд. 

Според думите на автора, книгата е посветена на кръг от въпроси, свързани с 
картината на света, наричана тук с немския термин Weltanschauung. По този начин 
сам той ситуира изследването си в рамките на една специфична лингвистична зона, 
обозначена от него като логико-лингвистика и включваща лингвистичната семанти-
ка като сигурен източник за верни отговори на важните философски (или метафизи-
чески, трансцендентални) въпроси. Задачите, които си поставя, могат да бъдат опре-
делени и като свързани с прагматиката, защото подпомагат изясняването на връз-
ките между правенето на нещо (doing) и реализацията му (happening) или между 
действията (actions) и събитията (events), към които се добавят и ежедневно употре-
бяваните събитийни изкази (event expressions).  

Прагматичната ориентация на труда се доказва и от авторовия интерес към начи-
на на изразяване на различни реакции, и към вземането на решения при избора на 
споменатия начин. Обсъжда се въпросът за онези описания на прекия наратив за 
действителността, при които изследователят се старае да обхване в спонтанно 
възникналите съобщения както непосредствено видяното и чутото, така и видяното 

Съпоставително езикознание/Сопоставительное языкознание/Contrastive Linguistics, ХХХVІ, 2011, № 1 



 
 

89 

с окото на разума и по този начин да покаже с термините на определени глобални 
атрибути, релации или оценки езиковото представяне на „обемните“ (large) обекти, 
представляващи интерес като някакви цялости. Противопоставяйки се на такъв на-
чин на работа, Богуславски заявява предпочитанието си към парадигмата на Джон 
Остин и мотивира несъгласието си със споменатия по-горе изследвателски подход с 
това, че в него често се подминава един важен въпрос: защо дадени думи са употре-
бени именно в определен процес на създаване на езиково съобщение и какво е значе-
нието им за функционирането на цялостната езикова система. Както се вижда, 
тук, между другото, прозира интерес и към така наречената лингвистика на малките 
думички, която през последните няколко десетилетия завладя умовете на много из-
тъкнати изследователи на езика. 

В съвременната лингвистика отдавна е станало азбучна истина убеждението, че 
използването на определена терминология е заявка за принадлежност към школа. 
Може да се твърди, че и в книгата на А. Богуславски има строго очертана проекция 
на това убеждение. Без да прави каквито и да било заявления, авторът практически 
доказва, че той наистина принадлежи към школа, но тук, перифразирайки едно из-
казване на Олга Йокояма за собственото £ научно творчество, ще си позволя да 
кажа, че тази школа си е негова. Той заявява неприязненото си (unfriendly) отноше-
ние към широката употреба както на твърде буквални, така и на метафорични тер-
мини, а също и на доста абстрактната, понякога даже „езотерична“ терминология в 
семантичните дескрипции.  

Едновременно с това с присъщата му деликатност още в началото отбелязва, че 
неговото изложение ще бъде изградено в позитивна тоналност и дискусията с убеж-
денията и възгледите на отделни мислители и автори на лингвистични трудове ще 
има епизодичен характер. Това не е просто авторска ремарка. В случая ние се сре-
щаме с един голям учен, който има своя изключително креативна позиция по про-
блемите на наукознанието като цяло и който е убеден, че изграждането на собствена 
научна парадигма не се базира непременно на полемика с други автори. Затова той 
споделя известната максима на Андре Жид: „Не пишете това, което някой друг би 
могъл да напише!“ и частично я префасонира с добавката: „…или което някой друг 
вече е написал!“. В морето от излизащи напоследък лингвистични трудове могат ус-
ловно да се очертаят два ареала – към единия спадат изследванията, в които методо-
логичните постулати се крият някъде в подтекста и читателят трябва сам да си ги из-
вежда, като се опира на собствения си опит, на собствената си подготовка; към вто-
рия спадат доста по-малобройните книги, в които ясно и недвусмислено са очертани 
методологичните тезиси на авторите и така тяхната концепция получава експлицит-
на реализация. По този много по-отговорен и, бих казала, много по-труден път 
върви Анджей Богуславски. Неговите методологични убеждения проличават ясно 
още в наименованията на отделните глави: „Лингвистичната феноменология като 
пряк път към рационалната картина на света; «Зная, че» като централна връзка в из-
граждането на действителността“ (има се предвид менталното и езиковото изграж-
дане, т. е. сътворяването на картината на света); „Необходимото съществуване на 
референти на «зная, че» и връзката им с другите концепти“; „Многообразието, бази-
рано на връзката между «зная, че» и «беше»“ (в авторовата интепретация did, преве-
дено от мен условно като ’беше’, има по-разширен вариант стана нещо с някого / с 
нещо); „Субекти и атрибути“.  

В отделна глава е разгледана същата релация, свързваща неодушевени обекти. Не 
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по-малко симптоматични са заглавията на главите „Обобщен контур на базовата 
структура на действителността. Теизъм“; „Избрани теологични въпроси“; „Език“; 
„Концептът «кажи, че»“; „Език, логика, оценка. Предварителни разсъждения“; „Мо-
рална оценка“; „Естетическа оценка“; „Познание в оценката. Оценка в познанието“. 

Препрочитайки написаното дотук, сама се хващам в един от най-тежките грехове 
на рецензентите – в желанието да преразказвам прочетеното и то колкото е възмож-
но по-подробно. И веднага си намирам оправдание: първо, книгата не е лесно достъп-
на за българския читател и никак не би било зле наистина да бъде кратко реферирана, 
а, освен това, тя е толкова увлекателно и логично написана, че миссловният поток на 
автора те завладява и като че те кара да изминеш леко и приятно заедно с него за 
сравнително малко време дългия път, който той сам е извървял, вероятно преодоля-
вайки много съмнения и колебания, за да изгради свое виждане за езика, за неговата 
многопластова връзка с действителността и за когнитивните процеси, които ни дават 
възможност да се ориентираме и да съществуваме в рамките на тази действителност. 
Второ, струва ми се, че вече съм в плен на изходната позиция на самия Богуславски, 
който в рецензирания труд предпочита да избягва полемиката и се стреми да се отдаде 
на позитивно мислене, което, както се вижда, е най-креативно. 

Едва ли много изследователи на лингвистичната относителност и на понятието 
картина на света са правили опит да го противопоставят на по-конкретното понятие 
дискурс за картината на света. Според А. Богуславски първото отразява действител-
ността като цяло, докато второто е свързано с определени нейни фрагменти или ас-
пекти, напр. с действителността на днешния ден на Европа. И като следствие от това 
противопоставяне идва предложението вербалните конструкции на дискурса да бъдат 
изследвани от две позиции – от гледна точка на вътрешните им характеристики, свър-
зани с логическите процеси, и от гледна точка на дескриптивните им качества. Разби-
ра се, това дихотомично членение изисква изясняването на връзката между действи-
телността и човешкото познание, а така отново се поражда една контрадикция между 
„Какво е това?“ и „Какво е изучено (опознато)?“, в основата на която лежи още по-
сложният въпрос „Какво всъщност съществува?“ – дали това, което е част от действи-
телността, или това, което знаем за тази действителност. Един езиковед от моето по-
коление не би могъл да не потръпне при мисълта за дългия период в нашето езикозна-
ние, когато поставянето на подобни въпроси би предизвикало остра реакция и най-
малкото обвинения в агностицизъм. Затова двойно по-приятно е задълбоченото запо-
знаване с книгата на Богуславски, която, освен другите си достойнства, има и това, че 
някак отново и отново пречиства мисълта ни и по своеобразен начин я нормализира и 
успокоява. В разсъжденията си по поставените въпроси авторът се придържа към 
лингвистично-феноменологичния подход при тълкуването на картината на света. Той 
изповядва убеждението, че когато говорещият съобщава нещо в рамките на дадена 
картина на света, неговото съобщение е пряко или непряко свързано с когнитивната 
структура някой знае нещо. В тази когнитивна структура се вписват много различни 
изкази от разнообразни речеви актове, в това число и онези съобщения, които Зено 
Вендлер нарича илокутивно самоубийство.  

Лингвистично-феноменологичният подход не може да подмине и въпроса за изо-
морфизма между действителността и езика. Много лингвисти са споделяли разбира-
нето си за този изоморфизъм и за неговия своеобразен характер. Богуславски също 
уточнява разбирането си за него, като твърди, че в изследването му не става въпрос 
за някакъв изоморфизъм, материализиращ съответствието между чертите на всичко, 
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което ни заобикаля, и изказите, с които си служим. Всъщност, би било твърде нело-
гично да се очаква от него такова примитивизирано виждане на нещата. Тук става 
въпрос за онзи трудно поддаващ се на дефиниция изоморфизъм, който не е равно-
значен на паралелизъм между слово и вещ, а се тълкува като връзка между езико-
вите формации и неясните или произволни, случайни, нерегулярни асоциации с 
„нещо“ извън речевия поток, асоциации, които все пак възникват при изговарянето 
на думите в него.  

Какво всъщност представлява лингвистичната феноменология? Бих казала, че 
оформянето на това научно направление става постепенно по пътя на сближаването 
на езикознанието с различни логико-психологически и философски подходи към 
менталния свят на човека и към специфицираното за вида човек средство – езика. 
Достатъчно е да си спомним за Московската феноменологична школа, чийто пред-
ставител е ранният Роман Якобсон и за Казанската феноменология с най-ярък пред-
ставител Микола Крушевски. Тези две школи вече забележимо се различават от на-
правлението, създадено от Е. Хусерл, а след тях феноменологичните подходи към 
езика се разпръскват като лъчи в различни посоки. Един такъв ярък лъч е виждането 
на рецензирания автор за лингвистичната феноменология като изследване на езика и 
дискурса в тяхното единство и цялост (totality). 

Всяка една концепция се нуждае от ключово понятие. Такова ключово понятие за 
А. Богуславски е зная, че. Той ориентира лингвистично-феноменологичната си про-
грама към отговор на въпросите, свързани с картината на света, и оперира с обобщава-
щото понятие знание. Когато става дума за знание, веднага възниква и въпросът за не-
знанието и той се обвързва с цялостната морфологична и семантична парадигма на 
зная, че. Затова и негацията, свързана с този израз, се разглежда като единица, зависи-
ма от позитивния наратив. Така зная, че фактически се превръща във функтор, който 
може да се разглежда и като семантичен примитив, свързан с изразяването на истинни 
и неистинни съобщения и редовно съотнасян в съзнанието на говорещите с опита.  

Напълно логично е да се мисли, че функторът зная, че може да има конститутив-
на роля само при наличието на определени референти. Също така логично е да се 
очаква, че той има строго очертани връзки с другите концепти от теорията за изслед-
ване на дискурса. Но авторът предупреждава за онези трудности, които възникват 
обективно при изследването на езика и дискурса. Особено интересни са твърденията 
му, че всяко положение на нещата, представено в едно изречение, е член на някакъв 
бинарен контраст, или, с други думи, елемент на тавтологична алтернатива; че има 
все още немалко неизследвани аспекти на дискурса, че съществуват концепти от ти-
па на Бог, които са еднакво разбираеми за всички носители на даден език (и в случая 
няма никакво значение дали те са вярващи или не) и са обвързани с определена спе-
цифична (синтетична) истина. В този ход на разсъждения се появяват уточнения за 
характера на битийните изречения, за кореференцията в дискурса, за въпросите, кои-
то получават абсурдната форма на знание за собствената ни неосведоменост.  

Напълно естествено тук възниква и въпросът за така наречения парадокс на лъ-
жеца, свързан с безспорното наличие на истинни изречения и със спорния, неопре-
делен характер на обозначените като неистинни изречения, приписващи на опреде-
лен обект нехарактерни за него качества и свойства. По аналогичен начин на логи-
ческо равнище стои въпросът за съотношението между зная, че и никой нищо не 
знае. Всъщност, този логически въпрос прераства в голям философски въпрос, наре-
чен знанието (осведомеността) за незнанието, а оттам и във въпроса за връзката 
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между знанието и съществуването, от една страна, и за тяхната обща връзка с необ-
ходимостта. Самото понятие необходимост е приложимо и към познанието, и към 
езика и речта, но, според автора, с обратен знак. Познанието е независимо от кон-
кретния език и това доказва неговия свързан с необходимостта характер. За разлика 
от него самият език, определен като казване на нещо от някого, няма признаците на 
абсолютна необходимост. Това, разбира се, не омаловажава ролята на езика и на 
езиковото съзнание, в което се изяснява чрез уточняване на значението на речевите 
единици връзката между случващото се и причинността в заобикалящата ни дейст-
вителност. Така в съзнанието ни се структурира йерархията в положението на не-
щата и се конституира многообразието от епистемични субекти и обекти. 

Описаният тук ход на авторовата мисъл (разбира се, с неизбежни моменти на оп-
ростяване поради принудителната краткост) ни насочва закономерно и към въпроса 
за собствените имена и за тематичните дескрипции – единствения инструмент на 
идентификацията, който надеждно ни подпомага да избегнем в дискурса мистифи-
кацията на априорно необходимата в процеса на познанието Кантова вещ в себе си 
(Dinge an sich). Авторовата концепция включва изискването вътрешната структура 
на зная, че с нейните позиции на епистемичните субекти и обекти да бъде противо-
поставена на така наречените единици, приписващи свойства. Особен интерес пре-
дизвикват разсъжденията за нерематичния характер на собствените имена и за ин-
дивидуализиращата и идентифициращата им роля чрез изтъкване на уникални, из-
цяло идеосинкретични черти, свързани с „индивидуалната есенция“ на личността. 

От лингвистично-феноменологична гледна точка съществуват, според А. Богу-
славски, две и само две фундаменални и универсални местоимения, които могат да 
бъдат признати за семантични примитиви и които съответстват на две строго раз-
граничени категории – одушевени и неодушевени предмети – и които безспорно 
разрешават противоречието между дуализма и монизма в полза на първия. Както 
читателят може да се досети, авторът започва анализа си на някой и нещо с терми-
нологията на А. Вежбицка. Той определя разликата между тях като чисто семантич-
на и намира, че изследването им подвежда пряко към единствено коректното за него 
понятие дуалистична картина на света (dualistic Weltanschauung), на което, по соб-
ственото му признание, е посветена цялата книга. 

Всеки автор, който се занимава с проблемите на езиковата картина на света, има 
свое изградено виждане за неговото устройство. В генералната представа за базовата 
структура на действителността, към която се придържа Анджей Богуславски, непре-
менно се включва мястото и ролята на Всемогъщото и Вездесъщо Същество (опре-
делено от него по-точно като всезнаещо и всемогъщо – Omniscient and Omnipotent 
Being), в чието съществуване той вярва. Без да се спирам подробно на теистичните 
разсъждения на автора, ще отбележа, че те респектират читателя независимо от соб-
ствените му убеждения.  

Теизмът като аналитично изискване, свързано с тълкуването на постулата зная, 
че, онтологичната теистична аргументация, разглеждането на алтернативите на теиз-
ма и атеизма като аналитична поддръжка на теистичните постулати, тълкуването на 
самото понятие Бог и на Божествената креативност, на смъртта и безсмъртието – 
всичко това са моменти, очертаващи позицията на авторовата личност. Само един 
читател, запознат с тях в неговата интерпретация, може да осмисли добре и по-ната-
тъшните му разсъждения за езика, логиката, оценката (в нейния етичен и естетичен 
вариант), за ролята на знанието при изграждането на оценката и за оценката на 
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самото знание. 
Изброените току-що проблеми са свързани с едно строго и стройно изградено 

виждане за човешкия език. Богуславски приема за основно негово качество модели-
рането (mapping) в отражението на действителността и изследва ролята на знанието 
в епистемичното лингвистично моделиране. Той много точно формулира въпроса за 
достатъчните за лингвистично моделиране условия и за диференциацията на изкази-
те. Разбира се, не остава подминат и сложният въпрос за възникването на езика.  

И тук, независимо от различията в убежденията, едва ли ще се намери лингвист, 
който да не приеме следната аргументация: езикът е по дефиниция система, изгра-
дена от симултанно функциониращи контрастивни дискретни единици, които не мо-
гат да съществуват извън обвързващите ги релации. Затова идеята за постъпателно-
то им възникване е наивна, дори смешна. 

Няма да се спирам повече на последната част на книгата, защото, според мен, това 
е текст, който трябва да бъде оставен „насаме с читателя“; той не се нуждае от посред-
ник и ще има толкова прочити, колкото и читатели. Но не мога да отмина заключи-
телните думи, които, според самия автор, кореспондират с идеите на много мислители 
и особено на Йохан Фридрих Хербарт – ще ги предам накратко в свободен превод: чо-
век се проявява повече като естетическо, отколкото като морално същество; всич-
ко в него, включително моралните и естетическите феномени, имат за свой извор по-
знанието, което е свързано с Великата Верига Истина – Бог – Красота. Но това, кое-
то прави човека по-различен от другите същества, е третото звено на веригата. Това е 
звеното, което може да бъде разглеждано като фактор, сътворяващ смисъла (sense-
creating factor). Може би затова то трябва да бъде преместено на втора позиция.  

Отделно ще предложа точен превод на второто, не по-маловажно заключение на 
автора: „Ако се запитаме кое в крайна сметка прави човека красив (aesthetic) и мо-
рален, верният отговор ще бъде: това е езиковата му способност, дадена му от Бога 
и само от него. Тази способност не му оставя друг избор, освен да бъде човек. И 
тази способност има два основни духовни корена: знанието с неговата създаваща 
красота негентропия (негативна ентропия – липса на вероятност за определяне 
състоянието на системата – С. Д.) и действията, извикващи доброто у човека“. 

Този цитат ми беше изключително нужен, за да покажа, че Анджей Богуславски 
е от онези автори, които намират, че съществуването на лингвистиката като наука 
има оправдание само в случая, когато тя, както и използването на нейния обект – 
езика, придобива и морален характер. Освен това той ми беше нужен и за изпълне-
ние на обещанието, дадено в началото на тази рецензия – да предложа свой превод 
на заглавието на обсъжданата книга и по-точно на употребената в него дума inter-
face. Бих я превела като взаимодействие. Но тук е нужно едно уточнение. Според 
мен зад тази дума се крие не само необходимото, но абсолютно задължителното 
взаимодействие на лингвистиката и философията при изследването на човешкия 
език, който не може да бъде третиран като предмет само на една наука.  

Книгата на Анджей Богуславски е безспорно събитие в теоретичната лингвисти-
ка. По-слабо подготвеният читател ще срещне в нея много нови имена на лингвисти, 
философи и мислители, ще обогати собствения си арсенал от знания, а може на 
места и да се позатрудни от формализираното представяне на езиковите факти. Ра-
ботещият в тази област изследовател ще намери в книгата точен филтър за проверка 
на собствените си размисли и догадки. И ако с нещо не е съгласен, ще се замисли 
сериозно над въпроса дали би могъл аргументирано да спори с един толкова преци-
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зен и дълбоко толерантен автор.  
Колегите, които познават отдавна научното творчество на Богуславски, няма да 

престанат да се учудват от умението му да не се повтаря и все повече и повече да 
извисява оригиналната си и свободна мисъл. 

С т е ф а н а  Д и м и т р о в а  000 

К . Вач ко в а . Типологична характеристика на българския книжо-
вен език (Възрожденски период). Шумен, Университетско Издател-
ство „Епископ Константин Преславски“, 2008. 376 с. 

Неотдавна на рафтовете на книжарниците се появи новата книга на Кина  Вач -
ко в а  „Типологична характеристика на българския книжовен език (Възрожденски пе-
риод)“. Авторката се интересува от темата на книгата доста отдавна и за това свиде-
телстват многобройните £ публикации, започнали още през 1993 г. и излизали в Бъл-
гария, Чехия, Словакия, Полша, Германия, Словения, Унгария. При обмяна на мнения 
с колеги историци и теоретици на книжовния език от България и чужбина винаги е би-
ла изтъквана трудността на тази тема. Причината е, че такова изследване концеп-
туално е осъществимо при научна сплотеност около универсални или най-малкото 
конвенционално общоприети критерии и признаци, а това все още не е постигнато. 
Темата представя един важен проблем не само за българския книжовен език, а въобще 
за стандартологията, т. е. тя е от теоретично естество – функционалната типологична 
характеристика на книжовните езици. Изясняването му в динамичен ракурс би подпо-
могнало по-пълното анализиране на връзката между книжовния език и обществото, 
което вече прави изследването социолингвистично.  

Интердисциплинарният характер винаги е правил едно проучване по-трудно, но 
затова пък по-примамливо. Даже беглият преглед в лингвистичната литература 
върху илюстрации на отделни типологични признаци в различни славянски езици 
показва много заблуди и известно непознаване на функционалната история на бъл-
гарския книжовен език като цяло. Именно затова, въпреки недостатъчната теоре-
тична база и липсата на универсални критерии, научното любопитство надделява и в 
продължение на дълги години К. Вачкова неотклонно събира материали, постепенно 
подлага на критичен прочит публикации, прави частични успоредици и съпоставки с 
други славянски книжовни езици. Дебатите по време на заседанията на Междуна-
родната комисия по славянски книжовни езици към Международния комитет на 
славистите, където тя дълги години активно участва, а понастоящем е неин предсе-
дател, я убеждават, че темата за типологичната характеристика на българския кни-
жовен език е не само актуална, но и че върху нея е не работено достатъчно. Всичко 
това има своя естествен резултат – появата на този обобщаващ труд.  

Формирането и функционирането на един книжовен език е част от културната, а 
оттам и от общата политика на една модерна нация. Основите на онези принципи и 
доктрини, които правят един книжовен език уникален, които го формират такъв, кА-
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къвто е днес и какъвто ще бъде – не без активната дейност на съвременните специа-
листи стандартолози, разбира се – се залагат още в етапа на формирането му, т. е. през 
Българското възраждане. Кодификаторите днес имат нужда от стабилни маркери, за 
да предложат оптималните за обществото решения и ги намират именно в типологич-
ните характеристики на книжовния ни език. Българската езикова политика е едновре-
менно причина и следствие на отношението между книжовния език и обществото и 
нейната картина не би могла да се нарисува обективно, ако не се сравнят или 
съпоставят процесите в историята на българския книжовен език с процесите в други 
книжовни езици. Следвайки идеята, че пътят на познанието минава през сравнението, 
К. Вачкова още в началото на труда заявява намерението си да коментира темата в 
сравнително-съпоставителен план там, където това е необходимо за по-релефното 
очертаване на историческите типологични признаци на българския книжовен език. 

Типологичната характеристика на нашия книжовен език е едно актуално и навре-
менно за българската езикова историография изследване. То се базира върху функ-
ционален ракурс на анализ, предложен в края на 20-те години на миналия век и ус-
пешно развит впоследствие от Пражката лингвистична школа, който търси ком-
плексното проследяване на различни външни, социални и исторически въздействия 
върху езика, от една страна, и рефлексиите на езика към тези фактори – от друга. 
Социолингвистичният подход към темата разширява кръга на сравняваните и съпос-
тавяните обекти (други славянски книжовни езици), което на свой ред предполага 
задълбочено познаване на тяхната история, на пътищата, принципите и начините за 
тяхното изграждане. Справедливостта изисква да се каже, че широката компетенция 
на К. Вачкова £ е оказала незаменима услуга в това отношение. Тя е успяла да съче-
тае детайлите в обобщения, което прави текста синтетичен. Логиката на подрежда-
нето, единството и яснотата на терминологията, умело съчетаните изследователски 
методи и чудесният стил превръщат книгата в увлекателно четиво. 

Изложението е подредено в предговор, пет глави, заключение и библиография. 
Трета глава съдържа две приложения, а в края е добавен именен показалец и резюме 
на английски. 

Съвсем логично трудът започва с преглед на написаното върху типологията и 
функционалната история на славянските книжовни езици – което е най-естественият 
предговор на подобен род проучвания. Следва да се обърне особено внимание, че 
прочитът на известната литература е направен много аналитично: усеща се комен-
тарът на опитния специалист, който проявява критично отношение, подкрепено с 
неопровержими доказателства.  

Специално трябва да се подчертае, че първа глава – „Развой и състояние на въп-
роса за функционалната типология на славянските книжовни езици (с оглед на бъл-
гарския книжовен език)“ (с. 11–75) е много полезна със своята информативността. 
К. Вачкова е представила посветените на проблема публикации така, че всеки, който 
се интересува от него, може добре да се ориентира в написаното. Известните научни 
тези са групирани в два периода и се интерпретират предимно с оглед на българския 
книжовен език – става ясно, че „въпросът за сравнително-типологичното изследване 
на славянските книжовни езици се оформя като самостоятелна научна тема в слави-
стиката именно през 60-те-70-те години на ХХ в., а публикациите, които поставят 
отделни въпроси преди това, можем да определим като предистория на проблема“. 
Особен акцент се поставя върху публикациите на Д. Брозович, А. Йедличка, 
К. Гутшмит, Вл. Барнет, М. Лилов, Вл. Мурдаров, Н. Иванова, Н. Толстой, 
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В. Станков, М. Иванова, Р. Цойнска, Н. Мечковская, Вл. Любас, Х. Гладкова. В за-
ключение авторката стига до извода, че съществува система от съпоставителни 
признаци; само неголяма част от тях могат да се разделят на две групи по критерия 
диахронност / синхронност, а част от тях се проявяват и в синхрония, и в диахрония. 
Някои от признаците са универсални и са релевантни за всички славянски книжовни 
езици. При други се наблюдава известна зонална обусловеност и застъпеност в по-
голяма или по-малка степен. 

В резултат на анализираната литература във втора глава, „Признаци за типоло-
гична характеристика на българския книжовен език“ (с. 76–93), авторката разпреде-
ля типологичните признаци в четири групи, което според мен е много сполучливо 
поради всеобхватния им характер, ясните критерии и стремежа към максималната 
им обективизация. Това групиране е отлична основа за множество по-нататъшни 
сравнителни и съпоставителни изследвания. Четирите вида признаци за компарация 
в историята на проучването на типологията на книжовните езици са определени като 
признаци от различен порядък: признаци отношения, признаци наличие~отсъствие, 
признаци процес и признаци състояние. По този начин се отделят 15 изходни, 27 
диахронни и 17 синхронни критерия, които са организирани в система. 

По своя характер трета глава „Социална характеристика на носителите и строи-
телите на новобългарския книжовен език“ (с. 94–139) е една напълно нова и само-
стоятелна тема. До този момент поради множество неизяснени исторически факти, 
от една страна, и от друга – поради динамичния характер на социалната характери-
стика на носителите и строителите на книжовния език през Възраждането, обхващащо 
най-малко шест поколения българи, в литературата не съществува подобно изследва-
не. Тя обаче е изключително необходима, тъй като – както вече се изтъкна – 
въпросът за функционалната типологична характеристика е в пряка релация с обек-
тивните, т. е. социалните и лингвистичните процеси, от една страна, и със субектив-
ния фактор (ролята на субекта и обекта на книжовноезиковите процеси) – от друга. 
К. Вачкова избира като основа на научните си наблюдения авторитетното колек-
тивно изследване под ръководството на Н. Генчев за българската интелигенция, как-
то и социолингвистичните изследвания на М. Виденов, Г. Нешчименко, Х. Гладкова 
и И. Ликоманова. Особен акцент К. Вачкова поставя върху носителите на книжов-
ния език, които определя като „грамотните и образованите люде, които са имали ак-
тивно отношение към тогавашния книжовен език, а много от тях са пораждали и 
текстове на него“, както и върху тяхната социална характеристика. Обобщенията £ 
засягат важни въпроси за възрожденското общество и взаимовръзките му с книжов-
ния език, за чуждите езикови влияния и тяхната периодизация, за езиковата ситуа-
ция като цяло и т. н.  

Четвъртата глава на предложения труд – „Езиковата програма на Българското 
национално движение“ (с. 140–174) – предлага на читателя едно отлично познаване на 
материята и съответното £ организиране за безусловно доказване на тезите на автор-
ката. Както в предходната глава, така и тук е видно, че за да достигне целта си – пред-
ставянето на типологичната характеристика на българския книжовен език, К. Вачкова 
е трябвало да разработи още една почти недокосната до момента тема. Авторката с 
успех прилага теорията на чешкия учен М. Хрох, разработена в книгата му за евро-
пейските национални движения през ХІХ в. в съпоставителна перспектива и тяхната 
връзка с типологията на съответните книжовни езици. Тя прави ценни успоредици с 
други славянски и балкански книжовни езици, които дават възможност за намирането 
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на интегрални и диференциални типологични признаци. Прилагайки сравнително-ти-
пологичния и социологичния метод, тя проследява главните компоненти на българ-
ската езикова програма: защита и прослава на езика, търсене на езикови норми и уси-
лия за кодификация на езика, интелектуализация на народния език, настаняване на 
езика в училищното образование и осъществяване на пълна езикова равноправност. 
Установява се, че за българския книжовен език осъществяването на езиковата програ-
ма на българското национално движение е ранно и успешно. Следва да се добави още, 
че заключенията както в тази, така и в предходната глава не са просто резюмирано по-
вторение на написаното, а обобщение на едно по-високо ниво, доказващо умението на 
авторката да се ориентира в многобройните факти и да намери тяхната значимост. 

Още веднъж следва да се подчертае, че такова цялостно изследване върху функ-
ционалната история и историческите типологични характеристики на българския 
книжовен език се представя за първи път. По своя характер то е оригинален принос 
в българската филологическа мисъл и представя авторката като задълбочен познавач 
и утвърден изследовател на историята и теорията на новобългарския книжовен език. 
Работата има изключително инспириращо въздействие върху специалистите в тези 
области, тъй като К. Вачкова набелязва въпроси, които се нуждаят от отделни по-
нататъшни специални проучвания.  

С ясната си структура, с обилния фактологически материал, с увлекателния си и 
изискан език, с подробната библиография (282 заглавия на български, руски, пол-
ски, чешки, сръбски, хърватски, немски, английски), работата е много удобна за 
справки по широк кръг от проблеми на Българското възраждане. Авторката е пока-
зала умение да извлича най-същественото от многоликия материал, да селектира и 
анализира детайлите, да обобщава и поставя явленията в ранг по значимост. Логич-
но на поставените цели, пета глава, „Историческа типологична характеристика на но-
вобългарския книжовен език“ (с. 175–314), е най-обемна. Представени са 27 типоло-
гични признака, чрез които се очертава типологичната характеристика на новобългар-
ския книжовен език в развитие (проследява се историята на отделните признаци). Тя е 
защитена с обилен и убедителен материал, който издава отличното познаване на бога-
та по обем научна литература. Много често, въз основа на сравнения с други славян-
ски езици, се доизяснява характерът и се очертават границите на явленията в една по-
мащабна перспектива. Към достойнствата на работата следва да се добави и способ-
ността на авторката да представя глобално явленията, тенденциите и процесите в ис-
торията на българския книжовен език. Същевременно, употребявайки различни тер-
мини, К. Вачкова изяснява съдържанието и набелязва нерешени проблеми около из-
ползването им, което дава ясна ориентация както на опитния специалист по проблема, 
така и на филолога неспециалист, което прави работата изключително четивна. Вярна 
на принципите на професионалната обективност и зачитането на изказани мнения и 
тези, тя оставя пространство за по-нататъшни и по-детайлизирани проучвания, за тър-
сене на по-оптимални научни решения, за бъдещи дискусии.  

Изложението е информативно наситено, представено с научна добросъвестност и 
коректност по отношение на използваната литература. Научните факти и базовите 
емпирични данни се интерпретират по подходящ и обективен начин. Както с ак-
туалната си тема, така и със задълбочено разгледаните проблеми и с новия прочит 
на някои от тях, трудът на Кина Вачкова представлява научен принос, покривайки 
едно неизследвано досега поле в българското езикознание. 

Н а д к а  Н и к о л о в а  (Шумен) 
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Е .  Пас к а л е в а . Компютърна морфология. София, 2007. 182 с. 

Книгата „Компютърна морфология“ е един от все още малкото достъпно и завла-
дяващо написани текстове за моделиране на нашата лингвистична действителност 
от компютърна гледна точка. 

Тя заслужава внимание не само поради факта, че е труд на опитен и дългогоди-
шен компютърен лингвист, но и поради факта, че представя нов поглед върху 
българската морфология. Текстът е написан професионално, но разбираемо за ши-
роката читателска аудитория и същевременно – изключително образно и метафо-
рично. Той предлага духовити български съответствия на специализирани термини, 
като в същото време непознатите понятия се обясняват чрез средствата на аналогия-
та и добре познатите ни примери от школските граматики. Тази книга не само сис-
тематизира и моделира лингвистичното знание. Тя учи на уважение както към от-
делните дисциплини, така и към тяхната интердисциплинарна същност. Самата ав-
торка пише от гледната точка на лингвиста. В текста са залегнали лингвистични въ-
проси, изводи, вълнения, препоръки. 

Книгата се състои от следните части: „От Автора“, „Въведение“, четири основни 
глави, „Заключение“, „Приложение“ и „Литература“. 

В авторовата част Елен а  Паск ал е в а  въвежда обекта на своя труд – Думата – 
и контекста, който е направил възможна появата на тази книга. Подчертана е ролята 
на институцията, на колегите, на проектите. Отбелязването на контекста е много 
важно, тъй като по правило изследванията в компютърната лингвистика винаги са 
част от колективни усилия. 

Краткото „Въведение“ поставя акцента си върху думата като основна единица 
на изучаване на естествения език. Оттук нататък думата е изследвана в книгата като 
обект на морфологичен и морфемен анализ; на формообразуване и словообразуване; 
на носител на лексикални признаци; на строителен материал за редица приложения и 
за синтаксиса. 

Първа глава „От текста към морфологичното му представяне“ по естествен начин 
продължава дилемата за думата – вече по-подробно, от теоретична и компютърна 
перспектива. Но още тук, в началото, авторката подчертава една основна разлика 
между двете – че основен обект на изследване на компютърния подход е реалният, 
живият текст, а не ’препариран текст’ или примери, които са ’вчесани грижливо’. 

В началото дефинирана като ’низ от буквени символи между два интервала’, по-
степенно думата започва да придобива по-конкретни очертания в ролята си на сло-
вопоява, лема (еквивалентно на лексема), словоформа. Оказва се обаче, че компютъ-
рната обработка не е и толкова далече от традиционната граматика. Затова назва-
нието дума се използва за единицата от речниковия запас на даден език, а терминът 
квазидума е резервиран за всички символни низове извън този речников състав. 
Квазидумите, от своя страна, се подразделят на извънезикови (цифри, препинателни 
знаци, формули и под.) и извънлексикални (нови думи, съкращения, названия). 
Много важна е бележката, че изследването на думата се обвързва с конкретни при-
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ложения. Така се оказва съвсем нормално положението, при което лингвистично ви-
соко информационна единица има ниска информационна стойност за даденото при-
ложение, както и обратното. Много интересни са описанията на поведението на от-
ворените класове квазидуми – а именно съкращенията и различните видове названия 
в българския език (собствени имена, парични единици, дати). За българския език 
има богати речници на съкращенията и също така редица изследвания на назва-
нията. Но в тази книга се поставя въпросът за омонимията им с други думи, за 
връзката им с графиката, за позицията им в текста. Подчертава се, че проблемът с 
разпознаването на квазидумите частично се разрешава с правила и с готови списъци. 
Ценна е съпоставката между идеалната ситуация, в която има насочващ маркер за 
разпознаване на названието (напр. река в река Марица) и реалната ситуация, в която 
се използва просто Марица, като се разчита на знанията ни за света. Оказва се, че 
трудността при моделиране на лингвистичното знание се дължи и на социолингви-
стични причини – когато в даден социум нещо е известно, няма нужда от експлици-
ране на повече контекстова информация. Това обаче затруднява захранването на 
различните автоматични приложения. 

Неизбежен е англоцентризмът в разсъжденията на авторката, тъй като всички 
средства за извличане на информация от текст са разработени първо за английския 
език. Затова и отправна точка за положението в българския език, както и в другите 
славянски езици, остава английският. Трябва да отбележим, че подобна насоченост 
има чисто практически характер и авторката стриктно я следва само при компютъ-
рните приложения. Но тъй като предложените наблюдения са свързани и с кон-
кретни разработки, често се предлагат контрастивни примери предимно (но не само) 
на български с руски и английски. Така могат да се наблюдават типологически 
сходства и разлики с родствени и неродствени езици. В тази част от текста се де-
монстрира и полезността на корпусните изследвания за езиковедските проучвания. 
Представени са словообразувателни модели на имената заедно с тяхната честота, 
както и правила за снемане на многозначността. 

Втора глава „Морфологични модели“ се концентрира върху ресурсите (мате-
риала) и инструментите (начините) за анализ и синтез на думата. Авторката опре-
деля речника (склада на лингвистичното знание) като място, където има информация 
за: състава на думата; граматичните й характеристики; словоформите. Според нея 
граматичният анализ дава всички възможни интерпретации, докато граматичният 
синтез – само един правилен отговор. Първо се обръща внимание на синтеза. Той 
може да се прави или чрез морфеми – основи и окончания, или направо с готови 
думи. Така първият начин използва операциите отрязване, залепване и/или промяна, 
а вторият разчита на готови парадигми. На пръв поглед двата подхода изглеждат 
взаимозаменяеми, но всъщност за различни приложения може да се окаже, че еди-
ният е по-подходящ за моделиране на знанието в сравнение с другия. Трябва да се 
вземе решение дали да се работи с пълен списък от словоформи, или да се напишат 
правила, които да действат върху основите за различните групи думи. Въвежда се 
идеята за т. нар. парадигматична черупка, която представлява съвкупност от при-
знаци, характерни за лемата и нейните словоформи. Дискутира се проблемът за 
хибридните форми като причастията и отглаголните съществителни, които имат 
лексикалните характеристики на една категория, а граматичните – на друга. Разби-
ра се, при моделирането тази двойнствена природа дава възможност на изследовате-
ля да ги включи в едната или в другата парадигма, но всяко едно решение носи 
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своите предимства и недостатъци. Това е следващият пункт, на който бих искала да 
обърна специално внимание. В хода на изложението става ясно, че често няма най-
правилно или най-добро решение. По-скоро има алтернативи, като всяка от тях има 
своите силни страни и своите слабости. Но в зависимост от задачата и връзката с 
цялостния модел се избира една, без да се отричат останалите. 

По-нататък в текста се отбелязва, че при сегментиране на думата от компютърна 
гледна точка сегментите често не съответстват на дефинираните подчасти в езико-
знанието. Например компютърното окончание -ащият включва няколко афикса. 
Този факт е свързан с идеята, че разбираемата за човека информация (разделението 
в езикознанието) невинаги е разбираема и за машината (произволните от човешка 
гледна точка сегменти). 

Авторката разделя морфологията на три нива, които са в синхрон с традицион-
ната граматика: част на речта (глагол, съществително име и т. н.); лексикални под-
категории, валидни за цялата лема (род при съществителното, вид при глагола и 
под.); и граматични подкатегории, валидни за словоформите (членуване при същест-
вителното, време при глагола). Предизвикателствата са при моделирането на това 
знание. Например, когато се говори за парадигматична черупка, голяма част от из-
ползваното знание е вече конвенционализирано, но има и места, които оставят сво-
бода на изследователя. Така авторката разглежда категорията одушевеност/неоду-
шевеност като лексикална характеристика за съществителните от мъжки и женски 
род. Но в друг подход може да се изключи тази категория или тя да се разгледа като 
релевантна само за съществителните от м. р., тъй като там се показват морфологич-
ни различия при бройната форма и обикновеното множествено число. Самата автор-
ка дава пример с прилагателните, чиито форми със степен биха могли да се разглеж-
дат традиционно като словоформи или нетрадиционно – като отделни думи. При па-
радигматичните черупки на глаголите са дадени прототипните случаи, но трябва да 
се има предвид, че съществуват и идиосинкретични случаи. Напр. някои непреходни 
глаголи могат да имат страдателен залог, но само в безлична форма (срв. Тук е 
стъпвано), а отглаголни съществителни от свършени глаголи по правило няма. 

Описани са последователно стъпките на запълване на черупката, като се върви от 
парадигмата на конкретната дума към генерализацията на завършеците на цяла 
група думи. Тъй като обаче изчерпателните описания на подобни правила по групи 
думи е огромна и непосилна задача, авторката предлага решение чрез подхода ’да се 
изчисли изчислимото, а неизчислимото да се изброи по удобен начин’. Т. е. да се 
създаде софтуер за полуавтоматична обработка на езиковите данни, чрез който лин-
гвистът да запълва определени клетки. Запълнените клетки пренасят полезна инфор-
мация в други клетки, които се запълват вече без намесата на човек. Такъв софтуер е 
представен в книгата заедно с ясни илюстрации и обяснения как работи. Дискутират 
се пътищата за оптимизиране на процеса на въвеждане на лемите чрез езикови 
правила и т. нар. котви. Котвите са думите, чието въвеждане подпомага автома-
тичното запълване на други клетки в парадигмата. Следователно важно е да се 
открият котвите в конфигурациите от информация. 

Интерес за читателя представлява и статистиката на категоризираните типове за 
формообразуване при различните части на речта по лексикални характеристики на 
лемата. Например от 260 типа при глаголите преходните са 148, а непреходните – 
наполовина по-малко (76); от 190 типа при съществителните 125 са от мъжки род, а 
едва 36 – от женски. Подобни наблюдения са важни не само като пример за решава-
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не на определена задача в компютърното моделиране, но и като механизъм за раз-
криване на сложността на българската морфологична система. 

След описанието на процедурата синтез, която взема като вход лемата и произ-
вежда словоформи, авторката се насочва и към обратния процес – анализ, при който 
дадена словоформа трябва да се свърже с лемата (т. нар. процес на лематизация). 
Подчертава се, че най-добрият модел е двупосочният, т. е. този, който може да реа-
лизира и двата процеса – анализ и синтез. В диахронен план авторката разглежда две 
системи за обработка на българската морфология – МORPHO-ASSISTANT, която 
работи с флективни класове, и INTEX, която работи с крайни автомати. 

В трета глава „Граматичен речник“ се описва граматичният речник като инстру-
мент на т. нар. плосък морфологичен модел. Това означава, че той притежава вече 
анализираните думи в езика и че разчита на ’съвпадане’ на търсените форми. Грама-
тичният речник има идентификационна и информационна част. Идентификационна-
та част включва словоформата и лемата. Т. е., за разлика от обикновените речници, 
тук словоформата е отправната точка. Информационната част включва лексикалните 
и граматичните характеристики. В тази глава на книгата се въвеждат и понятията 
анотиране на текста и анотационно множество за даден език. Анотирането пред-
ставлява автоматично разпознаване на думи като части на речта и на техните мор-
фосинтактични характеристики. Анотационното множество за даден език осигурява 
прехвърлянето на тази информация от речника върху думите в текста. То всъщност 
представлява моделирането на морфосинтаксиса на българския език за всяка част на 
речта и нейните характеристики. Авторката посочва, че по принцип има два вида 
анотации – свободна и позиционна. Свободната е тип конвенция без строга подред-
ба или мотивировка (напр. съществителното може да се кодира като С или Същ., но 
и като В), докато позиционната държи сметка за точната позиция на кодиране на 
съответната характеристика (напр. в началото е частта на речта, после род, число и 
др. в зависимост от частта на речта1).  

Интересно е да се проследи представената в книгата конфигурация на едно такова 
анотационно множество за българския език, което е позиционно. Разгледани са всички 
части на речта по лексикални и граматични признаци. Изложението вече върви в 
познатите граници на описание на морфосинтактични категории с дискусии за 
алтернативни решения, като системно се правят сравнения в други анотационни 
множества. По този начин се показва, че граматичното знание за даден език може да 
бъде моделирано по различни начини и с различна степен на дълбочина на класифи-
кациите. Неслучайно най-съдържателните полета за дискусия са глаголът, имената, 
наречието. Частиците, предлозите, съюзите, междуметията във всички цитирани 
схеми са маркирани предимно само като част на речта, без повече информация. Т. е. 
класификациите са повече ориентирани към изменяемите и пълнозначните думи. Това 
е добро решение от морфологична гледна точка, но е и сигнал за бъдещите изследо-
ватели да помислят дали още на това ниво не е добре да се кодира повече информация 
(макар и синтактична, семантична или прагматична) при тези ’малки’ части на речта.  

Ако трябва да маркираме някои решения, те са следните: при съществителните, 
както вече беше споменато по-горе, смятаме категорията одушевеност за спорна; 
при глаголите много елегантно, макар и трудоемко решение е да се разделят на 

_______________  
1 Например всяка буква в етикета Снжеч означава някаква характеристика: Съществително, 

нарицателно, женски род, единствено число, членувано. 
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лични, безлични и квазилични, както и да се опишат съчетанията им с клитики по 
отношение на критерия задължителност/факултативност; при местоименията като 
разнородна група най-ясно проличава ниската анотационна плътност на позицион-
ното анотиране. Има много позиции, но при отделните типове местоимения често 
остават немалък брой незапълнени клетки, тъй като граматичните характеристики 
варират както между типовете, така и вътре в тях. 

Последната, четвърта глава „От морфология към синтаксис – първи стъпки“ дис-
кутира проблема за ролята на резултата от морфологичната обработка за следващото 
ниво на обработка – синтактичното. Тук основното предизвикателство е съществу-
ването на многозначности. Особено важни са наблюденията на авторката за лекси-
калната и граматичната омонимия в речника и в текста. Показва се, че в зависимост 
от жанровия тип на текста някои речникови омонимии стават изкуствени и могат 
да отпаднат, като улеснят обработката. Например да като утвърдителна частица не 
се употребява в законови текстове, но е релевантна за парламентарна реч; на като 
частица не се среща в научни и юридически текстове, но в художествена и разго-
ворна реч нейната поява би била естествена.  

По-нататък се въвежда и инструментът за автоматична морфологична обработка 
на езика – т. нар. тагер. Авторката отбелязва двата полюсни типа: статистически та-
гер и тагер, основан на лингвистични правила. Ще отбележим, че в момента са по-
пулярни смесените тагери, т. е. такива, които съвместяват статистика и лингвис-
тично знание. Но съществен е изводът, че само експерименти с различни порции 
знание могат да доведат до идеалния тагер. Авторката въвежда и единицата на 
плиткия синтактичен анализ, а именно ’текстови хапки’ (chunks). Разбира се, това 
е една от духовитите авторски закачки в текста, които целят стимулиране на изсле-
дователската мисъл към утвърждаване на подходяща терминология в областта на 
обработката на естествения език. Всъщност това са нерекурсивни словосъчетания, 
които могат да се разпознаят лесно, защото не са многозначни. Те увеличават точ-
ността на синтактичния анализ, но не и покритието му. В контрастен на 
предходното изложение план авторката дискутира и ситуациите, в които се налага 
извличане на информация без предварително морфологично знание. Това важи с 
особена сила за случаите, когато има нужда от обработка на огромно количество 
текстове с низове, все още нерегистрирани в езиковите теории и описания.  

Последната тематична подчаст на книгата описва още един популярен в ком-
пютърната морфология подход, а именно т. нар. стеминг. Авторката уговаря необ-
ходимостта от подобен нов термин поради факта, че той включва не само обща ос-
нова на думи при формообразуването, но и обща произвеждаща основа при слово-
образуването. Проблемите при изчисляване на общата част на думите е описана 
както в общ план, така и чрез пример с конкретен стемър, разработен за българския 
език. Разбира се, общата част често не съвпада с морфемните шевове при анализа. 
Напр. предупре-, създа-. Отново подходящо място да отбележим, че често интерпре-
тациите за човека и машината се разминават. Въпреки несъвършенствата на инстру-
ментите обаче, авторката съумява да извлече списък с 28 000 стеми за българския 
език от списък със 74 000 леми. Като план за бъдещето се подчертава нуждата от 
формализиране на деривационната морфология в нашия език. 

В книгата се дискутира накратко и процедурата на отгатване на граматични призна-
ци на непознати думи, където стемингът би бил полезен. Тази процедура е необходи-
ма, защото в езика всекидневно навлизат различни думи, а речникът никога не е 
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изчерпателен. Книгата завършва с подробен списък на анотационно множество за 
българския език, което е по части на речта. То дава още по-ясна картина за начина на 
моделиране на българската морфология от компютърна гледна точка. 

Книгата на Елена Паскалева е ценна не само с това, че е книга с много информа-
ция за българската морфология – проследяват се подробно стъпките на моделиране-
то, използват се корпуси и статистики за верификация на явленията. Тя е също книга 
на човешкия опит, трупан с години, книга на храната за размисъл, предложена на 
лингвистично изкушените умове. Освен това текстът утвърждава една важна интер-
дисциплинарна посока, в която лингвистът (чрез него и езиковата теория) и ком-
пютърният инженер (чрез него и машината) са принудени да ’си превеждат’ инфор-
мацията в името на някакво добро приложение, без това обаче да ги прави по-малко 
добри лингвисти или по-малко добри компютърни специалисти. 

П е т я  О с е н о в а    

M .  D o b r í k o v á . Vlastné meno ako komponent slovenských a bul-
harských frazém (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií). 
Bratislava, VEDA, 2008. 125 str. 

Сред славистичните изследвания съпоставителните разработки между българ-
ския и словашкия не са сред най-многобройните, затова монографията на изявената 
словашка българистка от Университета „Я. А. Коменски“ Мария  Добрико в а  е 
лъч в тази недостатъчно изследвана област. Книгата £ „Собственото име като ком-
понент на словашките и българските фраземи (на фона на асиметрията във фра-
зеологичните концепции)“ запълва едно от белите полета в словашко-българските 
изследвания и представлява сериозен културно-идиоматичен източник на информа-
ция за развитието на фразеологията в двата славянски езика.  

Основната цел на авторката е да анализира мястото и функцията на онимичните 
компоненти в словашките и българските фраземи и фразеотекстеми*, като се опира 
на терминологичната база и класификационните критерии на словашката фразеоло-
гична школа (J. Mlacek. Tvary a tváre frazém v slovenčine. Bratislava 2001) и теорията 
за функционирането на езиковите принципи във фразеологията на В. М. Мокиенко 
(В: Славянская фразеология. Москва, 1980). Позовавайки се на Й. Млацек, тя прие-
ма, че експресивността е категориално качество на фраземата, а нейната образ-
ност е факултативно качество. Ядрото на фразеологията съставляват единиците със 
строеж на синтагма. Преди да пристъпи към конкретната цел, М. Добрикова първо 
дава яснота по отношение на различията в теоретико-методологичния подход в 
словашката и българската фразеологична теория.  

На генезиса и асиметрията в двете фразеологични концепции е посветена първа-
та глава от монографията. В словашката фразеология е налице един по-широк 

_______________  
* В словашката терминология с термина фразема се назовава основната единица във фразео-

логията, за разлика от българския, където с този термин се означава напълно различната фразеоло-
гична единица. 

Съпоставително езикознание/Сопоставительное языкознание/Contrastive Linguistics, ХХХVІ, 2011, № 1 
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поглед към фразеологичната единица, която се смята за съставна част на фразеоло-
гичния фонд, докато в българската съществува по-тясно разбиране за фразема, като 
различията в двете теории се отразяват и в терминология, свързана с темата.  

След уводната глава, посветена на теоретичните подходи в двата славянски 
езика, в отделна глава авторката се спира върху собственото име като предмет на 
прагматиката и ономастиката. Тук тя прави извода, че в отделни типове изказва-
ния собственото име може да имплицира и модифицира напълно различни отноше-
ния във вътрешното пространство на онимичната система. Прагматичният аспект на 
езиковия знак произлиза от функцията на езика като активно комуникативно средст-
во. Прагматичният аспект на фразеологията се разбира като принципна (стойностна, 
отъждествяваща) страна на фраземите, представена от цяла скала стойности, влияе-
щи върху езиковото и комуникативното функциониране на фразеологията. Прагма-
тичният поглед върху функционирането на собствените имена във фразеологията 
разкрива нови и интересни данни. Авторката съпоставя и анализира собственото 
име като компонент на словашките и българските фраземи, вербални и невербални 
синтагми, като не подминава и минималните фраземи.  

Следващата глава е посветена на собственото име като предмет на фразеоло-
гията, като тук също има кратък преглед на теоретичното състояние на разглежда-
ната проблематика, а после следват прагматичните аспекти на функционирането на 
собствените имена във фразеологията.  

В пета глава М. Добрикова прави анализ на собственото име като компонент в 
словашките и в българските фраземи. Те са класифицирани като (1) фраземи със 
синтагмен строеж, които от своя страна се подразделят на (1.1.) вербални (nosiť vodu 
do Dunaja, stretnúť Zubatú, svätiť Michala, chváliť Dávida; хващам Балкана, гоня Ми-
халя, отивам при св. Петър и др.) и (1.2.) невербални синтагми (lacný Jožko, hlúpy 
Jano, hanba ako Brno, starý ako Matuzalem, silný ako Jánošík; жега като в Сахара, 
милосърдният (добрият) самарянин, силен като Крали Марко и др.) и (2) минимал-
ни фраземи. Особен интерес представляват онези онимични компоненти, които имат 
знаков характер, но не винаги именуват конкретни обекти, а могат да бъдат носите-
ли на обобщаваща информация или да изразяват различни конотации. Конкретният 
онимичен компонент в двата езика може да съдържа различни семантични признаци 
(напр. слов. smrad ako v Carihrade и бълг. с питане и до Цариград се стига и др.) 

На минималните фраземи е отделено повече внимание и поради теоретичните 
различия в тяхното дефиниране в словашката и българската фразеология. Авторката 
дава яснота и съпоставя българската фразеологична теория, където за фраземи се 
смятат само предложно-именните устойчиви съчетания, познати с термина мини-
мални фразеологични единици със словашката фразеологична терминология, в която 
освен minimálne frazémy, се използват и термините synsémantické frazémy и autosé-
mantické frazémy. За това, че минималните фраземи са наистина на границата на фра-
зеологията, свидетелства и фактът, че при някои от тях съществуват дублетни 
форми след последните промени в правописните норми и в двата езика (na čierno // 
načierno, za živa // zaživa, по новому // поновому, на тясно // натясно и др.). Все пак, 
независимо от различията в дефинирането на минималните фраземи, от ексцерпира-
ния и изследван материал М. Добрикова стига до извода, че най-често срещани от 
този вид са od Adama, za Adama, pred Kristom, po Kristovi; от Адама, преди Адама, 
преди Христа, след Христа, които се срещат и в словашки, и в български. 

Шестата глава е посветена на фразеотекстемите (фразеологични единици със 
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строеж на просто или сложно изречение) с компонент собствено име в двата езика, 
които са класифицирани като интернационални и домашни. Интернационалните 
фразеотекстеми от този тип и в двата славянски езика представляват единици, които 
са съставна част от световното и европейското културно наследство, тяхната основа 
е общоизвестна и съответно с идентичен (митологичен, античен, библейски, хрис-
тиянски, исторически) онимичен компонент (напр. Keď nejde hora k Mohamedovi, 
musí ísť Mohamed k hore /Ако планината не отиде при Мохамед, Мохамед ще отиде 
при планината; Aj ty, Brutus! / И ти ли, Бруте!; Všetky cesty vedú do Ríma /Всички 
пътища водят до Рим и др.). Класификацията на фразеотекстемите е много добре 
обмислена и представена на читателите. При тях М. Добрикова прави съпоставка на 
фразеотекстемите със запазено значение на собственото име и анализира структура-
та на техните компоненти в словашкия и в българския. Въз основа на съпоставител-
ния анализ установява няколко модела, които образуват собствените имена като 
компоненти на словашките и българските пословици и поговорки. Специално вни-
мание е отделено и на онимизацията на компонентите в словашките и българските 
фразеотекстеми. Интересни са наблюденията върху асемантичността на онимичния 
компонент в процеса на фразеологизация или разсъжденията за използването на ет-
ноними в общославянския фразеологичен фонд. В комуникацията възприемането на 
онимичния обект има двустранен характер. Както споменава авторката, „от една 
страна собствените имена като компоненти на фразеологичните единици още при 
първото назоваване отразяват мотивационния стимул на името, а от друга – позна-
нието на онимичния обект се основава на реализацията на референциалното отно-
шение към конкретен, вече познат обект“.  

Последните две глави са посветени на прогностичните паремии в словашкия и 
българския език и на фразеологичните единици, в които онимичните компоненти 
имат характер на асемантичен езиков знак. Фразеологичният образ на света на 
дадено общество предлага важна културно-идиоматична информация за живота му. 
Съпоставката на собствените имена като компоненти в словашките и българските 
фраземи от прагматичен аспект потвърждава важността на този методически 
подход. Изследването на М. Добрикова показва, че съществуването на еднакви 
собствени имена във фразеологизмите не гарантира автоматично семантичната им 
близост в двата близкородствени езика. Въз основа на анализирания материал автор-
ката констатира, че включването на конкретни собствени имена във фразеологията 
зависи от колективната компетентност на носителите на езика. Функцията на 
онимичните елементи е разгледана не само от синхронен, но и от диахронен аспект. 
Примерите, които привежда като илюстрация на отделните структурни типове с 
онимичен компонент, са представени чрез целенасочен подбор. Собствените имена 
като компоненти на фразеологичните единици първоначално отразяват мотивацион-
ната страна на познатото име, а реализацията на референциалното значение към ве-
че известния обект се приема като вторична. Възникването на фраземи с онимични 
компоненти е знак за осъзнаването на общите и различните представи за отделните 
антропоними, топоними, хидроними, етноними и др. и тяхното използване в общест-
вената комуникация в двата езика.  

Монографията е сериозен принос в славянската съпоставителна теория и може да 
послужи като ценен източник на информация и учебно помагало както за българис-
тите в словашките университети, така и за словакистите у нас. 

Р а д о с т  Ж е л е з а р о в а  
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С .  Б ано в а . Граматическата категория род: параметри и реа-
лизации. София, Веда Словена – ЖГ, 2007. 124 с. 

Монографията на Савелин а  Банов а  е посветена на усвояването на грамати-
ческата категория род от чужденци, чийто първи език – съответно унгарски и анг-
лийски – не притежава родова система, аналогична на българската. Изборът на те-
мата е подсказан от факта, че усвояването на родовата система на втория език, неза-
висимо дали става дума за български, френски, нидерландски, немски и т. н., не 
протича „без грешка“. Монографията се състои от увод, четири глави, изводи, 
заключение, библиография и резюме на английски език.  

Уводът предлага описание на обекта, целта и задачите на изследването, както и 
кратко представяне на съдържанието. Така се оформя хоризонт на очакване, с който 
читателят пристъпва към същината на изложението. 

Първа глава, „Граматически род“, впечатлява с многостранното, всеобхватно и 
задълбочено въвеждане в проблематиката на тази граматическа категория. За основа 
на описанието на рода се приема функционалният принцип, който взема под внима-
ние морфологичния, семантичния и синтактичния аспект в реализацията на грама-
тическата категория. Акцентира се на отношението между родовост и неродовост, 
като се обсъждат начините на кодиране на естествения и граматическия род в раз-
личните езици. На дискусия се подлага въпросът за възможната предсказуемост на 
рода, за начините на адаптиране на заемките към съответните езиковоспецифични 
родови характеристики, както и за особеното място на деминутивите в овладяването 
на езика. Авторката аргументирано се противопоставя на изказаните мнения, че 
изобилието от деминутиви в езици като славянските и романските може да се 
обясни с функцията им да регуларизират родовите системи. Главата завършва с 
кратко панорамно представяне на граматическия род в езиците. Този типологически 
екскурс си поставя за цел да установи междуезиковите параметри, в които варира 
граматическата категория род. Написана лаконично и целенасочено, първа глава 
отлично систематизира разностранната информация върху граматическата катего-
рия род и е заредена с ясно изразена критическа позиция, която позволява на чита-
теля лесно да се ориентира в противоречивите мнения и интерпретации, предложени 
в съвременната лингвистична литература.  

Втора глава, „Усвояване на чужд език“, въвежда в проблематиката на чуждоези-
ковото обучение. В нея се коментират най-важните теоретични постановки, свър-
зани с усвояването на втори език. Структурата на тази глава следва метода на логи-
ческата дедукция: тя започва с дебатите около понятието универсална граматика и 
мястото £ в чуждоезиковото обучение. Сполучливо са откроени концепциите прие-
мащи, респективно отхвърлящи идеята за достъп до правилата на универсалната 
граматика при изучаване на чужд език след пубертета – т. нар. „критически период“ 
на овладяването на нероден език. Доколкото имам поглед върху лингвистичната 
продукция у нас през последните десетилетия, тази проблематика е обсъждана доста 
ограничено във връзка с изучаването на българския език като чужд. Следва раз-
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глеждане на родноезиковата и вътрешноезиковата интерференция в рамките на 
контрастивната лингвистика и на теорията за анализа на грешки, за да се изгради 
конкретната картина на опростяване на междинните езици чрез фактора маркира-
ност/немаркираност, приложен тук към категорията род. Автор на множество пуб-
ликации в областта на контрастивната лингвистика, Савелина Банова успява да 
представи теоретичните въпроси в отношението им към практиката на чуждоезико-
вото обучение по стегнат, убедителен и елегантен начин. 

Трета глава, под надслов „Родът: принципи на действие в разглежданите езици“, 
задава контрастивните параметри на категорията род в трите съпоставяни езика – 
български, английски и унгарски, на фона на предварително подбрани типологиче-
ски характеристики. Специален акцент е поставен върху типологическата универса-
лия за задължително различаване на пола чрез лексикалното значение и нейните 
реализации в български, английски и унгарски език. Подробното структурно-функ-
ционално описание на родовите системи в тези езици позволява да бъдат откроени 
онези разлики между български и английски и между български и унгарски, които 
са релевантни за последвалите анализи на междинния български език на англофони 
и на носители на унгарски език като роден. Особено сполучливо е систематизирана 
и онагледена английската местоименно-родова система в сравнение с българската 
(с. 56–59). Така представени, съпоставките биха могли да се използват в дидактиче-
ски пособия, служещи не само за преподаването на български за англофони, но и на 
английски за българи. Библиографията, върху която се опира компетентното Теоре-
тично въведение от първите три глави на монографията, наброява около 140 загла-
вия на няколко езика и включва както традиционни, но все още актуални автори и 
концепции, така и най-нови източници.  

Безспорно най-интересна и изцяло оригинална с приведения емпиричен материал, 
с анализите и изводите си е четвъртата глава на монографичното изследване, „Кате-
горията род в процеса на усвояване на българския език като чужд“. Тя е посветена на 
овладяването на граматическата категория род от англофони и от носители на унгар-
ски език. В рамките на прецизно разработената методология на изследването са пред-
ставени: критериите за подбор на езиковия материал, включен в анализирания корпус; 
начините на извличане на неправилни реализации – чрез устна и писмена речева про-
дукция – и принципите на класифицирането им в междинния български език; изслед-
ваните лица – англофони и носители на унгарски език като роден. Очакванията са, че 
поради „асиметрията в морфологичен план между родния и чуждия език по отноше-
ние на изследваната категория изучаващите български език унгарци и англофони ус-
вояват категорията род в българския език чрез добавяне на правила“ (с. 62). Събра-
ният чрез лонгитудинален метод корпус от грешки позволява да се даде отговор на 
няколко съществени въпроса, свързани с влиянието на семантичните, синтактичните и 
морфологичните аспекти на категорията род при усвояването £.  

Описанието на междинните езици на англофоните и на носителите на унгарски 
език следва една и съща структурна схема: отбелязват се форми със сгрешен фоне-
мен състав, съгласуване по формален признак, несъгласуване с главата на именната 
фраза (съществителното име), местоименно-родово (не)съгласуване. Материалът е 
богат и изключително интересен, а онагледяването му с примери, таблици и схеми 
позволява лесното му осмисляне. Така описаните и систематизирани грешки дават 
възможност на авторката да пристъпи към обобщение на междинните правила, за-
легнали в основата им, и да предложи обяснения относно механизмите на създава-
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нето на тези междинните правила. 
Анализите и коментарите на емпиричния материал са направени със завидна 

дълбочина, изчерпателност и прецизност. Затова изводите, с които завършва тази 
глава, са ясни и убедителни. Например грешките, свързани с употреба на непра-
вилно окончание на съществителното име, се обясняват главно с вътрешноезикова 
интерференция (а в редки случаи като фраз*, груп* и т. н.– с родноезиков пренос). 
Некоректното съгласуване по род е обусловено от две причини: първо, от неутрали-
зиране на противопоставянето по родовост/неродовост, вследствие на което в меж-
динния език родът се определя от формата на съществителното, а семантичният 
критерий се оказва нерелевантен (*едно чичо; *моята баща); второ, от свръхгенера-
лизиране на една от родовите форми при съгласуване, като отношенията на марки-
раност обуславят посоката на заместване (с. 110–111). В ролята на заместител обик-
новено се среща най-слабо маркираната форма, тази за мъжки род, а най-замествана 
се оказва формата за женски род, бидейки най-маркирана. Употребата на анафорич-
ните местоимения също се вмества в тези две тенденции: на опростяване (тричлен-
ната система се свежда до двучленна: той и тя) и на заместване, обусловено от от-
ношенията на маркираност (с. 111–112). 

В заключението Савелина Банова коментира най-важния извод от направените 
изследвания: колкото и хаотични да изглеждат на пръв поглед допусканите грешки 
при употребата на родовото съгласуване в междинните езици, тези грешки са сис-
темни, подчиняващи се на правила, макар и различни от правилата в езика-цел. И 
тъй като параметрите на категорията род „се проявяват като преход между универ-
салност и езикоспецифичност“ (с. 113), резултатите от анализите на рода в междин-
ния български език биха могли да се използват „за описание на идиосинкретичната 
система при усвояването на всеки чужд език“ (с. 113).  

Написана от позицията на богат изследователски опит и солидна теоретична под-
готовка, монографията „Граматическата категория род: параметри и реализации“ ни 
дава нагледно доказателство как контрастивната лингвистика и анализът на грешки 
в чуждоезиковото обучение може да допринесе не само за вникването в процеса на 
усвояването на втори език след „критическия период“, но и за по-задълбоченото ос-
мисляне на лингвистичните проблеми, в конкретния случай свързани с функционал-
ната граматическа категория род. 

Ю л и я н а  С т о я н о в а  

T .  M a l e c .  Polskie przymiotniki złoŜone typu dwuoki, krzywousty, 
rudobrody na tle słowiańskim. Lublin, Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pavła II, 2007. 342 s. 

Обект на изследване в анотираната монография на Тадеуш  Малец  са полски-
те сложни прилагателни от типа dwuoki, krzywousty, rudobrody и техните съответст-
вия в останалите славянски езици. Полският материал е почерпан от разнообразни 
източници: лексикографски (от ХVI в. до наши дни), литературни (поетични и про-
заични), фолклорни.  
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Богатството на източниците е породено от желанието на автора да предложи 
пълно и задълбочено изследване на прилагателните както в синхрония, така и в диа-
хрония. Примерите от останалите славянски езици (с изключение на руски) са екс-
церпирани предимно от съвременни (от средата и втората половина на ХХ в.) тъл-
ковни и обратни речници на съответните езици, както и от двуезични речници. В из-
следването е включен и оскъден материал (само три примера) от старобългарски език, 
ексцерпиран от: J. Ł o ś . Gramatyka starosłowiańska. Głosownia – morfologia – składnia. 
Lwów – Warszawa – Kraków, 1922). 

Монографията се състои от пет глави, библиография, списък на съкращенията, 
резюме на английски език и различни индекси (на анализираните прилагателни, на 
използваните термини и на цитираните автори).  

В уводната първа глава (с. 7–10) е представен накратко обектът на изследването. 
Основание на автора да се спре точно на този тип сложни прилагателни е фактът, че 
те не са изследвани в пълнота в полското езикознание, вкл. дериватология. В тази 
глава е направен и преглед на литературата, посветена на сложните прилагателни в 
полския и други езици, като по-специално са цитирани изследванията на български-
те езиковеди А. Игов, М. Деянова, Л. Лашкова, Е. Пернишка и Д. Станишева. 

Втора глава (с. 11–72) е посветена на някои теоретични и методологични въпро-
си. Изясняват се понятия като: словообразувателен тип (приема се дефиницията, 
предложена от Р. Ласковски); словообразувателна категория; словообразувателна 
парафраза; кондензация и универбизация в процеса на композиция и др. Сложните 
прилагателни се анализират на формално (структурно), семантично и функционално 
равнище. Тяхната семантика се разкрива с помощта на словообразувателна парафра-
за със субектна структура от типа ’ten, który’ (с евентуални трансформации), която 
показва антропоцентричния им характер, напр.: wielkonosy ’ten, który ma wielki nos’.  

Най-многобройната група прилагателни се свързва със съществителни, назова-
ващи хора. Не по-малобройни са и прилагателните, свързващи се с названия на жи-
вотни. Авторът подчертава екзоцентричния характер на разглеждания тип адективни 
композитуми. Например прилагателното rudobrody не означава това, което изразява 
словосъчетанието ruda broda, а ’człowiek o rudej brodzie, człowiek mający rudą brodę’ 
(с. 52–53). Т. Малец се спира и на механизмите на метафоризация и онимизация: 
ruda broda (първа, основна фаза) → rudobrody (втора, апелативна фаза → Rudobrody 
(трета, проприална фаза) (с. 57), когато новообразуваното сложно прилагателно за-
почва да назовава един-единствен десигнат, напр. Fryderyk Rudobrody (с. 53).  

От формално-структурна гледна точка разглежданите полски сложни прилагател-
ни се състоят от два основни компонента, най-често именни: адективен компонент 
+ -o- + субстантивен компонент + формант -y (i). Има и прилагателни, в които 
определящият компонент е числително име, по-рядко глагол (с. 53–54). Малко са 
единиците, в които вторият, определян компонент, е адективен, напр. białoŜółty. 

Отделните модели на сложните прилагателни в полски са разгледани подробно в 
трета глава (с. 73–235). Прилагателните са групирани в зависимост от източниците, 
в които се срещат. Най-напред са разгледани прилагателните от най-старите лекси-
кографски източници (от ХVI в.), най-накрая – прилагателните от последните 
тълковни речници на полския език, от диалектите и от художествената литература. 
В рамките на всяка група адективните лексеми са подредени по формално-структур-
ни модели, в чиито рамки са групирани по семантични групи, напр. прилагателни, 
отнасящи се до названия на хора, животни, птици, растения, митологични същества 
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и др., като в рамките на тези групи са очертани по-малки групи, напр. прилагателни 
с компонент broda, oko, noga, głowa, ręka и др. 

В четвърта глава (с. 237–254) са представени съответствията и вариантите на 
този тип прилагателни в останалите славянски езици: старобългарски, съвременните 
южнославянски (български, македонски, словенски и сърбохърватски), източносла-
вянски (белоруски, руски, украински) и западнославянски езици (чешки, словашки, 
долно- и горнолужишки). Примерите от другите славянски езици (в сравнение с 
полския) са много по-малобройни и служат за фон на основното изследване, но те са 
достатъчни за очертаване на типологичните сходства и различия между славянските 
езици. Така например от гледна точка на формалната структура на сложните прила-
гателни от разглеждания тип южнославянските езици се отличават с нулев суфикс 
(срв. напр. бълг. белоног, белобрад и др.), докато в лужишките езици се срещат два 
форманта: -aty- и -ny. Останалите западнославянски и източнославянските езици се 
отличават с подобна формална структура като в полския (вж. по-подробно с. 16–18 и 
съответните глави).  

Последната, пета глава (с. 255–260), представя заключение на изследването. Раз-
глежда се въпросът за мястото и функцията на сложните прилагателни като част от 
лексикалния състав, за словообразувателната им продуктивност и перспективи в 
развоя на полския език. Подобен многостранен (формално-структурен, семантичен и 
функционален) анализ на полските сложни прилагателни от типа dwuoki, krzywousty, 
rudobrody и техните съответствия в другите славянски езици се прави за първи път 
не само в полското, но и в славянското езикознание, и има безспорен принос в съпо-
ставителното изследване на славянските езици. 

Ц в е т а н к а  А в р а м о в а  000  

E . V u c h e v a .  Estilística del español actual. Teoría y práctica del 
estilo. София, Университетско издателство „Св. Климент Охрид-
ски“, 2008. 226 с. 

Авторът на рецензирания труд Ев г ения  Вуче в а  е дългогодишен преподава-
тел в Катедрата по испанистика и португалистика на Софийския университет. Има 
над 50 публикации (студии, статии, университетски учебници и помагала), сред които 
основополагащи монографии като „Граматика и стилистика на испанския глагол“ 
(1996) и „Един интегрален модел на речта: равнища, единици и категории. Поглед 
към лингвистиката на речта“ (2006). Приносът на Е. Вучева в областта на синхрон-
ната испанска лингвистика, общото и сравнителното езикознание, философията и Тео-
рията на езика среща признание на национално и международно равнище.  

Книгата „Стилистика на съвременния испански език. Теория и практика на сти-
ла“ се отличава с монолитност, постигната както с изложението на идейните пози-
ции, така и с единния подход и композиция. Тя се разполага в концептуалната пара-
дигма на лингвистиката на речта, чиито теоретико-методологически основи са изве-
дени в „Един интегрален модел на речта: равнища, единици и категории. Поглед 
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към лингвистиката на речта“. Монографията представлява безупречен научен разрез 
на конкретната картина на стилистичните явления от различните равнища на речта с 
оглед на испанския език.  

Основните проблеми на съвременната лингвистична стилистика са разработени с 
прецизен поглед и в голяма дълбочина. Теоретичните постановки са изложени 
стройно и логично до най-високите нива на абстракция. Наблюденията са поднесени 
прозрачно – в прегледна структура и ясна форма. Всички разсъждения са синтезира-
ни в убедителни заключения и схеми. Систематизацията е подкрепена от богат илю-
стративен материал (около 560 примера). Описаните стилистични явления са она-
гледени с подходящи цитати от испаноезичната литература и сполучливи извадки от 
разговорния регистър. В специфични случаи на покриване или пълно разминаване 
те са уместно допълнени и с контрастивни бележки по отношение на българския 
език.  

Съдържанието е разпределено в четири глави. Първата, озаглавена „Теория и 
методология на науката за стила“, въвежда в теорията на стила и очертава статуса и 
обхвата на стилистиката като наука: уточнява нейния предмет на изследване, теоре-
тичните и описателните £ възможности, съответния терминологичен апарат, както и 
конкретните задачи, свързани с изучаването на езика като символ на човешкото по-
ведение.  

Уводът предлага кратък критичен обзор на схващанията за стила и ги системати-
зира в следните основни тези: 1) едно и също съдържание може да бъде изразено по 
различен начин, като всяка от алтернативите представлява отделен стил (П. Гиро, 
Н. Рюве, Ч. Хокет, Цв. Тодоров, О. Йесперсен, Р. Якобсон, Й. Дубски, С. Улман, 
Н. Енквист, Л. Андрейчин, М. Янакиев, В. Станков); 2) езикът функционира стили-
стично чрез конотации, които се наслагват към първичното значение на езиковите 
единици в зависимост от контекста или ситуацията (Ш. Баи, Й. Курилович, 
Е. Косериу, У. Еко, О. Ахманова); 3) стилът е експресивна, афективна или естетиче-
ска емфаза, добавена към предаваната информация (М. Рифатер, П. Гиро, Д. Крис-
тал, Д. Дейви, М. Халидей, А. Мартине, Ж. Мунен). 

Е. Вучева изтъква общия във всички становища функционален подход към стила 
и ги слива в непротиворечива теоретична основа. В тази обновена представа експре-
сивността се дефинира по три основни линии: как се осъществява, какво е тя като 
езикова същност и защо се появява. Авторката стига до извода, че крайният продукт 
от това динамично единство е изказът – резултат от целенасочения подбор на под-
ходящи езикови средства за решаването на конкретна комуникативна задача, 
свързана с постигането на определен комуникативен ефект. Заложеният анализ на 
изказа се простира от наличната езикова формация до предполагаемите мотиви, на-
ложили избора на съответните средства. Така може да се отчете стилистичният 
ефект на езиковите структури, изграждащи готовия речев продукт, да се откроят ко-
муникативните стойности на различните конструкции в идентичен контекст и да се 
систематизират средствата за изразяване на специален интенционален заряд. 

Терминологичните пояснения засягат следните основни понятия: синонимия, 
норма, денотация и конотация, вторично, конотативно и контекстуално значение, 
поливалентност, комуникативна цел, контекст, парадигматичен и синтагматичен 
план.  

Самото явление стил се ситуира в координатна система от когнитивни, езикови и 
психосоциални параметри. По такъв начин се стига до знаковата интерпретация на 
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стилистичното явление спрямо неговия извънезиков референт – субективното пове-
дение на говорещия. Е. Вучева определя смисъла като продукт на двойна семиоти-
зация, който не е строго езиково явление, а следва да се тълкува в цялостното функ-
ционално обкръжение на изказа – когнитивно, ситуативно, социално, психологиче-
ско и комуникативно – и да се разглежда като ситуиран, социален и личностен фе-
номен. 

Заключението на тази част указва мястото на стилистиката като наука за речта и 
очертава нейната рамка, теоретична база и методология. Авторката дефинира като 
обект на стилистиката експресивния потенциал на езика, а като нейна минимална 
единица – изказа, разположен в конкретно психо-социолингвистично пространство. 
Непосредствено е посочена и основната £ задача – изучаването на конотативните 
стойности на езиковите формации в съпоставка с денотативното значение на едини-
цата, която носи основната информация във фиксиран контекст. е. Вучева обобщава, 
че стилистиката се разгръща в теоретичната рамка на лингвистиката на речта и си 
служи с методологическите £ принципи, но се отличава от нея по специфичното си 
поле – речевата реализация на субективна проява, определена от комуникативните 
цели и факторите на извънезиковата ситуация. Разработената по-нататък концепция 
за стила се опира на триадичния ред обозначение – значение – смисъл, разслоени 
върху двете основни оси на функционирането на езика: парадигматична (изразни 
средства) и синтагматична (стилистични похвати).  

Втората глава на книгата представя стила през призмата на обозначението, т. е. 
на универсалното равнище на речта. Окачествено като необичайна референция чрез 
двата способа на обозначението – субституция и комбинация, стилистичното явле-
ние се разкрива в две сфери: изразни средства, продукт на заместване на тради-
ционното обозначение с друго, по-малко обичайно; похвати, продукт на нетради-
ционната комбинация на езиковите единици.  

Четирите раздела на третата глава разглеждат експресивността през призмата 
на езиковото значение, т. е. на специфичното равнище на езиковата система. Ана-
лизът обхваща всички лингвистични равнища: фонологично, графологично, лекси-
кално, морфологично и синтактично. Водещо е разбирането, че инструментите на 
стила са тясно свързани с механизмите на вторичната номинация и конкретната им 
конфигурация на всяко от равнищата в даден език.  

В полето на фоностилистиката са засегнати паравербалните средства, алитера-
цията, евфонията, какофонията, парономазията, полиптотонът и ономатопеята. Ре-
левантни за графостилистиката са графичната изразителност, пунктуацията и сег-
ментацията. По-нататък са откроени основните линии на стилистичния анализ в лек-
сикологията и фразеологията и са обособени видовете стилистично значение (функ-
ционално-стилистично, оценъчно, емотивно и метафорично). Описанието на морфо-
логичното равнище задава функционалните измерения на формалния езиков инвен-
тар, подчинени на принципите на опозицията и на неутрализацията. В тази светлина 
се подрежда стилистичният потенциал на категориите на именната система (род, 
число, актуализация, квантификация, дейксис), възможните речеви стойности на 
умалителните и огрубителните/уголемителните морфеми, както и експресивната 
употреба на глаголните времена от системата на индикатива.  

Изследването на стила на синтактично равнище изхожда от инвариантната фор-
мално-семантична структура на изречението – лингвистичният прототип за изразя-
ване на предикативно отношение. С този базов модел се съпоставят всички алтерна-
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тивни конструкции, определени като изразни средства (варианти на организация на 
пропозиционалното съдържание). Похватите на това ниво често представляват сти-
листични маркери на изказа и се реализират като надфразови единства. Спирайки се 
на съществената за теорията на езика интегративна функция на речта, Е. Вучева 
приема онтичното значение на изречението (изреченския формат) за изразна матри-
ца на пропозицията, а прототипния изказен модус за немаркиран член на съответна-
та инструментална парадигма.  

Четвъртата глава описва проекциите на стила като явление на смисъла и ги по-
ставя в индивидуалното равнище на речта. Изтъква се тяхната проява в рамките на 
завършения изказ, който съвместява всички „ненормативни“ явления от плана на 
обозначението и от плана на езиковото значение. Неслучайно изказът е дефиниран 
като основна функционална единица на речта – носител на пропозиционално съдъ-
ржание, но и показател за извънезиковите задачи в общуването. Авторката споделя 
убеждението, че знаковата функция на изказа надхвърля рамките на речта и отвежда 
към семиотичните механизми на комуникацията, към символното поведение на чо-
века в междуличностното взаимодействие.  

Подчертава се, че стилистичното явление експлицира ясни вербални действия 
или реакции и е смислово натоварено. Това проличава при сравнението между фор-
мулата, зададена от езика за определен тип комуникативна ситуация, и израза, упо-
требен от говорещия в конкретната ситуация. В плана на смисъла вече не се търси 
семантико-стилистично разграничение (както в плана на езиковото значение). От 
функционална гледна точка стилът се явява атомарен прагматико-стилистичен фе-
номен. Според условията на словесното взаимодействие говорещият извършва по-
стъпателен избор на най-правилната комуникативна стратегия, на най-подходящата 
речева тактика и на най-ефикасната вербална техника за нейното осъществяване. 
Първото решение е прагматическо, второто – прагматико-стилистично, а третото – 
стилистично. Подобна трактовка създава надеждна основа за диференциране на 
прагматиката и на стилистиката като речеведски дисциплини, споделящи простран-
ството на изказа в отношение на надграждане (от избора на речев акт до реализа-
цията на избраното действие).  

Четирите части на книгата се подчиняват на единна семантико-функционална 
концепция за стила като модус за изразяване на субективна позиция, като глобално 
явление, разположено едновременно в три основни перспективи: универсална, спе-
цифична и индивидуална. Подходът на Е. Вучева излиза над частичното и тради-
ционно разбиране за експресивността, което се съсредоточава предимно върху рето-
ричните фигури, не надхвърля отделно езиково равнище (най-вече лексикално или 
морфологично) или описва функционалните стилове. Така стилът изпъква като мно-
гомерен и не строго езиков феномен, който може да се обясни с взаимодействието 
на съставящите го величини: обозначение, езиково значение и смисъл.  

Рецензираният труд е значим за общото езикознание и теоретичната стилистика. 
Той очертава принципно границите на стилистиката като речеведска дисциплина 
със специфичен обект, който се откроява сред останалите дялове на лингвистиката и 
се проектира едновременно във всички равнища на речта. Ясно е формулиран спе-
цифичният £ предмет (да изучава експресивния потенциал на езика), както и точни-
те £ задачи, свързани с особеностите на всяка езикова плоскост. е. Вучева отбелязва, 
че в плана на обозначението стилистиката надхвърля традиционната номинация, в 
плана на значението се простира по-далеч от лингвистичната семантика, а в плана 
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на смисъла стига отвъд прагматиката. Отчита се, че в плана на обозначението зада-
чите на стилистиката са свързани с принципите на вторичната номинация, в плана 
на езиковото значение – с конкретните механизми на вторичната номинация, из-
ползвани от съответната езикова общност, в плана на смисъла – с разграничаването 
на конвенционалното езиково средство за определен тип комуникативна ситуация и 
привнесеното от говорещия в дадената ситуация. За тази планомерност е изградена 
оригинална и издържана методология за анализ на речевите стойности, вместващи 
конкретен поведенчески елемент.  

По своето съдържание, цели и изпълнение монографията няма аналог в съвре-
менното частно езикознание и описателната стилистика на испанския език. ИзРабо-
тена е понятна и непротиворечива оперативна схема за обяснение на всяко лингвис-
тично равнище, която води до съществени изводи по отношение на стилистичните 
възможности на съответните единици. Към единния обект на изследване се подхож-
да от различна гледна точка в зависимост от зоната на пресичане на стилистиката с 
други дялове на езикознанието – семантика, фонология, графология, лексикология, 
морфология, синтаксис и прагматика.  

Начертаната перспектива преосмисля много традиционни виждания, дава удов-
летворително обяснение на поставените още в началото въпроси и се разграничава 
от интуитивната интерпретация на експресивността в езика. Формулирани са на-
деждни критерии за откриване и правилно тълкуване на стилистичния феномен, т. е. 
за адекватна интерпретация на стилистичната употреба на езиковите единици като 
речеви прояви на специфично субективно поведение.  

Книгата е ценна не само като детайлен конструкт със собствени принципи на 
описание и анализ. Тя служи като ръководство в университетския курс по стилисти-
ка на испанския език със завършено виждане за програмата на дисциплината. 
Всички наблюдения носят белега на личен опит, верен на идейната приемственост и 
развитие. Строгата абстракция е в равновесие с реалните учебни потребности чрез 
достъпното поднасяне на една сложна и фина материя. Същевременно със своята из-
черпателност в теоретично и практическо отношение трудът надхвърля задачите на 
обучението по испански език. Е. Вучева създава точен модел на лингвистичната сти-
листика като наука за речта, който може да бъде успешно застъпен във всеки език. 
Нейната пространствена концепция вече се прилага и в университетския курс по 
стилистика на португалския език.  

Д о н к а  М а н г а ч е в а  

Л .  Салмон . Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довла-
това. Москва, Традиция–Прогресс, 2008. 256 с. 

Липсват модерни научно-парадигматични изследвания в съвременната транс-
латология. Голяма част от публикациите в тази област използват традиционна мето-
дология, анализираща съпоставително два разноезични текста, практически неиз-
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менно по начина, по който това се прави от средата на миналия век с някои видоиз-
менения и изключения. Книгата пред нас е от значителните изключения.  

Италианската изследователка и преподавател по руска литература Лаур а  Сал -
мон , ръководител на Катедрата по теория и техника на превода в Университета в 
Генуа, преводачка на Л. Толстой, И. Тургенев, В. Шаламов, Ф. Достоевски и С. Дов-
латов (с 8 негови книги, получила Националната награда за превод за 2009 г.) ни 
представя своите теоретични наблюдения, породени и от личния £ контакт с твор-
чеството на писателя, със сложността на неговото писане и още повече – с 
(не)възможностите на неговото превеждане. Съвременността на книгата проличава 
по структурата £, по представения материал, по начина му на анализ и изобщо по 
подхода към художествения превод, холистичен по своя генезис, замисъл, изпълне-
ние. Самата авторка обособява в предговора си неделимостта на темите в нея: ти-
тулната тема за механизмите на текстовия хумор, темата за творчеството на „неве-
роятно огромния писател“ (цитат на В. Уфлянд) и тази за превода на хумористични 
текстове. 

Самонаблюдението и високата теоретична подготовка на Л. Салмон не £ позво-
ляват да подмине преводаческата си интуиция без анализ на всички компоненти в 
преводния процес: на оригиналния текст, на собственото преводно решение, на 
евентуалната читателска реакция, каквато е и несъмнено преводаческата реакция. 
Това е отправната точка в множеството научни публикации на авторката, включи-
телно и на тази работа. 

Основополагаща за книгата на Л. Салмон е популярното понятие за хумор, фор-
мулирано, обосновано и илюстрирано в началото на ХХ в. от Л. Пирандело. В него-
вата концепция той се определя неформално като „смях през сълзи“, като структур-
но-функционално противопоставяне на ежедневната представа за смеха, като твор-
чески парадокс, като бунтарско чувство за противоположното в света (с. 9), като фе-
номен, неподлежащ на рационално обяснение (с. 20). 

Въпреки тематичната заявка за работа върху три взаимосвързани феномена кни-
гата се състои от четири отчетливи глави: за литературната наука и за науката изоб-
що; за текстовия хумор; за „анекдотичното“ творчество на С. Довлатов; за превода 
на хумористични текстове. 

Доминираща в работата е първа глава „За литературата, науката и науката за 
литературата“ (с. 13–46), където теоретично се разглежда хуморът в художествения 
текст, който е различен от смешното, от ироничното, от анекдотичното, от комично-
то – така, както е обособен като изследователски, интердисциплинарен предмет от 
Л. Пирандело, при това с опора и на етимологията на термина. Терминологичният 
разнобой, посочен от авторката, е илюстрация на концептуалната неяснота в разби-
рането на текстовия хумор.  

В първата глава авторката аргументира своя методологичен избор и въвежда ос-
новните си постулати, свързани с анализа на художествения текст. Оттласквайки се 
от структурализма, формализма, психоаналитизма и херменевтиката, тя представя 
важността на функционалния подход към човешката комуникация, в който приема-
щата система на адресата и способността £ да декодира и реагира на текста са опре-
делящи, защото обуславят силата на взаимодействието между мотивацията (на авто-
ра) и интерпретацията (на читателя), което пък е в основата на разбирането на всеки 
текст. Така тя въвежда и ключовия си постулат за художествения текст (с. 15), пред-
ставляващ „езиков старт, посредством който умствената система (мозъкът на автора) 
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предизвиква особена психо-емоционална и когнитивна реакция у приемащата умст-
вената система (мозъка на читателя)“. 

В тази глава авторката, следвайки редица неврофизиолози, лингвисти, матема-
тици, литературоведи, културолози, опровергава картезианския дуализъм като ос-
новно схващане за обкръжаващия ни свят. Довлатовите текстове се оказват ярка 
илюстрация на такъв подход (срв. „Глупаво е да се делят хората на добри и лоши. И 
също така – на комунисти и безпартийни. На злодеи и праведни. И дори на мъже и 
жени“. – В: С. Довлатов. „Зоната“). Тук тя формулира границите между науката и 
изкуството, между реалността и съзнателната фикция, между подсъзнателното 
управление на човешката комуникация и амбивалентността на творчеството. Проти-
вопоставя руските формалисти, авторите от ОПОЯЗ на З. Фройд, на Цв. Тодоров, за 
да достигне до извода, че творчеството е присъщо на изстрадалите, особено силно 
преживели бездната между собствените мечти и действителността (с. 38). „Усмивка 
на разума“, „инверсия на живота“ нарича собствения си философски хумор самият 
С. Довлатов. 

Втората глава „Какво представлява «хуморът»? Към общия теоретичен модел“ 
(кавичките са на авторката – бел. моя – И. Л.) (с. 46–101) разглежда детайлно проя-
вите на феномена хумор, но не дескриптивно, а научно-аналитично, с оглед на син-
теза на онези революционни теории, които предлагат по-богат инструментаруим за 
построяване на общия теоретичен модел (с. 48). Тя представя накратко четирите 
различни направления в хуманитаристиката, систематизиращи понятия като хумор, 
комично, смешно, иронично, сатирично, анекдотично и т. н.: дескриптивното, струк-
турно-формалното, психологичното, психокогнитивното, мултидисциплинарното-фи-
зиологичното, като смята последното за най-близо до разбирането на същността на 
хумора (с. 53). Тук се предлага на разглеждане и терминологичната пъстрота в раз-
бирането на термините, назоваващи хумористичното, при което при употребата на 
думите и в ежедневието наблюдаваме в развоя на езиците оформяне на полèта от 
„лоши приятели“, като например асиметрията между рус. комичность и англ. 
сomicality; англ. irony и ит. ironia; рус. имитация и ит. imitazione; рус. пародия и ит. 
рarodia. В тая редица термини водещо е мястото на хиперонима „хумор“, който пое-
ма значенията на родовите понятия, в редица случаи при повечето съвременни авто-
ри – несъзнателно, немотивирано (у В. Проп, У. Неш, В. Раскин, Е. Банфи, 
Л. Венути, М. А. Ръшел, У. Рапало, Е. Рос, Р. Лата (с. 63).  

На този фон тя определя трима автори като ключови за теорията на хумора – 
А. Бергсон, З. Фройд и Л. Пирандело. На интерпретациите и реинтерпретациите на 
техните работи са посветени следващите части от същата глава, в които се коменти-
рат както комплементарните отношения между авторите на отделните теории, така и 
различията помежду им. Така авторката очертава една от основните разлики между 
Фройд и Пирандело в терминологичните разминавания (с. 73–74). Несъмнено най-
много внимание авторката ще отдели на Л. Пирандело, защото от неговата теория тя 
впоследствие се оттласква, за да формулира самостоятелния си теоретичен модел, в 
който значително място е отделено и на строгата формална теория на построяването 
на анекдота на В. Раскин, при който в максимална степен семантическият подход се 
превръща в текстови анализ, важен и при всеки художествен текст (с. 84). 

Сред основните характеристики на всички хумористически текстове тя откроява: 
лаконичността, плеоназма, пропуска на логически ход. Последното в значителна 
степен се отнася и до играта на думи, до каламбурите като комбинаторен елемент на 
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хумора или пък до афоризмите, отличаващи се също с пропуснат, но възстановим 
логически ход, в което пък се състои и част от удоволствието при възприятието му 
(с. 87). Л. Салмон смята теорията си за допълнителна, поясняваща познатите съвре-
менни теории за смешното на В. Раскин и С. Атардо, на А. Козинцев и 
Н. Мечковская. В действителност обаче схемите и илюстрациите, които тя предлага 
към типологията на смешното, съдържат много дълбочина и актуалност, дават по-
широк ключ към конкретните преводни проблеми. 

Третата глава „Подреждане на безпорядъка: довлатовската поезия на пара-
докса“ (с. 101–183) ни доближава до конкретния изследователски материал, легнал в 
основата на теоретическите разсъждения на авторката. Пиранделовският лапидарен 
хумор на Довлатов като основна доминанта в неговото творчество при „въплътява-
нето на недовъплътеното“, а не на съчиненото го превръщат в „смях през сълзи“, в 
уникално художествено явление, в което изследователят открива няколко констант-
ни величини като речевата ашкеназка традиция (идиш), оставила силен отпечатък 
върху руската култура, парадоксалната афористика, близка на еврейския и армен-
ския хумор, чеховския литературен модел, срещан във фейлетоните на средствата за 
масова информация, парадоксалния питерски абсурдизъм и лаконизъм, традиционно 
произтичащ от 20-те и 30-те години на миналия век и по-конкретно групата на Обе-
риутите, най-сетне автобиографизма на съвременната англо-американска традиция 
(с. 106). Оттук насетне прочитът на книгата е възможен само с познаването на твор-
чеството на С. Довлатов, инак всички наблюдения и преразкази ще стоят неуместно, 
алогично и неразбираемо за читателя, когато на практика емпиричното се превръща 
в естетическо. Така се откроява и тъгата в хумора като постоянно взаимодействие, 
интерфейс между съзнанието и подсъзнанието (с. 130, а термините са нейни), еврей-
ският хумор, силно повлиял на руската, на полската словесност, дзен-философията, 
намерила място в текстовете му – както в афористичните, така и в по-обемните. 

Последната, транслатологичната глава „За преводимостта на текстовия хумор. 
Довлатов на италиански“ (с. 183–234) е с мотото на Квинтилиан, на Х. Вайнрих и на 
С. Е. Лец („Без чужд език няма да разбереш какво искат да кажат чужденците с мъл-
чанието си“). Това е главата, посветена на преводаческата и преводната стратегия на 
Л. Салмон, в която тя коментира преноса на оригиналния Довлатов текст в друга 
„лингвокултура“. В нея тя доказва недоказуемата аксиома за важността на теорията 
за практиката на преводача, следствията от която се проектират върху уменията на 
поета-преводач, на преводача на поезия. Отчитайки като слабост на транслатологич-
ната наука и на преподаването на превод само въз основа на художествени текстове, 
тя разграничава семантичното (какво?) от прагматичното (как?) ниво на текста като 
макропараметър за отличието на художествения текст от всички останали.  

Второто отличие на художествеността се откроява в естетическото удоволствие, 
получено от нея (с. 189). Тази хипотеза е и в духа на homo aestheticus на Е. Дисанаек. 
Дефиницията £ за превод инак е пределно лаконична и оперативна: „преформулира-
не на текста със средствата на друг код“ (с. 190). Традиционен е и подходът £ и 
опитът да се дефинират централното за транслатологията понятие еквивалентност, 
както и недотам формалната ни представа за сполучлив превод (с. 195–198), когато 
преводачът често е подложен на чуждоезиковата интерференция, създаваща корект-
ни, но неприемливи езикови варианти в превода. Например напълно коректният 
английски фрагмент She is my mother. She is a teacher. She works in a high-school. има 
тромави паралели на руски, на италиански с повторението на местоименния подлог 
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(с. 197), както впрочем и на български език.  
Авторката предлага теоретичният и преводен модел, поставящ еквивалентността 

между двата текста – оригиналния и преводния в центъра, когато психоемоционал-
ният, когнитивният и естетическият ефект у читателите на двата текста съвпадат, да 
се базира на функционалната доминанта на текста (по Р. Якобсон) (с. 199). За пръв 
път в транслатологията се формулира функционалната еквивалентност като между-
езикова синонимия – плодотворен постулат и за теоретика, и за практика, защото 
решава проблемите като междуезиковата асиметрия, като прагматичните маркери на 
изказването (напр. мерси / merci е в различните регистри на френския език, на рус-
кия език и на българския език, независимо че изконно е френското merci, останалите 
лексеми са отчетливи заемки, но в различни стилове). Изкуството на превода според 
Л. Салмон представлява процес на селекция на синонимни единици (с. 203). Постига-
нето на ефекти у читателя на преводния текст поставя сериозни изисквания към 
преводача при всяко вземане на преводаческо решение, постулат, познат ни от ци-
тирания от нея И. Леви. Инак ентропията е тази, която ще трансформира превода и 
няма да позволи адекватен обратен превод (с. 204). 

Като илюстрация на своите тези авторката на четири страници коментира реше-
нието да преведе инициалното изречение от „Куфар“ на С. Довлатов „В ОВИРе эта 
сука мне и говорит“ с функционално маркиран еквивалент, като тълкува абревиату-
рата, вулгаризма и възможните му синоними, словореда и морфологичните форми – 
все фактори на уникалната довлатова реч. Това, което Л. Салмон изтъква като успе-
шен вариант, се дължи на подсъзнателното, автоматичното преводаческо решение 
(с. 205), а що се отнася до превода на хумор, на анекдотите в частност, авторката 
определя писаните анекдоти като своеобразен преводен процес от устна реч – на 
писмена, включващ при превода и превод на основния за анекдота скрипт, валиден и 
в преводната култура. 

На примера на анекдотичната лаконичност тя подчертава и илюстрира, отчита 
важността на ритмиката при превода и на прозаичен текст – практически неуловим 
досега аспект в транслатологията, дори и в онази, която задълбочено се занимава с 
анализ на художествените преводи (с. 211), отчита и прилага йерархия между хумо-
ристичния ефект в изказването и семантичното му значение.  

При това се предлага анализ и на английски превод на фрагменти от текстовете 
на Довлатов, които ярко, убийствено илюстрират манипулативната, свободната 
стратегия на американската преводачка на писателя, превърнала оригиналната фи-
нална афористична риторика в сладникав хепиендовски край на текста (с. 216). Ме-
ждуезиковите съпоставки на преводите открояват смисъла не само на коректното в 
превода, но и на границите на тази коректност, изкривяваща авторовия замисъл, ав-
торовия облик и обхват на текста чрез асоциациите, които текстът предполага да по-
роди. Самият автор отбелязва, че в превода следва не „думата с дума да се подменя, 
не фразата с фраза, а хуморът – с хумор, любовта – с любов, мъката – с мъка“ (с. 
218). 

Във финалната част на високо теоретичния си труд Л. Салмон експлицира прило-
жените в преводите преводни стратегии, подчинени на принципа: както би писал СА-
мият Довлатов, ако беше италоезичен. Това е постановка, към която се придържат 
множество добри български преводачи на чужда литература, но все пак повечето от 
преводачите забравят за нея, затънали в дебрите на сложната художествена словес-
ност, а теоретиците пък в дебрите на науката изпускат общото при уникалното на все-
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ки превод. Така например транскрипцията от кирилица на латиница създава проблеми 
при реалиите, познати инак на италианския читател като Ермитаж, като халва, като 
японските цигари Хи лайт. Любопитно е решението да се макаронизират чуждоезич-
ните вметки в текста, за да се открои тяхната специфика, напр. ain moment, aufidersen, 
cresi rascian uoman и под. Уникално е и решението текстът, съдържащ препратка към 
„Подмосковные вечера“, да прозвучи с препратка към далеч по-познатото на италиан-
ците „Очи чёрные“. На различни операции-адаптации са подложени в преводите на 
Л. Салмон онимите, особено значещите от тях, особено намиращите се в основата на 
ред каламбури и сюжети (с. 224–225). Конкретните примери за преводни решения да-
ват изключително богат материал за съпоставка между две лингвокултури. Описани 
са техниките на лингвокултурен превод: разяснение, обобщение и подмяна за преодо-
ляване на енциклопедичната и семиотичната асиметрия между руския и италианския 
език/читател. Всички те са детайлно илюстрирани. 

Затова и заключението към книгата е лаконично. 
Книгата обаче е снабдена с показалец на използваните имена (с. 235–239), със 

списък на ексцерпирания материал и на използваната за целите на превода художе-
ствена литература, както и богата транслатологична библиография (с. 242–252) на 
различни езици. Впрочем книгата е за превода, но не е преводна, тя е писана на 
руски език. А това за ползващите чужди езици означава много. 

Книгата на Л. Салмон е пример как може да се пише за превода съвременно, 
предвид всички постижения на съвременната хуманитаристика в широкия смисъл на 
термина, изтълкуван специално за целта от нея. Как практиката на превода ражда 
теория, а не обратното и тогава не звучат еретични твърденията за липсата на ори-
гинали, а за наличието само на версии – авторски, редакторски, коректорски (с. 185). 
Как няма маловажни въпроси в превода, как всеки детайл тежи в общата мозайка на 
художествения превод, как хуморът, изгубил същината си в превода, оставя след 
себе си жалък, постен, непонятен текст. 

Методика на опитен автор, преподавател и преводач струи от книгата, високи 
теоретични изисквания към науката и към практиката на превода илюстрират един 
комплексен, при това не само филологически, модерен подход към превода на ху-
дожествен текст. 

И с к р а  Л и к о м а н о в а   

V . C v r č e k . Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha, Karolinum, 
2006. 123 s. 

Монографията на Вацлав  Цвърче к  представлява опит за критическо осмис-
ляне на чешката теория за езикова култура в периода от 1945 г. до наши дни. Тя се 
състои от увод, пет глави и заключение. 

В увода (с. 7–8) авторът запознава читателя с целите и източниците на моногра-
фията. В хода на изложението са проследени две основни линии – от една страна, 
промяната на възгледите по кодификационните въпроси под влиянието на външни, 

Съпоставително езикознание/Сопоставительное языкознание/Contrastive Linguistics, ХХХVІ, 2011, № 1 
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неезикови фактори, и, от друга страна – „вътрешната“ история на чешката лингвис-
тика, представена в съответствие с разработките на И. Небеска, З. Стари и П. Новак. 
Историческият преглед е извършен въз основа на няколко типа източници. Като 
най-важен източник авторът посочва статиите, отнасящи се до езиковата култура и 
книжовния език, публикувани в „Slovo a slovesnost“ и „Naše řeč“ в периода 1947–
2000 г. Сред останалите източници В. Цвърчек цитира сборници от проведени кон-
ференции, монографии, посветени на проблемите на езиковата култура и, не на по-
следно място, лични разговори с П. Новак, П. Сгал и М. Червенка. 

Петте глави от монографията представят петте основни етапа, обособени от ав-
тора в развитието на чешката теория за езикова култура. 

В глава първа – „Предвоенната теория на езиковата култура“ (с. 9–16) – В. Цвър-
чек описва развитието на теорията на езиковата култура след 1945 г., представена в 
разработките на членовете на Пражкия лингвистичен кръжок (нататък ПЛК). При 
описанието на принципите, разработваните проблеми и идеите на предвоенната тео-
рия на езиковата култура авторът следва разработките на И. Небеска, която подроб-
но анализира възгледите на лингвистите от ПЛК и поставя акцент върху изясняване 
на основните понятия и отношенията между тях. В. Цвърчек припомня същността на 
централни понятия от теорията – норма, кодификация, и се спира на разработките по 
въпроса за признаците на книжовния език и критериите за езикова правилност.  

Във връзка с интервенционалния характер на пражката теория за езикова култура 
авторът изразява съмнение, че членовете на ПЛК са в опозиция на пуризма и цитира 
техни изказвания, че книжовният език не се установява под диктата на лингвистична 
теория, но неговото стабилизиране се извършва чрез теоретични нормативни наме-
си. В. Цвърчек отбелязва, че по въпроса за намесите в езика членовете на ПЛК не са 
единни. Т. нар. „англицистка“ част на кръга, сред която са В. Матезиус и Б. Трънка, 
заема по-либерална позиция. Според тях решаващо влияние върху книжовната 
норма има узусът и затова те твърдят, че прескриптивният подход се отхвърля от 
езиковата практика. Славистично ориентираните лингвисти от ПЛК в лицето на 
Б. Хавранек споделят мнението, че узусът не създава сам книжовната норма, тя въз-
никва и се развива вследствие влиянието на различни тенденции и на теоретични 
намеси. Позицията на Б. Хавранек надделява в ПЛК и по този начин според В. Цвър-
чек се поставя началото на монополизирането на възгледите, характерно за чешките 
лингвистични среди, което продължава чак до 1989 г. 

Въпросът за отделните тенденции и идеологически постановки, актуални в годи-
ните след Втората световна война, В. Цвърчек обобщава в глава втора „Следвоен-
ният период („изграждане“ на езиковата култура)“, която се състои от три части. 

В първата част, „Възобновяване на дейността“ (с. 17–18) са описани условията 
в чешката научна общност след войната. Цитиран е Б. Хавранек, който в рецензията 
си към публикуваните през 1941 г. „Pravidla českého pravopisu“ и „Příruční slovník 
jazyka českého“ (1935–1957) констатира, че в кодификацията се наблюдава сближа-
ване с принципите на ПЛК, утвърдени в предвоенната теория на езиковата култура. 

Във втората част „Маризмът и статиите на Сталин“ (с. 18–27) авторът под-
робно проследява промените във възгледите за теорията на езиковата култура по 
времето, когато в тогавашна Чехословакия са привнесени много идеи от бившия 
Съветски съюз. „Изоставянето“ на идеите на ПЛК В. Цвърчек тълкува като резултат 
от силния натиск, на който са били подложени чешките лингвисти от управляващи-
те. В стремежа си да запазят наследството на предвоенната теория, чешките езико-
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веди са били склонни до известна степен да приемат някои възгледи, отговарящи на 
политическата идеология. Като пример за това В. Цвърчек посочва постановката, че 
книжовният език е класовият език на буржоазията, което го прави неподходящ за 
съвременната обществена ситуация. Този извод се налага след проведената от ми-
нистъра на образованието З. Нейедли дискусия през 1949 г., където е поставен 
въпросът за равни права на т. нар. obecná čeština с книжовния чешки език. Разработ-
ката на Фр. Копечни (1949) „Spisovný jazyk a jeho forma hovorová“, В. Цвърчек опре-
деля като един от първите следвоенни опити в чешката лингвистика да се дефинират 
чертите на говоримия чешки език. Авторът отбелязва, че през този период под влия-
нието на външни фактори елитарният подход към езика е отхвърлен и в източник за 
опознаване на нормата се превръща всекидневният език. 

Постепенното отърсване от властващата политическа идеология и завръщането 
към идеите на предвоенните тезиси на теорията на езиковата култура авторът описва 
в третата част „Постепенно завръщане“ (с. 27–33). Представено е монополизира-
нето на възгледите в чешкото езикознание по отношение на некнижовните езикови 
формации и засиленият интерес към т. нар. hovorová čeština (понятие, дефинирано 
от Б. Хавранек), във връзка с ограничаване ролята на obecná čeština. В края на тази 
част авторът посочва публикуването на две кодификационни помагала – „Výslovnost 
spisovné češtiny“ (1955) и „Pravidla českého pravopisu“ (1957), в които, в духа на пред-
военния ПЛК, са решени важни въпроси за изговора и правописа на чешкия книжо-
вен език. В първия том на „Výslovnost spisovné češtiny“ за критерий на ортоепичната 
норма е утвърден книжовният изговор на образованите слоеве, които активно вла-
деят книжовния език. Основният принцип, от който се ръководят новите правила на 
чешкия правопис, е правилността (книжовността), като се изтъква ролята на култур-
ната традиция и невъзможността за осъществяване на радикални промени. 

Трета глава „60-те дискусионни години“ (с. 33–58) е разделена на три части, оза-
главени според различните теми на дискусиите. В. Цвърчек отбелязва, че известното 
освобождаване от външни влияния позволява в края на 50-те и началото на 60-те го-
дини в чешкото езикознание да бъдат напълно възкресени идеите на ПЛК отпреди 
войната и реабилитирани основни понятия от структурната лингвистика. 

Дискусията за obecná čeština В. Цвърчек представя в първа част „Дискусиите за 
obecná čeština“ (с. 35–49). За предвестник на дискусията В. Цвърчек oпределя ста-
тията на А. Белич от 1959 г. „Bojujme za upevňování a šiření hovorové češtiny“, в която 
се твърди, че главната задача на чешкото езикознание е да засили използването на 
книжовния чешки език в ежедневното общуване. Цвърчек представя подробно 
възгледите на А. Белич относно hovorová čeština (с. 36-38) и причините, довели спо-
ред него до навлизането на езикова формация като obecná čeština. Истинската дис-
кусия започва на страниците на руското списание „Вопросы языкознания“ със ста-
тията на П. Сгал от 1960 г. „Обиходно-разговорный чешский язык“. В дискусията 
вземат участие Б. Хавранек, А. Йедличка, Фр. Травничек, които акцентират върху ре-
гионалната ограниченост на obecná čeština, която не влияе пряко върху книжовния 
чешки език, а чрез hovorová čeština. Според Цвърчек двете основни течения се 
различават помежду си в степента на приемане на некнижовните явления в кодифи-
кацията и в отношението към obecná čeština. За основен извод от дискусията 
В. Цвърчек смята констатацията, че obecná čeština е по-близо до книжовния чешки 
език, отколкото до регионалните диалекти. 

Във втората част „Дискусиите за правописа“ (с. 49–58), В. Цвърчек определя 
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като изненадващ факта, че през 1963 г., едва шест години след публикуването на 
„Pravidla českého pravopisu“, се разразява нова дискусия, въпреки че предишните 
правописни реформи са приети и положително оценени от обществото. Цвърчек раз-
деля дискусията на две части – теоретична, която се реализира на страниците на 
„Slovo a slovesnost“ и „Naše řeč“, и практическа, включваща предложения за промя-
на на правописа. Участие в дискусията взимат A. Белич, Й. Вахек, П. Сгал, П. Новак, 
Б. Трънка и др. В. Цвърчек оценява дикусиите за правописа от шейсетте години по-
скоро като пример за евентуалните възможности за извършване на реформа. 

Трета част, озаглавена „Конференции за културата на чешкия език“ (58-63), 
представя лингвистичните форуми, проведени в края на 60-те години, на които се 
разглеждат актуалните проблеми на езиковата култура. Първият от тях е VI Между-
народен конгрес на славистите, следват конференциите в Прага и Бърно (1968 г.), 
посветени на книжовния чешки език и въпросите на езиковата култура. Авторът от-
белязва, че в този период се акцентира върху репрезентативната и символна функ-
ция на книжовния език, за сметка на комуникативната. За най-важен критерий за 
оценяване на книжовния език се приема интелектуализацията. Появяват се и мне-
ния, че езикът е в период на упадък. Преосмислени са и понятията норма и книжов-
ност. Нормата все повече се търси в контекста на нормата на поведение, а понятие-
то книжовност се свързва не толкова с използването на книжовни средства, а със 
стремежа на говорещите към книжовни прояви (напр. Я. Хлоупек). 

Четвъртата глава от монографията „Периодът на т. нар. нормализация“ (с. 63–
79) е разделена на две части – „Реставриране на марксистката лингвистика“ (с. 63–
74) и „Разрушаване на единната парадигма“ (с. 74–79), които отразяват различните 
подходи и научни парадигми на лингвистичните търсения в областта на езиковата 
култура в периода от (60-те до края на 80-те години на 20 в. Нормализацията възкре-
сява онези идеи и постановки от езиковата култура, които служат на интересите на 
управляващата идеология. 

В първата част авторът отбелязва възраждането на идеите на марксизма, като 
изтъква, че за разлика от миналия период, когато в чешкото езикознание са привна-
сяни идеи отвън, сега идеологическите течения възникват сред чешките лингвисти. 
През 70-те и 80-те години въпросите около obecná čeština и hovorová čeština все още 
вълнуват езиковедите, но липсват еднозначни тълкувания относно характера на ези-
ковите средства на двете формации. В новия речник на книжовния чешки език 
(„Slovník spisovneho jazyka českého“. Praha, 1971) средствата на obecná čeština са 
представени като регионално неограничени, некнижовни или не изцяло книжовни. 
Като важна монография от този период В. Цвърчек цитира Оbecná čeština (1972) на 
Й. Хронек, който отхвърля интердиалектния характер на obecná čeština, определя я 
като непълна формация, която се доближава ту до диалектите, ту до книжовния 
чешки език. В. Цвърчек посочва, че и в периода на нормализацията все още се 
смята, че развитието на говоримия стил на книжовния език ще ограничи употребата 
на obecná čeština. Авторът цитира M. Йелинек и Й. Филипец, които отправят призи-
ви към отваряне на системата на книжовния език за елементи, преминали от obecná 
čeština в hovorová čeština. Според В. Цвърчек на преден план се извежда системният 
подход по отношение на оценяването на езиковите явления като книжовни / некни-
жовни. 

Засилените критики към прескиптивния подход на кодификацията В. Цвърчек 
представя в обществените реакции, предизвикани от публикуването на две кодифи-
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кационни помагала – „Slovník spisovné češtiny“ (1978) и II том на „Výslovnost spisov-
né češtiny“ (1978). Прескриптивизмът на кодификацията е видян от авторите на Реч-
ника на книжовния чешки език Ф. Данеш и Й. Филипец като избор от единици и 
техните признаци за нуждите на специфична езикова ситуация. В. Цвърчек отбеляз-
ва, че при вземането на решения относно изговора авторите на речника се позовават 
на книжовния узус. 

За най-важна монография, отпечатана в този период, Цвърчек смята „Spisovný 
jazyk v současné komunikaci“ на А. Йедличка, в която той обобщава възгледите си 
относно теорията за езиковата култура и теорията на книжовния език. А. Йедличка 
отбелязва отслабената общонационалност на книжовния език, което според него се 
дължи на допускането на някои регионални варианти, често пъти вменени в норма-
та. За новост във възгледите на А. Йедличка В. Цвърчек смята позицията му по от-
ношение на běžně mluvený jazyk, дефиниран като пояс между книжовния език и диа-
лектите, и изразеното съмнение относно съществуването на подобна структурна 
формация. Според В. Цвърчек монографията на А. Йедличка е граница, която мар-
кира края на изграждането на теорията на езикова култура въз основа на трудовете 
от 30-те години. 

Демократичните промени, критиките към предвоенната теория на ПЛК и разру-
шаването на единната парадигма авторът проследява във втора част „Разрушаване 
на единната парадигма“ (с. 74–79). Сред основните критики е изтъкнат доктринер-
ският характер на теорията на езиковата култура, отразен в издадените кодифика-
ционни помагала; става дума най-вече за отъждествяването на понятията правил-
ност и книжовност. Като една от последните монографии от 80-те години, посве-
тени на теорията на книжовните езици Цвърчек посочва „Dichotomie spisovnosti a 
nespisovnosti“ (1986) на Я. Хлоупек. В монографията книжовността се дефинира с 
помощта на комуникативните намерения на говорещия, които позволяват използва-
нето и на некодифицирани средства. П. Сгал остро критикува този възглед и твърди, 
че приемането на този критерий за определяне на книжовността би довело до навли-
зане на хиперкоректни явления в кодификацията. 

Според В. Цвърчек, заслужава внимание сборникът от 1988 г. „Dynamika součas-
né češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské práce“, от който е цитирана статията 
на Ф. Данеш, определена за важна крачка по пътя на изоставяне на понятието hovo-
rová čeština в чешката лингвистика. Ф. Данеш изказва съмнение относно съществу-
ването на hovorová čeština, като твърди, че тази формация е по-скоро химера и же-
лание на определени лингвисти. Сред приносните моменти в статията на Ф. Данеш 
В. Цвърчек посочва и анализа на чешката езикова ситуация от гледна точка на 
възможна диглосия (разбирана според дефиницията на Фъргюсън). Сред признаците 
за съществуване на диглосия Ф. Данеш посочва факта, че книжовният чешки език не 
изпълнява функции на ежедневно комуникативно средство, в ролята на което е 
obecná čeština. Според Ф. Данеш реална диглосия не съшествува поради непълния и 
нееднороден характер на obecná čeština. 

В глава пета „90-те години и съвременността“ са представени лингвистичните 
търсения от 90-те години до днес (с. 80–102). Авторът отбелязва, че след демокра-
тичните промени от 1989 г. в чешкото езикознание окончателно е прекратено моно-
полизирането на възгледите. С падането на комунистическия режим се повишава и 
интересът към въпросите на езиковата култура от страна на нелингвистичната общ-
ност. Характерни за този период са критиките на теорията за езикова култура от 60-
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те години, в които авторът отделя три тематични кръга, описани в три части – „Тео-
рия за езиковата култура“ (с. 80–89), „Книжовният чешки език и obecná čeština“ (с. 
89–97) и „Правописът“ (с. 98–102). 

Началото на 90-те години авторът определя като време за ревизиране на тео-
рията на езиковата култура от гледна точка на новите обществени и политически 
условия. Като основни трудове в тази насока, в първа част „Теория за езиковата 
култура“ (с. 80–89), са представени монографиите на И. Небеска (1999) и на З. Стари 
(1995). 

Втора част (с. 89–97) е посветена на продължилите и през 90-те години диску-
сии по въпроса за мястото на obecná čeština в рамките на националния език и преди 
всичко за приемането на някои нейни елементи от книжовната норма. В. Цвърчек 
отбелязва нарастващия интерес на чешките езиковеди към obecná čeština и към 
въпросите на говоримия език, интерес, който до този момент проявяват основно 
чуждите лингвисти. И. Небеска очертава два основни подхода към езика – либера-
лен и консервативен. Либералите се обявяват за дескриптивно описание на езикови-
те явление, а консерваторите се придържат към прескриптивния подход на пред-
военния ПЛК. В рамките на либералния подход се открояват две течения, отличава-
щи се според отношението си към функциите на книжовния език. Привържениците 
на едното течение (Чермак, Стари) отстояват позицията, че книжовният чешки език 
е функционално непълен и в определени комуникационни ситуации, в които са по-
важни емоционалните, а не интелектуалните функции, не може да се реализира. 
Другото течение, представено преди всичко в приносите на П. Сгал и Й. Хронек, из-
хожда от постановката, че в ежедневната комуникация използването на некнижовни 
елементи не е изолирано явление и говорещият има слаба мотивация да използва 
книжовен език. Консерваторите – О. Улични, О. Хаузенблас, М. Йелинек – цитират 
класиците на ПЛК (Й. Белич, Б. Хавранек, А. Йедличка), според които основната 
езикова формация в Чешката република е чешкият книжовен език, който е ядро на 
националния език, отличава се с престижност и е плод на дългогодишно литератур-
но наследство. Застъпниците на консервативното течение смятат, че допускането на 
колоквиални средства ще доведе до намаляване на изразните способности на кни-
жовния чешки език. 

Като изключително актуална идея В. Цвърчек посочва отхвърлянето на опози-
цията книжовност / некнижовност и замяната £ с по-приемлива скàла. Описана е 
скàла според функционалната реализация (П. Сгал, Й. Хронек, А. Стих и Й. Хорец-
ки), в чиито крайни полета са книжовният език, субстандартът и диалектите, а меж-
ду тях е ежедневният език (standard speech), който се използва в неформалните го-
ворни ситуации. 

Авторът отбелязва, че целта на всички предложения за промени е да повишат го-
воримостта на книжовния език, който е преди всичко писмен. Обръща се внимание 
на позициите на говорещите, на тяхната собствена система за оценяване на езикови-
те явления и отношението им към различните формации на националния език. 
Срещу подчертано регионалния характер на obecná čeština се чуват мнения за рес-
тавриране на понятието hovorová čeština (Й. Хърбачек; монографията на Богочова – 
Фиц – Хлоупек – Яндова – Кръчмова – Мюлерова, 2000) в духа на Беличовите 
възгледи. 

Множество полемики са проведени след издаването на книгата на П. Сгал и 
Й. Хронек Čeština bez příkras (1992), в която се изказва идеята за множество от кни-
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жовни норми. Противниците на тази идея (напр. Ф. Данеш) обаче повдигат въпроса 
за броя на книжовните норми. Както обобщава В. Цвърчек, отклоняването от пре-
скрипция към дескрипция винаги буди съмнение за настъпване на анархия в езика. 

Трета част В. Цвърчек е посветил на правописа (с. 98–102) и решаването на 
правописните въпроси през 90-те години. Цитиран е възгледът на З. Стари, според 
когото правописът трябва да може да отрази както книжовната, така и некнижовната 
реч. Според З. Стари причината за съвременното състояние на чешката правописна 
система са консервативният характер и негъвкавостта на теорията на книжовния 
език, която не е в състояние да отрази промяната във възгледите на говорещите при 
оценяването на некнижовните средства. 

В. Цвърчек отделя внимание и на дебатите след публикуването през 1993 г. на 
новите „Pravidla českého pravopisu“. В тези дебати участие взема и широката об-
щественост, като освен новите правила за изписване на чуждите думи, на критика е 
подложено провеждането на правописна реформа без предшестваща публична дис-
кусия, което показва чувствителността на обществото по отношение на езиковите 
въпроси. В резултат на дебатите и дискусиите през 1994 г. новите правила са допъл-
нени с „Dodatek k pravidlům“, който допуска и стария начин на изписване на чужди-
те думи. 

В заключението на монографията си (с. 103–104), В. Цвърчек обобщава, че в пе-
риода 1948–1989 г. държавната идеология е определяла в значителна степен посока-
та на лингвистичните търсения, които не са протичали свободно, а са осъществявани 
винаги върху „платформата на социализма“. Отбелязва, че възгледите относно ко-
дификацията на чешкия книжовен език в периода 1948–1989 г. са реализирани през 
призмата на предвоенната теория на езиковата култура. Според автора причините са 
няколко: монополизацията на възгледите сред чешките лингвисти и влиянието на 
Б. Хавранек, който успява да запази предвоенната теория от критиките на маризма и 
марксизма; липсата на критическо осмисляне на основните идеи в теорията на ези-
ковата култура в периода на нормализацията. 

Монографията на Вацлав  Цвърче к  е изключително полезна за студенти, пре-
подаватели и изследователи на чешкия език, които се интересуват от развитието на 
теорията на езиковата култура. Цитираният богат библиографски материал може да 
послужи за отправна точка при изследването и проучването на конкретни проблеми 
на езиковата култура. 

Р у м я н а  Г ъ л ъ б о в а  (Благоевград) 

М .  O s i a c .  DificultăŃi ale limbii române. [Трудности на румънския 
език.] Bucureşti, Editura FundaŃiei „România de mâine“, 2008. 214 с. 

Представената книга на Мария  Осиак  е  предназначена за румънци, които 
биха искали да пишат и говорят коректно своя език и да са в течение с актуалните 
книжовни норми. Тя също така е изключително полезна за всички чужденци, изуча-
ващи румънския език, които искат да постигнат отлично ниво на писмено и устно 
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изразяване. Книгата е организирана в три части – фонетика, правопис и правоговор; 
морфология; семантика. Във всяка част след теоретичните разсъждения по множе-
ство специфични въпроси следват тестове за практическа илюстрация и решения на 
тестовете. Особено място е отредено на правописа и произношението на навлизащи-
те в румънския език през последните години неологизми (предимно от английски). 
Различните варианти, съществуващи в речевата практика, оправдават решението на 
авторката да представи правилния (или правилните) от тях, кодифицирани в послед-
ното издание на „DicŃionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române“ [Пра-
вописен, правоговорен и морфологичен речник на румънския език] от 2005 г. Дис-
кутират се и проблеми при избора на коректната форма на някои думи (съществи-
телни, прилагателни, глаголи) в определени конструкции, при членуването на име-
ната, при формите за множествено число, особено на неологизмите (които създават 
сериозни трудности на изучаващите румънския език), при колебанието дали даден 
глагол от първо или четвърто спрежение има силен или слаб презенс. Авторката не е 
търсила обяснения на явленията в историята на румънския език, нейната цел е да 
помогне на интересуващите се да се ориентират в колебанията на езиковата прак-
тика и да усвоят коректните варианти. Тестовете отразяват както често срещани 
проблеми, така и по-специфични, чието решаване би показало наистина отлично 
ниво на познаване на съвременния книжовен език. 

Напоследък у нас румънският език се преподава почти във всички университети, 
съществува и гимназия с преподаване на този език. Представената книга е необхо-
дима и много полезна не само за студенти и ученици, а и за преподавателите, които 
ще намерят тук отговор на много свои въпроси. 

В а с и л к а  А л е к с о в а  

Ст . Кал ди е в а - З а х а р и е в а . Румънско-български речник. Общи 
и подобни думи. DicŃionar român – bulgar. Cuvinte comune şi ase-
mănătoare. София, Академично издателство „Проф. Марин Дри-
нов“, 2007. 848 с. 

Представеният тук двуезичен речник естествено продължава дългогодишните се-
риозни занимания на Ст eфана  Калди е в а -Зах а рие в а  в областта на българо-
румънската лексикография. Името £ се свързва с две от най-сериозните издания през 
последните десетилетия – „Румънско-български фразеологичен речник“ (София, 
1997), чийто автор е, и „Българо-румънски речник“ с автор Тибериу Йован, издаден 
в Румъния (1994), който е редактирала изцяло. Своя нов речник тя нарича диферен-
циален, защото „подхожда диференцирано при съпоставянето на лексиката на двата 
езика“ (с. 7). Избран като основа на съпоставка е звуковият облик, което е позволило 
да се открои общото в лексиката на румънския и българския език.  

В кратките уводни думи на български и на румънски (с. 7–28) авторката е пред-
ставила синтезирано както характера и приложението на речника, така и неговата 
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структура. Един такъв труд може да бъде оценен, като се има предвид неговата на-
учна и практическа стойност, т. е. качеството на изработката и полезността. А пред-
ставеният речник е както прецизно изработен въз основа на ясни научни критерии, 
така и много необходим за практическото изучаване на двата езика и за различни по 
характер научни изследвания. 

Авторката е отличен лексикограф и е избрала много подходяща форма за пред-
ставяне на лексикалния материал. Добър е и изборът на основния румънски източ-
ник, което е много важно, тъй като румънският лексикален материал е служил за от-
правна точка при търсенето на българските кореспонденти. Тръгва се от най-добрия 
тълковен речник „DicŃionarul explicativ al limbii române“, отразяващ както съвремен-
на книжовна лексика, така и остарели и диалектни думи, т. е. съпоставянето е могло 
да се извърши на една много солидна база. В резултат е налице един обхватен и 
прецизно изработен речник. Авторката следва внимателно избраната форма на изла-
гане на материала, представяйки максимално точно семантичната близост или раз-
личие на идентичните или сходни по звучене лексикални единици от двата езика.  

Добра идея е при остарелите, диалектните и с рядка употреба лексеми в румън-
ския език да се дават в същата речникова статия употребимите съвременни кни-
жовни думи, както и последователно да се представят омонимите с техните пре-
водни еквиваленти. Това е много полезно при изучаването на румънския език, тъй 
като ясното указване на семантичните различия помага за доброто усвояване на лек-
сиката, а също и при превод, когато трябва да се избере най-подходяща по стил 
дума. При съпоставянето на лексемите изпъкват и различните морфологични харак-
теристики, където има такива (напр. рум. adresă, gleznă – ж. р., в бълг. адрес, глезен 
– м. р.). Ст. Калдиева коректно съпоставя значенията на близките по звуков състав 
лексеми. Би могло да се посочат и някои случайни пропуски. Напр. рум. idiom и 
бълг. идиом не са разграничени по семантика (в румънския значението е ’общ тер-
мин, означаващ езикова система – език, диалект, говор’, а в българския, както е из-
вестно, ’устойчиво словосъчетание, чието значение не съвпада със значението на ду-
мите, които го съставят’); отсъства лексемата treaz; при baştină пък е необходимо 
уточнение на семантиката в румънския и т. н. Мисля също, че са необходими уточ-
нения при някои производни от сходни лексеми, напр. при a împuşca не е посочена 
общата за двата езика изходна дума. Тези дребни пропуски са неизбежни при такъв 
богат материал. 

Диференциалният речник на Ст. Калдиева-Захариева може да бъде солидна ос-
нова за различни по характер съпоставителни изследвания на лексикалните системи 
на двата езика – напр. на лексикалната интерференция между тях, на сходствата в 
различни терминологии, както и на общите заемки от един или друг чужд език, на 
еднаквата или различна архаизираност на определена лексика и т. н. Неговото пуб-
ликуване е крачка напред в българо-румънската лексикография. 

В а с и л к а  А л е к с о в а  


