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Годишникът на департамент „Чужди езици и кул-
тури“ на НБУ за 2019 г. не е юбилеен и не се пос-
вещава на определена личност или тема. Той събира 
статии, създадени от членове на департамента, докто-
ранти и гости през настоящата година. Чрез научната 
работа преподавателите достигат до открития, които 
позволяват да се подобри преподавателската работа, 
да се обогати фондът на познанието, с което се за-
хранват студентите. Холистичната идея на Хумболт 
предполага, че преподавателят е най-ефективен, кога-
то съчетава преподаването с научна работа. 

Забързани в ежедневните задачи, времето за наука 
на преподавателите понякога е сгушено в сънливите 
часове на деня, когато желанието за работа надделява 
над умората. Затова текстовете са крачки по пътя и не-
винаги – завоювана крайна цел. Но авторите ползват 
изкусна методика, правят полезен обзор на литерату-
ра по актуална тематика и достигат до интересни ре-
зултати, които без съмнение предполагат последващи 
търсения.

Научните направления, по които се работи в де-
партамент  „Чужди езици и култури“, са езикознание, 
теория и практика на превода, теория и практика на 
чуждоезиковото обучение, както и литература и кул-
тура. Настоящият сборник представя статии, посве-
тени на всички изброени теми. Всяка е написана на 
езика, който е бил най-подходящ за разкриване на на-
учното съдържание. 

В направление Езикознание са публикувани  
5 статии. Доцент д-р Галина Куртева, дългогодишен 
преподавател по български език като чужд в НБУ, 
представя изследване на асиметрии в езиковите сис-
теми на българския в съпоставка с редица други ези-
ци, като арабски, руски и т.н. Резултатите подсказват 
в каква посока могат да се търсят грешки в междин-
ния език на обучаемите. Доцент Куртева се фокусира 
върху формите на личните местоимения в българския 
език и как участниците в мащабно изследване ги упо-
требяват. асистент мария ладовинска представя 
части от докторската си дисертация, в които инфини-
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тивният подлог в съвременния италиански език се из-
следва по отношение на референтните вериги, в кои-
то се среща. Работата хвърля светлина върху въпроса 
за нулевата анафора при неясен подлог. Доцент д-р 
Ирина Перянова от УНСС представя хибридността 
в езика. Доразвива се тезата на създателката на депар-
тамент Чужди езици и култури, професор Мария Ге-
оргиева, че превключването на кодове и смесването 
на езици са широко разпространени процеси в разви-
тието на езика в наше време. Доцент Перянова насоч-
ва вниманието към хибридността в ерата на постисти-
ната, когато хибридите създават една манипулативна 
реалност. Доцент д-р анелия бръмбарова от НБУ 
представя своя любима тема: темо-ремната прогресия 
при ключови думи във френския текст. Тя ползва кор-
пус от медийни статии във френски електронни сай-
тове. Доцент д-р елена тарашева анализира корпус 
от езиковата продукция на журналиста Петър Волгин 
в предаването 12+3 на БНР. С помощта на специали-
зирани електронни средства се установяват и изслед-
ват ключови думи и тяхното обкръжение. Те се съпос-
тавят със средствата на езика на омразата, описани в 
политически и езиковедски трудове. 

В раздела Теория и практика на превода са публи-
кувани статии на двама специалисти по испанистика. 
Главен асистент станимир мичев прави обзор на 
кодове и подкодове при превод на филмов текст. Да-
ват се конкретни примери от различни преводи от ис-
пански на български език и се установява таксономия 
от компенсаторни механизми в рамките на всяка една 
от кодовите системи. Главен асистент д-р Венета 
сиракова се спира на трудния въпрос как да се за-
пази хуморът при превод от испански на български 
език. Отправна точка са преводи на популярна фил-
мова поредица. Разглеждат се случаи на игра на думи 
и каламбури, паронимия, полисемия и т.н.  Предлагат 
се практически решения на проблемите. 

В раздела Литература и култура асистент Петя 
Петкова-сталева публикува части от дисертацион-
ния си труд, посветени на рядко изследвания италиан-
ски автор от XVI в. Джироламо Парабоско. Анализи-
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ра се жанрът НОВЕЛА неговите особености. Доцент 
д-р татяна Фед проследява сценичните представле-
ния на пиесата на Гогол „Сватба“. Прави се културо-
логичен съпоставителен анализ на преводите и реали-
ите в тях. 

В четвъртия раздел, Методика на обучението по 
съвременни езици, преподавател благовеста тро-
ева-чалъкова представя части от дисертацията си, 
посветени на това как хората със затруднения в уче-
нето, като дислексия и други състояния, се справят с 
предизвикателството на английския правопис. Дават 
се множество примери и решения. Главен асистент 
д-р милен Шипчанов представя части от последна-
та си книга, посветена на организацията на дигита-
лизираното обучение по чужди езици. Той предста-
вя видовете мотивация за такова обучение и описва 
източници на материали за такова обучение. Пенка 
аврамова, докторант на доцент д-р С. Димитрова-
Гюзелева, представя модел за активиране на само-
контрола и самооценката на изучаващите английски 
език при създаването на писмени текстове. Докла-
дват се резултати от експериментално приложение 
на модела. Главен асистент д-р магдалена Кара-
джункова се връща към понятието МЕЖДИНЕН 
ЕЗИК, създадено през миналия век от Лари Селинкър 
и Пит Кордър за езика в процес на изучаване. Прави 
се обстоен преглед на текстове от испаноезични спе-
циалисти, работили по темата. Заключава се в полза 
на отворено и подкрепящо отношение от страна на 
преподавателите. 

Приятно четене! И цитирайте ни точно!                                                     

елена тарашева 
Юли 2019 г.
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chAptEr i: linguistics

Original  t i t le: реализации на категорията род на 
местоименията в българския език като чужд

gender Form usage of the bulgarian pronouns 
by non-native learners
Galina Kurteva

The article presents results from a large-scale study 
of several grammatical categories that learners of Bul-
garian as a foreign language find challenging. The gen-
der forms of the Bulgarian pronouns are discussed and a 
number of problems they present to non-native learners 
of the language are elicited via an extensive research pro-
gramme. A taxonomy of the problems encountered is de-
veloped and each error type is amply exemplified. Cases 
of asymmetrical grammatical forms are explored between 
Bulgarian and several learner mother tongues.  

Key words: Bulgarian as a foreign language, lan-
guage symmetry, error analysis

Original  t i t le: Инфинитивният подлог с неясна 
референция в съвременния италиански език 
от гледна точка на текстолингвистичния 
анализ
text-linguistic Analysis of infinitival subjects  
of Opaque reference in Modern italian
Maria Ladovinska

The article presents an empirical study of zero-ana-
phora in co-referential chains – an inscrutable and opaque 
phenomenon in modern Italian that takes place when the 
verb bears no number or gender marking due to its form 
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and there is no indication of its actual subject. Methods 
from text linguistics are applied to corpora compiled from 
three novels by modern Italian authors.  

Key words: infinitives, subject, reference, 
co-referential chains

hybrids in the Age of post-truth   
Irina Perianova

The article discusses the hallmarks and markers of 
hybrid discourse in social sciences, media and communi-
cation, in education and in politics. Linguistic hybridity 
was studied in detail by Maria Georgieva in her papers and 
chapters on globetalk where she provides excellent exam-
ples of lexico-semantic and lexico-grammatical mixes. In 
the age of ‘post-truth’ hybrids are often associated with 
the instrumental use of disinformation or the ‘weaponisa-
tion’ of information. This paper highlights some groups of 
hybrids from a socio-pragmatic perspective. 

Key words: post-truth, hybrids, cognition, dis-
course, pragmatics, global social practices 

Original  t i t le: les mots-clefs et la progression 
thématique
thematic and rhematic realisations  
of Key Words in the Functional sentence  
perspective of texts 
Anelia Brambarova

The article seeks to account for the way key words 
are picked up for co-reference and whether they are 
marked as the theme or rheme in the functional perspec-
tive of each sentence. A corpus of articles is analysed 
from major French media.  The co-referential chains of 
the key words are traced to determine the rhythm of the 
thematic progression.

Key words: microstructure, thematic progression, 
key words
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Original  t i t le: език на разделението или език на 
омразата?
hate speech or Divisive language
Elena Tarasheva

The article analyses a specialized corpus of texts by 
a Bulgarian radio host to establish what language items 
qualify as hate speech. Definitions of hate speech are 
adapted from the political sphere and given a linguistic 
dimension within a framework of corpus-assisted critical 
discourse analysis. The concordances of key words in the 
corpus are searched for labelling, name-calling, denota-
tion-shifting etc.   

Key words: hate speech, corpus-assisted discourse 
analysis, media, corpora, key words

chAptEr tWO: trAnslAtiOn thEOry 
AnD prActicE

Original  t i t le: за някои кодове и под-кодове 
при превод на филмов текст за дублаж 
About codes and sub-codes in Film translation
Stanimir Michev

The article traces theoretical outlines of the four 
components of film as a text type: acoustics, visuals, ver-
bal and non-verbal components. An exhaustive account of 
theories of translation is followed by analysis of Spanish 
television texts and their translation into Bulgarian with a 
view of how each code is interpreted and which compen-
satory mechanisms are employed to make the translation 
as rich as the original. The article discusses both subtitles 
and voice-over techniques by developing a taxonomy of 
the adaptations in the respective translation which should 
match the original technologically, temporally, spatially 
and linguistically.  

Key words: film translation, film text, acoustic and 
visual codes, sub-codes
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Original  t i t le: la recreación del humor de los 
juegos de palabras en la traducción audiovisual. 
Algunas propuestas prácticas

preserving the humour in puns in Audio-visual 
translation from spanish. practical solutions
Veneta Sirakova

The article reveals specific features of the translation 
from Spanish to Bulgarian of some comic word games/
puns in the American television series Silvana sin lana, 
especially those based on polysemy and paronymy, ne-
ologisms and certain proper names. Based on the require-
ments presented in the audio-visual translation, several 
translation proposals are analysed, including different 
options for translation compensations aimed at generat-
ing the same comic impact on the Bulgarian public as the 
original version exerts on Spanish-speaking viewers. The 
results show that this objective, however complicated it 
may seem, in many cases is achievable, although with 
certain inevitable losses. Nevertheless, on other occasions 
the word games have practically disappeared from the tar-
get text both for purely linguistic reasons, and because of 
the limitations of audio-visual translation caused by the 
interpenetration of several codes of different kinds.

Key words: audiovisual translation, dubbing, 
word games, procedures, practical proposals

chAptEr thrEE: litErAturE  
AnD culturE

Original  t i t le: Новелата като алтернатива на 
риболова в „развлеченията“ на Джироламо 
Парабоско (ХVІ в.)
The novella as an Alternative to Fishing in 
girolamo parabosco’s Diporti (XVi c.)
Petya Petkova-Staleva

The article analyses a little-explored collection of 
short stories – novellas – by the sixteenth-century Italian 
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novelist Girolamo Parabosco. The argument is developed 
that in Diporti several innovative features occur for the 
first time. While following the structure of Boccaccio’s 
frame novel, the text refrains from imposing a common 
theme and digresses into several alternative genres, such 
as discussions, poetry, comment. 

Key words: novellas, collections, narrative frames, 
Late Renaissance, Italy  

Original  t i t le: „женитьба“ Н.В. Гоголя 
на болгарской сцене
staging gogol’s play Marriage in bulgaria
Tatiana Fed

The article traces a range of performances staging 
Gogol’s play Marriage in Bulgaria with a special em-
phasis on the respective translations into Bulgarian. The 
theory features translation and adaptation mechanisms 
specifically applied to cultural realia. The staging in the 
Sofia Theatre is highlighted. The methodology applied 
belongs to the framework of cross-cultural commu-
nication studies and employs cultural-historic and 
reception approaches. 

Key words: Gogol, translation, “Marriage”, Sofia 
Theatre, Ivan Vazov National Theatre, adaptations

chAptEr FOur: MEthODs OF FOrEign 
lAnguAgE tEAching

Original  t i t le: Колко е голямо 
предизвикателството на английската 
ортография?
how insurmountable a problem is English  
Orthography?
Blagovesta Troeva-Chalakova

The article tackles the issue of English orthogra-
phy and the challenges it presents to people with various 
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learning disabilities. A range of experiments is reported 
to elicit the responses of people with dyslexia to specific 
problems in the traditional system of English spellings. 
Approaches are put forwards to deal with such challenges 
both in the ordinary classroom and with people with dis-
abilities. The author urges for more open-mindedness to-
wards the challenge of English orthography. 

Key words: learning disabilities, dyslexia, orthog-
raphy, spelling

Original  t i t le: Организация на цялостно 
дигитализираното обучение по чужд език
Managing Fully Digitalised Foreign language 
teaching
Milen Shipchanov

The article summarises major points from the au-
thor’s book A Holistic Approach to Computerized For-
eign Language Teaching. A review of the motives and 
the raison-d’etre of the approach is followed by practical 
solutions to teaching tasks using information and com-
munication technologies. 

Key words: foreign language teaching, 
digital resources, holistic approaches

Original  t i t le: методически модел за развиване 
на уменията за самоконтрол и самооценка 
при създаване на чуждоезиков писмен текст 
A Methodological Model for Developing  
self-Monitoring and self-Assessment skills in 
Writing in a Foreign language 
Penka Avramova

The article presents a methodological model for 
developing skills of self-monitoring and self-assess-
ment developed by the author. It is based on theoretical 
premises concerning metacognitive strategies for learn-
ing and speaking a foreign language and error analysis 
of the learners’ interlanguage. The author also reports a 
pedagogical experiment to test the proposed methodol-
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ogy. The model includes the chain instructions – action – 
result. The data reveal a significant increase of the level of 
self-monitoring and assessment. 

Key words: self-monitoring, self-assessment, meta-
cognitive strategies, error analysis, methodological 
models

Original  t i t le: El concepto de interlengua desde la 
perspectiva de la lingüística Aplicada española
the concept of interlanguage from  
the perspective of spanish Applied linguistics
Magdalena Karadjunkova

The article outlines the concept INTERLANGUAGE 
as developed by Larry Selinker and Pit Corder last centu-
ry. Defined as a complex system, the phenomenon of In-
terlanguage needs to be taken into consideration both by 
specialists in foreign language teaching who research the 
area of linguistics, and by teachers. Then contributions to 
the topic by Spanish speaking specialists are described 
with a view of the specifics of learning Spanish. 

Key words: foreign language acquisition, 
error analysis, interlanguage
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резюме

Статията разглежда част от резултатите от ма-
щабно изследване на някои трудноусвоими гра-
матични категории в българския език като чужд 
и техните реализации в речевата продукция на 
чужденци в процеса на усвояването му Куртева 
(2015 а, б; 2016 а, б). Анализират се употребите 
на родовите форми на местоименията и пробле-
мите при езикоусвояването им от чуждестран-
ни обучавани. Прави се анализ на „минните 
полета“ в българската граматика и на тяхната 
рефлексия и перцепция в речта на чужденци, 
изучаващи български език като нероден. Даде-
ни са много примери на затрудненията, които 
обучаваните срещат при усвояването на някои 
асиметрични граматични категории и единици. 
В работата са разгледани някои от многото про-
блеми, дължащи се на езиковата асиметрия 
между българския и други езици, с които се 
срещат изучаващите български език чужденци, 
а също и всички които се занимават с превод.

Ключови думи: Български език като чужд, 
езикова асиметрия, анализ на грешки

Една от най-трудните за усвояване от чуждест-
ранни обучавани граматични категории, несъмнено 
са местоименията. Като неясен, труден и спорен клас 
думи, те продължават да са обект на редица дискусии 
сред езиковедите. Богатството и разнообразието от 
различни форми на деветте вида местоимения сериоз-

реалИзацИИ На КатеГОрИята род На 
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но затрудняват усвояването на тази сложна морфоло-
гична категория в българския език като чужд. Местои-
менията имат висока степен на фреквентност в речта, 
както и изключителна полифункционалност. Като се 
прибави и влиянието на интерференцията, може да 
се наблюдава един сложен процес на езикоусвояване, 
както и висока степен на погрешност в речта на чуж-
дестранните обучавани. 

Местоименията, като универсални части на реч-
та, присъстват в повечето езици. Българският не пра-
ви изключение и като член на славянското езиково 
семейство притежава местоименна система, сходна 
с тази на повечето славянски езици.1 Характерна тя-
хна специфика е, че те насочват (посочват, заместват) 
към референт, без да го назовават. Това ги представя 
като втори член на опозицията: думи, които назовават 
нещата и думи, които не назовават нещата. Референт-
ността им варира в много широки параметри и обхва-
ща пространство от семантичното поле, съгласно ре-
чевата ситуация или контекста.

В българската езиковедска литература традици-
онно местоименията се разглеждат и оценяват преди 
всичко въз основа на функцията им на заместващи и 
свързващи думи със специфично словообразуване, 
семантична структура и граматични особености. 

В академичната граматика на българския език 
„местоименията са думи, с които при определени 
условия и обстоятелства може да се заместват съ-
ществителни (респ. словосъчетания с основна дума 
съществително име), прилагателни или числителни 
имена. Някои видове местоимения пък служат в реч-
та да се посочват различни обекти и техни призна-
ци или да се пита за тях“ БАН (1983, Т. 2: 190).

В съвременния български език местоименията, 
този „разнообразен и изоморфен клас от думи“ (Зи-
дарова 1998: 40), не са еднородни по своята функция, 
семантика и граматични особености. Класифицира-
нето им в отделен лексико-граматичен клас, въпреки 
множеството семантични, лексикални и синтактични 
различия, се базира на общата и основната за всички 

1 В старобългарския език съ-
ществува богата и добре раз-
вита местоименна система. 
„Местоименията предста-
вляват относително затво-
рена група за дълги истори-
чески периоди“ (Ницолова 
2008: 142). По тази причина 
процесът към аналитизъм не 
засяга изцяло местоименна-
та система. Най-важната осо-
беност в развоя на местоиме-
нията в българския език е, че 
те запазват остатъци от па-
дежната система – специал-
ни форми за два косвени па-
дежа: родително-винителна 
и дателна форма при личните 
местоимения, а отчасти и при 
останалите местоимения.
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тях функция на думи-заместители. Спорният им ста-
тут и многообразие често води до различно тълкуване 
и дискусии, например относно падежния характер на 
местоименията (Пашов 1978: 411).

Редица лингвисти, разглеждайки съвременна-
та българска местоименна система, акцентират на 
групирането им в отделен лексико-граматичен клас 
с обособени по деривационен принцип микроси-
стеми или подкласове. Л. Андрейчин (1978: 290); 
Ал.-Т. Балан (1940: 23); П. Пашов (1994: 84); Ст. Сто-
янов, (1964: 275).

Категориалното значение и модално-логическото 
съдържание на местоименията „взаимно се пресичат“ 
и според Ю. Маслов (1981: 296–297) по този начин 
се подчертават различията между отделните видове 
местоимения и се дава възможност за класификаци-
ята им. 

Категориалното им значение е разгледано и от  
П. Пашов, който обръща внимание на разликите в 
техните граматични категории и свързването на еди-
ниците от съответните микросистеми с класа на съ-
ществителните, прилагателните, числителните и на-
речията (Пашов 1994: 95).

Сериозно и цялостно представяне на местоимен-
ната система на българския език прави Р. Ницолова, 
която, изхождайки от семантиката на местоименията, 
предлага класификация, базирана на тяхната специ-
фика в синтагматичен аспект. Авторката включва като 
равнопоставени две основни характеристики в съдър-
жанието им – категоризиращи признаци и признаци 
релации (Ницолова 1986: 6–19). От гледна точка на 
категоризиращите признаци тя отделя осем групи 
местоимения (означаващи лица; нелица; качествен 
признак; посесивност; количествен признак; място; 
време; начин на действие или степен на признак), а с 
оглед на признаците, характеризиращи референта на 
местоимението към други обекти, представената ди-
ференциация е свързана с обособяването на две групи 
(местоимения, които означават тъждество, респектив-
но нетъждество с известен обект; местоимения, пред-
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ставящи референта си като елемент на подмножество 
от множеството, определено чрез категоризиращите 
признаци (Ницолова 1984: 30–33).

Местоименията трудно се поддават на класифи-
кация, тъй като включват в себе си много разнообраз-
ни по лексикално значение и синтактични функции 
думи. Въпреки това, лингвистите все още се опитват 
да внесат ред в тяхната класификация. От всички мно-
гобройни и разнообразни гледища в научната литера-
тура в най-голяма степен преобладава семантичната 
класификация на местоименията. 

Съвременната българска местоименна система се 
състои от 9 вида местоимения, които представляват 
доста разнородна група. Те не назовават, не номини-
рат предмети или признаци, а според Пашов и Куца-
ров (Пашов 1989; Куцаров 1997) указват, или замест-
ват имена, предмети или признаци. Типична тяхна 
черта е и загубата на специалните родови окончания 
за множествено число на родовите местоимения.

род при местоименията
Не всички местоимения в българския език прите-

жават категорията род. Освен личните местоимения 
за 1 л. и 2 л ед. ч., останалите притежават граматична-
та категория род. Всички форми в множествено чис-
ло са изгубили рода си, макар че в старобългарския 
език тя е била присъща и на формите в множествено 
и двойствено число. Възвратните лични местоимения 
също нямат род. Останалите местоимения, обаче, об-
разуват богата система от родови форми.2

Следващата таблица представлява опит за систе-
матизиране на местоименията с оглед на категорията 
род. Както се вижда, при повечето видове местоиме-
ния в 3 л. ед. ч. са налице добре разграничени форми 
на категорията род.

2 При личните местоимения, 
например, във формата за 1 л. 
мн. ч. настъпва промяна, ко-
ято е много типична предвид 
на обстоятелството, че не се 
среща в никой друг славян-
ски език. Става дума за про-
мяната на МЬІ във формата 
NЬІ (която постепенно трай-
но се налага, датира от старо-
българската епоха и с течение 
на времето се удължава и се 
трансформира в ние. Първа-
та форма може да се срещне 
в някои новобългарски диа-
лекти. Формата за 2 л. мн. ч. 
ВЬІ, също се удължава в но-
вобългарското вие.
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мъжки род женски род среден род
лични той тя то
Винителни 
форми него, го нея/ я него/го

Дателни  
форми на него/му на нея/ѝ на него/му

Притежателни мой, твой, 
негов, неин, 
негов, наш, 
ваш, техен

моя, твоя, 
негова, нейна, 

негова,
наша, ваша, 

тяхна

мое, твое, 
негово, нейно, 
негово, наше, 
ваше, тяхно

Кр. ф-ми  
3 л. ед. ч. му ѝ му

Възвратни 
притежателни свой своя свое

Показателни този, тоя, 
онзи, оня 

тази, тая, 
онази, оная това, онова, 

такъв такава такова
Въпросителни кой, кого, 

какво коя кое

какъв, чий каква, чия какво, чие
Относителни който, когото която което

какъвто,  
каквото каквато каквото

чийто чиято чието
Неопредели-
телни 

някой, някого, някоя, нечия някое, нечие
някакъв, нечий някаква някакво

Отрицателни никой (никого) никоя никое
никакъв никаква никакво
ничий ничия ничие

Обобщителни всеки всяка всяко
всякакъв всякаква всякакво

Таблица № 1. родови форми на местоименията

Най-характерна е проявата на рода при третолич-
ното местоимение. То има ясно обособени форми за 
три рода, а също дълги и кратки косвени (винител-
ни и дателни) форми за род. Трудност представлява 
не само усвояването му, но и употребата с оглед на 
дистрибуцията на дългите и кратките косвени форми, 
водеща до различен словоред. 
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Затруднението на семантично ниво идва от факта, 
че референтът може да бъде одушевен или неодуше-
вен. Често разликата в използването на третоличното 
местоимение за лица или предмети е твърде размита и 
се губи. Това се отнася както за обучаваните, в чиито 
езици отсъства категорията род, така и за тези, където 
тя присъства. 

Показателните местоимения преминават през 
различни фази в своето развитие, изпълнявайки както 
деиктична функция (ситуационна), така и анафорична 
(контекстова), която от своя страна бива силна и сла-
ба. През последната степен анафоричното местоиме-
ние стига вече до функцията си на чисто третолично 
местоимение. 

Известно е, че синтетични езици като старобъл-
гарския, в който глаголното лице е достатъчно ясно 
изразено от глаголната флексия, не се нуждаят от тре-
толично местоимение и затова се приема, че всяко по-
казателно местоимение в позиция на подлог е всъщ-
ност анафорично.

Видове местоимения
Едни от най-честотните видове местоимения са 

личните и тук е регистрирана най-голямата група 
грешки. Те са най-разклонената прономинална група 
и притежават лице, число, род и падеж. Имат дълги и 
кратки форми, които могат и да се удвояват (Ницолова 
2008: 334). Както и други видове местоимения, имат 
характерна особеност – суплетивизъм на формите. 
Повечето им форми – 1-во и 2-ро л. ед. ч и форми-
те за множествено число, не притежават категорията 
род. С тях рязко контрастира формата за 3-то л. ед. ч., 
която показва ясно детерминиране по родов признак 
с точно разграничени форми за мъжки, женски и сре-
ден род. Родът на личното местоимение се определя 
от рода на съществителното, назоваващо конкретния 
предмет. Тук са се запазили и форми на родителен и 
дателен падеж, които показват стабилна устойчивост 
в процеса на разпадане на падежната система в ис-
торическия развой на българския език. В зависимост 
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от синтактичната функция, която изпълняват, са два 
вида – местоимения-подлози: той, тя, то и место-
имения допълнения – него, на него, нея, на нея и др. 
Местоименията допълнения имат и кратки форми: 
ми, ти, му, го, я.

В служба на лично местоимение за 3 л. ед. и  
мн. ч. се употребяват стари показателни местоиме-
ния, към категорията на които е спадало и анафорич-
ното местоимение, чиито форми за косвените падежи 
се използват като форми на личното местоимение за 
3 л. ед. ч. и се употребяват като третолично местои-
мение. Във формите за мн. ч. е налице пълно сливане 
на старите родови окончания в едно общо окончание. 
Тази третолична форма привлича интереса на изсле-
дователите както с появата си, така и с употребата си.

 „Докато във френския и английския език упо-
требата на третоличното местоимение е абсолютно 
задължителна и се е превърнала едва ли не в морфе-
ма (с известни много редки изключения)“ (Иванчев 
1976: 69), днес във всички славянски езици, а също и 
в българския, употребата на третоличното местоиме-
ние в позицията на подлог се смята за факултативна. 
То може да се изпусне, а употребата му е продиктува-
на от сложни (не напълно изяснени) правила, които 
създават проблеми на изучаващите български език и 
ги принуждават да прибягват към различни помощни 
средства и повторения, когато имат колебания относ-
но употребата на третоличното местоимение.

Притежателните местоимения означават посе-
сивност и принадлежност. Имат род, който зависи от 
рода на притежавания предмет. По-сложна е ситуаци-
ята с третоличната форма – притежателните местои-
мения в 3 л. ед. ч. се съгласуват също и с притежателя: 
негов, негова, негово, неин, нейна, нейно.

Възвратните местоимения също са два вида: въз-
вратно-лични и възвратно-притежателни. Първите 
имат една обща форма (себе, си) и нямат род, докато 
възвратните притежателни местоимения имат форма 
за род, определена от рода на притежавания предмет 
(свой, своя, свое).
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Висока честотност бележат и деиктичните место-
имения, които също притежават категорията род и са 
два вида в зависимост от опозицията проксималност/
непроксималност – за близки (този, тази, това) и да-
лечни предмети и лица (онзи, онази, онова). Характер-
ното за тях е, че нямат окончания за род, а родовите 
маркери се съдържат в първата сричка, тъй като към 
нея са прибавени частици за усилване на значението. 
Това сериозно обърква чуждестранните обучавани и 
води до висока степен на погрешност.

Въпросителните местоимения и техните дерива-
ти представляват цяла обособена група с повишена 
трудност и изискват специално внимание при препо-
даването и усвояването им. Въпросителните местои-
мения заместват неизвестни лица и предмети, числа, 
признаци, за които се пита: какъв, каква, какво; прите-
жание: чий, чия, чие; количество: колко. Първите три 
вида притежават категорията род. 

Деривати на въпросителните са относителните, 
неопределителните, обобщителните и отрицателните 
местоимения. Всички те се образуват от въпросител-
ните местоимения чрез прибавянето на частиците ни-, 
ня-, -то и вси, все-, вся-, еди кой, който, какъвто, ня-
кой, някакъв, някого, никой, никакъв, всеки, еди коя, 
кой да е, всякакъв, така че също имат форми за трите 
рода. Въпросителното местоимение кой, както и отно-
сителното който имат и винителна, и дателна форма: 
кой – който, кого – когото. 

Видове грешки при рода на местоименията
Както става ясно от изложеното по-горе, българ-

ската местоименна система е достатъчно сложна сама 
по себе си и представлява сериозна трудност при изу-
чаването на български език като чужд. Изучаващите 
езика се сблъскват най-напред със семантиката, с ус-
вояването на правилната местоименна форма, с из-
ползването ѝ в зависимост от контекста. Неправилна 
употреба, смесване и объркване на формите, се среща 
при почти всички видове местоимения. Типовете ус-
тойчиви грешки се наблюдават при: 
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• личните местоимения (суплетивизъм, смесване 
на винителни и дателни форми);

• възвратно-личните местоимения (объркване на 
семантиката и замяна с лични);

• заместване на непроксимативни форми с деик-
тични;

• възвратно притежателните местоимения;
• дублирането на местоименията;
• посесивните местоимения, почти задължител-

но висок процент грешки;
• въпросителните и относителните местоимения; 
• нулева или ниска употреба на обобщителни, 

отрицателни и неопределителни местоимения, 
които съзнателно се избягват и др.

Може да се каже, че местоимението (заедно с 
глагола) е тази част на речта, при която учащите се 
най-често, при възможност, прилагат тактиката на за-
обикаляне, избягване или заместване с името, което 
прономиналната форма би трябвало да замести.

Логично е при личните местоимения, които са 
най-честотни, да има голям процент грешки. В много 
от случаите съгласуването на останалите имена със 
съществителното е правилно, само формата на мес-
тоимението е сгрешена. В други случаи са погрешни 
всички форми. Най-често се среща объркване при 
употребата на лични местоимения 3 л. ед. и мн. чис-
ло, а също и смесване на формите за мъжки, женски 
и среден род. В анализирания материал примерите, 
които я илюстрират, са многобройни.

Когато останалите имена са правилно употре-
бени, е ясно че грешката се дължи на недостатъчно 
усвояване на местоименията. Когато са погрешни 
всички имена, както в долния случай (включително 
и прилагателните и числителните), става въпрос за 
грешка при определяне на рода изобщо:
1.  Мъжко родова форма вместо форма за женски 

или среден род
той е хубаво. (за момиче) (Турция)
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той е студен.(за кафе) (Узбекистан)
Това е негов химикалка. (на студентка) (Италия)
Вие ли сте наш преподавателка? (Португалия)
мой малка сестра идва.(Израел)
той идва.(за такси) (Китай)
той влиза. (за преподавателка).(Йемен)
На Мария ли се обаждаш?– Да, на него.(Турция)
На я ѝ е лошо. (на нея) (Русия)
тази цвете е хубаво. (Грузия)
тази цвете е хубав. (Иран)
Виждаш ли библиотеката? – Да, виждам го. (Йор-
дания) 
той не е в чантата (за химикалка) (Гърция)
Ето го (за чанта) (Белгия)
Лошо му е (за Мария). (Иран)
Ваш фирма голяма ли е? (Йемен)
Ето техен домашно. (на студентите). (Великобри-
тания)
Това е неин тетрадка. (на студент) (Иран)
тяхна апартамент е в центъра.(Палестина)
Това е наш училище. (Китай)
Какъв е това? (Белгия)
Идва някакъв такси. (САЩ)
Нямам никакво храна. (Китай)
Интересен е феноменът с множеството грешки 

при третоличните местоимения. Логична е прогноза-
та, че при наличието на родови форми в родния език 
на обучаваните, може да се наблюдава положителен 
родноезиков пренос и по-малко количество грешки. 
Нашето изследване не потвърждава подобна прогно-
за. Противно на очакванията, нивото на грешките при 
третоличните местоимения е достатъчно високо:
2.  Женско родова форма вместо форми за мъжки 

или среден род
Виждам я (за такси). (Кипър)
Боли я глава ( за момче). (Сирия)
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Познавам човека, която върви там. (Великобри-
тания)
тази тест е труден. (Франция)
Знаете ли урока?– Знаем я. (Сирия)
Няма я (за дете). (Испания)
Има ли някоя? (САЩ)
Направи ли теста? – Направих я. (Великобрита-
ния)
Работата ѝ е трудна. (на Николай ) (Германия) 
Харесвам всичка. (вм. всичко) (Китай)
тази е филм, коята харесвам. (Йордания)
В този случай е очевидна вътрешноезикова ин-

терференция в резултат на заблуда на формално гра-
матичен признак – заради окончанието -а се приема, 
че това е женско родова форма. 
3. Среднородова форма вместо форми за мъжки 

или женски род
Той е мое баща. (Турция)
Това учебник е на Том.(Гърция)
Къде е ваше кола? (Италия) 
Кое е той? (Египет)
Какво цвят е роклята? (САЩ) 
Искам това кроасан. (Чехия)
Всяко студент е зает. (Швейцария)
Обичам всякакъв баница. (Холандия)
Сериозно объркване има при пълните форми на 

притежателните местоимения. Това е разбираемо, 
като се има предвид, че те се формират с оглед на 
два детерминатора – на посесора и на притежавания 
предмет. Често при съгласуването не се отчита или 
единият, или и двата:

Ключът е нейна. (на Мария) (Русия)
Ключът е негово. (на Мария) (Франция)
Апартаментът е негови. (вм. техен) (Китай)
Това ваша хазаин ли е? (вм. нашият) (Ирландия)
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Тъй като грешките от общ характер не са обект на 
настоящото изследване, само ще споменем, че почти 
невъзможно се оказва за повечето от чуждестранните 
обучавани удвояването на местоименните форми как-
то и комбинирането на дателни и винителни кратки 
форми на личните местоимения Форми от рода на: 
Него го боли глава. На нея ѝ е интересно. Дадох ѝ 
я. Купиха им го. и др., могат да се срещнат само при 
задаването на изричен стимул и никога при продук-
тивна реч. Тези две трудни субкатегории категорич-
но се избягват от обучаваните чрез най-разнообразни 
стратегии. Наблюдава се крайна симплификация на 
изказа, фосилизация, заместването им със съществи-
телно име от страна на изучаващите езика. Ако този 
тип грешки бъдат включени в анализа, таксономията 
на прономиналните форми би имала по-различен ха-
рактер. Долната диаграма обаче, отразява резултатите 
при употреба само на наблюдаваната категория при 
местоименията и има следния вид:
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диаграма 1. Интериоризация на рода 
при местоименията

Тъй като липсват данни за първите две години – 
2008 и 2010 за усвояването на възвратно-притежател-
ните местоимения, те не са отбелязани на диаграмата. 
Тя обаче убедително показва нивото на интериориза-
ция и неравномерността на резултатите през различ-
ните години. Грешките са резултат на сложността на 
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местоименната система, на високата степен на супле-
тивизъм и разнородност на видовете местоимения. Те 
се дължат не толкова на сгрешен формален показател, 
на добавяне или изпускане във фонемния състав в 
краесловието, колкото на объркване на суплетивни-
те, на косвените форми, на видовете местоимения 
и на употребата им като цяло. Сложната система на 
пълните притежателни местоимения изисква повече 
обяснения и съответно упражнения и ситуации, за да 
бъде усвоена първо на семантично ниво, а след това и 
правилно използвана в речта.

заключение
Корпусът от грешки, както и анализът на мате-

риала, позволяват да се определи по-точно мястото и 
ролята на категорията род в езиковата норма на бъл-
гарския език като чужд. Родът на местоименията за-
ема важно място в корпуса от грешки поради значи-
телната му роля по отношение на другите категории. 
Грешките, анализирани в настоящото изследване, са 
както от употребени самостоятелно словоформи, така 
и от извадени от конкретен контекст думи и изрази с 
определени синтактични функции. 

Въпреки относително ясните граматични прави-
ла при определяне рода при имената, а също и нали-
чието на сравнително малкото случаи на изключения, 
категорията род при местоименията се оказва трудно 
усвоима. Независимо от почти очевидните за носи-
теля на езика формални определители и фонетични 
принципи при определяне на родовите прономинал-
ни форми, явно за разбирането и усвояването на тази 
категория се изисква подробно обяснение и детайлно 
описание. При определянето на рода и съгласуването 
се наблюдават много грешки, част от които се дължат 
на описаните по-горе причини. 

Гореизложеният анализ на рода позволява създа-
ването на по-цялостна и пълна картина на описанието 
на категорията род в именната система на съвремен-
ния български език като нероден. Създава и условия 
за по-ефективно поднасяне и обяснение на специфи-
ките и трудностите в морфологичната система на бъл-
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гарския език като чужд, с цел те да бъдат преодолени 
и избегнати в учебния процес. В резултат на експе-
римента, анализът на данните, позволява по-прецизно 
да се очертае спецификата в езиковата норма на бъл-
гарския език като нероден и нейното по-ефективно 
усвояване от чужденци.
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резюме

Емпиричното изследване, представено в насто-
ящата статия, си поставя за цел да хвърли свет-
лина върху едно от най-неексплицитните и най-
непрозрачни средства за анафорично подемане 
в съвременния италиански език, т. нар. „нулева 
анафора“ – явление, типично за случаите, в ко-
ито поради инфинитивната си форма, глаголът 
е лишен от какъвто и да е белег за флективност, 
който да насочва към идентифицирането на 
подлога му. Изследването е проведено с ме-
тодите на текстолингвистичния анализ върху 
примери, ексцерпирани от страниците на три 
романа на съвременни италиански автори.

Ключови думи: инфинитив, подлог, 
референция, номинативна верига, 
контекст.

Настоящата статия представя резултатите от ем-
пирично изследване върху имплицитния подлог на 
инфинитива в съвременния италиански език, прове-
дено с методите на текстолингвистичния анализ. Иде-
ята за обекта на изследването се породи по време на 
опит да се извлекат от страниците на съвременни ита-
лиански прозаични текстове конструкции, образува-
ни от управляващ глагол и инфинитив, в които подло-
гът на инфинитива не съвпада с този на управляващия 
глагол. Така бяха изолирани употреби на инфинити-
ва, при които подлогът му има референт, различен от 
референта на предшестващия го управляващ глагол, 
като същевременно референцията на инфинитивния 
подлог не е съотносима с елемент с функция на до-

ИНФИНИтИВНИят ПОДлОГ с НеясНа реФереНцИя 
В съВремеННИя ИталИаНсКИ езИК От ГлеДНа 
тОчКа На теКстОлИНГВИстИчНИя аНалИз1

Мария Ладовинска

1 Предишна версия на текс-
та е публикувана под загла-
вие Ладовинска, М. (2018) “Il 
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пълнение в главното изречение. Задължително усло-
вие в италианския език за употребата на инфинитив 
с различен подлог от подлога на главния глагол е гла-
голът в главното изречение да е придружен от пряко 
или дателно допълнение, представляващо логически 
подлог на инфинитива2. В разгледаните случаи им-
плицитният подлог на инфинитива се оказва напълно 
понятен и лесен за идентифициране само при нали-
чието на достатъчно обширен контекст, който надска-
ча рамките на отделното изречение. Казано с други 
думи, инфинитивният подлог не може да се извлече с 
помощта на синтаксиса на изречението. 

Примерите от корпуса са ексцерпирани от стра-
ниците на три романа на съвременни италиански ав-
тори, публикувани в периода 1994–2006 (вж. Ексцер-
пирани литературни източници). Всеки пример от 
корпуса съдържа изречението, в което е изолирана 
разглежданата употреба на инфинитива, плюс мини-
мално необходимия контекст за идентифицирането на 
имплицитния му подлог. Всеки от примерите на ита-
лиански е придружен и от официално публикуван пре-
вод на български, от който е видно, че инфинитивът с 
подлог с неясна референция при превод на български 
неизменно е представен от спрегнат глагол. Тоест, на 
български проблемът с неясната референция на инфи-
нитивния подлог не съществува, така както в българ-
ския език не съществува инфинитив. Така или иначе, 
превеждането на български език не носи познание и 
не дава представа за семантичните, синтактичните и 
текстовите аспекти на изследваното явление, което е и 
остава характерно само за италианския език.

Текстолингвистичният анализ се оказа особено 
подходящ за изследване на разглежданото явление по-
ради комплексния си характер и гъвкавостта на интер-
претация, която предполага. Чрез текстолингвистичен 
анализ на откъсите е направен преглед на използва-
ните текстуиращи средства и механизми с оглед на 
ролята им за идентифицирането на имплицитния 
подлог на инфинитива. Проследени са номинативна-
та верига3, част от която е имплицитният подлог на 
инфинитива, както и кореферентният механизъм, кой-

2 За условията, при които при 
различни подлози на главното 
и на подчиненото изречение, в 
подчиненото може да се упо-
треби инфинитив, срв.: Сери-
ани (1989: 552 и 581); Морети 
и Орвието (1980: 28-33, 40, 47, 
50, 55, 74, 77, 88, 98); Радано-
ва (2000: 224); Ки рякова и Бо-
яджиева (2003: 325, 328).
3  Българските лингвисти До-
брева и Савова дефинират 
номинативната верига като 
„поредицата от последова-
телни обозначения на един и 
същ обект в повърхнинната 
структура на текста.“ Добре-
ва, Савова (2000: 187) и Доб-
рева, Савова (1994: 163).
Според италианския специ-
алист по текстолингвистика 
Клаудия Кафи, номинативна-
та верига представлява „съв-
купността от всички подема-
щи елементи, които в даден 
текст препращат към един и 
същи антецедент – следова-
телно дори и  глаголни мар-
кери за число и лице на сказу-
емото, и т.н.“ Кафи (2002: 95, 
мой превод).
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то свързва имплицитния подлог с действителния му 
референт. Освен това изследването поставя на фокус 
синтактичната функция на членовете на номинатив-
ната верига4, засягаща имплицитния подлог на инфи-
нитива и способства за подялбата на отделните номи-
нации на силни и слаби5, както и за проследяването 
на ролята им като референциални средства. От една 
страна, анализът на всеки откъс следва две посоки – 
от имплицитния подлог на инфинитива към антеце-
дента му и обратно6. От друга страна, приложен е мо-
дел за анализ на кохезивните фактори за персонална 
кореференция (срв. Кини 1999: 264), който разкрива 
приемствеността на инфинитивния подлог като ко-
хезивно средство и хвърля светлина върху избора на 
референциални средства за изразяването му в текста – 
изразяване посредством проформи клитики или праз-
ни проформи (CLIT, ZP, Z), лексикални (NPRO) или 
местоименни (PRO) форми за номинация (вж. Използ-
вани съкращения). 

За целите на анализа всеки откъс е сведен до от-
делни прости изречения с цел да се открои разсто-
янието от антецедента до която и да е следваща но-
минация, пресметнато в брой изречения (срв. Берета 
1990: 97). Под „просто изречение“ (срв. Кини 1999: 
275, където оригиналният термин е “clausola”) се 
има предвид всяка изреченска единица, която съдър-
жа сказуемо, вкл. и съставно7 (или негова елипса) и 
неговите аргументи плюс пояснения за място, време 
и модалност. Същевременно, в края на всяко просто 
изречение, е указан синтактичният му статут (вж. Из-
ползвани съкращения). Цифрите 1o и 2o показват сте-
пента на зависимост на подчиненото изречение.

Звездичката, която се появява в откъсите МА(29), 
МА(40/41), FV(220) и ST(61) бележи оригиналната 
последователност на подчинените прости изречения, 
която с практическа цел се наложи да бъде леко про-
менена на няколко пъти, за да се открои синтактични-
ят статут на простите изречения. Простите изречения 
с разменени места са предшествани, в съответствие 
с оригиналната им последователност, от цифрите [1] 
и [2] в квадратни скоби, като краят на първото и на-

4 По-нататъшните обозна-
чения в текста на въведе-
ния вече обект са наречени в 
статията с термина „номина-
ция“ – „подемане на предход-
на номинация“, „следваща 
номинация“ (срв. Добрева, 
Савова 1994: 165 и 166; До-
брева, Савова 2000: 185, 188, 
191 и 223), а също и „профор-
ма“ (срв. дьо Богранд, Дрес-
лер, Стоянова-Йовчева 1995: 
67). В италианската литера-
тура, посветена на лингвис-
тиката на текста, е прието с 
термина „проформа“ да се 
наричат всички видове ре-
ференциални средства, кои-
то могат да се отнасят до ан-
тецедента (срв. Берета 1990: 
93-97).
5 Термините ‘силна’ и ‘слаба’ 
номинация се използват в на-
стоящето изследване в сми-
съла, който влага в тях Мони-
ка Берета. С първия термин 
(силна номинация, на итал. 
ripresa forte) тя нарича имен-
ната форма, удареното лично 
местоимение и показателно-
то местоимение (срв. Бере-
та 1990: 94 и 97). С термина 
слаба номинация (на итал. 
ripresа esilе) Берета назовава 
глаголното съгласуване (упо-
требата на спрегната глагол-
на форма без явно изразен 
подлог), нулевата анафора 
(употребата на нелична гла-
голна форма без явно изразен 
подлог) и неудареното лич-
но местоимение (срв. Берета 
1990: 103).
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чалото на второто просто изречение е отбелязано със 
звездичка.

С курсив са отбелязани кореферентните форми, 
отнасящи се до подлога на разглеждания инфинитив, 
представен на сив фон. Тези форми са анализирани и 
отбелязани в скоби със съкращения (вж. Използвани 
съкращения). 

В края на всеки откъс е представена схемата на 
номинативната верига на инфинитива с неясна рефе-
ренция. Членовете на веригата са посочени с форми-
те, с които се появяват в текста, разделени с тиренце. 
Елипсите са обозначени, както е прието, със знака Ø. 
Откъсите са обозначени с инициалите на автора (на 
латиница), следвани от номера на страницата в скоби 
(вж. Използвани съкращения). 

Първите два откъса, съответно MA(29) и 
MA(40/41), са извлечени от романа “Mal di pietre” 
(„Лек за камъни“) на Милена Агус. 
MA(29)
Il Reduce (…) [2]*era un uomo bellissimo. (PR)
[1] nonostante avesse una gamba di legno  
e la stampella* (SEC) 
Nonna (NPRO) [2]* subito si mise allo scrittoio, (PR)
[1] dopo cena, appena 0 (Z) arrivata in camera* (SECI)
a  0 (Z) descriverlo nei particolari, (SECI)
così se non lo 0 (ZP) avesse visto più nell’albergo, (SEC2o)
non c’era pericolo (PR)
di 0 (Z) dimenticarlo. (SECI1o)

(„Ветерана (…) въпреки дървения крак и патери-
цата бил много красив мъж. След вечеря баба, веднага 
щом се прибрала в стаята си, седнала на писалището 
да го опише подробно, та ако случайно не го видела 
повече в хотела, нямало опасност да го забрави. Бил 
висок, мургав, с дълбок поглед и нежна кожа…“)8.

Имплицитният подлог на инфинитива “dimen-
ticarlo” (да го забрави) препраща към квазиантеце-
дент – елиптирания подлог на “avesse visto”. От своя 

6 Двупосочният анализ е осъ-
ществен по моделите, пред-
ложени от К. Илиева (срв. 
Илиева 1995) и М. Берета 
(срв. Берета 1990).
7 Съставното глаголно ска-
зуемо в италианския език 
(predicato verbale complesso) 
се състои от глагол в лична 
форма и глагол в инфинитив 
с общ подлог, които образу-
ват синтактична единица.
8 Откъсите на български от 
романа “Mal di pietre” са ци-
тирани според превода от 
италиански на Нели Радано-
ва (Агус, М., 2008. Лек за ка-
мъни. София: Колибри).
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страна той ни отвежда до неизразения подлог на ин-
финитива “descriverlo” който, тъй като се явява подчи-
нено имплицитно изречение на главното експлицитно 
“si mise allo scrittoio (a)” = седна на писалището (да), 
се намира в директна анафорична връзка с антецеден-
та “nonna” (баба) с функция на подлог.

Номинативната верига има следната структура – 
първо споменаване с функция на подлог, осъществе-
но с именна форма (“nonna”); следващите подемания 
са слаби (глаголно съгласуване, три нулеви анафори). 
Първото споменаване има ролята на подлог, а след-
ващите запазват същата роля. Следователно става 
въпрос за случай на структурна хомогенност между 
антецедент и проформи.

Изречението, което съдържа антецедента е глав-
но – “Nonna, dopo cena, (…) subito si mise allo scrittoio 
(…)”. 

Номинативната верига има следния вид: Nonna – 
Ø – Ø – Ø – Ø.
MA(40/41) 
[2]*pur non intendendosi di politica, (SECI)
[1]Anche l’idea di nonna,*era (PR)
che non è possibile (SEC1o)
che tutti i Tedeschi invasori dell’Italia (NPRO) 
fossero cattive persone. (SEC2o)
Suo marito, che invece di politica si intendeva (…) (SEC)
diceva sempre (PR)
che non c’era ragione strategica  (SEC1o)
per 0 (Z) aver mutilato la città in quel modo, (SECI2o)
eppure tutti i piloti dei B17, le fortezze volanti, 
(NPRO) non potevano essere malvagi, no?     (PR)
Ci saranno state anche fra loro (PRO) 
delle brave persone (NPRO). (PR)

(„И баба, макар че не разбирала от политика, ми-
слела, че не е възможно всички германци нашестве-
ници в Италия да са били лоши хора. (…) Мъжът ѝ, 
който разбирал от политика (…) казвал винаги, че не 
е имало стратегическа причина да се съсипе градът по 
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такъв начин, и все пак не е възможно всичките пилоти 
на В-17, летящите крепости, да са били лоши хора, 
нали? Сигурно и между тях е имало добри хора.“).

В този пример имплицитният подлог с неясна ре-
ференция (подлогът на сложния инфинитив “aver mu-
tilato” = да се съсипе) се намира в пряка анафорична 
връзка с антецедента – именна синтагма с функция на 
подлог – “tutti i Tedeschi invasori dell’Italia” (всички 
германци нашественици в Италия).

Единствено наличието на достатъчно и подходящ 
контекст около сложния инфинитив “aver mutilato” от-
вежда до подлога му – “i Tedeschi” (германците) или 
“i piloti” (пилотите). Без контекста около сложното 
изречение, част от което е сложният инфинитив, ин-
финитивният подлог изглежда безличен (“Suo marito, 
(…) diceva sempre che non c’era ragione strategica per 
aver mutilato la città in quel modo”). Примерът е инте-
ресен именно заради двусмислената интерпретация9. 

Ако се поддържа становището, че подлогът на 
“aver mutilato” са „германците“, структурата на номи-
нативната верига би имала следния вид: първо спо-
менаване в ролята на подлог, осъществено с именна 
синтагма (“tutti i Tedeschi invasori dell’Italia” = всички 
германци нашественици в Италия), следващото спо-
менаване е представено от нулева анафора. Следва-
щите номинации представляват съвкупност от именни 
синтагми (синоними на антецедента) и едно ударено 
лично местоимение (“loro” = тях). С изключение на 
едно споменаване с функция на непряко допълнение 
(“fra loro” = сред тях), всички останали се явяват в ро-
лята на подлог.

Изречението, което съдържа антецедента се оказ-
ва подчинено от втора степен.

От друга страна, синтагмите “i tedeschi” (герман-
ците) и “i piloti” (пилотите), като кандидати за ролята 
на подлог на сложния инфинитив, имат две интерес-
ни характеристики, които правят спорна тази им роля. 
Става въпрос за отрицанието и за тоталността – “non 
è possibile che tutti i Tedeschi invasori dell’Italia fosse-

9 В подкрепа на казаното във 
връзка с двусмислената ин-
терпретация е констатацията, 
че „Темата се извлича винаги 
от страна на реципиент с ре-
ални субектни характеристи-
ки, с конкретни енциклопеди-
чески и тематични познания, 
с индивидуални вярвания, 
предубеждения, речеви на-
вици и предпочитания, с оп-
ределена социална позиция и 
т. н. Така че всеки реципиент 
на основата на субективно 
проведения анализ на текста 
стига до извода, че в осно-
вата на този текст стои „еди-
каква си“ тема. В този смисъл 
той приписва на текста (своя, 
субективно изведена) тема. 
Впрочем и продуцентът също 
субективно е приписал ня-
каква тема на своя текст, т. е. 
строил е текста с намерени-
ето да представи „еди-каква 
си“ тема в него. Няма обаче 
гаранция, че ако в един по-
късен момент продуцентът 
стане реципиент на собст-
вения си текст, непременно 
ще извлече от него точно та-
зи тематична структура, коя-
то е имал предвид в процеса 
на създаването му.“ Добрева, 
Савова (2000: 144).
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ro cattive persone” = не е възможно всички германци 
нашественици в Италия да са били лоши хора и “tutti 
i piloti dei b17... non potevano essere malvagi...” = не 
е възможно всичките пилоти на В-17 (…) да са били 
лоши хора. Дори и на пръв поглед “i tedeschi invasori” 
(германските нашественици), идентифицирани по-на-
татък с “i piloti dei b17” (пилотите на В-17), да са тези, 
които са „съсипали“ (aver mutilato) града, при по-вни-
мателен прочит на откъса става ясно, че не всички 
немци, а още по-малко всички пилоти, са представени 
от автора като причинителите на съсипването. Под-
логът става откриваем благодарение на извънтексто-
ви познания, т.е благодарение на фоновите познания. 
Въпреки пропуските в информацията около подлога 
на сложния инфинитив, изглежда логично “i Tedeschi 
invasori dell’Italia” (германците нашественици в Ита-
лия) да са онези същите “piloti dei b17” (пилоти на 
В-17), които са бомбардирали италианската терито-
рия по време на Втората световна война, съсипвайки 
един измежду многото италиански градове, за който 
се говори в откъса.

Констатацията на Скюте за „ролята на неизказа-
ното или на белите полета, които предполагат спо-
делени фонови знания“ Скюте (2008: 355) подкрепя 
предположението, че до подлога на инфинитива в 
този откъс е възможно да се достигне благодарение 
на извънтекстови елементи. 

Номинативната верига на инфинитивния подлог 
се състои от следните елементи – tutti i Tedeschi (=cat-
tive persone) – Ø – tutti i piloti dei B17 –  loro – brave 
persone.

Откъсите, които следват, са част от романа  “Un 
posto nel mondo” („Място под небето“) на Фабио Воло.  
FV(28)
Una sera avevamo appuntamento alle nove a casa mia, (PR)
ma alle dieci 0 (ZP) non era ancora arrivato.  (PR)
Lo (CLIT) chiamo  (PR)
ma  0 (ZP) non risponde.  (PR)
Strano10     (PR)

10 Сказуемото е подразбрано. 
(б.а.)
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che non mi  0 (ZP) abbia avvisato. (SEC)
Fosse stata una serata qualsiasi (SEC)
non mi sarei preoccupato, (PR)
ma era mercoledì (…) (PR)
Il mercoledì se 0 (ZP) è in ritardo (SEC)
me lo 0 (ZP) dice. (…) (PR) 
Lasciando stare il terremoto, (SECI)
quale sarà delle quattro possibilità (PR)
per  0 (Z) non venire? (SECI)
0 (ZP) Si sarà ubriacato? (PR)
0 (ZP) Sarà andato a far vedere un appartamento 
a una cliente (…)? (PR) 

(„Една вечер имахме среща в девет часа в моя 
дом, но в десет и десет той още не се бе появил. Обаж-
дам му се, но не отговаря. Странно, че не ме бе преду-
предил. Ако беше някоя обичайна вечер, нямаше да се 
безпокоя, но беше сряда (…) Ако имаше намерение да 
закъснява в сряда, винаги ме предупреждаваше. (…)

Като изключим земетресението, коя от четирите 
възможности ще е, за да не дойде? Напил се е? Оти-
шъл е да покаже апартамент на някоя клиентка…?“)11.

Връзката между неизказания подлог на “non ve-
nire” и антецедента изпъква, ако съкратим откъса по 
следния начин: “Una sera avevamo appuntamento alle 
9 a casa mia, ma alle 10 non era ancora arrivato (…) La-
sciando stare il terremoto, quale sarà delle quattro pos-
sibilità per non venire?”. Антецедентът, изразен чрез 
глаголно съгласуване (“non era ancora arrivato”), е по-
твърден многократно предимно посредством други 
глаголни съгласувания, освен чрез клитиката “lo”.

Първото споменаване е осъществено с глаголно 
съгласуване (“non era ancora arrivato”). Всички след-
ващи подемания са слаби – една клитика (“lo”), шест 
глаголни съгласувания и една нулева анафора. Освен 
клитиката, която има синтактичната функция на пря-
ко допълнение, всички останали споменавания, вклю-
чително и антецедентът, имат функцията на подлог.

11 Откъсите на български от 
романа “Un posto nel mondo” 
са цитирани според прево-
да от италиански на Румяна 
Сарайдарова (Воло, Ф., 2011. 
Кътче в света. София: Унис-
корп).
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Изречението, което съдържа антецедента е глав-
но, а номинативната верига има следния вид  
– Ø – lo – Ø – Ø – Ø – Ø – Ø – Ø – Ø.
FV(34)
Per questo motivo per me (PRO) “cambiamento” 
era una brutta parola. (PR)
Significava stare male. (PR)
Ed è stato molto difficile (PR)
0 (Z) liberarsi da questa paura (SECI1o)
che mi (CLIT) ha paralizzato per molti anni. (SEC2o)

(„Поради всичко това за мен „промяна“ беше 
грозна дума. Означаваше да си зле. И бе много трудно 
да се освободя от този страх, който ме парализираше 
дълги години.“).

В този пример антецедентът на неизразения под-
лог на инфинитива “liberarsi” се оказва изразен чрез 
лично ударено местоимение във функция на непряко 
допълнение – “per me”. По-нататък бива представен 
от друго лично местоимение, този път неударено – 
“mi”, във функция на пряко допълнение.

Първото споменаване е осъществено от непря-
ко допълнение – “per me”. Това лично местоимение 
представлява единственият белег в този откъс, който 
предшества инфинитива “liberarsi” и дава нужната 
информация за подразбрания подлог. Между другото, 
безличната форма на възвратния инфинитив “liberar-
si” въвежда в заблуда адресата. Единствено авторът 
е в състояние да обясни на нас, читателите, защо е 
употребил “liberarsi” вместо “liberarmi”. Второто спо-
менаване е осъществено чрез нулева анафора с функ-
ция на подлог. А третото споменаване представлява 
неударено лично местоимение в ролята на пряко до-
пълнение.

Изречението, което съдържа антецедента е глав-
но. Номинативната верига на инфинитивния подлог 
се състои от следните елементи – me – Ø – mi.
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FV(60)
Adesso 0 (ZP) sto con Sophie. (PR)
0 (ZP) L’ho conosciuta a Boa Vista, (PR)
mi (CLIT) è piaciuta subito. (PR)
Cercava qualcuno (PR)
che l’aiutasse (SEC1o)
a trasformare una vecchia casa in una posada. (SECI2o)
0 (ZP) Ho iniziato a lavorare con lei (PR)
e di lì a poco ci siamo innamorati. (PR)
Le 0 (ZP) ho chiesto (PR)
di 0 (Z) diventare socio (NPRO), però. (SECI)
Dopo un po’ ha accettato.  (PR) 
Non al 50 per cento, perché non me (CLIT) 
lo posso permettere:                                                 (PR)
solo una piccola quota per il mio (POSS) lavoro.      
         
Così ora eccomi (CLIT) qua a 0 (Z) fare 
la mia (POSS) parte. (…) (PR)

(„ – Сега съм със Софѝ. Запознахме се в Боа Ви-
ста, веднага ми хареса. Търсеше някой да ѝ помогне 
да превърне една стара къща във вила. Започнах да 
работя за нея и скоро се влюбихме. Поисках обаче да 
ѝ стана съдружник. След известно време прие. Не с 
петдесет процента, защото не мога да си го позволя, 
само малка част, плюс работата ми. И така, ето ме тук 
да изпълня моята част.“).   

В номинативната верига, която предшества “di-
ventare”, имплицитният подлог на инфинитива бива 
потвърден четири пъти от глаголни съгласувания 
(“sto”, “l’ho conosciuta”, “ho iniziato”, “ho chiesto”) и от 
присъствието на неударено лично местоимение (“mi”) 
във функцията на дателно допълнение. Подлогът на 
“diventare” става очевиден недвусмислено само като 
се вземат предвид следващите споменавания – “socio”, 
“non me lo posso permettere”, “il mio lavoro”, “eccomi 
qua”, “la mia parte”. Всъщност, самото присъствие на 
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“socio” в мъжки род би трябвало да насочи адресата 
към подлога на инфинитива. Със синтактичната си 
функция на сказуемно определение, съществител-
ното “socio” представлява повторение на подлога на 
“diventare”. В такъв случай именно този, който пита, 
тоест разказвачът, иска да стане съдружник на Софи. 
Ако съществителното “socio” бъде интерпретирано от 
читателя по-скоро като съществително от общ род, в 
такъв случай граматическият му мъжки род няма да 
се окаже достатъчно убедителен индикатор.

Откъсът съдържа първо споменаване под форма-
та на глаголно съгласуване (“sto con Sophie”), което е 
следвано от още други три такива споменавания, от 
една нулева анафора и от една клитика с функция на 
дателно допълнение (“mi” на “mi è piaciuta”). Споме-
наванията, които предшестват инфинитива “diventa-
re”, не хвърлят светлина върху неизказания подлог. 
Следващите споменавания са тези, които изясняват 
двусмислието (дали съм поискал да стана неин съ-
дружник или съм поискал тя да стане мой съдруж-
ник) – една именна форма (“socio”), две притежателни 
форми (“mio”, “mia”), две клитики (“me” на “non me 
lo posso permettere” с функция на дателно допълнение 
и “-mi” на “eccomi” с функция на пряко допълнение) 
и една нулева анафора. С изключение на клитиките и 
на притежателните форми, които са част от именни 
синтагми с функция съответно на непряко и на пря-
ко допълнение, всички останали споменавания имат 
синтактичната функция на подлог.

Антецедентът се намира в главно изречение. Но-
минативната верига на инфинитивния подлог се със-
тои от – Ø – Ø – mi – Ø – Ø – Ø – socio – me – il mio – 
mi – Ø – la mia.
FV(67)
Una volta Michele mi ha raccontato  
(PR)
Che una sera tu (PRO) gli hai fatto un discorso  (SEC)
e che dopo un po’ 0 (ZP) hai cambiato totalmente vita (SEC)
e 0 (ZP) te ne sei andato, (SEC)
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0 (ZP) hai iniziato a viaggiare. (SEC)
Michele parla un sacco di  te (PRO). (PR)
Com’è stato (PR)
0 (Z) cambiare così radicalmente la propria vita, (SECI)
0 (Z) trovare la forza (SECI)
0 (Z) di farlo? (SECI)

(„ – Веднъж Микеле ми разказа, че една вечер си 
му държал някаква реч и малко след това си променил 
напълно живота си и си си отишъл, започнал си да 
пътуваш. Микеле страшно много говори за теб. Как 
стана така, че намери сили да промениш радикално 
живота си? Не мисля, че е било лесно, нали? Не знаеш 
колко пъти и на мен ми е минавало през ума.“).

Неизказаният подлог на “cambiare” и “trovare” се 
оказва представен чрез личното местоимение подлог 
“tu” в ролята на антецедент. То бива подето по-ната-
тък от друго лично местоимение, този път неударено, 
и с функция на непряко допълнение – “di te”. Между 
двете лични местоимения (антецедент и квазиантеце-
дент), имплицитният подлог на “cambiare” и “trovare” 
е споменат цели три пъти посредством глаголни съ-
гласувания.

Първото споменаване е изразено чрез лично мес-
тоимение с функция на подлог (“tu”). Измежду след-
ващите споменавания шест са слаби (три глаголни 
съгласувания и три нулеви анафори), а само едно е 
силно – личното ударено местоимение с функция на 
непряко допълнение “di te”. Номинативната верига на 
инфинитивния подлог има следния вид – tu – Ø – Ø – 
Ø – te – Ø – Ø – Ø.
FV(89)
Nel pomeriggio, appena finito di lavorare, (SECI)
Sono passato a prendere Federico (NPRO) (PR)
perché dovevo accompagnarlo (CLIT) a Livorno (SEC1o)
per 0 (Z) spedire il container con tutte 
le cose della posada. (SECI2o)
Il camion con la merce era già arrivato. (PR)
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La moto del padre era perfetta per i tragitti  
a breve raggio, città e provincia,        (PR)
ma non per andare fino a Livorno. (PR)
Avrei potuto prestargli (CLIT) la mia auto, (PR)
ma mi sembrava una buona occasione (PR)
per fare un bel viaggio insieme,  
come ai vecchi tempi, (SECI)
visto che qualche giorno dopo sarebbe  
ripartito anche lui (PRO). (SEC)

(„Следобед, щом свърших работа, минах да взема 
Федерико, защото трябваше да го закарам до Ливор-
но, за да изпрати контейнера с всички принадлежнос-
ти за posada. Камионът със стоката беше пристигнал. 
Моторът на бащата бе идеален за близките преходи, 
но не и за да се иде до Ливорно. Можех да му заема 
колата си, но ми се струваше добра възможност да на-
правим хубаво пътешествие заедно, както в старото 
време, още повече че след няколко дни той щеше да 
си замине.“). 

В този откъс неизказаният подлог на “spedire” е 
свързан със собственото име “Federico”, което има 
ролята на антецедент. Връзката между антецедента и 
имплицитния подлог с неясна референция е подсиле-
на от квазиантецедента “-lo” (“accompagnarlo”), мес-
тоименна клитика с функция на пряко допълнение.

Антецедентът на инфинитивния подлог е въве-
ден посредством именна форма – “Federico”, която 
има функцията на пряко допълнение. Подет е веднага 
след това от местоименна клитика с функция отново 
на пряко допълнение (“-lo” di “accompagnarlo”). Тре-
тото споменаване е представено от нулева анафора, 
този път с функция на подлог. Четвъртото споменава-
не се състои от местоименна клитика с функция на да-
телно допълнение (“-gli” на “prestargli”). Последното 
пето споменаване представлява лично местоимение с 
функция на подлог (“lui”).

Антецедентът се намира в главно изречение.
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Друга възможна гледна точка, която затвърждава 
‘Federico’ в ролята на подлог на “spedire”, е казаното 
от М.-Е. Конте, че „предикацията е тази, която дава 
на адресата инструкцията да установи (или съответно 
да не установява) кореферентна връзка между даден 
антецедент и някое следващо споменаване…“ Кон-
те (1988: 25). Казано по-точно, в конкретния случай 
именно значението на глагола “prestare”, придружен 
от личното местоимение “gli”, превръща местоимен-
ната клитика “lo” в антецедент на подлога на “spedi-
re”. От семантична гледна точка глаголът ‘prestare’ 
означава да предложиш или да дадеш на някого нещо 
не за да го използвате заедно, а за да го използва той 
сам за известен период от време. В подкрепа на това 
твърдение идва прегледът в различни тълковни реч-
ници на дефинициите на преходния глагол “prestare” 
в смисъла, който ни е нужен. 

В такъв случай е редно откъсът да се разтълкува 
по следния начин – главният герой е имал намерение 
да услужи на Федерико с колата си (тоест да го остави 
да замине за Ливорно сам и да „изпрати контейнера с 
всички принадлежности за posada“ пак сам), но става 
ясно, че не постъпва така, за да могат и двамата да 
се възползват от възможността да направят „хубаво 
пътешествие заедно“, като се качат на „камиона със 
стоката“, който вече бил пристигнал.

Съкращаването на контекста в рамките на слож-
ното изречение, което съдържа инфинитива “spedire” 
(първите четири реда) предоставя и друго възможно 
тълкувание на подлога на “spedire”, а именно ‘ние’, 
тоест ‘аз и Федерико’. Това е и подлогът на инфини-
тива “fare”, който се намира по-нататък в откъса. При 
отсъствие на еднозначни и ясни насочващи елементи, 
които да отвеждат до подлога на “spedire”, доста убе-
дително обяснение на подобно двусмислие би могла 
да предложи теорията за менталните пространства на 
Фоконие: „Важна част от това, което езиковата форма 
прави е да ни подтиква да създаваме ментални прос-
транства, елементи и връзки помежду им. Формата 
предоставя ключови насоки за менталните процеси, в 
които е нужно да се ангажираме, но е също така много 
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неясна, което обяснява многообразието от сценарии, 
на които може с успех да отговаря.“ Фоконие (1998: 
252, мой превод).

Номинативната верига на инфинитивния подлог 
има следния вид – Federico – lo – Ø – gli – lui. 

Последният откъс е извлечен от книгата “Va’ dove 
ti porta il cuore” („Върви накъдето те води сърцето“) 
на Сузана Тамаро.
st(61) 
Soltanto negli ultimi anni,  [2]*il pensiero 
di tua madre mi (CLIT)  è tornato in mente,     (PR)
[1]quando tu hai cominciato ad allontanarti,  
a cercare la tua strada,* (SEC)
ha preso a ossessionarmi (CLIT). (PR)
Il rimorso più grande è quello (PR)
di 0 (Z) non avere mai avuto il coraggio (SECI1o)
di 0 (Z) contrastarla (SECI2o)
di 0 (Z) non averle mai detto: (SECI1o)
“Hai torto marcio, (PR)
stai commettendo una sciocchezza”. (PR)

(„Едва през последните години, когато ти започ-
на да се отдалечаваш от мен, да търсиш своя път, ми-
сълта за майка ти се върна, дори ме завладя изцяло. 
Най-голямото ми угризение е, че нито веднъж не се 
осмелих да ѝ се противопоставя, че нито веднъж не 
ѝ казах: „Вървиш по грешен път, готвиш се да извър-
шиш лудост.“)12.

Имплицитният подлог на инфинитивите, свърза-
ни в последователни подчинени изречения, се намира 
в пряка анафорична връзка с двете клитики “mi” – 
първата с функция на дателно допълнение (“mi” = a 
me), а втората с функция на пряко допълнение (“mi” 
= me).

Този пример е особено любопитен заради анте-
цедента в ролята на дателно допълнение (mi = a me). 
Той е следван от второ споменаване в ролята на пряко 
допълнение (mi = me), както и от три нулеви анафори 
на мястото на подразбрания подлог.

12 Откъсът от романа “Va’ 
dove ti porta il cuore” е ци-
тиран на български според  
превода от италиански на 
Бояна Петрова (Тамаро, С., 
2011. Върви накъдето те води 
сърцето. София: Рива).
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Номинативната верига на подлога на инфинитива 
изглежда така – mi – mi – Ø – Ø – Ø.

Анализът на откъсите, поделени на отделни прос-
ти изречения, води до следните изводи:

• Подялбата на изреченията на главни (PR) и 
подчинени (SEC или SECI) показва почти из-
равнени сили – от всичко 82 изречения, главни 
са 45 (тоест малко над 50%).

• Подчинените експлицитни и имплицитни из-
речения имат почти еднакво присъствие (18 
подчинени експлицитни срещу 19 подчинени 
имплицитни изречения).

От анализа на схемите на номинативните вериги 
на откъсите се стига до следните заключения:

• От общо 52 номинации, 30 са елипсите (от-
белязани в схемите на номинативните вериги 
със знака Ø, а в табл. 1 със сиглите Z и ZP) или 
почти 60%, от всички номинации. Броят на но-
минациите и синтактичният им статут също са 
посочени в следващата таблица.

• Всичко това налага извода, че във функция на 
проформа, или като член на номинативната ве-
рига на подлога на инфинитива с неясна рефе-
ренция, преобладава елипсата.

• Констатацията на Добрева и Савова13 във връз-
ка с редуването на различните видове подемане 
на предходна номинация, идва в подкрепа на 
предположението, че текстовата граматичност 
на откъсите, които съдържат инфинитив с под-
лог с неясна референция, е осигурена въпреки 
значителното присъствие на явлението елипса.

Нека се опитаме да обобщим данните в таблица, 
която илюстрира контекстовите условия, при които 
функционира инфинитивният подлог с неясна рефе-
ренция в примерите от корпуса. Данните показват 
синтактичните функции, които имат и референциал-
ните средства, чрез които биват изразени членовете 
на номинативната му верига, както и честотата им на 

13 Срв. Добревa, Савовa 2000, 
стр. 191: „Различните видове 
подемане на предходна номи-
нация при изграждането на 
цялата номинативна верига 
се редуват в определени съ-
отношения, регулирани от 
необходимостта да се оси-
гури текстовата граматич-
ност…“
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употреба във всеки отделен откъс и във всички откъси 
взети заедно.

Бр. номина-
ции, отна-
сящи се до  
подлога на 

инфинитива

Използвани референциални 
средства

Синтактична 
функция 

NPRO PRO CLIT  ZP Z POSS Sogg. Ogg. OInd.

MA(29)        5 1 - - 1 3 - 5 - -
MA(40-41)  5 3 1 - - 1 - 4 - 1
FV(28)         9 - - 1 7 1 - 8 1 -
FV(34)         3 - 1 1 - 1 - 1 1 1
FV(60)       12 1 - 3 4 2 2 7 2 3
FV(67)         8 - 2 - 3 3 - 7 - 1
FV(89)         5 1 1 2 - 1 - 2 2 1
ST(61)         5 - - 2 - 3 - 3 1 1
                 52 6 5 9  15 15 2 37 7 8

Табл. 1. Основни кореферентни форми, отнасящи 
се до имплицитния подлог на инфинитива и 
синтактичната им функция

Що се отнася до кохезията, съпоставка на 
резултатите показва, че по отношение на рефе-
ренциалните средства, преобладават слабите но-
минации, тоест елипсите на подлога (15 глагол-
ни съгласувания – ZP и 15 нулеви анафори – Z), 
следвани от местоименните неударени форми 
(общо 9 – CLIT). Значително по-малко са силните 
номинации, тоест именните форми (6 – NPRO), 
местоименните ударени форми (5 – PRO) и при-
тежателните форми (2 – POSS).

Инфинитивният подлог с неясна референция 
участва в номинативни вериги, в които остана-
лите кореферентни форми са  предимно подраз-
брани (имплицитни), а не явно изразени (експли-
цитни). В номинативната верига най-често му е 
отредена ролята на подлог (37 номинации), като 
не са пренебрегнати и други синтактични функ-
ции, макар и представени по-скромно – пряко до-
пълнение (7 номинации) и непряко допълнение  
(8 номинации).
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Прави впечатление, че номинациите тип гла-
голно съгласуване (ZP) или нулева анафора (Z) 
имат неизменно функция на подлог, точно както им-
плицитния подлог на инфинитива, който предизвес-
тяват или който подемат.

Данните показват, че инфинитивният подлог с не-
ясна референция представлява номинация почти без 
промяна на синтактичната функция, тъй като антеце-
дентът му и следващите номинации имат, в повечето 
от откъсите, предимно роля на подлог. 

Възможно обяснение за жизнеността на импли-
цитния подлог на инфинитива в разглежданите слу-
чаи би могло да се потърси във функционалния прин-
цип за съотношение между типа антецедент и вида 
проформа, формулиран от Гивон ( 1983) и цитиран от 
М. Берета. Според този принцип „проформата тряб-
ва да бъде толкова по-слаба от формална гледна точ-
ка, непрозрачна и неексплицитна, колкото по-лесно 
откриваем е антецедентът. И обратно – проформата 
трябва да е толкова по-ясна, прозрачна и експлицитна, 
колкото по-труден за откриване е антецедентът в (кон)
текста.“ Берета (1990: 93, мой превод). Този принцип 
поражда извода, че вероятно употребата на инфини-
тив в примерите от корпуса е възможна въпреки не-
допустимото от граматиката на изречението несъот-
ветствие на подлога му с този на главния глагол, тъй 
като антецедентът на инфинитивния подлог е лесно 
откриваем в контекста независимо от референциално-
то средство, посредством  което е изразен, и от факта, 
че отстоянието спрямо инфинитивния подлог с неяс-
на референция може и да не е малко. 

Текстовата граматичност в случаите, в които ин-
финитивният подлог не може да се извлече с помощта 
на синтаксиса на изречението, се оказва осигурена 
вероятно благодарение на „невидимите“ семантико-
синтактични отношения и явления, свързани с итали-
анския глаголен инфинитив и подлога му в подчине-
ното инфинитивно изречение.
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summary

Our age which is frequently described as that of 
post-truth has been witnessing an abundance of 
hybridization. Hybridization abounds in social sci-
ences and in social practices – in media and com-
munication, in education, in politics. It is helped 
along by the spread of Internet which makes gluing 
together any disparate entities very easy. Post-truth 
is often associated with the instrumental use of dis-
information or the ‘weaponization’ of information. 
This is why facilities to combat the spread of fake 
news have been set up in many countries. The arti-
cle attempts to discuss the hallmarks and markers 
of hybrid discourse in this light and illustrate its 
mechanism and mis/use. Linguistic hybridity was 
studied in detail by Maria Georgieva in her papers 
and chapters on globetalk where she provides ex-
cellent examples of lexico-semantic and lexico-
grammatical mixes. This paper highlights some 
groups of hybrids from a socio-pragmatic perspec-
tive. 

Key words: post-truth, hybrids, cognition, 
discourse, pragmatics, global social practices

If you compare: My love 2 u; Vikberg is $atan; GMO; 
Buckwheat porridge (kasha) with parmeggiano reggiano; 
Pokemon go; Peaceful war/Войномир; Chimera – you 
will probably be at a loss to figure out what those seem-
ingly unconnected phrases and slogans have in common. 
The answer is that they are all hybrids. A hybrid is de-
fined in Merriam Webster online as something het-
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erogeneous in origin or composition (hybrid, n.d.). 
It may be, for example, an offspring of two animals 
or plants of different races, breeds, varieties, spe-
cies, genera, a person whose background is a blend 
of two diverse cultures or traditions, a thing made of 
two different elements, or even a word formed from 
words which originated in different languages, e.g. 
television – Greek tele and Latin vision. Pokémon go 
game, a relatively new hybrid, is a combination of 
virtual and non-virtual reality. Vikberg (former president 
of Iceland whose financial scandal triggered off protest 
rallies in the country – IP) is described as $atan, and the 
alternating codes – letters and symbols – are intended to 
provide a concise and graphic labelling of his scandalous 
activities. Other examples suggest biological mixtures, 
oxymora, lexico-semantic mixes, etc.

Hybrids are a typical feature of post-modernism. The 
funniest of them perhaps is the ultimate hybrid in Flann 
O’Brien’s The Third Policeman, a mix of a man and his 
bicycle (Perianova, 2014). Marketing, advertising, com-
munication and media studies comprise a host of hybrids. 
New media narratives are often hybrid genres which use 
hybrid discourse. Advertising, for example, often features 
short stories in commercials, so it is difficult to figure out 
what one is watching until the punch line. Note worthily, 
in social sciences hybridization is a concept that emerged 
from post-colonial studies, particularly the work of Homi 
Bhabha (1994). It is used in relation to globalization be-
cause same products are available everywhere whereas 
different people make use of products in different ways. 
The quintessential hybrid was mythical chimera, a mon-
strous creature, composed of parts of multiple animals – 
an eagle, a serpent, a goat. Whereas some hybrids are 
useful, others like GMO are believed by many to present 
a long-term danger for humanity. The most dangerous 
hybrid is undoubtedly the so-called hybrid war/warfare 
which blends conventional warfare, irregular warfare and 
cyber warfare.

Globetalk studied at length by Maria Georgieva 
(2010, 2011), without doubt, features numerous examples 
of hybridity duly noted in her books. 
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Indeed, we live in the age of hybrids and crossbreeds. 
Even though hybrids go back a long time our world of 
post-truth has seen their most prolific production and re-
production in all spheres and domains – not only in biol-
ogy and agriculture, but in chemistry, physics, lifestyle, 
politics, history – and the list goes on. Though the word 
post-truth has existed for decades it became especially 
popular after Brexit and the election of Donald Trump 
as President of the USA. It was named the word of the 
year by the Oxford Dictionary and is defined as ‘relating 
to or denoting circumstances in which objective facts are 
less influential in shaping public opinion than appeals to 
emotion and personal belief. Post-truth is frequently asso-
ciated with the instrumental use of disinformation or the 
‘weaponisation’ of information.

According to The Economist, ‘politicians have al-
ways lied. Does it matter if they leave the truth behind en-
tirely?’ (Sept 10th 2016). Trump’s deals are frequently de-
scribed as ‘creativity with the truth’. (NYT, 17.07.2016) 
The response to these accusations, however, is fairly un-
orthodox. It seems that lies, indeed, no longer matter. See, 
for example this comment on: ‘The House speaker cannot 
prove Trump’s allegations of voter fraud, but he doesn’t 
think the lies are a problem’. (Fang, 2016) According to 
Huffington Post, Nigel Farrage was also repeatedly ac-
cused of faking reality and lying to win the Brexit refer-
endum. the age of internet makes faking reality and 
creating hybrids easy. And it applies to all social prac-
tices.

life-style hybrids
a)  Some obvious examples would be reality shows 

on TV including numerous culinary ones: Big 
Brother, The Farm, Nightmares in the Kitchen, 
Bake-off, My Mom Cooks Better – to name but 
a few. Those mostly North American or British 
creations may be slightly adjusted locally, but are, 
sui generis, hybrid creations transplanted and re-
contextualized on a new soil. 
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b) food – croissant and jam for breakfast, or pizza 
together with banitsa are as likely as not to fill 
up the same breakfast space in Bulgaria creat-
ing excuses for purists to pull out their hair. Fu-
sion cuisine illustrated by the use of soy sauce 
(oriental) and cream(western) in the same dish, 
buckwheat porridge (Russian, Polish, Ukrainian) 
with parmeggiano reggiano (Italian) are all cases 
in point. See also the following quote which de-
scribes, sushi (Japanese), and pelmeni (Russian) 
on the same table: 

 The men wore power suits and shiny shirts, the 
women sparkly dresses and stilettos, all fitting the 
image of success current when they arrived in the 
early 1990s. Cosmos was kitted out in the style 
from the same period: all chrome and dark blues 
and blacks….. The tables were laid out with piles 
of grilled fish, caviar, meat, vats of Russian salad. 
Sushi was on the menu too, but served in moun-
tains like pelmeni. (Pomerantsev, 2012, p. 34). 

c)  holiday – and ritual mixes, such as the 14th Febru-
ary – St Valentine’s with its hearts and flowers, 
instead of or together with the Trifon Zarezan the 
wine celebration spark off disputes in Bulgaria.

d)  blurring gender lines, e.g. surrogate motherhood, 
or installing restrooms for transgender people 
which has incited a lot of controversy. 

Indeed, gender is a very fraught issue. The new gen-
der-neutral address for Oxford University students is “ze” 
instead of “he” or “she” on the advice of student union 
officers who hope that the move would prevent transgen-
der students feeling offended by the use of incorrect pro-
nouns, cut down on discrimination and make the union in-
tersectional (Pells, 2016). Gender neutral pronouns such 
as “xe” and “ze” have already been brought into common 
use at the University of Tennessee, US, and this summer 
the Boarding Schools’ Association issued guidance for 
teachers to address transgender pupils as “zie” to avoid 
offence. 
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hybrids in Education
Transdisciplinarity, interdisciplinarity, interdiscur-

sivity, hybrid approaches by definition, are quite the buzz 
words in science and education in the 21st century. A lot 
of new subjects, as well as interdisciplinary curricula in 
many universities, testify to a new hybridity and a search 
for intersections between different academic disciplines. 
English as a global language and a lingua franca with its 
inherent hybridity and nonstandard use is considered by 
many scholars as a new norm (Jenkins, 2006). A host of 
issues dedicated to global English as ‘a fact of life, a key 
feature of the new socio-political and economic world 
order, both a medium and a maker of new forms of in-
terdependence, a product and a driver of globalization’ 
(Georgieva. 2011, p. 37; also section 1 and 4) were Maria 
Georgieva’s abiding interest. 

political and social hybrids
Perhaps the best known case of hybridization is poli-

tics. Undoubtedly, many people wonder about the new 
meaning of ‘right’ and ‘left’, especially in case of seem-
ingly unlikely coalitions, for example, between the so-
called patriots, socialists and ethnic parties. Often, as is 
the case in Bulgaria, it is difficult to find a common de-
nominator between these parties but it is alleged by many 
to be love of certain foreign governments. ‘Is Poland’s 
government right-wing or left-wing? Its leaders revere the 
Catholic church, vow to protect Poles from terrorism by 
not accepting any Muslim refugees and fulminate against 
‘gender ideology’. (Economist, 30th July 2016)

By the same token, it is anybody’s guess whether 
the current Russian Government is right or left. In 2014 
Putin accused the West of backing an armed seizure of 
power in Ukraine by ‘extremists, nationalists, and right-
wingers’ – a description the Ukrainians vigorously deny. 
It also seems to imply that in Putin’s view, the Russian 
government is not right-wing. Why then the sympathy for 
different right wing politicians in the west on the part of 
the Russian government?
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There was an interesting response to Trump’s elec-
tion as President of the USA. Who welcomed the election 
of the proclaimed right-wing conservative Republican? 
The right or the left? The answer is – a mixed bunch. 
Amongst others, Ku-Klux-Klan and white supremacists 
in America, the National Front in France, East European 
socialists, former communists who are generally regard-
ed as the left. Georgi Parvanov, leader of Alternative for 
Bulgarian Revival (ABV) party and former President of 
Bulgaria commented for BNT in early December 2016 
that he hoped that Roumen Radev (the then Bulgarian 
President Elect) would be more active, more like Don-
ald Trump who, as he alleged, had been sparing no ef-
fort to implement his policies after the election as head 
of the US government (clubz.bg, 2016). Trump became a 
very popular figure in Russia, so much so that the Russian 
Duma gave a tumultuous welcome when his election be-
came a fact! Without doubt, from a different time perspec-
tive such politicians as V. Putin and Donald Trump, V. 
Putin and Victor Orban, V. Putin and Nigel Farrage, Putin 
and Marine Le Pen could only be described as strange 
bed fellows. Yet their names often collocate: indeed, just 
moments after the exit polls had established in Italy that 
Renzi was heading to an embarrassing loss, Salvini (the 
leader of one of the country’s main parties– IP) took to 
Twitter to heap praise on Marine Le Pen, Vladimir Putin, 
Donald Trump, and “La Lega”, as the Northern League is 
known. (Guardian, 5th Dec.2016)

Though I do not aim to discuss who is ‘right’ and 
who is ‘left’ or who is right or wrong in this world, with 
Ulrich Beck (1992) I believe that obsolete distinctions be-
tween left and right have become fragile and the bounda-
ries between political and non-political have shifted with 
the emergence of green parties and corresponding pro-
grammatic changes in other political forces.

Another hybrid use is that of East and West as labels 
standing for certain platforms and ideas. For any mean-
ingful dialogue these words need clarification because 
they represent somewhat of a paradox: West (Occident) 
often includes Japan, and East (Orient) – certain Euro-
pean countries which in geographical terms are located 
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west of Japan. Why is Japan considered Western and Chi-
na not? There is no map of the West. Guy Sorman (2006), 
a French philosopher, author and economist questioning 
Huntington’s concept of the clash of civilization asserts 
that the West is not a geographic entity but a mindset.

linguistic hybrids
The two main functions of language are cognition 

and communication. Language ripped from its context has 
no meaning. (Firth, 1957). And, as other linguistic enti-
ties, hybrids are instrumental in communicating different 
pictures of the world depending on the objective of the 
communicator: 

The role of language is not the same in all societies, but it 
often includes the identification or marking of social cat-
egories, the maintenance and manipulation of individual 
social relationships and networks, and various means of 
effecting social control. The relationship is not a static 
one but varying and constitutive in nature. (Saville Troike, 
2008, p. 30) 
Maria Georgieva points out several types of 

‘globetalk mixes’, amongst them script crossing, lexico-
semantic mixes and lexico-grammatical mixes. (2010,  
p. 139) She gives numerous examples of script-crossing: 
ела ме kiss-ни, let me да те love you, такъв situation, 
yeah направо загубих терпейшън. These code – mix 
hybrids are made up of Latin and Cyrillic script. Other 
hybrids of this type may include format – and letter size 
mixes for the sake of emphasis, e.g. BEWARE of hybrids 
vs. beware of HYBRIDS. 

lexico-semantic mixes may be divided into several 
groups – those using reinterpretation of meaning lead-
ing to uncommon collocations, i.e. meaning crossover, 
a transfer of an image or concept from one domain into 
another owing to a perceived similarity between the two; 
new meanings of borrowed words resulting from “recon-
textualization”, i.e. the appropriated external entity is im-
bued with new values, and meanings emerging as a result 
of intertextuality (Georgieva, 2010, pp. 144–146). In fact, 
recontextualization and intertextuality are of utmost im-
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portance when we describe the parameters of hybrids. Ac-
cording to Fairclough, 

When processes of globalization affect a particular social 
entity such as a nation-state, a relationship is set up be-
tween the ‘outside’ and the ‘inside’ of that entity. This in-
cludes practices, networks of practices, orders of discourse, 
discourses, genres and/or styles which already exist ‘out-
side the entity (e.g. in other states or regions) coming into 
contact with the ‘inside’. The relationship between outside 
and inside can be seen as a relationship of recontextuali-
zation – external entities are recontextualized, relocated 
within a new context. (Fairclough, 2006, p. 34)
The phenomenon is very productive. Thus, numer-

ous political labels originated due to hybridity in the wake 
of the Russian – Ukrainian conflict. See, for example, 
blends, such as Путлер (Hitler and Putin), даунбас (Don-
bas, the name of the region and Down Syndrome).1

lexico-grammatical mixes are made up of 2 groups 
which represent appropriation code-mixing on the level 
of grammar.

Group a) includes imported word-formation pat-
terns, such as блокбастър, хипхопър; хитпарче. (Ge-
or gieva, 2010, p. 146) Once again, it is a truly global 
phenomenon. Such mixes are refashioned, reshaped 
and remoulded on the new soil. The words Рашизъм и 
рашист, traceable to the English word Russia, for exam-
ple, turned into a negative label. During a meeting of the 
intergovernmental Eurasian Council the Prime Minister 
of Russia Dmitri Medvedev proposed that coffee Ameri-
cano (кофе американо) be renamed as ‘русиано’ coffee. 
Americano, according to Medvedev, is not ‘a politically 
correct expression’. (РИА Новости. 16th Nov. 2016) The 
meaning of this unusual word-formation patterned after 
acclimated Americano is described as “un-pc” (contrary 
to the rules of political correctness) because of the tension 
between Russia and America. 

Group b) comprises lexico-syntactic and syntac-
tic hybrids. In September 2014 Mikhail Zhvanetsky 
(Михаил Жванецкий), a premier Russian stand-up co-
median and writer, born in Odessa in Ukraine, started his 
concert in Kiev with the oxymoron: ‘Good evening, dear 

1 There are numerous examples 
of similar hybrids in Zhabotin-
ska, 2014 and Perianova, 2014.
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enemy country!’ (Здравствуй, родная вражеская земля!) 
Undoubtedly, this hybrid collocation is a reflection of his 
attitude to the conflict. See also such compounds and col-
locations as национал-популисти, либерало-фашист, 
соросоид-толераст, путиноид-патриот; liberal to-
talitarianism, liberal fascism, liberal progressives.

Most of these combinations are negative. Accord-
ing to Russian media, after the UN resolution on Russian 
propagandaр Europe has turned into the land of liberal 
totalitarianism. (Yahoo news, April, 2016). In April 1990, 
Roger Kimball, an editor at the conservative journal, The 
New Criterion, published Tenured Radicals: How Politics 
Has Corrupted our Higher Education attacking what he 
called ‘liberal fascism’. (Weigel, 2016) 

Equalizing different concepts and referents and hence 
attributing negative connotations is typical of most syn-
tactic hybrids. Anything may be made identical to or the 
same as anything else in the age of hybridization through 
the use of rhetorical devices, such as hyphens, comas, 
conjunctions, and repetitive concatenates. E.g. Russo-
phobe = liberast = sorosoid, Banderovtsi = ukraintsi = 
fascists, used in media and online forums. The new presi-
dent of Bulgaria is described as ‘Russophile and patri-
ot’, and his election as a failure of the West: ‘Русофил и 
патриот стал президентом в Болгарии’. (tsargrad.tv/.../
rusofilija-v-bolgarii-na-podhode-vopros-o-vyho.) In his 
speech on the eve of Hungary’s national day Victor Or-
ban (2016) describes Europe as free, independent, Chris-
tian equalizing these adjectives. Russophobe-liberal and 
Russophile-patriot are on the verge of turning into com-
pounds, just as putinoid-patriot. Both are concatenates re-
peatedly used by the opposing sides. Patriots, of course, 
refers to members of nationalist parties, rather than those 
who love their country.

Syntactic mixes are especially typical of totalitarian 
speech whose key element, according to Victor Klemper-
er (1957), is the inversion of subject and predicate: the 
victim is actually the torturer, or the Nazis are defend-
ing themselves against aggression. Moreover, totalitarian 
speech usually includes ‘new’ terms whose definition has 
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only been partially understood, imbuing them with the 
exact opposite meaning. 

socio-pragmatic perspective on hybrids
The term socio-pragmatics was suggested by Leech 

(1983, p. 10). According to M. Georgieva, (2010, p. 148)  
“Amongst the key roles of language as a mediating tool in 
constructing social practices are the “framing” of events 
and activities, identity building, the regulation of inter-
personal relations and the diffusion of ideas and values 
through communities of practice”. The above definition 
emphasizes the importance of social situation and its 
interaction with language and discourse in general. Dis-
course is interdependent with social life – its analysis in-
tersects with meanings, activities and systems outside of 
itself. The two groups described below, socio-semantic 
and pragma-semantic hybrids, are very common in po-
litical discourse although they often intersect and overlap.

To quote M.Saville-Troike (2008, p. 104): ‘Mean-
ing is negotiated during the process of interaction and is 
dependent on intent and interpretation of previous utter-
ances.’ In other words, because of the ideological and/
or cultural base the emerging meaning often turns out to 
be different for different members of discourse commu-
nities. Our age has witnessed an abundance of semantic 
hybrids and their number is constantly on the rise.

Socio-semantic hybrids include the so-called conten-
tious words, democracy, freedom, patriotism, national 
identity and lately populism. The label is the same but the 
referent and/or concept behind the same phonetic form 
differ. Contentious words are a good illustration of Witt-
genstein’s postulate that the meaning of the word is its 
use. Let us move on to an illustration of the use of some of 
these words and start with the much abused term democ-
racy. The dictionaries define its most common meaning 
as government by the people (Merriam Webster online). 
This meaning may be illustrated by the slogan: ‘Invest in 
democracy, not in corporate welfare’. Amongst other 
meanings, see also: a political unit that has a demo-
cratic government; the common people especially 
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when constituting the source of political authority; 
the absence of hereditary or arbitrary class distinc-
tions or privileges.

Compare, however, the use of the word by politicians 
and the media: 

We must promote democracy and ensure that the people 
are the masters. To have the Chinese Communist Party in 
power is to lead, to support and to ensure that the people 
become the masters, … [to ensure this] we must strength-
en the party’s governing ability. (Hu Jintao, former PRC 
president, 15 Sept 2004, quoted by Mey and Ladeguard)
To distinguish between the way ‘we’ and ‘the others’ 

use this word different collocations are used: Real and 
genuine democracy (in our country), façade democracy 
(in the West), sovereign democracy (in Russia, accord-
ing to V. Putin). In V. Putin’s interview to Bild in January 
2016, he defines democracy as power of the people and 
the influence of people on power, but asserts that there 
can be no identical clichés for democracy in different 
countries. The Western democracy is described by the 
Russian President as weak and easy to manipulate liberal 
democracy which is corrupt, inefficient, chaotic and, ulti-
mately, not democratic. (Bild, 11.01.2016) Consequently, 
democracy, according to Putin is no longer democracy. 
A different view of democracy is espoused by the EU. 
According to the Nov.2016 EU parliament resolution, 
since Russia annexed Crimea in 2014 the Kremlin had 
stepped up efforts to “challenge democratic values, di-
vide Europe, gather domestic support and create the 
perception of failed states in the EU’s eastern neigh-
bourhood” (AFP, 2016). Not surprisingly, Putin lashes 
out at the European Parliament for “trying to teach us 
democracy” while at the same time there is a “clear 
degradation... of the concept of democracy in Western 
society” (Yahoo. News, Oct. 2016). 

The Turkish President Erdogan also advocated ‘de-
mocracy’ as he urged everybody who is pro-democracy 
to go out into the streets after the recent failed coup, thus 
defining his own power as democracy – a claim denied by 
his opponents. Sometimes, the same politician may use 
this word as something good in one context and as some-
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thing bad in another. Valeri Simeonov (MP and Head of 
the Patriotic Front Party) used the word positively, when 
in July 2016 he described Turkey as an Islamic state with-
out any democracy, (kanal3.bg/... and negatively when 
he called upon Bulgarians living abroad to stop talking 
about stupid democracy (Dnevnik, 3.05.2016). According 
to Paul Lendvai (2012) illiberal democracy in Hungary 
is gradually turning into a fuehrer democracy. Thus, the 
word ‘democracy’ is used as a hybrid reminiscent of 
what Humpty Dumpty said: when I use a word it means 
just what I want it to mean.

Let us move on to the use of freedom: First, a dic-
tionary definition:

the quality or state of being free: as in the absence of ne-
cessity, coercion, or constraint in choice or action; libera-
tion from slavery or restraint or from the power of another; 
independence – the quality or state of being exempt or re-
leased usually from something onerous; a political right. 
(Merriam Webster online)
Victor Orban’s use of the word in his address on 

Hungary’s National day in March 2016 has a different 
meaning:

1. Europe is not free. Because freedom begins with 
speaking the truth. 

2. Europe is the community of Christian, free, and 
independent nations. (Orban, V. 2016)

The rhetoric reflects Orban’s anti-immigration stance, 
whereas comas illustrate his belief in close proximity be-
tween the concepts of free, independent and Christian.

V. Putin goes further than that and declares the word 
as ‘empty and manipulative’: ‘Concerning democracy in 
Russia, I think: the powers like to talk about “freedom” in 
order to wash the population’s brains’. (Bild, 2016) 

The word freedom in the meaning of ‘political right’ 
becomes conspicuous by its absence in the new version of 
the Guidelines of the Foreign Policy of the Russian Fed-
eration released on Dec. 1 2016 where there is no men-
tion at all of people’s rights and freedoms. (The Foreign 
Policy Concept of the Russian Federation, 2016) 
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Now to populism, which is a new truly global favour-
ite in America and in Europe – from the prosperous Swe-
den to crisis-ridden Greece. The most common dictionary 
meanings are: 

any of various, often anti-establishment or anti-intellectual 
political movements or philosophies that offer unorthodox 
solutions or policies and appeal to the common person 
rather than according with traditional party or partisan 
ideologies; as grass-roots democracy; working-class ac-
tivism; egalitarianism, representation or extolling of the 
common person, the working class, the underdog, etc.: 
(Dictionary.com) 
The political term populism is often used as an 

explanation for any actions that are not in people’s fa-
vour. It suggests suspicion and hostility towards elites 
and towards the main political forces and the establish-
ment. And it often positions itself as the voice of genu-
ine ‘patriotism’ – another contentious word. According to 
Trump (Wall Street Journal, April 2016) people’s will is 
the only antidote to decades of the rule of a handful of 
elites. People are always right and the elites are wrong. 
Norbert Hofer, the Austrian presidential contender, whose 
2016 campaign slogan was Österreich über alles asserted 
that his opponent was backed by the cream of the soci-
ety while he himself was backed by the people, and that 
Trump’s victory meant that people had enough of elites 
(RT, Dec. 2016). However, ‘populism hit a snag in Aus-
tria’s presidential elections’. (Economist, Dec.4, 2016) 
According to Martin Schultz, president of the European 
Parliament, Mr Van der Bellen’s victory is “a heavy de-
feat of nationalist and anti-European, backward-looking 
populism” (FT, Dec. 19, 2016). 

In line with what was pointed out above, far right 
populism and far left populism often overlap. First the 
case of Bulgaria. The Bulgarian PM Boiko Borisov loves 
the word. He repeatedly asserted that there is an excess of 
populism in Bulgaria and that populism in Bulgaria is apt 
to result in wheeler-dealing behind the scenes. To avoid 
what he calls ‘a populist approach’ he opposed pension 
hikes and salary rises on the eve of the elections. (Blitz. 
bg. 2016) 
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In USA some Trump critics reject his elections as 
populism. By the same token, Marine Le Pen is referred 
to as Europe’s biggest populist danger (Economist, Nov. 
17, 2016). In Italy the 20-point margin in the referendum 
was regarded as a major victory for the populist Five Star 
Movement, which led opposition to the reform, and the 
xenophobic Northern League. (Guardian 5th Dec), where-
as Prime Minister Mateo Renzi announced his resignation 
and handed populists a victory in the heartland of Europe. 
(Wall Street Journal, 4th December 2016) 

The words populism and democracy may be traced 
back to similar historical meaning but different etymolo-
gy: populous (people – Latin), demokratia (popular pow-
er – Greek). Yet, they are often used as opposites. ‘Let’s 
make America great again’ (Trump); ‘Austria above all’ 
(Hofer), ‘Let’s return a spirit of greatness to France’ (Ma-
rine Le Pen) are the most common populist slogans but 
they can hardly be considered ‘democratic’. 

Overall, the meaning of contentious words matches 
Victor Klemperer’s {REF} description of such charac-
teristics of totalitarian speech as the separation of the 
signifier and the signified, extreme oversimplification of 
concepts, their loss of any clear meaning, and the fore-
grounding of a vague image imbued with some kind of 
emotional overtones.

pragma-semantic hybrids
The main feature of these hybrids is that they have 

the same referent (signified) but a different form (signi-
fier). Often, the hallmarks of these hybrids are shifts and 
switches of codes, and consequently incompatible histori-
cal narratives. They are exemplified by toponyms legiti-
mating a certain historical narrative. Thus, if Askeran is 
an Azeri word, it means that the Askeran fortress and the 
surrounding territory cannot be but Azerbaijan. Converse-
ly if the Tigranakert ruins attest that it was founded in the 
first century BC by the Armenian King Tigran the Great, 
but now is in Nakhchivan (Azerbaijan’s territory separat-
ed from the country by Armenia), Armenia has the right 
to territorial claims on Nakhchivan, because what used to 
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be Armenia cannot be but Armenian. (Nagorny Karabach 
Speech Factor) Such toponyms represent what Ancient 
Greek rhetoricians would have called ‘exonyms’ – a term 
for another group, which signals that the speaker does not 
belong to it. 

Proper names may also fit this group. The renaming 
of ethnic Bulgarian Turks during the so-called Reviv-
al Process which aimed to legitimate a version of their 
cultural identity affirmed by the state is a case in point. 
Many words included in this group may be described as 
hate catalysts, cf., for example, the use of historical her-
itage, genocide, aggression, occupation, propaganda in 
Armenian-Azeri mutual hate speech illustrated in an ex-
cellent study conducted by the Yerevan Press Club with 
the ‘Yeni Nesil’ Journalists’ Union of Azerbaijan within 
the framework of the project ‘Armenia-Azerbaijan Media 
Bias Reduction’ of Eurasia Partnership Foundation. What 
emerges is a mutual hate glossary divided by clichés, 
stereotypes, and the dissemination of false or distorted 
information. Such hybrids serve as permanent reminder 
of a people’s grievances and of the enemy’s inhumanity. 
They were originated by concrete or perceived facts, but 
have evolved with the deterioration of relations between 
the two peoples, and they themselves have contributed to 
the worsening of relations. The key words and the facts 
they refer to become un-paraphraseable, non-negotiable, 
and not even alternatively thinkable. (Nagorny Karabach 
speech factor) Other illustrations: fascist Russia (as la-
belled by Ukraine), or fascist Ukraine (as referred to by 
Russia).

A distinct subgroup of pragma-semantic mixes is rep-
resented by the much disputed political correctness which 
Thomas Trenton describes as secular liberal-puritan hy-
brid. According to the Guardian pc was a useful invention 
for the Republican right because it helped the movement 
to drive a wedge between working-class people and the 
Democrats who claimed to speak for them: 

Political correctness’ became a term used to drum into the 
public imagination the idea that there was a deep divide 
between the ‘ordinary people’ and the ‘liberal elite’, who 
sought to control the speech and thoughts of regular folk. 
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Opposition to political correctness also became a way to 
rebrand racism in ways that were politically acceptable in 
the post-civil-rights era. (Weigel, 2016)
Weigel (2016) also asserts that pc denunciations 

abound in British rightwing tabloids whereas Trump in-
augurated a new phase of anti-political-correctness. The 
phenomenon is ranted against by German and French na-
tionalists and is alleged to blame for the drop in academic 
standards, academic inequality and problems in education 
in general. (Weigel, 2016) Noteworthily, pc is a global 
phenomenon. Though fairly recent, it has been much 
disputed in post-socialist countries. Consequently, socio-
semantic and socio-pragmatic hybrids are a clear-cut 
case of the weaponization of language.

The spread of hybrids has changed people’s per-
ception of key values and statements. Since lies do not 
matter, the ‘true: false’ opposition gives way to ‘correct: 
incorrect’ opposition – e.g. correct thinking, voting cor-
rectly. The social picture currently reflects another new 
opposition – ‘closed: open’ rather than ‘right : left’:

We are either “drawbridge up” or “drawbridge down”. Are 
you someone who feels your life is being encroached upon 
by criminals, gypsies, spongers, asylum-seekers, Brussels 
bureaucrats? Do you thing the bad things will all go away 
if we lock the doors? Or do you think it’s a big beautiful 
world out there…? (Stephen Shakespeare, the British head 
of YouGov poll, 2005 quoted in Economist, 30.07. 2015)

in lieu of conclusion
Cultures targeting messages produce a tendency to men-
tal consumption. They tend to breed texts and result in a 
backlash of social division, into ones that transmit texts 
and ones that receive them. This brings about an increase 
of social passivity on the part of the receivers because of 
a psychological dependency on the ready-made “truth” of 
the messages arising from other people’s mental effort. 
(Lotman,  2014, pp. 22–24 – my translation) 
The lines between different entities are blurred and 

it becomes easy to glue together disparate entities. These 
entities are often linked by pathos which in the post-truth 
world displaces logos as emotional overtones turn out to 
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matter much more than the actual message because trust 
rather than check-up on facts has become de-rigeur:

The fragmentation of news sources has created an 
atomised world in which lies, rumour and gossip spread 
with alarming speed. Lies that are widely shared online 
within a network, whose members trust each other more 
than they trust any mainstream-media source, can quickly 
take on the appearance of truth’. (Economist, Sept. 20, 
2016) 

Passion has brought forth the upside down world 
of hybrids where jumping is equal to protesting against 
the powers that be, e.g. “кто не скачет, тот москаль!” 
(Ukraine) кой не скача е червен (България). Yet, it is 
good to remember that many biological cross-breeds turn 
out to be infertile. Pro-truthers! stand and be counted.
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Abstract

Cet article met en observation et définit le rôle 
des mots-clefs dans la perspective fonctionnelle 
de chaque phrase lors du passage du connu à l’in-
connu que représente le rythme de la progression 
thématique. 46 articles des médias français en ligne 
ont été examinés à cette fin.

Mots-clefs: microstructure, 
progression thématique, mot-clef

Il existe toujours la nécessité que les phrases d’un 
texte soient reliées entre elles pour qu’il soit considéré 
logiquement intégral et “il doit comporter dans son déve-
loppement linéaire des éléments de stricte corrélation“. 
(Combettes 1983: 75) Ce transfert de logique et d’épa-
nouissement du corps textuel s’opère au niveau du pas-
sage du déjà connu – thème /T/   au nouveau – rhème /R/ 
dans la perspective de chaque phrase.

La répétition simple, la pronominalisation, la syno-
nymie ou la substitution lexicale sont les options princi-
pales de construction du thème, les nouvelles données ou 
le nouvel apport d’informations définissant la notion de 
rhème. Il va sans dire que le thème et le rhème se complè-
tent sans se contredire et assurent la cohésion textuelle.

La manière de ranger et d’ordonner les thèmes et les 
rhèmes dans le texte représente la progression thématique.

Cette dernière peut se présenter sous différentes 
formes dont les plus répandues sont la progression li-
néaire, la progression à thème constant, la progression à 
hyper thème et la progression mixte.
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De leur côté, les mots-clefs sont définis dans le La-
rousse comme les mots essentiels d’une phrase ou d’un 
texte.

L’idée de cet article est d’essayer de déterminer la 
place et le rôle des mots-clefs dans la progression théma-
tique. A cette fin nous avons examiné quelque quarante 
six articles des médias français en ligne.

Nos premières observations seront illustrées par le 
texte qui suit.

saint-Denis : incendie dans un immeuble,  
un homme est entre la vie et la mort
Ronan Tésorière avec Victor Tassel
LeParisien.fr25 décembre 2018
t1Un incendie à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 

R1a fait plusieurs blessés dont deux graves ce mardi soir
 t1 L’incendie  R2 s’est déclaré vers 19h30 dans un 

immeuble d’habitation. R3Treize personnes sont blessées 
dont trois enfants et un pompier intoxiqués.R4 Quatre 
personnes ont sauté par la fenêtre, deux sont dans un état 
grave.

t1L’incendie R5 s’est déclenché dans un immeuble 
de trois étages aux alentours de 19h30 ce mardi soir dans 
le quartier de la Plaine Saint-Denis, au 80 avenue du Pré-
sident-Wilson, non loin du Stade de France. Selon des té-
moignages recueillis par Le Parisien, R4=t2 quatre per-
sonnes ont sauté par les fenêtres de l’immeuble, R6 deux 
sont dans un état d’urgence absolue.

r6=t3 Un jeune homme, qui a sauté du troisième 
étage, R7 est entre la vie et la mort, a indiqué un porte-pa-
role de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). 
Il a été évacué à l’hôpital tout comme R6=t4 une femme, 
tombée du troisième et r8 « dont l’état est stabilisé ».r4= 
t5 Un adolescent présenté comme le fils de cette femme 
R9 a réussi à descendre jusqu’au balcon du deuxième au 
moyen d’une corde en drap.R4=t6 Un homme présenté 
comme le père de famille R10 s’est également échappé 
de cette façon.
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t1Le feu R11 s’est déclaré dans un appartement du 
premier étage d’un immeuble d’habitation qui en compte 
trois et «s’est propagé très rapidement via la cage d’es-
calier avec un effet cheminée», a précisé le porte-parole.

t1L’incendie, R12 qui a mobilisé une cinquantaine 
de pompiers et une vingtaine d’engins, a été maîtrisé «au 
bout d’une heure» et a fait également «onze blessés légers 
dont trois enfants et un pompier», ont indiqué les pom-
piers. t1 Les causes et les circonstances de l’incendie 
R13 étaient inconnues mardi soir.

T1

 R11 R12 R13

R1=R5 R2 R3 R4=T2 R6 = T3 R7
 = T4 R8
 T9 T5                                                     

 T6
 
 R10

                                                       
 Si l’on doit déterminer le type d’enchaînement des 

thèmes et de rhèmes du texte ce sera sans doute une pro-
gression mixte ramifiée avec prédominance d’un thème 
constant.

Effectivement T1, l’incendie, donne lieu à plus de la 
moitié des rhèmes, sept plus précisément. Et c’est le mot-
clef principal, repris six fois par simple répétition et une 
fois par synonymie complète.

T2, quatre personnes, est au fait très intéressant 
dans notre cas. Il renferme en soi T3, T4, T5 et T6. De sa 
part T3, un jeune homme, est le deuxième mot-clef mais 
il porte le même poids significatif dans le texte que les 
trois autres thèmes cités si-dessus.

La conclusion qui s’impose est que les mots-clefs 
dans leur rôle de thèmes du texte assurent sa cohérence 
et solidité tout en permettant son développement et en-
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richissement dûs aux porteurs de nouvelles informations 
que sont les rhèmes.

 Ces considérations viennent appuyer notre hypo-
thèse que les mots-clefs ne sont pas que de simples re-
pères de compréhension globale, mais ont aussi un rôle 
constructif opérant plus spécialement au niveau de la mi-
crostructure textuelle.
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резюме

Статията анализира дискурса на популярен ра-
диожурналист по отношение на употребата на 
език на омразата. Използва се корпусноподпо-
могнат анализ на дискурса. Чрез автоматично 
генерирани ключови думи се проверяват лявото 
и дясното обкръжение за обидни квалифика-
ции, етикети и други особености. Ползват се 
политически и езиковедски определения за ези-
ка на омразата. Правят се изводи за характера 
на езиковите средства, които определят ефекта 
от текста. 

Ключови думи: език на омразата, дискурс, 
медиен език, корпуси, ключови думи.

„Знаете ли къде живеят най-моралните, най-
честните, най-принципните, най-безпощадните 
към всяко непристойно поведение хора? В Холи-
вуд, разбира се. Откакто се разрази скандалът 
около продуцента Харви Уайнстийн, май не ос-
тана холивудска знаменитост, която да не е 
заклеймила сексуалното хищничество. Особено 
активни в заклеймяването са актрисите. Те си-
пят такъв огън и жупел върху предполагаемите 
изнасилвачи, все едно са доживотни носителки 
на титлата „Мис морален съдник“. Нямаше да 
има нищо лошо в заклеймяването на порочните 
сексуални практики, стига  упреците да не идва-
ха точно от холивудски актриси. Публична тай-
на е, че голяма част от тях не само че не са били 
сексуално малтретирани от продуценти и режи-
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сьори, а са чакали на опашка, за да предложат 
сами интимните си услуги. Прекрасно знаят 
днешните морални законодателки, че  най-бър-
зият път към ролята, славата и парите минава 
през размяната на ласки с влиятелни в шоубизне-
са мъже.“
Такъв текст не може да се приеме без емоция. 

Клеветническият стереотип, че холивудските актри-
си – а и редица други жени, споменати нататък в ста-
тията – преспиват с режисьори, за да получат роля 
е представен като даденост в един злъчно-ироничен 
тон. Всъщност, БНР излъчи този материал, без  да го 
качи на страницата си. Писмен документ за излъчва-
нето от националното радио липсва, но текстът е пуб-
ликуван в списанието A-specto, издание на Урманов 
ЕООД, излизало от 2014 до 2017 г. под редакцията на 
Калина Андролова (по данни от Уикипедия). Автор е 
Петър Волгин. 

Дали това съставлява реч на омразата проверява-
ме чрез нарочната препоръка на комитета на минист-
рите от Съвета на Европа (1997): 

…понятие, което покрива всички форми на изразява-
не, които разпространяват, подбуждат, насърчават или 
оправдават расовата омраза, ксенофобията, антисеми-
тизма или други форми на омраза, основани на нетоле-
рантност, включително нетолерантност, изразена чрез 
агресивен национализъм и етноцентризъм, дискрими-
нация или враждебност срещу малцинствата, мигран-
тите и хората от имигрантски произход.
Според това определение езикът на омразата е 

политическо понятие. То се свързва с третирането на 
общности, към които е регистрирано специално от-
ношение. Холивудските актриси не са такава група. 
Пресупозицията е въпрос на стереотипи, отдалечени 
от родната действителност, недоказани и недоброна-
мерени в непознаването на обекта. Може би жените 
като цяло са по-обхватна група от визираната в този 
текст, но те са една по-широкообхватна група. 

Изследователите на езика правят обобщение-
то, че чрез езика на омразата се дефинира двустран-
на релация: една социална група и опонентите и –  
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доколкото съществуват групи, които дефинират себе 
си в опозиция с други – малцинства.  Разделението се 
разглежда като функция на дискурса, а не е предвари-
телно дефинирано по политически белези (Архангел-
ская, цитирана в Ефтимова 2016). 

Под език на омразата или реторика на ненавистта се 
разбира обобщено обозначение на езиковите средства 
за изразяване на рязко отрицателно отношение към 
„опонентите“ – носители на друга система от религи-
озни, национални, културни и по-специфични субкул-
турни ценности. Така езикът на враждата се тълкува 
като вербална агресия, която има други цели, страте-
гии, тактики и средства за изразяване в сравнение с 
политическата коректност.

По-мащабни изследвания на езика на омразата налагат 
неравностойните отношения в обществото върху езика 
на омразата.  Ефтимова (2016) обобщава следните ха-
рактеристики на понятието език на омразата (ЕО):

ЕО е езикова дискриминация
Насочен към нарушаването на правата на определени 
социални групи (консолидирани около расата, пола, 
физическите увреждания, етническата принадлеж-
ност, сексуалните предпочитания и др.).
Схваща се като относим и към съдържанието/идео-
логията, и към начина, по който е изразено (т.е. то е 
когни тивно и лингвистично понятие)
Засяга само трайно формирани общности или лич-
ността според принадлежността ѝ към някоя от тези 
общности.
Главно проявление – речта, а не езикът.
Функционира само в сферата на публичното общуване.
Контекстът е съществен фактор за оценката на слов-
ните употреби.
ЕО е свързана със социално-езиковия вектор на про-
цеса на демократизация на отношението към нормите, 
който има антипуристки характер и се характеризира 
със спад на уважението към езиковата норма.
Той е контролирана и идеологически мотивирана рече-
ва практика с рецидивиращ характер.
Явлението се свързва с естествени езикови процеси в 
речта –дисфемизацията и детабуизацията – и не обхва-
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ща всички езикови средства, чрез които се реализират 
тези процеси.
Основен механизъм – лексикалната субституция на не-
обидни номинации с обидни.
ЕО включва дисфемистични, ортофемистични и поня-
кога евфемистични номинации.
Лексикалната субституция е мотивирана от уронване-
то на престижа на социални групи и на личността и от 
желанието за увеличаване на социалната асиметрия по 
различни признаци.
Проявите му не включват употребите, които се регули-
рат чрез прагматичните речеви правила като езиковия 
такт, езиковия вкус и етиката.
Явлението е манипулативно по своя характер – за неу-
трализация на противника.
Явлението е целенасочена езикова проява.

теоретична рамка
С това обяснение езикът на омразата минава от по-

литическа дефиниция към явление от сферата на езика. 
Като аналитично понятие често се ползва надизречен-
ската структура дискурс.  Един от основоположниците 
на Критичния анализ на дискурса, Норман Феърклъф 
(2013) го дефинира като семиотичен процес:

Съществува дълга традиция в рамките на критично-
то изследване на обществото, видимо, например, при 
Маркс, да се наблюдава социалната действителност 
като „концептуално медиирана“, както бихме казали 
днес – в смисъл, че социалните събития и практики 
не минават без съответната репрезентация, пресъзда-
ване и осмисляне или теории за съответните събития и 
практики, или, казано по различен начин, социалните 
реалности имат рефлексивен характер, в зависимост 
от това как хората ги виждат, представят и осмислят, 
участвайки в тези реалности. 
Теориите за дискурса – например, на Лаклау 

(2001), съдържат в основата си „илюзията за непо-
средствена, пряка връзка с нещата в естественото им 
съществуване.“ Тази връзка се осъществява в тройното 
единство на референт, феномен (понятие) и знак. Раз-
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граничаването им води до възможността медиираната 
действителност да се анализира чрез дискурса за нея.  

В една от крайните прояви на разграничаването 
на референта от феномена и знака, Барт (1964) твър-
ди, че знакът се свързва с хиляди конотации, които 
могат да бъдат „закотвени“ в едно понятие само чрез 
думи. В анализите си той стриктно разграничава де-
нотат от конотат, като първото е устойчива мисловна 
категория, за разлика от свободно асоциативния ха-
рактер на конотациите. 

Динамичната връзка между референт и понятие 
е обект на различни интерпретации. За Лаклау (1996) 
някои названия са по-фиксирани от понятията, които 
назовават. Тях той нарича празни знаци. По-близо до 
Барт (ibid.) е терминът плаващи знаци – такива, които 
не са здраво фиксирани към езиковите изрази, с които 
се назовават. Затова той нарича езиковите изрази „кот-
ви“, които натежават в полза на една от възможните 
конотации на обекта. 

Друг проблем, който изтъква Лаклау (2001) е не-
уловимата същност на езика на надизреченско ниво. 
За разлика от другите езикови нива, които са стройно 
опи сани в рамките на звуковата, словната и изречен-
ската структура, нивото над изречението изглежда 
вън от контрол. Ограничаването и придаването на 
структура изглеждат като кастрация, лишаване от ва-
жни компоненти. Този проблем се разрешава с корпу-
сите, които са създадени по строги критерии и така ги 
правят представителни за даден вид дискурс. 

Изследването на дискурси става чрез съставяне на 
корпуси според строго дефинирани критерии, така че 
те да са представителни за речта на даден човек. В слу-
чая текстовете на Волгин, публикувани  в списанието 
А-specto, разкриват особеното представяне на социал-
ната реалност от автора, дискурса, който определя от-
ношението му към социалната действителност.

Анализът на корпуси става с помощта на ключови 
думи. Терминът „ключовост“ е преексплоатиран, но в 
рамките на корпусно подпомогнатия анализ на дис-
курса той има ясна дефиниция. Според Стъбс (2010) 
ключовостта е обусловена от статистически показате-
ли: ключовите думи са значимо по-честотни в даден 
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тип дискурс, отколкото може да се очаква според дан-
ните от мащабен референтен корпус. 

Според Бейкър (2006) ключовите думи не разкри-
ват същността на дискурса, но насочват изследовате-
ля към важни понятия в текста (в сравнение с други 
дискурси), които помагат да се подчертае съществу-
ването на видове (вграден) дискурс или идеология. 
Проследяването на думи, които са ключови в даден 
дискурс, в какви граматически категории са въплъте-
ни, установяването на повторяеми модели трябва да 
дава информация за съответния дискурс. 

анализ
В рамките на такава теоретична постановка ще 

се опитам да установя употребява ли Волгин език на 
омразата. Ключовите думи от корпуса представят ус-
тойчиви понятия в дискурса на автора. Структурите, 
в които се появяват, очертават идеологиите, проекти-
рани с дискурса. Ако те носят в себе си уронване на 
престижа на групи в обществото, тогава можем да ха-
рактеризираме текстовете като реч на омразата.  

Корпусът е съставен от всички негови текстове, 
публикувани в списанието A-specto от 2014 до 2017. 
Списанието се редактира и списва от хора с леви 
убеждения. Статията в Уикипедия съобщава за уклон 
срещу фондации и общества – макар самото изда-
ние да се финансира от фондация. Като основен свой 
обект на отрицание то дефинира неолиберализ ма. 
Ценностите включват ляво мислене и социална спра-
ведливост. По отношение на медийния дискурс спи-
санието се самоопределя като алтернатива. 

Текстовете, използвани за корпуса са 25. Изклю-
чени са само интервютата, които списанието е публи-
кувало от автора, тъй като те включват реч и мнения 
на други хора. 

Общият брой думи е 22,232. Това е малък, но пред-
ставителен корпус за автора. Не са заложени стоп-думи. 
Ключовостта е изчислена при съпоставка на честотния 
списък на думите от корпуса с корпуса на BulTreebank 
(Симов и Осенова 2004) по метода log likelihood. Рабо-
тен инструмент е Wordsmith (Скот 2012).
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Анализът установява в какви структури се явяват 
ключовите думи от текста – с какви определения, пре-
дикации и т.н. Това личи от конкордансите, изолирани 
с помощта на софтуерния продукт Уърдсмит. 

Ключовите думи с висока стойност на ключовост 
в един корпус обикновено включват лични имена, то-
поними и съществителни имена от съответната сфера 
на обществения живот (Скот 1997). Първите две кате-
гории са изключени, тъй като в толкова малък корпус 
тяхната изключителност е по-скоро въпрос на случай-
ност. Изключвам и ключови думи, които се срещат 
само в един текст, тъй като употребата им е случайна. 

Според предишни изследвания (Тарашева 2015), 
думите, които са ключови с повече от една форма от 
парадигмата си, са с по-голяма значимост за текста. 
Такъв тип повторяемост показва, че съответният 
обект се представя в различна светлина, чрез различ-
ни езикови функции.  

 Ключовите думи, изолирани по описания меха-
низъм са следните:   

Ключова дума честотност % текстове
МИГРАНТИ 10 0.04 7
МИГРАНТСКА 5 0.02 3
МИГРАНТИТЕ 5 0.02 4
БРЮКСЕЛСКИТЕ 9 0.04 6
БРЮКСЕЛСКИЯ 9 0.04 4
БРЮКСЕЛСКИ 5 0.02 4
ЕЛИТИ 13 0.06 6
ЕЛИТ 15 0.07 8
ГРАНТОВИТЕ 7 0.03 4
ГРАНТОВИ 4 0.02 3
ГРАНТАДЖИИТЕ 3 0.01 2
ДъРЖАВИ 37 0.17 16
ДъРЖАВА 35 0.16 14
СВЯТ 39 0.18 16
ХОРА 66 0.30 21
ДЕМОКРАЦИЯТА 20 0.09 7
НОРМАЛНИТЕ 11 0.05 6
ПОЛИТИЦИ 21 0.09 13
ЕВРОПЕЙСКИ 25 0.11 12
ЕВРОПЕЙСКИТЕ 15 0.07 8

Таблица 1. Ключови думи в корпуса.
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Ключовите думи показват, че дискурсът създава 
опозиции: елити/обикновени хора; брюкселски поли-
тици/местни, мигранти/местно население. В най-голям 
брой текстове се повтаря фразата ОБИК НО ВЕНИ(ТЕ) 
ХОРА. Те са противопоставени на ЕЛИТА. Като сино-
ним се явява определението НОРМАЛНИТЕ ХОРА. 
Авторът на текстовете говори за тези хора с първолич-
но местоимение за множествено число НИЕ. Обикно-
вените хора, чиято подразбираща се характеристика е 
„нормални“, според текстовете нямат общо със стре-
межите на това, което Волгин нарича ЕЛИТИ. Самият 
той, противно на факта, че заема привилегированата 
позиция на журналист, който може да се обръща пряко 
към огромната публика на националното радио, дубли-
рана от електронната медия A-SPECTO, представя себе 
си като един от ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА. Така авторът 
естествено отрежда за себе си позицията на говори-
тел на тези хора, който дава оценки и мнения от тяхно 
име – една типично популистка поза.  

N

28

Concordance

хора, нито  от  представителите  на елита . Разбира  се, в  момента  обикновените  хора   с негодувание  в  южната  ни  съседка . Тя  не  се приема  нито  от  обикновените 

29 хора имат  по-належащи  грижи . Основната  им  тревога  е, че ако  правителствените   хора , нито  от  представителите  на елита . Разбира  се, в  момента  обикновените 

30 хора, на тяхното здраве  и на околната  среда . Ще  се тъпчем  основно  с ГМО  храни ,  Европа  ще  бъде  лишена  и от  малкото  останала  защита на работата  на обикновените 

31 хора, какво  общо  имаме  с това? Ние  сме напълно  невинни . За жалост , имаме  общо . това е политиката  на висшите  европейски  и американски  елити . Ние , обикновените 

32 хора. Така  ние  се превръщаме  в  изкупителни  жертви  за престъпленията , които  са  до  президентите , премиерите , милиардерите  и затова унищожаваш  обикновени 

33 хора. Държавни  служители , работници  и пенсионери  протестират  в  големите  състояние  да се справят  с песимизма  и с нарастващия  яд на все повече  обикновени 

34 хора, дори  не  успяват  да спечелят  3% на изборите , за да влязат  в  парламента . На а пък  тези, които  твърдят , че последователно  защитават  интересите  на нормалните 

35 хора не  спира  да се разширява . Вече  няма нищо  общо  между  начина , по  който  , отколкото  до  европейските  си съграждани  . Пропастта  между  елита  и нормалните 

Фигура 1. Конкорданс на ХОра 
подравнен на -1.

Идейната опозиция е представена от ЕЛИТИ. 
Географски те са обединени в еклектичната локация 
„вашингтонски и брюкселски“ и „евро-американ-
ски“. Непоследователната географска номинация на 
копулативните определения се коригира с друга –  
НАДНАЦИОНАЛНИТЕ, на които се приписват коло-
низаторски свойства: „Той (елитът – Е.Т.) има нужда 
от нещо като подмандатни територии, в които да се 
разпорежда, без да среща никаква съпротива.“ Поли-
тически елитите се определят като принадлежни към 
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основния враг – либерализма, като за целта е сътворен 
нарочен термин ЛИБЕРАЛСТВАЩИ. Този термин е 
неологизъм, чиито денотивен състав е описуем един-
ствено като „практикуващи либерални стратегии/
идеологии“, което не се свързва с дискретно разпоз-
наваеми действия от реалността.  За сметка на неяс-
ната денотация, конотациите са определено негативи. 
Така можем да определим термина като празен или 
плаващ – с неясно значение, към което всеки може да 
прикрепи денотат по свой избор, но прикрепен към 
явно нехаресван обект от действителността.  

Времево елитите се определят също с нарочно 
създадено определение: СЛЕДДЕСЕТОНОЕМВРИЙ-
СКИ. С това се очертава образът на врага – либерал, 
командван от външни сили, потисник на национал-
ните елити, изместил комунистическата власт преди 
1989. Възкресява се двуполюсният свят от преди де-
сети ноември 1989 – Западна Европа и Америка, като 
обединен враг на България – в миналото под опреде-
лението ИМПЕРИАЛИЗъМ, сега – като външен, ко-
лонизиращ нашественик, асоцииран с „либералства-
не“ – като всеки е свободен да изпълни пейоративния 
термин със съдържание по свое желание. 

При положение че словосъчетанията име и опре-
деления се повтарят в коментарите на Волгин, тези 
повторения резонират в съзнанието на слушателите/
читателите и остават там. Те изграждат образи с не-
ясно денотивно съдържание, но с пределно ясни ко-
нотивни послания. Може да се каже, че се изграждат 
номинации с уникално за дискурса на този журналист 
съдържание. Така, както народните песни изграждат 
образа на юнака с бяла риза, който жертва живота си 
за свободата на своя народ, така текстовете на Волгин 
изграждат  образа на елитите, които натискат назад 
българските елити и налагат едно особено брюксел-
ско-вашингтонско робство. 

  Друга доминираща тема според присъствието 
на няколко форми на лексемата е темата за мигранти-
те. Тя е развита с типичната метафора за ВъЛНИ, ко-
ито ЗАЛИВАТ Европа. Експлицирани са изрази, като 
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„затворени анклави на тотално различна култура“, 
„шляят се безцелно наоколо“, „няма да могат да бъдат 
мръднати“. С определено неприятните предикации се 
прави внушение, че мигрантите не работят, култура-
та им заплашва европейската и не личи възможност 
да се освободим от тях. Заключенията на Волгин са 
типичен случай на дисфемизация: „Възможно ли е 
държавите на Стария континент да интегрират, да 
направят част от своя начин на живот прииждащите 
хиляди хора от арабските и мюсюлманските държави. 
Елитите бягат от този въпрос, защото отговорът е от-
рицателен.“

Аргументи на спасяване от голямото зло на вой-
ната не са представени в дискурса. Предпоставя се 
без мотивация тезата за несъвместимост между двете 
култури. Така се приема за даденост една ксенофоб-
ска теза, която не подлежи на доказване, не допуска 
друг вид реторика, освен категорично отхвърляне. 

Дотук няма разлика между дискурса на Волгин 
и този на типичните ксенофоби у нас и в чужбина. 
Уникалната теория на Волгин е изложена в следния 
пасаж:

„Нали разбирате, че този наплив просто окончателно 
ще потопи и последните социални защити. Кой работ-
ник сега ще посмее да протестира, да стачкува, да иска 
по-добри условия на труд, когато знае, че наоколо има 
безброй много хора, които само чакат да заемат място-
то му? При това тези хора ще бъдат готови да работят 
за много по-малко пари, отколкото европейците.“
За разлика от типичната лява позиция на защи-

та за мигранта, лишения от права и защита човек, 
нашенският левичар оправдава ксенофобията си със 
страх от загуба на социална защита за работниците. С 
това се разцепва единството на работническата класа, 
като сравнително по-устроените се настройват срещу 
по-бедните и по-лишените от права. Така вместо да 
се търси обединяващ мотив за всички хора на труда, 
те се настройват срещу тези, които така или иначе са 
пределно лишени от средства и права. 

Но с втората група-обект на нехаресване – мигран-
тите, Волгин отваря и нов фронт срещу избрания от 
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него враг „брюкселския елит“. Според него, Брюксел 
вменява на България да приема бежанци – които вече е 
характеризирал като несъвместими с българската кул-
тура, неработещи и пилеещи фондовете. И това за него 
е част от пропадащата европейска култура. 

Тоест, дискурсите на Волгин носят всички белези 
на ксенофобията към мигрантите – метафорите за уда-
вяне и вълни, но допълват и типични за него мотиви, 
развити като строен аргумент против работническата 
солидарност и срещу европейските органи, които се 
опитват да се справят с миграцията. 

Ключовите думи грантови/грантовите/гранта-
джии се повтарят в израза ГРАНТОВИ ПОЛИТИЦИ И 
АНАЛИЗАТОРИ. Очаквано е новосъздадените от ав-
тора термини да имат ключов характер в дискурса му. 
Пример за това е  „грантаджии“. Суфиксът -джия е до-
бавен за формиране на дума със смисъл „изпълнител 
на дейност“, подобно на боя – бояджия, лов– ловджия 
и т.н. Съществуват обаче и нови названия, изпълне-
ни с негативен смисъл, като ЧАНТАДЖИИ: така бяха 
наречени служителите на МВР, които не дежурят по 
улиците, а работят в канцеларии, така да се каже „на 
топло“, за разлика от тези в активно взаимодействие 
с престъпниците. Може би суфиксът е с твърде наци-
онален характер и добавянето към една на практика 
чужда дума създава известна комичност на термина. 
Самото име ГРАНТ се дефинира като „Безвъзмездна 
парична помощ, субсидия, отпусната за подпомагане 
реализацията на определен творчески или друг про-
ект и изплащана на части.“ (Речник на българския 
език). Субсидиите за подпомагане на творчески про-
екти би следвало да са нещо добро. Много учени из-
брояват в биографиите си  спечелени грантове като 
доказателство, че в конкуренция с други, са извоюва-
ли доверието на хора, готови да финансират научната 
им работа – по-ценна от другите, незаслужили гран-
тове. Дефиницията също уточнява безвъзмездността 
на финансирането, т.е. получателите на грантовете не 
са длъжни да се отблагодаряват на спонсорите си. В 
корпуса обаче терминът ГРАНТАДЖИИ се употребя-
ва в негативен смисъл. По описания горе начин де-
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нотивното съдържание е отстранено, за да излезе на 
преден план една негативна конотивност. 

Глаголните действия, с които се свързват изра-
зите, производни на ГРАНТ са С ПЯНА НА УСТА 
ПОВТАРЯТ, ХЛИПАТ АКТИВНО, ОРЕВАХА СВЕ-
ТА И ОКОЛНОСТИТЕ и т.н. Подобно на изложените 
горе именни фрази, предикациите също са с предим-
но емотивна стойност и с неясна денотация. Това са 
иронични изрази, използвани от автора с цел да свър-
же въпросната група с пародийни действия. Липсва 
денотивна стойност – за какво е метафора пяната на 
уста, защо говоренето се нарича „хлипане“; за сметка 
на това конотациите на неприемане не могат да оста-
нат незабелязани. 

В корпуса се открива и еднозначна оценка на въп-
росните политици: ПъРВИЧНАТА ИМ РУСОФО-
БИЯ Е НЕСъСТОЯТЕЛНА. Отношението към Русия 
възниква неочаквано, но е със статут на даденост в 
дискурса на Волгин – грантовите политици са русо-
фобски настроени. Друг директен предикат е СА СЕ 
ПРОВАЛИЛИ ТОТАЛНО. Вместо да се докаже защо 
е несъстоятелна русофобията, авторът насочва непри-
емането към тези, от които тя произтича. Така един 
аргумент ad hominem се гарнира с емотивни, нищо 
неназоваващи номинации. 

Определенията също са иронични и затова са 
поставени в кавички: „велики“, други са откровено 
обидни: ОНЗИ СМЕШЕН ФРЕНСКИ ПРЕЗИДЕНТ 
ОЛАНД. Празната същност на номинациите, отка-
зът да се мотивират обвинения, разделенията, които 
се представят като даденост са причина дискурсът да 
предизвиква чувства и по-малко – размисъл.  

Същевременно в корпуса като „грантаджии“ се 
очертават стипендианти на Америка за България. 
Повторенията засягат и две прилагателни „Грантови“ 
и „грантовите“.

„Само че на различните етажи на американската вла-
стова система има достатъчно влиятелни хора, за кои-
то войната с Русия е от такова огромно значение, как-
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вото имат стипендиите на „Америка за България” за 
българските грантови анализатори.“
Твърдението, че грантовите анализатори разчитат 

за субсидията си от фондацията „Америка за Бълга-
рия“ отново не е формулирано, а съществува като пре-
супозиция на една представена като даденост пропо-
зиция. Така новосъздаденият термин има конотации, 
които засенчват и напълно обезсмислят денотивната 
им същност.

Отдалечаването от денотивния състав на езикови-
те изрази е типичен за дискурса на Волгин. То личи 
от използването на съкращението т.нар., следвано от 
изрази в кавички:

N

1

Concordance

нар. „Арабска  пролет” . Тогава  повечето  европейски  ръководители  се държаха  като  е видима  не  само през  последните  месеци . Тя  е факт  отдавна , още  от  времето  на т.

2 нар. „диктатори”  като Кадафи , Асад, Мубарак , въобще  не  си даваха сметка какви   екстремизъм  и укрепването  на джихадистките  групировки . Докато  клеймяха  т.

3 нар. „умни  и красиви”  и техните  уж , „врагове” . Врагове , врагове , ама когато  стане  – богаташи . Казусът  „ДСБ-КТБ”  е най-добрият  пример  за симбиозата  между  т.

4 нар. „Арабска  пролет” . Но независимо  от  използваните  средства  резултатът  беше  един в  Афганистан  и Ирак, и с „цветна  революция”  – като в  Иран и с „мека  сила”  – като с т.

5 нар. „съдебни  реформатори”  беше  не  да излекуват  системата от  тежките  й недъзи , а , да си назначат  свой  Висш  съдебен  съвет  и свой  главен  прокурор  . Мечтаната  цел  на т.

6 нар. Ислямска държава . А развързването  на близкоизточния  възел , ако  изобщо  такова  там и изигра  решаваща  роля  за победата  на Башар  Асад и за разгрома  на т.

7 нар. „партньори”  изнудваха  гръцкия  премиер  по  класически  мафиотски  начин . .”  Леонидас  може  много  да се ядосва  на поведението  на Ципрас , но  е факт , че т.

8 нар. напредничави  и цивилизовани  държави  и тогава, както  и сега , се интересуват   от  реално  случващото  се не  говори , че подобно  обещание  ще  бъде  спазено . Изобщо  т.

9 нар. Арабска  пролет , която  ни  беше  представена  като тържество  на демократичния   я тази защита в  Ирак и Афганистан , слушахме  безкрайните  радостни  вопли  по  повод  т.

10 нар. мултикултурен  модел , според  който  представители  на различните  култури  и  основни  европейски  държави  като Ангела  Меркел  и Дейвид  Камерън . Провали  се т.

11 нар. „Йерусалимски  синдром” . Той  засяга хора , посещаващи  Йерусалим , които  след   рамото  на психодесния  и го  потапя  в  дълбока  депресия . Вероятно  сте чували  за т.

12 нар. шиитски  газопровод  , чиято цел  е да доставя  газ  в  Европа  . Този  газопровод   правителство  подписва  меморандум  заедно  с Ирак и Иран за строителството  на т.

13 нар. „свръхразвити”  държави  не  се радват  на особена  популярност , меко  казано , сред  , а милиони  се превръщат  в  бежанци . Е, какво  изненадващо  има тогава във  факта, че т.

Фигура 2. Конкорданс на т.Нар.

Тази концептуална схема отдалечава езиковия 
израз от съдържанието му – „умните и красиви“ не 
са такива, „съдебните реформатори“ не реформират, 
„свръхразвитите държави“ не са развити и т.н. И при 
така създадената десемантизация на езиковия модел, 
изведнъж се оказва, че Кадафи, Асад и Мубарак не са 
диктатори. 

Изводи
В заключение, дискурсът на даден журналист 

разкрива картината на света, която той предлага на 
своята аудитория. В рамките на представителния кор-
пус се установяват повтарящи се назовавания, които 
характеризират света на автора и отправят послани-
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ето му към аудиторията. Анализът установи и пред-
почитан от автора семиотичен процес: денотатите, с 
които той изпълва езиковите изрази почти липсват, но 
вместо тях присъства емоция, негативни конотации. 
Ключови думи в корпуса са именно такива – конотив-
ното съдържание измества денотивното. 

Корпусът за това изследване разкрива една типич-
на картина на антагонизираща реч. Ключовите думи 
говорят за системно създаване на негативен образ за 
групи хора: стипендиантите, елитите и мигрантите. 
Последните са традиционно дискриминирана група 
в съвременния дискурс на леви и десни популисти 
(Тарашева 2017). Негативната асоциация е създадена 
от автора чрез презюмирани характеристики. Другите 
антагонизирани групи са нарочно създадени от автора 
като такива. Те не се описват концептуално. „Гранто-
вите анализатори“  не са такива, спечелили грантове 
изобщо и „елитите“ не са тези, избрани в такива по-
зиции от обществото. Езиковите изрази, с които се 
назовават, са лишени от денотивно съдържание. Съз-
дават се названия – грантаджии, либералстващи – ко-
ито съдържат единствено конотации. Те се свързват с 
непрозрачни предикации, отново лишени от съдържа-
ние, но иронични и неприятни. Аргументация липсва. 
Характеристиките се презюмират без доказателства, 
или се съдържат в неизразени пресупозиции.

Концептуалният модел на света на автора има за 
отправна точка самия него, където той асоциира себе 
си с „обикновените/нормалните“ хора, от чието име 
създава названия за други – предимно обидни.  Резул-
татът е, че дискурсът се ситуира в свят, където гово-
рещият от името на неназована нормалност настрой-
ва срещу избрани групи. Иначе типичната за медиите 
позиция срещу статуквото се изразява в още по-тясно 
изразена позиция по отношение на специално под-
бран елит. 

По същността си, речта изпълнява условията за 
реч на омразата – назованите обекти се дисфемизират, 
извършва се отграничаване на групи от обществото, 
поддържа се неприятен образ.
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Открояват се и черти на дискурса на популизма: 
авторът причислява себе си към група, която нарича 
обикновени хора и тези, които заклеймява са пред-
ставяни като вредни за обикновените хора. Може да 
се каже, че дискурсът е манипулативен, защото не се 
описват действия, вместо това присъстват квалифика-
ции с конотивен, а не денотивен състав. 

Приносното наблюдение, направено чрез това 
изследване е отдалечаването на езиковите изрази от 
денотивното им съдържание и изпълването на номи-
нацията с конотивни нюанси – предимно на омразата. 
С това възприемането на дискурса не насочва към ос-
мислянето на номинацията и нейния интензионален 
състав, а с емоционална реакция на конативните ком-
поненти.  
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резюме

Дублажът и субтитрирането са най-разпростра-
нените форми на превод за целите на киното и 
телевизията, чийто обект на пренос от изходния 
език на езика на приемащата култура е филмови-
ят текст. Семиотичното измерение на процеса на 
превод на филмов текст се допълва от допълни-
телни комуникативни характеристики, тъй като 
той е съставен от различни взаимно свързани и 
допълващи се знакови системи. Посланието на 
кинематографичното повествование се предава с 
помощта на два канала – акустичен и визуален. 
Комбинацията на четирите основни елемента – 
акустичност, визуалност, вербалност и невербал-
ност – лежи в основата на същинския филмов 
текст. Чрез дескриптивния подход в статията 
се анализира как основните характеристики на 
филмовия текст обуславят превода и влияят вър-
ху преводаческите решения при създаването на 
крайния продукт. Приносният момент на ста-
тията е свързан с оскъдните библиографски на-
ходки в българското преводознание, отразяващи 
изследвания на филмовия текст като семиотична 
система, оказваща съществено влияние върху 
процеса на филмовия превод. Основният из-
вод, който се налага, е че отчитайки влиянието 
на основните компоненти на филмовия текст, се 
подпомага в голяма степен процесът на превода, 
като под „превод“ трябва да се разбира цялост-
ният процес, включващ както самия превод, така 
и дублажа/субтитрирането на филма.

Ключови думи: филмов превод, филмов текст, 
акустичен, визуален, код, под-код.
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В съвременния свят действат безкрайно много 
знакови системи като проявление на културните и 
техническите достижения на човечеството. Една от 
тях безспорно е филмовият текст (ФТ), който се въз-
приема от изследователите много по-всеобхватно като 
„сложно единство от два знакови кода – вербален и не-
вербален, и два канала за комуникация – акустичен и 
оптичен (аудитивен и визуален от перцептивна гледна 
точка)“ (Делабастита 1989: 199).

В лингвистиката отдавна се e наложил терминът 
„паралингвистика“, използван от езиковеди като Дж. 
Трейгър, Р. Питингер и Х. Смит, Р. Бърдуистъл и др. 
с цел да се изпълни със съдържание и да се определи 
нейният периметър на действие. Според Г. Колшански 
„паралингвистика“ е преди всичко функционално по-
нятие и затова следва да се определя като „помощна 
област на лингвистиката, изучаваща функционалното 
използване на извънезиковите средства за формиране 
на конкретното речево изказване“ (по Ефтимова 2003, 
онлайн ресурс). Неин обект са невербалните характе-
ристики на гласа, като интонация, ритъм, тон, тембър, 
резонанс и др., свързани с изразяването на различни 
видове емоции. От друга страна, кинезиката изучава 
езика на тялото и жестовете, които придружават ду-
мите, а проксемиката – връзката на дадено тяло или 
обект със заобикалящата го среда и значението на 
разстоянието между участниците в комуникативния 
процес.

Ф. Поятос говори за тройна базова структура на 
човешката комуникация: „реч-парареч-кинезика“, об-
разуващи единно ядро, в което съставящите го еле-
менти не функционират изолирано, а взаимосвързано 
с помощта на различни видове соматични, предметни 
и дори пространствени знаци. Параречта и кинезиката 
авторът разглежда като компоненти на паралингвис-
тиката и невербалната комуникация и предлага за не-
вербалната комуникация сполучливо интердисципли-
нарно определение, според което тя не е нищо друго 
освен предаване на активни или пасивни знаци – изра-
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зяващи или не поведение, с помощта на нелексикални 
системи от соматични, предметни и пространствени 
семантични ядра, присъстващи в дадена култура ин-
дивидуално или в състояние на съотносителна струк-
турираност. Очевидно основанието за това определе-
ние е схващането, че както ние, така и обкръжаващата 
ни среда, непрестанно общуваме с невербални знаци, 
свързани с така наречената от автора „поведенческа 
география“, с времеви и пространствени измерения, 
чието изучаване има важно значение за по-задълбоче-
ното опознаване на когнитивно-поведенческите моде-
ли и мисловните схеми в отделните културни общно-
сти (Поятос 1993: 149-150, 1994а: 16–17).

Съществуват различни видове невербални ко-
дове, свързани с изразяването на емоционални и ду-
шевни състояния. Познаването им и правилното им 
декодиране е важно както за преводача (влияят върху 
избора на правилно преводаческо решение), така и за 
екипа (редактор, тонрежисьор, режисьор на дублажа, 
актьори и т.н.), който изработва крайния продукт. В 
подкрепа на значението на невербалните кодове е 
и схващането на Дж. О’Конър, според което, ако се 
установи конфликт между значението на думите и 
значението на паралингвистичните знаци, именно 
последните надделяват при крайното възприемане на 
значението (О’Конър 1973: 268).

Двата канала на комуникация при ФТ – акусти-
чен и визуален, се допълват от множество смислови 
кодове, включващи всички значещи системи, приети 
условно от дадена културна общност. Именно ана-
лизът на смисловите кодове е особено важен за пре-
вода и изучаването на ФТ с цел създаването на нов 
текст-цел, който да съхранява семантичния заряд на 
изходния текст (ИТ), но в същото време да не нару-
шава нормите на текстово изграждане, характерни за 
дадения жанр в приемащата езикова среда. В рамките 
на ФТ Ф. Чауме (2004: 17–18) разграничава най-общо 
четири основни групи кодове:
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1) релевантни за преводача: акустични и визуал-
ни;

2)  нерелевантни за преводача: технически и син-
тактични, свързани с монтажа на готовия про-
дукт.

Сложността на ФТ, разглеждан като хибриден 
семиотичен конструкт, включващ едновременно уст-
ност и иконичност, влияе непосредствено върху пре-
вода на този вид текстове. Това негово своеобразие е 
причината някои автори да го определят като „подчи-
нен“ или „зависим“. Връзката между вербалните и не-
вербалните средства за комуникация е съществена, а 
единството им образува сложна текстова цялост, която 
дава основание ФТ да бъде разглеждан като преплита-
не на различни съобщения, зависещи от различни ко-
дове и подкодове. Този факт поставя във взаимовръзка 
различни изразни средства с едно и също съдържание, 
т.е. едно словесно съобщение винаги бива придружа-
вано от паралингвистични, кинезични, проксемични и 
иконични послания, предаващи и допълващи дадено-
то съдържание.

Като изхождам от класификацията на Чауме, в по-
нататъшното си изложение предлагам своя класифи-
кация на най-важните за процеса на превода (ПРП) ка-
нали и кодове на ФТ в стремежа си да внеса по-голяма 
яснота и структурна подреденост. Разграничавам тер-
мините „паралингвистичен“ – включващ както акус-
тични, така и визуални кодове, и „паравербален“ – в 
рамките на акустичния канал, съдържащ звуков ком-
понент. Останалите паралингвистични кодове, без 
звуков компонент, причислявам към визуалния канал, 
като използвам работния термин „невербален код без 
звуков компонент“. В този смисъл последователност-
та на изложението на каналите и кодовете на ФТ, към 
които преводачът има в по-голяма или по-малка сте-
пен ангажимент в ПРП, е следната:



ДЯЛ ВТОРИ. теОрИя И ПраКтИКа На ПреВОДа

ЗА НЯКОИ КОДОВЕ  
И ПОДКОДОВЕ ПРИ 
ПРЕВОД НА ФИЛМОВ 
ТЕКСТ ЗА ДУБЛАЖ

100

Канали

акустичен Визуален

Кодове Кодове

звукови Невербални
(без звуков компонент)

1. Вербален:
	вторична устност

1. Иконичен:
	подкод на индексите
	подкод на иконите
	подкод на символите

2. Паравербален:
	подкод на силата, 

височината и тембъра на 
гласа

	подкод на интонацията
	подкод на бързината и 

вътрешноизреченския 
ритъм на говора

	подкод въздишка, вик, 
смях, плач, шепот и т.н.

	подкод на тишината

2. двигателен:
	подкод на лабиалната 

артикулация
	кинезичен подкод
	проксемичен подкод

3. Музикален:
	подкод саундтрак
	подкод песни

3. Снимачен план

4. Специални звукови 
ефекти и шумове

Таблица 1. Канали и кодове във филмовия превод. 

акустичен канал
Вербален код
Вербалният код несъмнено е най-важният от акус-

тичните кодове. Без него не бихме могли да говорим 
за превод, тъй като е единственият компонент, който 
може да бъде подложен на трансформация в рамки-
те на цялостния аудиовизуален продукт. Достига до 
зрителя в устна форма, като в него се включват как-
то диалозите на героите, намиращи се в кадър, така и 
на онези, чиито гласове се чуват зад кадър. Диалогът 
играе основна роля не само при изграждането на ки-
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нематографичното повествование, но и при личност-
ната характеристика на героите, социалното им поло-
жение, представата им за картината на света и т.н.

Вторична устност (ВУ) на ФТ
Филмовите текстове се характеризират с изклю-

чително разнообразие, могат да бъдат представяни на 
различни носители и да се възпроизвеждат от различ-
ни технически средства. От гледна точка на комуни-
кативната ситуация ФТ може да обхваща и различни 
теми, поради което сме изправени пред особен вид 
хетерогенни текстове с разнородни функции, пред-
назначени за широк кръг от зрители. Затова логично 
възниква въпросът кое е онова, което е общото, което 
свързва и е характерно за тези текстове, какво ги отли-
чава от другите видове текстове?

Обект на филмовия превод (ФП) е вербалният 
езиков код. Въпреки това неговите характеристики не 
се покриват напълно с тези на спонтанно породената 
реч, тъй като при дублаж думите на героите от екрана 
не са нищо друго освен предварително подготвен пис-
мен текст, изречен от дублиращите актьори. Ето защо 
немалко автори отбелязват, че широкото използване 
на дублажа води до създаването на особен вид неу-
местен, неестествен, непълен, дразнещ и с чуждес -
тран ни примеси език. Уитман-Линсен също отбелязва 
тази характерна особеност на филмовия диалог, про-
явяваща се във вторичната му устност. В спонтанната 
реч общуващите правят паузи, обмислят изказа си, на-
късват изречения, прокашлят се, обръщат словореда и 
т.н. Подобни анаколути в писмените текстове се счи-
тат за проява на лош стил, за липса на задълбоченост, 
но тъкмо те придават на устния диалог достоверност 
и автентичност (Уитман-Линсен 1992: 31–32).

При определянето на вида на ФТ изхождам от 
схващането на У. Онг (2002: 117 и сл.), според когото 
телевизията, телефонът, радиото, компютърът и т.н. 
са форми за „технологизиране“ на речта, което пред-
полага нови начини на общуване, като се поражда вид 
устност, наречена от Онг „вторична устност“ (ВУ) 
Според Масюкова и Лебедев (Масюкова и Лебедев: 
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2005, онлайн ресурс) под ВУ Онг разбира процес на 
налагане на безписмени форми на комуникация, кои-
то се поддържат от развитието на информационните 
технологии и на устния тип мислене, т.е. става въпрос 
за възпроизвеждането на реални житейски ситуации 
през особен симулационен филтър, поради което те 
са по-скоро относително правдоподобни, отколкото 
реални. Следователно ФТ може да се определи като 
отстоящ от спонтанния дискурс, тъй като по същество 
е вторичен или симулиран устен език.

С. Алкоба и С. Луке (1998: 30) посочват, че из-
ползването на езика в аудиовизуалните средства пред-
полага устно излагане на писмен текст, изречен така, 
че да не става ясно, че се чете. По този начин в го-
ляма част от случаите вербалният код, предаден чрез 
акустичния канал на ФТ, може да бъде определен като 
неспонтанна устност. М. Грозева (2011: 44) подчерта-
ва, че при доклади, академични лекции, беседи и т.н. 
може да се говори за ВУ, която винаги е предварител-
но подготвена, обмислена и редактирана и в голяма 
степен носи характеристиките на писмения текст, но 
по същество става дума за устна реч като вторичен 
акт. Очевидно е, че ФТ има допирни точки с ВУ, тъй 
като при дублаж актьорите възпроизвеждат предвари-
телно подготвен текст, характеризиращ се с предизви-
кана и донякъде привидна спонтанност. Вербалният 
код, предаден/възприет чрез акустичния канал, при-
тежава специфични характеристики, които се състо-
ят не само в особения начин на пренос на езиковия 
дискурс, но и в начина на неговото възпроизвеждане 
и възприемане като предварително подготвен писмен 
текст, който трябва да бъде представен устно, сякаш 
по-рано не е бил написан.

С ВУ се характеризира както изходният ФТ, така 
и неговият превод. Сценаристът на всеки ФТ използва 
редица стратегии и механизми, за да изработи доста-
тъчно правдоподобен диалог, който в голяма степен 
да бъде идентифициран от зрителите като спонтанна 
реч. По същия начин и преводачът използва различни 
способи, за да отрази „реалния език“ в текста-цел. При 
дублаж характеристиките на изходния устен текст се 
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предават отново с устен текст и на пръв поглед из-
глежда, че имитацията на спонтанна реч не представ-
лява особена трудност. Въпреки това към присъщите 
за дублажа ограничения се прибавят и други, резул-
тат от езиковата и стилистична нормативност, които 
са препоръчителни, за да се задоволят изискванията 
на зрителите. Ето защо А. Авила (2009: 25–26) под-
чертава, че с използването на ясни и прости диалози 
от ежедневния езиков регистър, в които до професио-
нална терминология и ексцентричните думи и изра-
зи се прибягва само ако го изисква сценарият, би се 
постигнало такова съпреживяване, от което се нуждае 
зрителят, за да повярва на онова, което чува. Имен-
но затова застъпвам мнението, че на ВУ в преводния 
текст (ПТ) не ѝ достига спонтанността на диалога от 
реалната комуникативна ситуация с характерната ѝ 
синтактична некохерентност. Следователно ФТ заема 
междинно място между писания и устния текст – при 
всички случаи по-близо до първия поради наложената 
му устност, тъй като предварително е бил замислен и 
написан, и в известна степен, програмиран.

В Испания особен принос по отношение на оп-
ределянето на основните характеристики на ФТ имат 
стилистичните препоръки на Каталунската телевизия 
(1997: онлайн ресурс), най-вероятно поради желани-
ето да се защити използването на каталонския език. 
Според споменатите препоръки при дублажа е нало-
жително да се навлезе в спецификата на устната реч 
с нейната различна граматична организация спрямо 
писмената, като в същото време не се забравя, че не 
става въпрос за спонтанна устна реч. Налице е речев 
дискурс, „който не е бил мислен на каталонски и кой-
то трябва да отразява различни културни референти“ 
(Баньос Пиниеро 2006: 403). Поради това в него не 
намират място някои изразни средства, характерни 
както за изходната, така и за приемащата култура.

По-важните езикови критерии на Каталунската 
телевизия могат да се обобщят по следния начин:

1) На фонетично равнище: а) артикулация: ясна 
и отчетлива; избягване на какофоничен ефект и на из-
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пускане на междуизреченски конектори; б) прозодия: 
ясни супрасегментни маркери – правилно ударение, 
адекватна интонация и т.н.

2) На морфологично равнище: а) внимателно из-
ползване на ненормативни глаголни окончания, както 
и избягване на неправилно граматично съгласуване 
по аналогия с оригинала и т.н.

3) На синтактично равнище: а) несложен син-
таксис и нормативен строеж на изречението (при 
субтитриране) и допускане на по-голяма синтагма-
тична свобода (при дублажа); б) използване на крат-
ки прости или безсъюзно свързани сложни съчинени 
изречения, елиптични фрази и т.н.; в) използване на 
изречения в деятелен вместо в страдателен залог, на 
шаблонни разговорни структури и клишета, и т.н.;  
г) избягване на прекаленото сегментиране на изказва-
нето и недопускане на промяна в установени лекси-
кални колокации в рамките на дадено синтактично 
цяло; д) изнасяне при дублаж на релевантни инфор-
мативни елементи в начална позиция и запазване (до-
колкото е възможно за покриване на изходната фраза) 
на въвеждащи и завършващи изказването паразитни 
думи от типа на „ами“, „всъщност“, „момент“, „то-
ест“, „виж“, „нали“, „та значи“ и др.; е) избягване 
на прекомерните повторения, характерни за спонтан-
ната реч (най-вече при субтитрирането) и допуска-
нето им в интерес на принципа на изохронност (при 
дублажа) и т.н.

4) На лексикално-семантично равнище: а) из-
ползване на лексика от нормативния книжовен език 
и избягване, доколкото е възможно, на диалектизми и 
архаизми, освен ако имат значение за характерологич-
ното изграждане на образа; б) замяна на неблагопри-
лични жаргонизми, цинизми и вулгаризми с евфеми-
зми или синоними от съответното езиково равнище на 
езика-цел в съответствие със степента на допустимост 
в приемащата културна общност; в) използване на 
общоприет ученически, младежки, професионален и 
т.н. жаргон; г) използване на интертекстуален подход, 
разбиран като текстово взаимодействие между изход-
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ния текст (ИТ) и ПТ, позволяващо дешифрирането на 
различните кодове от определена изходна текстова 
структура и повторното им кодиране в езика на пре-
вода (ЕП) при фразеологизми, пословици, поговорки, 
игра на думи, текстове на песни и др., чрез спазване 
на „принципа на равнопоставеността“ между тексто-
вете, т.е. „те да бъдат еднакво ясни и разбрани в своята 
иманентна същност“ (Демирева 2008, онлайн ресурс) 
от страна на преводача, и впоследствие от зрителя, с 
цел илокутивното послание от ИТ да постигне своя 
адекватен перлокутивен ефект; е) използване на ши-
рок набор от стилистични фигури като сравнение, ме-
тафора, алегория, ирония, градация и т.н.

Устността на ФТ във всички случаи е вторична 
и се отдалечава от спонтанната реч поради немалък 
брой ограничения от езиково и техническо естество. 
Именно затова една от основните задачи на превода-
ча е да постигне баланс между характеристиките на 
спонтанната реч и крайния продукт на превода, на-
лагащ се от очакванията на зрителите, често обусло-
вени от исторически, политически, религиозни и т.н. 
обстоятелства. Въпреки определянето на ВУ на ФТ 
като лишена от спонтанност, тя притежава богат за-
пас от компенсаторни механизми: качествени прево-
ди, експресивност, значимо актьорско присъствие при 
дублажа, фонетичен синхрон и времева изохронност 
на изходната и преводната фотограма и др., които са 
предпоставка за създаването на пълноценен продукт.

Паравербален код
Въпреки водещата роля на вербалния код, в ПРП 

на ФТ, паравербалната комуникация играе важна роля, 
най-вече като смислово допълнение на вербалната. 
Подобно предаване на информация, осъществяващо 
се чрез акустичния канал, е особено интересно от 
гледна точка на превода. Паравербалният код обхва-
ща невербалните физични характеристики на гласа и 
изказа, като сила, интонация, вътрешноизреченски и 
фразов ритъм, тембър, бързина на говор и т.н., свърза-
ни с изразяване на душевни състояния, от съществе-
но уточняващо значение в ПРП. Паравербалният код 
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включва следните релевантни за цялостния продукт 
подкодове, когато става въпрос за липсинхрон:

• Сила, височина и тембър на гласа. Подкод, който 
е в обсега на дейност най-вече на режисьора на дуб-
лажа при подбора на подходящи актьорски гласове. 
Макар този подкод да не е пряко свързан с работата 
на преводача, при професионален ПРП за липсинхрон 
понякога от преводача се изисква да уточнява в пре-
вода гласови характеристики като силен-слаб, висок-
нисък, тъмен-светъл, мек-остър-пресипнал и т.н.

• Интонация. Подкод, различен и характерен за 
всяка култура. Преводачът получава информация за 
различен вид емоционални състояния, за тяхното ин-
терпретиране в преводаческите си решения както ези-
ково, така и пунктуационно.

• Бързина и вътрешноизреченски ритъм на гово-
ра. Подкод, който играе важна роля в етапа на първо-
началното сегментиране на ИТ от преводача и опреде-
ляне на степента на компресия на ПТ.

• Въздишка, вик, смях, плач, шепот, носов говор, 
артикулиране с пълна уста, имитиране на бебешко 
говорене, заекване и т.н. Подкод, който се предава от 
преводача при липсинхрон в зависимост от езиковия 
регистър и звукоподражателните думи от еднакъв или 
близък регистър в приемащата култура, изпълняващи 
в голяма степен същата прагматична функция като в 
ИТ. Преводачът е в помощ на режисьора на дублажа, 
като обикновено подобни звукови паравербални под-
кодове се отбелязват в превода с пояснителни уточне-
ния в скоби, предварително договорени с техническия 
екип и актьорите.

• Тишината като значещ паравербален под-
код. Според Поятос (1994а: 166–179.) тишината, или 
„празните паузи“, е един от основните стълбове на 
всяка жива култура, натоварен със значение и кому-
никативна функция. Става въпрос за „естествената 
тишина“, по време на която долавяме не само значе-
щи звукове, но и експресивността на спокойното, теж-
ко или емоционално дишане, на тихото хлипане, на 
тревожната дрезгавост на гласа, които по-скоро „из-
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пълват“ тишината, отколкото да я прекъсват. И в тези 
случаи преводачът задължително отбелязва паузите, 
което е от важно значение за процеса на липсинхрон 
и за осигуряването на максимална изохронност с ори-
гиналната фонограма.

Музикален код
Музикалният код се състои от саундтрака на фил-

ма и филмовите песни.
Саундтракът, или съпровождащата и синхро-

низирана с действието филмова музика от оригинал-
ната фонограма, винаги се отбелязва в превода като 
местоположение и продължителност чрез изписване 
на начален и краен таймкод. В този смисъл саундтра-
кът спомага и за смисловото сегментиране на текста 
и функционира като своеобразен пунктуационен мар-
кер, отбелязващ връзката „между отделните повест-
вователни линии или тяхното прекъсване при смяна 
на отделните филмови сцени“ (Кармона 2000: 74).

Подходът на преводача към превода на филмови-
те песни през последните години претърпя значител-
на промяна. Докато през 50-те и 60-те години на ми-
налия век песните, носещи релевантна информация, 
се дублират, то от края на ХХ в., и особено днес, се 
отдава предпочитание те да бъдат превеждани и под-
насяни на зрителите като субтитри или с помощта 
на дикторски насложен глас при варианта за дублаж 
“voice-over”. Работата на преводача се състои в стро-
го спазване на ритмиката на всяка музикална строфа 
на песента, както и в осигуряването на пълна времева 
(при дублажа) и пространствено-времева (при суб-
титрирането) изохронност с оригиналната фоногра-
ма. Подобен анализ на мерената художествена реч се 
изразява най-вече в отчитане на броя на сричките, оп-
ределяне на краестишните паузи, фиксиране на прозо-
дичните ядра, стремеж към запазване на римуването и 
метрическата стихотворна стъпка и т.н., в зависимост 
и от фонетичната организация на ЕП.

Код на специалните звукови ефекти и шумове
Специалните звукови ефекти, както и всякакъв 

вид съпътстващи действието шумове от оригиналната 
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фонограма, почти винаги се запазват, освен ако не за-
трудняват слуховото възприемане на записа. Задачата 
на преводача е да отбележи в превода онези от тях, ко-
ито представляват междудиалогови паузи или фон на 
диалога с цел намаляване на силата на оригиналната 
фонограма при записа на звука на дублажа.

Визуален канал: невербални кодове  
(без звуков компонент)
Визуалният канал съдържа както универсални 

смислови невербални кодове, така и кодове, присъщи 
на всяка отделна култура. Поради това тяхното пра-
вилно декодиране играе важна роля в процеса на пре-
вода. Специфичността на ФТ задължава преводача не 
само да предава информация на ЕП, но и особен вид 
смисъл, породен от взаимодействието между вербал-
ните и невербалните компоненти, както и да спазва 
характерни норми и техники на превод, произтичащи 
от тези предпоставки.

Иконични кодове
Според класификацията на американския фило-

соф и семиотик Ч. Пърс (онлайн ресурс) знаците се 
подразделят на три вида: индекси, икони и символи, 
които също оказват влияние върху работата на прево-
дача в ПРП на ФТ.

Подкод на индексите
Според Пърс индексите са подзнаци на измере-

нието на обектите, които насочват към тях, поясняват 
ги и съобщават за съществуването на обекта, без да 
описват същността му. При ФП невербални индекси 
без звуков компонент могат да бъдат например дим, 
огън, някаква следа или какъвто и да е предмет, който 
показва/подсказва присъствието на нещо или някого. 
В практиката индексите се използват от сценариста и 
режисьора, за да се избегне назоваването на съответ-
ния референт, към който е ориентиран индексът. Ро-
лята на преводача се състои в анализ на специфич-
ното конотативно съдържание на индекса в културата 
на ИТ, често чуждо и неразбираемо за приемащата 
култура, и неговото отразяване в ПТ за дублаж, пос-
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ледвано от поясняващ титър на екрана или дикторски 
глас при окончателната обработка на филма.

Подкод на иконите
Пърс определя иконите като подзнак на измере-

нието на обекта, който прилича на него и го представя. 
Такъв например е портретът или снимката на човек 
или обект. Като цяло иконите възпроизвеждат форма-
та на обекта, чийто подзнак са, без да характеризират 
реалното му съществуване, а само някои от качествата 
му. Особено предизвикателство са онези икони, позна-
ти на носителите на изходната култура и неизвестни 
за приемащата. И в този случай преводачът пояснява 
съответната икона при превод за дублаж с титър на 
екрана или дикторски глас.

Подкод на символите
За Пърс символите са подзнак от измерение-

то на обекта, който препраща към дадения обект. Не 
носят информация нито за съществуването, нито за 
качества та на обекта, а по-скоро го означават, изхож-
дайки от принадлежността му към дадена система, 
управлявана от определени правила. Следователно се 
налага изводът, че връзката между обекта на символа и 
самия символ, притежаващи някаква обща характерна 
особеност, е въпрос на условност, споразумение или 
правило. Във всеки филм като символ функционират 
както устният или писменият вербален код, така и му-
зиката и специалните ефекти. Но символи например 
са също и червеният кръст или полумесец, знамето 
или гербът. Задачата на преводача е да анализира дали 
даденият символ принадлежи изключително на изход-
ната култура и ако е необходимо пояснение, прибягва 
до него, както в горните случаи.

двигателен код
В кинематографията двигателният код се разглеж-

да от две гледни точки. От една страна, движението на 
обектите и героите от филма, и от друга – движението 
на камерата. За целите на ФП от важно значение са 
следните подкодове: лабиална артикулация, кинези-
чен подкод и проксемичен подкод.
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Подкод на лабиалната артикулация
Свързан е непосредствено с т. нар. в практиката 

„уклаждане“ на изходната вербална фонограма с фо-
нограмата на дублажа за постигане на пълен фоне-
тичен синхрон. При превод за пълен дублаж една от 
основните задачи на преводача е да предложи ПТ с 
идентична дължина във времето на изходната и пре-
водната фонограма и с пълна изохронност на лабиал-
ната артикулация – едновременност при отваряне и 
затваряне на устните на актьорите от екрана и гласа 
на дублиращите актьори. Освен различните стратегии 
за постигането на фонетичен синхрон – стилистични 
повторения, глосиране, перифразиране, използването 
на анаколути, синоними, хипероними и хипоними, 
преводачът спазва в максимална степен следните об-
щоприети изисквания:

начална отворена гласна 
от ИТ → начална отворена гласна 

от ПТ
краесловна отворена 
гласна от ИТ → краесловна отворена 

гласна от ПТ
начална лабиализирана 
гласна от ИТ → начална лабиализирана 

гласна от ПТ
краесловна 
лабиализирана гласна 
от ИТ

→
краесловна 
лабиализирана гласна 
от ПТ

билабиална съгласна  
от ИТ → билабиална съгласна 

от ПТ
лабиодентална съгласна 
от ИТ → лабиодентална съгласна 

от ПТ

Таблица 2. Кодове на артикулацията

Необходимостта от фонетичен синхрон при про-
фесионално извършен липсинхрон е творческо пре-
дизвикателство за всеки преводач и оказва съществе-
но влияние върху неговите преводачески решения.

Кинезичен подкод
Кинезичният подкод е свързан с кинезиката 

като наука за движението, чиито основни принципи 
са предложени през 70-те години на миналия век от 
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американския психолог Р. Л. Бърдуистъл. Терминът 
„кинезика“ се използва за изучаване на междулич-
ностното общуване чрез анализ на езика на тялото 
на участващите в него. Ф. Поятос (1968: 733) опре-
деля кинезиката като систематизирано изучаване на 
несловесните движения на тялото – възприети зри-
телно, слухово или осезаемо, които поотделно имат 
значеща стойност в междуличностното общуване. В 
зависимост от дадената културна среда, социалния 
произход, емоционалната нагласа, изповядването на 
определена религия и т.н. различните видове движе-
ния, жестове, и въобще езикът на тялото, могат да бъ-
дат разбрани от адресатите по правилен и неправилен 
начин. Споделям мнението на К. Гьобел (2011–2012, 
онлайн ресурс), според когото кинезичният подкод е 
в съзвучие с целите на ФП, тъй като неразпознаване-
то му от страна на адресата води до трудности при 
разбирането на смисловото послание. Ф. Чауме (2004: 
260–268) посочва три основни подхода за предаване 
на кинезичния подкод при превод на ФТ:

1)  Липса в ИТ на езиково обяснение на кинезич-
ния подкод. Най-често се очаква адресатите да 
го декодират или интерпретират благодарение 
на универсални представи и познания за не-
вербалните кинезични съобщения. Времевото 
ограничение на ФП и изискването за изохрон-
ност почти никога не позволява на преводача 
да вмъкне обяснителен устен текст или титри 
на екрана.

2)  Наличие в ИТ на езиково обяснение на кинезич-
ния код. При пренос в ПТ преводачът разпола-
га с времевата рамка за пояснение от изходна-
та фонограма, която му позволява той да бъде 
запазен.

3)  Наличие в ИТ на езиково обяснение на кинезич-
ния код, което умишлено променя неговото 
значение и поражда така наречената „комуни-
кативна импликатура“. Според А. Гецов (2009: 
80–81) тя е изводима, т. е. слушащият е в със-
тояние правилно да декодира както експли-
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цитната, така и имплицитната информация. 
Разглеждам подобна изводимост нерядко като 
проблемна при срещата чрез ФП на две раз-
лични култури, най-вече в случаите на пред-
намерено нарушаване на кинезичния подкод 
от страна на вербалния код, когато езиковото 
обяснение не съответства на установеното 
кинезично послание. Въпреки трудностите, 
които предизвиква комуникативната имплика-
тура, преводачът разполага с времевото място 
на обяснението от изходния език, за да намери 
адекватни езикови средства, които да предадат 
желаната импликатура.

Проксемичен подкод
През 1966 г. в книгата си The Hidden Dimension 

известният американски антрополог Едуард Хол 
пръв дефинира понятието „проксемика“, свързвай-
ки го със субективните нагласи в различните кул-
турни контексти по отношение на физическата дис-
танция, която всеки човек се стреми да спазва със 
събеседника си в процеса на общуването. Според 
Ф. Поятос (1994б: 298) проксемиката и речта, пара-
речта и кинезиката се обуславят взаимно по такъв 
начин, че интимното разстояние поражда интимен 
езиков регистър, паралингвистични характеристи-
ки на близост, както и идентична интимна кинезика. 
Присъеди нявам се към мнението на Поятос и смя-
там, че проксемичното поведение предполага тясна 
връзка между вербалния дискурс и заобикалящата 
ни среда, която пък, от своя страна, определя съот-
ветното кинезично поведение.

Проксемичният подкод също е обект на внимание 
от страна на преводача и оказва влияние върху прево-
даческите му решения. Ако в западната култура доб-
лижаването до събеседника и говоренето на ухо на-
пример, показвайки близост, се възприема като нещо 
нормално, то подобно поведение в далечните източни 
култури, имащи различно проксемично поведение, би 
наложило по-висока степен на формалност на ПТ за 
постигане на илокутивното намерение на ИТ.
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Код на снимачния план
Терминът „снимачен план“ е кинематографичен и 

е свързан с изразните средства на камерата и основна-
та ѝ функция за разгръщане на аудиовизуалния разказ 
най-често чрез крупността на снимачните планове, 
като отстоянието ѝ от актьора в киното и в телевизи-
ята до голяма степен определя силата на въздействие. 
Интерес за ФП представлява именно крупността на 
снимачния план. Кодът на снимачния план е от съ-
ществено значение за работата на преводача, когато 
се осъществява дублаж с липсинхрон. В близките 
планове – най-вече на устните на актьорите – пре-
водачът трябва да успее да предложи ПТ, който да е 
в синхрон с отварянето и затварянето на устните на 
героите. С други думи, да постигне пълен фонетично-
артикулаторен синхрон. Стремежът в по-голяма или в 
по-малка степен към фонетичен синхрон се обуславя 
от близостта или отдалечеността на актьорите от ка-
мерата. Възможно най-пълен фонетичен синхрон се 
търси винаги когато разстоянието между камерата и 
актьора е минимално, т.е. при близките или детайл-
ните планове. Освен разстоянието, от значение за 
превода за дублаж е и позицията на актьора спрямо 
камерата – фронтално, с гръб или в профил. В случаи-
те на позиция с гръб или в профил преводачът има по-
голяма свобода, без да се налага да търси максимален 
фонетичен синхрон.

заключение
Една от основните характеристики, която отлича-

ва ФТ от другите видове текстове, е че посланието се 
предава посредством два различни канала – акусти-
чен и визуален. Зрителят получава информация от два 
взаимно допълващи се във всеки един момент източ-
ника, като по този начин се изгражда нов специфичен 
вид „добавено означаемо“, което Ф. Чауме (2004: 26) 
нарича “significado extra” или “valeur ajoutée” по ду-
мите на М. Шион (1990: 205). В повечето случаи ви-
зуалният компонент на означаемото подпомага ПРП 
както по време на декодирането на ИТ, така и при 
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преноса му в ПТ, тъй като част от информацията се 
съдържа в образа, което не налага нейното обясняване 
в превода. Акустичният и визуалният канал са от пър-
востепенна важност в процеса на интерпретиране на 
ФТ и макар че вербалният акустичен подкод има до-
минираща роля, всъщност е само елемент от послед-
ващото предаване на ФТ в езика на превода. Разно-
образието от кодове, изграждащи ФТ, понякога води 
до противоположни резултати. В някои случаи благо-
приятства процеса на разбиране от страна на зрите-
ля-цел благодарение на големия семиотичен заряд на 
различните кодове, действащи едновременно. В други 
случаи обаче може да ограничи и създаде трудности 
за преводача, породени в процеса на междуезиковия 
пренос на продукт, който обхваща различни кодове, 
натоварени с информация, от които само вербалният 
може да бъде подложен на промяна. Следователно 
визуалните кодове и подкодове са онези, които нала-
гат времеви, пространствени и семантични ограниче-
ния. Именно това физическо присъствие на елементи 
от оригинала в превода Х. Готлиб (2005: 88) нарича 
“total or partial co-occurrence of the original”. Поради 
тази причина преводачът винаги търси баланс меж-
ду „устността“ на превода – най-важният акустичен 
подкод, и визуалните кодове и подкодове, съставящи 
аудиовизуалното послание. Макар че според някои ав-
тори преводният ФТ не предава със същата сила, пъл-
нота и убедителност посланието на ИТ, подобно кате-
горично мнение е прибързано, тъй като ФТ на езика 
на превода разполага с други компенсаторни лостове 
и механизми – като зададена в текста интонация (при 
дублаж), повторения, обръщения, паравербални из-
разни средства, едновременното присъствие на образ 
и допълнителни смислови визуални кодове на екрана, 
и т.н., които придават необходимата по-голяма изрази-
телност на филмовото повествование.
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resumen

El artículo está dedicado a los rasgos específicos 
de la traducción del español al búlgaro de algunos 
juegos de palabras de efecto cómico que se han 
detectado en la serie televisiva estadounidense  
«Silvana sin lana», especialmente de los que se ba-
san en la polisemia y la paronimia, los neologis-
mos ocasionales y los nombres propios. Partiendo 
de los requerimientos que presenta la traducción 
audiovisual, se han analizado varias propuestas 
de traducción, incluso diferentes posibilidades de 
compensación traductológica, destinadas a generar 
el mismo impacto cómico en el público búlgaro 
que la versión original ejerce en los espectadores 
de habla hispana. Los resultados han demostrado 
que este objetivo, por muy complicado que parez-
ca, en muchos casos resulta alcanzable, aunque con 
ciertas pérdidas inevitables. Sin embargo, en otras 
ocasiones los juegos de palabras prácticamente 
han desaparecido del texto meta tanto por razones 
puramente lingüísticas, como a causa de las limi-
taciones de la traducción audiovisual provocadas 
por la compenetración de varios códigos de distinta 
índole.

Palabras clave: traducción audiovisual, doblaje, 
juegos de palabras, procedimientos,  
propuestas prácticas

La reproducción verosímil de los juegos de palabras 
con efecto cómico en las obras audiovisuales de ficción es 
un aspecto sustancial de la traducción del guión y, al mis-
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mo tiempo, uno de los objetivos más difíciles de alcanzar: 
una transferencia adecuada de estos elementos humorísti-
cos contribuiría en gran medida a la recepción apropiada 
de toda la película y, al revés, un fracaso en la recreación 
de su humor podría echar a perder una gran parte de la 
comicidad de la obra.

En este artículo abordaremos las estrategias y los 
procedimientos de la traducción para el doblaje referen-
tes a algunos juegos de palabras, con sus posibles logros 
y fracasos, del español al búlgaro, de una telenovela de 
habla hispana, la serie televisiva estadounidense «Silvana 
sin lana» (Telemundo, 2016–2017; en búlgaro: Бедната 
Силвана), e intentaremos delimitar los marcos de su tra-
ducibilidad.

El doblaje audiovisual es un proceso multifacético y 
bastante complicado que abarca un amplio campo de ac-
tividades y varias fases sucesivas, desde la adquisición de 
los derechos de explotación por parte de la distribuidora, 
la emisora de televisión o la productora, a través de la 
traducción del guión y el moldeamiento del texto, hasta su 
sincronización y dramatización, incluyendo otras etapas 
intermedias como la organización de las convocatorias de 
doblaje, la realización del pautaje del guión, la confección 
de la banda de efectos y varias más (Ávila 2009: 32–41). 
En líneas generales, para el traductor lo más importante 
es saber que el guión audiovisual no solo se traduce, sino 
también obligatoriamente se ajusta a «los requerimientos 
semióticos del film» (Richart Marset 2009: 126) para des-
pués interpretarse por parte de los actores bajo la direc-
ción del director de doblaje; las demás fases del proceso 
del doblaje corren a cargo de los departamentos técnicos 
de los estudios. 

En España para los traductores audiovisuales no se 
reserva otro papel que el de traducir el texto, y las demás 
funciones –ajuste y grabación– se asumen respectivamen-
te por el ajustador, los actores y el director de doblaje (a 
veces incluso se puede hacer uso de los consejos de un 
asesor lingüístico). En cambio, en la actual práctica del 
doblaje audiovisual búlgaro la labor del traductor incluye 
las primeras dos fases, la traducción del texto y su «sin-
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cronización fonética, temporal y de contenido», para que 
las frases quepan en las respectivas «secuencias tempora-
les», como describe este proceso Richart Marset (2009: 
114). Es decir, el traductor audiovisual búlgaro tiene una 
tarea bastante complicada, de ahí que cambie toda su 
perspectiva a la reescritura del texto original.

En cuanto a la traducción propiamente dicha, para 
Chaume (2004: 163–164) los problemas provienen de los 
rasgos específicos de los textos audiovisuales de tipo ver-
bal, musical o icónico, transmitidos bajo diferentes códi-
gos a través del canal acústico y del canal visual, debido 
a lo cual la traducción obligatoriamente debe contemplar 
todos estos códigos en su conjunto, ya que su interacción 
en cada momento forma «la particular idiosincrasia» de 
los textos audiovisuales. Entre los códigos que se trans-
miten a través del canal acústico el autor destaca el código 
lingüístico, el paralingüístico, el musical y el de coloca-
ción del sonido, y entre los códigos transmitidos por el ca-
nal visual resalta los códigos iconográficos, fotográficos, 
de movilidad, etc. Para nuestros objetivos son de especial 
importancia las estrategias que lleven a la elaboración de 
un texto escrito para ser oralizado, dotado de un discurso 
«prefabricado», pero «pretendidamente oral».

A la luz de estas aclaraciones previas, se puede dar 
por sentado que la traducción de algunos segmentos esti-
lísticos muy específicos del guión, del tipo de los juegos 
de palabras, se convertirán en una prueba de la creatividad 
del traductor búlgaro que tendrá que compaginar lo co-
rrecto, desde el punto de vista lingüístico, con lo pronun-
ciable, en cuanto tiempo y características fónicas. Veamos 
cómo repercuten estas peculiaridades de la traducción au-
diovisual en la recreación de los juegos de palabras que 
aparecen en la telenovela analizada.

Antes que nada, resulta imprescindible aclarar algu-
nos problemas terminológicos que surgen en torno a los 
juegos de palabras. En la terminología española un juego 
de palabras aparece cuando las palabras se emplean «por 
gracia o alarde de ingenio, en sentido equívoco en va-
rias de sus acepciones, o de dos o más que solo se dife-
rencian en alguna o algunas de sus letras» (Diccionario 
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de la RAE, actualización 2018), lográndose el efecto 
cómico a través de los fenómenos de la homonimia, la 
paronimia y la polisemia. Sin embargo, en la terminolo-
gía búlgara el juego de palabras casi siempre coincide con 
el calambur, puesto que en ambos casos se trata de una 
frase ingeniosa que puede provocar un equívoco (Andrei-
chin 2008: 284; 338), mientras que en la acepción españo-
la el calambur tiene una significación más restringida, de 
una «agrupación de varias sílabas de modo que alteren el 
significado de las palabras a que pertenecen» (Dicciona-
rio de la RAE, actualización 2018).

Esta discrepancia en las definiciones de los fenóme-
nos lingüísticos que nos hemos propuesto analizar nos 
impone la necesidad de escoger una perspectiva propia 
que nos ayude a evitar cualquier malentendido teórico 
y nos sirva de base en este trabajo. Así, los autores búl-
garos Vlájov y Florin (1990: 305) han establecido en su 
época una jerarquía entre el juego de palabras y el ca-
lambur –a pesar de que no la han aplicado en su trabajo 
por razones prácticas–, que más tarde ha desarrollado 
Demírkova (2013: 300; 2015: 352-355), a saber: el jue-
go de palabras se considera un término genérico con 
respecto al calambur. Según la tesis de Demírkova, el 
juego de palabras se realiza no solo a nivel léxico, a 
diferencia del calambur, sino también incluye tales uni-
dades lingüísticas como la frase y la oración. Siguiendo 
los puntos básicos de su definición (2015: 353), acep-
tamos que el juego de palabras es una variedad de jue-
go lingüístico que cumple diferentes funciones dentro 
del texto –en nuestro caso está destinado a provocar 
un efecto cómico–; que puede existir solo dentro de un 
contexto determinado; que se basa en una manipulación 
consciente de ciertas estructuras lingüísticas que tienen 
formas fonéticas –o gráficas– idénticas o parecidas, de-
bido a la cual se ponen en funcionamiento dos o más 
marcos psicológicos, generando incongruencia (a nivel 
cognitivo) y ambigüedad (a nivel lingüístico).

Además, nos atenemos a lo establecido por Vlájov 
y Florin (1990: 305) que en los calambures –los auto-
res emplean el término «calambur» como equivalente 
al «juego de palabras», motivándose con el carácter 
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incompleto y contradictorio de las definiciones y con 
la mayor popularidad de dicho término– se da cierta 
divergencia entre la forma exterior y la forma interior 
de la palabra y la frase, entre la forma y el contenido. 
El equívoco ingenioso que surge en consecuencia se 
fundamenta en el choque entre la pronunciación (o la 
grafía) normal de la palabra (o la frase) y un significado 
inesperado, o en la combinación de dos o más signifi-
cados incompatibles en una misma forma fonética (o 
gráfica), buscándose ante todo el efecto de la sorpresa y 
el subsiguiente impacto cómico.

Los mismos autores (Vlájov, Florin 1990: 309) 
distinguen los siguientes cinco tipos de calambures 
(entiéndase, juegos de palabras): léxico-semánticos 
basados en la antonimia, la polisemia y la homonimia; 
léxico-temáticos (términos científicos, nombres pro-
pios, abreviaturas); etimológicos, de etimología real 
o falsa; neologismos ocasionales y calambures fraseo-
lógicos. Demírkova (2015: 355), por su parte, excluye 
del campo de los calambures los juegos fraseológicos, 
reservándoles un lugar aparte en su esquema, pero su 
clasificación ya está jerarquizada, así que tanto los ca-
lambures como los juegos fraseológicos forman parte 
del grupo superior de los juegos de palabras.

En nuestro caso hemos optado por usar indistinta-
mente los términos «calambur» y «juego de palabras» 
para evitar todo tipo de confusiones terminológicas y 
de jerarquía al referirnos a las estrategias y los procedi-
mientos de su traducción en la serie «Silvana sin lana». 
Nos hemos detenido en especial en los juegos de pala-
bras que parten de la polisemia y la paronimia de los 
vocablos, en los neologismos ocasionales y los calam-
bures relacionados con los nombres propios, dejando 
aparte los juegos fraseológicos. 

Entre los calambures léxicos que se usan con bas-
tante frecuencia en la telenovela destacan los que se 
basan en la polisemia de los vocablos. Son juegos de 
palabras de muy difícil traducción funcional: con mu-
cha frecuencia las distintas significaciones de la palabra 
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a las que se alude no coinciden en las dos lenguas, y 
por consiguiente, el traductor se ve obligado a prescin-
dir del efecto cómico del juego de palabras para poder 
conservar la información del mensaje. Citaremos dos 
ejemplos al respecto.

Uno de los personajes, don Benito, un respetable 
hombre educado a la antigua, panadero de profesión, 
trata de explicar a la dama de su corazón, doña Trini, 
una señora de edad, proveniente de la alta sociedad de 
Miami, que en otro «estado» las relaciones sentimenta-
les entre los dos podrían ser más felices:

Benito:  Sí, claro, pero si estuviéramos en otro estado, 
todo sería diferente.

Trini:  ¿Cómo que en otro estado? ¿En qué estado? 
¿California?

[…] 
Benito:  El estado …del cielo donde estamos todos jun-

tos…
(Episodio 54)

La conversación es un poco más larga, lo que intensi-
fica el efecto cómico proveniente del malentendido que ha 
surgido de la polisemia de la palabra «estado»: don Be-
nito la usa en un sentido figurado, refiriéndose al «reino 
del cielo», a la vida de ultratumba, mientras que doña 
Trini la interpreta en un sentido muy concreto, pensan-
do que su galán le ofrece que se trasladen a vivir a otra 
parte de los Estados Unidos. En la traducción al búlga-
ro, sin embargo, este calambur tan simpático está con-
denado a desaparecer, ya que la palabra «estado» en su 
combinación con «California» tiene solo una acepción 
(щатът Калифорния) y no se puede sustituir por otra 
palabra que eventualmente se llegue a confundir con su 
significado figurado de «reino del cielo».

Otro ejemplo relacionado con los mismos persona-
jes lo encontramos en una escena donde don Benito le 
pide a doña Trini que pruebe una salsa casera y ella, tras 
probarla, exclama:
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Trini:   Don Benito, está muy picosa.
Benito:  Es que la hice pensando en usted.

(Episodio 45)

En este caso la gracia del calambur consiste en la am-
bigüedad semántica del adjetivo «picoso»: doña Trini em-
plea la palabra en un sentido muy concreto, de que la salsa 
«tiene exceso de chile», un uso muy divulgado de este 
adjetivo, especialmente en México –y doña Trini es de 
origen mexicano–, mientras que don Benito, por su parte, 
alude a otro significado de la palabra, a una persona «que 
se enfada con facilidad», insinuando –cariñosamente, por 
cierto– que doña Trini es demasiado impulsiva y suscep-
tible. Este caso de polisemia léxica ya se puede resolver 
con éxito en la traducción, puesto que el equivalente 
búlgaro del adjetivo «picoso» (лют) puede significar 
tanto «picante», tratándose de un guiso, como «irritable, 
enojadizo, susceptible», tratándose de personas.

Aparecen en la obra también otros juegos de pa-
labras, formados esta vez a base de la paronimia. En 
algunos casos se trata de parónimos que surgen espon-
táneamente en el habla de algunos personajes incultos a 
causa de su ignorancia del vocablo correcto, y en otros 
casos son simples ocurrencias ingeniosas de los guio-
nistas en un intento de intensificar el colorido de cierta 
escena o cierto personaje.

De los juegos de palabras basados en la paronimia 
proveniente de la ignorancia de los personajes hemos 
escogido un caso típico: una de las protagonistas que 
generan más humor en la serie, Stella, una joven vende-
dora de pescado, muy habladora y de poca cultura, em-
plea de manera incorrecta una palabra moderna de corte 
«informático» y uno de sus mejores amigos, Domingo, 
un personaje igualmente de baja posición social, pero de 
amplia cultura, la corrige. Se trata de un recurso humo-
rístico muy usado en la película y estas situaciones de 
«choques lingüísticos» entre los dos siempre provocan 
la risa del espectador.
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Stella:  Sí, sí, sí, claro. Eh, mire, yo me acuerdo per-
fecto del día que yo lo vi entrar por la terminal 
con esa presencia, ese porte, esa viralidad …

Domingo: Virilidad.
(Episodio 33)

En este caso el efecto cómico se produce por el hecho 
de que la palabra correcta «virilidad», que se supone que 
se refiere a la hombría, la masculinidad, el valor, la firme-
za, la entereza, etc. de otro amigo de Stella y Domingo, 
Poncho –aunque en realidad Stella tiene en mente a su 
ex novio Manuel–, se ve sustituida «espontáneamente» 
por su parónimo «viralidad», un vocablo existente en la 
lengua, pero todavía no registrado en el diccionario de la 
RAE, y que significa en primer lugar, «la capacidad que 
tiene algo para reproducirse, multiplicarse y expandirse 
como un virus», y por extensión, «una rápida difusión de 
cierto contenido en las redes sociales a través de inter-
net». Así, el impacto cómico de este equívoco se debe 
al hecho de que stella evidentemente piensa en «la vi-
rilidad» de Manuel y no de poncho, pero al confundir 
las palabras ha resultado que poncho es una persona 
«viral», es decir, su atracción como hombre se compa-
ra con el efecto nada positivo que produce un virus, y 
esta insinuación provoca la rápida reacción de Domingo 
que no tarda en corregir el error.

Teniendo en cuenta todo esto, es evidente que en la 
traducción difícilmente se reproducirá este matiz cómico 
de la conversación, puesto que tanto el equivalente búlga-
ro de «virilidad» (мъжественост) como sus sinónimos 
(доблест, смелост, непоколебимост, твърдост, мъ-
жество, решителност, самоотверженост, себеот-
рицателност, сърцатост, безстрашие, себеотри-
цание, кураж…) no tienen ninguna semejanza fónica 
con el equivalente búlgaro de «viralidad» (виралност), 
que se ha introducido últimamente en nuestra lengua de 
la misma manera como el vocablo español «viralidad», 
o sea, a través del inglés y refiriéndose especialmente a 
las redes sociales. Si en español la paronimia se basa en 
la casual coincidencia parcial fónica de las dos palabras, 
que tienen diferente etimología, en búlgaro no se presenta 
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el mismo fenómeno y el traductor se verá obligado a optar 
por una de las siguientes dos variantes: buscar otra pala-
bra que tenga un significado cercano al de «viralidad» o 
de «virilidad» y construir sobre su base una nueva pareja 
de parónimos, lo que en este caso resulta casi imposible, 
o recurrir al procedimiento de la compensación traducto-
lógica y, cambiando el orden de las palabras en la frase de 
Stella, formar otra pareja de parónimos, incluso artificial, 
que igualmente genere cierto impacto cómico, aunque sea 
de otra índole:

Стела:  Да, да, разбира се. …Прекрасно си спомням 
деня, в който го видях на борсата - с цялото 
му присъствие, мъжественост, осенка….

Доминго: осанка.

En este punto es importante recordar que muchas de 
las decisiones del traductor de series televisivas españolas 
e hispanoamericanas a menudo se basan en la necesidad 
de comprimir las frases, incluso buscando vocablos búl-
garos más cortos, ya que la velocidad del habla en español 
es mucho mayor en comparación con la en búlgaro. Se 
trata de una limitación constante que crea muchos proble-
mas en la traducción audiovisual del español al búlgaro. 
Por lo tanto, en el caso citado el traductor ha optado no 
solo por una compensación traductológica, formando una 
nueva pareja de parónimos basada en la palabra «porte» 
(осанка en búlgaro), sino que ha tomado en considera-
ción la brevedad de los vocablos que forman dicha pareja 
(осенка-осанка). A propósito, en búlgaro no existe la pri-
mera palabra (осенка), es una tergiversación inculta de 
la palabra correcta (осанка); por consiguiente, el efecto 
cómico se relaciona con la ignorancia de la protagonista.

Existe además una segunda modalidad de juegos de 
palabras basados en la paronimia, que de vez en cuando 
está presente en los diálogos, y que introduce un adicional 
matiz de viveza en las conversaciones. Veamos un ejem-
plo.

En cierta ocasión Domingo, que es muy supersticio-
so, trata de persuadir a su amiga Stella de que sea más cui-
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dadosa en lo que dice y hace, porque no le van a salir bien 
las cosas si sigue estando de «gallita», es decir, que deje 
de presumir tan exageradamente de su valentía, a lo que 
Stella le responde que ella puede ser «gallita», pero él, por 
su parte, es «gallina» –es decir, cobarde–, formando así la 
pareja de parónimos «gallita»-«gallina». El efecto no es 
precisamente cómico, pero de todos modos se trata de un 
calambur ingenioso.

Domingo:  No seas habladora, te va a ir peor por estar de 
gallita.

Stella:  Ah, yo gallita y tu gallina.
(Episodio 68)

En búlgaro resulta difícil encontrar una pareja de pa-
rónimos del mismo sentido y en el mejor de los casos se 
puede optar por sustantivos coloquiales que tengan una 
estructura morfológica parecida, pero sin la semejanza 
fónica que requieren los parónimos (фукльо-бъзльо). Así 
por lo menos se formará cierto paralelismo formal en la 
oposición y se conservará el registro lingüístico, pero al 
mismo tiempo aparece el problema del género gramatical: 
en búlgaro la primera palabra debe ir en femenino y la se-
gunda, en masculino (фукла-бъзльо), lo que destruye en 
gran medida el parecido estructural de los vocablos. Sin 
embargo, aquí el traductor podría encontrar una inespera-
da salida. Domingo es homosexual y en varias ocasiones 
sus amigos le hablan en femenino y si en la traducción de 
toda la película se ha optado por esta variante, fácilmente 
se volverá a restablecer el paralelismo estructural (фукла-
бъзла).

Otro grupo interesante de juegos de palabras que se 
usan en la telenovela está formado por los neologismos 
ocasionales. Varios autores búlgaros han escrito sobre 
el tema de la formación ocasional de palabras con efecto 
cómico, proponiendo definiciones y clasificaciones pro-
pias (Vlájov y Florin 1990: 324-328; Demírkova 2013: 
308-311), pero aquí nos limitaremos solo a aquellos 
neologismos ocasionales, que aparecen más a menudo 
en la serie que analizamos: las palabras inventadas cons-
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cientemente a base de la combinación inesperada de dos 
diferentes vocablos que en general sufren cambios en su 
estructura morfológica y pronunciación. La nueva pala-
bra suele unificar los significados de ambos componentes 
constituyentes, aunque en distinto grado. Son neologis-
mos contextuales que en muchos casos tienen como ob-
jetivo animar los diálogos o ridiculizar el tono demasiado 
solemne de algún personaje. En general, estos calambures 
son prácticamente intraducibles, lo que queda muy claro 
en el ejemplo que sigue.

En un momento Stella empieza a quejarse con mucho 
dramatismo, entre patética y ridícula, del comportamien-
to de su perro y Domingo, en un esfuerzo por ningunear 
los problemas del perro y tratar de calmar a su amiga, 
introduce en su réplica un neologismo ocasional que en 
realidad es una burla bien enmascarada y que produce un 
efecto verdaderamente humorístico. Se trata del vocablo 
«perronalidad», una combinación de los sustantivos «per-
sonalidad» y «perro», basada en la semejanza fónica entre 
«perro» y las primeras dos sílabas –perso– de «persona-
lidad», que prácticamente es un parónimo inventado de 
«personalidad». 
Stella:  ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que es una fase 

pasajera nada más?
Domingo: Por supuesto que es una fase pasajera y está 

bueno que le pase, porque así afirma su per-
ronalidad.

(Episodio 60)
En la traducción, sin embargo, este neologismo ba-

sado en la paronimia se perderá por la ausencia de tal pa-
recido fónico entre los respectivos sustantivos búlgaros 
(личност, индивидуалност / куче, пес, псе) y el traduc-
tor deberá escoger entre la pérdida de este matiz humo-
rístico y la formación de un neologismo propio que ya 
no será un parónimo del sustantivo «personalidad», pero 
se construirá de la misma manera y tendrá la misma con-
notación (кучиличност, кучоличност, песоличност…), 
aunque puede resultar incomprensible y demasiado largo 
y, por lo tanto, poco útil. En breve, lo más probable es que 
el neologismo se pierda en la traducción.
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Otro importante grupo de calambures en la pelícu-
la está relacionado con los antropónimos, tanto con los 
nombres de pila (o sus hipocorísticos) de algunos perso-
najes, como con sus apellidos. Estos juegos de palabras 
se fundamentan ante todo en la paronimia: partiendo del 
nombre real del personaje, se están generando variantes 
de pronunciación cercana con connotaciones de burla u 
ofensa, que en su mayoría tienen efecto humorístico.

La invención de nuevos nombres es característica 
para el lenguaje de Stella y en general refleja su actitud 
negativa a la persona nombrada. Así el nombre hipocorís-
tico Chivis de su archienemiga Silvana suele adquirir en 
el lenguaje de Stella varias variantes con connotaciones 
despectivas, siempre basadas en la paronimia, como Chi-
va o Chichis. Evidentemente, en búlgaro será casi impo-
sible encontrar palabras que se parezcan fonéticamente 
al hipocorístico español «Chivis» y que al mismo tiempo 
tengan un claro matiz negativo, debido a lo cual este ele-
mento humorístico a lo mejor se perderá en la traducción.

Otro ejemplo muy ingenioso, también del repertorio 
de Stella, está relacionado con el nombre de pila de un 
personaje de reparto, una tal Génesis, novia de Poncho, 
que a partir de un momento se convierte en el principal 
objeto de las burlas de Stella. Su actitud, entre irónica y 
sarcástica, se manifiesta ante todo en la constante tergi-
versación, nada casual, del nombre de la chica, creando 
variantes sumamente cómicas como Géminis, Apocalip-
sis, Telequinesis, Diálisis, Prótesis  Como se puede ver, 
los nombres inventados están formados en su mayoría 
con la ayuda de sufijos iguales o parecidos y, además, se 
trata de vocablos cultos, lo que intensifica el efecto có-
mico de estas ocurrencias, aparentemente improvisadas, 
de Stella. Todos estos calambures tan ingeniosos, sin em-
bargo, ocasionan muchas dificultades en la traducción. El 
principal problema consiste en el hecho de que los inven-
tos lingüísticos de Stella siempre provienen del nombre 
«Génesis» que en circunstancias normales simplemente 
se transcribirá en búlgaro, pero como aquí desempeña 
un papel especial –la chica bautizada con este nombre 
pertenece a una secta religiosa, siendo además hija de 
su maestro espiritual–, en búlgaro se obtendría el mismo 
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efecto humorístico solo traduciendo el nombre (Генезис). 
En tal caso los nombres inventados obligatoriamente ten-
drán que formarse con el sufijo de la variante búlgara del 
nombre (-зис, -сис), con acento en la penúltima sílaba, 
y ser vocablos de origen culto (Генезис > Катарзис, 
Апокалипсис…), pero queda pendiente el problema del 
género gramatical de estas palabras, ya que en búlgaro 
los vocablos cultos con estas terminaciones suelen ser de 
género masculino. Claro, siempre existe la posibilidad de 
transcribir tanto el nombre del personaje, como los nom-
bres inventados. Así se perderá el inicial efecto cómico 
que los autores han buscado cargando semánticamente 
el nombre propio, pero como los nombres inventados de 
Stella provienen en su gran mayoría del léxico internacio-
nal, ante todo del ámbito de la medicina, podrán ser reco-
nocidos por su estructura fónica, y en los casos de falta de 
correspondencia (como en «Géminis» > зодия Близнаци) 
se inventarán otras palabras de raíz culta, también prefe-
rentemente entre los términos médicos más populares, que 
suenen de manera parecida y que, aunque inexistentes en 
búlgaro, se reconocerán por los espectadores (Херпесис).

El breve análisis de las estrategias y los procedi-
mientos de traducción del español al búlgaro de algu-
nos juegos de palabras con efecto cómico que aparecen 
en la serie televisiva «Silvana sin lana» ha demostrado 
la complejidad de las elecciones que debe hacer el tra-
ductor audiovisual para reproducirlos correctamente, 
atendiéndose además a los requerimientos de la sincro-
nización del texto meta a la hora de su grabación. Los 
calambures procedentes de la polisemia de las palabras 
pueden desparecer en la traducción a causa de la falta de 
coincidencia de sus respectivas acepciones –o de sus va-
riantes contextuales– en las dos lenguas (estado > щат; 
царство), pero igualmente pueden resultar traducibles 
(picoso > лют); los que se basan en la paronimia se 
han perdido en nuestro caso (viralidad-virilidad, gallita-
gallina) y por eso se ha recurrido al procedimiento de la 
compensación (осенка-осанка, фукла-бъзла), aunque 
no se trata de una norma; para el único neologismo oca-
sional que hemos presentado –«perronalidad»– no se ha 
podido inventar un neologismo adecuado en búlgaro; 
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los juegos de palabras basados en los nombres propios 
de los personajes (Chivis, Génesis) han sido recreados 
en distinto grado. Es decir, algo de los matices humo-
rísticos siempre se perderá, según evidencian los ejem-
plos, pero un traductor experimentado y dotado de ima-
ginación sabrá buscar algún equivalente funcional para 
obtener, por lo menos hasta cierto grado, un impacto 
cómico equiparable al del texto original, sin perder de 
vista las limitaciones impuestas por la peculiaridad del 
texto audiovisual.
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резюме

Творец от периода на Зрелия ренесанс, Джиро-
ламо Парабоско незаслужено остава встрани 
от изследванията в областта на италианската 
новелистика. Сборникът му с новели „Развле-
ченията“, макар и немного обемен, очертава ня-
кои нови тенденции в развитието на новелата. 
Творбата условно следва бокачовата схема на 
новели, поместени в обрамчващ разказ, но без 
да спазва строга структурираност, без да на-
лага тема на новелите, като текстът се оказва 
отворен към други жанрове, като дискусии на 
различни теми, поетични текстове като сонети 
и мадригали със съответните коментари и т.н. 
А разказвачите взаимно си дават думата, без 
предварително зададен ред, като обрамчващият 
разказ се доближава максимално до театрална 
постановка в три действия, колкото са дните, в 
които се разказва. Компанията е изцяло мъжка, 
както подобава при риболов, макар и не състоял 
се, което допълнително отдалечава от големия 
модел, но и очертава нови хоризонти.1

Ключови думи: новели, сборници, 
повествователна рамка, Зрял ренесанс, 
Италия.

Джироламо Парабоско (1524-1558 г.) живее и 
твори през първата половина на ХVІ век, в период на 
разцвет на италианската култура и литература. Жиз-
неният му път още съвсем млад го свързва с Венеция, 
където баща му, който е органист, го изпраща да учи 
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музика в капелата на Свети Марко, за да продължи 
семейната традиция. Парабоско се утвърждава като 
органист и музикант: негови мадригали могат да се 
проследят в редица сборници, а в „Диалога за музика-
та“ на Антон Франческо Дони самият той се появява 
между събеседниците, което свидетелства за средата, 
в която се движи (Срв. Гирланда, Колариле). Началото 
на литературната му дейност бележи сборникът „Лю-
бовни писма“ (1545 г.), като през следващите години 
издава три продължения, доказателство за добрия 
прием на творбата. Под неговото перо се раждат мад-
ригали и сонети, които му отреждат място в литера-
турното течение петраркизъм, което доминира при 
лириката от този период. Не го подминава и магията 
на театъра, процъфтяващ във Венеция, като пише ня-
колко комедии в стихове и в проза и една трагедия. Но 
най-голям успех жъне сборникът му с новели, носещ 
заглавието „Развлеченията“, с първо издание през 
1551 г., многократно преиздаван до края на века, кое-
то е свидетелство за добрия прием на произведението.

Творбата на Парабоско се вписва във вече три-
вековната история, която италианската ренесансова 
новела има зад себе си, с добре очертани тенденции 
и модели. За още по-категоричното утвърждаване на 
новелата в литературното пространство през този пе-
риод голям принос имат двама писатели, които, в съ-
щото време, не пишат новели. Единият, Пиетро Бембо, 
в трактата си „Прози за народния език“ издига Джова-
ни Бокачо в модел за подражание при прозата, като за 
лириката това място отрежда на Петрарка. Така „Де-
камерон“ се превръща в безспорен модел за всички, 
посветили перото си на краткия наративен жанр, как-
то относно композиционното изграждане на сборника 
с разкази, така и в езиково отношение. Въпреки това 
новелата остава най-малко кодифицирана и, следова-
телно поддаваща се на експерименти и новаторство. 
Другият писател, Балдасар Кастильоне, като очерта-
ва образа на идеалния придворен в едноименния си 
трактат, възхвалява фигурата на разказвача на новели, 
идентифицирайки го с него (Пиконе, 2000:118), или 
с други думи, разказването на новели е един вид за-
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дължителен атрибут за всеки, който е част от висшето 
общество. Показателен е фактът, че и двата споменати 
трактата, както и почти всички други през този пери-
од, са написани в диалогична форма, като събеседни-
ците са известни личности, които отстояват различни 
позиции по третираните проблеми. И при трактатите 
се очертава диалогична ситуация, предполагаща на-
личието на говорещ и слушатели, които поетапно си 
разменят ролите. А този модел е добре познат в но-
велистиката още от „Декамерон“, защото именно по-
вествователната рамка осигурява повода да се разказ-
ва. Но писателите от ХVІ век творят в една коренно 
различна действителност, за една много по-различна 
публика, която все повече се състои от читатели, а не 
от слушатели. Независимо от промените, които могат 
да се проследят в обрамчващия разказ, за периода е 
характерно, че неизменно разказването е потопено в 
повествователна ситуация с разказвачи и слушатели. 
В това отношение „Развлеченията“ на разглеждания 
автор не правят изключение.

Със заглавието си сборникът очертава за чита-
теля определен хоризонт на очакване, който априори 
предполага приятно четиво, което разказва за развле-
чения и следователно носи разтуха, като кореспонди-
ра с ред други заглавия от същия период като „Прият-
ните нощи“ на Франческо Страпарола, публикувани 
същата година.

Произведението започва с две посвещения, в ко-
ито авторът се обръща в първо лице към своите ад-
ресанти. Сборниците с новели да се предшестват от 
посвещения е придобило почти нормативен характер 
за този жанр, наложен от автори като Сабадино дели 
Ариенти и Мазучо Салернитано от ХV век, а през  
ХVІ век по тези стъпки вървят автори като Матео 
Бандело, Луиджи да Порто, Франческо Страпарола 
и други. В първото посвещение, отправено към граф 
Бонифачо Бевилакуа, творбата не се афишира като 
сборник с новели, а като „разговори“ между славни 
благородници, които са представени в книгата, като 
един от събеседниците дори е синът на графа и гос-
подар на писателя (Парабоско, 1912: 4). Следователно 
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в посвещението почти липсва информация, която да 
създаде допълнително хоризонт на очакване у чита-
теля относно конкретното съдържание на творбата, 
освен диалогичност, характерна за този век, и изиска-
ност на изказа, предвид участниците в него. В също-
то време е индикация за една тенденция, която вече 
е ход през този период: новелата поетапно отстъпва 
място на беседата в синхрон с оформящия се вкус в 
обществото. Във второто посвещение, адресирано до 
господин Маркантонио Моро, авторът уточнява, че 
книгата е била посветена на граф Бевилакуа, без да е 
стигнала до него, поради кончината му, като сравнява 
произведението си с младоженка, останала вдовица 
преди да се омъжи (Парабоско, 1912: 5–6).

В посвещенията се оформя и образът на автора-
разказвач, от една страна, и на потенциалния читател, 
от друга. Следва да направим уточнение относно сми-
съла, който влагаме в термина „автор-разказвач“: за 
нас това е разказвач, който се явява повествователна-
та инстанция в текста, субект на речта, която се изя-
вява със своето „аз“ в първо лице. Изгражда се един 
експлицитен разказвач от първи ранг, тъй като владее 
цялостното повествование (Женет, 1976: 275; Шмид, 
2003: 79). В същото време той се появява и сред геро-
ите в обрамчващия новелите разказ със собственото 
си име, следователно е и обект на повествованието, 
без обаче да се включва сред разказвачите на второто 
повествователно равнище.

Формално сборникът е разделен на три части, ко-
ито отговарят на трите дни, през които се разказва, 
без да има симетричност в подредбата на новелите. 
Общият брой на новелите е 17, като първия ден се 
разказват 9, втория – 7, а третия и последен – само 
една, но причината не е незавършеност на творбата. 
Така втория ден след новелите следват разисквания 
по четири любовни казуса, а последния ден събралата 
се компания продължава с беседи относно поезията, 
което включва и рецитиране с коментари относно ри-
мите в отделни стихове, дискусия относно статута на 
словесните шеги и завършва с възхвала на най-краси-
вите жени във Венеция и в някои други италиански 



ДЯЛ ТРЕТИ. лИтература И Култура

НОВЕЛАТА КАТО  
АЛТЕРНАТИВА  
НА РИБОЛОВА  
В „РАЗВЛЕЧЕНИЯТА“  
НА ДЖИРОЛАМО  
ПАРАБОСКО (ХVІ В.)

136

градове. Липсата на строг ред при разказването, зада-
ден като модел от „Декамерон“, и гравитирането към 
други жанрове отговаря на определен вкус, който ще 
си прокарва все повече път през втората половина на 
века.

„Разсъждението към първия ден“, което го въ-
вежда, играе ролята на увод към целия сборник, като 
очертава и повествователната ситуация, в която се 
движи разказващата компания. По аналогичен начин 
се въвеждат и следващите два дни. Неотменно при-
съства авторът-разказвач, който разказва в първо лице 
и сегашно време за Венеция и навиците на благород-
ниците да отсядат по някой друг ден в рибарските 
хижи в лагуната далеч от брега, за да се забавляват 
с риболов, лов на птици и всякакви други обичайни 
развлечения. Като прави уговорката, че няма да се 
впуска в подробности, за да представи компанията, 
решила да се отдаде на този тип забавления, авторът-
разказвач рязко преминава в минало време, създавай-
ки дистанция между времето на повествованието и 
времето на разказваните факти. Със споменаването на 
имената очертава един културен елит на Венеция от 
първата половина на ХVІ век, добре познат в италиан-
ската литература: културният кръг, събиращ се около 
Доменико Вериеро, с който са свързани както самият 
Парабоско, така и голяма част от героите, движещи 
се в повествователната рамка, като Джироламо Мо-
лино, Федерико Бадоер, Антон Йакопо Корсо, Ерколе 
Бентивольо, Джамбатиста Сузио, Алесандро Лам-
бертини, Пиетро Аретино, Спероне Сперони и други 
(Срв. Гирланда, Колариле). Изброените имена са цели 
19 с уточнение кои са венецианци, кои са от Болоня, 
Падуа, Пиаченца, Витербо и Анкона. Показателен е 
фактът, че е представена основно северна Италия, а 
от текста се подразбира, че част от компанията е и са-
мият автор. Господата, които се движат в повествова-
телната рамка, на свой ред, се превръщат в разказвачи 
от втори ранг, тъй като им е поверено разказването на 
включените новели. С този акт се създава и модел на 
живот на едно изискано и образовано общество, кое-
то „изразява своя потенциал чрез вежливия разговор 
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и разказването на новели и за което не са необходи-
ми правила и предписания отгоре, за да се гарантира 
мирното битуване“ (Палма, 2016: 94), защото то е в 
основата на един неписан кодекс, негласно приет и 
приеман като норма на поведение.

Внушителната дружина, състояща се само от 
мъже, се оказва обаче блокирана насред венецианска-
та лагуна поради приближаваща буря, която вещаят 
бурните води. Оттук натам думата е предоставена 
на господата от компанията, като текстът е изграден 
като диалог между тях. Репликите им са отделени с 
тире, което маркира началото и края на всяка словес-
на изява. Създава се усещането за крайна драматиза-
ция на обрамчващия разказ: действието се развива в 
едно затворено пространство, което лесно може да 
се пресъздаде сценично, а трите дни спокойно могат 
да отговарят на три действия, от които да е изградена 
театралната творба. Преливането на сюжети от но-
велистиката към театъра, и обратно, е добре познато 
явление не само в рамките на италианската литерату-
ра, но и отвъд границите, очертани от езиковите пара-
метри. При повечето сборници с новели през този и 
предишните периоди повествователната рамка гене-
рира повода да се разказва, като има основно стату-
та на „коментираща реч“ и оставя за разказвачите от 
втори ранг „разказващата реч“, ако използваме лан-
сираната от Х. Вайнрих терминология (срв. Вайнрих, 
1978: 75–81). В този случай ситуацията излиза извън 
обичайната постановка, защото и коментиращата реч 
принадлежи в много голяма степен на господата от 
компанията, а един от тях, както уточнихме по-горе, 
е и авторът-разказвач. С други думи, коментарът е по-
делен между разказвачите от втори ранг и повество-
вателната инстанция, на която е отредена и ролята да 
представя и пояснява „сценичното действие“.

Още от самото начало се очертава една от основ-
ните теми на разговорите и споровете през трите дни 
престой в рибарските хижи, а това са жените, като 
изкристализират две противоположни становища. От 
една страна, е граф Алесандро, женомразец, който 
провокира спор с думите си: „Хвала на Бога, че тук 
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сме компания без жени, които обичайно внасят гор-
чилка, по-скоро отрова, която вгорчава и трови вся-
ка хубава и весела компания“ (Парабоско, 1912: 11). 
Тази своя неприязън той ще поддържа през цялото 
повествование. Противопоставят му се поетапно поч-
ти всички събеседници, като по този начин има една 
постоянна тема, която преминава като червена нишка 
през целия сборник. Естествено, дискусията върви на 
едно високо интелектуално ниво, като се има пред-
вид, че основната част от събеседниците се явяват ху-
дожествени образи на видни литератори и писатели 
от този период, като някои от тях са оставили много 
ярка диря след себе си в италианската литература. Не 
липсват и цитати, които вървят от Петрарка, за да се 
стигне до съвременниците им, включително присъст-
ващи като част от благородната компания. А тъй като 
се оказват непримирими крайните позиции на графа 
и останалата част от дружината, решението може да 
бъде само едно – да се смени темата!

Междувременно става ясно, че „морските“ за-
бавления се отлагат за неопределено време заради 
лошото време. Инициатор да се разсъждава по теми, 
които могат да бъдат и полезни, и приятни, като ан-
гажират много време, e Федерико Бонаваро – опитен 
дипломат на Венецианската република. Той предлага 
всеки да изложи на каква тема най-много би искал да 
се говори, за да могат всички заедно да изберат онази, 
която ще им донесе и полза, и наслада (Парабоско,  
1912: 15). Съветът е приет крайно положително и 
предложения не липсват: някои предлагат да се дис-
кутира за предимствата между оръжията и литерату-
рата, други предлагат да се обсъждат любовни казуси, 
други още – за етичната философия. Следователно 
не липсват разнообразни предложения, но в крайна 
сметка се спират на разказването на новели: 

“Ma alla fine meglio giudicarono che fusse il novellare, 
avisandosi che la novella fosse non men utile che piacevole, 
per esser e satira e piacevolezza e, oltre ciò, esser soggetto 
finito e grato a tutti.“ (Парабоско, 1912: 15)
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(„Но отсъдиха, че най-добре ще бъде да се разказват 
новели, като отбелязаха, че те са също толкова полез-
ни, колкото и приятни, защото са и сатира, и остроумие 
и, освен това съвършена и желана от всички тема.“ Тук 
и нататък преводите са мои – П. П.-С.)
При всеобщо съгласие решението е взето и за-

почва разказването. Новелите са номерирани общо за 
трите дни престой във венецианската лагуна, а всяка 
се предшества, каквато е вече утвърдената традиция, 
от кратка рубрика, която резюмира съдържанието. 
Основна тема е любовта: трябва да отбележим, че от 
седемнадесет новели само две имат друга тема като 
сюжетно развитие, което може да има както щастлив, 
така и трагичен край. Всяка новела дава повод за дис-
кусии, които се водят между господата, тоест между 
разказвачите от втори ранг, като всеки от тях изказ-
ва в първо лице своето становище по дискутирания 
казус. Коментиращата реч, както споменахме по-горе, 
не е единствена привилегия на автора-разказвач, но и 
на разказвачите от следващото повествователно рав-
нище. Коментарите гравитират естествено до теми и 
обстоятелства, типични за светските разговори на ви-
сшето общество от този период: така втората новела 
от темата за любовта на мъжа към жената пренасочва 
към обичта и верността към приятеля и на бащата към 
сина.

След приключване на поредната дискусия, идва 
ред на следващата новела, като последният разказвал 
„прехвърля топката“ на някой друг, без в това да се 
усеща програмиран ред както по отношение на раз-
казвачите, така и на броя или тематиката на новелите, 
разказани във всеки отделен ден. Една история навеж-
да мисълта към друга, както се случва с четвъртата 
новела, разказана от Корнаро, който уточнява, че но-
велата на Пиетро Аретино го е накарала да промени 
намерението си и да предложи друга история:

Новела ІV: “… io intendo raccontarvi una novelletta 
molto piacevole, accaduta in Trevigi, della quale m’ha 
fatto sovvenire il forziere nel qual fu posto il frate dallo 
Aretino, perché similmente in questa con uno forziere si 
fanno di belle cose.” (Парабоско, 1912: 53)
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(„… аз възнамерявам да ви разкажа една много при-
ятна новела, случила се в Тревиджи, за която ми при-
помни сандъка, в който монахът бе скрит от Аретино, 
защото по сходен начин в тази с един сандък се случ-
ват хубави неща.“)
Липсата на програмираност при разказването 

идва и от простата съпоставка между изредени в уво-
да към първия ден господа, като прибавим и автора-
разказвач, и броя на разказаните новели: изводът е, че 
някои от присъстващите не са разказвали, но това не 
означава, че са били пасивни слушатели и наблюда-
тели на случващото се около тях. Освен това, в края 
на втория ден, през който отново се разказва, защо-
то лошото време не предполага морски забавления, 
компанията нараства с още четирима господа, което 
прекъсва разказването на новели и води до ново пред-
ложение. Денят продължава с дискусия по въпроси, 
породени от разказаните вече новели, като се възлага 
на Молино да предложи темите за обсъждане и съот-
ветно по двама участници в дискусията, които да от-
стояват противоположни становища. Следват четири 
такива дискусии до края на вечерта, в която разказ-
вачите доказват своето красноречие и убедителност 
в друг жанр, който граничи с трактатите, построени 
по аналогичен начин със събеседници в диалогична 
форма, включително цитираните по-горе на Пиетро 
Бембо и Балдасар Кастильоне. Това отклонение от 
новелистичния жанр в рамките на сборника, обаче не 
следва да се интерпретира като вид нарушение, защо-
то и заглавието на творбата е „Развлеченията“, а за ви-
сшето общество от този период дискусията е един от 
обичаните начини да се прекарва времето.

При новелите Парабоско залага на правдоподоб-
ността на разказа, като те стандартно започват с опи-
сание на главните герои: освен обрисувани с типич-
ните си черти, функционални за повествованието, те 
задължително са ситуирани в точно определено време 
и пространство, като по този начин се намират опор-
ни точки в действителността. Допълнителна опора 
се търси и в колективната памет (новела ІV) или по 
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пространствен принцип, тоест случките, станали в 
близък периметър (новела ХV):

Новела ІV: “Fu adunque in Trevigi, e non ha ancora 
tanti anni che molti non sieno in essa città che di cotale 
avvenimento si ricordano, un giovanetto, il quale, tacendo 
il suo vero nome per buon rispetto, Benedetto per ora 
chiameremo, gentilissimo e costumato molto, e sopra 
modo accorto e valoroso della vita sua.” (Парабоско, 
1912: 56)
(„И така живееше в Тревиджи, а не са минали много 
години, че мнозина в този град да не си спомнят тази 
случка, един младеж, който, като премълчим истинско-
то му име от уважение, ще наречем засега Бенедикт, 
безкрайно благороден и много пристоен, и извънредно 
прозорлив и решителен в живота си.“)
Новела ХV: “Questo avvenne a uno in questa terra…” 
(Парабоско, 1912: 134)
(„Това се случи на един по тези земи…“)
Друг обичан похват от авторите на новели, за съз-

даване на правдоподобност, е позоваването на нещо 
чуто, на друг разказ, като верността на историята се 
прехвърля на друга инстанция. Няколко новели започ-
ват с такава уговорка:

Новела V: “Fummi già detto che in Parma fu un giovane 
parmegiano e d’assai onesta famiglia, il cui nome fu 
Valerio…” (Парабоско, 1912: 59)
(„Бе ми разказано, че в Парма имало един местен мла-
деж от много почтено семейство, чието име било Ва-
лерио…“)
Новела XII: “E mi ricordo di aver udito ragionare che in 
Alessandria detta dalla Paglia fu già un giovane ricchissimo 
e di nobilissimo legnaggio…” (Парабоско, 1912: 111)
(„Спомням си, че съм слушал да разказват, че в Алек-
сандрия, наречена Дала Паля, имало много богат и от 
благородно потекло младеж…“)
Преразказването и заимстването на новели е 

нещо съвсем обичайно, тъй като не съществува автор-
ско право над мотиви и сюжети, а същите свободно 
преминават от един автор при друг, като всеки след-
ващ творец допринася със своята креативност за съз-
даването на все нови разкази. Трансформацията от 
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слушател в разказвач прозира като осъзната позиция 
на съответния събеседник, както може да се проследи 
в новели ХІІІ и ХVІІ. Тази постановка се повтаря при 
редица писатели от същия период, посветили се на 
краткия повествователен жанр, като Лиуджи да Порто 
с добре известната история за Ромео и Жулиета, която 
му разказва неговия оръженосец, а той посвещава на 
прекрасната си братовчедка, и Матео Бандело, при ко-
гото четирите книги с повече от 200 новели изцяло са 
изградени на този принцип: преразказване на чути ис-
тории, за да се запазят в общата памет за поколенията. 
Допълнително се засилва идеята за новост, която носи 
новелата като жанр, със скъсяването на времевата 
дистанция между двата акта – слушане и разказване:

Новела XIIІ: “Non ha quattro giorni che mi fu ragionato 
un bel caso intravenuto a un gentiluomo napoletano, il 
quale, ora ch’a me tocca di novellare, intendo raccontarvi, 
perché io li giudico degno delle vostre orecchie.” (Пара-
боско, 1912: 121)
(„Не са минали и четири дни, откакто ми бе разказа-
на една хубава случка, станала с един неаполитански 
благородник, която, като е мой ред сега да редя новела, 
искам да ви разкажа, защото я смятам достойна за ва-
шите уши.“)
Последната ХVІІ новела е единствената, разказа-

на през третия ден, освен че актуализира преразказва-
нето на истории и случки, дава повод за разговорите 
през останалата част от деня:

Новела XVIІ: “L’altro giorno mi fu raccontato uno 
accidente che intravenne, né ha ancor molti mesi, in Milano, 
il quale per contenere in sé una astutа semplicità, ché cosí 
credo di poter dire, degno mi pare d’esser ragionato alle 
Signorie Vostre, e perché troppo mi vien in proposto per 
dimostrarvi onde è nasciuto quel volgar proverbio che si 
suo dire in Lombardia: “Io mi sento andare i gamberi per 
la cavagna”, il quale molti dicono e non sanno dove egli 
avesse principio, e impropriamente ancora lo accomodano 
ne’ ragionamenti.” (Парабоско, 1912: 161)
(„Онзи ден ми разказаха едно произшествие, което 
се случило преди няколко месеца, в Милано, и носи 
в себе си лукава простота, защото мога да кажа, че ми 
изглежда достойно да разкажа на Ваша Милост, и за-
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щото идва точно навреме, за да ви покажа откъде се е 
появила онази народна поговорка, която често се чува 
в Ломбардия: „Усещам да ми пълзят раци по панера“, 
която мнозина казват и не знаят, откъде идва, и непра-
вилно затова я вписват в разсъжденията си.“)
Времето се е стабилизирало и компанията би мо-

гла да се отдаде на „морските“ развлечения, за които е 
пристигнала в лагуната, но въпреки увещанията на ри-
барите само двама се присъединяват към тях, при това 
чужденци, за които ще бъде нещо ново. Останалата 
част от компанията решава като предишните два дни 
да остане на сладки приказки, а новелата, разказана 
от Корсо, провокира дискусия за разликата между по-
словицата и остроумието, което е в основата на мно-
жество новели, като се тръгне още от Джовани Бока-
чо, който им посвещава цял един ден в „Декамерон“. 
Като се обединяват до определението на Вениеро, че 
„остроумието е това, което спонтанно се ражда в нас, 
неизречено повече от другиго, […] за да засегнем ня-
кого или да се защитим от чуждите нападки“ (Парабо-
ско, 1912: 163), дружината се впуска в разискване на 
различните видове реплики и отговори в зависимост 
от случките, които ги пораждат, като се изреждат да 
дават примери за остроумие, които граничат с жанра 
„facetiae”, към който се насочват не малко видни име-
на от италианската литература от ХV и ХVІ в., като 
Лудовико Карбоне, Анджело Полициано, Поджо Бра-
чолини и др. Пъргавината на ума и словото, в съзна-
нието на благородната дружина, се свързва с яркостта 
на мадригалите, на каквито е автор и самият Парабо-
ско. Светският разговор прелива в дискусия върху по-
езия както приляга на изтъкнати деятели на перото, 
каквито са не малко от присъстващите, но и каквито 
са предписанията в „Придворният“ на Кастильоне за 
качествата, които трябва да притежава движещият се 
във висшето общество: освен да умее да се изразява 
изискано и да дискутира на всякакви теми, да може и 
самият той да пише стихове. Всеки следващ прочетен 
стих поражда възхвала на майсторството, но и изтън-
чен анализ на използваните художествени средства. 
Аналогично както при новелите, и при разнообраз-
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ните поетични форми, които са включени в текста, 
отново основна тема е любовта и жената, която я по-
ражда. Така поезията връща разговора там, където е 
започнала завръзката с негативната позиция на граф 
Алесандро и контрирането ѝ от страна на останали-
те събеседници. Последните страници от творбата са 
посветени на възхвала на красотата и благородството 
първоначално на венецианските жени, а след това и 
на тези от други области, от които има представите-
ли в разказващата компания. Този финал на произве-
дението, възхваляващ жените, пряко кореспондира 
с посвещението, което Бокачо прави на прелестните 
дами (Бокачо, 1980: 16) във Встъплението към твор-
бата си. Стандартно в сборниците с новели след „Де-
камерон“ откриваме цитати и позовавания, като едни 
автори открито заявяват желанието си да вървят по 
неговите стъпки, други се дистанцират, но никой не 
го подминава и игнорира. В произведението на Пара-
боско отсъстват експлицитни цитати, не се споменава 
нито Бокачо, нито „Декамерон“, но явно противопос-
тавянето на женомразеца граф Алесандро и възхвала-
та на жените в края на сборника играе ролята на такъв 
имплицитен цитат. От композиционна гледна точка, 
както вече споменахме, няма точен ред в разказване-
то, няма симетричност в броя разказани новели през 
трите дни престой в лагуната, като темата за жените 
се оказва свързващото звено, което преминава през 
целия сборник от охулване в началото до възхвала в 
края, което също имплицитно напомня на градацията 
в темите на „Декамерон“. Липсата на строго опреде-
лен ред води до внушение за лабилност и променли-
вост, които се усещат в творбите на най-изтъкнатите 
писатели от периода: Италия изживява политическа, 
икономическа и религиозна криза, а Венецианската 
република е една от малкото области, които запазват 
своята независимост, но остава подвластна на общата 
несигурност на времената. С компанията, която раз-
казва през трите дни, прекарани във венецианската 
лагуна, Парабоско пресъздава с художествени сред-
ства тежненията и идеалите на едно общество, което 
е подвластно на конвенционалните схващания за себе 
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си, постулирани в трактатите на Бембо и Кастильоне, 
със задължителния реверанс към творци като Петрар-
ка и Бокачо, утвърдени като модел за подражание. 
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резюме

Статья посвящена постановке на болгарской 
сцене комедии Н. В. Гоголя „Женитьба“, на-
писанной в 1832 году и впервые опубликован-
ной в 1842 году. Анализ ранних переводов „Же-
нитьбы“ до и после Освобождения Болгарии 
(до 1900 г.) дает возможность рассмотреть при-
ем адаптации иноязычного текса к контексту 
принимающей литературы. Первая постанов-
ка комедии „Женитьба“ на болгарской сцене со-
стоялась 21.01.1890 года в Софии. В 1920-е – 
1940-е годы в период становления болгарского 
общества пьеса Н. В. Гоголя „Женитьба“ поль-
зуется большой популярностью – в этот пери-
од она выходит четыре раза в трех переводах:  
П. Генкова (1926, 1930), П. Добродеева (1933) 
и Хр. Радевского (1940). В 21-м веке „Женить-
ба“ была поставлена в нескольких театрах в Со-
фии, а также в Димитровграде. Каждый режис-
сер осуществил свою интерпретацию пьесы, 
но наиболее атрактивна и зрелищна постановка 
Елены Панайотовой в театре „София“. Таким об-
разом, прослеживая сценическую историю „Же-
нитьбы“, автор статьи рассматривает текст и его 
перевод в свете теории межкультурной коммуни-
кации, используя культурно-исторический и ре-
цептивный методы литературоведческого иссле-
дования. Выводы исследования говорят о попу-
лярности творчества Н. В. Гоголя в Болгарии.

Ключевые слова: Гоголь, переводы, 
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Творчество Н. В. Гоголя в XXI веке становится 
объектом межкультурной коммуникации, произведе-
ния известного классика, переведенные на многие язы-
ки мира, участвуют в диалоге культур. 2019 год – юби-
лейный для Гоголя – 20 марта (1 апреля) исполнилось 
210 лет со дня рождения великого гения.

В Болгарии Н. В. Гоголь является одним из самых 
популярных и переводимых писателей с периода до 
Освобождения Болгарии от Османского владычества 
(1978 г.) по сегодняшний день. Доказательство тому – 
переводы его произведений и огромный успех комедий 
„Ревизор“ и „Женитьба“ на болгарской сцене.

Предметом настоящей статьи является появление 
„Женитьбы“ (1832) Н. В. Гоголя в переводе на болгар-
ский язык и постановка пьесы на болгарской сцене. 

В 1870 году учитель, выпускник Николаевской 
гимназии в России Игнат Иванов осуществляет 
перевод-переработку комедии „Женитьба“, которая 
выходит на болгарском языке под заглавием „Сват-
ба“. В переводе заменены имена героев на болгар-
ские, а также внесены некоторые новые детали в об-
становку действия. Изменены некоторые черты об-
разов героев. Особенно характерно, что переводчик 
„оболгаривает“ основной конфликт комедии. Если у 
Гоголя противопоставлены дворяне и купцы, у Игна-
та Иванова противопоставлены друг другу купцы и 
обыватели. В соответствии с историческим момен-
том в Болгарии симпатии переводчика-„соавтора“ на 
стороне обывателей. (Велчев 1974, перевод мой)

Второй раз в переводе на болгарский язык комедия 
выходит в 1889 году после Освобождения Болгарии в 
Тырново отдельной книжкой „Женитьба“ (под сво-
им оригинальным заглавием) в переводе того же Иг-
ната Иванова. Перевод отредактирован, характеризу-
ется прямым копированием лексики и синтаксическо-
го строя оригиналов, а принимающий язык – бытовой, 
разговорный, диалектный. 

Первая постановка комедии „Женитьба“ на бол-
гарской сцене состоялась 21.01.1890 года в Софии. Иг-
нат Иванов, осуществивший редакцию своего пере-
вода для театральной постановки, внес в текст много 
вульгаризмов, которыми нарушил стиль автора и при-
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низил вкус болгарской публики. Тенденции к одомаш-
ниванию (поболгарение в послеосвобожденческий пе-
риод) можно проследить в углубленной интепретации 
М. Врина–Николов (Врина–Николов 2004), особенно в 
отношении рецепции русской литературы.

Отметим, что при воспроизведении художествен-
ного текста на языке другого народа перед переводчи-
ком неизбежно встает проблема передачи историче-
ского и локального колорита, то есть проблема реалий. 
Специфика некоторых произведений состоит в том, 
что проблема реалий тесно переплетается с проблемой 
фоновых знаний. „Участники акта коммуникации ин-
терпретируют коммуникативные намерения друг дру-
га с учетом информации об окружающем мире, о ситу-
ации общения, о своих собеседниках, которой они рас-
полагают благодаря своим знаниям, жизненному опы-
ту и межличностным связям.“ (Бибикова 1988: 5)

Анализ вышеозначенных переводов произведений 
Гоголя до и после Освобождения Болгарии (до 1900 г.) 
дает возможность рассмотреть прием адаптации ино-
язычного текса к контексту принимающей литературы. 
Теория адаптации – одна из основных теорий межкуль-
турной коммуникации. Автором теории адаптации яв-
ляется Я. Ким. Суть ее в том, что адаптация – это слож-
ный процесс со многими составляющими, в ходе него 
человек постепенно, по нарастающей, привыкает к но-
вой обстановке и новому общению. Адаптация в тео-
рии перевода – обработка переводчиком текста с целью 
приблизить его к новому читательскому восприятию. 
Адаптация не лишает перевод национальной специфи-
ки оригинала, но устраняет элементы, которые в новом 
контексте вызвали бы совершенно другие впечатления, 
чем в исходном контексте, или требовали бы простран-
ных комментариев. Адаптация чаще всего касается ре-
алий, а также некоторых языковых элементов, которые, 
будучи нейтральными в оригинале, в переводе создали 
бы впечатление аффектации. (Власин 1977: 11) 

Словацкий литературовед Д. Дюришин рассма-
тривает адаптацию как один из видов литературной 
коммуникации. В замыслы переводчика, полагает он, 
не входит неукоснительно сохранять особенности ори-
гинала, а он стремится переделать его в соответствие с 
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собственной идейно-эстетической концепцией. Вслед-
ствие этого возникает произведение, в котором синте-
зированы средства оригинала и взгляды переводчика. 
(Дюришин 1977: 168) Пример тому – перевод „Реви-
зора“ на словацкий язык во второй половине ХІХ века. 
Действие перенесено в Словакию, приспособлены к 
местным условиям многие реалии и персонажи, а та-
кой вариант произведения русского классика получил 
другое название – „Комиссар“. Подобное явление мы 
наблюдаем и в Болгарии с пьесой „Женитьба“. 

Прием адаптации в узком смысле – собствен-
но лингвистическое приспособление текста к новым 
условиям его функционирования. Это относится к 
лексике: архаизмы, просторечие, диалектная лексика, 
собственные имена, разного рода реалии. То есть пе-
ревод элементов, не затрагивающих структуру и про-
блематику. В широком смысле адаптация – такое при-
способление иноязычного текста к новым услови-
ям его функционирования, в результате чего преоб-
разуются все компоненты произведения. Такого рода 
адаптация свойственна принимающей литературе 
только на определенном этапе ее развития, при опре-
деленном отношении к оригиналу. Так, в России та-
кие переводы были широко распространены в ХVІІІ 
веке, когда переводчик „склонял на русские нравы“. 
(Левин 1963: 5-14)

В 1920-е – 1940-е годы в период становления бол-
гарского общества пьеса Н.В. Гоголя „Женитьба“ поль-
зуется большой популярностью – в этот период она вы-
ходит четыре раза в трех переводах: П. Генкова (1926, 
1930), П.Добродеева (1933) и Хр. Радевского (1940). 
По мнению болгарского исследователя Илияны Владо-
вой „переводы П. Генкова и П. Добродеева имеют под-
черкнуто бытовой разговорный характер („най-подир“, 
„Ужким“, „дотъдез чак“ (вм. „дотук чак“), „таквиз“). 
У П.Генкова наблюдаем и поболгарение имен (Стефан 
вместо Степан) или неправильное транскрибирова-
ние („баба Текла“ вм. „баба Фьокла“). В таком же про-
стонародном стиле выдержан и перевод П.Добродеева 
(“хубавляк“, „дюген“, „скокна“, „брътвя“). Перевод 
Хр. Радевского сравнительно лучше, переводчик учи-
тывает бытовой характер комедии, но старается пере-
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создать его преимущественно народными словами, но-
сящими ее водевильное начало.“ (Перевод мой – Т.Ф. 
( Владова 2004: 91) Перевод имен имеет особое значе-
ние. Одно и то же собственное имя в различных пере-
водах может получать различные формы. Способ пере-
дачи имен также один из аспектов их адаптации к соб-
ственным именам в приемающей литературе. 

При художественном переводе важно учитывать 
роль субъекта перевода как участника межкультурной 
коммуникации. Известная болгарская исследователь-
ница Анна Лилова подчеркивала строгую необходи-
мость учитывать индивидуальность переводчика, во-
площающую в себе „двустепенное единство и после-
довательность“, которые выражаются в следующем: 
1) индивидуальность, понятая как неповторимость 
таланта переводчика; 2) индивидуальность перевод-
чика, оценимая по способности переводчика проник-
нуть в мир оригинала“, а равно как и „самостоятель-
ный, индивидуально использованной им при пере-
воде совокупности изобразительных средств, функ-
ционально соответствующих изобразительным сред-
ствам оригинала и формирующим в целом адекватное 
соответствие перевода оригиналу как целому.“ (Лило-
ва 1985: 86) 

24 марта 2007 года комедию „Женитьба“ ставит 
режиссер Юрий Погребничко (из драматического теат-
ра Бургаса) в молодежном театре Николая Бинева в Со-
фии. В ролях: Асен Блатечки (Кочкарев), Мария Сапун-
джиева (Агафья Тихоновна). Агафья Тихоновна произ-
носит монолог: „Быть или не быть“, показывая подход 
режиссера: Гоголь глазами Шекспира. 

Спектакль провокативен тем, что режиссер сме-
ло использует движение в пространстве и во време-
ни, не боясь авторитета Гоголя, перескакивает из жан-
ра в жанр, из события в пьесе в коментарий техни-
ческой проблемы представления. Пьеса врывается в 
наше современное сознание посредством его моде-
лей мысли: быстро, хаотично, разбросанно. В осно-
ве этого сознания лежит относительность бытия. Го-
лое пространство сцены (сценограф Вячеслав Пара-
панов) не создает никакого уюта. Оно похоже на при-
емную – безличную и скучную. Живая жизнь где-то 
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в другом месте. Настоящая возможная жизнь закры-
та за огромной черной дверью дома Агафьи Тихо-
новны, а это перед нами только репетиция, попытка.  
Юрий Погребничко номинирован „Икаром“ за режис-
суру. „На фоне повествовательной, скучной и однопла-
новой режисуры на болгарских сценах этот спектакль 
напоминает свежий цветок, – пишет Божидара Божи-
нова 30 марта 2007 года в статье „Играем „Женить-
бу“ Гоголя в газете „Капитал“. – Подобное театральное 
прочтение требует от актеров концентрации, свежести 
реакций и чувства детали. К сожалению, это не проис-
ходит у всех в спектакле. Более молодые актеры Асен 
Блатечки, Евгений Будинов (Фекла Ивановна) и Мила 
Банчева (Дуняшка) с легкостью и видимым удовол-
ствием участвуют в игре. Хрупкое очарование этого па-
родийного, колоритного рассказа в паузах, в подготовке 
к репликам. Жизнь внутри, слова только фон. Дуэт Ма-
рии Сапунджиевой и Тодора Близнакова (Подкалесин) 
стал праздником. Это неуклюжее прикосновение друг 
к другу сквозь смех до слез публики рисовало трагизм 
одиночества.“ (перевод мой (Божинова: 27.05.2019)  
И Тодор Близнаков и Мария Сапунджиева сыгра ли пре-
красно свои роли, но „Икар“ за главную роль получи-
ла только Мария Сапунджиева. Но без умного и живо-
го присутствия именно этого Подкалесина Агафья Ти-
хоновна невъзможна. 

„Ма ло в последнее время спектаклей, которые за-
дают воп росы, – продолжает Божинова. – В этот груст-
но мигающий мир „Женитьбы“ можно войти только от-
крытым и свободным к общению, а это уже провока-
ция – далеко от пошлости и обывательщины здесь и те-
перь.“ (перевод мой) (Божинова: 2019) 

Осенью 2016 года в Димитровграде прошел Две-
надцатый „Балкан театр фест“, на котором состоялась 
премьера комедии Н. В. Гоголя „Женитьба“ театра 
Христо Ботева (Димитровград). Спектакль открыл фе-
стиваль. Режиссер – Тамара Янков, выпускница НАТ-
ФИЗ Софии. Директор Культурного центра Николай-
ча Манов считает, что актеры справились отлично: „В 
представлении играют наши актеры любители, но по 
сравнению с профессиональными театрами, представ-
ленными на фестивале, „Женитьба“ очевидно выходит 
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в ряд с самыми лучшими. Это показывает, что пьеса 
на уровне, близком до профессионализма.“ (Перевод 
мой – Т.Ф.) Как руководитель и один из участников в 
пьесе, Делча Гигов считает, что публика безрезервно 
приняла это новое представление в репертуаре. Одна 
из причин успеха, по мнению Гигова, серьезная рабо-
та актеров, которые трудились почти семь месяцев и ни 
разу не пропустили репетиции, а само представление 
будет иметь успех и в будущем. (Йеленков 2016)

В 2017 году на сцене театра „София“ молодая ре-
жиссер Елена Панайотова ставит „Женитьбу“ и, оттал-
киваясь от перевода Христо Радевского, осуществля-
ет свой режиссерский перевод. Пьеса интерпретирова-
на как кабаре или музыкальный спектакль. Выбранный 
Панайотовой ракурс необычаен для русской классики, 
но вместе с тем привлекателен и динамичен, отвечает 
современному быстрому темпу жизни. Каждый актер, 
задействованный в представлении, вживается в роль, 
она дает ему возможность пересмотреть свои взгляды 
на жизнь и женитьбу. 

Во время подготовки постановки спектакля тема 
пьесы „Женитьба“ вызвала бурные споры между ак-
терами, появились различные точки зрения как за, так 
и против брака, о смысле женитьбы. Все делятся соб-
ственным опытом, тем, как погрязли в собственных 
страхах, как потеряли способность замечать человека 
рядом.

„Когда ожили наши герои, – признается Елена Па-
найотова, – родилась сказка, но не о любви. Сказка о 
выборе, о способности человека выбрать партнера в 
жизни. Новая комедия о мире, в котором всегда есть 
свахи, умело управляющие „рынком“ одиноких муж-
чин и женщин. /.../ Получилась интересная история о 
„маленьких“ людях, которые не смеют мечтать и пой-
маны в капкан общественных предрассудков, надеют-
ся единственно на женитьбу как спасение от одиноче-
ства“. (Перевод мой – Т.Ф.) 

Аналогия с кабаре возникает и во время второго 
действия в доме Агафьи: черная сцена, черный пол, 
черный занавес, единственный акцент – 10 стульев в 
ряд, повернутые в зрительный зал. По мнению критика 
Марианы Пырвановой, „Сразу возникает ассоциация с 
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известной сценой голливудского хита „Кабаре“, в кото-
ром Лайза Минелли исполняет свою песнь „Mein Herr“ 
точно с таким же стулом в подобном ряду“. (Перевод 
мой – Т.Ф.) [8] Автор костюмов Николина Костова-
Богданова в сцене встречи с женихами одела героиню 
Агафью (София Маринова) в золотое платье по анало-
гии с золотым тельцом. Сваха Фекла Ивановна (Невена 
Калудова) одета в оригинальный яркий брючный ко-
стюм и продает „счастье“, пользуясь всеми средства-
ми. Все герои – и невеста и женихи, не особо увере-
ны, нужно ли им жениться, как все современные оди-
нокие люди, имеют слишком большие претензии к сво-
ему избраннику. 

История, разыгрываемая на сцене, находит отклик 
в душах зрителей – слишком сродни болгарской дей-
ствительности все происходящее в пьесе Гоголя. Жи-
тели большого города Софии предпочитают мечтать и 
рассуждать нежели реально общаться и жениться. 

Режиссер добавляет несколько капель романти-
ки и чувственности в постановку, превращая деграда-
цию институции брака в универсальную тему. Муж-
ские претензии к избраннице, которые в свое время 
были конкретны, в пьесе Елены Панайотовой приобре-
тают универсальный характер, причем при отсутствии 
реальной необходимости, имеют гротескный харак-
тер. Один из претендентов хочет, чтобы Агафья владе-
ла французским языком, не зная его сам. Каждый из 
женихов мотивирован вещами, далекими от чувствен-
ности: материальным положением невесты, одино-
чеством, предрассудками. Актер Юли Малинов (Коч-
карев) создает жизненный прототип будущего Оста-
па Бендера – изобретательного комбинатора. Сам ак-
тер живет с женщиной в гражданском браке и воспи-
тывает двоих детей. Пьеса не дает ответов, скорее за-
дает вопросы, актуальные и для современных молодых 
людей: можно ли жить в сожительстве без брака? Сто-
ит ли рисковать и быть с одним человеком всю жизнь? 
Не ограничивает ли это личную свободу?

В интервью национальному телевидению режис-
сер Елена Панайотова говорит: „В мире, где распада-
ются браки и отношения терпят крах, мы возвращаем-
ся к племенной культуре, когда у одной женщины было 



ДЯЛ ТРЕТИ. лИтература И Култура

„ЖЕНИТЬБА“  
Н.В. ГОГОЛЯ НА 
БОЛГАРСКОЙ СЦЕНЕ

154

несколько детей от различных мужей, а у одного муж-
чины несколько жен. И называем это цивилизацией. 
Но боимся остаться с одним человеком. Это увидел Го-
голь почти два века назад. Сегодня этот страх увели-
чился.“ (Перевод мой – Т.Ф.) 

24 апреля 2018 года состоялась премьера „Женить-
бы“ в театре Каспичана. 

По мнению исследователей, с начала 90-х годов 
ХХ века перевод теряет свой маргинальный статус и 
все чаще рассматривается как центральное явление 
межкультурного общения, а объекты переводческого 
исследования приобретают расширенную трактовку и 
рассматриваются не только как частные переводческие 
проблемы прикладного характера, а как важные аспек-
ты межкультурного взаимодействия.

Перевод принимается как продукт культуры, воз-
никающий из требований общества и воспринима-
ется не столько на основании языковых норм, сколь-
ко в контексте культурных норм. „Переводческая де-
ятельность означает не только взаимодействие двух 
языков, но и контакт между двумя культурами.“  
[9, с. 70-71] Многие современные исследования ориен-
тированы на изучение и анализ преемлемости перевода 
для той или иной культуры, на выявление достаточно-
сти или недостаточности коммуникативного опыта чле-
нов одной лингвокультурной общности по отношению 
к другой. Вместе с тем исследователи переносят акцент 
своего интереса на процессы означивания, что связано 
с двумя важными сферами интереса. Одной из них яв-
ляется разработка учения о картине мира как альтерна-
тивного источника познания, а другой – проблема гене-
зиса значения и его актуализации в процессе разверты-
вания высказывания, где немаловажная роль отводится 
проблемам коммуникативной избирательности.

Каждый перевод художественного текста – его 
адаптация к новому литературному и культурно-
историческому контексту принимающей литературы. 
Действие механизма этого процесса зависит от типа 
перевода. Различна степень лингвистической адапта-
ции: она минимальна при буквальном переводе и мак-
симальна при свободном переводе. По отношению к 
адекватному переводу полная адаптация присутствует 
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при перекодировании значимых языковых единиц и их 
сочетаемости и неполная – в представлении индивиду-
альных особенностей оригинала. В болгарской науке 
И. Васева (Васева 1982: 38-69) и Б. Алексиева (Алекси-
ева: 1993) подробно рассматривают и интерпретируют 
вопросы эквивалентного перевода. 

Чрезмерная доместикация (domesticating), – тер-
мин, введенный в современное переводоведение Вену-
ти (Венути 1995: 91), является следствием оценки раз-
личий между культурами, выражающихся в соответ-
ствующих языках, в недооценке способностей реципи-
ентов переводного текста воспринять элементы чужой 
культуры. 

По мнению А. Д. Швейцера, переводной текст 
всегда остается „бикультурным“ и, „адаптируясь к 
культуре-рецептору, никогда полностью не порывает с 
исходной культурой“ (Швейцер 1998: 61).

Как видно из проведенного анализа, начиная с пер-
вых публикаций в переводе на болгарский язык и пер-
вой постановки, пьеса Гоголя „Женитьба“ актуальна 
до сегодняшнего дня. Текст произведения, переведен-
ный и адаптированный, оживет на современной бол-
гарской театральной сцене, соединяя в себе две культу-
ры: русскую и болгарскую, классику и современность. 
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резюме

Статията проследява трудностите в правописа 
на английски език от гледна точка на тези, ко-
ито го усвояват като роден или чужд. Посочват 
се доказателства от сферата на езикоусвоява-
нето на чужд и роден език, както и от анализ 
на грешките и съпоставителен анализ. Просле-
дява се ролята на правописа при усвояване на 
умения за четене. Следва преглед на правила за 
съответствия между букви и звукове, които са 
допринесли за улесняване на обучението по че-
тене. Представени са и модели за усвояване на 
четене на английски като чужд език при деца с 
дислексия от различни националности. Заклю-
чава се в полза на преодоляване на стереотип-
ната представа за английската ортография като 
трудна. 

Ключови думи: нарушени способности за 
учене, дислексия, ортография, правопис.

‘Ортография’ е термин, който обозначава норма-
тивните аспекти на писмената система и се отнася 
както до графемно-фонемното съотнасяне, така и до 
правилата, ограничаващи определени последовател-
ности от букви в рамките на думата (Scheerer, 1986). 
Среща се твърдението, че най-трудна за научаване 
сред европейските ортографии e английската, което 
се потвърждава и в изследване, проучващо точност-
та на четене на думи и псевдодуми от деца в начална 
училищна възраст на общо тринадесет европейски 
езика (Seymour et al., 2003). Установява се, че докато 
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точността при четене при изследваните лица на по-
вечето европейски езици е близо 95% (с изключение 
на френски и датски, при които е 75%), на английски 
език тя е едва 40%. Констатира се по-късно усвояване 
на грамотността от английските деца, което се интер-
претира като функция на комбинираното влияние на 
ортографичната дълбочина (честото несъответствие 
между фонеми и графеми в рамките на думата) и 
сложната сричкова структура на английския език (пак 
там).

Усвояването на уменията за четене и писане на 
даден език е особено затруднено при наличие на спе-
цифични нарушения в способността за учене (СНСУ) 
като дислексията. Предизвикателствата при усвоя-
ването на азбучния принцип и съотнасянето между 
графеми и фонеми, допълнително утежнени от реди-
ца когнитивни особености в тази популация, се на-
блюдават не само при изучаване на майчиния, но и 
на чужд език (Nijakowska, 2010). Ако четенето и пра-
вописът на английски език наистина се отличават по 
трудност в сравнение с останалите езици, може да се 
очаква затрудненията да са значително по-обострени 
при лицата с дислексия. Дали това е така все още е 
спорен въпрос според наличната литература.

защо английската ортография  
се счита за трудна?
Английският език носи „лошата“ слава на език, 

изправящ пред изпитание изучаващите го като чужд, 
що се отнася до усвояването на уменията за пра-
вопис и правоговор. Показателна е възможността  
44-те фонеми в английския език да бъдат изписани по 
561 начина (според Dewey, 1971, цитиран от Helland 
и Kaasa, 2004). Популярен пример за отсъствието на 
директно съответствие между графеми и фонеми на 
английски и разнообразието на възможните съотнася-
ния са начините, по които може да се произнесе бук-
восъчетанието -ough (Табл. 1).



ДЯЛ ЧЕТВъРТИ. метОДИКа На ОбучеНИетО ПО съВремеННИ езИцИ

КОЛКО Е ГОЛЯМО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 
НА АНГЛИЙСКАТА 
ОРТОГРАФИЯ?

160

cough /k cf/ through/θru:/

bough /ba c/ bought /b c:t/
rough /rсf/ thorough /θ crə/*
although / c:lðə c/ lough /l cх/**
*British English. /θ crə c/is more common in US English

**/х/ represents the same sound as the more familiar ‘loch’; the 
spelling used depends upon the variety of English.

Таблица 1. Произношение на “ough”, Kelly (2002, 7)

В свое изследване на правописа на български чет-
въртокласници Кънева (2012) установява, че грешки-
те на учениците са най-вече свързани с фонетичен 
правопис, напр. becauce, plaing, didan’t, freand. Видни 
са затруднения при прилагането на изключения, напр. 
миналото причастие на глагола read се среща като: 
readed, road, red, rad; а миналата форма на tidy като 
tided, tidyed, tid и др. Авторката отбелязва, че конста-
тираните грешки говорят както за затруднения с из-
ключенията от правилата, така и при явления, които 
отсъстват в българския език, като напр. неправилните 
глаголи.

Затрудненията в четенето на английски думи ид-
ват на първо място от факта, че някои звуци или ком-
бинации от звуци могат да бъдат репрезентирани от 
различни букви, като в същото време една буква или 
комбинация от букви може да отговаря на различни 
звуци. Например, според Venezky (1970) в английския 
език има само три съгласни звука, които се репрезен-
тират само от една буква, а именно: n, r и v. 

За сложната картина на английския правопис до-
принасят и наличието на омографи (думи с еднаква 
форма, но различно произношение и значение, напр. 
live като „живея“ и „на живо“, lead като „водя“ и „оло-
во“), омофони (с еднакво произношение, но различ-
ни по форма и значение, напр. meet „срещам“ и meat 
„месо“), думи с алтернативен правопис (напр. judg(e)
ment, skil(l)ful, alright и all right) (Thornbury, 2002). 
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Поради „небезизвестната объркваща природа на ан-
глийския правопис“ Roach (2010) предлага при произ-
насяне на думите, да се научим да мислим за тях като 
за състоящи се от фонеми, а не от букви от азбуката. 
В същото време е установено, че при писане както де-
цата, така и възрастните се влияят предимно от фоно-
логичното си знание. Така например Treiman & Barry 
(2000) откриват, че британски ученици от основно 
училище изписват car без -r, докато техните връстни-
ци от американски училища – като cr – явление, което 
се наблюдава дори и при възрастни англоговорящи, 
носители на различни акценти.

Познаването на ортографичната система създа-
ва тясна връзка между графеми и фонеми и затруд-
нява мнозина да отделят едното от другото или да си 
представят звука без неговото буквено съответствие 
(Pytlyk, 2017). Pytlyk подчертава, че „когато е налице 
разминаване между ортографията и фонологията, чес-
то пъти ортографичната репрезентация натежава над 
фонологичната, като това кара хората да възприемат/
прочитат погрешно думите“(стр. 234). Тоест, владее-
нето на азбучната система влияе на начина, по който 
хората идентифицират и преработват фонемите. Така 
например, изучаващите английски език се затрудняват 
при наличието на неми (непроизнасящи се) съгласни 
звукове, като тези в comb, honest, salmon, yacht. 

Освен притежаващ дълбока ортографична сис-
тема, английският език се счита и за „сложен“ (Ehri, 
2005). И по-конкретно, той е със сложна сричкова 
структура, определяща се от доминиращи затворе-
ни срички от типа CVC (съгласна-гласна-съгласна) и 
множество начални и крайни струпвания (клъстъри) 
от съгласни (Seymour et al., 2003, 166). В английския 
език струпванията може да са комбинация от две, три 
или четири съгласни, напр. glimpse (начален двоен 
клъстър /gl/ и краен троен /mps/), sixths (краен четво-
рен клъстър /ksθs/). Подобни клъстъри представля-
ват проблем за някои обучавани при усвояването на 
произношението (Thornbury, 2002, p. 27). Но техните 
възможни комбинации в рамките на думата търпят 
известни ограничения. Така например, при начални 
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клъстъри от 3 съгласни първата е винаги /s/, втората е 
винаги беззвучна преградна съгласна /p/, /t/ или /k/, а 
третата е една от следните: латерална /l/ или проходна 
/r/, /j/ или /w/ (Sethi et al., 1999, 127). Тъй като вари-
антите тук са краен брой, достатъчно примери от тях, 
представени на обучаваните и упражнявани за право-
говор и правопис, биха улеснили тяхното усвояване. 

Трябва да се отбележи, че степента, до която една 
писмена система отразява фонемната структура на го-
воримия език, зависи не само от фонологичните, но и 
от морфологичните характеристики на този език. Katz 
и Frost (1992) обръщат внимание, че английският език 
е морфофонетичен и в някои случаи разминаването в 
произношението и графемното съдържание на някои 
думи е налице поради стремежа да се запази общата 
морфологична връзка между тях, макар и с цената на 
графемно-фонемна неправилност. Такъв е случаят с 
производните HEAL – HEALTH (както и аналогично-
то STEAL – STEALTH). При евентуално „улесняване“ 
на правописа и доближаването му максимално до про-
изношението, би се получила двойката HEEL-HELTH, 
при което, първо, би се загубила експлицитната мор-
фемна родственост, и второ, HEAL би се припокрило 
графично със своя омофон HEEL (петá). Установено 
е, че по-доброто познаване на морфологичната струк-
тура на езика кореспондира и с по-добри умения по 
правопис. Изследвайки правописа на американски и 
руски четвъртокласници и шестокласници, Boulware-
Gooden et al. (2015) откриват различно влияние на фо-
нологичните и ортографичните знания върху негова-
та правилност в двата езика, но и при двата отчитат 
силна зависимост на правилността от морфологично-
то знание на учениците.

Дали английският е толкова нерегулярен 
(неправилен)?
Въпреки всичко, Thornbury (2002, p. 155) отбеляз-

ва, че правописът в английския език е изненадващо 
регулярен. Той посочва, че според изследвания на 
езика осем от десет думи се изписват според някакъв 
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регулярен модел и само 3% от думите са с непред-
сказуем правопис, който трябва да се запамети. Но 
авторът отбелязва, че тези 3% са именно най-често 
срещаните английски думи. Запаметяването на пра-
вописа на думи като two, would, said не причиняват 
сериозни проблеми на учащите се поради честотата 
на употребата им.

В литературата са предложени обобщени модели 
на правила за правопис, които обаче са с ограничено 
приложение поради множеството свои изключения. И 
все пак експлицитното преподаване на такива прави-
ла би могло да улесни изучаващите английски език. 
Такива например са обобщените правила на Clymer 
(1996, стр. 184), сред които са:

Когато има две гласни, едната от които е крайно е, пър-
вата гласна е дълга, а  е нямо.  (пример: bone; пример 
за изключение: done).
Когато c  е последвано от е или i, най-вероятно е да се 
произнесе като s (пример, cent; пример за изключение: 
ocean).
Когато буквата c e последвана от o или a, най-вероятно 
е да се произнесе като k (пример: camp; пример за из-
ключение: няма).
С още по-голяма ефективност се отличават пра-

вилата, които обясняват и разграничават фонологич-
ните и ортографични особености на минималните 
двойки. Например, първото обобщено правило на 
Clymer горе, може да се представи и по следния, дори 
по-изчерпателен, начин: при добавяне на -е към едно-
срична CVC дума като mad, cut, bit, hop, pet, в които 
гласната обикновено е кратка, гласната в новополуче-
ната дума е дълга и се произнася както в азбуката – 
made, cute, bite, hope, Pete. 

Освен подобни правила при разчитане на думи с 
неправилно графемно-фонемно съотнасяне, учащите 
се могат да прибягват и до т. нар. лексикален (дирек-
тен) път на четене, който е основен механизъм за чете-
не при опитните четци. Така, според Двупътния модел 
на четене (Dual-Route Model of Reading) на Coltheart 
(2006) от една страна, думата може да се възприеме 
директно като едно цяло чрез лексикалния път или, 
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от друга, да бъде анализиран нейният фонемен състав 
чрез декодиране по т.нар. нелексикален (още сублек-
сикален или недиректен) път. Според редица автори, 
когато децата четат на езици с прозрачна ортография, 
те разчитат повече на графемно-фонемно декодиране 
и го овладяват по-бързо и ефикасно (Angelelli et al., 
2018). Когато обаче става въпрос за език с дълбока 
ортография като английския, те прилагат стратегии 
за използване на рими и разпознаване на цели думи 
(Goswami et al., 2001, 2003 в Ziegler et al., 2003).

Възможно ли е четенето на език с дълбока 
ортография да се усвои по-лесно?
Интригуващо е изследването на Miller-Guron и 

Lundberg (2000), които установяват предпочитание 
за четене на английски език сред шведски младежи с 
дислексия. Едно от предполагаемите обяснения е, че 
дълбоката и непостоянна ортография на английския 
език предразполага към използването на стратегии 
за четене, разчитащи на разпознаване на цели думи, 
особено при по-възрастните. Също така е възможно 
тя да води и до повишено осланяне на суб-лексикални 
единици като морфеми и запаметяване на често сре-
щащи се графемни струпвания (Goswami, 1999 в Leij 
и Morfidi, 2006).

Но информация за по-лесно усвояване на 
уменията за четене и писане на език с дълбока орто-
графия се срещат рядко. Мнозинството изследвания 
откриват точно обратното, независимо дали се отна-
сят до майчин или чужд език. 

За илюстрация на изследвания върху майчините 
езици можем да представим проучването на Ziegler 
et al. (2003) върху 19 немскоговорящи и 30 англого-
ворящи деца с дислексия на възраст 9-13 години и 
контролни групи без дислексия, от които едната съ-
ответстваща по възраст, а другата по четивни умения. 
Англоговорящите дислексици допускат повече греш-
ки в четенето от немскоговорящите, според авторите 
именно въз основа на по-високата степен неправил-
ност в английската ортография. Установява се дефи-
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цит не само при използването на нелексикалния път, 
но и при лексикалния.

Дълбоките, нерегулярни ортографии като англий-
ската и френската създават повече затруднения за 
лицата с дислексия, отколкото езици като испанския, 
италианския и гръцкия и според Nijakowska (2010, 
стр. 29), която прави подробен преглед на изследва-
ния по темата (напр. Goswami 2000, Lindberg 2002, 
Reid и Fawcett 2004). В едно от цитираните изследва-
ния (Oren & Breznit, 2005) авторите представят срав-
нително проучване на уменията за четене на деца с 
дислексия с майчин език иврит и с английски език. 
Иврит се характеризира с прозрачна ортография, т.е. 
притежава голяма степен на съотвествие между фо-
немната и графемната структура на думата. Отново, 
децата с дислексия, четящи на иврит, се справят зна-
чително по-добре от тези, четящи на английски. 

Когато говорим за изучаване на английски език 
от лица с прозрачен майчин език, изследователите 
намират основания за прогноза в две противополож-
ни посоки. По-горе представихме интерпретацията 
на Miller-Guron и Lundberg (2000), че затрудненията 
с фонологичната преработка може да породят пред-
почитание към езици, при които директният (лекси-
калният) път към думата функционира по-ефикасно 
от индиректния път на декодирането. Palladino et 
al. (2013) взимат предвид данните на Miller-Guron и 
Lundberg (2000), но допускат, че е логично и обратно-
то предположение: поради прозрачната ортография 
на майчиния език децата да усвояват фонологичния 
код по-бързо и да го прилагат успешно при декодира-
нето на думи на английски език (умение, традицион-
но тествано с четене на псевдодуми). 

В свое собствено изследване Palladino et al. (2013) 
откриват, че италианските деца с дислексия съумяват 
да използват фонологичните си знания, за да декоди-
рат английски псевдодуми, но имат значително по-
слаби резултати по отношение на точност и бързина 
при четене на реални английски думи в сравнение с 
контролната група без дислексия. Тоест, за разлика 
от предпочитащите английски език шведски младе-
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жи, италианските ученици с дислексия не използват 
свободно механизмите за директно разпознаване на 
думите (лексикалния/директния път) и съответно не 
се справят с лекота в четенето на езика с по-дълбока 
ортография – английския.

В част от литературата, изучаваща развиването на 
умението за четене, се твърди, че в езиците с по-дъл-
боки ортографии децата с дислексия срещат затрудне-
ния в азбучния етап от развитие на четенето (според 
стадиите на Frith, 1985), докато в тези с прозрачни 
ортографии – на ортографичния етап, където е нуж-
на по-голяма автоматизация (Hagtvet & Lyster, 2003 в 
Helland & Kaasa, 2004). Това може да е друго обяснение 
за наблюденията, че по примера на Lodej (2016) дете 
с дислексия, изучаващо испански език като майчин, 
ще срещне различни по вид затруднения от английско 
дете, усвояващо четене и писане на своя език. 

Има и автори, които смятат, че ортографичната 
прозрачност не е определяща за усвояване на уме-
нието за четене (Geva & Siegel, 2000, стр. 2). При-
вържениците на това становище изтъкват ролята на 
краткосрочната вербална памет и бързото серийно 
назоваване, както и фонологичните умения на родния 
или чуждия език (Durgunoglu et al., 1993, Stanovich et 
al, 1984 по Geva и Siegel, 2000). Те твърдят, че в срав-
нение с останалите изучаващи английски език, уча-
щите с дислексия имат повече трудности с фоноло-
гичното знание и бързото автоматизирано назоваване 
(Geva и Farnia, 2014, стр. 14). На свой ред, в проуч-
ване на студенти със затруднения в ученето на чуж-
ди езици, сред които и такива с дислексия, DiFino и 
Lombardino (2004) идентифицират проблеми, свърза-
ни с паметта, лексиката, граматиката и тревожността. 
Вероятно всички тези фактори в съчетание с ортогра-
фичните особености на езика определят лекотата на 
усвояване на писмената реч за даден индивид.

заключение
Английският език се счита за особено предизви-

кателен по отношение на правоговор и още повече на 
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правопис, и то не само от лица с нарушения на спо-
собността за учене. Разгледахме някои от елементите, 
които пораждат тези затруднения, и открихме, че „ло-
шата слава“ на английския език е невинаги оправдана, 
тъй като в по-голямата си част „нерегулярността“ се 
подчинява на макар и обобщени правила. Едно фоку-
сирано обучение в тези правила би могло да разтова-
ри от учащите се поне част от тежкото бреме на дъл-
боката ортография. Макар че този подход се прилага 
при обучението на англоговорящите деца по начална 
грамотност, той би могъл да се използва целенасоче-
но и в часовете по чужд език, особено за ученици с 
изразени проблеми в писането и четенето на ниво лек-
сика. Ортографията е само един от множество фак-
тори, влияещи върху успеха на изучаването на езика, 
но тя несъмнено се нуждае от по-целенасочено вни-
мание от страна на преподавателя по чужд език, от 
експлицитно запознаване на обучаваните с нейните 
правила и достатъчно упражнения за прилагането им.

 цИтИраНИ ИзтОчНИцИ
Кънева, П. (2012) Изследване на уменията за правилно пи-

сане на английски като чужд език на български чет-
въртокласници, Научни трудове на Русенския униве-
ситет, т. 52, серия 6.2., http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/
cp12/6.2/6.2-12.pdf.

Angelelli, P., Marinelli, Ch.V., Putzolu, A., Notarnicola, A., Iaia, 
M., Ch. Burani (2018) Learning to Spell in a Language 
with Transparent Orthography: Distributional Properties 
of Orthography and Whole-Word Lexical Processing, 
Quarterly JOunral of Experimental Psychology, vol. 71 
(3), p 704-716.

Boulware-Gooden, R., Joshi, R. M., & E. Grigorenko (2015) 
The Role of Phonology, Morphology, and Orthography in 
English and Russian Spelling, Dyslexia, 21, 142-161.

Clymer, Th. (1996) The Utility of Phonic Generalizations in the 
Primary Grades, The Reading Teacher, vol. 50, 3, 182-187.

Coltheart, M., (2006) ‘Dual Route and Connectionist Models 
of Reading: An Overview’, London Review of Education, 
4 (1) pp. 5-17



ДЯЛ ЧЕТВъРТИ. метОДИКа На ОбучеНИетО ПО съВремеННИ езИцИ

КОЛКО Е ГОЛЯМО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 
НА АНГЛИЙСКАТА 
ОРТОГРАФИЯ?

168

DiFino, S., L. Lombardino (2004) Language Learning Disabili-
ties: The Ultimate Foreign Language Challenge. Foreign 
Language Annals, 37 (3), 390-400.

Ehri, L. (2005). Learning to Read Words: Theory, Findings, and 
Issues. Scientific Studies of Reading, 9 (2), 167-188.

Frith, U., (1985) ‘Beneath the Surface of Developmental Dys-
lexia’, In K. Patterson, J. Marshall, & M. Coltheart (eds.), 
Surface Dyslexia, Neuropsychological and Cognitive Stu-
dies of Phonological Reading. London: Erlbaum

Geva, E. & F. Farnia (2014) Assessment of Reading Difficul-
ties in ESL/ELL Learners: Myths, Research Evidence, and 
Implications for Assessment, Perspectives on Language 
and Literacy, Canadian  Language and Literacy Research 
Network, the International Dyslexia Association, https://
app.box.com/s/dfveh4gj5evo50bpv3a7wjgnk1nyiiw5

Geva, E., и Siegel, L. (2000). Orthographic and cognitive fac-
tors in the concurrent development of basic reading skills 
in two languages. Reading and Writing: An Interdiscipli-
nary Journal, 12, 1 30.

Helland, T. & R. Kaasa (2004) Dyslexia in English as a Second 
Language, Dyslexia 11:41-60, John Wiley and Sons, Ltd.

Katz, L., R. Frost (1992) The Reading Process is Different for 
Different Orthogrpahies; The Orthographic Depth  
Hypothesis, Haskins Laboratories Status Report on 
Speech Research, 147-160. 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED359575.pdf#page=157 

Kelly, G. (2000) How to Teach Pronunciation, Harlow, Essex, 
Pearson Education Limited.

Leij, A. van der, E. Morfidi (2006) Core Deficits and Variable 
Differences in Dutch Poor Readers Learning English, 
Journal of Learning Disabilites,39, 1, стр. 74-90.

Łodej, M. (2016) Dyslexia in First and Foreign Language Lear-
ning: A Cross-Linguistic Approach, Cambridge Scholars 
Publishing.

Miller-Guron, L., I. Lundberg (2000) Dyslexia and Second 
Language Reading: A Second Bite at the Apple?, Reading 
and Writing, 12, 1-2, 41-61.

Nijakowska, J. (2010) Dyslexia in the Foreign Language Class-
room, Multilingual Matters, Bristol. 

Oxford’s Advanced Learner’s Dictionary (OALD) http://oald8.
oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/phonology



ГОДИШНИК „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ“, Т. 2 (2019)

Благовеста Троева-
Чалъкова

169

Nunan, D (1991) Language Teaching Methodology, 
Palladino, P., Bellagamba, I., Ferrari, M., C. Cornoldi (2013) 

Italian Children with Dyslexia are also Poor in Reading 
English Words, but Accurate in Reading English Pseu-
dowords, Dyslexia, 19, 165-177.

Pytlyk, C. (2017) Are Orthographic Effects Language Specific? 
The influence of Second Language Orthography on Sec-
ond Language Phoneme Awareness, Applied Psycholin-
guistics, 38, 233-262.

Roach, P. (2010) English Phonetics and Phonology: A Practi-
cal Course, 4th edition, Cambidge University Press.

Scheerer, E. (1986). ORTHOGRAPHY AND LEXICAL AC-
CESS. In New Trends in Graphemics and Orthography (pp. 
262–286). https://doi.org/10.1515/9783110867329.262

Sethi, J., P.V. Dhamija (1999) A course in Phonetics and Spo-
ken English, 2nd edition, PHI Learning Pvt. Ltd.

Seymour, P.H.K., Aro, M., J. M. Erskine (2003) Foundation 
Literacy Acquisition in European Orthographies, British 
Journal of Psychology, 94, 143-174.

Thornbury, S. (2002) How to Teach Vocabulary, Pearson Long-
man.

Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Cambridge Uni-
versity Press.

Treiman, R. & C. Barry (2000) Dialect and Authography: Some 
differences between American and British spellers, Jour-
nal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and 
Cognition, 26, 1423-1430.

Venezky, R. (1970). The structure of English orthography. The 
Hague: Mouton.

Vellutino, F.R., Fletcher, J.M., Snowling, M.J. & Scanlon, 
D.M., (2004) ‘Specific Reading Disability (Dyslexia): 
What Have We Learned in the Past Four Decades?’ Jour-
nal of Child Psychology and Psychiatry, 45 (1) pp. 1-40

Ziegler, J.C., Perry, C., Ma-Wyatt, A., Ladner, D. G. Schulte-
Koerne (2003) Developmental Dyslexia in Different 
Languages: Language-Specific or Universal? Journal of 
Experimental Child Psychology, 86, 169-193.



170

резюме

Настоящата статия обхваща основните моменти 
от труда на автора „Холистичен подход в елек-
тронизираното чуждоезиково обучение“ и след 
кратък преглед на мотивите и причините, да се 
премине към преподаване и учене с помощта на 
информатичните и комуникационните техноло-
гии, предлага някои решения за организацията 
на този вид дигитализирано обучение по чужд 
език.

Ключови думи: чуждоезиково обучение, 
информационни и комуникационни 
технологии.

Бурното развитие на информационните и комуни-
кационни технологии през последните 10 години пре-
дизвикаха многобройни промени в цялото общество и 
във всичките му проявления. Обучението не може да 
остане настрани от всеобщото дигитализиране. Ако 
през 80-те години на ХХ век явлението на навлиза-
нето на компютрите в обучението беше предизвикано 
по-скоро от ентусиазма на неофитите, открили нов 
инструмент за оптимизиране на учебния процес, то 
напоследък обръщането към интензивно прилагане 
на информационните и комуникационни технологии 
(ИКТ) следва закономерен и последователен път. И в 
други публикации сме споменавали мотивите, които 
ни карат да се обърнем към включването на  ИКТ в 
учебния процес, с тенденция цялото обучение да пре-
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мине на дигитална основа, затова тук само ще ги из-
броим, без да развиваме подробно всеки мотив.

мотиви за въвеждане на цялостно  
дигитално обучение по чужд език
Институционни мотиви – Министерството на 

образованието имплицитно показва каква е бъдещата 
тенденция – постепенно дигитализиране на обучени-
ето. Неслучайно изискванията за придобиване на пе-
дагогическа правоспособност са завишени относно 
часовете по обучение за „Работа в дигитална среда“. 
Решението на МОН да се дигитализиран учебниците 
до 7 клас е стъпка в тази насока. Освен това в про-
цес на реализиране е проект „Обучение 4.0“ от един 
мобилен оператор, Софийска община и МОН с цел 
въвеждане на „облачните“ технологии в обучението. 
Друга институционна стъпка е изграждането на без-
платен интернет достъп в много населени места.

Прагматични мотиви – Предимствата на ИКТ 
като интерактивност, достъпност, обективност, емо-
ционалност и пр. многократно са изтъквани и обяс-
нявани. Може да се твърди, че през последните 40 
години методиката на обучение по чужд език търси 
инструменти, които да облекчат, улеснят и разноо-
бразят учебния процес. Компютърът в различните му 
разновидности (настолни машини, лаптопи, таблети 
и смартфони) притежава предимството, че обединява 
качествата и функционалностите на всички други тех-
нически средства, смятани за панацея за обучението – 
учебно кино, видео и аудиоустройства и др. 

социални мотиви – Ако обучаваните в големите 
градски центрове имат достъп до ресурси за обуче-
ние по чуждия език в съответни културни предста-
вителства (ресурсни центрове, културни центрове, 
библиотеки и др.), то тези в малките населени места 
са лишени от тази възможност. В условията на тотал-
на дигитализация и взаимосвързаност, чрез интернет, 
те могат да получат достъп до знанието, съизмерим с 
този на всички останали.
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методически мотиви – Традиционното обучение 
по чужд език се възприема като скучно и остаряло. 
Това налага да се разчупи моделът на трансмисивното 
обучение и да се търсят други подходи в преподаване-
то и ученето на чужд език. Хибридното (blended) обу-
чение и най-вече обърнатата класна стая са пример за 
новаторски методи в усвояването на езика-цел. Освен 
това имаме модела на финландското обучение, което, 
напълно в духа на конструктивизма, поставя ударени-
ето на разработването на лични проекти с помощта на 
ИКТ, споделянето на постижението в учебната група 
и взаимно оценяване и обогатяване на участниците в 
учебната група (холистично обучение).

Демографски мотиви – В училищата и универ-
ситетите обучаваните са представители на т.нар. „по-
коление Z“. Нека накратко споменем неговите харак-
теристики:

а)  това са обучаваните, родени след 1995 г.;
б)  целият им съзнателен живот преминава под 

знака на интернет – те живеят в него и не мо-
гат да си представят живот без интернет;

в)  почти всички са оборудвани технически – 98% 
притежават смартфони и/или таблети;

г)  притежават висока степен на техническа под-
готвеност, понякога по-висока от тази на учи-
телите;

д)  възприемат интернет и социалните медии за 
по-истинен източник на информация, отколко-
то родителите или учителите;

е)  проявяват предприемачески усет, спестовност, 
решителност за справяне с проблема, като не 
възприемат грешката за фатален провал, а тър-
сят друг път за справяне с проблемната ситуа-
ция;

ж) поведението им е това на представители на 
хиперконсуматорското общество – по-ниска 
степен на асоциални прояви, засилено чувство 
за справедливост, толерантност към различни 
култури и ценности;
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з)  засилена възприемчивост към визуалните фор-
ми на поднасяне на информацията и знанието;

и)  показват афинитет към развлекателния и игро-
вия момент в обучението;

й)  в педагогически аспект се отличават с ниска 
степен на концентрация и проявяват склон-
ност към разсейване;

к)  поколението Z се фокусира върху сътрудни-
чеството и взаимодействието.

В обществото се появяват идеи да се забрани 
ползването на устройства за комуникационен обмен 
в училище. Всяка забрана обаче предизвиква обратна 
реакция. Затова на нас, педагозите, се пада трудната 
задача да привлечем, мотивираме и канализираме до-
брите склонности на това поколение за осъществява-
не на педагогическата цел, а именно усвояването на 
чуждия език.

Физиологически мотиви – Носенето на тежките 
раници или чанти с всички учебници, тетрадки, пома-
гала и друг учебен инвентар, необходим за занятията в 
даден ден, уврежда организма на учениците, особено 
на тези от малките класове.

Финансови мотиви – Цената на хартиените но-
сители често пъти е много висока. Достъпът по интер-
нет до дигитализираните учебни материали облекчава 
до голяма степен финансовото бреме на родителите. 
Наблюденията ни в обкръжаващата ни среда показват, 
че учениците възприемат положително дигитализира-
ните ресурси и възможността им да ги имат постоянно 
по ръка ги подтиква да ги отворят и прочетат.

Могат да се намерят и други мотиви, но горепо-
сочените бяха достатъчни да разгледаме т.нар. холис-
тичен подход към дигитализираното чуждоезиково 
обучение.

Холистичен подход в дигитализираното  
обучение
Лексикалното значение на понятието „холизъм“ е 

следното: доктрина или гледна точка, която се състои 
в разглеждането на феномените като цялости.
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В своята Теория за социалното учене Бандура, 
без експлицитно да формулира термина „холизъм“, 
предполага, че хората учат в социален контекст и че 
ученето бива улеснено от действия като моделиране, 
учене чрез наблюдение и имитация. Според неговата 
теория личните качества, поведението и факторите на 
средата си въздействат и взаимно обуславят. Бандура 
смята, че децата учат, наблюдавайки другите и изпъл-
нявайки ролята на „модел“ – процеси, които включват 
внимание, задържане, възпроизвеждане и мотивация. 
Всъщност, като елемент на едно цяло (напр. учебната 
група), обучаваният се учи от другите и сам е модел 
за останалите елементи (обучаване) (Bandura, 1986). 
Ако трябва да формулираме холистичния подход в 
обучението с три думи, глобализирайки вижданията 
на специалистите, то тези думи са – емоции, интелект, 
практика. По този начин холистичният подход се явя-
ва не само като педагогически инструмент, но и като 
част от хуманистичното възпитание на обучавания – 
да осъществява ученето в обстановка на взаимност, 
свързаност и споделяне.

Всеки обучаван, преминаващ през опита на обу-
чението в група (т.е. цялост), допринася за колектив-
ната креативност в учебната група и по този начин 
отключва групов опит и обучение, чиято сума над-
хвърля индивидуалните опити и обучение на еле-
ментите (обучаваните). Всеки обучаван се превръща 
в частица от една цялост, която предоставя възмож-
ности и разширения, които иначе не биха се проявили 
в индивидуалното обучение. След това всеки член на 
съвкупността се ползва от тази колективна експанзия. 
Самостоятелното му обучение се повлиява от опита и 
тактиките на останалите участници в целостта. Всеки 
обучаван отразява това, което се случва около него, и 
в същото време отразява върху останалите това, което 
се случва вътре в него.

Холистичният подход научава обучаваните на 
нещо особено важно – как да учат, да свикнат да учат 
и да не се ограничават да го правят само в учебна-
та среда на учебното заведение, а да знаят къде и как 
да търсят  полезната им информация. Холистичният 
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подход прави ученето забавно и смислено и прово-
кира обучаваните да проявяват постоянство, само-
инициативност и креативност в собственото си усъ-
вършенстване. Освен това, той се приспособява към 
индивидуалността на всеки обучаван и към неговия 
начин на учене, обратно на установените практики в 
настоящата система на обучение.

Накратко, холистичният подход при дигитали-
зираното чуждоезиково обучение предполага както 
действия в хоризонтален план (едновременно изграж-
дане на умения в четирите речеви дейности), така и 
във вертикален план (цялостно изграждане на емоци-
оналните, интелектуалните и практически компетен-
ции на обучаваните).

Практически решения за цялостно  
дигитализирано обучение по чужд език
Нашето виждане за холистичен подход към ди-

гитализираното чуждоезиково обучение предполага 
избор на формата за организиране на елементите в 
едно цяло. Хибридното, смесеното, blended обучение, 
което според специалистите представлява освобожда-
ване от трансмисивния модел обучение и преминава-
не на един модел на интерактивно обучение, придава 
на използването на дигиталните инструменти до из-
вестна степен хетерогенен характер, като се съчетават 
присъствени форми с дистанционни форми на обуче-
ние. Нашето виждане е за цялостно дигитализиране 
на учебния процес в условията на свързаност в ин-
тернет и взаимосвързаност между обучаваните чрез 
индивидуални устройства (компютър, таблет, смарт-
фон). Това е тенденция, която напоследък се проявява 
особено в чуждоезиковото обучение във висшите учи-
лища. Въпреки важността на езиковото обучение, ко-
ято изтъкнахме по-рано, намаляването на часовете по 
чужд език, високата степен на неприсъственост (аб-
сентеизъм) от страна на студентите поради обективни 
социални и лични причини, тенденцията за промяна 
на педагогическите подходи във висшето образование 
благоприятстват тази тенденция към цялостно прех-



ДЯЛ ЧЕТВъРТИ. метОДИКа На ОбучеНИетО ПО съВремеННИ езИцИ

ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ЦЯЛОСТНО  
ДИГИТАЛИЗИРАНОТО 
ОБУЧЕНИЕ ПО  
ЧУЖД ЕЗИК

176

върляне на чуждоезиковото обучение към пълна ди-
гитализация, съпроводена с контакт с обучаващите с 
помощта на инструментите за синхронна и асинхрон-
на комуникация. 

Не бива да забравяме и един важен момент в уче-
нето на един чужд език, свързан до голяма степен с 
възрастовите особености на таргет групата – моти-
вацията. Практиката показва, че нито една от педа-
гогическите теории не се прилага в чистия си вид. 
Традиционните форми на обучение, базирани на 
присъствени занятия и ограничени от методиката на 
избраната методическа система, пораждат у обучава-
ните реминисценции за учебната среда в училището 
и намаляват интереса и мотивацията за учене. Наше 
предишно изследване за отношението на учещите 
чужд език към традиционните форми на обучение 
даде интересни резултати: комбинираните проценти 
на отговорите „безинтересно, по-скоро безинтересно, 
нито интересно, нито не“, т.е. отрицателен отговор, 
надхвърлиха 60%. Интересно е, че в същото време 
над 77% смятаха ролята на обучаващия за много ва-
жна. Фокусирането върху единия от елементите на 
триъгълната педагогическа релация, а именно обу-
чавания, налага последният да получи известна сво-
бода в подбора на когнитивните, метакогнитивни и 
емотивни стратегии в овладяването на чуждия език. 
Вродените у всеки обучаван способности да анализи-
ра и възприема езиковата среда (евристичен подход 
към езиковата материя), да се позовава на миналото 
и да предвижда бъдещето (приемственост, учене на 
познати езикови феномени в чуждоезикова среда), да 
наблюдава другите участници в учебната група и да 
извежда заключения за самия себе си (обучение опит-
грешка), да се самоанализира и самооценява позволя-
ват на обучавания да подбира и усъвършенства стра-
тегиите си в усвояването на чуждия език и засилват 
мотивацията му да контролира и да участва активно и 
отговорно в необходимите дейности.

Както посочва Лийотар, в условията на информа-
ционно презасищане, понижена мотивация у обучава-
ните, ограничителни рамки на съответната методика, 
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преподавателите трябва да прилагат хитрост и инте-
лигентност.

Хитрост, тъй като те трябва да освободят време 
в рамките на работното си време, за да инвестират в 
такива устройства, да не говорим за нежеланието на 
някои от техните колеги, и интелигентност чрез ин-
тегрирането на ново ноу-хау в непрекъснато развитие 
в рефлексивен режим. (Lietart, 2015)

лични или институционни сайтове
Много от мотивираните преподаватели създават 

лични сайтове за предоставяне на различни дейности, 
ресурси и интерактивни упражнения  за учене на ези-
ка-цел. В интернет пространството могат да бъдат от-
крити множество подобни сайтове. В същото време 
много от учебните институции (училища и универси-
тети), предоставят място за хостинг на подобно учеб-
но съдържание. Както посочихме по-рано, би било 
добре във всяко училище да има т.нар. ресурсен кон-
султант, който да подпомага и улеснява качването и 
опресняването на педагогическата документация.

Преподавателят трябва да се придържа към пе-
дагогическото инженерство, когато създава подобен 
сайт или обучителни модули за качване в институци-
оналния сайт:

а) Предварителна подготовка
–  теоретична и педагогическа мотивация;
–  крайна цел на прилагането на технологията;
–  отчитане на психо-педагогическите харак-

теристики на обучаваните – в нашия случай 
юноши и възрастни (студенти) от поколени-
ето Z;

–  степен на самостоятелност на обучавания – 
при цялостно дигитализирано обучение по 
чужд език висока степен на свобода;

–  аудио и визуална подкрепа;



ДЯЛ ЧЕТВъРТИ. метОДИКа На ОбучеНИетО ПО съВремеННИ езИцИ

ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ЦЯЛОСТНО  
ДИГИТАЛИЗИРАНОТО 
ОБУЧЕНИЕ ПО  
ЧУЖД ЕЗИК

178

–  разходи по осъществяването на проекта – 
безплатен хостинг или регистриране на до-
мейн.

б) Дидактическа и педагогическа подготовка
–  определяне на типа педагогически материа-

ли;
–  определяне и структуриране на съдържание-

то;
в) Практическа реализация на сайта:

–  определяне на интерфейса на сайта;
–  решаване на проблеми по визуализацията на 

съдържанието;
–  решаване на проблеми по въвеждането на 

отговорите от страна на обучаваните;
–  решаване на проблеми по обратната връзка и 

коментарите на изпълнението;
–  решаване на проблеми по дизайна – цвят на 

фона и текстовата информация; четивност 
на шрифтовете; включване на фактор време; 
достъпност, лекота и приветливост на сайта 
при обслужването.

Фактически, ако сайтът не е просто място за ре-
сурсно захранване на учебния процес, един обучите-
лен модул би трябвало да включва следните елементи:

1.  Визуализация на урочната единица в поддър-
жан текстови формат (обикновено  PDF).

2.  Придружаващи аудио и/или видео файлове, 
свързани с урочната единица (запис на диа-
лог, двуфазни фонетични упражнения, аудио 
материали за разбиране при аудиране и др.).

3.  Ясна и лаконична презентация на лексикал-
ните и граматически феномени, заложени от 
прогресията на урочната единица.

4.  Файлове с аудио– и видеоматериали за до-
пълнителна поддръжка – от други методиче-
ски системи или автентични документи.

5.  Интерактивни упражнения за затвърдяване 
на изучаваните езикови явления.
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6.  Препратки (линкове) към други сайтове, 
третиращи в интерактивен режим езиковите 
явления (фонетични упражнения за произно-
шение, интерактивни упражнения и др.).

7.  Препратки (линкове) към онлайн речници и 
справочни енциклопедии.

8.  Възможност за свободно сваляне на необхо-
дими инструменти от сферата на безплатния 
софтуер (freeware), без да се нарушават ав-
торски права, които не са включени в стан-
дартния пакет на Windows или Android (кон-
кордансъри, възпроизвеждащи програми за 
аудио и видео, комуникационни програми 
като Skype, WhatsApp, Viber и др.)

9.  Писмено задание и евентуално интерактивен 
тест за оценяване и самооценяване.

10. Възможност за връзка между обучаваните и 
преподавателя (обикновено асинхронна ко-
муникация чрез мейл, но в зависимост от из-
брания интерфейс за изготвяне на сайта кон-
ферентна аудио и/или видео връзка).

Платформи за дистанционно обучение
Изборът да се използва платформа за ДО отгова-

ря на следните цели:
–  да се осигурят за всички обучаващи, включени 

в тази система, на идентични по съдържание 
ресурси, проектирани благодарение на колек-
тивната работа на група от ресурсни лица;

–  да се подтикне желанието да се използват ИКТ 
с помощта на откриване чрез примери на инте-
реса от това действие;

–  да се даде възможност за усвояване на съдър-
жанието чрез упражнения, съответстващи на 
педагогически ситуации, използвани в класна-
та стая;
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–  да се намерят примери за упражнения, използ-
вайки базата данни, като се насърчава споделя-
нето на практики между колеги;

–  да се ползва консултация от съответния обуча-
ващ при изпълнение на упражненията;

–  да се осигури дистанционен обмен с колеги, 
нови потребители.

Може би една от най-популярните платформи за 
дистанционно обучение е Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment). По данни 
към 20 септември 2018 г., над 268 български сайта са 
регистрирани в страницата на платформата – това са 
училища, университети, обучителни центрове, школи, 
индивидуални потребители. В някои учебни учреж-
дения (напр. НБУ) преподавателите имат админис-
тративно задължение в трудовия договор да използват 
активно системата за дистанционно обучение.

Първото предимство на Moodle е, че това е без-
платен продукт с приветлив интерфейс и голяма ле-
кота при обслужването. Потребителите (обучавани и 
преподаватели) не трябва да имат специални умения 
за ползването му. Тъй като продуктът е широко познат, 
ще резюмираме останалите му предимства накратко:

–  всеки потребител разполага с персонализиран 
личен работен панел (страница), в която са по-
казани всички записани курсове;

–  преподавателите могат да организират курсове-
те си чрез добавяне на съдържание с различни 
файлови формати – текстови, аудио, видео и др.

–  могат да бъдат добавяни интерактивни упраж-
нения на Hot Potatoes;

–  преподавателят може да добави и линкове към 
външни сайтове с ресурси;

–  могат да бъдат включвани задания, които обу-
чаваните трябва да изпълнят и да изпратят об-
ратно;

–  съществува възможност за дистанционно оце-
няване на заданията, както и провеждане на он-
лайн изпит в определено време;
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–  налични са възможности за сътрудничество 
при създаването и предоставянето на съдър-
жание – модулите „форум“, „чат“ и „семинар“ 
позволяват на преподавателя и обучаваните да 
осъществяват контакт, дискусия в реално вре-
ме и да оценяват взаимно изпълнението на по-
ставените задачи

При включване на опцията за известяване, пре-
подавателят и обучаваните получават известия за 
новопостъпили задания или съобщения и за върнати 
изпълнения на поставените задачи. Не е за пренебрег-
ване и възможността за проверка за плагиатство чрез 
модула PlagScan, което е важно за чуждоезиковото 
обучение, тъй като някои от обучаваните се изкушават 
да изготвят проектите си чрез функцията copy/paste от 
ресурсни или информационни източници.

Организацията на всеки курс по модули съобраз-
но седмиците на обучение (обикновено 15) улеснява 
преподавателя да изгражда курса си съобразно грама-
тическата и лексикалната прогресия на избраната ме-
тодическа система и подобно на модула, който пред-
ставихме по-горе в раздела за личните сайтове.

Узунова (2016) посочва и други платформи за дис-
танционно обучение, намиращи приложение в учеб-
ните учреждения в България – еLSe (разработена от 
Русенски университет), BEST (Bulgarian Educational 
Site) – български образователен портал, иницииран  
от  Пловдивския  университет, LAMS иPeU (версии1.0 
и2.0), ARCADE (Architecture for Reusable Courseware 
Authoring and Delivery) – проект на ФМИ-СУ.

социални мрежи
Търсенето в Мрежата показа към 20.09.2018 съ-

ществуването на около 26 социални мрежи с различ-
на популярност като Academia.edu, Google+, LinkedIn, 
Myspace, Pinterest, Twitter, и др.

Най-голямата безплатна социална мрежа е 
Facebook с милиони потребители по света и с 4 мили-
она акаунта в България според сведения от текущата 
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преса. Всеки потребител регистрира собствена стра-
ница (акаунт), в който може да споделя текстове, визу-
ална информация, да общува с останалите участници 
чрез писане на „стената“ им или с помощта на лични 
съобщения чрез Messenger, да се включва в различни 
групи по интереси или да блокира достъпа до акаунта 
си на нежелана информация.  За целите на холистич-
ния подход към дигитализираното обучение по чужд 
език, Facebook не предоставя големи възможности за 
активно споделяне и взаимодействие между участни-
ците. Нашата практика в използването на социалната 
мрежа се състои в създаването на затворена група, в 
която се включват обучаваните от учебната група и 
преподавателя. Сигурно е, че участниците в групата 
непременно ще отворят акаунта си и ще видят съот-
ветните съобщения. Споделянето на учебно съдържа-
ние вече се осъществява, без да има достъп до него 
за останалите потребители в списъците на „прияте-
лите“. За жалост, мрежата не позволява публикува-
нето на стената на PDF документи и презентации на 
PowerPoint. Споделянето на подобни продукти става 
чрез Messenger, където могат да се изпращат файлове 
до активните участници в комуникацията чрез лични 
съобщения.

Писането на постинги в личния дневник или на 
стената и достъпът до тях на други участници сти-
мулират стремежа към правилно езиково изразяване. 
Освен това креативността се оценява чрез комента-
ри и „лайквания“, и потребителят е принуден да се 
представя езиково прилично, за да избегне възмож-
ния „хейт“ или подигравките. Както посочва проф. М. 
Грозева:

… комуникацията в коментарните блогове на 
немски и български език показва тенденция към кон-
цептуална устност, илюстрирана от използването на 
прости и елиптични аналокути, разговорни изрази и 
частици. Специфичните средства за компенсирането 
на прозодиката и кинесиката, както и общото комуни-
кативно пространство, в което дистанцията е скъсена, 
дават основание да определим водената тук вирту-
ална дискусия като типична „вторична устност – тя 
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носи, от една страна, елементите на логичната и добре 
структурирана писмена реч, а от друга, нарушава ней-
ните характеристики и я доближава до устната диску-
сия. (Грозева 2011).

В този контекст ролята на преподавателя като фа-
силитатор е да насочва писмената продукция на съ-
ответния език към правилната и нормативна речева 
дейност.

Възможността да се контактува в реално време с 
оригинални носители на езика чрез писане на постин-
ги, аудио– и видеовръзка (при наличието на уеб каме-
ра) стимулира мотивацията да се усвоява езика-цел.

мрежи и сайтове за споделяне  
на продукция и съдържание
По наше мнение, популярният сайт за споделяне 

Youtube не е особено подходящ за целите на чуждое-
зиковото обучение поради характера на споделяните 
материали, главно визуална информация. Може да се 
използва за евентуално публикуване на страноведче-
ски проекти (видеоклипове)

Обратно, колаборативният сайт Wiki е изключи-
телно подходящ за използване в петата разновидност 
на дейностите по прилагане на компютризираните 
форми на обучение, а именно колективното партици-
пативно създаване на съдържание. Wiki накратко е 
система за управление на съдържания, които се струк-
турират, организират и генерират от всички участни-
ци в дадена общност, в нашия случай учебната гру-
па. В зависимост от характера на съответното Wiki, в 
него могат да действат или всички желаещи, или само 
регистрираните потребители. Всеки участник трябва 
регулярно да консултира публикациите и активно да 
ги модифицира и/или коментира. Всъщност едно Wiki 
е виртуално пространство за съвместна дейност на 
група, която се саморегулира. Това е в духа на съвре-
менните тенденции в оценяването на постиженията в 
някои водещи учебни учреждения, където оценката 
се дава не само от управляващия елемент – обучава-



ДЯЛ ЧЕТВъРТИ. метОДИКа На ОбучеНИетО ПО съВремеННИ езИцИ

ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ЦЯЛОСТНО  
ДИГИТАЛИЗИРАНОТО 
ОБУЧЕНИЕ ПО  
ЧУЖД ЕЗИК

184

щия, но и от участниците в работната група – взаим-
но оценяване. Wiki-то позволява да се осъществяват 
интерактивни педагогически дейности за нуждите на 
чуждоезиковото обучение в комуникационна среда:

–  продукция – писане на репортаж, съвместно 
изграждане на сценарий или писмен документ 
(книжка, приказка, презентация, комикс и др.) 
с добавяне на визуални обекти (аудио, видео, 
изображения);

–  размишления и коментари – по зададена тема, 
актуално събитие или исторически или лите-
ратурен текст, анализ на автентичен документ 
(текст, аудио или видео);

–  анализ – на дадено произведение или филм 
като автентичен документ. Особено подходящо 
е при сравнение на литературно произведение 
и неговата филмова версия – разминавания 
в сюжета, физическа представа за героите и 
действителната визия на протагонистите, из-
разни средства и послания на авторите и пр.

Илюстрация за това партиципативно и колабора-
тивно развитие днес е многоезичната, универсална и 
отворена енциклопедия Wikipedia.

Интересен опит споделят Илхан и Муса (2012) за 
използване на бизнес-приложението Zoho (www.zoho.
com) в обучението и в нашия случай с чуждоезико-
во обучение с неговите модули – Online File Storage 
(качване на файлове в различни формати като изобра-
жения, музикални файлове, видеоклипове ZIP, PDF и 
други под организирани папки до по-лесно намиране 
и достъп до тях; Online Chat – чат между потребите-
лите за чат в реално време. Чатът може да се използва 
и като конферентна чат стая за споделяне и обсъжда-
не; Secure File Sharing (Защитено споделяне на фай-
лове) – онлайн документ мениджъра управлява споде-
лянето и достъпа до файловете на определени групи 
от потребители чрез затворени групи и чрез пароли, 
и други инструменти за текстообработка и презента-
ции. (Илхан, Муса 2012).
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В действителност, с наименованието Web 2.0 се 
обозначават всички практики, свързани с колабора-
тивното използване на интернет чрез инструментите 
за комуникация, за сътрудничество, съвместна работа 
и споделянето между участниците. Web 2.0 фактиче-
ски представлява нова версия на глобалната мрежа с 
второ поколение на уеб-базираните услуги, но не се 
отнася до технологична промяна на стандартите, а за 
промяна в нагласите и начините за използването им. 

Облачни технологии в обучението  
по чужд език
Облачните технологии (cloud) представляват 

средство за промяна на класическата формула за 
връзката клиент-сървър както при социалните мре-
жи или платформите за дистанционно обучение във 
виртуализиране на модела на ползване на онлайн 
инструменти, бази данни,  информационни масиви 
при наличие на връзка с интернет. Всеки потребител 
може да ползва онлайн базираните приложения с лич-
ни технически средства – таблети, смартфони, като се 
надхвърлят ограниченията на персоналните компю-
три и се преодолява проблемът с необходимото тех-
ническо оборудване (компютърна зала). В България 
вече съществуват организации, които си поставят за 
цел до 2020 г. всички училища да се качат на „облака“ 
(напр. Образование 4.0 на една всекидневна медия и 
на един комуникационен оператор). В няколко висши 
училища и обучителни центрове се предлагат курсове 
за подготовка на педагогически състав в технологич-
ното обновление на учебния процес. Много училища 
(напр. 9 ФЕГ) се ориентират към избор на различни 
облачни инструменти, като най-често се предпочита 
Office 365. Този пакет включва модули на облачната 
среда, които позволяват не само ползването на он-
лайн инструментите за създаване, качване, споделяне 
на съдържание, но и предоставят конкретни възмож-
ности за администриране на обучението чрез създава-
не на лични акаунти, виртуални класни стаи, групи по 
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интереси и класове, подаване на задания, проверка на 
заданията и оценяване. 

MOOc
Massive Open Online Courses (MOOCs) предста-

вляват онлайн курсове, свободни за достъп и участие 
на неограничен брой потребители без ограничение 
на възраст, пол, раса и равнище на образованост. Те 
са отворен тип дистанционно обучение, в което учас-
тниците (преподаватели и обучавани) са разпръснати 
в географско отношение и се свързват помежду си 
единствено чрез комуникативните инструменти на 
интернет. MOOC предоставят гъвкав и достъпен на-
чин за изграждане на необходимите умения в различ-
ни сфери и в частност при изучаването на чуждите 
езици. Изследванията за характеристиките им показ-
ват сложна комбинация от обучителни, социо-култур-
ни и афективни фактори, които стимулират мотиваци-
ята на обучаваните за активно, отговорно и успешно 
участие в дискусиите, всичко това в условията на ко-
нективизма.

MOOC съществуват в две разновидности: 
xMOOC и cMOOC. Докато първата разновидност 
произтича от традиционния тип обучение, съдържа-
нието, свързаността и целите се осигуряват от пре-
подаващите (един или педагогически екип), обменът 
между участниците е малък и главно във форума на 
сайта, а накрая обучението завършва с издаването на 
сертификат, то при втората разновидност организаци-
ята почива на методическия подход на конективизма, 
обучаваните структурират обучението си сами с ви-
сока степен на индивидуализация на ученето, ресур-
сите се създават от участниците, взаимосвързаността 
помежду им е от фундаментално значение, взаимо-
действията се синхронизират от самите участници, а 
крайният резултат се определя от самооценката.

Трите компонента на един MOOC са:
–  видео-уроци – повечето MOOCs са изграде-

ни от кратки видео-уроци (не по-дълги от 10 
мин), публикувани периодично; освен видео-
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откъсите, модераторът дава достъп до различ-
ни по вид ресурси: текстове, досиета, интернет 
връзки (линкове), чрез които участникът може 
да допълни сам собствения си модул;

–  след всеки сеанс обучаваният има достъп до 
интерактивни упражнения за затвърждаване 
на придобитите познания, дистанционни те-
стове за самооценка и задания за предаване;

–  всички следващи курса могат да се включат 
в дискусионен форум, отворен за съответния 
курс, или да комуникират помежду си чрез ин-
струментите за взаимодействия със и между 
участниците. По този начин те задават въпро-
си, споделят опита си и творческите си реали-
зации, помагат или получават помощ от оста-
налите участници в групата и така изграждат 
една истинска обучителна общност (цялост). 
Обменът е много богат и често се научава по-
вече от контактите и дискусиите, отколкото 
само от преглеждането на уроците. 

За разлика от групите във Facebook, посветени на 
изучаване на някакъв език (напр. Easy French), където 
в разбъркан порядък се споделят съдържания или ви-
део-уроци, създадени от оригинални носители на ези-
ка – ентусиасти, тук имаме все пак структуриран курс, 
следващ закономерно граматическата и лексикалната 
прогресия. Отвореният характер на обучението, сво-
бодният достъп позволяват на записалия се обучаван 
да завърши курса (с различна продължителност от 4 
седмици до 6 месеца) или да се откаже в случай на не-
задоволеност от съдържанието, начина на работа или 
контактите с медиатора и останалите участници.

заключение
В нашето изложение се опитахме да представим 

един холистичен подход към изцяло дигитализирано-
то чуждоезиково обучение, в съзвучие с последните 
тенденции на тотално преосмисляне на традиционни-
те дидактически подходи, наложено от технологичния 
прогрес и възрастовите и психопедагогическите ха-
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рактеристики на обучаваните, и насочването на дей-
ностите към взаимодействие, интерактивност, самос-
тоятелност и ангажиране на общността на учещите.

Можем да резюмираме положителните аспекти 
на подобен холистичен подход при усвояването на 
чужд език:

–  цялостно развитие както на когнитивните, 
така и на метакогнитивните и емотивните ком-
петенции на обучаваните;

–  разчупване на традиционните модели и подхо-
ди към езикоусвояването;

–  насочване дейността на обучавания към самос-
тоятелно обхващане на проблемите и явлени-
ята, творчество (креативност) при решаването 
на поставените задачи, относителна автоно-
мия на избора на път към чуждия език-цел и 
евристичен подход към изучаваните явления в 
съгласие с принципите на конструктивистката 
педагогическа теория;

–  самостоятелното педагогическо действие се 
съчетава с връзка с преподавателя и останали-
те членове на учебната група и със споделяне 
на продукцията и опита в условията на конек-
тивизъм;

– смяна на водещата дейност на възрастова-
та група и замяната на ученето с други дей-
ности – превръщане на ученето в игра;

–  повишаване на мотивацията, събуждане на 
интереса и самоангажиране на обучаваните за 
активно и отговорно участие в учебния про-
цес;

–  възможността за самооценка или взаимно оце-
няване на постиженията между членовете на 
целостта се вписва в контекста на положи-
телното (позитивното) образование, характе-
ризиращо се с положителни мисли и емоции, 
положителен подход към постиженията, поло-
жителни ангажименти и цели и положителна 
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среда на взаимоотношенията между членовете 
на учебната група.

Напълно си даваме сметка, че в системата на 
българското образование в училищата, организира-
нето на обучението по чужд език се базира както на 
учебните програми на МОН, така и от конкретната 
методика на избраната методическа система. Моти-
вираните учители могат обаче да променят подхода 
към ученето чрез прилагане на различни дигитални 
прийоми и организационни форми като хибридно/
смесено/blended обучение, обърната класна стая, про-
ектно ориентирано обучение и др. Съществуващите 
тенденции да се качи цялото обучение в „облачната 
среда“ и започналото дигитализиране на учебниците 
действат в тази насока. 

Трудът дава някои идеи за бъдещите автори на 
български учебници по чужд език така да структури-
рат учебните единици, че да улеснят до максимална 
степен използването на ИКТ в процеса на учене на 
езика-цел.

Обратно, в системата на чуждоезиковото обу-
чение във висшите училища може да се приложи 
холистичен подход напълно в духа на академичната 
концепция за учене – посочване на основните теми 
(явления, прогресии) и самостоятелен подход от стра-
на на обучавания чрез активно и отговорно търсене на 
необходимата информация, изпълнение на определе-
ни интерактивни дейности, полагане на периодични 
оценявания и самооценявания и превръщане на уче-
нето на чуждия език от задължение и принуда в удо-
волствие и игра.

Холистичният модел предполага обучаваният, в 
условията на самостоятелност и креативност, да об-
хваща глобално проблема или явлението и да действа 
по собствен път за решаването на задачата или за ин-
териоризиране на знанията.
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резюме

Настоящата работа предлага методически мо-
дел за развиване на уменията за самоконтрол 
и самооценка, разработен на основата на ана-
литичен теоретичен обзор на самоконтрола и 
самооценката като педагогически категории 
в контекста на теориите за метакогнитивните 
стратегии при усвояването и употребата на чуж-
дия език и анализа на грешките в междинния 
език на обучаваните, както и на база целенасо-
чено проведен педагогически експеримент. Ме-
тодическият модел включва три организацион-
ни етапа – „инструкции – действие – резултат“. 
Резултатите, получени по време на апробиране-
то на предложената методика, показват повиша-
ване на равнището на самоконтрол и самооцен-
ка.

Ключови думи: самоконтрол, самооценка, 
метакогнитивни стратегии, анализ на 
грешките, методически модел.

Пресечното пространство на иновационните ди-
дактически и педагогически стратегии за развиване 
на индивидуални образователни траектории и модер-
ните педагогически концепции дава хоризонт за из-
следване на самоконтрола и самооценката като важна 
част от метакогнивните стратегии на обучаваните при 
усвояването на чуждия език и актуален компонент на 
съвременния методически инструментариум на учи-
теля при чуждоезиковото обучение. Формирането на 
умения за самоконтрол и самооценка предоставя раз-
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нообразни вектори за личностно развитие, за диалог и 
обмяна на знания и опит в учебния процес. Умението 
за самоконтрол се вписва в теориите за личностно и 
интелектуално развитие, в концепциите за развитие на 
метакогнитивните умения, в идеите на т.нар. „учебна 
кариера“ и поставя актуални проблеми пред педагоги-
ческата практика на чуждоезиковото обучение. Актуал-
ността на темата провокира настоящото изследване и 
предпоставя неговата цел – създаване на методически 
модел за развиване на уменията за самоконтрол и са-
мооценка в писмената реч на чуждия (английски) език 
чрез откриване и коригиране на езикови грешки (гра-
матически, лексикални, правописни и пунктуационни) 
в създадения от ученика текст на чуждия език, послед-
вана от самооценка на база техния анализ и рефлексия 
върху възможните източници за проблема и начините 
за тяхното преодоляване.

теоретични основи и изследователски 
инструментариум
В педагогическата литература самоконтролът се 

разглежда в качеството на метод (средство) за саморе-
гулация на поведението, дейността и обучението. За Ба-
умайстър и др. (2007) самоконтролът е способност за 
промяна на собствените отговори, особено за привеж-
дането им в съответствие със стандарти и за подпома-
гане на дългосрочни цели, условие за успешна учебна 
дейност, подобно на самодисциплината (Дъкуарт и Се-
лиман 2005). Чебишева (2002) счита самоконтрола за 
задача, която установява различията между реалния и 
програмирания ход на дейността, на нейните етапи и 
резултати, на внасяне на коректив в плана за действие. 
За Кукла (1982) самоконтролът е акт на познавателна 
дейност и признак на критично мислене, елемент на 
самостоятелната работа. Към същността на самоконт-
рола може да бъде добавено и твърдението, че чрез него 
ученикът се сравнява със самия себе си, сравнява него-
вия сегашен резултат с предишен. Всички определения 
включват в понятието самоконтрол признака съпос-
тавяне на своето действие с еталон (образец), какъвто 
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се явява зададеният резултат или редът на изпълнение. 
Линда (1979) поделя функциите на самоконтрола на: 
проверяваща – съпоставяне на постигнатите цели с 
изискваните; диагностична – учащите се установяват 
причините, в резултат на които е възникнала грешката/
грешките; обучаваща – усъвършенстване на знанията 
на учениците, усилване на мисловната дейност, която от 
своя страна е насочена към усилване и уточняване на 
знанията; възпитаваща: определя развитието на лично-
стни качества като критичност, упорство в работата и 
самостоятелност; развиваща – развитие на познавател-
ните способности. На подобен принцип към функциите 
на самоконтрола могат да бъдат прибавени превръща-
нето на обучението в процес не само на усвояване, но 
и на изграждане на знания (Брукс и Брукс 1993, Конли 
1993), както и мотивационно-стимулиращата функция, 
предложена от Миняр-Белоручев (1984), която създава 
положителни мотиви за учене (цитат по Буслеева 2015). 
П. Блонски (1979) (цит. по Зимняя 2000) отбелязва че-
тири етапа на самоконтрол спрямо учебния материал: 
първи стадий – липса на самоконтрол (учащият се не 
е усвоил материала и съответно няма какво да контро-
лира); втори стадий – пълен самоконтрол (ученикът 
проверява в пълнота и правилност изучения материал); 
трети стадий – изборен самоконтрол (учащият се прове-
рява само главното по изучавания материал); четвърти 
стадий – самоконтрол на основата на предишния опит 
(самоконтрол на детайлите). 

Самооценяването в педагогически аспект представ-
лява оценката на учащите за техния собствен труд (Най-
ду 2006) и е важен компонент на ефективното обучение, 
в хода на което учащите се не само се научават да опре-
делят цели и стратегии, а и да оценяват своите действия, 
да се отнасят към себе си критично (Литъл 1994, 1996). 
За Блек и др. (2004) самооценката е един от компоненти-
те на оценката и представлява особен интерес, защото е 
ориентирана към учениците. Ролхайзер и Рос (2000) оп-
ределят самооценката като оценка на работата от стра-
на на учениците, основана на доказателства, докато за 
Блачфорд (1997) самооценката включва самопреценка 
на постиженията спрямо други учащи се. За Монтгомъ-
ри (2001) самооценката е „оценка от страна на ученика 



ДЯЛ ЧЕТВъРТИ. метОДИКа На ОбучеНИетО ПО съВремеННИ езИцИ

МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛ 
ЗА РАЗВИВАНЕ НА  
УМЕНИЯТА ЗА  
САМОКОНТРОЛ  
И САМО ОЦЕНКА  
ПРИ СъЗДАВАНЕ  
НА ЧУЖДОЕЗИКОВ  
ПИСМЕН ТЕКСТ 

194

на собствената си работа или учебни процеси“ (Монт-
гомъри К. 2001:5). Макдоланд и Бауд (2003) описват 
самооценката като умение, което трябва да бъде развито 
в учениците, както и нейният положителен ефект върху 
учащите се. Това придобиване на умения се разглежда 
като процес на конструиране, валидиране, прилагане и 
оценка на критериите. Бауд (1995) пише, че „самооцен-
ката е за учениците, които развиват своите умения за 
учене” (цит. по Райд 2017). За Спилер (2012) самооцен-
ката насърчава осмислянето на собственото учене, фо-
кусира ученика върху учебния процес, идентифицира 
напредъка в обучението, подчертава формиращите ас-
пекти на оценката. Самооценката може да се разглежда 
и като изява на отговорност на учащите се за собствено-
то учене, което за Синклер (2000) е израз на желание за 
самостоятелна работа и работа със съучениците.

Един от подходите за формиране и развитие на 
уменията за самоконтрол и самооценка е прилагането 
на целенасочен анализ на грешките и коригирането на 
грешките, подробно анализирани в редица публикации. 
За Ферис (2002) коригирането на грешки е процес на 
предоставяне на ясна, изчерпателна и последователна 
коректна обратна връзка за граматическите грешки на 
ученика с цел подобряване на способността му да пише 
точно. В повечето теории за чуждоезиково усвояване 
указването на и коригирането на грешки в писмен текст 
се възприема не само като начин за привличане на вни-
манието на учениците към допусканите от тях отклоне-
ния от езиковите норми, но и като средство за откриване 
на нови характеристики на изучавания език, и стимул 
за подобряване на учебния процес и ефективно чуждо-
езиково усвояване. При коригирането на грешки в пис-
мен чуждоезиков текст учителите могат да приложат 
два подхода – всестранен (пълен, подробен, детайлен, 
обстоен) и селективен (избирателен) (Елис 2009, Ван 
Бьонинген 2010). Всеобхватният (или нефокусиран) 
подход изисква учителите да коригират всички грешки 
в текста на учениците, независимо от типа на грешката. 
Селективният подход е насочен към специфични линг-
вистични характеристики на текста. И при двата под-
хода могат да се приложат експлицитният и имплицит-
ният метод за коригиране на грешки. Експлицитният 
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метод (наричан също „пряка“ или „открита“ корекция 
на грешки) е вид обратна връзка, при която учителят 
поставя (изписва) правилните форма или структура в 
писмения текст на ученика (Ферис 2002, Ферис 2003). 
Имплицитната корекция на грешките е тип обратна 
връзка, при която учителят само показва, че е допусна-
та грешка, без да я коригира. Друг вид скрита корекция 
на грешки е използването на кодовете. Корекционните 
кодове включват символи (напр. ‘[ ]’ за липсваща дума 
или ‘( )’ за излишна дума) и съкращения (напр. SIV – 
subject verb agreement, pl/sg – plural/singular), които ин-
формират учениците не само за направена грешка, но и 
за вида на грешката (Хендриксън 1984). Според Ферис 
(2003) използването на кодове увеличава отговорността 
на учениците и стимулира критичното мислене, но ед-
новременно с това може да ги затрудни, още повече че 
не всички грешки могат да бъдат маркирани чрез знаци. 
Наред със символи и кодове, обозначаването на греш-
ките може да се извърши и чрез цветове – например 
един цвят за често срещан тип грешка или за даден тип 
грешка. Този подход е сходен с използването на кодове. 
Терлемезян (2011), на основата на редица изследвания, 
обобщава ролите на учителя и на ученика в процеса на 
коригиране на грешки в писмен текст на чужд език. Ав-
торката пише, че учителят се явява едновременно съдия 
(определя целите на обучението за развитие на умени-
ята за писане), дизайнер (избира метода за коригиране 
на грешки), учен (владее чуждия език на високо равни-
ще), мотиватор (мотивира и насърчава учениците, които 
допускат много грешки), обучител (дава възможност на 
учениците да коригират собствените си грешки и греш-
ките в писмени работи на свои съученици). Според нея 
учениците трябва да са активни в час, да имат „точен 
мониторинг за собствения си напредък“ (Терлемезян 
2011: 165) чрез воденето на дневник за най-често до-
пусканите грешки и да се ангажират сами в процеса на 
коригиране на грешките. Тази позиция на автора се под-
крепя от едно по-ранно изследване на Бранън и Ноблаух 
(1982), които твърдят, че предоставянето на учениците 
да коригират своите грешки в писмени текстове е задъл-
жително, защото насочва, мотивира и насърчава учени-
ците да подобрят точността си при писане на чужд език.
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Самоконтролът и самооценката са и учебни ме-
такогнитивни стратегии при употребата на езика. За 
Каспер (1997) най-успешно е обучението за писане 
на чужд език чрез активиране и съзнателно прила-
гане на метакогнитивните и когнитивните стратегии 
(по класификацията на О‘Мали и Шамо, 1990), които 
поделят стратегиите на учене на метакогнитивни, ког-
нитивни и социално-емоционални, каквито се явяват 
и уменията за самоконтрол и самооценка при употре-
бата на чуждия език (вж. Елис, 1985; Оксфорд, 1990). 
Димитрова-Гюзелева (1999) отбелязва, че на практика 
писането най-често се използва като средство за уп-
ражняване на лингвистичните аспекти на езика при 
чуждоезиковото обучение, както и че „писмената реч 
и нейното развитие могат да се превърнат в самосто-
ятелна цел на работата на преподавателя“ (Димитро-
ва-Гюзелева 1999: 33). Писането на английски език е 
трудно за учениците поради сложността на английска-
та писмена система и влиянието на българския език и/
или на другите чужди езици, които учениците изуча-
ват като част от своята задължителна образователна 
програма. Изследванията за многоезичния феномен и 
влиянието на първия и втория език при писането на 
трети език, започнали през 80-те години на миналия 
век, разглеждат проблема от различни гледни точки 
(образователни, лингвистични, невролингвистични, 
психолингвистични и социолингвистични и др.) и по-
лучават нееднакви резултати. Бардел и Фалк (2007) 
отбелязват, че не всички проучвания показват влия-
ние на първия чужд език върху втория чужд език при 
„морфосинактичните аспекти на граматиката“ (Бар-
дел и Фалк 2007:1). Същите автори цитират изслед-
вания на различни автори, които установяват слабо 
въздействие на втория език при усвояване на грамати-
ката на третия език. Според тях влиянието на първия 
чужд изучаван език върху втория чужд език е значимо 
единствено в областта на синтаксиса и е по-голямо, 
отколкото на първия език върху третия (втори чужд) 
език. Това твърдение отчасти противоречи на хипоте-
зата за трансферно развитие, според която обучавани-
те прехвърлят словесни функции от първия към пос-
ледващите езици (Пинъмън и др. 2013). Интересни 
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резултати дава изследването на Ружекова-Рогожерова 
(2018) за влиянието на френския език при изучаване 
на английския като втори чужд език – авторката уста-
новява полезност при прилагането на контрастивния 
метод и експлицитното съпоставяне на двата чужди 
езика за избягване на интерференцията. 

Изследователският инструментариум, насочен към 
създаването на работеща и надеждна система за провер-
ка и оценка на резултатите от учебния процес (дидакти-
ческа цел) и анализ на информацията за постиженията 
на учениците по подобряване на уменията за самокон-
трол (диагностична цел), с цел развиването на умения 
за самоконтрол, включва педагогически експеримент и 
целенасочено създадени показатели и критерии за из-
мерване на равнището на самоконтрол чрез отчитането 
на броя открити и коригирани грешки (граматически, 
лексикални, правописни и пунктуационни) от ученици-
те при създаването на чуждоезиков (английски) текст 
(аргументативно есе). Измерването на развитието на 
равнището на самоконтрол на основата на брой открити 
и коригирани грешки се основава на разработена скала, 
която включва два показателя – „откриване на грешки“ 
и „коригиране на грешки“, с три критерия за равнище 
на самоконтрол – високо равнище – при откриване и ко-
ригиране на повече от 75% от грешките, в сравнение с 
грешките, установени от преподавателя, средно равни-
ще – при откриване и коригиране между 75% и 25% от 
грешките, и ниско равнище – при откриване и кориги-
ране под 25% от грешките, допуснати в чуждоезиковия 
писмен текст. За отчитането на уменията за самооценка 
се въвежда показателят  „адекватност на самооценката“. 
Качествени показатели на самооценката са „адекватна“ 
и „неадекватна“. Адекватна оценка се присъжда на са-
мооценка, еднаква с тази на преподавателя, получена 
като средноаритметична стойност от оценките на два-
ма преподаватели. Неадекватната оценка е „завишена“ 
(+) – при оценка по-висока от тази на преподавателя и 
„занижена“ (-) –  оценка, по-ниска от тази на преподава-
телите. В зависимост от разликата между самооценката 
и оценката на учителя се въвеждат три степени – „мал-
ко занижена/завишена“ – при разлика от +⁄-1 (от 0,10 до 
0,99); „средно занижена/завишена“ – при разлика от +⁄- 
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1–2 единици (от 1,0 до 1,99) и „силно занижена/завише-
на“ – при разлика( +)⁄- над 2 единици.

Моделът е апробиран с ученици на ниво В1, осми 
клас, изучаващи английски език след немски. Продъл-
жителността на квази експеримента е един учебен срок.

резултати
Общата рамка на методическата процедура за 

развиване на уменията за самоконтрол и самооценка 
се основава на резултатите от многобройните акаде-
мични и емпирични изследвания за писане на чужд 
език (английски) и на съвременната педагогическа 
технология в учебния процес, насочена към диалог 
между учител и ученик, към осъществяване на обра-
тна връзка и към взаимни действия на участниците 
в учебния процес и на рефлексия върху собствената 
дейност. Отчитат се още метода за анализ на грешки-
те в междинния език на учениците и концепциите за 
целенасочено развиване на когнитивните и метаког-
нитивните стратегии при усвояването на чужд език. 
Предлаганият методически модел за развитие на уме-
нията за самонаблюдение и самоконтрол включва три 
етапа – първи етап, наречен инструкция, втори етап – 
работа и трети етап – резултат (фиг. 1).

 

1. Инструкция: 
как се пише и 

оценява есе, как 
се коригират 

грешки

2. Действие: 
изпълнение на 

учебната задача за 
създаване на писмен 
текст, откриване и 

коригиране на грешки

3. Резултат: 
самонаблюдение 
за брой и вид 
открити и 
коригирани 
грешки и 

самооценка

Фиг. 1. Обща рамка на методическата процедура 
за развитие на уменията за самонаблюдение и 
самоконтрол
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Първи етап – „инструкция“. Етапът на инструк-
циите включва запознаване на учениците най-напред 
със съдържателно-композиционната организация на 
аргументативното есе. В учебниците по английски 
език не се посочват и обясняват различията между 
българското и английското есе (особено по отноше-
ние на реторичната организация на текста), разли-
чия, анализирани обстойно от Димитрова-Гюзелева 
(1997), което предпоставя тази първа педагогическа 
стъпка преди поставянето на основната задача. За 
тази цел е съставена кратка таблица във вид на фигу-
ра, която изяснява какво представлява „английското“ 
аргументативно есе като специфичен писмен текст, 
коя е основната техника за неговото създаване, кои са 
композиционните елементи и стиловите особености 
на този жанр (фиг. 2).

Аргументативното есе

Продуктивен писмен текст за изразяване и защитаване 
на лична позиция за реален или измислен обект – пред-
мет, случка, проблем и др. със свобода при избора на 
теза, на аргументи и на езикови средства

Основна техника за изграждане на аргументативното есе

Разсъждението и по-ограничено описанието, основани 
на съждения и умозаключения с цел формулиране на 
твърдения и доказателства

Композиция на аргументативното есе

Ясно очертани увод, изложение и заключение. Уводът 
и заключението (в отделни абзаци) поставят на фокус 
основните елементи от темата и повтарят в синтезиран 
вид информацията от изложението. Изложението, на ос-
новата на аргументи (доказателства), защитава тезата, 
за да реализира комуникативната идея на есето. Свърза-
ност на трите композиционни елемента 

Стилови особености на аргументативното есе

Преобладаване на научния стил, без художествени обра-
зи, еднозначност и обективност на изказа

Фиг. 2. Особеностите на аргументативното есе
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Втора стъпка от предварителния етап на предла-
гания модел е запознаване на учениците с начините за 
коригиране на грешки от страна на учителя и начини-
те за самокорекция. За тази цел е необходимо да бъдат 
ясно дефинирани и обяснени на учениците типовете 
езикови грешки в писмените текстове – граматически, 
лексикални, правописни и пунктуационни, а след това 
и кодовете за тяхното означаване. За реализиране на 
този елемент от педагогическия етап „инструкция“ се 
използва примерен писмен текст с грешки, коригира-
ни по различен начин – с посочване на грешката, с 
обозначаване на типа грешка с думи или чрез кодове, 
които играят ролята на обратна връзка към ученика. 

Предпоследната педагогическа стъпка от този 
предварителен етап е запознаване на учениците с кри-
териите и показателите за (само)оценка на аргумента-
тивното есе. Това е най-трудната задача за преподавате-
ля в етапа „инструкция“, а както показват резултатите 
от настоящото изследване за апробация на модела – и 
за учениците. За тази цел учениците се запознават с ар-
гументативно есе, което отговаря на всички показатели 
за получаване на максимален брой точки и съответно 
максимална оценка. Коментират се последователно 
критериите съдържание, обем и формат, спазване на 
граматичните правила и норми, владеене на лекси-
калните форми, както и показателите към всеки от 
критериите. Проведеният квази експеримент разкри-
ва големи затруднения за поставянето на самооценка 
и на взаимна оценка между обучаваните, особено при 
поставянето на точки към всеки показател, както и при 
разграничаването на важни и маловажни грешки.

Последна стъпка от предварителния етап на пред-
ложения методическия модел за развиване на умения 
за самонаблюдение и самоконтрол чрез създаване 
на писмен текст на чужд език се състои в указания 
за попълване на т.нар. Дневник за самонаблюдение и 
самоконтрол (фиг. 3). Чрез записване на броя (и отчи-
тане на вида) открити и коригирани грешки (в срав-
нение с идентифицираните и коригираните от препо-
давателя), учениците сами могат да диагностицират 
измененията в уменията си за самонаблюдение и са-
моконтрол. При изработването на подобен дневник, 
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по преценка на учителя, писмените текстове могат да 
не бъдат поделяни на входни, контролни и заключи-
телни, а само подредени в тяхната последователност 
(фиг. 3). На втората (обратната) страна на дневника 
учениците описват в таблица вида допуснати греш-
ки – граматични, лексикални, правописни, което им 
позволява да наблюдават кой тип грешки откриват и 
коригират най-често. 

С подобна цел – наблюдение на развитието на 
умението за самооценка –  е втората част на дневни-
ка (самонаблюдението се извършва чрез отчитане на 
разликата между оценката на учителя и ученика и към 
нея могат да бъдат приложени критериите, предложе-
ни в методическата част на настоящото изследване – 
т.е. отчитане на факта дали оценката е реалистична, 
или е завишена/занижена). 

 

Фиг. 3. Дневник за самонаблюдение и самоконтрол 
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Втори етап – „действие“. Действеният етап от 
методическия модел за развиване на умения за само-
наблюдение и самоконтрол в писмената реч чрез съз-
даване на писмен текст на чужд език се развива в два 
варианта. 

Първи вариант:
Задаване на темата на аргументативното есе и 

предоставяне на време за неговото създаване. Изпъл-
нението на учебната задача е в рамките на 20 минути 
от един учебен час. Времевото ограничение за съста-
вяне на аргументативното есе е много важно условие 
за формиране на адекватни умения за самонаблюде-
ние и самоконтрол. 

Самопроверка на писмената работа, която включ-
ва откриване и коригиране на грешките (фиг. 4). Са-
мопроверката е с продължителност 10 минути. При 
ученици, които владеят чуждия език на нива C1 и C2, 
задачата за откриване на грешки може да бъде ус-
ложнена с изискване за посочване на техния тип при 
използване на кодове (за граматични грешки – G, за 
лексикални – L, за правописни и за пунктуационни 
грешки – Sp).

 

Създаване на 
писмен текст

Откриване и 
коригиране на 

грешки от ученика

Самооценка

Корекция на 
грешките и оценка  

от учител

Връщане на писмената 
работа на ученика и 

рефлексия

Фиг. 4. методическа процедура за развитие на уме-
нията за самонаблюдение и самоконтрол при нару-
шаване на езиковите норми в рамките на писмена-
та чуждоезикова реч – вариант 1

При първото аргументативно есе е добре учени-
ците да се самооценят холистично с помощта на след-
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ната опростена скала – по 5 точки за всяка езикова 
категория – съответно граматика, лексика, правопис, 
пунктуация. 

Корекция на грешките от страна на учителя и по-
ставяне на оценка, като средна аритметична стойност 
от оценките на двама преподаватели.

Връщане на писмената работа и коментар върху 
крайните резултати. Критично осмисляне на обратна-
та връзка от ученика (напр. отчитане на вида грешка, 
възможните причини за проблема и начините за не-
говото преодоляване) и сравняване на грешките, от-
крити и коригирани от учениците с грешките, иденти-
фицирани от учителя, сравняване на самооценката и 
оценката, попълване на Дневник за самонаблюдение 
и самоконтрол.

При втория вариант „местата“ на ученика и учи-
теля се разменят при откриването на грешките в пис-
мения текст (фиг. 5). 

 

Създаване на 
писмен текст

Подчертаване на 
грешки от учителя

Оценка от двама 
преподаватели

Корекция на 
грешките от ученика 

и самооценка

Връщане на писмената 
работа на учителя и 

рефлексия

Фиг. 5. методическа процедура за развитие на уме-
нията за самонаблюдение и самоконтрол при нару-
шаване на езиковите норми в рамките на писмена-
та чуждоезикова реч – вариант 2

След изпълнение на учебната задача (в рамките 
на 20 минути) писмените работи се предават на учи-
теля за проверка и оценка. 
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Начинът на отбелязване на грешките в писмената 
работа се избира от преподавателя и се определя от 
равнището на владеене на чуждия език от обучавани-
те. Познаването на типа грешки на учениците и тях-
ното ниво на владеене на езика, както и предпочита-
нията им при получаване на обратна връзка, могат да 
помогнат на учителя да използва ефективни методи 
за предоставяне на обратна връзка, а на учениците да 
повишат равнището си на самонаблюдение и само-
контрол.

Писмената работа се оценява от учителя и се 
предоставя на втори преподавател за оценка. Крайна-
та оценка е средно аритметичната стойност от двете 
оценки.

Писмените работи се връщат на учениците за са-
мокорекция и самооценка. 

След направените корекции от учениците, и след 
самооценяването, писмените работи се връщат на 
учителя за проверка на направените корекции. Накрая 
се извършва сравняване на резултатите и тяхното кри-
тично осмисляне, както и попълване на Дневник за 
самонаблюдение и самоконтрол.

В посочения вариант втората педагогическа стъп-
ка „подчертаване на грешки от учителя“ може да се 
замени с взаимен контрол между учениците, ако те се 
справят добре и показват високи резултати при усво-
яването на езика.

Двата варианта на втория етап на методическия 
модел за развиване на умения за самонаблюдение и 
самоконтрол при създаване на писмен текст на чужд 
език имат предимства и недостатъци и за учителя, и 
за ученика. 

Предимства за учителя се явяват сведенията за 
динамиката в равнището на уменията за самонаблю-
дение и самоконтрол и за степента на езикова грамот-
ност на учениците, които от своя страна предпоставят 
избор за по-нататъшна ефективна методическа стра-
тегия. Недостатъци и при двата варианта е отнемане-
то на много време от ограниченото учебно време на 
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учениците, допълнителното им натоварване, ангажи-
рането на втори преподавател и др. 

Предимства за учениците при реализирането на 
втория етап на методическия модел за развиване на 
умения за самонаблюдение и самоконтрол са форми-
рането на умения за откриване и коригиране на греш-
ки в писмен текст, на умението да се учат от грешките 
си. Слаби страни или недостатъците на модела за уче-
ниците е също времеемкостта, трудности при разби-
рането на обратната връзка от преподавателя от някои 
обучавани, несигурността как да коригират грешките 
си. 

Трети етап – резултати на методическия модел 
за развиване на умения за самонаблюдение и само-
контрол при създаване на писмен текст на чужд език 
се състои в анализиране и обобщаване на резултати-
те от всички писмени работи. Този етап се реализира 
чрез диалога учител-ученик/ученици и отговаря на 
съвременните модели за осъществяване на образова-
телния процес. Чрез него се развиват метакогнитивни 
умения от по-общ характер, свързани със събиране, 
критичен анализ и обобщаване на данни на основата 
на конкретно проучване, както и такива, свързани с 
подобряване на учебните резултати – рефлексия вър-
ху възможните източници за допуснатите грешки и на-
чините за тяхното преодоляване. Финалният етап на 
модела е едновременно труден за осъществяване от 
страна на учениците, но едновременно и най-интере-
сен за тях. 

заключение
Методическият модел за развиване на умения за 

самонаблюдение и самоконтрол в писмената реч  чрез 
създаване на писмен текст на чужд език – „инструк-
ции – действие – резултат“, основан на интерактив-
ната педагогическа технология на учебния процес, е 
насочен към развиване на метакогнитивните умения 
на учениците при употребата на чуждия език. Мето-
дическият модел се реализира чрез две различни по-
следователности от педагогически стъпки: откриване 
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на грешки (граматически, лексикални, правописни и 
пунктуационни) – самокорекция – корекция на греш-
ките от учител – рефлексия; подчертаване на грешки 
от учител – корекция на грешките от ученик – повтор-
на проверка от учител – рефлексия. Посочените по-
следователности могат да се приложат и при включ-
ването в тях на самооценката.

Развиването на умения за самонаблюдение и са-
моконтрол чрез определен методически модел е ус-
пешно при активното участие и на учител, и на уче-
ник/ученици и стимулира чуждоезиковото усвояване 
чрез анализ и оценка на собствените грешки.
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resumen

El artículo expone la opinión científica de varios 
investigadores representantes de la  lingüística 
aplicada española acerca del fenómeneo de Inter-
lengua. El concepto estudiado ocupa un lugar muy 
importante en el proceso de adquisición de idiomas 
extranjeros. Definido como un sistema complejo, 
el fenómeno de Interlengua siempre debe ser to-
mado en consideración tanto por los especialistas 
en didáctica de lenguas extranjeras que investigan 
en el área de la lingüística aplicada a su enseñanza, 
como por los docentes que llevan a cabo el mencio-
nado proceso.

Palabras clave: adquisición de lenguas extranje-
ras, análisis de errores, interlengua

Acerca del fenómeno de interlengua
La Interlengua guarda una relación muy estrecha con 

el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero. Su 
análisis resulta obligatorio puesto que el fenómeno está 
profundamente ligado a las diferentes etapas por las cua-
les pasa el estudiante de lengua extranjera (LE).  En re-
alidad, el mencionado concepto es un sistema lingüístico 
complejo que hay que tenerlo siempre presente a la hora 
de estudiar y explicar las producciones de los alumnos de 
LE. La investigación sobre la Interlengua toma en consi-
deración la detección de errores que el estudiante comete 
durante el aprendizaje. Esta característica es de suma im-
portancia para cualquier análisis de la Lingüística Aplica-
da a la enseñanza de LE.
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El término “Interlengua” fue definido por varios 
lingüistas. Fue Selinker el que introdujo el concepto en 
1969. Posteriormente, en 1972, el fenómeno fue reela-
borado por el lingústa norteamericano. Para el autor, la 
Interlengua se presenta como un sistema que activa el 
aprendiz de una LE y que perfila sus propias reglas que 
no se encuentran ni en la lengua materna (LM), ni en la 
lengua objeto (LO). Según Selinker, la mayoría (95%) 
de los estudiantes activa en su mente una “estructura psi-
cológica latente” cuando intenta producir o entender un 
enunciado en una LE. Dicha estructura se realiza en el 
sistema independiente que el lingüista llama Interlengua. 
La Interlengua y sus producciones, declara Selinker, se 
determinan a través de procesos de “la estructura psi-
cológica latente” entre los cuales los más importantes y 
significativos son: la transferencia lingüística, la transfe-
rencia de instrucción, las estrategias de aprendizaje, las 
estrategias de comunicación y la hipergeneralización de 
las reglas de la lengua meta.

Otra explicación del concepto de Interlengua per-
tenece a Corder quien, en 1967 denominó esta lengua 
específica del aprendiz de LE “competencia transito-
ria” y más tarde, en 1971, “dialecto idiosincrásico”. El 
fenómeno mencionado se interpreta como un sistema in-
terlingüístico del que hace uso el estudiante en el que, 
aparecen tanto las reducciones como las simplificaciones 
del código del idioma objeto de estudio. Corder subraya 
que el alumno de una LE maneja un reducido número de 
palabras gramaticales, utiliza unas estructuras sintácticas 
simples y un léxico “altamente polisémico”. La idea del 
investigador se vincula a la necesidad de identificar y ana-
lizar las expresiones idiosincrásicas, proporcionadas por 
los alumnos, buscando la explicación de su producción. 

Dentro del marco teórico de la Interlengua y sus ca-
racterísticas, debemos destacar la opinión de W. Nemser 
que caracteriza el fenómeno como un sistema lingüísti-
co “desviante” utilizado por el aprendiz al intentar usar 
la lengua meta. El término desviante viene a subrayar el 
carácter autónomo de este sistema lingüístico puesto que 
él posee su propia gramática, estructuras y vocabulario.
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los estudios de la lingüística Aplicada 
española sobre la interlengua
Dentro del marco teórico de la Interlengua y sus 

propiedades debemos destacar el aporte fundamental y 
considerable de la investigación española en el área. La 
lingüística española aplicada a la enseñanza-aprendizaje 
de lenguas extranjeras ha contribuido a la explicación y 
el análisis del fenómeno discutido a nivel internacional. 
A continuación, nos detendremos en exponer la opinión 
teórico-práctica de algunos representantes de la lingüísti-
ca aplicada española sobre la problemática en cuestión. 
Nos referiremos a la visión de los especialistas que han 
investigado en la parcela mencionada, entre ellos, Son-
soles Fernández, José M. Bustos Gisbert, Isabel Santos 
Gargallo, Marta Baralo y la lingüista brasileña Amorim 
Barbieri Durão. 

La aportación científica de Sonsoles Fernández
En 1997 Sonsoles Fernández publicó su trabajo so-

bre la interlengua española aplicando la metodología de 
Análisis de Errores. El estudio es uno de los más exhaus-
tivos y ricos no solo por el método de análisis utilizado 
sino también por la variedad de informantes y sus lenguas 
maternas, por abarcar todo el sistema de la lengua españo-
la a nivel fonológico, morfosintáctico, léxico, discursivo 
y por analizar la producción total de los aprendices per-
tenecientes a tres etapas de evolución de su interlengua 
clasificando sus errores por niveles. Todo ello, hecho con 
una clara preocupación didáctica, gracias a su detallada 
descripción sistemática y un comentario explicativo de 
los procesos que se detectan en la llamada interlengua 
(IL), tiene un marcado valor pedagógico. En el capítu-
lo dedicado a la presentación lingüística y a los plantea-
mientos teóricos sobre las características y las fases del 
aprendizaje de LE, Sonsoles Fernández declara que el 
proceso está marcado por los errores de los alumnos y 
“la IL es la competencia transitoria, los estadios que el 
aprendiz atraviesa antes de llegar al resultado final” (Fer-
nández, S., 1997:14). La autora define el fenómeno como 
un “sistema propio” de cada uno de los estadios por los 
cuales pasa el estudiante en el proceso de adquisición de 
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la lengua meta. En su opinión, ese “sistema aproximado” 
detecta tanto formas “erróneas” como estructuras correc-
tas respetando las normas del idioma que se aprende (Fer-
nández, S., 1997:19). 

La aseveración presentada resulta crucial para el en-
foque metodológico de calificar y valorar el error que, 
deja de ser considerado un “pecado” sino que se interpre-
ta como un elemento inevitable en el proceso de apren-
dizaje de idiomas extranjeros. Al consentir esta postura 
didáctica, la tarea del profesorado debe estar orientada a 
una metodología de enseñanza que tolere el error y que 
proponga al estudiante mecanismos y estrategias que le 
ayuden a superarlo.

Sonsoles Fernández resume el concepto de Interlen-
gua en una etapa necesaria que aparece y persiste obli-
gatoriamente en el proceso de aprendizaje del alumno. 
Sus rasgos esenciales se manifiestan con la diferencia que 
marca este “sistema aproximado” de la lengua materna y 
de la lengua meta, con las propias reglas a las que obede-
ce y con su variabilidad y evolución que se dan según el 
avance de los estudios. La autora afirma que la investiga-
ción sobre la Interlengua surge con la presentación y el 
análisis del error, nace con la preocupación del profesio-
nal por buscar el camino para enseñar la superación del 
mismo. Luego se extiende a los estudios sobre la adqui-
sición de las LE desde las perspectivas psicolingüísticas, 
sociolingüísticas y pragmático-discursivas. 

La opinión teórica de Bustos Gisbert
En lo referido al problema del error y la Interlengua 

en el estudio de las segundas lenguas y lenguas extranje-
ras, es digna de ser presentada también la visión científica 
de José M. Bustos Gisbert. Según la interpretación teóri-
ca y metodológica del lingüista (1998), el error en el uso 
de las lenguas no nativas es apreciado como positivo y 
necesario en las etapas de su adquisición. Su exis tencia 
sirve de punto de partida para la elaboración de materia-
les didácticos adecuados para la enseñanza y da pistas 
a la práctica docente relacionada con los contenidos di-
dácticos a los que hay que dedicar más atención. Bustos 
Gisbert, apoyado en el concepto de Corder (1967, 1971) 



ДЯЛ ЧЕТВъРТИ. метОДИКа На ОбучеНИетО ПО съВремеННИ езИцИ

EL CONCEPTO DE 
INTERLENGUA DESDE 
LA PERSPECTIVA
DE LA LINGüíSTICA 
APLICADA ESPAñOLA

214

sobre la Interlengua, la define como “lengua propia de los 
estudiantes caracterizada por el error” (Bustos Gisbert, 
1998:13). El investigador destaca tres rasgos importantes 
de ese “dialecto” empleado por el aprendiz de una LE: su 
sistematicidad; su carácter individual o grupal, según se 
usa por un solo hablante o por varios que estudian la mis-
ma lengua extranjera; su variabilidad según los niveles de 
aprendizaje. En opinión de Bustos Gisbert, las propieda-
des mencionadas necesitan una aclaración. 

En lo referente a la sistematicidad, no es suficiente 
contar el número de las desviaciones de la norma, es de-
cir los fallos, para que estos sean calificados errores sis-
temáticos. Para “medir” el grado de sistematicidad, hay 
que comprobar el nivel de extensión del fallo dentro del 
grupo analizado con respecto al número de usos correctos 
y el número de evasiones detectadas. 

El tema del error, desde la perspectiva de su uso indi-
vidual o de grupo, exige un análisis de las estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje al mismo tiempo que implica 
tomar en consideración el ambiente institucional en el que 
ha estado o sigue estando sumergido el alumno: cuál es su 
LM; qué experiencia tiene él a la hora de iniciar sus estu-
dios de la lengua en cuestión; qué otras LE ha estudiado 
o sigue aprendiendo.

El lingüista español subraya también otra caracterís-
tica fundamental del error: si el proceso de aprendizaje 
de una LE pasa por distintos períodos, se desprende la 
deducción que, a cierta etapa de formación lingüística, le 
corresponde una determinada clase de errores. Para esta-
blecer el tipo de errores cometidos en el respectivo nivel, 
hay que conocer los contenidos didácticos que le perte-
necen.

El concepto metodológico de Santos Gargallo
Al analizar los conceptos básicos del proceso de en-

señanza-aprendizaje de una L2, Isabel Santos Gargallo, 
otra figura importantísima de la Lingüística Aplicada a 
la enseñanza del español, declara que la Interlengua hace 
referencia al conjunto lingüístico utilizado por el apren-
diz. La lingüista la caracteriza como un sistema complejo 
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“que posee rasgos de la lengua materna y otros propia-
mente idiosincrásicos” (Santos Gargallo, 1999:28).

Según la autora, los elementos que mejor caracteri-
zan este “dialecto idiosincrásico” son los siguientes:

a)  sistema lingüístico distinto de L1 y L2;
b)  sistema internamente estructurado;
c)  sistema constituido por etapas que se suceden;
d)  sistema dinámico y continuo que cambia a través 

de un proceso creativo;
e)  sistema configurado por un conjunto de procesos 

internos;
f)  sistema correcto en su propia idiosincrasia. (San-

tos Gargallo, 1993:128-129)
Al subrayar la función comunicativa del lengua-

je como un fundamento esencial  y objetivo básico del 
aprendizaje de cualquier idioma no nativo, Santos Garga-
llo declara que la interlengua del aprendiz siempre estará 
subordinada a su intento de entablar y mantener la conver-
sación en el idioma meta. Debido a todo ello, su compe-
tencia lingüística se encontrará obligada a buscar solución 
de los problemas de carácter comunicativo que surgen, 
acudiendo a diferentes tipos de recursos, propiamente lin-
güísticos o no lingüísticos, para “subsanar las carencias” 
que se dan. El conjunto de elementos que forman la lla-
mada competencia transitoria del alumno son propios y 
únicos no solo para ella misma. Se puede destacar que, 
cada uno de los individuos que estudia un idioma no na-
tivo, posee “su interlengua”, distinta de la de otro alumno 
de la misma LM que aprende el mismo idioma meta. Sin 
embargo, el objetivo final es que el mensaje transmitido 
por los estudiantes de la LE sea entendido por el usuario 
nativo o no nativo. Por consiguiente, siempre que tales 
producciones lingüísticas lleguen a ser descodificadas, 
se deduce que la interlengua del aprendiz ha funcionado 
plenamente. Debido a todo ello, Santos Gargallo opina 
que “la interlengua habrá de ser juzgada como un sistema 
válido dentro de su propia idiosincrasia” si le sirve a su 
usuario para desenvolverse en el ambiente lingüístico de 
los nativos (Santos Gargallo, 1993:130).
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Al definir la Interlengua, la autora comenta que el 
fenómeno señalado está en un continuo proceso de de-
sarrollo debido a que el estudiante de una LE atraviesa 
distintas fases de aproximación a este idioma. Cualquier 
período de los mencionados se caracteriza por una modi-
ficación en la competencia lingüística del alumno en la 
que él acumula experiencia, aprende nuevas estructuras y 
formas, y adquiere vocabulario. Al avanzar en su aprendi-
zaje, el estudiante se acerca cada vez más al idioma objeto 
de estudio y a su norma lingüística pero siguen notándo-
sele características y estructuras de su lenguaje idiosin-
crásico que todavía lo mantienen a distancia de la LE. 
Llegar a la apropiación del idioma meta es un objetivo 
difícil de conseguir. En palabras de I. Santos Gargallo, 
el bilingüismo individual que comprende la capacidad 
del alumno de expresarse de forma fácil y correcta en la 
nueva lengua se consigue después de muchos años de ex-
periencia y convivencia en la comunidad lingüística del 
idioma en cuestón. Sin embargo, añade la lingüista, siem-
pre se notarán ciertos errores fosilizados, hasta aun, en 
casos de nivel alto de bilingüismo, el hablante acudirá a 
su lengua materna a la hora de expresar emociones fuertes 
o sentimientos íntimos  (Santos Gargallo, 1993:81-82).

El docente debe tener en cuenta todas estas conside-
raciones y que ellas le sirvan de guía en su trabajo en el 
aula. Su tarea consiste en ayudar al aprendiz, en apoyarle 
en sus estudios, en controlar el proceso de su aprendizaje 
corrigiendo con mucho tacto sus fallos y errores.

La Interlengua y la visión investigadora  
de Marta Baralo
Al intento de los estudiosos de entender e interpretar 

el fenómeno de Interlengua se une también el punto de 
vista de Marta Baralo, una de las especialistas españolas 
de gran renombre en el área de la Lingüística Aplicada. 
La autora subraya que el concepto sobre este sistema in-
termediario se ha arraigado de manera definitiva en los 
estudios relacionados con  la enseñanza-aprendizaje de 
L2/LE. La investigadora hace referencia a la Interlengua 
y destaca los dos rasgos siguientes que mejor la definen:
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a)  Interlengua es el sistema estructurado que cons-
truye el que aprende una LE, en un estadio dado 
del desarrollo del aprendizaje.

b)  Interlengua es la serie de sistemas entrelazados 
que forman lo que constituye el continuum inter-
lingüístico. (Baralo, 1999:39)

La lingüista declara que el nacimiento de la Interlen-
gua radica en la constante preocupación del profesorado 
por disponer de unos criterios metodológicos adecuados 
cuya aplicación proporcione a los alumnos de LE meca-
nismos para no cometer faltas al usar el idioma meta. El 
aprendiz produce todos estos errores por no haberse apro-
piado de la lengua meta, por no haber interiorizado sus 
estructuras y formas lingüísticas correspondientes. Su ex-
presión en el idioma extranjero marca unas características 
peculiares y propias. Marta Baralo entiende la Interlengua 
como el estado intermedio entre la LM y la LE que se 
determina por el sistema lingüístico no nativo. La auto-
ra declara que el fenómeno en cuestión está íntimamente 
ligado al modelo teórico-práctico del Análisis de Errores 
cuyas líneas de investigación científica se orientan hacia 
un nuevo concepto del error y su estudio, su presentación, 
descripción y calificación. La innovación metodológica 
del mencionado planteamiento consiste en interpretar el 
error no solo como una consecuencia de la transferencia 
de la LM, sino también como resultado de causas intralin-
guales referidas al propio proceso de aprendizaje del nue-
vo sistema lingüístico. Marta Baralo declara el importante 
valor pedagógico de los estudios sobre la Interlengua de 
los alumnos puesto que ellos permiten obtener un panora-
ma detallado y exhaustivo del desarrollo del mencionado 
sistema idiosincrásico, al mismo tiempo que señalan al 
docente en dónde radican los problemas y qué técnicas 
movilizar para ayudar a sus alumnos a vencer las dificul-
tades.

La interpretación del fenómeno de Interlengua  
por Amorim Barbieri Durão
Entre los estudios recientes sobre la Interlengua me-

rece especial interés el trabajo de Adja Balbino de Amo-
rim Barbieri Durão, exclusivamente dedicado al análisis 
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del fenómeno mencionado. Los conocimientos teóricos, 
la visión metodológica y la imaginación exuberante de la 
lingüista brasileña se han unido para crear y proponer una 
determinación de la Interlengua más que original y sui 
géneris. La autora acude a una imagen, la de una pasarela, 
que sirve de base para explicar el sistema lingüístico com-
plejo. Al aludir a las características más destacables de la 
pasarela, presentada como un puente largo, estrecho, algo 
elevado, irregular, Durão se refiere a la Interlengua como 
un continuum lingüístico que para ser cruzado necesita 
tiempo. Esta tarea depende de quiénes son los aprendi-
ces, cuál es su lengua materna y si dominan más lenguas 
extranjeras, también de sus objetivos y de lo que aspiran 
aprender. En un extremo de la pasarela se encuentra la 
LM y las otras lenguas no nativas, en el otro, la LO. El re-
corrido que el estudiante debe efectuar desde un extremo 
a otro, coincide con el conocimiento que ha de adquirir 
sobre la nueva lengua basándose en su propia materna 
o en otras lenguas extranjeras adquiridas anteriormente. 
Los nuevos elementos que se suman a los conocimientos 
previos del alumno, le acumulan también experiencias de 
uso. El camino es largo y el estudiante tiene que superar 
distintas etapas, enfrentarse a obstáculos que Durão lla-
ma” mesetas de aprendizaje”, “barreras”, “plataformas de 
resistencia”, “dificultades de aprendizaje”, etc. Todas las 
características citadas se relacionan con este período tran-
sitorio que se identifica con la Interlengua y que destaca 
por una progresión inicial, seguida por un estancamiento, 
marcada luego por un desarrollo más lento para volver a 
avanzar posteriormente. La investigadora brasileña ofre-
ce al final la siguiente conclusión:

Todas y cada una de las etapas del aprendizaje por las 
que los aprendices tendrán que pasar al cruzar la pasarela 
dejarán evidencias de las huellas de la interiorización de 
las reglas de la lengua en cuestión (desarrolladas con o sin 
actitud) y ayudarán a identificar el estadio de su interlen-
gua, es decir, el nivel de aprendizaje conseguido.  (Durão, 
2007:31) 
En resumen, desde la perspectiva teórico-metodo-

lógica de Durão, la Interlengua es un sistema lingüísti-
co propio de los estudiantes de lenguas extranjeras que 
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constituye un continuum cuyo punto inicial coincide con 
el primer contacto del alumno con el idioma objeto de 
aprendizaje hasta que, en su desarrollo y progreso, llegue 
a una etapa en la que “al menos en teoría” LM y LO apa-
recen en convivencia.

En conclusión
El artículo ha intentado abarcar y presentar lo fun-

damental de la opinión científica de diferentes lingüistas 
que han trabajado en el área de la enseñanza de lenguas 
extranjeras acerca de uno de los fenómenos primordia-
les que marca el proceso de adquisición del idioma meta: 
la Interlengua. Es esta una manifestación lingüística de 
esencial importancia que no deben “perder de vista” ni 
los docentes en su trabajo en el aula, ni los especialistas 
en la metodología de la enseñanza de LE a la hora de di-
señar los materiales didácticos para las necesidades de la 
formación lingüística del alumnado.
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