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ИМИДЖ И РЕПУТАЦИЯ

доц. д-р Диана Попова
Бургаски свободен университет
IMAGE AND REPUTATION

Assoc. Prof. Dr. Diana Popova
Burgas Free University
РЕЗЮМЕ: Статията разглежда някои основни характеристики на имиджа
и репутацията както и приликите и разликите между тях.
Ключови думи: имидж, репутация, PR, перцепция, аудитории
ABSTRACT: The article looks at some major characteristics of image and
reputation as well as at the differences and similarities between them.
Key words: image, reputation, PR, perception, audiences

Увод
В свръхинформирания и конкурентен свят, в който живеем, всеки се стреми
да гради добър имидж и репутация, но не всеки разбира кое ги свързва и кое ги
разграничава. Разликата между двете понятия е доста неясна, защото в повечето
случаи в дефиницията на имидж присъства думата репутация, а репутация се
определя с някои характеристики на имиджа. Не винаги можем категорично да
определим кога става въпрос за имидж и кога за репутация. Причина за това е и
липсата на консенсус по отношение на дефиницията на имидж, породена не на
последно място и от различните видове имидж, които могат да съществуват.
Много често имидж и репутация се анализират заедно с идентичност, което още
повече усложнява разбирането на всяко едно от тези понятия, дейността на PR
екипите и мениджмънта на тези важни за индивидуалния и корпоративния успех
аспекти на идентичността. Тук ще бъде направен опит да се разкрие общото,
различното и взаимната обвързаност между имидж и репутация.
Какво представляват имиджът и репутацията
Имиджът е ментален образ, представа за нещо или за някой, специфичен
образ на възприемания предмет или личност, когато ъгълът на възприемане
умишлено е изместен и се поставя акцент само върху определени страни на
предмета или личността. Всеобщото схващане е, че при имиджа съществува
целенасочено въздействие върху перцепцията на публиките и несъответствие с
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действителността, тъй като при формирането му цветовете и акцентите са засилени, за да се постигне желаното внушение.
Репутацията, от своя страна, е общата оценка за някой или нещо, която
съществува в общественото съзнание. Или, казано с други думи, това е достигнатото от личността или организацията в обществото, което се вижда и оценява по
съответния начин. Затова може да се каже, че имиджът и репутацията се отнасят
един към друг така както формата и съдържанието, външният вид и същността.
Според Уикипедия репутация е мнението на различни хора, групи или цялото
общество за достойнствата или недостатъците на конкретна личност, компания
или организация според определени критерии. Или това е впечатлението, настроенията и отношението, което сме изградили или предизвикали в общественото пространство със или без помощта на целенасочено формиран имидж.
Bromley (2001: 317) определя репутацията като разпределение на мненията за дадена личност или друг обект сред членовете на заинтересованата група.
Бихме могли да кажем, че имиджът е това, което изграждаме и искаме да
представляваме, а репутацията е това, което реално съществува – начинът, по
който ни възприемат. Или ако имиджът е идеалният образ, който искаме да битува в съзнанието на аудиториите, то репутацията е отражение на това, до което
всъщност сме достигнали в преследването на целта си. При изграждането и налагането на имиджи се активират стереотипи, архетипове и вече съществуващи
имиджи в съзнанието на възприемащите. При формирането на репутацията,
която може да се разглежда като реципрочна на имиджа величина, се активират
мнения и оценки за реалното функциониране на носителя на имиджа в социалния, икономическия, политическия или културен живот в съпоставка със сродни
или конкурентни на носителя личности, компании или организации.
Имиджът е предназначен да създава и поддържа необходимото впечатление
за личности, стоки, фирми и организации сред клиентите или целевите аудиториите. Дори и за неспециалистите е ясно, че имиджът е външното, видимото,
онова, което е достъпно по-скоро за сетивата, отколкото за разума, видяното
пред „завесата”, а не в кулоарите. От друга страна, имиджът може да се определи
и като онова, за което публиките се сещат и си представят, когато става въпрос за
определена известна личност, продукт или организация. Основното при възприемането на имиджа е емоционалната реакция, която той предизвиква и която
се изразява с глаголи като „харесвам”/„не харесвам”, „обожавам”/„мразя”,
„въздейства ми”/„оставя ме безразличен” и др. Основното при възприемането на
репутацията е предизвикано поведение „за” или „против”, доверяване или недоверяване, избор на марката или отказ от нея. Ключово място при определението
на „имидж” заема думата „образ”, а при определението на „репутация” – думите
„оценка” и „мнение” (Шабельник, 2002).
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Създаване на имидж и репутация
Трябва да се осъзнае фактът, че едно е да се изгради положителен имидж, а
друго да се създаде и поддържа добра и силна репутация (Fiske, 2011). Първото е
необходимо, но не e достатъчно условие за траен успех на компания или известна личност в обществото.
Механизмът на формиране на репутацията е сложен, ангажиращ различни
заинтересовани страни, зависим е от много фактори и е уязвим във времето на
свръхинформираност и на много и бързи канали за разпространение на информацията. Усилията и дейностите по изграждане на имиджа и репутацията на един
обект непрекъснато се пресичат. Имиджмейкърите работят за изграждане на желания образ, който в публичното пространство може да лансира дадена личност
или организация. Репутацията се гради на фона на и в съпоставка с други личности и/или фирми и организации от същото професионално направление или сфера
на дейност.
При изграждане на имиджа често пъти се залага на подсъзнателното и неосъзнаваното, на емоциите на тези, които ще го възприемат. Рационалното може
да остане на по-заден план особено, когато даден имидж се изгражда, за да въздейства на аудитории с по-ограничено аналитично мислене. А репутацията въздейства и борави предимно с рационалното, с доказателства – факти и примери
от реалността, от истинската реализация на личности, компании и организации и
техните взаимоотношения с публиките.
Според Fiske (2011) имиджът и репутацията са еднакво важни в съвременния
медиен и пазарен свят. За нея силната репутация е „противоотровата” за брандовете, които се борят за място в претъпкания с бляскави реклами свят. И ако
имиджът може да бъде създаден и наложен сравнително бързо и сравнително
бързо да бъде опроверган и развенчан, добрата и силна репутация се извоюва
трудно, но живее дълго. Освен ако не бъде управлявана погрешно или спорадично и ако бъде оставяна на произвола на всички случайни и злонамерени атаки,
обвинения и изфабрикувани факти и доказателства, които мигновено намират
пътя си до безбройните потребители на онлайн медии.
Не е тайна, че когато имиджмейкърите създават и налагат даден имидж те се
увличат да хиперболизират определени положителни страни. Няма имидж стратег, който да препоръча на клиента си да бъдат изнесени на преден план слабостите и негативите му. Ако в процеса на налагане на имиджа възникне ситуация,
при която поради поведението на съответния кандидат за имидж се проявят отрицателни страни, се работи за минимализирането или размиването им сред популяризираните вече положителни качества. Когато имиджът е прекалено лъскав и
амбициозен на фона на реалностите, съответната личност или бизнес може да не
успеят да живеят и работят така, както предполага създаденият вече имидж.
Тогава последиците могат да бъдат сериозни. В случаите, когато се залага и разчита предимно на имиджа, възникват проблеми с репутацията. Например, хотел,
който се рекламира и промотира като място с високо качество на обслужване и
превъзходна материална база, а в действителност не предлага нито едно от тези
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неща, със сигурност ще изгуби репутацията, която се опитва да създаде. Прекаленото фокусиране единствено върху имиджа не носи дълготрайни и устойчиви
ползи. Финансирането на поддържането на бляскав имидж обикновено струва
скъпо и може да се окаже неизгодна инвестиция с краткосрочен ефект. Инвестирането в изграждане на положителна репутация не струва непременно много, но
за сметка на това е дългосрочна инвестиция в доверието, одобрението и поддръжката от страна на целевите аудитории.
Сериозна грешка, допускана от личности и бизнеси е да заменят добрата репутация с добър имидж. Това се прави поради погрешното разбиране, че найважното е да „пробиеш”, бързо да намериш място на пазара или в съзнанието на
публиките, да предизвикаш интерес, шум около себе си, за да спечелиш днес,
веднага или в кратки срокове. Но луксозният офис и облекло, скъпите коли и
реклами не могат да направят човек, продукт или услуга по-качествени. В свръхсвързания и компютаризиран свят, в който живеем, и един недоволен или разочарован фен или клиент понякога е достатъчен, за да срине несигурната репутация
или да инициира кампания за това.
По-широките публики се интересуват повече от имиджа отколкото от репутацията, която приоритетно вълнува професионалистите. Репутацията обикновено
е един от най-важните канали за достоверна информация, отнасяща се до дадена
личност или компания, защото е резултат не на външни усилия (на рекламисти
или пиари), а на реалното им функциониране и взаимоотношения с потребители,
партньори и конкуренти. И ако, за да се сдобием с добър имидж, може да платим
на рекламисти и пиари, които да ни го създадат, репутация не можем да си
купим. Счита се, че репутацията е по-стабилен и дълготраен актив от материалните активи на компанията (Виж Сальникова, 2007).
Но колкото и тясно да са свързани имидж и репутация, понякога те могат да
съществуват и поотделно. Един силен положителен имидж може да се изгради
чрез добре организирана и координирана имиджмейкърска кампания, включваща
въздействаща реклама и ефективни PR дейности и събития. Това не означава, че
е гарантирана съпътстваща положителна репутация. От друга страна, е възможно
личност или фирма да имат превъзходна репутация, без да притежават бляскав
имидж или изобщо някакъв професионално и целенасочено изграждан имидж.
Gray и Balmer дават пример с малка компания за водопроводни услуги с превъзходна репутация за качество и надеждност, която намира толкова клиенти, колкото може да поеме единствено чрез реклама „от уста на уста”. Но ако те поискат
да разширят бизнеса си, ще имат нужда от въздействащ на по-широки аудитории
имидж (Gray and Balmer, 1998).
Какво ни носят добрият имидж и добрата репутация
Напоследък, в нашите географски ширини е по-модерно и разпространено да
се говори за имидж, докато в западна Европа и САЩ все повече се говори и мисли за репутация и идентичност. Това далеч не означава, че се полагат по-малко
усилия за изграждане на желания имидж. Но там имиджстратези и пиари вече са
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стигнали до заключението, че прекаленото внимание и фокус върху външното,
опаковката и предимно емоционалното и подсъзнателното могат временно да
лансират личност в шоубизнеса или политиката, да продадат стока или услуга,
но не могат да гарантират трайния им успех.
В информационното общество, в което живеем, лавината от разнообразна, но
и противоречива информация ни изпълва с най-различни съмнения. Изправени
сме пред криза на доверието, а доверието е производна на добрата репутация и
предполага съществуването на ценности в личности, компании и организации,
които публиките споделят. Комуникирането на тези ценности по най-добрия начин, както и навременното отчитане на мнението и реакциите на аудиториите,
може да гарантира устойчивостта на добрата репутация.
Репутацията е много важен механизъм за въздействие върху обществото на
различни нива – като цяло, върху определени групи и върху отделната личност.
И когато репутация и имидж не си противоречат, а взаимно се допълват, гаранцията за успех е много голяма. Целта на изграждането на имиджа и репутацията
е една и съща – да се стимулират целевите аудитории да предприемат съответни
действия – да подкрепят личност, да закупят продукт или услуга, да се доверят
на организация, да последват кауза. Добрата и устойчива репутация може да
гарантира лоялността на фенове, клиенти и последователи в изключително конкурентния 21 век.
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проф. дфн Калина Лукова
Бургаски свободен университет
„JAZZ JOURNALISM”
prof. D.Sc. Kalina Lukova
Burgas Free University
РЕЗЮМЕ: Изследва се атрактивното понятие „джаз журналистика” в
аспектите на: произход, същност, хронология, типология, жанрология,
контекст (джаз музика, джаз литература). Анализира се спецификата на
таблоидната преса и се представят класически и съвременни таблоиди.
Ключови думи: джаз журналистика, таблоид, сензационна преса,
жълта преса, всекидневник
ABSTRACT: The attractive notion „jazz journalism” is researched in the
aspects of: origin, essence, chronology, typology, genrology, context (jazz
music, jazz literature). The specifics of the tabloid press are analyzed and
classic and modern tabloids are presented.
Key words: jazz journalism, tabloid, sensation press, yellow press, daily paper

През 1938 г. Саймън Беси въвежда термина „джаз журналистика”, включващ
масовата, „жълтата” и таблоидната журналистика. Атрактивното определение
има ясен културно-исторически контекст – 20-те години на ХХ век, Америка.
Това време подробно се обговаря като „ерата на джаза” от Франсис Скот
Фицджералд в знаменитите му „Разкази от ерата на джаза”. Ще представим поподробно есето му „Ехо от ерата на джаза” (1931): „Ерата на джаза е мъртва, както беше мъртво в 1902 година Жълтото деветдесетилетие. А вашият автор вече
поглежда назад към нея с носталгия. Тя го изстреля нагоре, превъзнесе го и го
обсипа с толкова пари, колкото дори не бе сънувал, само защото бе казал на хората, че се чувства като тях, че трябва да се направи нещо с цялата нервна енергия, натрупана и неизразходвана във Войната.
Този десетгодишен период, който в неохотата си да умре от старомодна
смърт в леглото, зрелищно се хвърли от небостъргачите през октомври 1929 година, започна приблизително по времето на първомайските вълнения през
1919 година. Събитията ...оставиха у нас по-скоро цинизъм, отколкото революционен дух, независимо от факта, че сега всеки тършува из сандъците си вкъщи и
се чуди къде, по дяволите, е затрил червената шапка на свободата – „Знам, че
имах някъде!” – и мужишката си рубашка. Ерата на джаза се отличаваше с това,
че не хранеше ни най-малък интерес към политиката. Беше ера на чудеса, беше
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ера на изкуство, беше ера на крайности, беше ера и на сатирата”. (Фицджералд,
1986: 517-518)
В присъщия си стил Фицджералд пише за вкусовете на времето и за освобождаването на човешките отношения: „В Лондон заваляха американски поръчки за
костюми и шивачите от Бонд Стрийт волю-неволю трябваше да пригодят кройките си към издължената талия на нашето телосложение и към вкуса ни към свободната дреха, проникна нещо изтънчено — мъжката елегантност. Бяхме станали най-могъщата нация. Кой можеше да ни повелява вече кое е модно и кое
забавно? Встрани от воюваща Европа, бяхме започнали да претърсваме неизследваните наши Юг и Запад за непознати развлечения и нрави, а намерихме и
други под носа ни...Още в 1915 година младежите от малките градове бяха изнамерили подвижното усамотение на автомобила. Отначало дори при тая нова благоприятна свобода невинната прегръдка беше акт на безразсъдна смелост, но изживяното бързо се споделяше и древната възбрана скоро рухна. И вече в 1917 година във всеки брой на „Йейл Рекърд” или на „Принстън Тайгър” се загатваше за
подобни сладки, необвързващи авантюри.”
Според Фицджералд през 1920 година ерата на джаза разцъфтява. Той описва
джаз поколението, което „с танцова стъпка излезе на рампата. Това бе поколението, чиито момичета се вживяваха в ролята си на невинни съблазнителки,
поколението, което развращаваше по-възрастните и което се износи не толкова
от липса на морал, колкото от липса на вкус. Позволете да ви предложа като
пример 1922 година! Тя бе върхът на младото поколение, защото, макар че ерата
на джаза продължи, тя беше във все по-малка степен дело на младите.”
„Карнавална Америка” се пристрасти към хедонизма, отдаде се на удоволствието. Прибързаното опознаване на интимността от младото поколение щеше
да настъпи със или без забраните на сухия режим – то беше заложено в опита ни
да пригодим английските нрави към американски условия... Но всеобщата стръв
за развлечения, която се разрази с коктейлните увеселения на 1921 година, има
по-сложен произход”. (Фицджералд, 1986: 520)
Фицджералд прави интересно тълкуване на думата „джаз”, чиито значения се
проектират в музиката, литературата, журналистиката и оформят представата за
„джаз култура”: „По пътя си към порядъчността думата „джаз” в началото е означавала секс, после танц и чак тогава музика. Тя се свързва смислово с представата за едно състояние на нервна възбуда, немного по-различно от възбудата на
големите градове в близост с фронтовата линия”. Той посочва много еротични
творби, които са написани по това време в Америка, като най-предпочитан роман
е „Любовникът на лейди Чатърли” на Д. Х. Лорънс (1928).
Според писателя другият голям феномен на тази епоха – киното – не отразява
адекватно нейната атмосфера – „обществената позиция на режисьорите беше
плаха, назадничава и банална” .
Америка от това време е обхваната от танцова истерия, а „към 1926 година
повсеместното занимаване със секса вече беше станало напаст”. Известно време
модата на контрабандните негърски грамофонни плочи, изобилстващи от фали-
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чески евфемизми, внушаваше във всяко нещо съответния подтекст и изведнъж се
разля вълна от еротични пиеси – гимназистки от последните класове се тълпяха
из театралните галерии, за да чуят колко романтично е лесбийството...”
В есето си „Ехо от ерата на джаза” Фицджералд отбелязва още една особеност на времето – „веселите стихии на обществото”, които пътуват към
Европа. Американците предпочитат най-вече Испания и Франция, и тези предпочитания се отразяват и в литературата, и в журналистиката: „Младите американци от ерата на джаза, изцяло в съгласие с очевидно устойчив модел на национално реагиране, описан по-рано с блестящ хумор от Марк Твен в пътеписа му
„Глупаци в чужбина”, търсят в Париж не предимствата, които може да им
предостави европейската традиция, а най-вече компенсации за друг вид недостиг, изпитван у дома, каквито Париж щедро предлага за момента – неограничената консумация на алкохол, свобода на извънбрачните връзки, търпимост към
хомосексуализма, по-широка и по-достъпна артистична среда. В най-същностен
аспект обаче към Европа ги води копнежът по все по-изплъзващата им се автентика на битието, станала като че ли окончателно непостижима в годините след
войната с техния непоколебим пиетет към повърхностното и непрестанно променящото се”. (Протохристова, 2012)
С оригинален и атрактивен стил Фицджералд описва емблематичните години
от това време със специфичните им прояви. През 1927 г. в обществото настъпва
„повсеместна невроза, предвестена, сякаш нервно потропване с крака, от увлечението по кръстословиците”. Расте насилието – убийства, самоубийства, нападения, психически разстройства. Един материален свят без старите, красиви мечти,
който предизвиква гнева на Фицджералд: „През 1928 и 1929 година по света
луксозно пътуваха американци, които в изопачеността на ново придобитото си
благосъстояние бяха човешките съответствия на пекинези, мидени черупки,
кретени, кози... Но в онези дни животът беше като надбягването от „Алиса в
страната на чудесата”, награди имаше за всички.” (Фицджералд, 1986: 525)
За Фицджералд ерата на джаза е „най-скъпоструващата оргия в историята.
Във всички случаи това време ни бе дадено назаем – една десета от цялата ни нация, върхушката, бе живяла с безгрижието на великите херцози и с безпорядъка
на водевилните танцьорки ... Като социално предимство много повече от парите
тежаха обаянието, известността или просто изисканото поведение.” Героят на това време е скучаещ млад безделник, който обича да шокира околните с екстравагантни постъпки.
Популярният тип женска красота през 20-те години в САЩ – така наречените
„флапър” – представлява темпераментно инфантилно-еротично същество, което
изглежда едновременно невинно и пропаднало; демонстративно изразява циничното си отношение към света, неприкрития си интерес към секса, вкуса към
екстравагантната външност – късо подстригана права коса, навити къси чорапи,
ярко червило, силен грим. Този идеал за женска красота и поведение лансират
звездите на холивудското кино. Клара Боу е холивудска актриса, играла незначи-
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телни роли в незначителни филми, но въплъщаваща синтезирания образ на
„флапър”. Интимният ù живот и поредицата от скандали, свързани с нейното
име, стават обект на сензационната преса.
Това е времето на екзалтация, допинг и психози, чийто символ е
Фицджералд. Той е и негов кръстник, наричайки го „джазовия век”, като в заглавието на сборника си „Разкази от джазовия век”.
Епохата на джаза навлиза в литературата най-вече чрез творчеството на
Фицджералд, особено чрез романа му „Великият Гетсби” от 1925 г. За него Илана
Розенбаум казва: „Великият Гетсби е 20-те, музиката, хората, всичко.” Романът е
поставен от читателите на второ място сред 100-те най-добри романа на XX век
В този „нюйоркски” роман за „шумните” години се дублират личната любовна история с обществената история за Американската мечта по времето на просперитет и материален възход, опорочена от консуматорски нагласи и нечуван
материализъм. Вторият емблематичен роман от американската „джаз литература” е „Фиеста” на Хемингуей. По наблюденията на Клео Протохристова: „Романът работи и в системата на по-общи кодове, представителни за „ерата на джаза”,
като дезинтеграцията на междуличностните връзки, проблематизиране на сексуалната идентичност, ксенофобията (и в частност антисемитизма), осъзнаването
за тиранията на шума като вездесъщ компонент на модерното битие, проблематизирането на опозициите между героизъм и поражение, действеност и бездействие, морал и безнравственост.. Романът на Хемингуей е пределно ангажиран с
актуалностите на своето време и ги представя в особено интензивна форма.
Именно тази негова особеност го прави емблематичен текст за съдбата на „изгубеното поколение”. (Протохристова, 2012)
Паралелно на „джаз литературата” в Америка се развива и „джаз журналистиката”, по определението на Саймън Беси. Те попадат в мрежа от тематични съответствия и характеристики, отразяващи същността на времето – „ерата на джаза”. Както
вече отбелязяхме, Беси включва в това хибридно жанрово понятие масовата, „жълтата” и таблоидната журналистика, разбирана като „журналистика за забавление”.
В българския контекст „джаз журналистиката” се проблематизира от Милко
Петров. За разлика от С. Беси, той ограничава жанровото пространство на
понятието и включва в него само таблоидната журналистика: „Страната се втурна към забавлението – нямото кино, джаз бандите, радиото и таблоидната журналистика. Началото на тази „джаз журналистика”, която е следвоенната вълна на
сензационната журналистика, е поставено през юни 1919 г. с един американски
епигон на английската сензационна преса.” (Петров, 2010: 226). Става дума за
„Илюстрейтид дейли нюз”, но към него ще се върнем след едно интересно уточнение.
М. Петров изключва „жълтата” журналистика от „джаз журналистиката” и
това е реплика отново към Фицджералд. В есето „Ехо от ерата на джаза” вече
цитирахме негова фраза:„Ерата на джаза е мъртва, както беше мъртво в 1902 година
Жълтото деветдесетилетие”. Той характеризира 90-те години на XIX век във
връзка с развитието на „жълтата” преса и като период, предхождащ джаз епоха-
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та, и съответно – „джаз журналистиката”. Както се отбелязва в бележките към този текст, „в естетиката на Фицджералд цветовата символика и особено контрапунктирането на жълтия със синия цвят изразява авторовото възприятие за материалните и за духовните категории. Жълтият цвят (присъстващ в богата гама от
тоналности) е натоварен с редица смислови функции, част от които са исторически наслоени. Определението „Жълтото десетилетие” подсказва едновременно
корумпиращата разрушителна сила на златото, грубата енергия и вулгарната
жизненост, появата в 1894-1896 г. на първите комикси, чийто герой е лошото
Жълто момче, но също така и влиянието на естетизма и декадентството, свързани
с Оскар Уайлд и кръга около него сред интелектуалците англофили в САЩ”.
(Фицджералд, 1986: 580).
В книгата си „Америка – социалният тропик” М. Петров представя историята
на таблоидната журналистика в Америка. (Петров, 2010: 226-233). Според неговата информация, първият таблоид е „Илюстрейтид дейли нюз”, по-късно – само
„Дейли нюз” на Джо Патерсън и Робърт Маккормик. Той се свързва не само с
влиянието на английската таблоидна преса, но и с личното участие на Алфред
Хермсуърт – създателят на първия английски таблоид „Дейли мейл” от 1896 г.
През 1903 г. Хермсуърт издава и втория си таблоид „ Дейли мирър” като евтино
илюстровано издание с малък формат – 5 вестникарски колони спрямо утвърдения голям формат на всекидневниците, включително и на „жълтата” преса. През
1909 г. вестникът достига един милион тираж и предизвиква прочутата фраза на
създателя си: „Ние открихме истинска златна мина.”
Таблоидната журналистика става много популярна в Лондон, като нейни
характерни особености са: „специфичен формат, свръхупотреба на снимки, комикси и илюстрации, акцент върху няколко основни схеми, обикновено свързани
с престъпления, насилие, секс... стремеж към забавление, желание за приобщаване на социалните низини към скандално-политическите и светските пристрастия
на висшето общество, отвращение към претенциозно-скучния стил на елитната
преса...” (Петров, 2010:230, 228)
Въпреки личните усилия на Алфред Хермсуърт (станал по-късно лорд
Нортклиф), американските читатели приемат таблоидната преса едва през „епохата на джаза” – 20-те години на ХХ век. Доказателство е историята на първия
американски таблоид „Дейли нюз”, който постепенно печели невероятен успех:
1924 г. – 750 000 тираж; 1929 г. – 1 320 000; в навечерието на Втората световна
война достига до 2 милиона тираж, както предсказва Кар ван Анда, главният редактор на „Ню Йорк таймс”. Находчивият, смел издател Джо Патерсън въвежда
агресивния репортерски стил „лов на новини”, като отдава голямо значение на
фотожурналистиката: сензационни снимки, направени от самолети, нощни снимки на пожари, снимки на екзекуции със скрита камера. М Петров описва брой 14
от 1928 г., посветен на екзекуция: на цялата първа страница е поместена снимката на тяло в предсмъртни конвулсии върху електрическия стол. Допълват я само
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огромно заглавие и пояснителен текст. Ефектът от сензационната първа страница
е допълнителен тираж от 250 000 броя. (Петров, 2010:230)
Други работещи техники на Патерсън са: полезна информация, реклами на
конкурси за красота, карикатури и комикси от известни художници. Символ на
медийната агресия е небостъргачът, построен за редакция на „Дейли нюз”, а на
медийната манипулация – желанието на Патерсън „да приспива щастлив” читателя.
Последователи на Патерсън са Уилям Хърст и Бернар Макфадън. Хърст
копира Патерсън и Хермсуърт в своя вестник „Дейли мирър”, който съответно е
дублиран от скандалния таблоид „Дейли график” на Бернар Макфадън. В него се
търсят само „горещи новини”, игнорират се бюлетините на информационните
агенции; репортерите пишат т.н. „аз”-истории, заглавията са сензационни.
Голямата популярност на таблоидната преса в Америка се свързва с „ерата на
джаза”. Според М. Петров, след това тя се проектира в илюстрованите списания,
като „Лайф”(1936 г.,издател Хенри Люс), и подготвя аудиторията за радио- и
телевизионната журналистика.
Движейки се напред във времето, логично достигаме до още един медиен
(таблоиден) крал – Рупърт Мърдок. През юли 2011 неговият британският таблоид „News of the World” спира след 168-годишна история, заради скандал с
подслушвания на над 4000 души. От 1984 г. вестникът преминава от голям формат към таблоиден През втората половина на 2010 г. всеки брой е четен от около
7.5 милиона души. Около 2.6 милиона екземпляра е тиражът през април 2011 г.
Прощалното заглавие на „News of the world” е: „Благодарим ви и сбогом!”, а
характерното подзаглавие – „Най-великият вестник на света 1843-2011 г.”
Журналистите са обвинени, че са подкупвали полицаи за информация и са извършвали хакерски пробиви в телефонни съобщения на известни личности,
жертви на престъпления и роднини на убити войници.
Британската афера се сравнява с прочутия „Уотъргейт, защото репортерите на
таблоидите на Мърдок са използвали ефективни методи за шпионаж, доразвити
медийни трикове от времето на Пулицър и Хърст с помощта на новите технологии.
След спирането на „News of the world” Мърдок започва издаването на неделен таблоид „Sun on Sunday”. Той купува вестник „Sun” през 1969 г.и го прави
сензационен таблоид, изпълнен със сексскандали и истории за знаменитости.
С отдалечаването от епохата на джаза все по-малко се използва и определението на Саймън Беси „джаз журналистика”. Същевременно, неговото основно
значение като „журналистика за развлечение” е много актуално за съвременната
таблоидната култура, съответно журналистика. Ако Беси включва в широкото
понятие „джаз журналистика” три отделни жанра: масова, „жълта” и таблоидна
журналистика, сега се наблюдава друга медиаморфоза. Масовият сензационен
вестник постепенно избира таблоидния формат, както е с „News of the world”.
Терминът таблоидна журналистика разширява своите граници и поема понятието
„жълта” преса, дори като неин синоним. Този тип употреба безспорно се наблюдава в българския контекст, както в интересното изследване „Таблоидното тяло”
на Николета Даскалова.
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В началото на статията си авторката дава атрактивно определение на съвременния таблоид, свързвайки го с фармацевтиката: „вестникарският формат,
чиито архитектурни и съдържателни белези включват: удебелени, едрошрифтни
заглавия; привличане на читателското внимание с големи фотографии и открояващи се образи; образност и на нивото на езика – атрактивни епитети, колоритни
сравнения, експресивни глаголи; остър апетит към сензационните детайли, към
скандалните и криминални сюжети, към истории от частната сфера – както клюки от света на звездите, така и фрапиращи моменти от живота на т. нар. Обикновени хора. Заемката от фармацевтиката не е случайна: този тип медийно форматиране е подобно на малкото хапче (таблета) – преглъща се лесно” (Даскалова,
2010: електронен вариант).
За нашето изследване са интересни изводите на авторката, че „таблоидното
постепенно придобива по-широк смисъл и започва да се разпростира и извън
сферата на печата. От 1990-те години насам активно се говори за таблоидизация
на новините и за всеобща таблоидизация на медиите. Процесът най-общо се
свързва с разцвета на комерсиалните медии, като лесно продаваемите характеристики на таблоидното съдържание все повече изместват сериозното в съотношението популярна-сериозна (качествена) журналистика. Информационните
стойности на медийното съдържание биват редуцирани за сметка на развлекателните; дългите новини отстъпват на по-кратките форми и на илюстрациите;
стилът става все по-разговорен. В употреба влиза и понятието таблоидна телевизия, като таблоидното успешно се развива – още от 1980-те години в западния и
най-вече в американския медиен контекст – в комерсиалната телевизия на зрелището, на шоуто, на ток-шоу формати в стил „искрено и лично”, в риалити форматите и въобще в развлекателните и инфотейнмънт жанрове. В разбирането за
таблоидното обикновено в синонимен ред се използват и етикетите жълто и
булевардно; таблоидната култура бива интерпретирана през ключовете на популярната култура”. ((Даскалова, 2010: електронен вариант)
Позволихме си този дълъг цитат, защото той доказва разширяването на
понятието таблоидна журналистика, както и жанровата му хетерогенност. В този
смисъл ще се позовем на цитираните данни на „Алфа Рисърч”, според които
предпочитаните всекидневници в България са „Дневен труд”, „24 часа” и
„Телеграф”, определени като хибридни таблоиди от Н. Даскалова. При седмичниците най-популярни са „168 часа”, определен също като хибриден таблоид, и
жълтият „Уикенд”.
Според Н. Даскалова таблодизацията не може да се дефинира еднозначно,
защото са размити границите между информативно и забавно, персонално и политическо, което се проявява в нови хибридни жанрове и хибридни неологизми.
Нашата теза е, че като хибриден неологизъм за своето време може да се приеме
определението „джаз журналистика” на С. Беси, чието развитие илюстрира
съвременната медийна хетерогенност.
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ОКАЗИОНАЛИЗМИТЕ В ТЕКСТОВЕ ОТ СЪВРЕМЕННАТА
БЪЛГАРСКА ПРЕСА (2007 – 2010 г.)1
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Бургаски свободен университет
OCCASIONALISMS IN THE TEXT OF THE CONTEMPORARY
BULGARIAN PRESS (2007 – 2010)
Assoc. Prof. Dr. Veselina Vateva
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РЕЗЮМЕ: В статията се разглежда употребата на оказионализмите в
българските вестници в периода 2007 – 2010 г. Авторските неологизми
се анализират от словообразувателно гледище. Обръща се внимание върху тяхната експресивност и изразената авторова оценка.
Ключови думи: оказионализми, преса, словотворчество, експресивност,
оценяване
ABSTRACT: The article reviews the use of occasionalisms in the Bulgarian
newspapers during the period 2007 – 2010. They have been analyzed from
word formation point of view. Attention is paid to their expressiveness and of
the author’s assessment manifested by them.
Key words: occasionalism, press, word formation, expressiveness, assessment.

В периода след 1989 г. в езика на българските вестници настъпват значителни
промени, свързани с обществените катаклизми. Тези промени са специфични и
във времето, когато България става член на ЕС, и особено много се отнасят до
неологизмите. Медийният език се освобождава от своята скованост от строги
норми, от баналните шаблонни фрази. Навлиза във време на разкрепостеност,
доминиращ процес на колоквиализация, засилена експресивност. Употребяват се
повече разговорни думи и лексеми с преносно значение. Обществените промени
се отразяват в езика с много неологизми – езикови неологизми (назоваващи новите реалии или заместващи остарелите думи) и речеви неологизми, т.е. оказионализми (изразяващи авторовата оценка и емоционалност).
Т. Бояджиев определя оказионализмите като „нови, временни и случайни
смислови единици, индивидуални построения, а не думи в пълния смисъл, защото реално не съществуват и не притежават най-характерната особеност на
1

Статията е по проект “Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН.
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думите – да бъдат възпроизводими единици на езиковия стандарт” (Бояджиев,
2002: 257).
Според В. Вътов „оказионализмът е лексикално образувание, което реално не
съществува като дума в езика, но такава дума е напълно възможна и говорещият
я употребява” (Вътов, 1998: 227-228).
В. Зидарова посочва, че оказионализмите „възникват по конкретен случай в
даден речеви контекст. Това може да стане в разговорната реч за целите на
ежедневното общуване или в художествения текст, в резултат на творческите
намерения на автора. И в двата случая те не са предназначени за колективна
комуникация и обикновено не се превръщат в системноезикови елементи … найчесто не биват възпроизвеждани повторно” (Зидарова, 1998: 107).
В. Бонджолова в своята книга, посветена на оказионализмите в медийните
текстове, дава определение на тези лексеми, като обръща внимание върху механизма на словотворчество на техния автор – „всяка нова дума, създадена за нуждите на конкретен текст, която е резултат от преднамерена лексикална, семантична и графична проява на словотворчество или трансформация на наличния лексикален състав с експресивна функция” (Бонджолова, 2007: 15).
Авторката отбелязва също важна особеност на оказионализмите в медиите –
„те са пряко зависими от два основни фактора словотворчество и контекст. Словотворчеството се проявява във възможността, предоставена на говорещия, да ги
създаде; разбирането им във връзка с текста, в който функционират, е задължение на реципиента” (Бонджолова, 2007: 11).
За влиянието на речевата ситуация върху медийния текст и връзката с оказионализмите пише и Ант. Замбова. Тя посочва, че силната ситуационна обусловеност е жанрово специфична за пресата. „Освен множеството оказионализми и
неясни прозвища… за популярния ни печат са типични и мъглявите метафорични употреби на експресивна лексика, които допълнително увеличават ситуационната обвързаност на текстовете” (Замбова, 2000: 75).
Подробно анализира промените, настъпили в медийния език в новото време,
Кр. Стоянов. За назоваване на новите реалии, за изразяване на емоции и оценъчност особено значение имат неологизмите и от тях оказионализмите. Кр. Стоянов
обръща внимание, че „неотменната наложителност за промяна на вече познатия
(тъкмо защото е успешен) и банализиран изказ обуславя интензивността на търсене на нови словотворчески и структурни модели на езика” (Стоянов, 1999: 90).
Л. Цонева насочва погледа си към словообразуването на оказионализмите и
го представя като езикова игра – „Към проявите на езиковата игра на словообразувателно равнище безспорно се отнася образуването на оказионални думи. Нещо повече – езиковата игра изобщо най-често е именно „измислянето”, „съчиняването” на нови, непознати, в повечето случаи „смешни” езикови единици – на
първо място лексикални, а също морфологични и синтактични” (Цонева, 2002: 48).
В нашия анализ се опираме върху класификацията на словообразувателните
начини при оказионализмите, направена от В. Бонджолова. Тя уточнява, че използва опита на предишни изследвания, но не ги повтаря, ръководи се основно
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от ексцерпирания материал от медийните и рекламните текстове (вестници, списания, радио, телевизия). Отчита особеностите както на традиционните, така и на
оказионалните словообразувателни начини. Отбелязва 16 основни начина, които
имат и подвидове – морфемна деривация, композиция, абревиация, универбизация, семантично словообразуване, конверсия, формално-смислова лексикализация, реетимологизация, блендинг, редупликация, субституция, епентетично словообразуване, метатезно словообразуване, креация, редеривация, графично словообразуване (Бонджолова, 2007: 27).
В нашето изследване анализираме примери само от вестници в периода 2007 2010 г. и сме открили случаи само на девет от тези словообразувателни начини.
1. Морфемна деривация
С най-голяма фреквентност като словообразувателен начин на оказионализми
в разглежданите от нас текстове от вестници е морфемната деривация.
1.1. Суфиксация – към основата на дадена дума се прибавя суфикс:
[-джия]: Турци искат голаджия на „Марек” (24 ч., 9.06.2007);
Ченгеджийницата (ченгеджия и суфикс [-ниц]) в тази страна сякаш никога
няма да свърши (Стандарт, 26.10.2009). Суфиксът [-джия] е от турски произход,
прибавен е към съществителни имена гол, ченге и са образувани съществителни
имена от м. род за лица, изпълняващи определена дейност. Суфиксът придава
ироничен оттенък на думите.
[-лия]: Турски суфикс, който също носи отрицателна оценка за думите, в
които се намира – В Бургас разпродават имоти на борчлии (Монитор,
28.05.2010).
[-изация]: Думите на Николов и коментарът на премиера С. Станишев, че
правителството може да се справи с мутризацията, обаче се възприемат като добър знак сред червените в Дупница (Труд, 24.09.2007); В СОС има група,
изповядваща парадоксалната теза, че циганите ще се интегрират…чрез
гетоизация (Монитор, 3.03.2007). Суфиксът [-изация] е от латински, прибавен е
към съществителните имена мутра, гето, които са разговарни думи, и новосъздадените лексеми означават ‘процес на придобиване на качествата, означени с
мотивиращата основа’, като едновременно се изразява и отрицателна оценка.
[-изъм]: Гръцки по произход суфикс, с който се образуват абстрактни
съществителни имена, характерни за книжната лексика – Не е тероризъм, а финансов безхаберизъм (Сега, 1.08.2009). В случая е свързан с разговорната дума
безхаберие и от разностилието се получава комичен ефект.
[-аж]: Суфикс от френски произход, с който се образуват съществителни, означаващи действия, но по-рядко срещащи се в разговорния, отколкото в другите
стилове (арбитраж, инструктаж, монтаж, тираж, саботаж и др.). В нашия пример
е прибавен към разговорна лексема, което отново се прави с цел осмиване и
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отрицателна оценка – В следващите дни всички ще изпитат на гърба си последиците от престъпната политика на слугинаж към Русия, която това правителство и този президент целенасочено прокарваха (Капитал, 17.01.2009).
[-ко + вец] / [-льо + вец]: Останалите мълчаливковци – още 7 броя, са напълно неизвестни (Монитор, 4.07.2007); Който плати, ще го направи не защото
знае, че Агджа ще каже „чистата истина”, а защото ще продаде думите на
терориста още по-скъпо – на нас, потребяващите медиите любопитковци
(Сега, 19.01.2010); Шмугването е глаголът на прехода… Шмугльовците на
прехода (Труд, 19.05.2009). Суфиксите [-ко] + [-вец] се прибавят към основите на
прилагателните имена мълчалив и любопитен, и към глагола скатавам се.
Суфикс [-ко] смекчава придаването на отрицателна оценка, а суфикс [-вец] обобщава качеството за много хора. Суфиксите [-льо] + [-вец] се прибавят към основата на глагола шмугвам се, като суфикс [-льо] е с негативна експресивност.
[-ар]: Ние няма да се спираме на въпроса защо правителството не вземе да
ограничи бизнеса на дедесарите – в България се крадат до 1,2 млн. лв. от ДДС
годишно (Труд, 13.10.2007); Знайно е, че във всяка професия има и първенци, има
и опашкари (Дума, 7.05.2007). С тази наставка по правило се образуват съществителни за лица според професията им (книжар, библиотекар, лекар и др). В поново време се създават съществителни за лица от името на партията, в която
членуват, но те са вече езикови неологизми (седесар, бесепар, депесар и др). В
нашите примери съществителните са имена за лица, едното е образувано от абревиатура (ДДС), другото – от съществителното нарицателно опашка. В семантично отношение назованите лица притежават признаците на обектите от мотивиращите основи.
Суфикси за образуване на съществителни собствени имена:
[-ия]: България е най-ислямската страна в ЕС с 1 млн. мюсюлмани, които
представляват една седма от населението. Европа все повече се превръща в
Еврабия (Стандарт, 21.08.2007). Тук е приложен още един словообразувателен
начин освен суфиксацията – композиция, свързване на две основи – Европа и
араби и се получава съществително собствено за несъществуващ континент.
[-стан]: За хората в държавата Ватманистан остава изводът – у нас нещата се решават само под натиск (Кеш, 18.05.2007). От съществителното нарицателно ватман и суфикс [-стан] е образувано съществително собствено име на
държава, свързано е с иронизирането на протестите на ватмани и шофьори.
[-ство]: И ще оправдава получаването на ежемесечната си заплата, осигурена от джоба на Негово Велико Балъчество – редовния данъкоплатец (Кеш,
20.07.2007). От разговорната турска дума балък и суфикс [-ство] е образувано
подигравателно название на обикновения гражданин като за най-височайша
особа.
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Суфикси за образуване на глаголи и причастия:
[-яса]: Костов паранояса и по темата, че страната била поставена в
зависимост от Русия и Турция (Дума, 12.01.2007);
[-ств]: Тази пробойна са онези няколко хиляди българи, които продължават
невъзмутимо и спокойно да гурбетчийстват в Либийската Джамахирия
(Дневник, 12.02.2007);
[-ете]: Когато данните ви очевидно противоречат на действителността –
сменете методиката, не се резилете (Дума, 2.08.2007);
[-л]: Публиката отдавна си задава въпроса, дали царистите не са джобили
държавата по същия начин (Стандарт, 8.06.2007).
Наставките са прибавени към съществителни имена и са образувани глаголи
и причастието джобили. Експресивността се постига от това, че с чуждата по
произход наставка [-яса] се създават разговорни думи, а пък в случая тя е в съчетание с медицински термин параноя. Наставките [-ств] и [-ете] са български, но
са прибавени към разговорни, турски по произход лексеми (гурбетчия, резил).
При последния оказионализъм влияние оказва и метафоричното значение на глагола ( не са джобили).
[-ва]: Така се получи, когато ГЕРБ за пръв път имаше мерак да импийчва
президента заради посланиците в Турция и САЩ (Сега, 9.03.2010). Българският
суфикс [-ва] е прибавен към английското съществително impeachment, като
новообразуваната дума е написана така, както се изговаря на английски. От това
съчетание се получава комичен ефект, за което допринася и разговорната турска
дума, която е в непосредствена близост (мерак). Създава се и контраст със
семантиката на думата на английски, която има значение на юридически термин:
‘официален процес на обвиняване на длъжностно лице в незаконни действия, в
резултат на което може да се стигне до отстраняването му от длъжност’.
Суфикс [-не] за образуване на отглаголни съществителни:
Прибавя се към основата на глаголи, които също са оказионализми – Вчерашният, активен от политическа гледна точка за август, ден наложи нов термин
в политиката, който досега се срещаше само в интернет форумите –
герберясване (Дума, 14.08.2007) (герб +ер +ясвам + не); Много файда няма от
митингуване (Кеш, 13.04.2007) (митинг +увам + не); Пак молуване (Капитал,
24.04, 2010) (мол + увам + не).
Суфикси, с които се образуват оказионализми съществителни имена от
ж. род:
[-ин]: Ония юнаци и юнакини в парламента са гласували и по-големи безумия
(Монитор, 5.03.2007); Градусът на купонджиите вдигнаха заклетите врагини
Галена, Анелия, Глория, Камелия и Преслава (Експрес, 10.07.1008). Съществителните имена означават лица жени и се образуват от съществителни за лица
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мъже, но формите за женски род не съществуват реално в езика. По тази причина
те са експресивни и обикновено с тях се иронизират лицата, които назовават.
Оказионализми, образувани само с префикси, не бяха открити.
1.2. Префиксално-суфиксално словообразуване:
[об-…-л]: Лодката и без друго се люшка и мята, загребва жабуняк от
всеобщото блато, едни обнаглели корупционни алигатори ръфат ту единия, ту
другия борд (24 ч., 12.05.2007). От прилагателното нагъл с префикс [об-] и
суфикс [-л] се образува причастие със семантика на засилване, затвърждаване на
качеството.
[раз-…-ств]: В последния месец за образованието не успя да разглаголства
само Светият синод (Дума, 20.10.2007) (от съществителното име глагол с
префикс [раз-] и суфикс [-ств]). Тук въздействието се постига поради архаичното
звучене, свързано със старобългарската дума глаголати, която означава ‘говоря’.
[на-…-ва-не]: Импийчмънт (от англ. – обвинение, дискредитиране) се нарича процедурата, с която законодателен орган подвежда под отговорност
висш представител на властта заради държавна измяна, корупция или друго
тежко престъпление. Наимпийчването е негова имитация (Дневник, 12.11.2009).
Побългаряването на английската дума, свързването й с български префикси и
суфикси, затвърждава внушението за нещо фалшиво.
[о-без-…ава--не]: Мъжете продължават да са изгубени в прехода, т.е. не са
намерили себе си, за да се получи новият патриархат, защото, да припомним –
за да възтържествува матриархатът на времето, причината бе крахът на
патриархата. Обезмъжаването на нацията (24 ч., 5.01.1010). Със суфикс [-не]
е образувано отглаголно съществително от глагол, който също е оказионализъм –
обезмъжава.
[за-…-ва]: Заради връзката си с балерината Слави станал за бъзици от
страна на екипа си: “ Толкова години ни забраняваше да се загаджваме
помежду си, а я виж сега какво стана?!” (Монитор, 4.05.2010). Оот жаргонната
дума, съществителното име гадже с префикс [за-] и суфикс [-ва] е образуван глагол, който носи семантиката на мотивиращата основа, но префиксът привнася и
значение на по-дълбоко обвързване.
[в-…-ар-ил]: Макар че зависи какво разбираш, като се каже чалга – има
хора, дето смятат, че целият т. нар. елит плюс медиите и цялото нещастно
общество са се вчалгарили и изпростели до крайност (Сега, 24.06.2010). Създадено е причастие от глагол, който също е оказионализъм (да се вчалгаря).
Експресивността възниква от разговорната дума чалга в съчетание с префикса
[в], който внася семантиката на вманиачаване.
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2. Афиксоиди
В. Бонджолова определя афиксоидите (суфиксоиди и префиксоиди) като
“компоненти, които по произход са лексеми или техни съкратени варианти. Днес
те представляват свързващо или гранично звено между композицията и афиксацията” (Бонджолова, 2007:67).
2.1. Префиксоиди – в периода след присъединяването на България към
Европейския съюз най-засилена е употребата на префексоида евро-.
Когато се прибавя като първа съставна част към думи, свързани по значение с
ЕС или еврото, ще определим новосъздадената дума като езиков неологизъм:
Меглена Кунева присъства вчера на откриването на новото Представителство
на Еврокомисията (24 ч., 4.01.2007); Той заяви, че Кунева е първият еврокомисар, който посещава офиса след приемането на България в ЕС (24 ч., 4.01.2007);
След края на заседанието депутатите ще се почерпят за еврочленството на
коктейл (24 ч., 11.01.2007); Стоянов обаче призова симпатизантите на останалите десни малки партии да подкрепят СДС за евровота (24 ч., 22.01.2007).
Към оказионализмите ще отнесем тези думи, в които префиксоидът евро- се
прибавя най-често към разговорни думи и в повечето случаи не е свързан в
значението си с ЕС или евро: Интелигентни блондинки и европлейбои липсват
на управляващите (168 ч, 2.03.2007); Горките евроченгета (168 ч., 2.03.2007);
Пред нас се очертава страхотно евро-чалга бъдеще! (168 ч., 20.04.2007);
Пищната церемония на първата евроромска сватба се състоя на 5 януари (24 ч.,
17.01.2007); Продукцията на „Пайнер” са преводни гръцки хитове, в които има
аренби, и хип-хоп, и евродиско, поръсени, разбира се, с малко кючек (24 ч.,
20.04.2007); В резултат царската партия се превърна в евроджудже в сравнение с генералската (Стандарт, 6.06.2007); Българската мярка евроаршин не я
хваща (Монитор, 15.11.2008); Но еврогаврата не свършва с това (Труд, 19.01.2009);
Амнистията спаси покровители на евроизмами (Дневник, 20.07.2009); …еврочиновниците се превърнали в евроклетници (Новинар, 10.12.2010); Следващият
евротарикат озаглави статия за България и причините й за отказа от кандидатстване в еврозоната (24 ч., 13.04.2010). В тези примери се търси само
аналогия с активния словообразувателен модел, но целта е пародиране на явлението, постигане на комичен ефект и влагане на отрицателна оценка.
2.2. Суфиксоиди:
[-логия]: Твърденията за промени в кабинета са слухология. С този нестандартен термин лидерът на НДСВ С. Сакскобургготски коментира поредните настойчиви информации за предстоящи министерски рокади (24 ч.,
16.03.2008). Суфиксоидът [-логия] се свързва с гръцката дума logos – ‘наука’,
затова се среща като втора съставна част в названия на науки или изобщо
някакви области на познанието (филология, лексикология, графология и др.). В
посочения пример се пародира семантиката за научност, истинност, които нямат
нищо общо със слуховете.

25

[-ландия]: Схемата с подписа на кмета Борисов – Фалшландия (Дневник,
5.11.2008) (от съществителното нарицателно име фалш и суфиксоид [-ландия] се
образува съществително собствено име на държава, като се акцентира върху
лъжа, неискреност).
3. Композиция – при този словообразувателен начин се сливат две основи,
като в някои случаи се комбинира с морфемна деривация.
В три от примерите първата основа е от думата мутра: Ватманите и шофьорите няма да забогатеят, но случката е показателна – с помощта на държавни
чиновници мутро-пролетариатът винаги печели (Стандарт, 16.05.2007); И
„Дума” отразява на най-видно място мутробюджета – „МВР разкри далавери
за 1,6 млрд. лв.” (Сега, 8.02.2007); Днешните български мутро-барони и политическите им чадърджии са типични тъпанари (Монитор, 8.08.2008). Думата мутра е от гръцки произход и означава ‘грозно, неприятно лице’, но в нашата
действителност с нея се назовават хората от силовите групировки, които се занимават с рекет, наркоразпространение, проституция, охрана и др. И в трите
оказионализма се получава някакво антонимно значение с другата дума и оттам
идва експресивността – мутрите и пролетариатът имат противоположно по
стойността си материално положение; бюджетът са пари, които държавата
отделя за определени дейности, а мутрите крадат от бюджета; барон е благородническа титла, а мутрата е в най-ниските прослойки на обществото по морал и
нравственост.
- За пореден път се потвърди максимата, че не е луд тоя, дето яде баницата, а този, дето му я дава…Още преди години при приватизацията на енергийните дружества…не стана ясно защо не се прилага опитът именно на тия
богати държави, откъдето идват приватизаторите. Нашенската електробаница бе разделена на три (Монитор, 8.05.2010). Съчетани са първа съставна
част електро- и думата баница, която е свързана с употребения по-горе фразеологизъм, а това прави оказионализма още по-ефектен.
В два от примерите композицията е в съчетание с морфемна деривация:
Еврорезилия (заглавие) (Новинар, 4.06.2010) (съчетание на част от думата
Евровизия, като е използван и нейният суфикс [-ия] и думата резил – изразява
критичното отношение на автора за представянето на българските певци);
Железобезпътица (заглавие) (Капитал, 12.06.2010) (от думата железопътен са
взети съставните части железо- и –път- , прибавени са префикс [без-] и суфикс
[-ица]; полученият оказионализъм носи отрицателна оценка за проблемите в железопътния транспорт).
4. Формално-смислова лексикализация
В. Бонджолова определя този словообразувателен начин като трансформиране на словосъчетание или изречение в дума посредством семантични и графични
преобразувания и обикновено съпроводено от субстантивация (Бонджолова,
2007: 87).
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Преведено на нормален език, администрацията иска увеличаване на гратисния период за нищоправене на 10 години (Дневник, 16.07.2007). Изречението
Не правя нищо е трансформирано в отглаголно съществително със суфикс [-не].
На практика всички световни пазари се сгромолясаха с по няколко процента
през изминалата седмица. Дори и българският, който досега проявяваше завиден непукизъм по отношение на глобалните трусове (Капитал, 19.01.2008).
Изречението от жаргона Не ми пука е трансформирано в съществително име със
суфикс [-изъм], който е характерен за абстрактната обществено-политическа
лексика, и от това противоречие произлиза експресивността.
5. Контаминация – „нелинейно образуване на оказионализми в резултат на
смесването на две сходни думи, невинаги изграждащи словосъчетание, като
едната съкратена основа модифицира другата” (Бонджолова, 2007: 100).
Добрите доктори не сменят местоработата, защото местоработата
няма значение – дали е в болница Х или Y все тая. Те си имат своята
„пациентела” и това им е достатъчно (Сега, 21.03.2007). Смесва се думата
пациент със завършекът на думата клиентела, която се свързва със значението
‘хора, които плащат за някакви услуги’; въпреки че подчертава професионализма
на лекарите, авторът ги критикува, че вземат пари от пациентите.
Червено-бяло човече с бухалка и анцуг или казано накратко, мутреница.
Това е новата емблема на България, симбиозата между мартеница и мутра,
поне ако съдим по мненията на чужденците кой е най-запомнящият се символ
на отечеството ни. В една неотдавнашна анкета 25% от тях са посочили на
първо място мартеницата, а третото е отредено на родната мутра
(Стандарт, 25.10.2008) (съчетание между основата на думата мутра и морфемите [-ен] и [-ица] от мартеница – стилистичният ефект ясно проличава от
анализа на автора, внушено е и неговото иронично отношение.
6. Субституция – “заместване на един компонент от думата (морфемен или
неморфемен) с друг (също морфемен или неморфемен, но обикновено семантично натоварен, в резултат на което се създават оказионализми” (Бонджолова,
2007: 114).
Шопингът умря, да живее молингът (заглавие). Молинг е глагол, който
изразява действието „отиване в шопинг мол и мотаене там с часове” (Сега,
6.09.2008) (заместване на компонента шоп- в английската дума шопинг –
‘пазаруване’с думата мол, която означава ‘голям магазин’, като има връзка и с
компонент в глагола мотая се).
7. Епентетично словообразуване (добавяне на фонеми)
Хеви кметъл (заглавие). Цонко Цонев верен на АС / ДС. Най-известният
кмет рокаджия у нас Цонко Цонев, си пада по хеви музиката още от ранна
детска възраст (24 ч., 21.11.2009). Към думата метъл, означаваща ‘стил в музиката’ е добавена фонемата [к] от думата кмет и оказионализмът вече е със
семантика ‘кмет, любител на метъла’.
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8. Дезафиксация – отстраняване на афикс от думата.
Не става дума, че личният живот на Стоичков е неприкосновен. Разбира се,
че е прикосновен – той е публична личност, най-успелият българин, обществото се интересува не само от златната му обувка на терена, но и от цървулите
му в живота (Сега, 25.04.2007). От думата неприкосновен е премахнат префиксът [не-] и оказионализмът означава ‘открит, достъпен’.
9. Смесени начини
Някои случаи са особено интересни, защото се преплитат два или три словообразувателни начина. При тях винаги е включено и графичното словообразуване.
Голямото заБушване в центъра на София ще ограничи достъпа до театрите и концертните зали в събота, неделя и понеделник (Труд, 7.06.2007)
(субституция и графично словообразуване – заменена е фонемата [п] от думата
запушване с [б] от съществителното собствено име с главна буква Буш – намеква
се за големите задръствания в центъра на София заради посещението на Джордж
Буш).
Това са мъже на средна възраст, изглеждащи старци, които са прогонени
от родните си места или роднините, които идват тук да търсят препитание и
пре-пивание – повечето са алкохолици и блъскат обща работа, която и циганите не искат (Стандарт, 24.062007) (субституция и графично словообразуване –
дефис, който привлича вниманието върху смисъла на оказионализма, че
действието пиене се извършва в прекалено голяма степен; фонемата [т] е заменена с [в].
Ще поставят навсякъде камери; ще следят стъпките и мислите ни; ще префасонират интернет в интерГнет (Новинар, 19.02.2008) (епентетично и
графично словообразуване – в думата интернет е вмъкната фонемата [г], при
това с главна буква, за да се открои; образува се думата гнет със значение
‘потъпкване на свободите’, а оказионализмът изразява негативната оценка на
автора).
Темида не можа да САПАРДоса никого (заглавие). Голяма част от делата
за източване и измами със средствата от еврофондовете ще претърпят крах
(Сега, 19.03.2008) (суфиксация и графично словообразуване – собственото име
САПАРД е написано с главни букви, за да се акцентира върху него, прибавен е
суфиксът [-оса]; получава се и звуково, и смислово сходство с глагола цапардоса,
все едно е заменена фонемата [с] с [ц] и значението е ‘не нанесе удар’.
Кога ритнаха короната на царя, кога се изГЕРБиха! Тия, дето вчера
ставаха и лягаха с „Ваше Величество” на уста, днес вече свойски си хортуват с
Бойко (Сега, 2.02.2008) (префиксация и графично словообразуване – абревиатурата ГЕРБ е изписана с главни букви, за да привлече вниманието; образуван е
глагол с префикс [из-]; отново има звуково сходство с глагола изгърбиха и се
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създава асоциация, че тези политици, които авторът осмива, са привели раболепно гръб пред Б. Борисов).
Изследваният материал от пресата разкрива богатство от оказионализми и
разнообразни словообразувателни средства. Авторските неологизми изразяват
емоциите и въображението на журналиста и изключително много засилват оригиналността и експресивността на текста.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ФОРМИРАНЕ
НА УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
д-р Искра Цанкова Петкова
Медицински университет – Плевен
PEDAGOGICAL ASPECTS OF SKILLS FORMATION FOR INDEPENDENT
LIFE IN CHILDREN WITH UNEQUAL SOCIAL STATUS
Iskra Tsankova Petkova
Medical university – Pleven
РЕЗЮМЕ: Педагогическите аспекти във формирането на уменията за
независим живот на децата в неравностойно социално положение са насочени към: определяне същността на уменията на детето, определяне на
неговите интереси и потребности; формиране на основни значими умения за самото дете. Обяснени са особеностите в термина “деца в неравностойно социално положение“. Разгледани са методологичните принципи при формиране на умения за независим живот. Показани са основните модули на Наръчник за формиране на умения за независим живот
разработен за деца в неравностойно социално положение на възраст
9-18 години и адаптиран за по-малка възрастова граница.
Ключови думи: дете, независим живот, принципи, модули, неравностойно социално положение
ABSTRACT: The pedagogical aspects of skills formation for independent
life in children with unequal social status are targeted at defining the essence
of children ‘skills, specifying their interests and needs, forming basic
important skills for the children.
The specifics of the term “children with unequal social status” are explained.
The methodological principles of formation of skills for independent life are
displayed. The main modules of Guidelines for formation of skills for
independent life, developed for children with unequal social status aged
9-18 and adapted for a lower age level, are presented.
Key words: child, independent life, principles, modules, unequal social status

Да си независим означава да си самостоятелен, свободен, да не си подчинен.
В същността на предмета на педагогиката е възпитанието, образованието и
обучението на хората. Затова педагогическите аспекти във формирането на
уменията за независим живот на децата в неравностойно социално положение са
насочени към:
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•
•
•

определяне същността на уменията на детето, определяне на неговите
интереси и потребности;
формиране на основни значими умения, чрез осигуряване на условия за
прилагането им в практиката;
създаване условия за трайно усвояване на уменията, чрез предоставяне на
възможности за личен опит, стимулиране на оценката и промяна на поведението в правилна посока.

Детето в неравностойно социално положение
Детството е особен и значим период за цялостното развитие на личността.
Феноменът „детство” винаги е занимавал и продължава да занимава психолози и
педагози и винаги ще представя нови и интересни страни от своята същност. В
този период, както в никой друг период от живота на човека, у детето настъпват
количествени и качествени промени във физическото и психическото му
развитие.
Определена категория деца обществото определя като „деца в неравностойно социално положение”. В широкия смисъл на думата в нея попадат всички
онези деца, които са”… оставени без достатъчно любов и грижи, търпящи недоимък или педагогически неумения” (Колева, 1994: 20).
Терминът „деца в неравностойно социално положение” се използва за деца,
обособени в следните групи:
- деца, живеещи и възпитавани в семейна среда, при които причините за неравностойното социално положение са вътре в самото семейство. Това са така
наречените „семейства със специфични проблеми”;
- деца, живеещи и възпитавани извън семейството, в домовете за деца (деца –
сираци; деца, чиито родители са лишени или са се отказали от родителски права).
Неравностойното социално положение тук се обуславя от липсата на семейна
среда (Колева, 1994: 8). Приема се, че децата инвалиди се включват към първите
две групи.
Към групата на децата в неравностойно социално положение се причисляват
и изоставените деца. Понятието „изоставено дете” се разглежда от правна, психологическа и социална гледна точка:
а) от правна гледна точка, това е дете, което е останало без грижите на двамата си родители поради тяхната смърт, отнемане на родителските им права
или не получава необходимите грижи от тях;
б) от психологическа гледна точка, когато между детето и родителите е изградена емоционална връзка, но поради негативни житейски събития (смърт,
развод, липса на средства и др.) родителите се отказват от родителски права в
полза на бъдещето отглеждане на детето;
в) от социална гледна точка, за изоставени деца се считат тези, които живеят
в специализирана институция за деца или на улицата (Проект „Реформа за
повишаване благосъстоянието на децата в България”, 2006).
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Причините за изоставянето на децата се свързват с бедността и липсата на
достатъчен брой и адекватни социални услуги за подкрепа на деца и семейства в
риск. Към рисковите групи спадат семейства в неравностойно социално положение с ниско качество на живот и влошен психосоциален климат, както и деца с
физически и/или интелектуални затруднения.
Методологични принципи при формиране на умения
за независим живот
Състоянието и актуалните проблеми на децата в неравностойно социално
положение създават предпоставки за особен тип отношение към тях и ги обособяват в застрашена група от различни злоупотреби. Широко известно е, че те
трудно се социализират и не винаги успяват да организират независимостта на
своя живот.
Причините за техните проблеми са многофакторни и са свързани с:
• влиянието на средата в която живеят – продължителна институционална
грижа и липса на ефективна връзка и подкрепа от семейната среда. От
друга страна се наблюдава и негативно влияние на семейната среда,
свързана с нивото на култура и бит на родителите;
• особености в здравословното им състояние и социалният им статус – не
винаги достатъчно добре развити социални, здравни и образователни
услуги в общността;
• влияние на възпитателните фактори – липса на целенасочено, системно
организирано възпитателно въздействие, адекватни модели на поведение
от страна на възрастните, емоционална връзка със значим възрастен, особено за децата отглеждани и възпитавани в специализирана институция.
Всичко това разбира се влияе върху отделните компоненти на възпитателния
процес и върху цялостното развитие на детето. Редица изследвания показват, че
за тези деца на преден план се поставят проблеми като:
• липса на умения и навици за самообслужване и спазване на хигиенни
норми (за голяма част от тях);
• недостатъчно добре овладени умения за общуване с връстници и възрастни и изразени речеви проблеми за някой от тях. Тази особеност е от изключително значение особено за децата в училищна възраст;
• бедна познавателна сфера за природата и обществото, която създава затруднения при овладяване от детето на учебния материал и подготовката
му за училище;
• трудна социална приспособимост и липса на трайна емоционална насоченост и привързаност.
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Тези дефицити в развитието на детето поставят необходимостта от целенасочено възпитателно взаимодействие и изграждане на среда, която да гарантира
емоционалният комфорт на детето.
Като се имат предвид тези особености с деца и възпитатели от дом за деца,
лишени от родителска грижа в страната е апробиран Наръчник за формиране
на умения за независим живот, който е изключително подходящ за работа с деца във възрастовата граница 9 – 18 години.
Отчетените резултати и обективната обстановка поставят необходимостта от
внедряването на подобен наръчник за работа с деца от предучилищна и начална
училищна възраст. Съвместно с експерти от Международни социални служби –
България и Дом за деца, лишени от родителска грижа „Детелина” гр. Плевен е
адаптиран Наръчник за формиране на умения за независим живот за деца от
3 до 9 години.
Обучението по наръчниците има за цел да развие необходимия капацитет на
децата и младите хора да се справят сами с живота, да се подпомогнат да усвоят
адекватни умения, да се мотивират да изградят правилно поведение за реалния
живот (Александреску, Ангелеску, Кирицеску, 2007 : 15).
Обемът на съдържанието и поставените цели в наръчниците се съпоставя със
специфичните характеристики на познанието на децата от различните възрастови
групи, потребностите им и възможностите им, предложените знания да бъдат
усвоени.
Определените цели имат градивен характер и следват спираловиден принцип
на усвояване на знания и умения. При определянето им се има предвид особеностите на всяка възрастова група, динамиката в развитието на децата, както и
спецификата на потребностите им. Формулираните основните цели по теми имат
актуален характер за децата в неравностойно социално положение. Така структурирани, целите водят до системно усвояване на необходимите умения у децата
за приобщаването им към социалната среда, за усвояване на норми на поведение
в обществото. По разделите: „Хранене”, „Грижи за здравето”, „Подходящо
облекло и грижи за дрехите”, „Градът в който живее”, „Домът в който
живее” и „Училището в което учи” формулираните цели имат интегративен характер, позволяват някой от занятията да се обединяват или взаимно да се допълват.
Съдържанието на дейностите в занятията е структурирано на базата на общодидактически принципи (нагледност, активност, достъпност, системност и последователност) и основни принципи във възпитателния процес (целенасоченост, единство в изискванията, уважение и взискателност към личността на
детето). Съвместно с тях се прилагат специфични за процеса на усвояване на
знания и умения за независим живот принципите за помощ за самопомощ и равенство и забрана за дискриминация.
Осъществяването на принципите в единство гарантира, че в процеса на планираните дейности, в условията на сигурност сътрудничество и взаимодействие,
се реализира поставената цел за усвояване умения за независим живот.
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Подборът на съдържанието е съобразено с:
• конкретните цели на дейността;
• възрастови, индивидуални особености и наличие на жизнен опит и степен
на развитие на познавателните процеси на всяко дете;
• отчитане и задоволяване на специфичните нужди и потребности на детето в неравностойно социално положение, чрез гарантиране запазването
на човешкото му достойнство и спазване нормите на морални отношения
с хората, който се грижат за него;
• възможност за подпомагане в процеса на овладяване начини на действия
за самостоятелно решаване на поставената задача, за проява на активност
и емоционално-познавателно отношение към дейността;
• възможност за личностна изява на всяко дете при гарантиране спазването
на равни права в процеса на педагогическото взаимодействие.
При структурирането на съдържанието в занятията водещи са дейностният,
интегралният, диференцираният и личностно-ориентираният подходи.
Практическото осъществяване на определените цели за усвояване на умения
за независим живот изисква:
• да се определят точно потребностите и интересите на детето;
• да се определят конкретните му открити проблеми.
Осъществяването на планираните цели в наръчниците е възможно и ефективно след провеждането на системна и целенасочена диагностика на проблемите
на всяко дете и причините, които са ги породили. С помощта й се анализира
степента на усвоените умения за всеки раздел. Определя се спецификата на дефицита в знанията и социалните умения за реализацията на детето в социалната
среда. Именно диагностиката дава възможност да се установяват потребностите
и интересите, като се отчита влиянието на вътрешните и външни фактори, въздействащи върху цялостното формиране на детската личност.
Цикълът за формиране на умения съдържа три основни етапа:
• определяне същността на умението: чрез предоставяне на примери, постоянно стимулиране за преповтаряне на това умение – вербално и чрез
действия, коригиране в случай на неправилно разбиране или прилагане;
• формиране на основните и най-значими умения чрез осигуряване на условия за прилагането им на практика под наблюдение на възпитателя и
наличие на активна обратна връзка, оценка на постигнатото, като се
дават препоръки за правилното им прилагане;
• осигуряване на условия за трайно усвояване на уменията чрез предоставяне на възможности за личен опит, стимулиране на самооценката и промяната на поведението в правилната посока (Александреску, Ангелеску,
Кирицеску, 2007 : 15).
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Подходящи методи за работа с децата, съобразени с възрастовите им особености са: разказ, беседа-разговор, групова дискусия, мозъчна атака, ролева
игра, решаване на казус, състезание по предварително зададена тема, работа
в малка група. Тези методи се съчетават с различни средства като: таблици с
готови отговори от типа истина/неистина, изображения, които могат да бъдат коментирани, полезна информация, която се раздава на участниците,
интерактивни игри, които могат да стимулират реални ситуации и други
(Александреску, Ангелеску, Кирицеску, 2007 : 24-15). Подборът на методите и
средствата за работа с децата се съобразява с конкретните цели, планираните
дейности, особеностите на детската група, възможностите за мобилност.
Пътеводител за използване на наръчниците
Съдържанието и на двата наръчника е разделено в пет основни глави. Всяка
една глава съдържа по няколко раздела (модули) с ясно формулирани цели по
темите.
І. Всекидневни умения за живот: „Хранене”; „Хигиена”; „Грижи за здравето”; „Подходящо облекло и грижи за дрехите”; „Как да управляваме парите
си?”.
Целите по този раздел са свързани с овладяване на знания и умения за спазване на здравни и хигиенни лични и обществени норми, свързани с опазване на
личното и обществено здраве. Овладяване на умения за избор на подходящо облекло според случая и опазване на личните вещи.
Темата за парите има специфичен характер за по-малките децата. Тяхната
особеност се обуславя от необходимостта те да познават паричните знаци и
приложението им, но в същото време техните възрастови особености не им
позволяват те сами да ги разпределят и боравят с тях.
ІІ. Умения за живот, свързани с жилището и местните услуги: „Да
опознаем града и околностите му”; „Да живеем в самостоятелно жилище”;
„Как да се обърнем за помощ към различните институции и как да ползваме
обществени услуги?”. За по-малките деца модулите са формулирани като:
Градът в който живее, Домът в който живее, Училището в което учи.
С работата по тези теми се цели детето да опознае средата в която живее и
учи, да познава правила на поведение в нея. Усвояват се знания по правата на
детето за равен достъп до образование, правото на лично пространство, избор на
значими за него занимания, според потребностите и интересите му.
ІІІ. Социални и личностни умения за живот: „Себепознание”; „Моето
семейство”; „Овладяване на емоции и предотвратяване на конфликти”;
„Общуване”. Темите по модулите кореспондират с правата на детето да живее
със своето семейство, да познава и опазва своята идентичност и уникалност.
Целта е формиране на умения за общуване с връстници и възрастни, превенция
на насилието, умения за преодоляване на конфликтни ситуации.
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ІV. Сексуално и репродуктивно здраве: „Промените в моето тяло. Репродуктивна система на човека”; „Забременяване и бременност”; „Човешката
сексуалност”; „Контрацептивни методи”; „Превенция на полово предавани
инфекции”; „Превенция на ХИФ/СПИН”; „Отговорно сексуално поведение”;
„Превенция на психоактивни вещества”.
Основната цел е формиране на умения за отговорно сексуално поведение,
знания за проблемите и последствията които могат да настъпят.
За децата на възраст от 3 до 9 години темата е „Човешкото тяло”. Целта е
да се усвояват знания за човешкото тяло, функции и особености на отделните
части, органи, системи. Част от застъпените идеи, свързани със здравето се разглеждат и в темата „Грижи за здравето”.
V. Управление на свободното време: „Какво мога да правя през свободното време?” (за по-малките деца темата на модула е „Дневен режим”);
„Умения за организиране на времето”; „Умения за учене”. Темите имат актуален характер и са свързани с подготовката и изпълнението от детето на
социалната му роля „ученик“. Целта е да се формират умения за изграждане на
времеви представи и разпределяне на основни и значими дейности за детето във
рамките на деня, да се формират умения за организираност и активно усвояване
на знания.
Предложените цели и теми са съобразени с възрастовите особености и потребности на децата. Те са актуални за различните групи деца в неравностойно
социално положение. Съобразени са с индивидуалните особености и възможности на децата. Наръчниците като цяло представляват интерес за педагогическата
практика на различни специалисти, работещи с деца в неравностойно социално
положение.
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КАК ГОВОРИМ У НАС ЗА СЕКСУАЛНОСТТА
И ИНТИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
доц. д-р Румен Бостанджиев
Бургаски свободен университет
HOW WE TALK IN BULGARIA ABOUT SEX
AND INTIMATE RELATIONS
Assoc. Prof. Dr. Roumen Bostandjiev
Burgas Free University
РЕЗЮМЕ: Статията разглежда словесния набор и изразните подходи,
които днес се използват у нас за назоваване и обсъждане в публичното
пространство на различни теми, свързани със сексуалността и интимните
отношения. Констатира се дефицита на адекватна лексика, което се превръща в сериозен проблем за културното и диференцирано комуникиране и осмисляне на тази изключително важна част от човешкия ни опит,
която има сериозно значение както за здравето и благополучието на
отделния човек, така и за просперитета на семейната общност и пълноценното развитие на децата. Статията предлага идеи за хуманизиране и
култивиране на мисленето ни в тази област, чрез целенасочено и активно
създаване на един по-богат и цивилизован език, принос за което биха
имали основно експертите от областта на хуманитаристиката.
Ключови думи: сексуалност, интимни отношения, деликатни теми,
мръсни думи
ABSTRACT: This article discus the topic of public speaking on topics,
linked with sexuality and intimate relations. In noticed an absence of
appropriate vocabulary for expression and communication in this important
field of our private and social experience. Some ideas for improvement of
public language on this topic are suggested, requiring active involvement of
humanitarian experts
Key words: sexuality, intimate relations

Увод:
Размишленията ми на тази тема се породиха по време на моноспектакъла „За
секса, политиката и други проЗташки неща” по текст на Митко Динев1, неповторимо представен от актьора Николай Урумов в „Студио 5” на НДК в София
този сезон (2012 г.). Представлението хвърля камък в застоялите води на лицемерното ни благоприличие, но безцеремонното дефилиране на рояк „неприлични” думи по сцената поставя и много сериозни въпроси, които неумолимо се
1

http://mitko-dinev.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=37
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прокрадват през сълзите искрен смях. Тези въпроси постоянно изплуват в
публичното ни пространство, независимо от срамежливият ни отказ да ги видим.
През последните години журналисти като Мартин Карбовски и шоумени като
Слави Трифонов, постоянно привличат вниманието върху себе си, разчупвайки
привичните табута на благоприлично говорене. За съжаление самоцелното произнасяне на „мръсни думи”, дори и под прикритието на червени точки, трудно
може да се приеме за принос в изграждането на една нова, по-откровена и диференцирана словесна култура в тази област. Също толкова безпомощни са и псевдоакадемичните пенсионерски брътвежи, както и руско-българското сексуално
ограмотяване, гарнирано с плоски смешки, които явно подценяват значимостта
на тематиката, свеждайки я единствено до просташко забавление.
А това как говорим за най-съкровените си чувства и отношения е
ВАЖНО!
Важно е защото светът, който конструираме в главите си е изграден от думите, с които означаваме нещата. Ако човек не може да опише с думи дадено свое
чувство, действие или отношения, то просто остава в друга вселена, недостъпна
за разума. Така реалността, която всеки от нас създава и носи в себе си, не е съставена само от субективните ни образи, сглобени от сетивните усещания. Тя е
сложна и динамична конструкция, съставена от безброй строителни елементи,
които откриваме в културата си – думите.
Думите ни позволяват да разберем кои сме, чрез тях разказваме на света за
себе си, те ни служат постоянно да изграждаме и преизграждаме представата за
собствената си същност, личната си история и отношенията ни със значимите за
нас хора.
„Мръсните” думи реално замърсяват и интоксикират съзнанието с простащината и цинизма, вградени в тях. Още по-страшно е обаче, когато изчистили езика
си от тези непристойни думи, ние оставаме безсловесни по отношение на
значими части от опита и преживяванията си. Така огромното богатство на найсъкровения ни живот остава невидим, неназован и неразбран, вън от културното
ни самосъзнание и споделяне.
Каква е причината в езика ни да отсъстват приемливи думи, с които да говорим за любовните си страсти, копнежи и действия. Да назоваваме диференцирано, богато, естетично и с нужната чувствителност този толкова важен аспект от
емоционалното ни битие?
Важни следи към отговора на тези въпроси ни дават трудовете на редица
наши народопсихолози и изследователи на еротичната тема – Ст. Гидиков (1934),
Ив. Хаджийски (1966), К. Василев (1974), В. Проданов (1984).
Единодушно е мнението на тези автори за т.н. „полова свитост” на българина.
Терминът е въведен за пръв път от Стефан Гидиков (1934) и с него той означава
потиснатостта и недоразвитостта в сексуално-еротичните преживявания на българина. Главен принос за това се приписва на вековете живот в робство и подтисничество, които са нарушили представите за лична и сексуална неприкосновеност и защитно са принуждавали българина да ограничава жизнерадостните си
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еротични изяви поради страх от насилие. По думите на Кирил Василев (1974) в
тази обстановка нашенеца не е имал „време и охота да мисли за личните удоволствия, за пълното епикурейско задоволяване на сексуалната си жажда” (с.596).
Вместо това, той е бил принуден постоянно да се прикрива и да се пази за да не
стане жертва на драматично насилие, подобно на това, представено в класическия български филм „Козият рог”.
Аскетичната тенденция, оказваща влияние върху изграждането на сексуалния
мироглед при българите, има дълбока традиция. Тя започва от ранното
християнство и се развива в аскетизма на хайдутството и това на еснафа от
времето на българското Възраждане, чудесно описани от Иван Хаджийски
(1966). Естествено продължение е т.н. „революционен аскетизъм”, присъщ на работническите движения, партизанството и антифашистката борба. Социалният
патос на това време е третирал всяко отдаване на любовни страсти и удоволствия
като предателство спрямо доминиращата класова и революционна кауза. След
промените от 1944 година у нас тази аскетична нравственост се лансира и
утвърждава като доминираща. На преден план е „социалистическият колективизъм”, който повелява подчиняване и потискане на всичко лично в името на
колективните усилия за ускорено изграждане на „светлото бъдеще”. Ивайло
Знеполски (1985) много точно е предал отношението към сексуалната тематика
през този период. Тя бе представяна десетилетия наред „като ненужна, отклоняваща, пречеща да се постигнат предначертаните цели от ежедневната активност,….. като лукс, елемент от пометения свят на бившите паразитни съсловия”.
(с.117). В тоталитарната епоха всяко намекване за сексуалността рискуваше да
предизвика обвинения в „идеологическа диверсия”, „морално разложение” или
най-малкото да се разглежда като безсмислено занимания с нещо непристойно и
маловажно. Това отношение и днес е здраво вкоренено в разбиранията на голяма
част от представителите на по-старите поколения у нас.
Цялостното въздействие на всички изброени фактори води до това, че за българина „… половостта не е жизнерадостно състояние, което трябва да се изживее
с неприкрит душевен ентусиазъм, а по-скоро остър физиологичен копнеж, който
обаче е подтиснат и свит и всички негови прояви носят отпечатък на сдържаност,
скритост и стеснителност. …. Всяко сантименталничене и романтизъм му се
вижда празна работа, губи време, което го понижава в общественото мнение като
сериозен делови човек” (Ст. Гидиков, 1934, с. 124-125). Тази особеност се проявява както в реалното поведение, така и в стила на говорене по тези теми. И в
двата случая експресията се характеризират с първична и елементарна изразност,
тромавост и грубоватост, липса на нюанси и смислова дълбочина.
В същото време, навярно компенсаторно, „сексуалната потентност” на българина е изведена в особено престижна позиция като елемент от перченето ни пред
други нации и изграждането на съмнително национално самочувствие. Половата
мощ на българина е „главен терен на утвърждаване на националната чест”
според Васил Проданов (1984, с.174). Любопитно е обаче, че тази „полова мощ”
се разбира единствено в количествено отношение като свързана единствено с
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природни дадености (размери) и технически рекорди, а не като проява на емоционално-чувствени умения, свързани с любовното изкуство, присъщо на източния хедонизъм.
Не случайно сексуалната ни култура носи категоричния белег на патриархалната традиция. Силата в секса се свързва предимно с мъжката роля и представите
за мачизъм (груба физическа сила, упражняване на власт и контрол, емоционална
твърдост и стереотипно следване на утвърдени поведенчески модели, ясно
дефиниращи половите роли). Женските характеристики в сексуално-еротичната
сфера – чувствителност, деликатност, гъвкавост, разбиране, подкрепа, толерантност и пр. или напълно отсъстват от културното полезрение, или само бегло са
загатнати в публичното отношение по тези теми.
Ако се опитаме да обобщим сложното културно наследство и актуалното
присъствие на смислови влияния върху мисленето, преживяването и говоренето
ни в областта на сексуалността и интимните отношения днес, то бихме могли да
обособим няколко културни филтъра, през които се пречупва съзнанието ни.
Кои са тези филтри
Без да се впускам в изчерпателен преглед по темата, ще маркирам само някои
от най-често използваните филтри за модулиране на публичното ни мислене и
говорене на сексуални теми:
1. Християнският филтър
Съвременната българска култура като част от Европейската култура е носител на християнски традиции. Макар и значението на християнството да е
значително по-слабо за нашия народ, в сравнение с религиозния фанатизъм,
присъщ на други европейски нации (В. Проданов, 1984), то дава идеологическата
основа на антисексуалната аскетична традиция, за която вече стана дума. По ред
причини християнството обявява за греховно сексуалното и плътското. Ценна е
единствено духовната (освободената от еротични елементи) любов. Типично за
тази традиция е поляризирането и отцепването на единните същности, при което
полярностите драматично се противопоставят. Богът и Дявола, Доброто и Злото,
Любовта и Секса са изрази на това дихотомно мислене. И въпреки, че по-голямата част от съвременните българи не са фанатично вярващи, следите на аскетичното антисексуално християнско мислене не е трудно да се открият и в съвременното ни съзнание. Затова чувстваме вина и срам от всичко, свързано с пола,
голотата и еротиката. Трудно ни е да свържем тези понятия с красотата, благородството и духовната извисеност. Дълбоко в себе си сме свикнали не само да се
притесняваме от сексуалния речник, но и от правото си на еротично удоволствие,
взаимността и свободата в интимните отношения, спонтанността и радостта от
сливането на телесното и духовното. Хедонизмът не е присъщ за страдалческия
ни манталитет, според който „много хубаво, не е на хубаво”, а мъченичеството е
начин за духовно въздигане.
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2. Филтърът на вулгарния материализъм
В съвременната ни култура значение се придава главно на физически осезаемите и количествено измеримите неща, а психичното се приема за нещо
несериозно, което трябва да отстъпи пред материалното и телесното. Въпреки че
Марксизмът-Ленинизмът вече не е на мода, повечето от хората у нас твърдо са
убедени, че „битието определя съзнанието”, че материалните условия на живот –
икономика, финанси, промишленост са „базата”, а съзнанието и културата са
тяхна „надстройка”. При това съществува негласен консенсус, че с приоритет
следва да се обслужват базисните аспекти на живота, докато надстроечните
могат и да изчакат, поставени на втори план. Не случайно днешният българин
много повече се грижи „да вдига самолета”, а не да подържа огъня в сърцето на
любимата. Много хора остават безкрайно изненадват, когато в лекарския кабинет
узнават, че сексуалните им изяви могат да имат нещо общо с еротичните им
преживявания и отношения. Вместо това, те обясняват всичко с „хормоните”,
„нервната почва” и „животинските инстинкти”. По стара традиция сексуалността
се свързва с „телесната долница”, трагично откъсната от любовта, присъща на
„духовната горница”. И тъй като за повечето хора духовното е нещо твърде
абстрактно, за секса се говори главно с количествени категории, задължително
ориентирани към някакви нормативни стандарти. От ранна възраст хората са
тревожни за всичко, свързано с тяхната сексуалност, като се започне от размерите на половите органи и се свърши с честотата на сношенията и броя на
оргазмите при тях. Сексът се мисли главно като действие – „правя секс”, а не
като преживяване. Поради свързаността си с телесното, медиците се приемат
като основни експерти в тази област и в синхрон с медикалистичното мислене –
сексуалните прояви се очаква да бъдат строго регламентирани в оценъчни диагностични категории, ясно разграничаващи „нормата” от „патологията”, „здравословното” от „извратеното”. Интересно е как в исторически план първият досег
на науката до сексуалността е бил през опасностите, отклоненията и рисковете, с
които тя е била свързвана. За секса или въобще не се е говорило, или ако се е
отваряла дума, то е ставало за да се заклейми като нещо опасно, вредно и
нездраво. Много често като родители ние повтаряме тази логика, започвайки да
обясняваме на децата как „преждевременният полов живот” може да е вреден,
тъй като телата им още „не са съзрели” достатъчно. Интересът към субективните
преживявания, мотиви, отношения и личните избори често отсъства напълно в
подобни разговори.
През последното десетилетие разговорите за секса бяха силно биологизирани,
като акцента твърдо бе поставен върху „сексуалното функциониране”.. Масовият
търговски интерес към т.н. „секс хапчета” (PDE5 инхибитори) стана повод за
сексуалността да се говори единствено като за „еректилна функция” или
„дисфункция”. Специализираната литература по „сексуална медицина” надвиши
с пъти публикациите в областта на сексологията в световен мащаб, а фармацевтичните инвестиции за медикализиране на тематиката доведоха до нереалистичното раздуване на структурите по сексуална медицина по света, които буквално
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погълнаха сексологичните. Така системният, интегративен подход към сексуалността, с подчертан хуманистичен акцент тихомълком бе подменен с био-медицински редукционизъм, свеждащ сексуалното единствено до гениталното и то
разглеждано изключително в контекста на „физиологично функциониране”
напълно изключено от емоционалността и междуличностните отношения
(M. Klein, 2012).
Пазарният филтър
Живеем в стоково-паричен свят, основан на частната собственост, притежанието и търговската размяна, целяща печалба. В тази култура всяко нещо има
своя „потребителска стойност”, която е съизмерима с универсалната мярка –
парите. Всичко може да се купи и продаде. Сексуалните преживявания също са
стока, чиято стойност нараства пропорционално на силиконовите инвестиции и
намалява „неизбежно” с възрастта и годините съвместен живот в двойката. В
подобна културна битност наричана още „сексуализация” мъжете се изживяват
като купувачи, а от жените се очаква прелъстително да предлагат на пазара
еротичните си чарове. Този филтър на мислене разглежда всяко сексуално
взаимодействие като борсова манипулация, в която страните се стремят да придобият повече на възможно по-ниска цена.
Често ценностите на „сексуализацията” са неразривно свързани с идеята за
доминирането. Този мироглед ни е добре познат от миналото когато единствения
начин човек да се чувства сигурен се свързваше с възможността да потиска и
подчинява останалите на своята воля – „ако не искаш да си наковалня, трябва да
си чук”. Това предполага, че за да се чувства добре в интимната си връзка, човек
следва да доминира над партньора си, да го подчини, следи и контролира
стриктно. Основният аргумент в отношенията е силата и страхът. В този контекст еротичното основно се възприема като борба за завоюване и притежаване,
като „битка на белия тепих”, в която основният въпрос е „кой -кого”.
3. Филтърът на сензацията
Съвременният човек е пренаситен от информация, която го залива от всякъде
и той рядко има възможност да я провери и осмисли напълно. В този информационен шум най-сигурният начин да те забележат е като предизвикаш сензация
или скандал. Прекомерното присъствие на медиите (особено телевизията) в
живота на днешния българин отразява липсата на истински автономен духовен
живот в домовете и подмяната му с пасивно сиирджийското отношение към
случващото се. Този воайорски манталитет предразполага към изграждане на
една фрагментирана и изключително повърхностна псевдокултура, силно податлива на популистки внушения и готови клишета за всичко. Много хора днес са
чували по малко за какво ли не, но почти за нищо нямат цялостно смислено мнение или аргументирана лична позиция. Парченцата информация са като разхвърлен пъзел, за сглобяването на който никой не го е грижа, а и определено това е
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по-удобно за онези, които ловят риба в мътна вода. Средно статистическият
зрител е гъделичкан от злободневно дъвчене на информационна дъвка, от която
рядко му остава време да вкарат някакво по-хранително и креативно съдържание
в съзнанието си. Всеки ден се срещам с пациенти, които са чували за „секс
хапчета”, „хормони”, „еректилна дисфункция”, „G точка” и какво ли още не, но
никога не са се опитали да подредят по смислен начин чутото и прочетеното,
така че то да им върши някаква работа в реалния им ежедневен живот. Вместо
това сензационната псевдоинформираност се превръща в димна завеса, предизвикваща паника, обърканост и подозрителност, в която се чувстваме още побезпомощни и подвластни на различни манипулации.
4.

Филтърът на лицемерието и двойствеността

Културата ни е дълбоко противоречива и вътрешно несъгласувана. Тя изначално приема двойствеността като начин на съществуване. Тази традиция навярно идва от робството, но по времето на социализма бе сериозно доразвита.
Тогава и децата се научаваха да разграничават социално желаното и политически
удобното мислене, говорене и действие, от реалната истина на живота. През
последните двадесетина години невнятните църковни проповеди безуспешно се
опитват да заменят партийните повели. За повечето хора обаче е практически
непостижимо осъзнаването и споделянето на еротичните преживявания да стане
на стерилния език от евангелските текстове. Да оставим, че опитите т.н.
„християнски морал” да бъде представян като „общочовешки”, отчайващо се натъкват на непримирими противоречия, свързани с отхвърлянето на самозадоволяването, на интимните контакти преди брака, на съвременната контрацепция и
асистираните репродуктивни технологии, на сексуалните различия и разнообразието в сексуалните практики, доброволно приемани от партньорите. Днес е ясно, че напъните за въвеждане на религиозно образование в училище обслужват
единствено интересите на Синода и нямат нищо общо с моралното израстване на
подрастващите, което няма как да се случи посредством проповеди от амвона.
Идеологичната обремененост на църковните догми, съчетана с пълното отсъствие на каквито и да било съвременни образователни подходи за личностно
израстване, основателно са причина в повечето развити страни по света църквата
да бъде отделена не само от държавата, но и от държавното образование.
Хуманистичната алтернативата
Неизбежно е в днешния постмодерен свят да приемем плурализма на нравствени ценности, поведенчески модели и възможности за осмисляне на живота.
Това обаче в никакъв случай не означава абдикиране от личен морален и екзистенциален избор. Напротив – пред колкото повече алтернативни възможности за
творческо конструиране на собственото съзнание и битие е изправен днешния
човек, толкова по-многомерен следва да е погледът му към живота и към него
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самия. Подобна холограмна визия предполага не на последно място и наличието
на адекватен език – диференциран, нюансиран, гъвкав и богат.
Основният недостатък на филтрите, за които ставаше въпрос е, че те редуцират възприемането и осмислянето ни по отношение на сексуалността и интимните отношения, свеждайки го до някакви генерализирани и едностранчиви, опростенчески и поради това неадекватни схеми.
Алтернативата е един цялостен (холистичен), интегративен и многопластен
поглед към личния живот, съобразен с безкрайното му богатство, необятност и
инвариантност. Като основа на подобен светоглед би могъл да е Хуманизмът на
двадесет и първи век. Корените на Хуманизма идват от древността, разцъфтяват през Ренесанса за да изградят здравия фундамент на съвременната наука за
човека, положен с трудовете на Ейбрахам Маслоу, Карл Роджърс и цяла плеяда
психотерапевти и мислители от последните десетилетия. Хуманизмът от възникването си до наши дни е в непрекъсната борба не само църковния догматизъм и
вулгарния материализъм, но и мистичната шарлатанска езотерика. Неговите
аргументи са в строгите научни доказателства от областта на невронауките и
науките за човешкото поведение, съчетани с постиженията на съвременната психология, антропология и културология.
Именно хуманистичното мислене и ценности, съчетани със съответстващия
им език са нужни на днешния образован човек за да разбира по-проникновено
еротичните си преживявания, да изразява по-богато копнежите си, да изгражда
по-гъвкави и удовлетворяващи интимни отношения.
Хуманизмът би приютил и култивирал уличните думи хулигани, които се
бият по кръстовищата или разсмиват подпийнали компании. Би ги помирил с
напудрените словоизлияния, до които прибягваме когато се правим на влюбени
или високо възпитани. Би ограничил територията на ширещите се из ежедневната ни реч универсалните заместители и помагачи от рода на „туй”, „онуй” и
„таковам”.
В една по-чувствителна, толерантна и богата езикова среда би имало място и
за добре познатите ни латински думи, въведени преди векове от медиците за да
демонстрират на простолюдието високата си образованост. Тези думи са твърде
дистанцирани и високомерни в претенциите си за обективна безпристрастност.
При това, много често не е ясно какво точно изразяват. Да вземем като пример
основната думичка СЕКС. Тя идва от латинското разсичам за да изрази разцепването на живата природа на две взаимно привличащи се половини. Същото
значение има и българската дума „пол”, независимо че у нас все още някои
правят разлика между пол и секс. Най-вероятната причина за това разграничаване е асоциирането на думичката „секс” единствено със сношение (правя секс).
От тук идва и базисното опростяване на всичко, свързано със секса – то се
свързва само със сношението. Затова и някои родители се противопоставят на
сексуалното образование, въобразявайки си, че в училище децата им ще бъдат
учени „как да правят секс”. По същата причина вече ми е неудобно да се
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идентифицирам като сексолог, тъй като за някой хора това означава „специалист
по оная работа”.
Призивите за връщане към добрите стари „мръсни думи”, отправяни от
отделни представители на народната интелигенция, мен лично не ме въодушевяват. Искаме или не, каруцарският речник неизбежно дава просташки и циничен
привкус, който остава в устата като миризма на чесън. А всички знаем, че чесънът дори и много полезен за здравето, не е сред предпочитаните съставки в любовната козметика.
Вместо да реабилитираме нецензурните думи, узаконявайки по този начин
вулгарното си мислене (макар и под прикритието на червените точки), по-добре
ще е да утвърждаваме нови думи с ново съдържание. Думи като „интимност”
например. Тази дума също идва от латински, като с нея е означавано нещо изключително съкровено и лично, а също и много близък приятел. Изграждането
на истинска интимност в една продължителна еротична връзка е уникално предизвикателство в живота на съвременния човек. За разлика от стотици поколения
преди нас, днес ние имаме уникалния шанс сами да избираме семейните си
партньори и то главно на основата на еротичното и духовното привличане. С това разширяваме неимоверно пространството на еротичните вълнения, които
очевидно не са привилегия единствено на романтичната влюбеност или мимолетните срещи между непознати.
Изработването на нов, по-богат и съдържателен език не е само въпрос на
езикова практика, но и на различни екзистенциални избори, ценностни алтернативи и житейски опит. То е част от емоционалната грамотност, изграждана от
най-ранно детство. Затова си струва да сме по-взискателни към речта си, да сме
по-чувствителни към преживяванията си и по-емпатични към хората около нас.
При това не само в семейния диалог и общуване, които са модели за децата ни,
но и в директното си отношение към подрастващите. Изразяването на уважение
и зачитане на техните еротични преживявания е немислимо без намиране на найточните и ясни думи, с които ги назоваваме.
Изключителен е приносът на журналистите за промяната на публичното ни
говорене по сексуалната тематика. Не ще и съмнение, че централна роля в
„опростачването” на езика ни имат банда безотговорни драскачи, които в ламтежа си към евтини сензации са готови да се гаврят с всичко, стига така да предизвикат скандал. Именно тези осквернители на словото неуморно предлагат
профанизиращи шаблони и клишета, удобни за използване от тези, които мразят
да мислят. Непрестанно те смилат многообразната и провокираща размисъл информация, за да я превърнат в пикантен, лесно смилаем чипс с многохиляден тираж. Оправданието, че предлагат това, което се търси е също толкова цинично,
колкото и подобно обяснение на наркодилъра или производителя на токсична
храна.
Създаването на един по-човечен свят се случва ежедневно в отношенията ни
с най-близките ни хора в семейството. Затова разговора за сексуалността и
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интимните отношения, който отразява основата на реалния ни личен живот,
винаги ще бъде актуален.
Хуманистичната атмосфера, в която процъфтява потенциала ни за развитие и
обич се създава с безусловно позитивно приемане на другия като условие и
възможност за собственото ни оцеляване и развитие. Тя се основава на дълбоката
вяра в доброто, заложено у всеки от нас като частица от божествената ни
същност.
Хората на духа са тези, който преобразяват битието, защото едва ли има нещо
ценно в материалния ни свят, което да не се е родило най-напред в нечие сърце
или душа. А най-ценното, което създаваме са децата ни. И си струва те да израстват в любов, която не е само на думи.
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РЕЗЮМЕ: Статията анализира възникването на идеята за учене за цял
живот в рамките на възникващото общество на знанието. Ученето за цял
живот се разглежда като един от основните елементи на новата образователна парадигма. Предмет на анализ са основите на политиката на
Европейския съюз за учене за цял живот и осъществяването на идеята в
сложните условия на прехода в България.
Ключови думи: общество на знанието, учене за цял живот, образователна реформа
ABSTRACt: The article analyzes the emergence and promotion of the idea of
longlife learning within the context of the learning society. Longlife learning
is understood and analyzed as one of the elements of the new educational
paradigm. Under scrutiny is the policy of the European Union in the field and
the realization of the longlife learning idea in the difficult conditions of the
transition period in Bulgaria.
Key words: knowledge society, longlife learning, educational reform

1. Какво става около нас?
Наскоро бе публикувана тревожната констатация, че 80% от ръководните
кадри в частния бизнес в България са със средно и по-ниско от средно образование.
Същевременно данните за 2007 г. показват, че 48,5% от възрастното население /25-64 години/ участва в някаква форма на учене за цял живот. От тях броят
на учещите се в групата 25-34 години е два пъти по-висок от тези на групата над
45 години.
Процентът на учещите се с висше образование е три пъти по-висок от тези
само с основно образование / 71% срещу 23%/.
От друга страна в Националната стратегия за учене за цял живот се отбелязва, че през същата 2007 г., от която са данните броят на учещите се за цял живот
е седем пъти по-малък от средния за Европейския съюз /1/.
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2. Промените в обществото – промените в организациите
Образованието се развива все още в известните от последните сто години
формални рамки, но обществото е различно. Живеем в общество на промяната в
чиято основа е знанието. Всичко в нашия свят вече се основава на знанието, на
нашата способност да го усвояваме и прилагаме в променящите се условия.
Развитието поражда постоянно нови потребности за чието удовлетворяване
трябва постоянно да променяме / или да се учим как да променяме/ уменията и
нагласите си.
Живеем в учещ се свят – за пръв път светът съзнателно започва да се учи –
от историята, от опита, но далеч в по-голяма степен от настоящето, дори и от
това което очакваме или предвиждаме да стане. Не социалните утопии от миналото, които са се стремели да подредят и да променят света съобразно някаква
схема, а стремежът чрез знание чрез учене да променяме света, да се опитваме
да управляваме настоящето и бъдещето е водещото днес. Всички трябва да се
учим постоянно, за да живеем и за да променяме света, в който живеем.
В едно динамично общество, където всеки ден буквално възникват нови професии и области за личностна реализация, в общество на огромна мобилност, на
нови предизвикателства за милиони хора, непрестанно учене се превръща в необходимост.
Вече е правило, че вместо да прави кариера работникът сключва договор с
компанията за изпълнение на определени задачи. Днес все по-трудно е да се
срещне човек, който започва да работи в компания и ще гради кариера в нея за
цял живот или за дълъг период от време. Затова човек трябва да се учи цял живот за осигуряване на професионална реализация в различни области, за да планира собственото развитие и да го променя, когато обстоятелствата го налагат.
Водещата идея в живота на работещия човек /хомо фабер/ става не работата
като такава, а ученето, защото то осигурява възможности за различна професионална реализация и личностно развитие. Ученето цял живот отваря врати за човек в различни, често пъти неочаквани посоки, за разлика от традиционния свят,
където извършването на определен тип рутинни дейности преобладава и определя развитието на личността на човека, често за цял живот.
Нашият свят е и свят на организациите – но това не са солидните традиционни институции от миналото, действащи при относително непроменливи условия,
с трайни изисквания и характеристики за необходимите професии, с определени
обеми от знания и умения за функциониране в тях. Днес, за да съществува една
фирма, тя трябва да бъде учеща се организация, която да избира варианти за
действие в една постоянно променяща се действителност, която да знае да се
справя с потоците от информация. Светът на конкуренцията става в свят на просветената конкуренция, в който постоянното учене определя бъдещето и устойчивостта на организациите и институциите.
Учещите се организации са съставени от учещи се членове, а организациите
превръщат обществото в учещо се общество.
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Освен невидимата ръка на пазара, все повече този свят се управлява от
осезаемата и всемогъща ръка на знанието, на информацията и ключов принцип
на функциониране на човек, общност или общество в този свят става непрекъснатото учене.
Променят се и ценностите в този свят на организациите. Традиционната ценност учене за по-високо място в социалната или професионална йерархия се измества от ценността на ученето като условие за принадлежност към този свят на
организациите. Неученето или недостатъчното, откъслечно учене води до маргинализиране на индивида или групата. За да остане, за да бъде част от живота и
света, човек трябва да учи постоянно. За да успява обществото – то трябва да се
учи постоянно.
Не работата сама по себе си, а ученето става новата ценност за развитие и
осъществяване на човека – в този смисъл „уча, за да съм и да бъда”, става поважно от „работя, за да съм и да бъда”. Работата започва да съдържа все по-голям
елемент на учене и това я отличава от традиционната работа, която изисква
фиксирани обеми от знания и умения и определени начини за тяхното поддържане и усъвършенстване.
Конкуренцията между индивидите и между общностите и обществата е на
полето на ученето – то се превръща в определящ фактор за личностна и групова
професионална реализация в света. Ценността и успехът на индивида се определят от това доколко е изградил система за учене как да се справя с различните
предизвикателства и да осъществява личностните си проекти, а ценността на
обществото е доколко е изградило система за учене за цял живот на своите
граждани.
3. Промяната в съвременното образование
Днес, когато масовото образование става факт за всички страни по света, сме
изправяме пред необходимостта от неговото преобразуване.
В обществото на знанието се изправяме пред несрещани до днес проблеми.
1. Как лавинообразното нарастване на знанието да бъде обхванато в училищните програми и как обикновеният човек да усвои същественото, необходимото
от знанието и в личен план, и за да бъде част от обществения живот?
2. Какви са критериите, по които да се прави подбор на знанието и по които
младият човек да осъществява своите избори на учене?
3. Как да бъде установена връзката между знанието и индустрията, от една
страна, и образованието от друга, между две взаимнообуславящи се, но и трудно
взаимодействащи си реалности?
Колкото по-всеобхватна и рационализирана е образователната система, толкова тя става по-неспособна да подготви човека за живот и развитие в съвременното общество и толкова тя отстъпва място на стихийното социализиране.
В първата година на 21 век Асамблеята на Съвета на Европа отбелязва в
Декларация: „Асамблеята признава, че формалните образователни системи не
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могат сами да се справят с предизвикателствата на съвременното общество и следователно приветства тяхното укрепване с неформални образователни практики... Асамблеята препоръчва на правителствата и отговорните власти на
страните-членки да признаят де факто неформалното образование за партньор в
образованието за цял живот и да го превърнат в достъпно за всички”.
Същевременно отслабването на образованието като система се съпровожда с
повсеместен стремеж към учене и това е реалността, в която живеем.
Самата система на формално образование не е подготвена за този процес, а
възникващите форми на образование и учене за цял живот са в резултат на поскоро стихиен процес. Днес ученето за цял живот е разделено между системата
на формално образование и на всичко това, което се случва с последващото учене на индивидите и общностите.
Тавталогия е отговорът как да се овладява все по-нарастващото безпределно
знание да е учене без граници. Досега образователните системи отговаряха на
необходимостта от учене с увеличаване времето за начално образование, но ставаха все по-неефективни.
Прекарването на близо две десетилетия в рамките на институциите за начално образование /от предучилищното образование до завършването на висше училище/ е продължаване на стария вид образователна система и парадигма и
утвърждаване и продължаване на старите схеми на социализация в индустриалния свят, но цената е прекомерно голяма. Системата за начално образование е
бюрократизирана, претоварена, често тя убива интереса и към знанието и към
ученето, превръща се в инструмент за контрол и потискане, а не за освобождаване на потенциала на младия човек.
В системата на индустриалното общество изискванията към работната сила
са относително ниски и доста стандартни и затова система за подготовка, подобна на фабричната организация на труда, е доброто решение. Тази система е добра
и за общества с големи противоречия, с остри социални и индустриални конфликти, където необходимостта от социален контрол е водеща.
Логиката на индустриалното общество е все още логиката на еднократната
употреба на ресурси – подобно е отношението към природата, в това е същността
и на потреблението, същото се случва и в образованието. Една от основните цели
на образователната система е еднократно придобиване на знания за многократна
употреба в индустриалния свят на рутинните операции.
В икономиката на знанието и на информацията – в един свят с изчерпващи се
материални и с увеличаващи се човешки ресурси започва да се налага идеята за
многократната употреба, за рециклирането, за преодоляване на относителната
ограниченост на материалите, за умното използване на ресурсите.
При образованието се разчупва моделът на еднократно и окончателно предаване на знания, а самото предаване на знания отстъпва място по важност в процеса на овладяване на глобални умения и компетенции как да живее човек в
света на информацията, как да я преработва с цел собственото си осъществяване
и развитие.
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Променя се и фокусът на образованието – не интересите на държавата, не
диктатът на общността, подчинеността на императиви, идеи, идеологии или
просто принудата са двигател на системата, а индивидуалните интереси и развитие на индивида.
Гаранцията за това развитие е гаранция за развитието на обществото и за неговата ефективност.
Идеята за образование за цял живот, за учене за цял живот е израз на идеята
за поставянето на развиващата се и променяща се личност в центъра на системата.
Ученето за цял живот е път към себеизразяване и осъществяване, начин за управление на собствения живот за придобиване на самоидентификация и самореализация.
Няколко са особеностите на тази нова образователна парадигма. Ученето за
цял живот, като определяща човешкия живот характеристика, има място в условията на глобализираща се човешка общност. Глобализирането на образованието
би могло да се характеризира като осъществяването на свободно движение на
обучители, обучаващи се, образователни идеи и капитал (знание и средства) в
рамките на международното общество. Ученето има и придава смисъл на усилията на отделната личност не в рамките на затворената изолирана и често контролираща и потискаща общност, а в рамките на отварящите се социални пространства, хоризонтите на учене са различни или просто несравними, с провинциализма на традиционното формално образование.
За да не е картината толкова идеалистична, всички тези процеси се осъществяват и в условията на един свят, който може да наречем рисков. Рисковете са на
всички равнища – лични, местни, национални, глобални – и няма как да бъдат
пренебрегвани или напълно избягвани. Животът в рисково общество предопределя и необходимостта от непрекъснато учене. Анализът, оценката, възможността
за справяне или за овладяване на рисковете става част от всеки личен и обществен проект. Улрих Бек посочва, че „един от големите политически отговори на
глобализацията е изграждане и разширяване на обществото на образованието и
на знанието и ориентиране на процесите на образование към широко приложими
ключови квалификации /2/.
Образованието често се определя като консервативна система, насочена към
предаването на минали постижения и опит, докато днес в обществото и в личния
живот на индивида навлиза бъдещето. Рисковете, глобализацията, постигането
на устойчивост са въпроси за отношението към бъдещето, а не заключения от
миналото.
В този смисъл бъдещето навлиза не само като осезаема перспектива за това,
което е възможно да стане, а започва да определя и съдържанието, а често и смисъла на образователния процес, на посоките на развитие на личността, на нейните интереси и потребности. Затова и началното образование, формално образование се превръща в учене за бъдещето и за собственото място в този променящ се
и вълнуващ свят.
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Обръщането към бъдещето означава навлизането на проектната дейност в
образованието или ученето чрез практика, самореализирането чрез действия бъдещето се превръща във водещ обществен проект, а за учещия индивид проектирането на различни възможности за развитие на личността се превръща в поредица от проекти или от непрекъснати актове на учене.
Другата голяма и парадоксална на пръв поглед идея в този свят на промените е идеята за устойчивото развитие – идея за устойчиво образование в динамично равновесие със социалната среда, самостоятелност на образователните
структури, тяхната обвързаност с решаването на възникващите проблеми и с
търсенето на равновесие. В индивидуален план идеята за устойчивост е формулирана чрез четирите принципа – „уча, за да зная; уча, за да правя; уча, за да живея заедно; уча, за да бъда”.
Уча, за да зная – как да живея в този рисков свят; уча, за да правя – за да
изграждам света около мен, а и отношенията ми с другите хора на хармонична
основа; уча, за да живея заедно – мога да постигна тази хармония със себе си и
със света само заедно с другите хора; уча, за да бъда – за да открия своя Аз, за да
се утвърждавам в своя свят и в света с другите, за да бъда аз и в отношенията си
с хората, и с природата.
Така образованието в контекста на устойчивото развитие означава образование за цял живот, адаптиращо човека, насочено практически, развиващо хармонично личността му, осигуряващо разнообразни и съдържателни преживявания,
насочени и към адаптирането му към условията на глобализиращото се общество.
Друга основна тенденция на съвременния свят е преминаването към общество на свободното време. Изчезва доминиращият характер на работата в живота
на индивида. Свободното време и неговото използване започва да определя
същността на човека, така че образованието от инструмент за превръщане на човека в част на индустриалния свят се превръща и в образование за живот в свободното време. Това е другата голяма тенденция на съвременното образование –
стихийната социализация днес трудно би могла да бъде преодоляна, но превръщането на свободното време в елемент от образованието и от ученето има шанс
да преобрази целия процес. Свободното време става средство за осъществяване
на личностните проекти и е направо удивително доколко то отсъства като цел
или като тема от образователните програми.
И не на последно място е и превръщането на образованието в образование за
гражданство, за въвеждане и подготовка на човек за ключовата роля на гражданин, която той ще учи и развива през целия си живот. Това не може да става в
условията на досегашната изолация – пространствена, времева, съдържателна,
дейностна – на училището от средата. Училището е първата степен на ученето за
гражданство, на овладяване на ключовите компетенции да живееш с другите, да
приемаш различията, да можеш да сътрудничиш, да решаваш съвместно проблеми, да отстояваш себе си в този свят.
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Образованието и ученето дават възможности за самопознание и саморазвитие
на всеки, а идеите – за глобалност, за социален граждански характер и устойчивост на ученето, а следователно и на развитието на личността стават водещи.
В Бялата книга на Европейската комисия се отбелязва: „Kакъвто и да е
социалният произход и образованието от което тръгва, всеки индивид трябва да
има възможност да се възползва от всички възможности, които му позволяват да
подобри положението си в обществото и да осигури разцвета на личността си.” /3/
В Рапорта на ЮНЕСКО „Образованието – скритото съкровище” се посочва,
че „Целта на развитието е пълната реализация на човека, на цялото богатство на
неговата личност, на всички форми на изразяване и на всички възможни негови
предназначения като индивид, като член на семейството и на обществото, като
гражданин и работник, като изобретател и като творец-мечтател”. /4/
В съдържателен план тези процеси водят до заличаване на предметните
граници на знанието в науката, в обществото, а следователно и в училище – изчезване на традиционните предметни деления, структуриране на ученето около
изграждането на ключови компетенции, а не около предметни области, а следователно и върху постоянното включване в проектни дейности.
Все по-неадекватна е идеята за училището като агенция за разпределение на
хората по местата в системата на труда, като осъществяващо един по-скоро
деперсонализиран процес на обучение, изолиран от средата, самодостатъчен и
оценяван в собствената си изолация, с критерии за получаване на обеми от знания и умения за дадени периоди от време.
Както се отбелязва и в документите на Европейския съюз: „Новата образователна парадигма отразява изискванията на едно ново общество, изградено около
организацията, стимулирано от информацията, основаващо се на изричното
приемане на демократичните ценности и направата на човека”. /5/
Преди всичко социалният живот, демократичното общество и организацията
като ключова структура на икономическото общество изискват хора с по-различни компетенции. Новите компетенции изискват човек да може да конструира
личното си и професионално бъдеще, да бъде част от организация.
Не обучението, а ученето става водеща характеристика на системата, а това
означава, че личностното развитие се превръща в естествен фокус на образователните усилия. Не какво учителите трябва да покрият и какви предметни области да обхванат, а какво учениците следва да научат е същността на новата идея
обучение и учене. Тя обуславя и превръщането на училището в учеща се организация – и за учениците, и за учителите, и за родителите. Тази образователна парадигма е трудно съвместима със съществуващите деления на начално образование
и образование за възрастни, на формално, неформално и информално образование и т.н.
В този смисъл предизвикателствата към образованието са към всички сега
съществуващи образователни системи и същевременно пораждат необходимостта от изграждането на нова образователна парадигма. Началното /формално/
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образование излиза постепенно от идеята за тясно предметно знанийно обучение,
а образованието за възрастни от модела на конкретна професионална квалификация.
Образователната биография очертава жизнения път на индивида през призмата на образователните движения и определя идентификацията и реализацията
на личността. Така учещият се озовава в средата на учене за цял живот, управлява прогресивно образователното си развитие и подрежда контекста на това
развитие, като участва в изграждането и на собствена среда на учене.
Това може да бъде означено като овластяване на учещия се или всеки възрастен следва да стане „овластен учещ се за цял живот”. Да бъдеш овластен, е
да притежаваш основата от информация, компетенции и нагласи, а да си учещ, е
да бъдеш способен да управляваш условията и характера и насоките на своето
учене. Нагласата за учене не е част от професионална характеристика, а ключова
компетенция на човека, който трябва да успява в постоянно променящ се свят,
основан на знанието, като постоянно сключва договори за процедурите и съдържанието на собственото учене, като използва сътрудничеството и предложенията
на обучителите.
Ако говорим за утвърждаване на либерализма в образованието, той се изразява в свободното движение на индивидите в образователната система при пълното
осъществяване на договорния принцип и при зачитане интересите и личността
на учещия се.
Развитието на договорната система в образованието е важно предизвикателство
за всички актьори в системата. От гледна точка на човека в осъществяването на
договорния модел на учене може да се търси паралел с по-стихийния характер на
развитието на самата капиталистическа социална система. Кризите пораждат необходимост от търсене на нови възможности за учене, за преустройване моделите на
учене, за поемане на нови отговорности, за търсене на нови партньорства за учене.
Кризата оздравява процесите на учене, а самото учене /като сума от индивидуалните
учене на членовете на обществото/ противодейства на появата на кризи.
В тази парадигма е нова и ролята на университета – институция на прехода
от началното образование /или завършваща началното образование институция/
към свободното учене за цял живот. Университетът е учещата на учене институция, която стеснява потока на знанието, но и дава възможности за проправяне на
собствен път в този поток. В много по-голяма степен от училището университетът е мостът между знанието и реалността. Университетът е възрастното училище или свободната платформа, откъдето всеки поема своята пътека за образование за цял живот.
А образованието за възрастни по дефиницията на ЮНЕСКО е „цялост от организирани образователни процеси, независимо от съдържанието, равнището и
методите от формалния им или неформалния им характер. Благодарение на тях
възрастният човек обогатява своите знания, развива умения и има възможност да
ориентира личността си в нова посока, като тези процеси позволяват неговите
нагласи и поведение в двойната перспектива на цялостно разгръщане на личността и на участие в с социално-икономическото и в културното развитие. /6/

54

4. Определения на образование за цял живот – същност – компетенции,
модели
Японското министерство на образованието, културата, спорта, науката и
технологиите посочва, че „за да се създаде обогатяващо и динамично общество в
21 век, е жизнено важно да се формира общество на ученето през целия живот, в
което хората могат свободно да избират възможности за учене по всяко време
през своя живот и в което се осигурява адекватно признаване на тези постижения
в ученето” /7/.
Европейската комисия определя ученето за цял живот като „всяка целенасочена дейност на учене, осъществявана на непрекъснат принцип, която цели подобряване на знанията, уменията и компетенциите”/8/. В други документи на
Европейската комисия се уточнява, че учене за цял живот е всяка дейност на
учене, предприета през живота на човек, която цели подобряване на знания,
умения и компетенции в рамките на лична, граждански, социална и свързана със
заетостта перспектива”. И ако отбележим още едно определение: „Ученето за
цял живот обхваща целия диапазон на ученето. То включва формалното и неформално учене, както и ученето на работното място. То също включва уменията, знанията, нагласите и поведенията, които хората придобиват в техния всекидневен опит” /9/.
Ученето за цял живот има няколко ключови страни, които правят възможни
разбирането му и опита то да бъде концептуализирано в рамките на съвременното общество. То е постоянна форма на дейност на съвременния човек, обхващаща голяма част от неговите действия. То обхваща подобряването на неговите
способности, умения, знания, интереси – т.е. е процес, в който е включена цялостната личност на човека през целия му живот – от ранното детство до годините след пенсиониране. То се осъществява в най-различни контексти – формални, неформални, на всекидневието, т.е. навсякъде. Това са дейности, помагащи
адаптирането на човек към променящия се свят, към обществото на знанието,
неговото постоянно включване в качеството му на гражданин, на работещ и активно да участва във всички сфери на социален и икономически живот, водещи
до неговото овластяване по отношение управлението на своя живот. А доколкото
това е процес на учене, който дава възможности на хората за развитие и участие
във различните социални системи, този процес и негови компоненти трябва да
бъдат и оценявани.
Ученето за цял живот е концепция, която отразява променящия се характер
на обществото – превръщането му в общество на знанието, изискващо учене
като основно отношение на човек в това общество. Тя е толкова всеобемна и
обхващаща всички дейности и всички сфери от живота на човека, а и на групите – че
е трудна за определение, за операционализиране и за оценяване.
В традиционното общество всичко е ограничено до системата за формално
образование, в която се обособяват знания, умения, желани нагласи. Те се стандартизират, стават цел на ученето и обучението и имат възможности да бъдат
оценени .
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От формулировката на учене за цял живот следва, че днес учене е всичко и то
се случва навсякъде, че всички се учим и всяка дейност на учене се нуждае от
оценяване.
Какви са въпросите, които възникват при така определеното учене за цял
живот?
Могат ли въобще да бъдат определени граници на ученето за цял живот?
Днес в него се включва неформалното образование. То все повече напомня формалното образование /като времево и пространствено локализиране, както структуриране на процеса на учене и на обучение, като формализиране системата на
оценяването/. Част от определенията отиват по–далеч като включват и така нареченото информално учене – т.е. ученето във всекидневието, където пък критерият „преднамерено” става все по-трудно приложим.
В състояние ли е което и да е общество да изгради такава всеобхватна система за учене за цял живот? Нейното изграждане няма ли да промени условията
на човешката свобода – да стандартизира всичко, да бюрократизира ученето, да
намали познавателния интерес, удоволствието от ученето? Изчезва ли монополът
на системата на формално образование като средство за социален контрол и
разпределение? Как ще се измени системата за формално образование, която се
превръща само в част от цялостния процес на учене за цял живот – следва ли да
очакваме „деформализиране” на формалното образование /увеличаване на субективността на учещия, договорна основа, контекстуализиране на ученето, отваряне на образованието към средата, отпадане на предметни граници и деления/ или
формализиране на неформалното образование? Как стоят въпросите за свобода,
принуда, форми на участие на субекта на системата, в какъвто се превръщаме
всички ние – членовете на учещото се общество? Само въпросът за хората в
трета възраст най-многобройната група, в обществата, където концепцията за
учене за цял живот се развива, поставя огромни – социални, икономически и
морални проблеми. В тази възраст ученето за цял живот е по-скоро личностно
развитие и в много по-малка степен професионално ориентирано. Легитимирането на ученето за цял живот за тази група изисква огромни ресурси, база и инфраструктура, за която обществата нямат никаква готовност.
За това близкото бъдеще на ученето за цял живот вероятно ще бъде в бавното
сближаване на системата за формално и неформално образование, в създаването
на отворена във времето, в пространството система на учене, система с постоянно увеличаващи се шансове за учене на всички членове на обществото, в модифициране на системата за начално образование /от детска градина до университет/, в легитимиране на различните форми на учене и обучение успоредно с
формалната образователна система. Ученето ще става навсякъде и никъде, то ще
породи и появата на нова концепция за живота в съвременните общества, а в процеса на учене работата, гражданството, получаването на удоволствия ще бъдат
само отделни невинаги наслагващи се компоненти.
Невъзможността да бъде изградена цялостна система в демократичните
общества /което ще бъде равносилно на тоталитаризъм в образованието/, ще
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води до противоречиви малки стъпки за осъществяване на идеята, до защита на
правото на свободен избор, и от друга страна до идеята за стандартизиране и
трансфер на модели, на умения, на компетенции.
Системата на учене за цял живот с нейната всеобхватност дава възможности
за отиване към тоталитаризъм в образованието и към образователна система, основана на свободния избор на индивида. В европейските документи се подчертава „възможностите за учене ще бъдат постоянно на разположение на всички
граждани. На практика това ще означава, че гражданите ще имат индивидуални
пътища на учене, подходящи за техните потребности и интереси на всички
степени от техния живот. Съдържанието на ученето, начинът на достъп до учене
и мястото, където ученето ще се осъществяват, ще се променят в зависимост от
учещия и неговите изисквания за учене” /10/. Кой ще надделее – свободният
учещ, общностите от учещи се, или изискванията на обществото, остава да покаже времето.
Ученето за цял живот означава трансформация на стария образователен модел. Обществото на знанието, на информационните технологии не е съвместимо
със стария модел на образование, който е и форма на социален контрол, механизъм за социална стратификация, за осигуряване на социален ред.
Ученето за цял живот означава свобода за всеки да се учи и да определя параметрите на своето учене. Необходими време, ресурси, а основен ресурс става
собствената личност. За това обществото на ученето за цял живот, на учещите се
трябва да е общество за свободни хора. Ученето ще освобождава човек от традиционните зависимости – на средата, на капитала. Все още сме далеч от идеята
как напълно ще функционира общество от знаещи и свободни хора. С нея следват и други въпроси – какво ще става с хората, които отказват да се учат. Доколко и как маргинализацията е естествен елемент в ученето за цял живот, какви ще
са начините за поддържане на мотивацията на учене през целия живот? Реално
неучастващите в системата не само ще са изключени от достъпа до професионална реализация, но и ще се маргинализират в социален план. Днес в глобален план
виждаме как се разпределят неравенствата в тази област – страни или групи от
хора, участващи в процеса на учене за цял живот, а следователно, получаващи
достъп до информация и знания, необходими за функциониране в глобалния
свят, в който други цели страни и дори континенти са изключени от този процес.
Ще може ли потенциалът на овластяването и на освобождаването да бъде развиван, да бъде институционализиран – това е предизвикателството на нашето време? Ако в съвременното общество за мнозинството от системите на формално
образование е проблем осъществяването на принципа на равни шансове, то колко по-трудно ще изглежда осъществяването на принципа равни шансове в ученето за цял живот? Това означава осигуряване на правото на учене за цял живот
не само за отделния човек, за всички стадии на живота му, но и на хората в дадена общност, а и в глобален план.
Идеята за учене за цял живот се противопоставя на формалното образование
като структурирана във времето, образователна система, налагана безусловно на
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младия човек. Докъде може да стигне този процес? Съществува ли готовност на
обществото да се превърне в общество от учещи се хора? Другият голям проблем е приоритизираннето в индивидуален и в групов план на областите за учене.
Засега то се прави от системите за формално образование и намира израз в системите от национални стандарти и учебни програми. Как би изглеждал този процес
на учене без граници , как индивидът ще определя своите приоритети, как те ще
се съгласуват в рамките на групата, на обществото? Не се ли очертава преход
към една система на либерализъм в образованието, където резултатите от образователните избори и ученето ще бъдат трудно предвидими, а отговорност за тях
ще носи във все по-голяма степен отделният индивид и другите фактори – работодатели, общности, обществени и държавни институции? На какво ще се основава качеството на образованието? Ако в миналото то е в пряка зависимост от
богатството на една страна, днес при основен ресурс – информацията и знанието,
очертава ли се възможността за сближаване на системите за учене за цял живот
на различните общества и общности? Дали ще се осъществи свят на свободно
учещи се индивиди, правещи своите образователни и жизнени избори, или свят
на налаганото учене за цял живот – от всесилната държава, от мощните пазарни
институции, и съпровождано с отказ от образователни избори на голяма част от
хората?
Ролята на информационните технологии в този модел е очевидна – те товарят, пространството и времето със знания, дават както никога досега по-добри
шансове на отделния учащ се, преодоляват социални и други деления и ограничения. В този смисъл информационните технологии разбиват образователния модел на традиционния капитализъм, взривяват неравенствата, но така и не дават
отговор в каква посока ще върви светът.
Учещият се пред компютъра е реалност за стотици милиони, но и метафора
на един нов образователен модел, в който традиционната роля на учителя е силно променена, където далеч по-силна става идеята за договор, за водене, за
наставничество, за сътрудничество. Поне засега метафората „ученик- компютър”
като че ли дава приоритет на възможността за единичното индивидуализирано
образование, което противостои на организирания във времето и в мястото групов традиционен образователен процес. Метафората „ученик-компютър” поставя
под въпрос и процеса на планиране на образование и учене, за желани променени
и постижения. Компютърът осигурява възможността за създаване на проект, той
носи информацията, необходима за успешен проект, в която и да е област, той
подбира, оценява, сравнява, той става част от процеса на планиране, разработване и управление на проекти.
5. Европейският съюз – и ученето за цял живот
Ако се обърнем към реалността, отново трябва да потърсим в концепциите и
стратегиите на Европейския съюз – най-развитата образователна голяма общност
в света – на това, което е реалност, или е възможно на сегашния етап от развитие
на общество.
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Шестте елемента на Меморандума за учене за цял живот /11/ дават представа
за възможности развития в тази област.
Отварянето на границите в образованието поставя въпроса за партньорствата като необходима основа – партньорства между организации, между различни социални сфери и образование, между групи индивиди, между самите индивиди в процеса на учене. В този свят на свободно учене и образователни избори партньорството става свързващата основа между отделните свободни образователни агенти.
Вторият елемент е инсайт за търсенето на учене в общество, основано на
знанието – това е преосмисляне на модела на учене поне в началното образование за развитието на основните компетенции за живот, а и на учене на човек в
съвременния свят. Вероятно парцелираното предметно учене ще отстъпи място
на друг тип учене – изхождащо от характера на ключовите компетенции, от цялостния характер на знанието, както и от преодоляващите предметните деления и
изисквания на пазара на труда.
Улесняване достъпа до възможности за учене – това означава цялостна
промяна на структурата на системата за образование, за богатството на предлагане /осигуряващо достъп/ до различни образователни форми за всички категории учещи се, до осигуряването на достъпност и мобилност между различните
образователни форми,
Осигуряване на адекватни ресурси, включително значително увеличаване
на публичните и частните инвестиции в ученето. Основното тук е не само необходимостта от много по-голямо финансиране, но и ефективното разпределение
на съществуващите ресурси, търсене на нови форми на инвестиране, които са от
огромно значение в това на практика инвестиране в човешкия капитал.
Създаване на култура на учене е логичният израз на ученето за цял живот – то
изисква учене, основано на свободен избор, на рефлексивност и самопознание,
на вътрешна мотивация, на устойчивост, на планиране на собственото учене и
развитие и на съзнателно търсене на образователни партньорства в този процес.
Стремежът към качество означава необходимостта от някакво стандартизиране, кодифициране на процеса на учене за цял живот, за неговото измерване.
Доколко и как ще бъде създадена цялата инфраструктура на измерването и
доколко тя ще е в състояние да обхване многобройните му аспекти е открит процес. Нека не забравяме, че никога досега трудностите в измерването на формалното образование не бяха напълно преодолени, а тук се изправяме пред необходимостта за стандартизиране на почти неподдаващи се досега области като
информалното образование, различните форми на неформално образование.
Оттук следват и приоритетите на действия:
Оценяване на ученето. Нека си представим отделната кариера на учене като
сбор от сертификати, които трудно могат да бъдат оценени сумарно, а общество-
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то става общество на сертификатите и на постоянното преоценяване и оценяване,
които следват членовете му във всеки момент от техния живот. За ориентирането
на отделния човек това означава – постоянно информиране, търсене на водач и
на съвети. Това са ориентирите, които трябва да водят учещия се през океана на
знания и улова на сертификати към собственото обогатяване. Не става въпрос
само за качествено нова връзка – учител-учещ, но и за пространственото и времево разкъсване на тази връзка.
Инвестиране на време и пари в образованието – това означава най-просто
създаване материалните основи на ученето за цял живот. Независимо от новите
възможности, които откриват информационните технологии, ученето, и по-скоро
ученето за цял живот поне в обозримо бъдеще ще остава силно зависим от ресурсите процес – от ресурсите на обществото, от ресурсите на отделния учещ се.
При относителната ограниченост на ресурси проблемът за решаване е как да бъдат осигурявани приоритетно ресурси извън формалното образование и как
разпределението на тези ресурси да отговаря на изискванията за равните шансове.
Събиране заедно на учещите се и на възможностите за учене – използване
на технологиите за глобално предлагане на възможности за учене, поставяне
учещия се в ситуация на просветен избор относно характера и насоките на ученето в дадения контекст, осигуряване на материални условия да прави тези избори.
Обществото на ученето за цял живот, може да е общество на сравнително евтините избори на учене, но нека не забравяме, че като цяло осигуряването на ресурсите за учене и за реализиране на ученето са възможни само в добре развити и
материално богати общества.
И на последно място – насоката на развитие на основни умения, която
променя характера на образователния модел. Не даването на многобройни, често
несвързани между себе си и неясни от гледна точка на практиката знания и умения, а изграждане на основни ключови умения, позволяващи човек да се ориентира в този свят и да може да се развива не само във света като цяло, но и в света
на ученето. В този смисъл е и дебатът дали наистина формулирането на основни
компетенции за ученето за цял живот – е качествено нова степен от развитието
на образованието.
В парадигмата на учене за цял живот е ключова ролята на компетенциите –
без учене за цял живот тя нямат водещо място в образователната система. Моделът, основан на компетенции, като цели на образователната система, се отразява
навсякъде. Системата вече не е ориентирана към усвояване на обеми от знания
или на много конкретни умения. Ключовите компетенции са, които стават цел на
системата. Те нямат как да бъдат усвоени по стария начин чрез лекционни форми, фронтално учене, запаметяване и проверка на знанията.
При компетенциите преобладава процесът на ученето пред обучението. Учителят се превръща във водещ, а учещите се са партньори. Развитието на компетенциите гарантира устойчивия характер на процеса на учене за цял живот, га-
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рантира развитието на личността на учещия се, неговата професионална реализация и функционирането му като гражданин – то е противовес на маргинализирането на личността.
Това означава цялостно преосмисляне на процеса на начално образование
/включително и предучилищно образование/. То вече не е завършен или завършващ етап от развитието на индивида, а като подготовка за прехода към последващо учене.
Формулирането на ключовите компетенции дава възможност да се фокусира
процесът на неформално и информално учене, който сега е преимуществено стихиен, често без ясно формулирани цели.
Самото формулиране на компетенциите дава и по-ясни насоки за тяхното
оценяване и за подхода при оценяването на процеса на учене за цял живот.
Европейската референтна рамка посочва осем ключови компетенции: /12/.
Те са определени като комбинация от знания, умения и нагласи подходящи за
даден контекст. Ключовите компетенции са тези, от които се нуждаят всички
индивиди за личностно осъществяване и развитие, активно гражданство, социално включване и заетост. Самото определение на ключовите компетенции подсказва далеч по-широките цели на съвременното учене, излизането на образованието извън тесния контекст на затворената формална образователна система.
 Общуване на роден език;
 Общуване на чужди езици;
 Математическа компетенция и базови компетенции в науката и в
технологиите;
 Дигитална компетенция;
 Учене как да се учи;
 Социални и граждански компетенции;
 Чувство за инициатива и предприемачество;
 Културна чувствителност и изразяване.
При старата система се смята, че развитието на някои от тези компетенции и
по-скоро овладяването на знания в дадени предметни области развива компетенции на човека и той излиза от училище като подготвен гражданин, културна личност и със знания в главните области на живота.
Днес идеята е друга – само целенасоченото развитие на ключовите компетенции гарантира функционирането на човек в обществото, способността му да не
изпада от процеса на учене за цял живот, да бъде пълноценен гражданин и личност с културни интереси, да функционира ефективно на работното място.
Основен принцип при компетенциите е не само знание, а както при математическа компетенция „способността да развива и прилага математическо мислене,
за да решава проблеми в ситуациите на всекидневието” /13/.
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С други думи усвояването на компетенциите не е абстрактна цел, а възможност за овладяване на знания, за усвояване на умения и интернализиране на нагласи, които да помагат за практическата реализация на човек в обществото, като
гражданин или на работното място.
„Ученето да учиш е способност да се следва и упорства в ученето, да се организира собственото учене, включително и чрез ефективно управление на времето
и на информацията, и индивидуално и в група. Тази компетенция включва
чувствителност към собствения процес и потребности на учене, идентифициране
на съществуващите възможности и способност да се преодоляват пречките, за да
се учи ефективно. Мотивацията и доверието са ключови за индивидуалната
компетенция” /14/. Ученето за учене се отнася към собствените силни и слаби
страни в процеса, към познаване на стратегиите за учене, за да се научи индивидът да изпитва радост от самото учене и след това да се развива и учи за своето
развитие.
Цел на образованието и на ученето за цял живот е изграждане и развиване на
ключовите компетенции и пътищата, по които се достига до тях. Въпреки доста
теоретичните разработки и стратегии сме само в началото на този процес, а той
ще преобрази системата на образованието и отношенията между формално, неформално и информално образование.
Бъдещото образование в много голяма степен ще бъде формирано от икономиката, от динамичния пазар на труда. Най-вероятно е динамиката на пазара на
информационното обществото да ускори преобразуването на системата на начално образование, и в огромна степен да диктува останалата част от ученето за цял
живот. Сблъсъкът в бъдещото учене за цял живот ще бъде между изискванията
на обществото /икономиката за учене/ и на интересите и на индивидуалния учещ
се.
Друга важна стъпка на Европейския парламент е в създаването на Европейска
квалификационна рамка за учене за цял живот, която ще поощрява отдръпването
от традиционното наблягане върху „това, което се влага в ученето – като продължителност на учене, вид учебно заведение. Днес подходът е да се изследват и да
са водещи резултатите от ученето – т.е. какво учещият се знае, разбира и може да
прави /15/. Образование на резултатите все още е очертаваща се възможност в
един свят, изграден върху строги критерии за престой в образователната институция, тип институция, учебни програми и т.н.
Ученето на възрастните се превръща в основен компонент на ученето за цял
живот. При все още стандартизираната система за начално образование е ясно, че
големите промени в системата за учене за цял живот ще станат преди всичко при
образованието за възрастни, което все още далеч не е оформено като система и
представлява флуидна смес от елементи на формално, неформално и информално
образование, неравномерно разпределено сред групите на населението в дадено
общество и дори сред самите индивиди, както и в глобален план.
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Огромното увеличаване на продължителността на живота, увеличената трудова активност, търсенето на работна ръка в страните от Европейския съюз
изискват спешното развитие на системата за учене за цял живот.
Така се поставят под въпрос съдбата на класическото начално образование и
на професионалното образование в едно бъдеще, където ученето цял живот
няма да рискува да остане само ситуативно плъзгане по повърхността на проблемите и инструмент за запълване на свободното време, а ще бъде същностна характеристика и на съвременния човек, а и на обществото.
Проблемът на Европейския съюз е, че няма избор освен ефективно инвестиране в система за образование и обучение – това е императивът и той ускорява
настъпването на обществото на учене за цял живот.
Европейският съюз възниква в момента на преобразуване на класическата образователна система в система на учене за цял живот и чрез развитието и осъществяването на основните принципи на системата си той ускорява процеса, но и
създава условия за подобно учене.
Огромните размери на Съюза ускоряват технологичното развитие, стимулират пазарите, развиват мобилността, предизвикват нарастването на технологиите
и на иновациите, увеличават контактите и взаимодействието между обществата,
хората и народите.
Самата идея на осъществяване на Съюза изисква постоянно учене, отваряне
към другите, заимстване, и иновации. Основни елементи на Лисабонската стратегия са устойчиво развитие, конкурентоспособност, изследвания и развитие – иновации, създаване на повече работни места, социална включеност, активно гражданство, регионални политики.
Неслучайно в Лисабонската стратегия много място е посветено на ролята на
образованието и на обучението и за тяхното значение за постигането целите на
стратегията, за превръщане на Съюза в „най конкурентната и динамична, основана на знанието икономика, способна на устойчиво икономическо развитие, но с
повече и по-добри работни места и по-голяма социална сплотеност”.
Нека да посочим , че веднага възниква противоречие между постигането на
конкурентност и на социална сплотеност в условията на борба за ресурси, за безработица, на външна и вътрешна за Съюза конкуренция.
Няколко са ключовите моменти като се започне от признаването на очевидния факт за недостатъчното финансиране на образованието и особено на необходимостта от финансиране на образование за цял живот. Новата инвестиционна
парадигма на финансиране на образованието включва утвърждаване на новите
форми, на отварянето на образованието, на системите за мобилност и изграждане
на компетенции, на системите за оценяване на образователни постижения, за
проходимостта на европейската образователна система, за изграждането на общи
рамки на обучение, образование в атмосфера на диалог и взаимодействие, на изграждането на образователна политика, която намалява различията между
регионите и по отношение на образователни шансове. Това е политика за поефективното изразходване на наличните ресурси и тяхното разпределение между
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различните сектори на ученето за цял живот, както и в инвестиране в образователни кадри/ и най-вече развитието на настойничеството, менторството, консултирането/, инвестиране в изграждане и утвърждаване на нови базисни умения,
инвестиране в ИКТ и което е най-важно инвестиране за социално включване и
активно гражданство /16/.
Ученето за цял живот е един от малкото реални отговори за справяне с проблема за огромния брой възрастни хора в Евросъюза.
В глобален план изграждането на ефективна образователна система е в основата на създаването на конкурентен Европейски съюз в условията на глобална
конкуренция.
Три основни предизвикателства са свързани със процесите на създаването на
знания, с прилагането на знание, и с медиацията на знания – прехвърлянето на
мост между създаването и приложението, превеждане и разпространение на знанието и на резултатите от образователните изследвания чрез мрежи, платформи и
медии, за да може да образоват и влияят политиката и практиката /17/ .
6. Обществата в преход и ученето за цял живот
Какви са нашите задачи като общества в преходния период по отношение
изграждането на системата за учене за цял живот.
Нашите общества се изправиха пред задачата за изграждане на образователна
система, съответстваща на условията в Европейския съюз и на преодоляването на
остарялата традиционна образователна система, наследена от комунизма. Опитахме се да преобразуваме образователната система без радикални промени, при
относително ниска обществена активност и интерес към образованието, при
липса на достатъчно социален капитал и подкрепа за промените или липса на
силно гражданско общество.
В образователен план изпъкват неразвитостта на системите за неформално
образование, ригидност, консервативност и съпротива от старата образователна
система, свързана най-вече с формалния образователен модел. Реформата у нас
се осъществи в условията на закъсняла децентрализация /т.е. при много ниска
автономност на актьорите, което е в пълно противоречие с принципите на учене
за цял живот/, както и при неучастието или мълчаливото безразличие на бизнеса.
Нека не забравяме и други проблеми на образованието на прехода – като бързото разрастване на системата за формално образование, без съответния ръст на
качеството; стихийно формиране на системата за неформално и информално образование.
Точно в този тежък за образованието период се осъществи присъединяването
към Европейския съюз, което означава поне в областта на ученето за цял живот
на приемане на една по-скоро външна и неизстрадана образователна парадигма
и философия, включването в европейското пространство и излагането на нови
образователни идеи, модели, експерименти, практики.
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Неизградили един образователен модел, ние започваме да преминаваме към
друг и то в очевидните условия на липса на обществен интерес, на достатъчно
финансиране, на убедителни образователни политики. Преминаваме от образователния модел, основан на знания към този на компетенции, което е огромно предизвикателство за една изключително традиционна образователна система /норми, практики, преподаватели, нагласи на образователните актьори/, като нямаме
цялостно изградени модели за пример /новата образователна парадигма на учене
за цял живот не е цялостно осъществена в нито една европейска страна/.
Преходът към по-либерален модел на функциониране на образованието /отговаря на духа и на ученето за цял живот/, но условията на преход изискваха и
изискват една по-силна намеса отгоре при положение, че гражданското общество
е слабо, общественият интерес отсъства, а съпротивите вътре в системата са големи.
Другият голям проблем на управлението на образованието на прехода е, че в
условията на демократично общество се сблъскваме с ред неуправляеми фактори – медиите, навлизащите информационни технологии, скритата култура на
общността, на семейството, разпада на традиционните зависимости и отношения
в образователната система. Всичко това прави всеки преход, всяка съзнателна
промяна изключително трудна.
Това обяснява до голяма степен недовеждането до край на цялостни предложения за промени отгоре, нито пък подпомагането на далеч по-присъщия за
едно демократично общество и среда процес на децентрализация в образованието.
В същото време се извършва и информационна революция не само като брой
компютри и време пред компютъра, но и в създаването на крайно нови отношения, които още не са обхванали цялото образование – преди всичко информационната революция поставя под въпрос всички традиционни образователни постулати – ролята на учителя, ролята на училището като основен източник и пазител
на информация, следването на общи образователни пътища в рамките на формалното образование, авторитета на преподавателя, целостността на процеса на учене и възможността за неговото управление, съществуването на образователни
пътища, водещи до професионални кариери.
Като резултат се наблюдава разкъсването и фрагментирането на процеса на
учене, увеличаващата се стихийност на образователния процес и на социализацията, излизане извън контрол на цялостното управление на образователната
система, а вътре в нея на образователните актьори и най-вече на учителите и на
учениците, поставяне под съмнение легитимността на традиционни образователни актьори и институции, индивидуализиране на образователното развитие,
отваряне на системата и към обществото, и в глобален план, очевидната липса на
валидност на трайни правила в системата. Не по-малко важни са съществуващите
образователни и социални неравенства, изключването на цели социални групи
или все още недостигането на базисно изходно равнище за една значима част от
българските учещи се.
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7. Ученето за цял живот в България – стратегия и политика
В този контекст основни приоритети на ученето за цял живот в България са:
„Достъп до учене през целия живот и разширяване възможностите за образование и обучение; възможности за придобиване и усъвършенстване на ключови
компетентности; активизиране на социални партньори за участие в процеса на
учене през целия живот; валидизиране и сертифициране на резултати от неформално и самостоятелно учене; високо качество на образованието и достъп до
информация; качествени услуги по информиране, ориентиране и консултиране;
подкрепа за социално включване; обучение на обучаващи” /18/.
Визията на ученето за цял живот съгласно Националната стратегия е „До
2013 г. да се постигне значително нарастване на участието на гражданите в
Република България в процеса на учене за цял живот да им се осигури свободен
достъп и условия за обучение, за да се развиват като отговорни към себе си и
обществото личности, използвайки възможностите за съвременно знание”/19/.
Въпреки че сме твърде далеч от осъществяването на тази цел година преди
срока /и причината далеч не е само в икономическата криза/ посоката е правилна.
Трябва да си дадем сметка, че и целта на Стратегията, която е „създаване условия всеки гражданин да развива личностните и професионалните си знания,
умения и способности за подобряване на собственото си благосъстояние и на
конкурентоспособността на националната икономика; повишаване на адаптивността на всеки човек към икономическите и социалните промени; насърчаване
на участието във всички форми на учене през целия живот за професионално и
личностно развитие” /20/ предполага процес, продължаващ вероятно десетилетия
и изискващ неимоверни усилия, средства и социална енергия, с каквито понастоящем страната не разполага.
Шестте ключови послания от меморандума за цял живот: „всеобхватен и
постоянен достъп до учене с цел овладяване и актуализиране на умения, необходими за активно участие в обществото, основано на знания; повишаване на инвестициите в човешките ресурси; ефективни методи за преподаване и учене;
значително подобряване на разбирането и оценяването на участието в учебния
процес и резултатите от него, особено в областта на неформалното и самостоятелното учене подобряване на консултантските услуги; довеждане на ученето
възможно най-близо до дома на учещите” /21/, изискват цялостно преобразуване
на образователната система, а не само деклариране на намерения или обявяване
на мерки.
Все още нашата образователна система се стреми да включи огромни групи
от населението в рамките и на формалното, и на неформалното образование. В
този смисъл неформалното образование се явява и като противодействие, и като
преодоляване и като допълване на дефицитите на формалната образователна
система. Идеята за учене за цял живот е синтезираща, обединяваща идея, обединяваща неформалното образование като процес на овластяване на учещите и неформалното образование като процес на личностно развитие.
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Естествено е приоритетните направления на Стратегията за учене за цял живот да са във всички сфери на образованието: подобряване на възможностите за
достъп до учене през целия живот /лошата нормативна уредба, на липса систематизирана информация, недостатъчно координация, стимулираща учебна среда,
неадекватно разпределение на институциите по географски принцип/, осъществяване на принципа „всички в училище”, изграждане на система на външно оценяване, децентрализация, възможности за образование, за дистанционно обучение, за валидиране и сертифициране, на модулна система за придобиване на
квалификация/ , осигуряване на качество и ефективност на ученето за цял живот;
децентрализиране на учебните програми, интегриране ключови компетентност,
социален диалог на актьорите; промени в професионалното обучение; обучение
на работното място; ключови компетентности; обучение на учители, обучители;
ориентиране през целия живот; признаване на квалификациите; оценяване на
резултатите от ученето.
Според Малкълм Ноулс възрастният учещ се:
 Има независима аз-концепция и който може да управлява своето учене;
 Натрупал е голям обем от жизнен опит и преживявания, които са богат
източник на учене;
 Има потребност от учене, тясно свързана с променящите се социални
роли, които изпълнява;
 Фокусиран е върху проблемите и се интересува от непосредствено прилагане на знанието;
 Мотивацията му за учене идва по-скоро от вътрешни, а не от външни
фактори” /22/.
Нека си зададем въпросът за каква част от нашето население се отнася тази
концепция и да приемем очевидния отговор – ученето за цял живот все още е начин на живот и реализация на малка част от населението и не изпълнява своята
роля в нашето общество на прехода.
Ученето за цял живот ще обхваща все повече слоеве и индивиди и ще означава да се приеме възможността индивидът да се развива, а следователно и да се
променя. В едно общество, където доминира настоящето и проблемите му, това е
постоянно предефиниране на собствената идентичност и принадлежност, постоянно преминаване на граници – образователни, социални, политически, личностни.
Всичко това ще става в един все по-отворен свят и за човека и една все поотворена образователна система – отворена към потребностите на учещия се, към
обществените условия в общността, както и към променящите се условия в
Европа, а и в света.
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ЗА НЯКОИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВОГОВОРНАТА НОРМА
В ПУБЛИЧНОТО ГОВОРЕНЕ
проф. дпн Галя Михайлова Христозова
Бургаски свободен университет
ABOUT SOME BREACHES OF THE PRONUNCIATION NORM IN PUBLIC
SPEAKING
Prof. Dr. Galya Mihaylova Hristozova
Burgas Free University
РЕЗЮМЕ: Правоговорната норма е важен компонент на лингвистичната и комуникативната компетентност на всеки човек. Нарушенията на
тази норма в публичното говорене имат негативно влияние върху речевото развитие на слушащите ги. В центъра на вниманието са често допускани грешки на политици, журналисти, анализатори. В статията се
разглеждат най-типичните нарушения: неправилната употреба на глаголни окончания, неспазването на правилото за съгласуване на формите за
учтивост, бройната форма на съществителните имена от мъжки род,
ятов преглас (променливо я), неспазване на мястото на ударението.
Ключови думи: съгласуване на форми в изрази за учтивост, бройна
форма на съществителните имена, ятов преглас, ударение, глаголни
окончания, местоимения
ABSTRACT: The pronunciation norm is an important component of the
linguistic and communicative competence of each person. The breaches of
this norm in public speaking have a negative impact on the speech
development of the listeners. The author’s focus is on common mistakes of
politicians, journalists and analysts. The present article discusses the most
typical breaches: improper use of verb endings, failure to coordinate the forms
of civility, numeral plural form of masculine nouns, variable [ja], placing
stress on the wrong syllable.
Key words: coordination of forms in expressions of politeness, numeral plural
form of nouns, variable [ja], stress, verb endings, pronouns

Правоговорната норма, както и правописната, са сравнително константни и
консервативни и не се променят често. Техните компоненти, правила и специфични характеристики са предмет на училищното образование. От първи до дванайсети клас всеки българин изучава всички важни правописни и правоговорни
правила, както и специфичните взаимодействия и взаимоотношения между правоговора и правописа. Студентите в различни хуманитарни специалности усъвършенстват езиковата си култура и в университетското си образование. Какво и
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как учат обаче, след като да се спазва правоговорната норма е по-скоро изключение, отколкото правило?
В центъра на анализа са нарушения на политици, журналисти, анализатори и
въобще хора, които често са в публичното полезрение на зрителите, които изразяват професионално мнение по специфични за тях въпроси, които се гледат и
слушат от много хора. Определено една част от тях са авторитети в професионален план, което значи, че техният език и стил на говорене несъзнателно оказва
влияние на слушащите ги. Примерите са от различни телевизионни изяви за един
сравнително кратък период от време. Една част от нарушенията са на правила,
които са валидни и за писмената реч, но в устните речеви изяви те са забележими
и уловими, а в писмените – дори да се допускат, се коригират от редактори, коректори, дори от автоматизираните правописни коректори, които услужливо
подчертават грешно написаната дума.
Част от тези проблеми са интерпретирани в редица монографии и статии на
автора (Обучението по правопис в началните класове – методически проекции
(две издания – 1998 г. и 2000 г.). Макрос 2001, П.; Ятов преглас (променливо я). – В:
сп. „Български език и литература”. 2001, № 2-3; Обучението по правоговор в
началните класове – В: сп. „Начално образование”, 2002, № 1 и др.; Бройната
форма на съществителните имена от мъжки род – норми, правила, нарушения – В:
сп. „Български език и литература”, 2012, № 4. Предложени са и различни иновативни методически идеи за тяхното изучаване, преодоляване и недопускане.
Кои са най-често наблюдаваните нарушения?
На първо място най-вече се среща неправилната употреба на глаголното
окончание „м” за първо лице, множествено число, сегашно време на глаголите
от I и II спрежение.
Правилото е: Глаголите в 1 лице, множествено число от I и от II спрежение
имат окончание – м, а глаголите от III спрежение – ме.
I спрежение – четем
II спрежение – мислим
III спрежение – скачаме, стреляме
Грешка се допуска при глаголите от I и от II спрежение – вместо правилното
окончание – м, се изговаря и пише неправилното окончание – ме (четеме, мислиме).
Тъй като преобладаващата част от политиците, телевизиите, журналистите е
концентрирана в столицата, в която неспазването на тази норма е традиция, то да
се чуе правилното изговаряне на глаголното окончание е по-скоро изключение.
Хубаво е да избереме (правилната форма е изберем) нов лидер на партията. –
(btv, „Шоуто на Слави”, 16.05.2012 г.,23.01 часа, Мартин Димитров – политик).
Сега говориме (правилната форма е говорим) за президента Плевнелиев. –
(БНТ, 22.01.2012 г. Боряна Димитрова – социолог)
Искам да се научим да говориме (правилната форма е говорим) правилно, бе! –
(btv, „Шоуто на Слави”, 17.01.2012 г., 23.25 часа, водещият Станислав Трифонов).
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За по-малко от една минута водещата Виктория Ангелова на предаването
„Добро утро, България” в tv7 допусна три грешки – (tv7, 18.05.2012 г., 6.57 часа).
Да видиме (правилната форма е видим) още …
Да видиме (правилната форма е видим) за какво става дума.
Да видиме (правилната форма е видим) късмета на деня.
Възможно е в едно изречение да има глаголи от различни спрежения – един
от глаголите да е в III, а другият в I или във II спрежение:
Имаме (III спрежение) основание да кажем (I спрежение) …
На второ място, неспазването на правилото за съгласуване на формите за
учтивост.
В учтивата реч, когато разговаряме с другия участник в комуникационния
процес на „Вие”, съществуват няколко варианта за съгласуване на подлога и
сказуемото, когато сказуемото съдържа причастие или име1. Има един-единствен
случай, в който няма съгласуване по род.
Ако в изречението има минало свършено деятелно причастие
(завършва на –л), се използва формата за множествено число, независимо дали участникът в комуникацията, към когото се обръщаме, е мъж или
жена.
Извинете, госпожо Славова, Вие чели ли сте тези писма?
Извинете, господин Колев, Вие чели ли сте тези писма?
Миналите деятелни причастия в такива случаи се съгласуват с местоимението.
Във всички останали случаи съгласуването е и по род. Миналите страдателни
причастия и прилагателните имена в изразите за учтивост се съгласуват с подлога.
•

Ако в изречението има минало страдателно причастие (завършва на
„н” или „т”):
Госпожо Златева, Вие разочарована ли сте от резултата?
Господин Попов, Вие разочарован ли сте от резултата?
Стреснат ли сте от гръмотевицата, господин Златев?
Стресната ли сте от гръмотевицата, госпожо Пенева?
•

• Ако в изречението има прилагателно име:
Много сте мил, господин Попов!
Много сте мила, госпожо Попова!

1

Подлогът и сказуемото се съгласуват по лице и число, ако сказуемото е глагол, т.е не
съдържа причастие или име.
Аз гледам филм. Мъжът гледа филм. Ние гледаме филм. Вие гледате филм.
Госпожо Колева, Вие гледате (гледахте, ще гледате) ли новите филми?
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Кои са най-често допусканите грешки:
Грешки се допускат в първия вариант и често вместо форма за множествено
число се употребява форма за единствено число според рода. Неправилно е да се
каже:
Госпожо Сивова, Вие подписала (правилната форма е подписвали) ли сте
документите?
Вие, госпожо Гочева, учила (правилната форма е учили) ли сте в Италия?
Господин Стоев, Вие писал (правилната форма е писали) ли сте до тези
колеги?
Вие, господин Сотиров, виждал (правилната форма е виждали) ли сте този
речник?
В публичното говорене това е много често срещано нарушение.
С една много интересна напитка сте се запознал (правилната форма е
запознали) – (nova TV, 19.01.2012 г., 9.20 часа, водещият Евгений Генчев).
Бихте ли сменила (правилната форма е сменили) партията? – (nova TV,
18.05.2012 г.,7.55 часа, отново същият водещ Евгений Генчев).
Твърди се, че сте му дал (правилната форма е дали) един милион лева. –
(TV7, 22.05.2012 г., 8.12 часа, „Добро утро, България”, водещият Николай Бареков).
И вие сте бил (правилната форма е били) в клиниката „Св.Наум”.– (БНТ,
17.01.2012 г., 8.45 часа, „Денят започва”, водещата Евгения Марчева).
Вие сте решила (правилната форма е решили) да говорите. – (btv, предаването „Нека говорят”, 15.01.2012 г., 18.07 часа, Диана Найденова – журналист).
На трето място, бройната форма и най-вече разликите в използването ù при
лица и при не-лица.
Бройната форма се употребява само след числително бройно име (две, три,
сто, хиляда и т.н.) или след местоименията за количество колко, няколко,
толкова. Окончанията за бройната форма са – а (молив – пет молива; петел –
шест петела); -я (указател – два указателя; славей – колко славея, кон – три коня).
Има няколко важни характеристики, свързани с тази норма, които трябва да
се знаят и да се спазват:
1. Бройната форма за множествено число на съществителни имена от мъжки род се отнася само за не-лица.
два бойлера, няколко гардероба, колко лева, толкова лебеда, пет пътя
2. Бройната форма се употребява и ако съществителното име за не-лице е
пояснено от прилагателно име или от причастие.
два съседни блока, три приети правилника, пет-шест висящи клона,
колко бездомни песа, няколко угаснали огъня, четири нахапани плода
3. Ако съществителното име се отнася за лице, не се използва бройна
форма, а обикновено множествено число.
петима студенти, двама зъболекари, 146 кандидат-гимназисти, колко драматурзи, няколко пианисти, толкова миньори

72

4. Когато съществителното име се отнася за лице, се употребява мъжколичната форма на числителните бройни имена, завършващи на – ма или –
има; или, казано по друг начин – Мъжколичната форма на числителните бройни
имена, завършващи на -ма или -има, изисква употреба на обикновена форма за
множествено число, а не бройна форма на съществителното име.
двама фризьори, трима бизнесмени, петима гримьори, шестима босове
Нарушения във връзка с употребата (или неупотребата) на бройна форма
при съществителните имена от мъжки род, завършващи на съгласен, се срещат
най-вече в следните направления:
1. Най-честото нарушение е свързано с употреба на бройна форма при
съществителни имена за лица след числителни бройни имена вместо формата за
множествено число.
Автобус, превозващ 31 пътника (правилната форма е пътници). – (btv,
Новини, 22.12.2011 г., 19.10 часа, Гена Трайкова – журналист).
2. Сравнително често се среща и употребата на форма за множествено число
на съществителното име след числително бройно име вместо бройна форма.
Кметовете на петте големи столични райони (правилната форма е района) …–
(nova TV, „Здравей, България”, 12.06.2012 г., 8.05 часа, Йорданка Фандъкова –
кмет на гр. София).
Продължават да правят билборди (правилната форма е билбордове). – (btv,
предаването „Преди обяд”, 16.05.2012 г., 10.28 часа, Мариана Аршева – моден
продуцент).
Алпинистът Джордан е покорил седемте върхове (правилната форма е
върха) на седемте континента. – (btv, Новини, 06.01.2012 г., 19.42 часа).
Интересно, че във втория пример в едно и също изречение едната бройна
форма е употребена правилно, а при другата е допусната грешка.
3. Грешки се допускат и когато между числителното име (или някоя от
думите колко, толкова, няколко) и съществителното име от мъжки род има други
думи: няколко големи общински центрове (правилната форма е центъра), пет
от най-трудните уроци (правилната форма е урока), колко от трудните тестове (правилната форма е теста).
Ще бъдат закупени два нови модерни ускорители (правилната форма е ускорителя). – (btv, Новини, 28.02.2012 г., 17.09 часа, Кристина Баксанова – журналист).
4. Допускат се грешки при употребата на мъжколична бройна форма на
числителните имена за лица – вместо нея се употребява обикновеното числително име. Интересен е фактът, че съществителното име за лице се употребява правилно – в множествено число.
Три (правилната форма е трима) министри на …. (БНТ 1, 31.01.2012 г., 8.04 часа,
Новини, водещата Наталия Николова).
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В диалогична форма прави впечатление, когато единият участник допуска
грешка, а другият – не. Това означава, че съответната компетентност е формирана, изграден е правоговорен навик и в процеса на комуникация участниците не
си влияят взаимно.
НДСВ има двама нови кмета – съобщи Христина Христова – председател на
НДСВ по БНТ 1. Но двама нови кметове … – отговори водещата Жени
Марчева.
Когато допуснатата грешка е в писмената реч (вестник, списание или електронен сайт) или в устната (радио, телевизия), тя се допуска еднократно и може
да остане по-незабележима и дори незабелязана. Но когато е в многократно излъчвана реклама, тя може да окаже влияние върху устната реч на слушателите.
Осем от всеки десет кардиолога (правилната форма е кардиолози) в
България препоръчват аспирин „ …”.. Излъчва се по няколко телевизии по няколко пъти на ден.
Правилото, което трябва да се знае и спазва, е следното: Съществителните
имена от мъжки род, завършващи на съгласен, имат бройна форма след числителните имена и след думите колко, няколко, толкова, ако са не-лица. Получават
окончание – а или – я. Ако са лица – окончанията са за множествено число.
На четвърто място, ятов преглас (променливо я) – нарушенията са преди
всичко в западните говори, т.е. в Западна България.
Като книжовна норма съществуват следните правила:
1. Пише се и се изговаря я в думи от народен произход, когато:
1.1. Думата е едносрична – хляб, бял, грях, цяр, цял;
1.2. я е под ударение и следващата сричка е твърда /съдържа една от
задните гласни – а, ъ, о, у/ – бягам, вятър, вяло,
1.3. я е под ударение и е в края на думата – голям, живя, презрял,
въртян.
1.4. я е под ударение и е пред твърда нешушкава съгласна – бягам,
мятам.
2. Пише се и се изговаря е, когато:
2.1. ударението пада на друга сричка (в този случай е без значение
каква е следващата сричка – твърда или мека) – бял – белотà; грях –
грехòвен; вятър – ветровè; смях – смехът;
2.2. е е под ударение и следващата сричка съдържа:
2.2.1. предните гласни е, и – смятам – смèтки; бяс – бèсен; голям –
голèми; бял – бèли; превъртял – превъртèли; хляб – хлèбен;
2.2.2. меките съгласни, чиято мекост се бележи с я, ю, ь: дрямка –
дрèмя; вях – вèя; крякам – крèсльо;
2.2.3. шушкавите съгласни ж, ш, ч, буквата щ, съгласния й, които
образуват исторически меки срички: сняг – снèжен; грях –
грèшка; някой – нèщо; пряк – прèчка; лях – лèйка.
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За спазване на нормата тази информация може да се усвои с помощта на
алгоритъм2.
АЛГОРИТЪМ ЗА ПИСАНЕ НА Я/Е
I етап: ПАДА ЛИ УДАРЕНИЕТО ВЪРХУ СРИЧКАТА,
СЪДЪРЖАЩА Я/Е?
ДА
НЕ
↓
↓
Пише се е!
II етап: ТВЪРДА ЛИ Е СЛЕДВАЩАТА СРИЧКА?
/т.е. съдържа ли гласните а, ъ, о, у?/
ДА
НЕ
↓
↓
Пише се я!
Пише се е!
Вторият етап може да съдържа и противоположен въпрос:
МЕКА ЛИ Е СЛЕДВАЩАТА СРИЧКА?
/т.е. съдържа ли:
- предните гласни е, и;
- меки съгласни, чиято мекост се бележи с я, ю, ь;
- съгласните ж, ш, ч, й, буквата щ /
ДА
НЕ
↓
↓
Пише се е!
Пише се я!
Има и много изключения, но нарушенията в устната реч са преди всичко на
тези основни правила. В какви направления са те?
1. Вместо „я” се произнася „е” – млеко (вместо мляко), хлеб (вместо хляб),
нема (вместо няма), требва (вместо трябва).
2. Вместо „е” се произнася „я” – бяли (вместо бели), рядки (вместо редки),
вярността (вместо верността).
На пето място, произнасяне на думи с неточно поставено ударение – бюро
(вместо бюрó), училищá (вместо учúлища), рóдина (вместо родúна), болнùчен
(вместо бòлничен).
Особено впечатляващо е, когато нарушенията се правят от работещи в
съответната сфера. Няма нищо по-недопустимо от това директори, учители (дори
по български език) да произнасят думата учùлища с неправилно ударение на
2

Алгоритъмът е система от правила, които определят последователност от операции,
прилагането на които води до решение на дадена задача.
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последната сричка – училищà. Или научни работници да произнасят с неправилно ударение думата нàука, а себе си да наричат нàучни работници. Всяка дума
има две значения – лексикално (какво означава, семантика) и граматическо (част
на речта, форми, правописни и правоговорни особености, ударение). Нарушаването и неспазването на която и да е част от тези значения означава тя е не овладяна цялостно и пълно.
Анализираните нарушения са най-често срещаните и забелязвани в речта на
авторитетни хора с оглед на тяхното присъствие в публичното пространство и
все пак и на образователен ценз, позиции. По-скоро притеснителното е тяхното
неглижиране и опит да изместят регламентираната норма. И ако към политиците
с оглед на тяхната разнородност по отношение на образование, професия, конкретна ситуация частично можем да бъдем по-снизходителни, то към водещите
журналисти, които гледаме и слушаме всеки ден с часове, трябва да сме по-критични. За съжаление в биографиите ни по европейски стандарт има преценка на
нивото на владеене на чужд език, но не и на родния български език. Как ли ще се
оцени всеки?!
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РЕЗЮМЕ: Статията се съсредоточава върху някои значими характеристики на „Великият Гетсби“, важната Човешка Идея, както и върху честата невъзможност да бъде разбран Фицджералд, касаещи съществени акценти от творчеството му. Даването на аргументирана посока по отношение на автора е цел на този текст.
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ABSTRACT: The paper focuses on some of the significant features of The
Great Gatsby, the important Human Idea, along with the quite common
misconceptions in terms of the focal points of Fitzgerald’s works. Shedding
light on well-grounded theses with respect to the writer is the purpose of this
text.
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През 1940 г. Скот Фицджералд ще подчертае, че „Да пишеш добре, е все едно
да плуваш под водата със затаен дъх”. Този труден похват, материализиран не
като измислен „нов стил”, а като „стремежа една нова идея да бъде предадена с
такава сила, която да притежава оригиналността на мисълта“, но същевременно и
„правдивост” (Фицджералд, 1940: 525-527), получава израз всред самотата на
писателството, за което авторът признава. Самотата е благодатна за Скот
Фицджералд, тъй като демонстрира както трудността на плуването със затаен
дъх (в „Плувците” писателят ще обрисува плуването като акт на символна чистота), така и на спецификата на авторовата мисъл, която за Фицджералд е валидна
и посредством сравнение с поемите на Кийтс. Тоест, в стила му се преплитат
както настояването „to know truly about words” (Fitzgerald, 1940: 88), така е налично и Конрадовото „before all – to make you see” (Fitzgerald, 1934: 309).
Когато писател прозира, че трябва да бъде правдив в един дехуманизиращ
свят при цялата жестокост на обстоятелствата спрямо човека (по сполучливия
израз на Томас Харди), когато той бъде отдаден на стремленията и чувствата на
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хората, като пълен антипод на тази жестокост, то посланията му са хуманни и
заслужават внимание, въпреки твърдението, че с писането си „човек не създава
някаква безапелационна философска система” (Фицджералд, 1929: 509).
Ако Кундера с основание говори за „откритията на романистите“, които
„колкото и да са стари, никога няма да престанат да ни удивляват”, както и за
това, че „може би всички романисти развиват една-единствена тема… с вариации” (Кундера, 2007: 138), то квинтесенцията на Фицджералд и в двата
случая е удивителната тема за любовта (въпреки, че в художествената система на
писателя е неточно да се говори за една тема, а за сериозни и комплексни
специфики, касаещи в кумулативен план Човешката Идея) в непрестанните й
вариации в произведенията му. Тя е перманентно в колизия с грубия, атомизиран, материален свят, който също така е в ерата на една процъфтяваща лицемерна евгеника, провела втория си международен конгрес в Ню Йорк през 1921, и
изпълняваща стерилизационни програми върху „негодните“ в определени американски щати. И съществено е, че откритието на романиста Скот Фицджералд е
правдоподобният, задълбочен и всеобхватен израз на любовта, която писателят
предлага в творбите си като антидот на този свят и на краха. И то дори там,
където Фицджералдовата проза на повърхността си е изпълнена с видения за
каламитет: „Всички сюжети, които ми хрумваха, носеха привкуса на бедствие…”
(Фицджералд, 1986А: 569).
Също така, ако у автора присъства система, тя преимуществено е системата
на човешкото сърце. Затова у Фицджералд е налична едновременно Елиътовата
идея, че величието на значимия представител на една епоха се крие в битката му
с нея (което се споделя и от самия Фицджералд в „Крахът” като факт, „определено извън тона на епохата” (Фицджералд, 1986Б: 561), не с безличното отъждествяване с външните ù белези. Затова бихме страдали от системни непълноти в
познанието за Фицджералд, ако например приемем за център на най-съвършения
му роман („Великият Гетсби” (1)) обрисуването на безпътната тълпа, посещаваща приемите на Гетсби, характерностите на модерната епоха (2), начина на говорене, социалните обноски и привички (3), облеклото и прочие (изобщо всичко,
което в романа е описано като „изкуствен свят” или „приятен, весел снобизъм” в
различно време или форма), вместо да обърнем особено внимание на найсъществените мотиви, с които „Великият Гетсби” се вписва сред големите образци на романтика и любов в световната литература. Тук посочване заслужават
личността на Гетсби, притежаваща, според разказвача Ник Карауей, „нещо
величествено, някаква изострена чувствителност към обещанията на живота,
сякаш той беше свързан с една от онези сложни машини които отбелязват
земетресения на разстояние от десет хиляди мили… То беше една изключителна
дарба за хранене на надежди, една романтична находчивост, каквато не съм намирал у никой друг…” (Фицджералд, 1966: 6).
От друга страна, особена тежест следва да бъде придадена на компетентната
оценка на Трилинг, според която „Фицджералд вероятно е последният забележителен писател, утвърждаващ романтичното светоусещане…, вплело в себе си
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личната амбиция и героизма, както и живота, отдаден на или пожертван за
определен човешки идеал” (Trilling, 2008: 249).
Тази състоятелна теза, която е същинско прозрение на фона на честото
неразбиране на творчеството на автора, се потвърждава в едно от средоточията
на романа: „Не мога да ви опиша с каква изненада открих, че я обичам… в такова
състояние бях, откъснат от амбициите си, с всяка минута все по-влюбен, и изведнъж нищо вече не ме интересуваше” (Фицджералд, 1966: 126).
Омаловажаването на светоусещането на Скот Фицджералд по посока на привнасяне на нагласи за възприемането му като рудиментарен описвач на Ерата на
джаза от двадесетте години на ХХ век не може да бъде споделена, поради липсата на многопластова преценка. Следва да се солидаризираме с основателната
гледна точка, че „вярата в светостта на привързаността на човешкото сърце е
централната тема за Фицджералд“ (Bloom, 2006: 1).
Ако сме глухи към горното, вероятно бихме се доверили на опростенческите,
лансирани с цел задоволяване на собствени теории, но лишени от доказателствена подкрепа в която и да е част от произведението и неиздържащи дори елементарна проверка, писания, окачествяващи „Великият Гетсби” като смесица от
опит за връщане на някакъв детски рай, загубата на рая, фиксация върху майката
на писателя и травмите, породени във връзка с нея, въображаемо и надделяващо
его (Вж. Koenigsberg, 1967: 248-270) или пък безпочвеното разглеждане на
романа като опит за проучване на бизнес етиката (!) (Вж. McAdams, 1993: 653660), които в цялост изместват центъра и подценяват търсенията и духа на творбата.
Евидентно е, че когато критикът не успява да улови не просто ритъма на едно
творчество, а дори когато не е способен да отправи какъвто и да е познавателен
взор към ценността на един роман (да не говорим за дълбочината на едно творчество в съвкупност), тогава в арсенала му, далеч от литературната, както и
житейска истина, могат да се появят незащитими, грешни преценки, представени
като правдоподобни или научни такива. Едно творчество, дори само един елемент от него, може да бъде анализирано едва тогава, когато е налично вникване в
непосилните дълбини на творбата както като самостойна ценност, така и като
обект на безспорни паралели с други произведения от същия или други автори,
подплатени с конкретна опора в доказателствен план. Преди всичко обаче са
валидни смисълът и ценността на творчеството, предадени посредством посланията/прозренията на автора. Пропуска се и едно друго изкуство: „композирането на един роман се състои в съпоставянето на различни емоционални пространства и… именно в това се състои изкуството на романиста” (Кундера, 2007: 95).
А това изкуство по отношение на конкретиката на „Великият Гетсби“ е обозначено като бавното и внимателно придвижване към едно „обмислено художествено постижение” (Fitzgerald, 1924: 163).
Също така е примитивизъм да се търсят пресечни точки между живота на
автора и неговото творчество по презумпция, тъй творчеството е коренно
различна територия от (авто)биографията на автора. То е много повече от която и
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да е отделна психологическа парадигма, има собствени закони (романова история, теми, мотиви, персонажи, взаимни обусловености, включващи, но не ограничени до, гореспоменатите емоционални пространства, взаимовръзките на тези
емоционални пространства и пр.). То е и извисяване на общохуманни качества
като Човешката Идея във време на разтление на ценности, то е действително
дефинираната от Блум вяра в светостта на привързаността на човешкото
сърце, като фундамент за Скот Фицджералд. Разбира се, грешките на
Кьонигсберг в никаква степен не могат да накърнят един от знаменателните романи в литературната история. Те обаче ще служат като урок за всеки, който
пристъпва неподготвен в критическите си опити.
Друга грешка е опростенческото впускане в автобиографичното с цел търсене
на определен психологизъм в полето на самите художествени образи – известната грешка на Ставола (Spindler, 1980: 491). Това е не само непознаване на творчеството на писателя в дълбочина, а дори повече: незнание, обвито във визии в
погрешна посока, но фаворизирано като тълкувателен стереотип за проучвания.
Ако следваме подобни визии, би се оказало, че писателят няма особен принос
в литературата, въпреки множеството съществени доказателства за обратното. В
противовес на повърхностното схващане за Фицджералд се откроява авторитетната позиция, отричаща и двата псевдоаргумента за автора: той едновременно е
„закърмен с красота и нежност”, но и „Умеете да се изразявате свободно в
изречения и човек може да ги прочете и разбере… Вие показвате новия свят с
неговите нови буйства – нещо, което, колкото и да е странно, никой преди вас,
още с романа си „Отсам рая”, не бе направил” (Стайн, 1922: 528).
Фактът, че Фицджералдовите творби не губят нито от разбираемостта, нито
от смисъла си във време на модерност, белязана от ирационалност, а според Брох
и от разпад на ценности, е индикативен както с виждането на Стайн относно
Фицджералд, така и с неговото прецизиране, тъй като „новите буйства” са не
само демонстрирани, но и превъзмогнати посредством основните персонажи на
автора. Това обаче е преимуществено валидно чрез присъщата „красота и нежност” на Фицджералд, която не се вписва всред упадъка на ценности и морални
устои.
Трябва да се отбележи също така, че многократното повтаряне на неглижиращите автора „тези” потенцира ефекта на неразбирането и засилва усещането (но
в никакъв случай осмислянето), че Фицджералд е вид историограф на своята
епоха. Забравя се, че творбите на автора са далеч по-многопластови, отразяват
измеренията на човека и неговите връзки и взаимоотношения с другите, любовните трептения на човешкото сърце и практически всеки аспект от мястото на
човека във взаимоотношенията с другите, но преди всичко връзката със сърцата
на онези, които обича. Затова е мотивирана гледната точка, че „При все това за
стойността на романа верността към историческата реалност е нещо второстепенно. Романистът не е нито историк, нито пророк: той е изследовател на
съществуването”, а романът притежава силата за „изключителна интеграционна
способност… да интегрира и поезията, и философията, без да загуби нищо от

80

своята идентичност” (Кундера, 2007: 50, 71). Същото обаче важи и за значимите
разкази и новели на писателя, тъй като те са или предвестник на романите, или са
свързани с тях, но изразяват и самостойна литературна ценност, която като прозрения е сходна с романовата.
Следователно, за да се избегне напластената с неистини трактовка за автора,
е необходимо потапяне в света на Фицджералд, кореспондиращо с конкретни
неоспорими доводи, произхождащи именно от този свят, които – в кумулативен
план – са пример за творчество без оттенъци или дребнавости, заличаващо
позоваванията за безрадостния край на живота на автора (4).
Пътят към тази цел покрива изискването писателят да бъде наречен значим
представител на словото, което нееднократно е правено (5), но е облигаторен и
допълнителен ракурс към денонсиране на неправилни постановки, които преграждат пътя към верния хоризонт в познанието ни относно този американски, а
и световен, властелин на словото. Властелин, който ясно съзнава, че „умението и
работливостта имат място във всеки свят”, дори когато тези убеждения са пометени от един несигурен свят, проециращ и в литературен план ерзац послания, и
то чрез романа, защото „Видях как романът, който в годините на моята зрелост
беше най-въздействащото и най-благодатно средство за предаване на мисли и
чувства от едно човешко същество на друго, започна да се подчинява на едно
механично и комунално изкуство, което, независимо дали в ръцете на холивудските търгаши или на идеалистите, съумяваше да отразява само най-банални
мисли и примитивни чувства” (Фицджералд, 1986Б: 557).
Ако горното доказва до голяма степен, че Фицджералд винаги се е стремял да
бъде пределно контрастен спрямо баналността на епохата, спрямо известния
„крах на всички ценности“, то следва да припомним, че основните координатни
оси на творчеството на писателя са видими и с невъоръжено око, стига да са
изследвани в дълбочина. Дълбочина, при която е невъзможно мотивите и темите
у автора да се проучват чрез изолирано, несвързано със същността на голямата
Фицджералдова тема – Човешката Идея (Фицджералд, 1934: 511) – търсене или
творчеството му да бъде четено като автобиография. Тази именно мултиаспектна, значима, нетленна идея е тематиката на автора. С различните си проявления
тя е фундаментът, без който изследванията, касаещи писателя, ще страдат от
съществени доказателствени несъвършенства. Човешката Идея, изписвана от
самия Фицджералд с главни букви, намира разностранни проявления, като за
немалка част от тях вече са излагани аргументи (6). Но същите могат да бъдат
продължени и по отношение на даване на дефинитивен отговор относно вярната
посока на Фицджералд. Примерите тук са многобройни, но следва да се изтъкне,
че дори в разказ като „Странният случай с Бенджамин Бътън”, в който животът
на главния персонаж е далеч от нормален, е изведена именно същата Човешка
Идея под воала на любовта. Тя трябва да се бори с нелепите превратности, преобърнали хронологията на живота на Бенджамин и поставили го в нечовешка
рамка: да се роди старец и да завърши живота си като бебе. Дори тук на фона на
неординерността на личните преживявания, всред войните, съпътстващи живота
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на персонажа, както и на фона на допира му с неумолимата сила на бизнес
начинанията и парите, на преден план е друго, различно начало – любовта.
Осъзнаването се прокрадва не само като отглас от спомена за обичаната някога
съпруга, а и като акцент по време на диалога между баща и син: „Според теб
накъде трябва да насочим вниманието си след чуковете и пироните? – попита
след една дълга лекция по-старият Бътън.” „Към любовта – отвърна… синът му”
(Фицджералд, 2009: 33-34).
Разбира се, този мотив е най-силен във „Великият Гетсби”, симптоматичен с
паметните си слова: „Никакъв огън, никаква сила не може да унищожи онова,
което човек скътва в бленуващото си сърце” (Фицджералд, 1966: 83). Слепотата
към това внушително по важност послание за сметка на фокусирането върху
долината от пепел, празните очи на д-р Т. Дж. Екълбърг и суетата, която те
виждат, както и обръщането към богаташката природа на „златното момиче”
Дейзи, без да прозрем, че тя е бленуваната Дейзи, би означавало сами да препятстваме възможността да стигнем до същността на творбата. Защото въпреки
факта, че Гетсби умира, спасявайки Дейзи, въпреки отдаването й на расиста Том
Бюканан, въпреки обстоятелството, че Дейзи е небрежна и „смазва неща и живи
създания”, за да се оттегли в „богатството си или в голямата си небрежност...”
(Фицджералд, 1966: 151), въпреки преклонението й пред материализма, то,
оставайки на това повърхностно ниво на интерпретация, бихме профанизирали
романа дотам, че да го опразним от съдържание. Тъй като ще сме слепи както за
бленуващото сърце на Гетсби, така и за гласа на Дейзи, който мечтите не могат
да надхвърлят (забележете – мечтите, не кухите материални придобивки). Защото гласът й „беше безсмъртна песен” (Фицджералд, 1966: 83), и то на фона на обстоятелството, че лукративната „бяла” Дейзи Бюканан не е предишната романтична Дейзи Фей.
От друга страна, неунищожимото бленуващо сърце е съвсем далеч от превъплъщенията на епохата, в които емблематични са както неистовото желание за забогатяване, за показност и фалшиви ценности, така и егоизмът. Това сърце познава и превъплъщенията на „болката и горчивината, и жестокостта в целия
свят” (Фицджералд, 1999: 243), така характерни за Фицджералд, и видими не
само като последица от следвоенните реалности. Но то горещо вярва в ценностите, във вечните човешки устои – любовта, състраданието и жертвоготовността.
Допълнителен ракурс тук, който не само интензифицира посланията и духа на
произведението, а преди всичко демонстрира сетива, които не всеки притежава,
задавайки съвременните ориентири на отрицание на краха и разпада на ценности,
е тъкмо бленуващата сила на сърцето и любовта. Сила, която може да преодолее
всяка болка, всяка рана, дори физически да изгори в битката с жестокостта в
света. И въпреки това любовта, каквото проницателно наследство ни е оставил
краят на „Великият Гетсби”, винаги ще е жива. А тя не може да бъде сломена,
защото „всичко претърпява… никога не отпада” (Библия, 1982: 1 Кор. 13:7, 13:8).
Известно е, че „Идеята за любовта винаги е свързана със сериозност”, докато
„основно понятие за модерния човек” е „любовта, лишена от сериозност”
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(Кундера, 2007: 39). Във връзка с апробиране на тази сериозност, а и както е известно от друго произведение на писателя, трябва да се наблегне върху това, че в
живота няма зараснали рани. „Има открити рани; понякога те са трудно забележими, защото са се свили до такава степен, че да приличат на следа от обикновено убождане, но продължават да са рани. Белезите от страданието по-скоро
могат да се сравнят с ампутиран пръст или със загубено зрение на едното око.
Възможно е да не чувстваме липсата им нито за миг, но когато ни потрябват,
нищо не можем да направим” (Фицджералд, 1986В: 188).
Не в това обаче е същността на писателското светоусещане. Тъй като то е в
Човешката Идея, в поривите на човешкото сърце, всяка рана ще открие магистрален път към овеществяване на своята утеха и надмощие. Пример в това
отношение е увереността, че дори прежен момент на любов и щастие да е загубен, дори начинът на общение с другия да е останал в миналото, дори вече да я
няма старата романтика, дори да липсва надежда, миналото може да се върне.
Според Гетсби миналото има цена, ако възстанови онова състояние, което е
единствено сигнификантно. Миналото може да се превърне от минало във вечно
настояще и не стените на богатата къща на Гетсби ще са път към това, а решителността и нестихналата му любов. Къщите на богатите, както знаем от предвестника на „Великият Гетсби” „Зимни мечти”, са масивни, но отразяват крехкостта на персонажа, който ги обитава. И този ефект се усилва, когато любовта
отсъства. Гетсби демонстрира обратното. За него силата е в съюза на сърцата, не
в спойката на цимента, свързал камъните. И затова е прав Фицджералд, като
признава за „магическата слава” (Фицджералд, 1980: 145) на романа въпреки
изгубените илюзии и тежките, открити рани, въпреки ударите на живота. Така е
и защото според писателя „животът всъщност рядко нанасяше удари, а повечето
време заличаваше следите от тях” (Фицджералд, 1999: 169).
Прецизността изисква да се спомене, че буквалният удар за Гетсби е фатален
по отношение на живота му, тъй като той го губи в желанието си да спаси Дейзи.
Символният удар обаче е неизмеримо по-тежък, тъй като персонажът не успява
да върне любимата жена при себе си. Ако това е илюзията на „романтика по
природа” Гетсби (Lehan, 1966: 76), попаднал под жестоките удари на новата
материалистка Дейзи Бюканан, то краят е бил очакван. Но все пак бленуващото
сърце и неговата безсмъртна песен не са обикновена илюзия и ударът по Гетсби е
заличен с мечтата му и любовта, която запазва до сетен дъх. Последните са пример за подражание в Ерата на джаза, който не може да бъде загубен дори и след
фактическата смърт на персонажа. Нито пък може да бъде неглижиран заради
афишираното оставане на Дейзи при безжалостния й съпруг. Ако при Дейзи това
е далечен отглас от Плутарховата преценка, че вчерашният човек е умрял в
днешния, то при Гетсби наблюдаваме продължението, според което днешният
човек умира в утрешния, като се осъществява и далеч по-сложния процес на
надеждата, когато Гетсби „за първи път е зърнал зелената светлина в края на
Дейзиния док. Дълъг път е трябвало да измине до тази синкава морава и мечтата
му трябва да е изглеждала така близка, че би било невъзможно да не я досегне.
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Той не е знаел, че тя вече е била зад него, някъде далеч в неясната шир... Гетсби
вярваше в зелената светлина, блаженото бъдеще, което година след година се
отдалечава от нас” (Фицджералд, 1966: 153).
Ако в „Зимни мечти” е залегнал мотивът, че Декстър е имал нещо, което вече
няма, то „никога няма да се върне”, защото „…слънцето бе залязло и не бе останала друга красота освен тази на стоманата, която надживява времето”
(Фицджералд, 1986Г: 78), то в „Най-разумното нещо” е видно, че „На света има
различни видове любов, но никога една и съща два пъти” (Фицджералд, 1986Д: 95).
Но „Великият Гетсби” отива по-далеч, като показва, че любовта е в състояние на
нетленност.
Следва да се обърне внимание и на факта, че известното от „Крахът”
„разпадане”, оповестено чрез външните и вътрешни удари, връхлитащи човека, е
сложна смесица както от имплицитното „убеждение в непредотвратимостта на
краха и въпреки това решимостта да „успееш” (Фицджералд, 1986Б: 548), така
корелира и с обстоятелството, че авторът е проницателен писател, развил „защитна неуязвимост и към похвалите, и към нападките. Прекалено често хората
харесват работите ти заради криворазбрани неща или пък ги харесват хора, чието
неодобрение само би те поласкало. Никой добър писател не гради делото си
върху вкуса на публиката и човек се научава да върви напред, без да търси
примери и без да се страхува” (Фицджералд, 1986А: 570-571).
Без да търси примери, освен онези, които животът на сърцата дава, и без да се
страхува, без страх от епохата на повалени ценности, нито от ударите на живота.
Такъв е истинският Фицджералд. Той би останал неразбран, ако не се вглеждаме
в творчеството му, ако не виждаме заличаването на следите на ударите посредством силата на бленуващото сърце на Гетсби.
Напълно достоверно е и виждането, че Гетсби е „истински велик със силата
на своето чувство, с предаността към мечтата си, с това, че е надарен с „редкия
дар на надеждата”… с душевната си щедрост, която в друга среда и друга обстановка може би биха го направили герой“ (Старцев, 1966: 159).
А обстоятелството, притеглящо като магнит вниманието към Гетсби, към
Фицджералдовия роман и самия автор, е виртуозната романова история и нейният персонаж – мерило за онези, които няма просто да издържат, а ще надделеят. Ще надделеят, изпълнявайки Фокнъровото пророчество, с което по-късно,
през 1950, той ще откаже да приеме края на човека.
Нещо, което – чрез Гетсби – е сторил и Фицджералд през 1925.
Бележки:
1. В това отношение вж. и Mizener, A. (ed.) F. Scott Fitzgerald: A Collection of
Critical Essays. Prentice-Hall, 1963, p. 35
2. Въпреки твърде добрата им обрисовка в произведенията на автора, което
при глъбинно вникване демонстрира ефимерността на Ерата на джаза и
обществените процеси, които ги обуславят, приемите не са симптоматични за
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ценностните критерии на Фицджералд. Интересен факт е, че Гетсби, странящ от
организираните от самия него помпозни тържества, излага (чрез тях) на показ
онези черти на богатите, които ги капсулират в лицемерието им и ги отчуждават
от човешките ценности. От друга страна, „Великият Гетсби” (1925) е сред романите в литературната традиция на Америка от ХХ в., след „Невинни години” на
Уортън, обозначаван като а novel of manners (което не означава, както едностранчиво твърди Тътълтън, че писателят е единствено социален историк на
Ерата на джаза). „Великият Гетсби” е първият роман, изследвал връзката Лонг
Айлънд-Манхатън в разноликите й проявления. (Вж. напр. Fisher, P. “The Novel
as Newspaper and Gallery of Voices: The American Novel in New York City: 18901930”. In: Th. Bender and C. E. Schorske (eds.) Budapest&New York: Studies in
Metropolitan Transformation, 1870-1930. Russell Sage Foundation, 1994, p. 339).
Това обаче не трябва да ни отдалечава от мисълта, че „Великият Гетсби” е
явление сред прозата на двадесетте години на ХХ в., тъй като комбинира в себе
си както Кийтс, така и Конрад, за да създаде във време на модернистични
произведения романтичен, но и правдив (влиянието на Кийтс), и съвършен
(влиянието на Конрад) роман, устремен към човешкото сърце, който същевременно е и роман-еталон. По собственото определение на Фицджералд, „Мисля,
че романът ми е вероятно най-добрият американски роман, писан някога” (Вж.
Kuehl, J. and J. R. Bryer (eds.) Dear Scott/Dear Max: The Fitzgerald-Perkins
Correspondence. Charles Scribner’s Sons, 1971, p. 76).
Този роман, освен всичко друго, поставя под съмнение и критикува заложения през двадесетте години на ХХ век материален уклон сред американците,
състоящ се както в един нараснал жизнен стандарт, изпълнен с „пари, повече от
необходимото”, така и в усещането за все повече „безгрижен и лесен живот,
който американците са имали през този период” (O’Neal, M. J. Decades of
American History: America in the 1920s. Stonesong Press, 2006, p. 5).
3. Начинът на забогатяване на персонажа, без да са ясни важните причини,
поради които това се случва (Гетсби „всъщност нямал никаква възможност –
нямал зад себе си уютна семейна среда и бил изложен на опасността да бъде
запокитен къде ли не по света по каприза на едно безлично правителство”), не
следва да бъде разглеждан без изградена връзка със същественото за персонажа:
фактът, че Гетсби е знаел, че „Дейзи е нещо изключително, но не проумявал
точно колко и изключително можело да бъде едно „добро” момиче. Тя изчезнала
в своята богата къща… като не оставила на Гетсби нищо. Чувствал се оженен за
нея...”
Затова търсеното богатство няма материална стойност, то е без цена. Романът
е категоричен и трябва да бъде интерпретиран спрямо точния му смисъл: „Когато
се срещнали наново, два дни по-късно, Гетсби бил онзи, който се задъхвал от
очакване… Верандата й блестяла от купения лукс на отразена светлина; плетената скамейка проскърцала луксозно, когато тя се извърнала към него и той целунал страната й и прелестната й уста. Тя била настинала и това правело гласа й
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по-дрезгав и по-чаровен от всякога и Гетсби бил завладян от младостта и
тайнствеността, които богатството скътва и запазва…” (Фицджералд, 1966: 126).
Когато Гетсби се стреми към материална независимост, то не е за да впечатли
неимоверно Дейзи Фей, а за да предложи същата младост и тайнственост, които
богатството (не само в буквален смисъл) скътва и запазва. Разликата обаче се
таи във фамилията на Дейзи. Защото – откакто тя носи името Бюканан – за нея
богатството е фетиш, докато мерило за Гетсби е пълното с романтика описание
на завръщането му в Луивил – мястото, което Дейзи Фей е направила прелестно.
В двете позиции е отликата във възприемането на богатството от Дейзи Бюканан
и Гетсби.
4. Следва обаче да бъде известно, че отговорът на този въпрос се намира в
забележителни произведения от автобиографичната проза като „Крахът” и
„Ранният успех”, в които са очертани проявленията на значимите превъплъщения, проправящи линията живот-творчество. А в подкрепа на гледището, че животът на Фицджералд не може автоматично да се прехвърли към творчеството
му, дори и да се откриват автобиографични белези, е обоснованото становище:
„Но писателят прави книгите си от думи, а не от неудачите си… Писателят не
слага нещастията си в книгата, както художникът не слага модела в картината си:
вдъхновява се от тях; а те остават такива, каквито са”. (Сартр, Ж. П. Ситуации 1:
Литературна теория и критика. ЕА, Плевен, 1996, с. 256).
5. Вж. напр. Bryer, J. R. „The Critical Reputation of F. Scott Fitzgerald”. In: R.
Prigozy (ed.). The Cambridge Companion to F. Scott Fitzgerald. CUP, 2002, pp. 209235.
6. Вж. Велчев, Р. „Човешката Идея: значимостта на Скот Фицджералд. – В:
Сборник „Дни на науката 2011”. СУБ, Велико Търново (под печат).
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