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УВОД
Теоретичната дискусия за изследване на релациите между език и
мислене се е задълбочавала през вековете с противоречащи си лингвистични разработки, всяка от които е акцентирала върху различни параметри и
по този начин е имала променен фокус. Комплексният подход към лингвистичните факти изисква анализ не само от чисто лингвистичната позиция, а
и обединяване и синхронизиране на анализите от семасиологична, психолингвистична, културологична и когнитивна гледна точка. Отправен момент при това синхронизиране в настоящата лингвистична разработка е когнитивната парадигма, представяща в семантичен и прагматичен план процеси на знанието във връзка с комуникативното поведение с цел разрешаване на проблеми в общуването (т. нар. интелигентно поведение).
Изследването представлява опит да се продължи актуалната дискусия
във философията на езика за граматиката на менталността, както и за
същността на прагматическата интерпретация. Тази дискусия води
началото си от древността, когато с модификациите на мисълта се е
занимавала поетиката, а реториката е обхващала процесите, чрез които
установените вече мисли се превръщат в установени езикови изрази (Popov
2016: 24). Философите се включват в диспута, още когато гръцкият
философ Ксенократ разграничава три основни форми на битието:
разумното, разбираемото и третото, което е съставено от тези две.
Съответствията на посочените три форми според Ксенократ са: смисълът,
интелектът и мнението, т.е. разумното е смисълът, разбираемото е
интелектът, а мнението е съвкупност от смисъла и от интелекта.
През далечната 1957 г. американският езиковед Ноам Чомски
представя новаторския си проект „Синтактични структури“ и концепцията
си за менталната граматика (Chomsky 1957). В контекста на
продължаващата дискусия през годините лингвистичната прагматика се
обогатява и с понятия като граматическа компетенция и прагматическа
компетенция (Chomsky 1980). Десет години по-рано Роман Якобсон, както
и други преди него, вече категорично е заявил, че „[п]ри човека всяка
комуникативна система е в корелация с езика“ (Jakobson 1970: 521).
Допирателни линии с културната антропология в този диспут се
откриват и чрез класическата постановка на Ричли Х. Крейпо за аспектите
на културата, които „се усвояват чрез пряко или непряко наблюдение на
чуждото поведение“ (Kreypo 2000: 26). Научното разискване в днешно
време се допълва от идеята за „мислителна и духовна настройка на
отделния индивид и обществото като цяло“ (Ter-Minasova 2008: 41). Тази
настройка „(пред)определя жизнената дейност на представителите на тази
общност и тяхното поведение в повечето случаи неосъзнато“ (Dimitrova
2013: 4).
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Всички тези иновативни за времето си постановки са част от
осъзнатата нужда да се оформи най-оптималната парадигма за изучаване на
релевантни лингвокултурологични феномени и прагматически, екстралингвистични фактори.
За да се аргументира интердисциплинарният характер на настоящата
работа, в нея се представят утвърдени теории, разнородни хипотези и
когнитивни модели от различни области – когнитивна лингвистика,
лингвистична
прагматика
(прагмалингвистика),
лексикология,
семасиология, комуникативно-когнитивна прагматика и когнитивна
психология. Изследването се съсредоточава върху системно- и
структуроопределящи семантични пространства на немския език, чиято
знакова система служи не само за познание и за комуникация, а и като
немскоезичен културен код за предаване на акумулираната през вековете
ментална информация.
Изследователският интерес е със специален фокус върху системата на
немския език (като вътрешно организирана съвкупност от елементи,
взаимнообусловени и взаимосвързани), както и към структурата му (като
вътрешна форма и схема на отношенията на елементите).1 Търсят се
отговори на въпроси като: Как носителите на немския език възприемат и
оценяват заобикалящата ги действителност? Как те формират
специфичното си „ментално“ и „културно огледало“? Дали тези аспекти на
културата, „на които ни учат експлицитно“ и които „често ни се представят
като правилното поведение“ (Kreypo 2000: 26), действително са такива?
В съвременен прагматически план подобно изследване поставя акцента
върху натрупана информация и опит от сферата на лингвистичната и
социокултурната компетентност (Dimitrova 2013: 2). Социокултурната
компетентност като елемент на комуникативната компетентност се налага
като все по-важен и актуален момент в процеса на чуждоезиковото
обучение. Дидактически аспект, релевантен за изследователската линия, е
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР)2,
влязла в сила от 23 април 2008 година по Препоръка на Европейския
парламент и Съвета на Европейския съюз относно ключовите
компетентности за учене през целия живот, приета на 18 декември 2006
г.3 Създадената през 2008 г. ЕКР е преразгледана през 2017 г.4, адаптирана и
1

Въз основа на посочвания за двата езика общ индоевропейски произход може да се
отбележи, че немският и българският език са далечнородствени езици, бел. моя (А.И).
2
http://uni-sz.bg/truni6/wpcontent/uploads/vmf/file/European%20Qualifications%20Framework%20(EQF).pdf (достъп
на 03.10. 2020)
3
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=BG (достъп на 03.10. 2020)

8

подготвена за предстоящите предизвикателства с „цел подобряване на
качеството и значението на обучението, осигуряване на повече видимост на
уменията и подобряване на определянето на необходимите умения.“5
Способността за решаване на проблеми, за прилагане на логическо,
интуитивно и творческо мислене,6 за сътрудничество и за
саморегулиране са сред познавателните умения, чрез които според ЕКР ще
се създава новото познание.7
Друг важен момент е определянето на изходните величини, което пък
задава параметрите на лексикално-семантичния анализ в работата.
Същевременно се очертава и семантичната рамка, която позволява да се
работи в определени, предварително зададени граници.
Основни цели на разработката са:
1. Да се изследват лексикални репрезентации в немския език, които
аргументират предположението, че в немския език преобладават
смислови синоними на лексемата Gedanke, както и глаголни лексеми за
когнитивни действия, чиито семантични признаци оформят профила на
характеристиката рационалност – за сметка на по-малкия брой
репрезентации на лексикални единици, чрез семантичните признаци на
които в езиков план се представя характеристиката интуитивност.
2. Да се разработи когнитивно-лингвистичен модел, позициониран, от една
страна, върху когнитивна парадигма, обхващаща комплекс от теории,
насочени към представяне в психологически и прагматичен план на
процесите на знание във връзка с интелигентното поведение на хората, а
от друга – върху комплекс от парадигматични и синтагматични
отношения между елементи в лексикално-семантични групи в немския
език.
3. Въз основа на лексикално-семантичен анализ на лексикални езикови
обекти в немския език да се представят съответни лексикални единици и
4

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&qid=1636117807003&from=BG
(достъп на 03.10. 2020)
5
https://www.navet.government.bg/bg/media/EQF-Interactive_Brochure_BG.pdf, стр.5.
(достъп на 03.10. 2020)
6
Срв. http://uni-sz.bg/truni6/wpcontent/uploads/vmf/file/European%20Qualifications%20Framework%20(EQF).pdf, стр.
11. (достъп на 03.10. 2020)
7
Срв. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=GA, стр 2. (достъп на 03.10.
2020)
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в българския език (при превода им от немски на български език). За
изходна величина служи терциум компарационис (tertium comparationis
– Rein 1983: 4), който е базата за съпоставка, „еднакво независима от
съпоставяните езици“ (Legurska 2009: 5). Такава база за съпоставка са
двете концептуални характеристики в работата: рационалност и
интуитивност.
Формулирани са следните задачи, произтичащи от основните цели:
1. Да се оформят двата основни ракурса, определящи общата когнитивнопрагматическа рамка по отношение на релевантни за работата понятия, а
именно: семантичен и прагматичен.
2. Да се ексцерпират лексикални езикови обекти в немския език, които в
работата се открояват със специфичен семантичен профил.
3. Да се анализират вътрешно-семантични и вътрешно-структурни
отношения, които водят до семантично разчленяване и до многобройни
семантични варианти на елементите в лексикално-семантичните групи.
4. Да се представят семантични трансформации при анализираните
словообразувателни модели, израз на различни аспекти на концепта
взаимодействие.
Основни методи на изследване в работата са:
1. Компонентен анализ на лексикални репрезентации на няколко
основни концепта.
2. Лексикално-семантичен анализ на смислови синоними.
3. Семен анализ на речникови дефиниции.
4. Дескриптивен метод.
5. Билатерален метод на съпоставяне.
Методът на компонентния анализ е един от най-подходящите методи за
анализ на семантичната структура на думата. С помощта на този метод
значението на думата може да се разложи на прости, съставни части,
наречени семантични компоненти или семи (семантични маркери), като по
този начин се изследват групи лексеми, отнасящи се до едно и също
семантично поле. Добра основа за относително диференциране на
значението на съответната лексикална единица в рамките на едно
семантично гнездо са повтарящите се семантични компоненти.
С помощта на билатералния метод на съпоставяне могат да се
противопоставят съпоставими равнопоставени явления (лексикални
единици и техни значения) от немския и българския език. В работата се
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използва и дескриптивният метод – лексикографското тълкуване се приема
като дескрипция, която се състои от диктум (пропозиция) и модус
(модалност) (Bai 1955; Filmor 1981: 403). Модусът е „свързан […] и със
субекта на изказването – неговото […] отношение към действителността,
виждане за означаемото“ (Pernishka 2008: 148). Лексикално-семантичният
анализ е фокусиран на равнище микросемантика (отделни думи и
значения), като се акцентира върху понятийния аспект на концептите
взаимодействие и мисловност.
Взаимодействието се разглежда като сътрудничество, опозиция и
превъзходство. Тези три синтагматични бази (сътрудничество, опозиция и
превъзходство) са в основата на три форми на устна комуникация, които са
обект на разглеждане в работата: диалог, дискусия и дебати. Предмет на
изследване е лексикално-семантичната система на немския език, като
резултат от сложните взаимодействия между значенията на думите.
Формулира се следната работна хипотеза: в немския език в значителна
степен преобладават понятийни синоними на лексемата Gedanke, чиито
интегрални семантични признаци оформят профила на характеристиката
рационалност, за сметка на по-малкия брой лексикални единици, чрез
интегралните семантични признаци на които в езиков план се представя
характеристиката
интуитивност.
За
немскоезичното
културно
пространство е характерна мисловната и духовна (неосъзната) нагласа за
рационалност, контраинтуитивност при вземане на решения и при
справяне с проблеми. Тази ментална настройка е експлицитно представена
чрез езикови структури, използвани с определена интенция в
комуникативни актове.
За доказване на тази хипотеза примерите са подложени на лексикалносемантичен анализ и са ексцерпирани глаголни лексеми за когнитивни
действия, както и техни смислови синоними в немския език.
Основополагащ елемент е допускането, че хората (в частност тези, които са
носители на немския език) са склонни да вярват в това, че те мислят
рационално и тази склонност има своя езиков израз в лексикални езикови
обекти, които те използват с комуникативна цел. Този когнитивен подход е
необходим, тъй като „[п]редимствата на когнитивния подход при
лингвистичното изследване и описание са в тясната връзка на езиковата
единица, като обект на наблюдение, със субекта, който я използва, с
неговия интелект, чувства, оценки […]“ (Pernishka 2008: 143).
Когнитивният подход към езика е насочен към анализиране и
класифициране на лингвистични явления „във връзка с начина на мислене“
(Dobreva 2020: 56).
В работата се приема дефиницията на Иосиф Абрамович Стернин за
комуникацията като „осъзнат, рационално оформен, целенасочен
11

информационен обмен между хората, придружен от индивидуализация на
събеседниците, установяване на емоционален контакт между тях и обратна
връзка“8 (Sternin 2001: 51). Съществен за формулираната хипотеза е и
въпросът: „[…] как с помощта на елементи от лексикалната система
(активния речник), които принадлежат към различни части на речта и имат
различна морфологична и синтактична характеристика, се означават
прагматични по тип значения“ (Tisheva 2013: 5). Прагматичната
информация е налична
„не само в речта, […], но и в лексикографския метаезик […] един
речник предоставя много повече данни за когнитивистиката, отколкото
изглежда от традиционна гледна точка. Съвременният тълковен речник
все повече се утвърждава в научното мислене като труд, който не само
дава информация за семантиката (заедно с формите на думите и
лексикализираните словосъчетания), но и много по-богато познание
върху езика“ (Pernishka 2008: 144 – 145).

В речника се откриват когнитивни дефиниции, които са с насоченост
към носителя на съответния език и които са „средство за интерпретация на
света, което включва езиково и културно релевантни за даден клас обекти
признаци и отношения“ (Anushevich 1994: 115). Интересът към
семантичната езикова реалност от друга страна е провокиран от стремежа
да се достигне до адекватното езиково знание, което би било илюзорна
задача, ако не е налице съотнасяне „с теоретичните възможности за
словесно означаване и знаково системообразуване, които са предпоставка
за прагматично-актуалното функциониране на езиковите единици в речта“
(Kasabov 2014: 104). Илюзорността на задачата би придобила още пошироки очертания, ако не се приеме, че е „неизбежно прагматичната
информация да не се различава винаги от семантичната“ (Pernishka 2008:
166) и ако се забрави, че се „променят не само понятията за нещата, но и
тяхното словесно кодиране, което неминуемо води до необходимостта от
„нова езикова компетенция“ на съвременния човек“ (Popova 2009: 142).

8

Курсив в цитата мой, А. И. Преводите от руски на български език тук и навсякъде в
работата са мои, А. И.
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ПЪРВА ГЛАВА
ТЕОРЕТИЧНА И ТЕРМИНОЛОГИЧНА РАМКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
За да се откроят основните изследователски линии в работата, би следвало
да се въведат някои важни термини, за да се направи обзор на дефиниции,
както и да се представят концепции, които маркират логическата рамка, но
оставят свободен пътя за тълкуване на лингвистични явления в когнитивна,
семантична и прагматична светлина.

1. Интелект, интелигентност
Понятието интелигентност в настоящата работа се дефинира в контекста
на проблема за комуникационните връзки и комуникационното поведение на
индивидите. От традиционната концепция на Алфред Бине и първата метрична
скала на интелигентността на Симон-Бине до новите теории за успешната
интелигентност на Робърт Стърнбърг, за множеството интелигентности на
Хауърд Гарднър и за емоционалната интелигентност на Даниъл Голман не се е
променил един-единствен факт: „Дълбоките недра на нашите умове си остават
лична територия…. Умът извлича максимална полза от ресурсите, които са му
на разположение – и тези ресурси се състоят от няколко интелигентности“
(Gardner 2014: 105).
Интелигентностите се дефинират като своеобразен микс от генетика и
динамично взаимодействие между среда и индивид (Gardner 2004: 46). Този
микс е отразен и в трите типа интелигентности, предложени още през 1920г. от
Едуард Торндайк: абстрактна (понятийна), практическа и социална
интелигентност (Thorndike 1920: 227 – 335). През 1929г. Жан Пиаже излага
тезата си, че общуването, адаптирането към средата и емоциите са ключови
фактори за формирането на човешката интелигентност (Siyman, Kenrik 2005:
399), която по-късно Гарднър определя като „разлика между индивидите […]
по отношение на интересите“ (Gardner 2014: 48).

2. Интелигентна система, интелигентно поведение
Като интелигентна система в научния дискурс се интерпретира такава
система, която „винаги е поставена в социална среда”, а пример за такава
система е и човекът (Unseld 1990: 10).9 Наличието на такава социална среда,
както и взаимодействието между система и среда създават необходимите
условия за развитие на човешкия интелект, като ориентировъчната и
9

Изследователи се фокусират при това и върху учебната среда, насочена към
определена цел, възникнала при симулиране на реални учебни ситуации, предявяващи
определени претенции в когнитивен план спрямо интелигентната система (Messner,
Blum 2006:5).
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информативната функция на обкръжаващата среда са сред най-релевантните.
Всяка интелигентна система притежава потенциала да наблюдава средата, да я
проучва, като при това „[…] количествено и качествено да разширява знанието
си“ (Unseld 1990: 10).10 Когато това знание не ѝ е познато, се наблюдава т. нар.
когнитивна чуждост.
Под интелигентно поведение се разбира специфично взаимодействие
между интелигентна система и среда, което предполага възможност да се знае,
да се разсъждава логично и да се действа целенасочено. „Не можем да
характеризираме едно действие или решение като интелигентно, ако нямаме
представа какво целѝ, за какво е предназначено, какви други възможности е
имало и каква е ценностната система на участниците“ (Gardner 2014: 49).
Интелигентното поведение включва реактивност, проактивност и възможност
за взаимодействие с други хора, което дава възможност на интелигентната
система човек да се адаптира към средата.

3. Лингвистична интелигентност. Социална интелигентност
Релевантни за целите на настоящата работа са понятията лингвистична и
социална
интелигентност.
В
своята
същност
лингвистичната
интелигентност е свързана с говоримия и писмен език: способността да се
изрази с лекота това, което се мисли, способността за овладяване и използване
на естествени езици при предаване и преобразуване на информация, както и
активното участие на хора с такава интелигентност в дискусии и дебати се
приемат като основание за твърдението на Гарднър, че „[х]ора с висока
лингвистична интелигентност лесно обработват лингвистична информация.
[…] Как даден човек ще реши да използва своята лингвистична
интелигентност е въпрос, който опира до неговата ценностна система и
морални норми“ (Gardner 2014: 42).
От друга страна, биологичната основа на интелигентността предполага
наличие на ядро от „характерна само за нея логическа операция или набор от
операции“ (Gardner 2014: 18). Чувствителността към звуковете на речта се
определя като „ядро на лингвистичната интелигентност“ (Gardner 2014: 18), а
„лингвистичните зони във фронталните и темпорални дялове имат по-голямо
значение за логическата дедукция“ (Gardner 2014: 24). Лингвистичната
интелигентност се задейства от характерни само за нея информационни
стимули, които могат да бъдат стимули от външната среда, но същевременно
могат и да са вътрешноиндивидуални стимули. Чрез нея може да се прояви
вътрешноличностното познание (Gardner 2014: 30) – в „дискурсивни изказвания (в речеви актове), […] които неизбежно изразяват и отношение (мнение) за
казаното в различни наклонения и модалности (Kasabov 2014: 115 – 116).
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Тук и навсякъде след това в текста преводът на цитати и на термини е мой (А. И.),
освен на места, където изрично е посочен друг източник/преводач.
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Умението за взаимодействие, способността за сътрудничество с другите
(по-конкретно: способността на човек да накара другите да си сътрудничат с
него) Карл Албрехт описва като социална интелигентност. В представения от
него модел за развитие Албрехт се фокусира върху пет измерения на
социалната интелигентност: 1. Осъзнаване на ситуацията. 2. Присъствие. 3.
Автентичност. 4. Яснота. 5. Емпатия (Albreht 2006: 13 – 29). Още в началото на
20 век Едуард Торндайк приема, че социалната интелигентност е вид
когнитивна способност на човека, а не личностна диспозиция, която той
дефинира като способност на човека да разбира другите и да действа разумно
в човешките взаимоотношения (Thorndike 1920: 227 – 335). Гарднър от своя
страна разграничава междуличностна и вътрешноличностна интелигентност:
„Междуличностната интелигентност дава възможност на индивида да разбира
другите хора и да работи с тях. Вътрешноличностната пък дава възможност на
човек да разбира самия себе си и да работи със себе си“ (Gardner 2014: 31).

4. Интелектуална рефлексия
Рефлексивната проблематика възниква във философския дискурс, но е
обект на интерес и в много педагогически и психологически разработки. Било
като философска проблематика или като психологическа концепция,
рефлексията е занимавала умовете на много забележителни изследователи и в
области като психолингвистика и невролингвистика. Разглеждана като
явление, процес, способност, процедура, диалог, рефлексията е свързвана със
същността на човека, с неговото съзнание. Основа за концепции, теории,
подходи, класификационни схеми, модели и експериментални системи на
обучение, рефлексията насочва към класиците на рефлексивната проблематика
Джон Лок и Готфрид Лайбниц. Сред българските автори се открояват
иновативните изследователски разработки на Веселин Василев, Петър
Николов, Любен Десев, Антония Кръстева, Иса Хаджиали, Теодора Коларова,
Антоанета Момчилова и др. Всеки един от тях разглежда проблема за
рефлексията през специфичен фокус, който се обогатява и разширява чрез
теоретични и практически проекти.
В настоящата работа доминират няколко базисни тези за рефлексията,
които определят и интерпретационната палитра на значимите за целите на
изследването научни тълкувания. В редица разработки се изхожда от
обстоятелството, че интелектуалната рефлексия предполага когнитивна
автономност, осъзнато протичащи мисловни процеси, както и че се развива в
активна комуникативна среда (Vasilev 2006: 22; Momchilova 2014: 25). По този
начин тя допринася за диалектическата свързаност между когнитивно
действие и знание. Рефлексията е поставена „в основата на […] комуникацията
и цялостното взаимодействие между двама души“ (Zaharieva-Tsvetkova 2017:
5).
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В други теоретични проучвания тя се разкрива като феномен, разкриващ
ниво на развитие на мисленето (Dewey 2001: 324). Като интелектуална
способност рефлексията е форма на „независима (автономна) интелектуална
инициатива, дисциплина и контрол“ (Vasilev 2006: 16, 18). В част от научните
тълкувания рефлексията се смята за интелектуална процедура, която е
„социокултурно обусловена, съзнателно насочена и осмислена към
самопознание“ (Vasilev 2015: 72 – 73). В този случай се говори за
авторефлексия, която предполага анализ на собствените мисли и
самонаблюдение. Чрез самонаблюдение и самопознание се цели осъзнаване на
собствената познавателна дейност, а чрез диалогично мислене се стига и до
осъзнаване на интерактивния процес при общуване с другите (ZhelezovaMindizova 2014: 115 – 116). Смята се, че като интелектуален механизъм
рефлексията функционира, за да се регулира собствената дейност и действия
(Vasilev 2006: 19).

От особен интерес за целите на настоящото изследване е тезата за
рефлексията като висш психичен процес, който се отнася до „вътрешна
словесна дискусия“ (Hadzhiali, Tsanova, Raycheva, Tomova 2014: 41). Чрез
рефлексивно протичащ анализ (относно себе и в себе си) се оценява
индивидуалният потенциал за справяне
с проблема, при което
индивидуалните ресурси се свързват със специфичните особености на
проблемната ситуация (Vasilev 2006: 18). Процесът на рефлексия включва и
набелязване на план за решаване на проблема.
Организираността в мисловен план, интелектуалната организираност е
вследствие от „ […] организацията на действията. Всички […] или повечето
хора постигат порядък в мислите си благодарение на подреждането на
постъпките“ (Dewey 2002: 46 – 47). Процесът на рефлектиране организира
дейностите (аранжира познавателните действия) и по този начин модифицира
човешкото поведение. Връзките между знание и когнитивна дейност се
отнасят до понятието когнитивна схема: схема, която напълно осъзнато и
ефективно насочва когнитивната дейност и я прави достъпна за рефлексивен
контрол (Vasilev 2006: 56).
Наличието на осъзнати когнитивни схеми е необходимо условие за
протичане на процес на рефлексия. Релевантен е въпросът, в какви когнитивни
схеми се извършва структурирането на мисли и действия. С помощта на тези
когнитивни схеми се класифицира информацията: когато те бъдат
„разкодирани“, информацията се превръща в знание (Vasilev 2006: 45).
Неуспешната комуникация много често е в „резултат на неточно възприемане,
непълно осмисляне и неадекватно на ситуацията анализиране на изказването“
(Boykova 2011: 6). Целта, която следва да се постигне, е постигането на
когнитивна автономност: действащият индивид трябва да е в състояние, сам да
изследва рефлексивните технологии и да ги подобрява.
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5. Рефлексия и диалогично ориентирана комуникация за

култура на съвместност на мисленето
Като „един от предшествениците на концепцията за диалогичния
генезис на рефлексията“ е определян Жан Пиаже (Vasilev 2006: 19). В
редица съвременни изследователски проекти като особено значима се
приема ролята на диалогично ориентираната комуникация, на диалогичната
активност по отношение на рефлексивното мислене (Georgieva 2001: 139 –
140). Рефлексията от своя страна предполага промени в човешкото
поведение (Momchilova 2014: 25). При мислене в условия на сътрудничество като определящи се оказват фактори като диалогичната интелигентност, диалогичното поведение и като резултат от това – диалогичните
отношения (Korpiun 2015: 2; Hartkemeyer, Hartkemeyer 2015: 45).
Човешкият мозък се разглежда като социален конструкт, неповторим в
своята индивидуалност, но формиран с помощта на опит, който
представлява взаимодействие със социалната среда, с другите хора (Hüther
2015: 35). Диалогичното мислене предполага готовност за изясняване на
причините, довели до пораждане на различни от собствените тълкувания
(Korpiun 2015: 167 – 168), като тук са важни нагласите, а не използваните в
диалога техники (Hartkemeyer, Hartkemeyer 2005: 38). Способността да се
наблюдава, без да се оценява, се възприема като най-висшата форма на
човешка интелигентност (Rosenberg 2007: 43). Съвместното и рефлексивно
наблюдение на поведение и нагласи по време на диалогична
интерактивност изисква както възприемане и осъзнаване на собствените
чувства и мнение, така и осигуряване на достъп на партньора до участие в
диалога (Isaacs 2011: 141).

6. Комуникативна среда. Динамика на комуникационните
връзки
Комуникативното поведение може да улесни или да влоши процеса на
социализация на индивида, тъй като комуникацията не е просто обмен на
информация, или на значения, а до голяма степен и обмен на нагласи. В такъв
контекст средата се разглежда и като сбор от комуникационни връзки, като
фокусът е насочен към динамиката на тези връзки (Mohr 2006: 86). Тази
динамика обаче преди всичко изисква „разликите между отделните мисловни
и поведенчески мостри да се поставят и обвързват в рамките на пъстрата
картина на света като конструктивно обогатяване на общото и частното
културно пространство“ (Boycheva 2021: 7).
Най-важното условие за успешна комуникация е това, реципиентът, към
когото е насочено нашето усилие за комуникация, също действително да
разбере това усилие (Pafel, Reich 2016: 3). Към този опит за комуникация се
причислява и очакването на комуникативния партньор (на говорещото лице),
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да бъде разбран от адресата (Meggle 2010: 71) Хората развиват рутина на
тълкуване и действие в комуникативен план, но те показват и креативност, ако
се сблъскат с притеснения или заблуди (Keller 2012: 34). Понятието креативно
действие тук се разбира като признак на субективно действие, а не като
институционализирано и обективно обновяване и признаване (Knoblauch 2011:
100).

7. Форми на устно общуване, основа на логико-ментално поле:
диалог, дискусия, дебати
Диалектиката като „наука за разговора, беседите, начините за водене на
спор и убеждаването (от гр. Διαλέγομαι – разговарям, водя спор)“ датира от
древността (Popov 2016: 26).
Допирна точка между поетика и диалектика се явява съчиняването.
Науката за съчиняване на диалози Аристотел нарича διαλεκτικά (Popov 2016:
26). Диалогът (от гр. – δια, през, λόγος – дума) като интерактивно събитие е
модел за комуникация, който изисква преодоляване на теснотата на
собствените възгледи, разширяването им посредством вникване в същността
на възгледите на комуникативните партньори, като съвместно се търсят нови
гледни точки (Mayrhofer-Battlog 2018: 136, 337). Мисленето ни е това, което
разделя и фрагментира света, а диалогът се възприема като „свободен поток на
съзнанието, който протича сред нас, през нас и помежду ни“ (Bohm 2008: 32).
Целенасочената комуникация се основава на „интелигентно мислене,
знание за причини, връзки“ и е „образец на човешко поведение“ (MayrhoferBattlogg 2018: 107), а за готовността за съвместно конструиране на знанието,
както и за отвореност към колективната същност, релевантна роля играе
съвместното диалогично мислене, което предизвиква рефлексия в най-голяма
степен. Докато тъкмо за диалога основополагащи са партиципирането,
участието и съвместността в мисленето, то в дискусията цялостта се
разчленява, разделя се с цел, другите да осъзнаят, да вникнат в нашия начин на
възприемане и интерпретиране на света. Критично възприемане на фактите в
динамични условия и насоченост към доминиране над противоположната
концептуална система – така накратко може да се открои профилът на процеса
на дебатиране.

8. Мислене. Менталност
През далечната 1968г. Джордж Ланд и Бет Джърман провеждат тест с
деца, който всъщност има за цел да определи креативността на учените и
инженерите, които работят в НАСА. Двамата решават да направят това
проучване за креативност и въображение и с 1 600 деца на възраст между 4 и 5
години, като резултатът е изумителен: 98 процента от децата получават оценка
„гений”! Децата, когато са вече на 15 години, отново са подложени на същия
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тест. Установява се, че само 12 процента от децата в групата получават оценка
„гений“. През следващите години Джордж Ланд тества и случайна извадка от
възрастни хора: само 2 процента от тях попадат в графа „гений” (Land, Jarman
2011)!
Анализирайки тези резултати трябва да се има предвид, че тестовете за
креативност от 60-те години на 20 век са фокусирани предимно върху
дивергентното мислене, което се изразява в способността на човек да намира
връзки между привидно несвързани едно с друго неща. Въпросът, който
винаги е занимавал умовете на изследователите, е: може ли човек да се научи и
да стане креативен? В търсене на тези 98 процента детска креативност редица
изследователи дефинират различни видове мислене: дизайнерско мислене,
латерално мислене (de Bono 1971), дивергентно мислене (Sternberg, Williams
2014: 233; Sabitzer 2012: 11), нестандартно мислене (de Bono 1976: 5),
креативно мислене (Gmeiner 203: 33 – 34), спекулативно мислене (Gmeiner
2003: 33), творческо мислене (Sternberg, Williams 2014: 208; de Bono 2001; de
Bono 2008), метафорично мислене (Levchev 2003: 50).
В книгата си „Техника за раждане на идеи” Джеймс Уеб Янг дефинира
понятието идея като „ […] нищо повече или по-малко от нова комбинация на
стари елементи” (Young 2003: 15). Подобна интерпретация води и до отговор
на въпроса, дали човек може да стане креативен; Да, може, креативността не е
запазена територия на малцина избраници, но е необходимо да не забравяме
едно важно условие: възможностите да ги превръщаме в способности, в
умения. За тази трансформация на възможности в способности е необходима
енергия. Браян Клег и Пол Бърч използват понятието ментална енергия (Kleg,
Bich 2004: 7). Един от основните закони във физиката, законът за запазване на
енергията, гласи, че пълната енергия на една затворена система е константа по
отношение на времето, т.е. запазва се с времето, тя може да се преобразува от
една форма в друга, но не може да бъде унищожена. Законът важи за всякакъв
вид енергия (Mayer 1971).
Според теста на Джордж Ланд: креативната ментална енергия на
възрастните се измерва в скромните 2 процента, но тя е запазена, т. е.
изследванията могат да покажат само това, което човек в момента разкрива
като свой потенциал, но скритият, неразвит потенциал е запазен. Релевантни в
тази връзка са въпроси като: Как да направим така, че тази запазена енергия в
интелигентната система човек да не я напуска (Hüther 2008: 110), а да бъде
използвана през годините на съзряване в максимална степен? Освен това, как
да увеличим коефициента на полезно действие на креативните ни мускули (ако
мислим метафорично, тези мускули са нашите умствени усилия), защото
идеите, освен нови, трябва да са и полезни?
Логико-менталнотот поле от друга страна е свързано и с езиковата
картина на света, т.е. „езикът […] отразява мисленето“ (Vihrogonova 2020: 24;
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Pernishka 2013: 14) менталните измерения намират своето проявление в езиков
план (Stamenov 2016: 50 – 51; Pernishka 2013: 15; Slavcheva 2010: 5). Менталността като специфично ниво на социално съзнание включва и мисленето и по
този начин се дефинира като система от възгледи, в рамките на която
представителите на съответната езикова общност осъществяват целенасочени
дейности (Avramova 2007: 65).
Езиковата менталност е същевременно и ключов фактор, който може да
затрудни процеса на разбиране на „вътрешния свят“ на носителите на друг(и)
език (езици) (Avramova 2007: 67). Менталността е видна и в езиковите
категории, ето защо в научния дискурс тя се определя като „възприемане на
света в категориите и формите на езика“ (Dobreva 2020: 29).

9. Взаимоотношения между мисловна дейност, съзнание и
езикова структура
Взаимоотношенията между мисловна дейност, съзнание и езикова
структура са в обсега на противоречащи си изследвания в областта на
езикознанието. Те се изследват и в генеративната граматика на Ноам Чомски
(1965), но тя, както и други „репрезентационно ориентирани теории за
познанието и референцията“ не може да е в помощ, ако фокусът не е насочен
към
„[…] подходящо представяне на същността на лексикалното значение.
Това може да стане например ако при моделирането му се вземат под
внимание възможните перспективи на агента при боравенето с обектите
от света (така, както те са представени в значенията на съответните
лексикални единици, които ги назовават) […] Все пак ако и когато се
опитаме малко по-систематично да развием такава теория на
„лексикалните перспективи на деятеля‟, ние най-вероятно отново ще
бъдем принудени да осъзнаем, че се въртим в порочния кръг на
описателните коментари за самите себе си“ (Stamenov 2016: 9).

Специален момент в един друг модел – моделът на Роналд Ланакър
(Langacker 1986, 1987, 1997) е осмислянето на езиковата специфика, когато
глаголното значение се представя като когнитивно събитие. В дисертационния
си труд „Език, когнитивни структури и структура на съзнанието“ Максим
Стаменов също посочва, че при
„обработка на когнитивна информация на семантично-интенционално
равнище […] [ф]орматите на обработка на информация и
резултиращите репрезентации би трябвало поне отчасти да са
съпоставими помежду си, за да могат координирано да допринасят за
разгръщането на мисловна дейност, когато тя се реализира в езиков
формат“ (Stamenov 2016: 12 – 13).
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Когнитивната парадигма на изследване на връзките между езика и
мисленето се разширява с модела на Рей Джакендоф на вербалното съзнание
(Jackendoff 1987; 2007). Според Джакендоф не може да се говори за
„съзнателна мисъл“ сама по себе си, т.е. ако хората целенасочено се опитат да
се „уловят“ по време на мисловен процес, то това би било успешна задача само
до степен, речевите представи, възникнали в техните глави, да бъдат смятани
за проява на някои от стъпките на мисълта (Jackendoff 1997: 187 – 188).
Взаимовръзката между езиково и когнитивно развитие се разглежда и от Велка
Попова, според която „[о]т една страна, когнитивните предпоставки лежат в
основата на овладяване на езика, а от друга страна – езиковите постижения
изпреварват когнитивното развитие, предопределяйки овладяването на една
или друга ментална категория“ (Popova 2018: 39).

10. Речево въздействие
Ефективното речево въздействие е „това, което позволява на говорещия да
постигне поставените цели и да съхрани баланса в отношенията със
събеседника (комуникативно равновесие)“ (Sternin 2001: 62). Отношенията
между динамика на съзнанието и речева дейност са разгледани и в
дискурсивно-прагматичния модел на Уолъс Чейф (Chafe 1994: 53, 63 – 64).
Това, как се реализират процесите на речевата дейност, може да послужи като
когнитивен ориентир за това, какъв обем от вербалната информация
говорещото лице и слушателят осъзнават като интенционално ориентиран, т.е.
доколко, в каква степен речевият поток се възприема като насочено към
комуникативните партньори психическо съдържание (при това насочено с
определена интенция) (Chafe 1994).
Идея на У. Чейф е, че определеният начин на сегментация на изказа на
интонационни „тласъци“ се възприема като индикация за това, как се формират и редуват фокусите на съзнателното преживяване, на вербалното съзнание
(Chafe 1994: 63 – 64). Тъй като съзнателната мисъл непрекъснато се променя и
не спира, Чейф смята, че човек е принуден да формира фокусите ѝ на малки
„порции“ (Chafe 1994: 67). Неговата теория намира място „в по-обобщена теория на отношенията между език и съзнание на равнището на реч, координирано общуване и поток на комуникативно ориентираното съзнание“ (Stamenov
2016: 18).
Като
методи
за
речево
въздействие
върху
личността
в
лингвокултурологични изследвания се посочват: 1. Доказване. 2. Убеждаване.
3. Уговаряне. 4. Молба (емоционално наситена, повтаряща се във времето). 5.
Внушаване. 6. Заповед. 7. Искане. 8. Принуждаване (Sternin 2001: 59 – 60).
Тези методи предполагат наличие на мрежа от междуличностни контакти.
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11. Взаимодействие: сътрудничество, опозиция, превъзходство
Изследвания доказват, че е необходимо хората да бъдат включвани в
мрежата от междуличностни контакти. Това условие се посочва като
предпоставка за това, креативността на човешкия интелект и способността му
да анализира и преценява да се разгърнат в процеса на откриване и решаване
на проблеми. Редица концепции за съвместна интелектуална деятелност са
базирани на изисквания за оптимизиране на извършваните дейности чрез
наличието на относително гъста мрежа от междуличностни отношения.
Взаимодействието обаче трябва да осигури автономност на всеки член
на групата, качество на общуването на всички нива, както и да обезпечи
чувството за принадлежност към групата, без да наруши управлението на
процеса на генериране и споделяне на идеи. Свързването на различни видове
интелигентности при планиране на организирани групови действия и при
реализация на различни стратегии на поведение в рамките на груповите
действия е възможно на едно определено равнище на активност на всеки член
и на групата в нейната цялост. В работата концептът взаимодействие се
разглежда през призмата на три основни ракурса: сътрудничество, опозиция и
превъзходство, като се изследва понятийния му компонент с помощта на
лексикални реализации в три устни форми на общуване: диалог, дискусия и
дебати.

12. Еквивалентност. Семантична еквивалентност
Съществен от теоретична гледна точка аспект в работата е и изясняването
на термина еквивалентност, което е необходимо поради дискусията,
възникнала при дефинирането и категоризирането му. При голяма част от
лексемите е възможен не само един превод, а контекстът предполага и
различни начини на превод. Това обстоятелство поражда сложните отношения
между лема и еквиваленти. Най-често срещаното отношение на
еквивалентност е частичната или непълната еквивалентност. Отношенията на
еквивалентност между немските и българските лексеми представляват сложна
комбинация от конвергенция и дивергенция, наречена мултивергенция, която
някои лингвисти, работещи в областта на теорията на лексикографията,
определят като най-важния вид отношение на еквивалентност (Lecheva 2015:
67).
Релевантни параметри в процеса на изследване са „начините и видовете
вторично назоваване […], възможността те да се ранжират по представеност в
даден език, на тази основа да се извеждат семантични паралели между езиците
и семантични несъответствия като видове лексикалносемантична
еквивалентност в двуезичен план, представени чрез апарата на семните
механизми“ (Legurska 2013: 358).

22

ВТОРА ГЛАВА
ЕЗИКОВА И КОГНИТИВНА ПАРАДИГМА НА КОНЦЕПТИТЕ
СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПОЗИЦИЯ И ПРЕВЪЗХОДСТВО

1. Езикова и когнитивна парадигма на концепта
сътрудничество
1.1. Езикова и когнитивна парадигма на концепта сътрудничество в немския когнитивно-лингвистичен континуум:
семантична трансформация на съвместността в мисленето
С фокус върху когнитивно-семантичните перспективи на концепта
сътрудничество в настоящата глава се анализират семантични трансформации
при установени словообразувателни модели (деривация и в частност префиксация с различни форманти) и морфологични комбинации в немския език, като
за синтагматична база се приема мисловността (в частност: съвместността в
мисленето). В когнитивно-лингвистични разработки се изследват различни
аспекти на концепта – някои автори разграничават два аспекта: лексикален и
образен (Dobreva 2020: 10), други се фокусират върху три аспекта на концепта:
понятиен, образен и ценностен, като образният и ценностният „могат да бъдат
интерпретирани, подложени на семантична трансформация“, а понятийният
компонент като най-релевантен се среща във вербална форма в „човешкото
съзнание“ (Ilieva 2017: 3). В диадата смисъл – значение концептът може да
бъде съотнесен към значението, „тъй като [концептът] принадлежи на
националното езиково съзнание“ (Slavyanova 2017: 91).
За представяне на понятийния компонент на концепта сътрудничество в
работата се представя ексцерпиран лексикографски материал от различни
източници на български и немски език: тълковни, синонимни, етимологични и
тезаурусни речници. Етимологичното значение на думата сътрудничество
насочва към наличието на обща за партньорите стратегия, която се базира на
обмяна и на взаимно съгласуване на съответни интереси, т.е. интересите, респ.
целите не е нужно да са едни и същи, те биха могли да бъдат общи, но биха
могли и да са различни. Взаимната съгласуваност обаче е задължително
условие, определящо същността на подобна дейност.11 При ексцерпция на
немски и български лексикографски източници се оформя следният
семантичен профил на думите сътрудничество и сътруднича:
1. сътрудничество –
 съвместна работа: ползотворно сътрудничество между две
фирми. Културно сътрудничество.
 сътрудническа дейност в списание или вестник.
11

https://www.bg.glosbe.com, достъп на 23.02. 2021г.
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2. сътруднича –
 работя заедно с някого, помагам12
 работя като сътрудник: сътруднича на няколко научни издания
(Burov et al 1995: 889).
В Българско-немски речник се откриват следните речникови статии (Petkov
et al 2003: 998):
1. сътрудничество –
 Zusammenarbeit [съвместна работа]
 Mitarbeit an etw. D [участие в нещо]; Teilnahme (an etw. D)
[участие в нещо].
2. сътруднича –
 работя с някого, сътрудник съм [Mitarbeiter sein] – mitarbeiten
 в издателство – in einem Verlag arbeiten; във вестник – an einer
Zeitung mitarbeiten
 сътрудничим си (с някого) – zusammen/arbeiten (mit jdm).13
В Речник на думите в българския език,14 в частта синонимен речник, са
представени следните синонимни отношения:
-

сътрудничество –
 съдействие, съучастие, подкрепа, поддръжка, помощ,
съучастничество, способстване, солидарност, кооперация
 средство, начин, способ.

Семантична трансформация се открива при лексемите съучастие и
съучастничество [Mittäterschaft], които и в немския език са синоними на
сътрудничество: Teilnahme, Mitbeteiligung, но същевременно по-активното им
значение е Mittäterschaft [съучастие в нещо, съучастничество], което в
речниковите статии за лексемите и в двата езика е позиционирано на първо
място. Подобна семантична трансформация се наблюдава и при глаголната
лексема съучаствам:



- съучаствам –
в нещо – Mittäter sein, Mitschuldiger [съучастник, съобвиняем]
участвам – teilnehmen, (mit)beteiligt sein [участвам, част съм от нещо
(заедно с други)] (Petkov et al, 2003: 998 – 999).

В едноезичния Großwörterbuch Deutsch als Fremdspracheкато синоним на
сътрудничество [Zusammenarbeit] е предложена думата Kooperation, a
глаголната лексема kooperieren е обяснена чрез следната речникова дефиниция
(Götz et al 2003: 603):
12

Това значение изразява и еднопосочност на действието, бел. моя, А. И.
Това значение изразява взаимност (реципрочност), бел. моя, А. И.
14
https://www.rechnik.info (достъп на 23.02. 2021)
13
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kooperieren – zwei oder mehrere Personen/Firmen o.Ä. arbeiten (besonders
auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet) zusammen. 15 [две или
повече лица/фирми работят заедно (особено в политическа или
икономическа област)].

Лексемата сътрудничество е посочвана като българско съответствие на
Collaboration [колаборация], произлизаща от френския език.16 В електронния
тълковен речник лексемата колаборация е представена като (срв.
https://www.talkoven.com):17



акт на съвместна работа по изпълнението на общи или различни цели.18
Съвместна работа. Ползотворно сътрудничество между две фирми;
сътрудническа дейност в списание или вестник.

Специфичната структура и йерархия на думите се установява при
семантичното им описание в лексикографските източници. Наблюдава се
специфична организация на думите както в лексико-семантичните полета, така
и по отношение на лексико-граматичните категории на езиковата система
(Kasabov 2002: 163). В тази структура глаголните лексеми се разглеждат като
„отворени (или лексикални) класове, […] универсалии за всеки език“ (Kasabov
2002: 163). Компонентният състав на глаголните лексеми представлява сложен
научно-изследователски проблем. Концепцията, залегнала в основата на
метода на компонентния анализ се отнася до значението на думите като
съвкупност от определен брой елементарни смисли, чийто анализ се
осъществява посредством дистинктивни двойки признаци (двойки признаци в
опозиция).
Едно лексикално понятие може да се отнася до различни категории, като
семантичната структура на тези категории има „формата на радиално
множество от клъстърни и застъпващи се членове“ (Pencheva 2011: 127). В
онлайн речника Deutsches Synonymwörterbuch тези клъстъри са много добре
визуализирани (срв. https://www.frag-caesar.de/synonyme):

15

кооперирам – двама или повече човека/фирми и др. работят заедно (особено в
политическа или икономическа област)
16
https://www.rechnik.info, достъп на 23.02. 2021г.
17
Достъп на 23.02. 2021г.
18
Курсив мой, А. И.
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Фиг.1https://www.frag-caesar.de/synonyme/Zusammenarbeit.html

Изменчивостта на лексикалните единици се приема като една от техните
особености, която се отнася както към формалната, така и към съдържателната
страна, т.е. семантиката (Yanev 2018: 37). В опита да се разгледа езикът като
комплексна система се разграничават няколко „неразчленими в езика Аз-а,
едно от които е дълбинното, дискурсивно Аз на говорещия, на всеки акт на
изказване“, като този акт на изказване ‟Казване на нещо от някого‟ се
разгръща семантично чрез фразата ‟АЗ МИСЛЯ, ЧЕ‟ и въз основа на това ‟(АЗ)
КАЗВАМ, ЧЕ‟ (Kasabov 2002: 161).
Лексикалните реализации са „мисловни абстракции, които ние извличаме
и съхраняваме в познанието си за езика, за да възпроизведем цялото
разнообразие от нови употреби, които думата обозначава […]“, т.е.
семантичният потенциал се разгръща според конкретната езикова ситуация
(Dagnev 2017: 12). Думите функционират по този начин като когнитивен
механизъм, като средство за трансформация на информация (Ivanova 2018: 4 –
5; Pernishka 2013: 14). Мисловността и по-специално съвместността в
мисленето
(съ-мисленето,
разглеждано
като
съ-трудничество
в
интелектуалната деятелност), в настоящата работа се приема за синтагматична
база, която съдържа мотивиращия признак на първичната основа:
когнитивната глаголна лексема denken [мисля]. Тя е водеща лексема в
работата, като успоредно с това лексикографското описание на значението ù
обхваща и нейни синоними. Единомислието предполага в голяма степен:
-

взаимност;
единство, но и
солидарност в единодействието.

Съвместността в мисленето предполага свързаност с общо познание и
със съгласувани интереси, както и координираност и взаимодействие. Тази
свързаност обаче би поставила комуникативните партньори пред
координационен проблем: ако най-доброто за всеки един от групата зависи от
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това, какво мислят/правят другите (Meggle 2010: 76). Когато се прави нещо/се
мисли заедно, доминиращ може да бъде един от следните случаи:
1. И двамата участници в дейността (в настоящата работа активното
съзначение е в сферата на интелектуалната деятелност) имат полза, но
единият – в по-голяма степен (семантичният признак изразява
еднопосочност на мисловното действие).
2. И двамата участници имат полза в относително еднаква степен от
съвместната дейност (семантичният маркер изразява взаимност на
мисловното действие).
3. Само единият участник има полза от съвместната (мисловна) дейност,
като в този случай съ-вместяването има новото семантично качество
‟правя нещо ВМЕСТО другия‟.
В изследването се оформят няколко особености на заедността в
мисленето, които в хода на лексико-семантичния анализ ще бъдат съотнесени
към съответни семантични признаци:
1. ‟Аз се присъединявам към общата мисловна дейност‟.
2. ‟Аз инициирам общата мисловна дейност; започвам пръв/първа и
подканвам другия/другите да се присъедини/присъединят‟.
3. ‟Аз се включвам заедно с другите участници в един и същ момент/в
приблизително един и същ момент/ в общата мисловна дейност‟.
В табличен вид по-долу са обхванати някои семантични функции на думи,
морфеми и служебни думи, за да се представи понятийният компонент на
концепта сътрудничество в сферата на интелектуалната деятелност чрез
съзначения на изходното лексикално значение на мотивиращата основа denken,
както и чрез синонимни отношения. Семантичната функция действа като
мотиватор за осъществяване на семантична трансформация и образуване на
ново семантично качество.
Таблица 1.
№ Семантична функция на
морфема/дума/служебна
дума

Мотивираща
първична
основа

Ново семантично
качество

1.

семантична функция на
префикса mit

глаголна
лексема
denken

производна
префигирана
глаголна лексема
mit/denken

2.

семантична функция на
наречията zusammen,

глаголна
лексема

производни
глаголни лексеми
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miteinander и gemeinsam

denken

zusammen/denken,
miteinander/denken,
gemeinsam/denken

3.

семантична функция на
рефлексивната морфема
sich

глаголна
лексема
einigen

възвратна глаголна
лексема sich einigen

4.

семантична функция на
рефлексивната морфема
sich

глаголна
лексема
sammeln

възвратна глаголна
лексема sich
sammeln

5.

семантична функция на
омонимния предлог mit, в
комбинация с
местоимението anderen

глаголна
лексема
erarbeiten

конструкция
„предлог,
местоимение,
глаголна лексема“–
mit anderen
erarbeiten

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)
Семантичната функция на префикса mit е структуриращият признак, чрез
който се образува новото семантично качество на производната префигирана
глаголна лексема mit/denken. Това ново производно значение е преосмислено
отношение на мотивираност със съзначения: 1. Мисловност като съвместна
изява; 2. Дейностна насоченост (в сферата на интелектуалната деятелност).
Представката mit играе активна модифицираща и преобразуваща роля (Kurteva
2004: 98 – 135). Глаголната лексема mit/denken е синтагматич-ният резултат
(производната основа с ново производно значение) от комбиниране на две
идеи: тази на първичната лексема denken и тази на префикса mit (на
семантичната функция на префикса mit). Тази комбинация се изразява във
въздействие на семантичната функция на префикса mit върху съдържащата
свой мотивиращ признак първична основа denken. Семантичното
преобразуване засяга както синтагматичните, така и парадигматичните
отношения на префикса mit. В Deutsches Wörterbuch префиксът mit е
представен чрез следните семантични функции (Wahrig 1994: 892):




- mit in Begleitung von, zusammen, gemeinsam,
[придружаван/а от, съвместно с други]
in Verbundenheit mit [във връзка с]
und auch, unter anderem ≈ außerdem [и/също].

gemeinschaftlich

mit

В етимологичен план префиксът mit навярно е близък с гръцката meta =
zwischen = между. Семантичен скок в производната префигирана глаголна
лексема mit/denken може да се наблюдава от семантичния маркер ‟аз се
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присъединявам към общата мисловна дейност‟ към семата ‟аз инициирам
общата мисловна дейност; започвам пръв/първа и подканвам другия/другите
да се присъедини/присъединят‟, когато mit/denken е в императив: Denk mit!
[Мисли с мен/с нас!]. Префиксът mit изразява еднопосочност на действието (то
не е взаимно), като в семантичен план префигираните глаголи с mit кодират
няколко събития, едно от които е важно за целите на настоящото изследване –
‟в действието се включва още един участник‟.19 Тази е доминантната
(интегрална) сема, която разграничава съвместността в мисленето при
mit/denken и при zusammen/denken.
Семантичен еквивалент на думата заедно в немския език е думата
zusammen, която е представена в Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache в
следната речникова статия (Götz et al 2003: 1228):




- zusammen Adverb: nicht allein, sondern miteinander ≈ gemeinsam [наречие: не сами,
а един с друг ≈ заедно]
als Ganzes oder Einheit betrachtet ≈ insgesamt [разглеждано като цяло
или като единство]
im Verb: betont und trennbar, sehr produktiv: zusammen- drückt aus, dass
Personen oder Dinge nicht allein, sondern (in Gemeinschaft) mit anderen
sind. [в глагол: представката е под ударение и е делима, много
продуктивна: като префикс zusammen- изразява това, че лицата или
предметите не са сами, а са (в общност) с други].

В Deutsches Wörterbuch за наречието zusammen се открива: zusammen ≈
beieinander (Wahrig 1994: 1481). В етимологичен план може да се проследи
развитието на външно-формалните, но и на вътрешно-семантичните и
вътрешно-структурни отношения:
1. mhd. zesamene <ahd. zisamane; zasamane20
2. germ. samana, urspr. ‟nach demselben Ort hin‟ [герм. samana, с
първоначално значение на същото място]
3. ahd. samo, engl. same = derselbe [старонем. samo, англ. същото]
4. verwandt mit ‟sammeln‟, ‟samt‟ [близък със събирам, заедно с]
Глаголната лексема sammeln има семантично значение на ‟събирам (на
едно място)‟.

19

От функционална гледна точка глаголната представка mit е много продуктивна, бел.
моя, А. И.
20
mhd. =mittelhochdeutsch =средновисокогермански; ahd. =althochdeutsch =
старовисокогермански, бел. моя, А. И.
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Семантичната функция на наречието zusammen е структуриращият
признак, чрез който се образува новото семантично качество на производната
глаголна лексема zusammen/denken: ‟взаимност на действието‟. По същия
начин взаимността в общата мисловна дейност на общността е изходната
база на семантичното преобразуване в значенията на gemeinsam/denken и
miteinander/denken. Моделът „наречие плюс глагол“ е един от найпродуктивните в немския език. При спрежение производните глаголни
лексеми са делими. Композицията при глаголите в немския език е сравнително
слабо застъпена (ако се направи сравнение със съществителни и прилагателни
имена в немския) (Petkov et al 2002: 15).
Наречието gemeinsam е представено в Deutsches Wörterbuch чрез следната
речникова статия (Wahrig 1994: 539):



- gemeinsam –
Adjektiv:21 mehreren gehörend, gemeinschaftlich, mehreren zu eigen
[принадлежащ на много хора], unser gemeinsamer Freund [нашият общ
приятел] – семантични качества ‟принадлежност‟ и ‟споделеност‟
Adverb: gemeinsam ≈ zusammen, miteinander [заедно], zur gleichen Zeit
[по едно и също време] – ново семантично качество на наречието:
‟нещо се прави заедно, едновременно, по едно и също време‟.

Семантичната функция на наречието gemeinsam предизвиква семантична
модификация в глаголната лексема gemeinsam/denken, когато активен е
семантичният маркер ‟аз се включвам заедно с другите участници в един и
същ момент/в приблизително един и същ момент/ в общата мисловна дейност‟.
Понятийният компонент на концепта сътрудничество в сферата на
интелектуалната деятелност може да се разшири посредством съзначенията на
някои възвратни глаголни лексеми в немския език:
-

възвратна глаголна лексема sich einigen;
възвратна глаголна лексема sich sammeln.

С рефлексивацията се добавя семантичният компонент ‟присъствие на
субект‟, а с реципрочността семантичният компонент е ‟присъствие на двама
субекти‟. Семантичният скок при горепосочените възвратни глаголни лексеми
се изразява в преобразуване на възвратността на действието в семантичното
качество ‟взаимност/реципрочност‟, като активна е семата ‟съвместна изява‟.
За глаголните единици с реципрочно значение е характерно, че при
взаимодействието, извършвайки едно и също действие, всеки един от двамата
участници въздейства върху партньора си, като едновременно с това е
подложен на въздействие от страна на другия, т.е. „въздействието е
симетрично“ (Slavcheva 2010: 103).
21

Като прилагателно име gemeinsam има семантично значение като отделна лексема,
бел. моя, А. И.
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За да се маркира действието като взаимно, в немския език се използват
форми на рефлексивната морфема sich ‟се/си‟, а по-рядко – и на реципрочното
местоимение einander. Към възвратното местоимение sich може да се добави и
einander – това, от една страна, може да допринесе за по-голяма яснота при
взаимност на действието (изпълнява смислово-различителна функция), а от
друга, да се подсили реципрочното значение. Възвратното местоимение sich в
немския език се употребява само за 3 лице единствено и 3 лице множествено
число. За 1 и 2 лице единствено и множествено число служат форми на
личното местоимение във винителен и дателен падеж (mich, mir/dich, dir).
Падежът на възвратното местоимение зависи от възвратната глаголна лексема.
Вместо sich може да се използва и реципрочното местоимение einander, за да
се изрази еднозначно взаимността (Petkov 2002: 69).22
В езиковедски изследвания се разглеждат два аспекта на реципрочността:
1. Тя може да бъде анализирана отделно от рефлексивността, като се
акцентира върху специфичната концептуализация на глаголното действие и
участниците в него. 2. Налице е тясна формална и семантична връзка между
реципрочните глаголни лексеми и рефлексивните глаголни единици (Slavcheva
2010: 47).
Семантичната функция на рефлексивната морфема sich ‟се‟ в състава на
лексемата sich einigen се изразява в ‟двупосочно въздействие‟ (маркер за
реципрочност), тази функция е и структуриращият признак, чрез който се
образува и новото семантично качество на лексемата. В това ново семантично
качество sich einigen не може да се използва с местоимението einander, нито
пък sich да се замени с einander. На морфосинтактично равнище лексемата sich
einigen се отнася към същинските реципрочни глаголи само в определен
семантичен вариант: ‟Wir einigen uns‟ [Стигаме до съгласие, споразумяваме
се.] (Petkov 2002: 67). Употребата на глагола (sich) einigen като реципрочен
глагол не е задължително условие – само ако той изразява взаимност, в този
вариант той се подчинява на закономерности, които са валидни за същинските
реципрочни глаголи, за които е характерно, че:
1. Подлогът е в множествено число (тъй като извършителите са наймалко двама).
2. Подлогът е изразител на същинско (прототипно) реципрочно значение
(Slavcheva 2010: 47).

22

В някои случаи при употребата на рефлексивната морфема sich се разчита на
контекста, за да може да се установи, дали значението е взаимно или възвратно: aкo
глаголната форма е в множествено число, може да се наложи и доуточнение, което се
постига или с помощта на лексемата gegenseitig, или чрез замяна на възвратното
мeстоимение sich с einander (бел. моя, А. И.).

31

3. Възвратното местоимение изпълнява семантична функция, а не
синтактична, т.е. то служи, за да изрази взаимността в действието
(Petkov 2002: 67).
4. Налице са поне двама участници, извършващи едно и също действие.
5. Всеки един от участниците е едновременно Agens (вършителят на
действието, който има контрол върху това действие) и Patiens (който не
действа активно, а страда, търпи, понася последиците от това
действие). Този Patiens няма контрол върху изразеното чрез глаголната
единица действие, това му отрежда семантичната роля на засегнатия от
действието аргумент.
6. Условието, че Agens е и същевременно Patiens, води до симетричност
на предиката: X е на едно мнение с Y. Y е на едно мнение с X. X и Y са
на едно и също мнение.
Мотивиращият признак на първичната основа einigen насочва към
прилагателното име einig, за което в Duden, das Onlinewörterbuch се открива:23



- einig –
in seiner Meinung (und Gesinnung) übereinstimmend; einer Meinung, eines
Sinnes [съгласен/на с неговото мнение, на едно и също мнение]
zu einer Einheit verbunden, geeint [обединени, едно цяло].

В речниковата статия за einig в Deutsches Wörterbuch се откриват следните
семантични значения (Wahrig 1994: 388):




- einig –
eines Sinnes, gleichgesinnt; sich einig sein: Wir sind uns einig. ‟Wir sind
derselben Meinung‟ [съмишленици сме, на едно и също мнение сме;
мислим еднакво]
mit j-m einig sein ≈ einer Meinung sein [на едно мнение съм с някого]
mit sich selbst nicht einig sein ≈ ‟Er ist heute mit sich selbst nicht einig‟ =
‟ist schlecht gestimmt, niedergeschlagen‟ [някой е в лошо настроение,
депресиран].

Първото семантично качество на einig изразява ‟взаимност на действието‟,
второто – ‟еднопосочност на действието‟, а третата сема – ‟възвратност на
действието‟, при което настъпва семантичен скок към ново семантично
качество. В речниковата статия в Duden за einig се открива (Duden 2003):24

23
24

duden.de – das Onlinewörterbuch
Duden (2003). Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim [CD-ROM]
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- einig <Adj.> [mhd. einec, einic, ahd. einag = einzig, allein, zu ein]:
in seiner Meinung [u. Gesinnung] übereinstimmend; einer Meinung, eines
Sinnes: sie sind wieder e. [на едно и също мнение: те отново са на едно
и също мнение];
ich bin [mir] mit ihr darin e., dass es so nicht geht [аз съм съгласна с нея
затова, че така не бива];
wir gehen beide, sie geht mit mir darin e., dass der Brief unverschämt war
[и двете (двамата) сме единодушни, че писмото беше възмутително];
über den Preis sind sie miteinander e. geworden (haben sie sich geeinigt)
[те се споразумяха за цената];
ich bin mit mir selbst noch nicht ganz e. (bin mir noch nicht ganz im
Klaren), ob ich das tun soll [все още не съм наясно, не съм решил (а),
дали трябва да го свърша (направя)];
zu einer Einheit verbunden, geeint: eine -e Nation [обединен (и):
обединена нация].

Глаголната лексема einigen в Deutsches Wörterbuch е представена чрез
следния семантичен профил (Wahrig 1994: 389):




- einigen –
eine Einheit bilden (besonders politisch); einig machen (Volk) [обединявам
(особено в политически план)], [обединявам (народ)];
sich einigen = sich einig werden, zu einem gemeinsamen Beschluss
kommen [стига се до решение, удовлетворяващо и двете страни;
разбираме се, стигаме до съгласие; споразумяваме се];
sich mit j-m einigen = einer Meinung sein [на едно мнение съм с някого].

Глаголната лексема sich einigen спада към група глаголи, които
„[…] в немския език се реализират само с логически подлог в
множествено число, който е изразен граматично или във формата за
първо, второ, трето лице множествено число (съответно със
съществително в множествено число) или във формата за първо, второ,
трето лице единствено число, но в съчетание с предложна фраза,
въведена от предлога mit.“ (Petkov et al 2002: 60).

Би могъл да бъде направен интересен паралел между мотивиращия
признак на einig ‟eines Sinnes‟ и този на корена на българското съответствие на
sich einigen: ‟споразумявам се‟ – ‟ум, разум‟. От друга страна,
полипрефигирана глаголна лексема като споразумявам се, която се образува,
като се добавят комплекси от представки (в случая са две представки,
прибавени едновременно, а не последователно) функционира със значение
‟резултат от действие‟ (Atanasova 2011: 23). Подобно събитие, без обаче да е
префигирана, кодира в немския език и лексемата sich einigen. При
споразумявам се „семантиката е единна, цялостна и неразчленима“, тя не е
просто сбор от значенията на отделните префикси (Atanasova 2011: 23). При
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полипрефиги-раните глаголни лексеми последно добавеният префикс е
определящ за това, към какъв начин на действие може да бъде причислена
глаголната лексема.
В изследването си Атанасова разкрива, че при подобни глаголи (като
споразумявам се) представковият комплекс „има и словообразувателна, и
словоизменителна функция, той съществува като формално морфологично
цяло“ (Atanasova 2011: 30). Словообразувателното значение „е присъщо на
производната дума, […]. От друга страна, то е и мотивационно значение на
производната дума, чрез което тя се причислява към определена категория и
тип“ (Yordanova 2016: 14).
Устойчивото словосъчетание eine Einigung finden е със значение ‟sich mit
j-m über etwas einigen‟, т.е. представлява синонимна конструкция по
отношение на третия семантичен маркер на лексемата sich einigen. Третата
сема изразява ‟еднопосочност на мисловната дейност‟ = ‟аз съм на едно
мнение с някого другиго, но другият може и да не е на едно и също мнение с
мен, т.е. единствено аз да съм направил/а компромис с моите възгледи‟. Тази
конструкция е с комитатив [comitativus]: ‟Ich einige mich mit jemandem‟
[Съгласявам се с някого. На едно мнение съм с някого.].
Интерпретацията на този тип конструкция като реципрочна е силно
зависима от лексикалното значение на глагола, като подобни конструкции са
по-непродуктивни, сравнени с първия тип (същински реципрочни глаголи)
(Slavcheva 2010: 50). В конструкции с комитатив
„двата аргумента на взаимното действие при глагол в единствено число
не са равнопоставени, както при формите на глаголите в множествено
число, т.е. предикатът не е симетричен, както във формите за
множествено число“ (Nitsolova 2008: 243).

В подобни конструкции съществува възможност вторият аргумент да не е
експлицитно изразен, което води до посочване на съобщението предимно (ако
не и изцяло) върху първия аргумент. По този начин глаголната структура може
да подлежи на съвсем различна семантична интерпретация: ‟само аз се
съгласявам с него, той с мен –не; никой, само аз приемам мнението му, а той –
моето – (може би) не‟. Анализът на взаимните (реципрочни) глаголни лексеми
разкрива, че, от една страна, те са обособени в отделен, самостоятелен
синтактично-семантичен тип, като за тях са характерни специфични критерии.
От друга страна, са налице класификатори, разкриващи връзката между
рефлексивни и реципрочни конструкции (Slavcheva 2010: 50).
Отношение на мотивираност със съзначение ‟мисловност като съвместна
изява‟ е и прозводното значение на синоними на глаголната лексема sich
einigen:
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- sich (mit j-m) absprechen = sich im Gespräch über eine Frage einigen und
einen gemeinsamen Beschluss fassen [обсъждам, съгласувам,
координирам с някого, споразумяваме се (с някого) в разговор по даден
въпрос]
- vereinbaren = abmachen, verabreden, in einem gemeinsamen Beschluss
festlegen [уговарям, договарям с някого, решаваме заедно, стигаме до
съвместно решение]
- übereinstimmen (mit j-m) = die gleiche Meinung mit j-m haben
[съответства; имам същото мнение като някого, на едно мнение съм с
някого]
- zustimmen (j-m) = seine Übereinstimmung mit der Meinung eines anderen
dartun, äußern; die Meinung eines anderen teilen [съгласен/на съм,
споделям мнението на друг]
- sich anschließen = zustimmen (der gleichen Ansicht sein) [присъединявам
се, на същото мнение съм]
- mit j-m, mit sich selbst im Einklang sein = als richtig, angebracht,
wohltuend empfundene Übereinstimmung, Harmonie [в съответствие, в
хармония с някого/със себе си съм, в съгласие с някого съм, което води
до усещане за хармоничност в отношенията].
Семантичната функция на рефлексивната морфема sich ‟се‟ в състава на
лексемата sich sammeln е структуриращият признак, чрез който се образува и
новото семантично качество на лексемата: ‟innere Ruhe suchen (um sich einer
Person oder Sache zuwenden zu können = sich zum Gebet sammeln‟ [търся
вътрешно спокойствие, вътрешно уединение, за да мога да се обърна към
човек или обстоятелство; приготвям се за молитва]. В мисловен план се
осъществява духовното свързване с другия, имплицитно изразен участник в
дейността, ето защо при тази глаголна лексема не може да се говори за
симетрично въздействие, а за еднопосочно действие, което първоначално е
насочено възвратно към иницииращия дейността, който същевременно в
следващ етап цели насоченост на мислите към друг, който играе пасивна роля
на своеобразен духовен адресат в мисловното общуване. Синоними на sich
sammeln с подобен семантичен маркер са възвратните глаголни лексеми sich
nach innen wenden, sich vertiefen, in sich kehren, които изразяват семантичното
качество ‟концентрирам се, вглъбявам се‟.
Семантичният профил на последно представената в работата глаголна
лексема erarbeiten в немския език е представен в Großwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache в следната речникова статия (Götz et al 2003: 303):


- erarbeiten –
etw. erarbeiten – einen mst. relativ langen Text schreiben, indem ein Plan,
eine Idee o.Ä. genau und bis in die Einzelheiten dargestellt wird
[разработвам нещо, съставям един относително дълъг текст, в който
точно, с най-малките подробности се представя план, идея и др.]
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sich (Dat) etw. erarbeiten – etw. lernen, indem man sich intensiv damit
beschäftigt [постигам, спечелвам нещо, като се занимавам интензивно с
тази дейност].

В Duden, das Onlinewörterbuch, второто значение на erarbeiten е
представено чрез следната речникова дефиниция: ‟sich durch intensives
Studium, Bemühen geistig zu eigen machen‟ [възприемам нещо посредством
интензивно изучаване, усилия].25 Тук интелектуалната деятелност
експлицитно е изразена чрез думата geistig [духовно]. При тази семантична
модификация активна роля играе и възвратната морфема sich [си], която
изразява насоченост на действието към субекта, при това мисловната дейност
е еднопосочна. В същия речник Duden, das Onlinewörterbuch, е посочена и
семата ‟in gemeinsamer Arbeit/Diskussionen o. Ä. erstellen, ausarbeiten, einen Plan
erarbeiten‟26 [нещо се създава в обща работа/дискусия (разработва се план)],
без да е посочен експлицитно омонимния предлог mit [с/със], а вместо това
доминира семантичната функция на gemeinsam като прилагателно име (в
неговата атрибутивна функция).
Семантичната функция на омонимния предлог mit играе активната
преобразуваща роля в конструкцията etwas mit anderen erarbeiten, като тук
другите участници са експлицитно изразени чрез местоимението anderen.
Новото семантично качество ‟nicht allein, sondern mit anderen erarbeiten‟ [не
сам, а с помощта на другите представям с подробности план или идея]
изразява експлицитно съвместността в мисловната дейност. Семантичната
функция на предлога mit ‟връзка между лица, предмети и явления‟ е
предпоставка за преосмисленото отношение на мотивираност със съзначения:
1. Мисловността като съвместна изява; 2. Дейностна насоченост (в сферата на
интелектуалната деятелност). Като предлог mit се употребява и при заповед,
подкана, т.е. активна е и апелативната функция на езиковия знак (Atanasova et
al 2011: 150).

1.2. Сътрудничеството: общуване на мозъци. Технология
на сътрудничеството
В книгата си „Формулата: Отключване на тайните за отглеждане на
високо успешни деца“ Роналд Фъргюсън в съавторство с Таша Робъртсън
разкрива „седемте С-та“, които са в основата на всяка добра експертиза в
педагогически контекст: Care [превенция], Control [контрол], Clarity
[яснота], Challenge [предизвикателство], Captivate [въодушевление], Confer
[обсъждане/вслушване] и Consolidate [консолидиране] (Ferguson, Robertson
2019).

25
26

duden.de – das Onlinewörterbuch
Курсив мой, А. И.
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Проф. Клаус Цирер, директор на Дидактическият център към
университета в Олденбург добавя към тях и осмо „С“: Cooperation
[коопериране] (Zierer 2014: 17). Сътрудничеството за Дейвид Йонасен е
предпоставка, която обезпечава и автономността в познавателния път
(Jonassen, Peck, Wilson 1999: 12). При общуване с другите се формират
метакогнитивни теории, т.е. теории за когницията и познанието, като тези
теории са експлицитни (Schraw, Moshman 1995: 361). Приема се, че
знанието е метакогнитивно, при условие, че то е приложено активно в
стратегия, насочена към постигане на определена цел (Livingston 2003: 4).
В общуването е важна съвместно приетата цел (посока), с която следва
да се съобразяват комуникационните партньори (Grays 1985: 22).
Принципът на сътрудничество в комуникацията, формулиран от Херберт
Пол Грайс, предполага движение един срещу друг, а не движение само на
един човек към другия участник в комуникационния процес. За Х. П. Грайс
са релевантни както количеството, така и качеството на информацията,
която се приема и предава, тъй като „излишната информация понякога
въвежда в заблуждение, предизвиквайки въпроси и съображения, които не
се отнасят към работата“ (Grays 1985: 222).
В изследователски проучвания понятието групова дейност като начин
на общуване между партньори в процес на учене е дефинирано, респ.
анализирано през различни призми, отразяващи различни възгледи на
представители на отделни научни школи и центрове. Като най-активно
употребявани се открояват: работа в екип, екипно учене, екипна
организация на учебната дейност, сътрудничество с другия, групова
работа, диалогово обучение, интерактивно обучение, колективна работа,
мрежово учене, съвместно обучение, колаборативно учене, кооперативно
учене.
Пресечна точка на всички тези понятия е процесът на общуване между
обучаващи се партньори. Настоящата работа представя т, нар. Технология
на сътрудничеството, включваща единадесет базисни елемента,
организирани около тази пресечна точка.27 Концепцията стъпва върху трите
основни страни на този процес: комуникативна, интерактивна и
перцептивна страна на общуването. Базисните елементи следват един след
друг, като по този начин създават затворен кръг, чийто център е
динамичната обкръжаваща среда.

27

Представената Технология на сътрудничеството е идея на автора на изследването,
А. И.
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Фиг. 2 (Съставена от автора, А. И.)

1) Желание за участие
Общуването се насърчава при по-отворена атмосфера на взаимно
внимание, както и при липса на конкурентни условия. Това би породило и
желание за забавление, така конфронтацията може да бъде сведена до
минимум. Цели се позитивна взаимна зависимост, но тя не винаги се
постига (Hoffmann 2010: 9) .
2) Междуличностно възприемане
В процеса на междуличностно възприемане е важна т. нар
комуникативна толерантност, разбирана като „толерантността, която
индивидът проявява в процеса на общуването спрямо събеседниците си“
(Vangelov 2019: 63). Изследователи определят различни равнища на
комуникативна толерантност, едно от които е релевантно за груповата
работа, а именно равнището на ситуативна комуникативна толерантност. Тя
се изразява в отношението на даден човек към конкретен човек в конкретна
ситуация (Boyko 1996: 472).
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3) Планиране на действията/Определяне на правилата
Съвместна саморегулация: Необходимо условие в този етап е
регулирането от страна на обучаващия да прерастне в съуправление с
обучаваните и в саморегулация на всеки един член на групата. Правилата
трябва да гарантират както комуникацията между партньорите, така и да
обезпечат поемането на отговорности: индивидуални и групови.
4) Разпределение на дейностите
За да се използва общият потенциал на групата, човек трябва да се
обучи, за да се формира умение за коопериране (Hoffmann 2010: 8).
Понятията коопериране и колаборация описват различния начин на
взаимодействие в процеса на учене при разпределение на ролите.
Кооперативното обучение залага на предварителното разпределение на
ролите за изпълнението на определена задача. При този вид обучение всеки
член на групата изпълнява само своята част от задачата.
При колаборативния начин на обучение всеки член на групата участва
във всички етапи на изпълнение на задачата. В тази фаза е важен балансът
между инициативите на участниците в процеса на учене, между
индивидуалните роли и екипните роли.
5) Генериране на идеи
Това раждане на идеи трябва да протече първоначално в индивидуална
фаза. Това е фазата на генериране на идеи, при която се изхожда от тезата,
че всеки партньор по принцип разполага с ограничен запас от прости идеи.
Известна техника е т. нар. мозъчна атака.
6) Свързване – споделяне на идеи
Свързването представлява процес на бързо генериране на сложни идеи
от ограничения запас от прости идеи. Според концепцията на Франс
Йохансон за Пресечната точка, ако мозъчната атака бъде направена
правилно, чрез нея може да се генерират ефективно идеи на Пресечната
точка, т.е. да се получи свързване, комбиниране на съществуващи тези,
концепции в голям брой нови, несъществуващи досега (Yohanson 2010: 2 –
3). Чрез груповата мозъчна атака се развива интерперсоналната
интелигентност (Gardner 1993: 304). На този етап не се оценяват идеите,
като ролята на обучаващия тук е особено ценна: той трябва да внимава да
се следят правилата, както и всички да имат активно участие (Yohanson
2010: 121).
7) Групиране/ Подреждане на идеите по приоритет
И на този етап идеите все още не се оценяват. Това условие предполага
интензивна комуникация вътре в групата, дебатиране. Собствените
познания се сравняват с тези на другите, тук е фазата, в която
комуникативната страна на общуването е доминираща (Efklides 2008: 279).
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Преодоляването на конфликти, намаляването на разногласия може да
се постигне вследствие на съвместното обсъждане на идейната рамка, тук
проличава, кой от интеракционните партньори демонстрира наличие на
потенциал за вземане на решения, както и кой чувства необходимост от
поемане на отговорност (лична и групова). Отговорността за собствените
действия се активира от съзнанието за взаимозависимост, което е
предпоставка за формиране на социална компетентност (Hoffmann 2010: 9).
8) Партньорска оценка на дейността
Толерантното общуване при оценяване на дейността е критерий за
качеството и ефективността на интерперсоналната комуникация в групата
(Vangelov 2019: 62). Предпоставка за успешна съвместна дейност е
умението да се използва максимално съществуващия потенциал, а не
съзнателно да се търсят слабите му страни.
9) Интегриране на собственото учене
Обучаваните се връщат отново и отново към изучаваното, то е
отправна точка за анализ и интерпретация, както и основа за по-добра
аргументация на взети решения. Рефлексията е насочена както към
интегриране на собственото учене в рамките на групата чрез самоанализ на
наученото в нея, на използваните методи и техники на работа, така и към
осмисляне на поведението: индивидуално и групово (Hoffmann 2010: 10).
При осмисляне на груповото поведение релевантна роля играе отново
фасилитаторът, треньорът, който е имал възможност да обхване и да
наблюдава поведението на всички отделни групи в общ план. Отново той
трябва да даде и оценка на ефективността на груповия процес.
10)
Подобрена самооценка, по-високо самочувствие
Сътрудничеството с другите поощрява рисковото поведение, което е
свързано с креативността на взаимодействащите в процеса на учене и което
води до самоувереност на отделните индивиди. Стремежът тук е да се
поощрява поемането на интелектуален риск при решението на даден
проблем.
11)
Споделяне на опит, обучение на връстници
Споделянето на опита в група води до ефективност при решаване на
дадения проблем, споделянето е вид обучение на другия/другите, което
гарантира 90 процента степен на активност на споделящия (Ivanov 2015: 4;
Nikolaeva 2014 – 15: 6). Опитното учене, ученето от опита, е процес, с
помощта на който се стига до знанието вследствие на комбиниране на
възприятия и трансформиране на абстрактни концепции (Kolb 1976: 21).
Конкретният опит дава информация, която се използва като основа за
размисъл. Опитното учене е в полза на учащите, когато те изследват
силните си страни при научаване на нови неща (Kolb 1976: 21 – 31).
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Последният, единадесети елемент в предложената технология на
сътрудничество се свързва с първия: Желание за участие. Ако това не се
случи, обучаващият трябва:
1) Да фокусира вниманието си върху динамичната обкръжаваща
среда, която е определящият контекст, богат на възможности за
стимулиране на ученето. Създаването и наличието на такъв контекст е в
основата на теорията за интерактивното обучение на множествените
интелигентности на Хауърд Гарднър (Gardner 1993: 304). Динамичността на
обкръжаващата среда предполага приспособяване към:
-

информационните ресурси;
стимулите;
новия опит;
организационните условия.

Способността на индивида да избира средата, в която да постига
определени цели, както и да я променя и да се приспособява към нея, се
определя като успешна интелигентност (Sternberg 2003: 36). Адаптацията е
възможна чрез съзнателни стратегии за учене, които биха били ефективни в
„дизайн и среда, които ангажират учащите“ (Jonassen, Peck, Wilson 1999:
12). Промените в когнитивен план са възможни, ако се цели създаването на
стимулираща учебна среда (Merdzhanov 2012: 16). Структурираната учебна
среда стабилизира и оптимизира собствените структури.
2) Да направи оценка на удовлетвореността (комфорта) на участниците
в партньорската мрежа (Nikolaeva 2014 – 15: 5). При това са еднакво важни
както личния, така и груповия комфорт (Nikolaeva 2014: 5 – 6).
3) Да направи самоанализ на т. нар. качество на общуване – с помощта
на този критерий се измерва „ценностното отношение на обучаващия към
обучаваните по време на намесата, респ. вмешателството му в процеса на
учене“ (Seifried, Klüber 2006: 157).

2. Езикова и когнитивна парадигма на концепта опозиция.
Лексикални езикови обекти в дискусията в немскоезична
академична среда
Изследването си поставя за цел да анализира определени структурни
компоненти (класифицирани в семантични групи) в изразни средства
[Redemittel], характерни за дискусията в немскоезична академична среда:
1. Когнитивни глаголни лексеми (глаголни лексеми за когнитивни
действия).
2. Перформативни глаголни лексеми.
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3. Глаголи за комуникативно сътрудничество.
4. Смислови (понятийни) синоними на лексемата мнение [Meinung].
Семантичният анализ е насочен към глаголни лексеми в немския език,
които кодират в своите значения десет различни по своя характер типове
междуличностно общуване в дискусия с цел:
-

изказване на мнение,
изясняване на позиция (теза),
обмисляне на аргументи,
акцентуване върху определени аспекти,
убеждаване,
осъзнаване, придружено с изказване на съмнение,
противоречие,
съгласие/ одобрение,
отхвърляне (негативна преценка за противоположна теза),
споразумение (положителна преценка за противоположна теза).

За разгръщане на научния анализ е формулирана следната работна
хипотеза: в немския когнитивно-лингвистичен модел, отразен в изразни
средства, характерни за дискусията в немскоезична академична среда,
преобладават лексикални единици, в които участниците до известна степен са
кодирали когнитивни ориентири, подпомагащи другите участници в
дискусията при интерпретиране и рефлектиране на дискусионните съждения.
Релевантна част от тази система за ориентиране са глаголните лексеми за
когнитивни действия и перформативните глаголни лексеми в структурата на
представените в работата изразни средства.
Логиката на разгръщане на семантиката на подобни глаголи се крие в
различните възможности за „интернализация на интенционалния хоризонт […]
при планирането на собствената дейност“ (Stamenov 2014: 19). Интенционалността има отношение към „моделирането на езиковата дейност“ и е свързана
с „[…] проблема за комуникативните цели на изказването“ (Zhereva 2011: 10).
Перформативното значение на представени в работата лексикални езикови
обекти предполага междуличностни елементи като социални отношения
между говорещото лице и комуникативните партньори. Общата семантична
рамка, която ги обединява, се основава на синтагматичната база
взаимодействие. Семантичната рамка, обединяваща представените лексеми,
които кодират връзка с когнитивно състояние или протичане на ментален
процес, се оформя върху синтагматичната база мисловност.
Приемайки дискусията като конфронтативна зона на интеракция, в
работата се допуска и твърдението, че въпреки противоположните тези, в хода
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на дискусионния процес се изработва обща система за ориентиране, като се
употребяват и изразни средства с „предикатно образувана и утвърждавана“
семантика (Kasabov 2014: 115). Предикацията е „многократно и постоянно
утвърждавана актуално в универсалните за всички хора дискурсивни
изказвания“ (Kasabov 2014: 115). Семантиката на езиковите единици е
обусловена не само в изреченско-синтактичен план – общата система за
ориентиране включва както когнитивни, така и прагматични вериги. Чрез тях
дискусионните партньори следва или да разберат правилно говорещото лице
или най-малкото да им се „подскаже“ посоката за визираната интерпретация
(Wilson, Sperber 2012: 31, 47). „Евентуалните потвърдителни изречения от
страна на слушащите в отговор на твърденията в тези изреченски изказвания в
многобройните диалози създават (съответни) убедителни съждения у
говорещия“ (Kasabov 2014: 117). Това е начин да се постигне „разбиране на
думите в езика не само като за актуално означаващи пълнозначни думи –
символи с предметни значения, но и като общностно споделени мнения“
(Kasabov 2014: 117).
Как функционира дискусията като зона за общностно споделени
мнения?
В своята същност дискусията е информационен обмен, в хода на който се
разкриват и изясняват различни гледни точки по определена тема. За
формиране на възможно най-обективно мнение в края на дискусията се налага
дискутиращите да се въздържат от емоционално изказани съждения, които да
рефлектират негативно върху психиката на другите участници. Обективността
изисква неподвластност на чуждо влияние, т.е. изказаните аргументи трябва да
са вследствие на лична позиция, а не на повлияна гледна точка. Изказаната
теза предполага убедителна, научнообоснована позиция и конкретни примери,
целящи разгръщане и задълбочаване на съжденията.
Дискусията – времево планиране, целеполагане и рефлектиране
върху дискусионната теза
Ако в диалога определящи са партиципацията и заедността в
мисленето, то в дискусията цялостта се разбива, разчленява се, като
разделянето е с цел, другите участници в дискусията да осъзнаят нашия
начин на насочено възприемане и вникване.
Специфичният профил на дискусията в тази работа се оформя спрямо
няколко релевантни акцента:
1. Дискусията е интерактивно събитие, фокусирано върху убедителна
аргументация, изградена с помощта на дискусионна теза и антитеза.
2. Дискусията предполага обосновани съждения, придружени от
конкретни примери и логични умозаключения.
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3. Дискусията изисква съобразяване с адресата при анализ и оценка на
алтернативите.
4. Дискусията е съпътствана от процес на рефлектиране, който
предполага: А) Активно (рефлексивно) слушане: „рефлексивното
слушане предполага приемане съзнанието на другия“ (Mavrodiev,
Dimitrova 2016: 622) и В) Рефлексивно поведение: „проверка на
хипотези във вътрешен план“ (Mavrodiev, Dimitrova 2016: 619), при
което се осмисля начинът на реакция.
5. Процесът на рефлектиране по време на дискусия е необходим:
– при определяне на правила за хода на дискусията;
– при разграничаване на функциите на модератора, на ролята и
поведението му при разгръщане на дискусията;
– при избор на подходящ дискусионен формат.
6. Дискусията се развива чрез конфронтация в процеса на групова
динамика, като решението на спорни въпроси изисква сближаване на
общото в различните позиции. Това сближаване е в основата на
диалектическия синтез на противоположни становища. Дискусията
обаче не е гаранция за осъществимостта на този синтез.
7. Дискусията е насочена – нейният ход и посока са обусловени от ясно
очертани граници, времева рамка и предварително обсъдени правила.
8. Дискусията като интерактивен модел на комуникация предполага
както изказване на възгледи, така и задаване на въпроси, което
предизвиква интензивен информационен обмен.
9. Дискусията е възможност всички участници да се възприемат като
източници на информация, което е предпоставка за кооперативно
дискутиране в рамките на групата.
10. Дискусията се финализира с обобщаване и систематизиране на
резултатите, придружено от визуализирането им.
11. Дискусията
включва
два
противоположни
процеса
на
взаимодействие: конфронтиране между групите и сътрудничество
вътре във всяка една от групите – това обстоятелство обаче може
както да стимулира, така и да възпре желанието за самоизразяване на
участниците. Този „страх от собствено мнение“ може да се породи
при взаимодействие вътре в групата, когато мнозинството от
участниците са на мнение, различно от това на един отделен
участник.
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12. Дискусията може да предизвика проблеми от индивидуален и от
групов характер, когато се наблюдава различна степен на
интензивност при участие: монологични речи, нежелание да се даде
думата на участник с противоположна позиция, както и желание за
самоизтъкване и явно доминиране.
Дискусията в логическото поле на мисловносттта
Дискусията заема особено място в своеобразно логико-ментално поле,
базирано на няколко основни критерия и на основни форми на устно
ощуване:

Фиг. 3 (Диаграмата е съставена от автора, А. И.)

Дискусията по принцип изисква самостоятелно мислене, но в някои
видове дискусия в рамките на съответната група се стига и до момент,
когато трябва да се мисли заедно, за да успее групата да въздейства
убедително с тезата, която защитава, в дискусията срещу другата група.
Обзор на дефинициите
При ексцерпция на български лексикографски източници се оформи
следният семантичен профил на лексемaтa дискусия:
1. Обсъждане на спорен или конфликтен въпрос с цел неговото
правилно решение.
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2. Разискване или изказване по научен въпрос.28
3. Обсъждане, разглеждане, разискване.
4. Диспут, прения, дебати, полемика, препирня, пререкание, спор,
противоречие, словесен двубой, словоборство.
5. Разговор.29
В Латинско-български речник са поместени речникови статии за
лексемите discutio, discussus, discurso, discursus и disputo (Voynov, Milev 1980:
204 – 205):
-

discutio, discussi, discussus – 1. разбивам, разчупвам, разтрошавам
2. разгонвам, разпръсвам 3. отстранявам, осуетявам;
discurso – бягам насам-натам, побягвам, разпръсвам се;
discursus – тичане насам-натам, движение;
disputo – разсъждавам, разисквам, споря.

Ексцерпираният материал от немски лексикографски източници оформи
семантичния профил на лексемите Diskussion, diskutieren и diskutabel –
indiskutabel:
– Diskussion:
1. ‟unter der Führung eines Diskussionsleiters stattfindendes, in bestimmter Form
ablaufendes Gespräch, Aussprache, Austausch von Meinungen mehrerer Personen
über ein bestimmtes Thema‟ [разговор, който протича в определена форма, под
ръководството на модератор на дискусията].
2. ‟in der Öffentlichkeit – in der Presse, im Fernsehen, in der Bevölkerung o. Ä. –
stattfindende Erörterung von bestimmten, die Allgemeinheit od. bestimmte Gruppen
betreffenden Fragen‟ [провеждано сред обществеността – в пресата,
телевизията, сред населението и др. разискване, което засяга общността или
определени въпроси, отнасящи се до определени групи].30
3. ‟Meinungsaustausch, Auseinandersetzung‟ [обмяна на мнения, разискване],
von lat. Discussio (Genitiv discussiōnis) [от лат. Discussio обсъждане]
‟Erschütterung‟ [поставяне под въпрос, разклащане], spätlat. ‟Untersuchung‟
[къснолат. проучване].31

28

http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83
%D1%81%D0%B8%D1%8F (достъп на 05.01. 2021)
29
https://slovored.com/search/synonymous/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%8
3%D1%81%D0%B8%D1%8F (достъп на 05.01. 2021)
30
Duden Universal-Wörterbuch 2003.
31
https://www.dwds.de/wb/Diskussion (достъп на 10.12.2020).

46

– diskutieren
Vb. ‟besprechen, erörtern‟ wird im 16. Jh. аus lat. Discutere (discussum)
‟zerschlagen, zerspalten‟ übertragen [През 16 век глаголът diskutieren
обсъждам, обяснявам навлиза в немския език от лат. Discutere (discussum)],
spätlat. ‟eine Sache untersuchen, erörtern, besprechend erwägen‟ entlehnt
[къснолат. проучвам нещо, обяснявам, преценявам при обсъждане], zu lat.
Quatere (quassum) ‟schütteln, (zer)schlagen, beschädigen‟ [препраща към лат.
Quatere (quassum) разклащам, разтърсвам, повреждам].
В Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache се посочва, че лексемата
diskutieren в немския език препраща към лат. Quatere (quassum) със значение
‟разклащам, разтърсвам, повреждам‟. В Латинско-български речник при
quasso и quassus се откриват следните речникови дефиниции :
-

quasso – разклащам, разтърсвам, повреждам;
quassus – клатене.

За лексемата diskutabel в Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache се
прави препратка към френския език:
– diskutabel Adj. ‟erwägenswert, annehmbar‟ [приемливо], zuvor (dem
Frz. folgend) ‟der Erörterung bedürfend, strittig‟ [нуждаещо се от обяснение,
спорно] (19. Jh.), frz. discutable; Gegensatz indiskutabel Adj. ‟nicht
erwägenswert, unzumutbar, nicht zu erörtern‟ [не си струва да се обмисля,
неразумно, не е за обсъждане] (um 1900), frz. Indiscutable ‟unbestreitbar,
sicher‟ [неоспоримо, сигурно].32
В синонимен речник Duden Synonymwörterbuch е поместена следната
речникова статия за синоними на лексемата Diskussion (Duden 2004: 258):
‟Auseinandersetzung, Debatte, Erörterung, Gedankenaustausch, Gespräch,
Kontroverse,
Meinungsaustausch,
Meinungsstreit,
Streitgespräch,
Wortgefecht, Wortstreit, Wortwechsel; (bildungsspr.): Dialog, Diskurs,
Disput. (verhüll.): Meinungsverschiedenheit‟ [конфронтация, дебат,
обяснение, обмяна на мисли, разговор, полемика, обмяна на мнения,
спор при обмяна на мнения, спор, словесен дуел, словесен спор,
размяна на думи; (книж.): диалог, дискурс, диспут. (завоалирано):
различие на мнения].
Форми на дискусия в академична среда
1. Дискусия след изнесен реферат или доклад, по време на която
слушателите задават въпроси, с цел разбиране, допълване или
критикуване на съдържанието.
32

https://www.dwds.de/wb/Diskussion
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2. Групова дискусия по време на семинари, по време на която се обменя
информация и мнения или се обсъждат текстове.
3. Дискусия със студенти и докторанти, по време на която се търсят
нови теми, напр. за дипломна работа или дисертационен труд, при
което се осъществява обмен на аргументи, представят се нови аспекти
и гледни точки.
4. Дискусия по време на лекции, по време на която се предава и овладява
ново академично знание в условия на интерактивност.
5. Научна дискусия.
6. Дискусия в платформа със следните разновидности:
- форум
- чат
- блог.
7. Онлайн-дискусия чрез софтуерни системи за уеб конференции – Google
Meet, Microsoft Teams, Blackboard, Zoom, BigBlueButton и др.
8. Публична дискусия по принципни въпроси на академичната етика,
както и по въпроси от обществен интерес.33
Независимо от различните форми на дискусия в немскоезична академична
среда, аргументите, които се представят в хода на противоборство на мнения,
изискват умело използване на характерни изразни средства [Redemittel] в
немския език, които в работата се класифицират в следните семантични групи
(10 на брой):
Табл. 2
СЕМАНТИЧНИ ГРУПИ
ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА
überzeugt sein (von etw)/ jemanden 
Von diesem Standpunkt aus bin ich
überzeugen [убеден съм (в нещо)/
davon überzeugt, dass…
убеждавам някого]

Insofern
bin
ich
zu
der
Überzeugung (gelangt), dass…

Ich bin der Überzeugung, dass…
jemandem widersprechen, Gegenargu- 
Da
muss
ich
energisch
mente vorbringen [противореча на
widersprechen.
някого,
привеждам
контра- 
Ich möchte einwenden, dass …
аргументи]

Ich lehne … ab.
33

Такива публични дискусии може да организира Комисията за академична етика (бел.
моя, А. И.).
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eine
These
negativ
[оценявам негативно теза]

beurteilen 




jemandem zustimmen [съгласявам се с 
някого]






eigene Meinung äußern [изразявам 
собствено мнение]
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Da bin ich aber ganz anderer
Meinung.
Das glauben Sie doch selbst nicht.
Da kann ich Ihnen absolut nicht
zustimmen!
Meinen Sie nicht, dass man das
auch anders beurteilen könnte?
Sie widersprechen sich ja selbst!
Ich sehe das anders.
Ich kann deine Meinung nicht
teilen, weil ...
Aber das kann man doch so nicht
sagen.
Das kann man nicht vergleichen.
Das lässt sich nicht vergleichen.
Das sind doch ganz verschiedene
Dinge!
Das eine hat mit dem anderen
nichts zu tun.
Da bin ich ganz auf Ihrer Seite.
Ich stimme Ihnen vollkommen zu.
Dein/Ihr Argument leuchtet mir
ein.
Stimmt vollkommen.
Das ist völlig richtig.
Da will ich nicht widersprechen.
Sie haben in einem Teilbereich
recht.
Ich bin der Meinung, dass…
Ich finde, dass…
Ich meine, dass…
Ich vertrete den Standpunkt, dass…
Meines Erachtens sind/haben….
Ich glaube, dass…
Aus meiner Sicht…
Meiner Ansicht/Auffassung nach…
Was dieses Thema anbelangt, so
denke ich, dass …
Meine Einschätzung der Lage ist
folgende/ folgendermaßen: …
Ich beuerteile dieses Problem
folgendermaßen/ wie folgt: …

eine Behauptung bezweifeln [подлагам 
на съмнение твърдение]








die Position/ die These verdeutlichen 
[изяснявам позиция/теза]






bestimmte
Aspekte
[акцентувам
върху
аспекти]

akzentuieren 
определени
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Ich glaube nicht, dass…
Bei allem Respekt, aber das kann
ich mir nicht vorstellen.
Ich finde, du verallgemeinerst zu
sehr, wenn du behauptest, dass ...
Meinst du wirklich, dass ... ?
Das ist gut und schön, aber vergiss
nicht, dass ...
Das verstehe ich jetzt aber nicht.
Angesichts… ist daran jedoch zu
zweifeln.
So stimmig dies sein mag, gilt aber
auch: …
Glauben Sie wirklich, dass …?
Du hast behauptet, dass …
Du hast eben gesagt, dass …
Habe ich Sie richtig verstanden?
Sie meinen also, dass ...
Wenn ich Sie richtig verstanden
habe, meinen Sie, dass …
So erscheint es mir plausibel/
stimmig, dass …
Können Sie Ihre Äußerungen
vielleicht noch mal auf den Punkt
bringen?
Könnten Sie das bitte noch einmal
erklären/erläutern?
Zu diesem Aspekt ist allerdings
auch noch Folgendes zu bedenken:
…
In der genannten Frage vertrete ich
die Auffassung, dass …
Davon ausgehend bin ich der
Ansicht, dass …
Dazu ist in besonderem Maße die
Perspektive
der
…
zu
berücksichtigen.
Meiner Meinung nach muss man
auch bedenken, dass ...
Wie nun gezeigt werden soll,
spricht einiges für/gegen…
Zu diesem Gesichtspunkt ist


die Argumente durchdenken [обмислям 
аргументите]


einen gemeinsamen Beschluss fassen 
[взема се общо решение]










andererseits zu sagen, dass …
In puncto [Aspekt] ist aber auch
wahr, dass …
Durchdenkt man die aufgezählten
Pround
Kontra-Argumente
nochmals….
Meine Überlegungen gehen dabei
aus (von…)
Ich möchte anhand … meine
Position begründen.
Welchen Standpunkt kann man nun
angesichts einer solchen Vielfalt an
Argumenten einnehmen?
Am besten vereinbaren wir gleich
noch: …
Was würden Sie von folgender
Lösung halten?
Meine Erfahrungen legen eine
Zwischenlösung nahe: …
Können Sie sich mit folgender
Lösung identifizieren?
Lassen
Sie
uns
Folgendes
vereinbaren: …
Wer die Frage nach … beantworten
will, hat also die Fülle der
angesprochenen Gesichtspunkte zu
bedenken. Und so zeigt sich, wie
eingangs bereits erwähnt, …
Nachdem wir so verschiedene
Argumente …, möchte ich jetzt...
An der Vielzahl der aufgeführten
Argumente sieht man leicht, dass
…

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)34

С помощта на представените в табличен вид 72 изразни средства (срв.
таблица 2) в изследването се оформи когнитивно-лингвистичен модел, наречен
Спирала на дискусионната перспектива (съставена от автора), в която
34

Представените изразни средства са от Fit für das DSD II с автор Thomas Polland
(Polland 2014:62 – 64) , от Campus Deutsch. Präsentieren und Diskutieren с автор Oliver
Bayerlein (Bayerlein 2014:82), срв.Научна литература.
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доминиращи и релевантни за общата система за ориентиране в хода на
дискусионния процес са различните семантични корелации. Сред тях се
разграничават и бинарни семантични отношения, които са опозитивни – в
спиралата са разположени и три двойки в опозиция. Лексикалните единици,
представляващи обект на внимание в това изследване, са класифицирани в
семантични групи, съобразно различните типове междуличностно общуване, в
които е проявена съответната интенционалност на комуникативните
партньори в дискусията.

Фиг. 4. (Съставена от автора, А. И.)

Спиралата започва от семантично ядро – център, в който е разположена
семантичната група изказване на собствено мнение [eigene Meinung äußern],
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която е свързана със следващата семантична група изясняване на позицията/
на тезата [die Position/ die These verdeutlichen], последвана от обмисляне на
аргументите [die Argumente durchdenken]. Следващата семантична група
акцентуване на определени аспекти [bestimmte Aspekte akzentuieren] в
спиралата се свързва с първата опозитивна двойка убеждаване (убеденост)
[überzeugt sein (von etw)/ jemanden überzeugen] – изказване на съмнение по
отношение на теза [eine Behauptung bezweifeln].
Втората двойка в опозиция съгласие/одобрение [jemandem zustimmen] –
противоречие [jemandem widersprechen, Gegenargumente vorbringen] е
индикатор за развитие и интензивно разгръщане на дискусията, а последната
опозитивна двойка отхвърляне (негативна преценка за противоположна теза)
[eine These negativ beurteilen] – споразумение (положителна преценка за
противоположна теза) [einen gemeinsamen Beschluss fassen] имплементира
двете логични алтернативи за завършек на дискусионния процес.
Описаните корелации представят когнитивната част от модела Спирала
на дискусионната перспектива, а лингвистичната част на модела е представена от: 1. Когнитивни глаголни лексеми (глаголи за когнитивни действия). 2.
Перформативни глаголни лексеми. 3. Глаголи за комуникативно сътрудничество. 4. Смислови (понятийни) синоними на лексемата мнение [Meinung].
1. Когнитивни глаголни лексеми (глаголи за когнитивни действия),
структурни компоненти в изразни средства, характерни за
дискусията в немскоезична академична среда:
-

denken [мисля]
durchdenken [обмислям, обсъждам основно]
bedenken [обмислям]
überlegen [обмислям]
meinen [мисля, смятам]
glauben [вярвам, смятам]
beurteilen [преценявам, оценявам]
verstehen [разбирам, осъзнавам]
einleuchten [нещо ми става ясно]
vergleichen [сравнявам]
vergessen [забравям].

2. Перформативни глаголни лексеми, структурни компоненти в
изразни средства, характерни за дискусията в немскоезична
академична среда:
-

zustimmen [съгласявам се]
befürworten [одобрявам и подкрепям]
widersprechen [противореча]
einwenden [привеждам контра-аргументи]
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-

ablehnen [отхвърлям]
behaupten [твърдя]
begründen [обосновавам].

3. Глаголи
за
комуникативно
сътрудничество,
структурни
компоненти в изразни средства, характерни за дискусията в
немскоезична академична среда:
-

überzeugen [убеждавам]
berücksichtigen [вземам предвид]
einnehmen [спечелвам, повлиявам положително върху нечия
преценка]
vereinbaren [съгласувам, съчетавам].

4. Смислови (понятийни) синоними на лексемата мнение [Meinung],
структурни компоненти в изразни средства, характерни за
дискусията в немскоезична академична среда:
-

Sicht [поглед, възглед]
Ansicht [поглед, възглед]
Auffassung [мнение]
Erachten [усмотрение, мнение]
Standpunkt [гледна точка]
Überzeugung [убеждение]
Einschätzung [преценка, оценка].

Когнитивните глаголни лексеми (глаголи за когнитивни действия),
структурни компоненти в изразни средства, са класифицирани в шест
семантични групи, глаголите в които са обединени около няколко семантични
признака:
1. Семантична група мисля, разсъждавам:
– denken [мисля],
– meinen [мисля, смятам],
– glauben [смятам, приемам],
– sich überlegen [обмислям].
Глаголът denken в изразни средства в дискусия кодира значението ‟eine
bestimmte Meinung von etwas haben‟ [имам определено мнение за нещо]35. При
глагола meinen се активира семантичният признак ‟убеденост, нагласа‟, а
glauben кодира значение ‟meinen, für möglich und wahrscheinlich halten,
annehmen‟ [смятам, приемам нещо за възможно и вероятно]. DWDS: Digitales
35

Тук и навсякъде в тази глава значенията на глаголните лексеми са представени в
речникови статии в Duden 2003, Duden 2021, както и в DWDS: Digitales Wörterbuch der
deutschen Sprache (бел. моя, А.И).
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Wörterbuch der deutschen Sprache представя следната речникова дефиниция за
glauben: ‟das auf einer inneren Überzeugung beruhende Fürwahrhalten von Dingen,
Erscheinungen, die objektiv nicht bewiesen sind‟ [приемане, основано на
вътрешна убеденост, на неща и явления, които не са обективно доказани].
Семантичният маркер ‟интуитивност, базирана единствено на вътрешна
убеденост, при липса на обективни доказателства‟ разграничава лексемата
glauben от лексемата meinen. Този маркер откроява и характерния профил на
glauben в изразните средства, в които се изразява съмнение относно дадено
становище:
-

Ich glaube nicht, dass … . [Не вярвам, че/Не смятам, че…]
Das glauben Sie doch selbst nicht. [Вие самият/самата не вярвате в
това. И Вие не смятате така.]
Glauben Sie wirklich, dass … . [Наистина ли смятате, че …]

При анализа се открои само една структура, чрез която се изразява
собствено мнение: Ich glaube, dass …. [Смятам, че …]. В етимологичен план
glauben отново кодира значение, изтъкващо „предположение и допускане, но
не и пълна убеденост‟ в истинността на съждението: ‟annehmen, vermuten, für
wahr halten‟.
За лексемата sich überlegen [обмислям] активният признак е
‟повторяемост, предпазливост‟. Активното значение на глаголната лексема
sich überlegen като структурен компонент е ‟etwas abwägen‟ [внимателно,
задълбочено обмислям нещо, като сравнявам и проверявам].
2. Семантична група осъзнавам, вниквам:
– verstehen [разбирам],
– einleuchten [нещо ми става ясно].
В речникова статия за глагола verstehen в DWDS: Digitales Wörterbuch der
deutschen Sprache като второ значение се открива ‟etw. begreifen‟ [осъзнавам
нещо].36 В представените изразни средства глаголът се употребява в
комбинация с частицата за отрицание nicht, напр. в Das verstehe ich jetzt aber
nicht [Сега това аз не го разбирам], т.е. в тях той кодира значение на
‟осъзнаване на тезата, но същевременно и изказване на съмнение относно
валидността ѝ‟. Друго активно значение се открива в Wenn ich Sie richtig
verstanden habe, meinen Sie, dass … [Ако съм Ви разбрал/а правилно], когато
чрез това изразно средство се прави опит да се изяснят неясноти по отношение
на приведен(и) аргумент(и), т.е. налице е стремеж за яснота. Семантичен
36

Употребен с възвратно местоимение, в разговорния немски език глаголът verstehen
кодира в себе си значение на 'mit j-m gut auskommen, gleicher Meinung sein, gleiche
Interessen, Ansichten haben' [разбирам се добре с нкг., на едно мнение съм с него, имаме
сходни интереси, възгледи]. Този семантичен маркер може да го причисли (в
контекста на предложената концепция!) и към групата на глаголи за комуникативно
сътрудничество.
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маркер ‟яснота‟ притежава и другият глагол в тази семантична група –
einleuchten. В изразните средства той обаче се употребява, за да се изрази
индиректно съгласие/ одобрение: Dein/Ihr Argument leuchtet mir ein [Разбирам
твоят аргумент, той ми е (много) ясен].
Своеобразна връзка със семантичния признак ‟яснота‟ показват признаци
на други два глагола, структурни компоненти в изразни средства в дискусия:
на глаголите erklären [обяснявам] и erläutern [обяснявам]. Стремежът да се
изяснят неяснотите става виден чрез контура на въпросителното изречение:
Könnten Sie das bitte nocnmal erklären/erläutern? [Бихте ли могли да го обясните
още веднъж?] В Duden 202137 се открива значението ‟deutlich machen; so
erläutern, dass der bzw. die andere die Zusammenhänge versteht‟ [правя нещо да
стане ясно, разбираемо; обяснявам го така, че другият/другата да разбере
взаимовръзките]. Може да се проследи синонимното им отношение с глагола
deuten [тълкувам] – ‟обяснявам с други думи, за да се схване смисълът му;
правя разбираем; разгадавам смисъла‟.
3. Семантична група анализирам, за да оценя:
– beurteilen [преценявам, оценявам].
В глагола beurteilen е кодирано значението ‟преценявам, оценявам нечие
постижение, работа‟, което е свързано с анализиране на важността и
истинността на дадено становище, което се явява предпоставка за вземане на
решения, както и за оценяване на тези решения в хода на дискусията: Meinen
Sie nicht, dass man das auch anders beurteilen könnte? Ich beurteile dieses Problem
folgendermaßen/wie folgt: … [Не смятате ли, че това може да се оцени и по друг
начин? Преценката ми за проблема е следната:…].
4. Семантична група разсъждавам в дълбочина:
– durchdenken [разсъждавам, обмислям],
– bedenken [обмислям, премислям].
Глаголът durchdenken като структурен компонент в изразни средства е
активен със семантичните маркери ‟дълбочина‟ и ‟определено намерение‟, а
глаголът bedenken − със семантичните признаци ‟точност‟ и ‟вглъбяване‟. В
речникова статия в DWDS: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache за
bedenken се откриват следните значения:
– über etw. nachdenken, genau überlegen, erwägen,
durchdenken [размишлявам за нещо, разсъждавам, обмислям
точно, внимателно];
– etw. in Betracht ziehen, beachten [съобразявам се с нещо];

37

https://www.duden.de/rechtschreibung
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– [vor einer Entscheidung] mit sich zu Rate gehen, sich kurz
besinnen [мисля за кратко време, преди да взема решение].
Семантичните признаци на глагола bedenken са кодирани в
ексцерпираните изразни средства: Zu diesem Aspekt ist allerdings auch noch zu
bedenken: …[За този аспект може още да се помисли, да се разсъждава.];
Meiner Meinung nach muss man auch bedenken, dass … [По мое мнение трябва
да се помисли и за това, че …].
5. Семантична група сравнявам:
– vergleichen [сравнявам].
Като глагол за когнитивно действие vergleichen има значение ‟etwas
abwägen, um Unterschiede oder Übereinstimmungen festzustellen‟ [сравнявам, за
да установя разлики или съвпадения]. Синонимът abwägen активира
признаците ‟дълбочина‟, ‟предпазливост‟ и ‟точност‟. Като трети семантичен
признак на vergleichen в DWDS: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache се
открива ‟sich gütlich in einem Streitfall durch beiderseitiges Nachgeben einigen‟
[споразумяване в спорен казус, като и двете страни отстъпват]. В семантичен
план е реализирана идеята за сътрудничество, взаимно споразумение,
независимо от сблъсъка на противоположни тези.
В етимологичен план лексемата препраща към лексемата gleich: ‟in allen
oder wesentlichen Merkmalen übereinstimmend, ähnlich, der-, die-, dasselbe‟
[съвпадащ по отношение на всички или на важни признаци, сходен, същ].
В изразните средства обаче глаголната лексема vergleichen се употребява
предимно с отрицанието nicht: Das kann man nicht vergleichen./Das lässt sich
nicht vergleichen [Това не може да се сравни].
6. Семантична група забравям:
– vergessen [забравям].
Глаголната лексема vergessen се отнася към глаголите за когнитивни
действия, като структурен компонент в изразни средства в дискусия, подобно
на предходната лексема vergleichen се употребява в съчетание с отрицанието
nicht, с характерна императивна форма: Aber vergiss nicht, dass … [Но не
забравяй, че…]. Отрицателната императивна форма в този случай не изразява
забрана или заповед, а съвет, т.е. налице е т. нар. полифункционалност на
императива (Popova 2016: 51 – 52).
В когнитивната ситуация „[…] се реализира информативната функция на
перформатива“ (Zhereva 2011: 14). Във връзка с перформативните глаголни
лексеми, структурни компоненти в изразни средства, характерни за дискусията
в немскоезична академична среда, в анализа доминират декларативните
перформативни изказвания за съгласие и за възражение: включени са
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глаголите съгласявам се, възразявам, противореча, твърдя, допускам. „Всички
тези глаголи отговарят на определението за декларативи не само с
перформативните формули, но и с прагматичния контекст, обусловен от
илокутивната цел на речевия акт.“ (Zhereva 2011: 64). От известните пет
илокутивни модалности, три имат първостепенно значение за анализа в
работата:
1. Перлокутивен ефект с вердикативна модалност – с илокутивна
доминанта е вердикатив ‟одобрение‟ [глаголната лексема
zustimmen].
2. Перлокутивен ефект с екзерситивна модалност – с илокутивна
доминанта е екзерситив ‟обосновка‟ [глаголната лексема
begründen].
3. Перлокутивен ефект с експозитивна модалност – с илокутивна
доминанта е експозитив ‟твърдение‟ [глаголната лексема
behaupten] (Zhereva 2011: 13).
Изразяването на съгласие и отправянето на възражение са
„специализирани съобщения и твърдения“, като съгласието е приемане на
установката (бехабитив), а одобрението е експресив (Zhereva 2011: 20). При
изразяване на мнение е активна т. нар. вердикативна модалност –
вердикативът е оценка, мнение, одобрение, като „[п]ерлокутивният ефект в
поведението на събеседника може да бъде подчинение на волята на
говорещия, съгласие с неговата оценка, радост по повод на неговата оценка,
мнение или одобрение“ (Zhereva 2011: 13). Контрапункт на перформативните
глаголи за съгласие zustimmen [съгласявам се] и befürworten [одобрявам и
подкрепям] са глаголите за възражение widersprechen [противореча], einwenden
[привеждам контра-аргументи] и ablehnen [отхвърлям]. Те са обединени от
семантичния маркер ‟коректив за приемано за неправилно съждение‟.
Глаголите за комуникативно сътрудничество: berücksichtigen, überzeugen,
vereinbaren и einnehmen, структурни компоненти в изразни средства в
дискусия, следват логичния ход и възможните алтернативи на дискусионния
процес:
-

да се вземе предвид и противоположната теза,
да се убеди партньора в стойността на нашата собствена теза,
да се обединят общите точки в разногласията или
да се приеме противоположната теза.

Глаголната лексема vereinbaren [съгласувам, съчетавам] като структурен
компонент в изразното средство Am besten vereinbaren wir gleich noch [Найдобре да съгласуваме веднага] кодира интенцията за обединяване на общoто в
позициите. Когато е рефлексивно употребена, лексемата кодира значението
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‟уговарям се, споразумявам се‟, което намира експлицитна проява в изразното
средство Lassen Sie uns Folgendes vereinbaren: … [Да се споразумеем за
следното: …]. В DWDS: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache е посочен
релевантен за целите на изследването семантичен маркер на глагола
einnehmen: ‟etw., j-d macht (auf j-n) einen günstigen Eindruck, gewinnt (j-n)‟
[нещо, някой ме спечелва, повлиява положително върху преценката ми,
създава положително впечатление за себе си].
Смисловите (понятийни) синоними на лексемата мнение [Meinung],
структурни компоненти в изразни средства в дискусия, в работата са
представени чрез т.нар. Кръгова диаграма на мнението:

Фиг. 5. (Съставена от автора, А. И.)

Всеки вътрешен сегмент от диаграмата е представен от смислов
(понятиен) синоним на лексемата мнение [Meinung], а във външната част са
разположени съответните интегрални семантични признаци, които се
активират в речникови дефиниции на избраните синоними:
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-

Einschätzung – ‟Bewertung, Beurteilung‟ – мнение, което се сформира
въз основа на предишен опит;

-

Sicht/ Ansicht – ‟Betrachtungsweise, Anschauungsweise, Überblick;
Meinung‟ – мнение въз основа на внимателно наблюдение, на общ
поглед, чрез обхващане ‟ отгоре‟;

-

Auffassung – ‟Fähigkeit, etw. aufzufassen, zu begreifen; Ansicht,
Meinung‟ – мнение, формиращо се чрез способността за вникване,
осъзнаване;

-

Überzeugung – ‟durch Erfahrung, Prüfung gefestigte Meinung von dem,
was wahr ist‟ – мнение, което е следствие на предишен опит, на
убеденост, в резултат на проверка на факти;

-

Erachten – ‟aufgrund von Überlegungen eine bestimmte Meinung von
etw. haben‟ – мнение въз основа на предварително внимателно
обмисляне;

-

Standpunkt – ‟bestimmte Einstellung, Anschauung, Meinung‟ – мнение,
базирано на определена нагласа, отношение.

Изследваните езикови факти, сведени до логико-ментални структури,
както и до речемисловни процеси, са в подкрепа на първоначално изложената
работна хипотеза. Редица изразни средства, които имат за цел въздействие
върху адресата, носят прагматична информация (Pernishka 2008: 145).
Процесът на интернализиране на интенционалността в дискурсивни изказвания е улеснен от общата система за ориентиране, в която структуроопределящи и смислоразличителни маркери са специфични глаголни лексеми с
различен семантичен профил.
В семантичен и прагаматичен план са очертани някои лексикалносемантични особености на отделни лексикални единици в немския език, които
са компоненти в структурата на изразните средства, използвани в дискусията.
Рефлексивното слушане и рефлексивното поведение при осмисляне на начина
на реакция в дискусионния процес предполагат интелигентно поведение за
решаване на проблеми, което може да бъде провокирано от специфичния
информационен обмен по време на дискусия. „Интелигентността сама по себе
си не е съдържание, но се активизира от специфични съдържания“ (Gardner
2014: 84). Като информационни стимули по време на дискусия служат и
представените изразни средства, а когнитивната парадигма се позиционира с
оглед на активния индивидуален начин на обработка на дискусионните
съждения, както и с оглед на способността за интерпретиране на когнитивните
ориентири, експлицирани чрез езиковата семантика.
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3. Езикова и когнитивна парадигма на концепта превъзходство
3.1. *Квадратурата на дебата и сценарият на мисълта:
глаголни лексеми с префикс überВ настоящата глава се прави опит за компонентен анализ на лексикални
репрезентации на концепта превъзходство (като вид взаимодействие, срв.
1.10.), като с помощта на семантични компоненти (семантични маркери) се
изследват особености на групи лексеми, отнасящи се до едно и също
семантично поле. Семният анализ на речникови дефиниции на 12 (дванадесет)
префигирани глаголни лексеми в немския език допринася за представянето на
своеобразна лингвистично-когнитивна проекция на математическа задача,
която е останала известна в историята като една от трите нерешими задачи на
древността – Квадратурата на кръга.
Задачата за Квадратурата на кръга е тясно свързана с числото π, като
през 1882 г. се доказва, че π не е алгебрично, а трансцендентно число, поради
което то не може да се построи и задачата за квадратурата на кръга се оказва
нерешима.38 Използван като метафора, изразът Квадратура на кръга
обозначава проблем без решение, ситуация без изход. Изразът *Квадратура на
дебата не съществува, но в изследването той се използва, за да се представи
същността на процеса на дебатиране чрез семантичните профили на специално
избрани за целите на работата префигирани глаголни лексеми с префикс über.
Какъв семантичен профил на лексемата Debatte [дебат] разкриват
лексикографските източници на немски и на български език? В Duden
Universal-Wörterbuch 2003 се открива следната речникова статия:


lebhafte Diskussion, Auseinandersetzung, Streitgespräch: eine erregte,
lebhafte D. ist im Gang; etw. in die D. werfen; in eine D. eingreifen; *etw.
zur D. stellen (Diskussion); zur D. stehen (Diskussion) (Duden 2003)
[оживена дискусия, полемика, спор: в ход са оживени дебати; подлагам

38

Задачата за Квадратурата на кръга се състои в това, само с помощта на линийка и
пергел да се постоят кръг и квадрат, чиито лица (площи) да са равни.
Несъвместимостта между лицето на кръга и лицето на квадрата се решава чрез идеята
на Леонардо да Винчи за разполагане на човешко тяло вътре в кръга и квадрата. През
15 век известният италиански енциклопедист, инженер и художник да Винчи скицира
т. нар. Витрувиански човек (скицата му е известна и като Канон на пропорциите или
Мъжки пропорции).
Фигурата, която е в кръга (символизиращ небето) и която се свързва с идеята за
божествеността на човешкия произход, не може да се измери, следователно не може и
да се дефинира. Квадратът символизира земята. Ескизът на да Винчи не е
математическо решение на задачата да се построи с помощта на линийка и пергел
квадрат, който е равнолицев с даден кръг, но е произведение на изкуството, с дълбоки
духовни и философски послания (бел. моя, А. И.).
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нещо на дебатиране; намесвам се в дебати; подлагам нещо на дебати,
на дискусия].
В Deutsches Wörterbuch на Wahrig са предложени няколко синонима на
Debatte: Erörterung, Verhandlung и Wortgefecht (Wahrig 1994: 331).
В Duden Synonymenenwörterbuch 2004 са представени следните синонимни
отношения:


Auseinandersetzung, Diskussion, Meinungsstreit, Polemik, Rededuell,
Streitgespräch, Wortgefecht, Wortwechsel; (bildungsspr.): Diskurs, Disput,
Kontroverse; (verhüll.): Meinungsverschiedenheit [полемика, дискусия,
спор, словесен дуел, размяна на думи; (книж.): дискурс, диспут,
полемика; (завоалирано) размяна на мнения];



Besprechung, Erörterung, Kolloquium, Meinungsaustausch (Duden 2004)
[обсъждане, обяснение, събиране за обсъждане на мнения, обмяна на
мнения].

В Съвременен тълковен речник (Burov et al 2001:141) и в Онлайн тълковен
речник (срв. http://talkoven.onlinerechnik.com/duma) речниковата дефиниция на
дебати (само мн. ч.) е ‟продължително обсъждане на въпрос; прения,
разисквания. Парламентарни дебати. Бурни дебати‟. В Речник на българския
език
като
синоними
на
дебати
са
предложени
(срв.
https://rechnik.chitanka.info): прения, разискване, диспут, препирня, реплика,
спор, обсъждане.
Несъмнен интерес от гледна точка на идеята, заложена в тази глава,
предизвикват някои синоними на лексемата прения (остар.) – препирня, спор,
диспут, словоборство, разискване, полемика, спорене, дебати, пререкание,
крамола, разпра; раздор.39 В Съвременен тълковен речник за лексемата прение
се откриват синонимите спор, разискване, дебати (Burov et al 2001: 685).
Глаголната лексема разисквам е обяснена като ‟разменям мисли по определен
проблем с други хора; разглеждам, обсъждам‟ (Burov et al 2001: 746).
Като една от трите форми на устно общуване, представени в настоящата
работа, които са основа на логико-ментално поле, дебатите се отличават със
следните особености:
1. Различие на мнения, разногласие.
2. Синтагматична база на дебатирането е полемичността: дебатите целят
обсъждането на разногласие, но полемичността изисква всяка страна
да държи на своята позиция и да се стреми да обори другата.

39

Курсив мой, А. И.
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Същевременно при дебатите съществува момент на обсъждане, което
ги доближава до дискусията като форма на спор.
3. Колизията в дебатите е контрапункт на диалогичността в дискусията.
4. Полемичността в хода на дебатите се характеризира с
настъпателност и директност.

острота,

5. Колизията при дебатите е израз на сблъсъка на противоположни идеи,
мнения, становища, но и отражение на противоположни стремежи и
интереси.
Тези особености водят често до това, дебатът да не може да бъде
спечелен, т.е. противниците да не могат да бъдат оборени. Такъв неразрешим
спор в тази глава се представя с помощта на метафората за Квадратурата на
кръга, като кръгът е илюстрация на (привидно) равностойния дебат, в който
участниците, дори и след обсъждане, не могат (или не искат) да преодолеят
разногласията си. Различието на мнения вече граничи с желанието за
надмощие над съперника, което може да се определи и като желание за
доминиране, за превъзходство. Обмяната на мисли не води непременно до
приемане на различните (от нашите собствени) мисли, а напротив, обмяната
вече е с цел налагане на собствените мисли.
Концептът за превъзходството в тази работа се представя чрез 12
(дванадесет) глаголни лексеми в немския език, обединени от семантичните
функции на префикса über и представени чрез геометричната фигура квадрат.
Използва се фигурата на Квадратурата на кръга, за да се онагледи идеята за
стремежа за доминиране в дебата чрез констелацията на префигирани
глаголни лексеми в лексикално-семантични полета. Дванадесетте лексеми са
позиционирани на върховете на квадрата, както и на пресечните точки между
кръга и квадрата.
Всяко едно от четирите семантични полета обхваща по три глаголни
лексеми с префикс über, обединени от съответен интегрален семантичен
признак:
1. Грижливо, внимателно премисляне, обмисляне [mit Bedacht]
- überdenken [обмислям цялостно, премислям]40
- sich überlegen [обмислям]
- überlassen [отдавам се (напр. на размишления)].
2. Усилие, натоварване [Mühe, Last]
- überanstrengen [преуморявам се, пресилвам се]
40

Срв. преводите от немски на български език в Немско-български речник, в 2 тома
(Arnaudov et al 1992).
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-

überbeanspruchen [твърде силно натоварвам, подлагам на
напрежение]
überwinden [преодолявам, превъзмогвам].

3. Нежелание за взаимна съгласуваност [Zurückhaltung, keine Lust auf
Zusammenarbeit]
- sich überwerfen [скарвам се с някого]
- überwallen [прен. кипвам, преливам (от яд, ярост; от щастие)]
- überfallen [прен. връхлетявам, нападам ненадейно].
4. Доминиране [Dominanz, Überlegenheit]
- überreden [предумвам, скланям, увещавам]
- überzeugen [убеждавам]
- überwiegen [преобладава, надделява; превишава, превъзхожда].

Фиг. 6. (Съставена от автора, А. И.)
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Първичните основи на предложените префигирани глаголни лексеми са
различни, но за всяко едно от тези четири полета е избрана по една водеща
първична основа, като:
-

за първото семантично поле това е лексемата denken [мисля];
за второто поле – лексемата anstrengen [напрягам се, давам си
усилие];
за третото поле – лексемата werfen [хвърлям];41
за четвъртото поле – лексемата reden [говоря].

От тези първични основи са производни лексемите, позиционирани на
върховете на квадрата във фигурата, избрана за онагледяване на идеята на
*Квадратурата на дебата. Констелацията на префигираните глаголни
лексеми в квадрата следва логиката на всеки акт на изказване: „[…] този акт на
изказване ‟Казване на нещо от някого‟ се разгръща семантично чрез фразата
АЗ МИСЛЯ, ЧЕ и въз основа на това (АЗ) КАЗВАМ ЧЕ“ (Kasabov 2002: 161).
На първия връх на квадрата е разположена лексемата denken [мисля], а на
четвъртия – лексемата reden [говоря].
Друга основна теза, която е вплетена в цялостната лингвистична проекция
на Квадратурата на кръга, е тази за думите като функциониращ когнитивен
механизъм, който опосредства трансформацията на информационния поток
(Ivanova 2018: 4 – 5; Pernishka 2013: 14). Мотивиращите признаци на избраните
първични основи способстват, за да се представи понятийния компонент на
концепта превъзходство в сферата на интелектуалната деятелност. За това
спомагат съ-значенията на изходното лексикално значение на всяка една от
мотивиращите основи (denken, anstrengen, werfen и reden), както и
синонимните релации вътре във всяка една от парадигмите. Семантична
трансформация се осъществява благодарение на действащата като мотиватор
семантична функци., По този начин се образува и новото семантично качество.
Релевантен структуриращ признак при образуване на ново семантично
качество на избраните производни префигирани глаголни лексеми са
семантичните функции на префикса über. Семантичният профил на префикса
не се представя изцяло в работата, а се посочват само онези семантични
функции, които имат непосредствено отношение към изследователската
линия. Представката über като неделима (тя може да бъде и делима)
обикновено има преносен смисъл и означава:

41

Мотивиращата основа werfen кодира няколко значения, едно от които е релевантно
за изложената теза: ‟besonders aus einer starken Gemütserregung o. Ä. heraus sich
unvermittelt, ungestüm irgendwohin fallen lassen; Beispiel: Er warf sich wütend auf seinen
Gegner.‟ [хвърлям се бурно, разпалено, воден от силни емоции, напр. Той се хвърли
разярен срещу противника си.], (бел. моя, А. И).
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-

повторно, по-основно извършване на действието на основния глагол –
тази семантична функция е активна в überdenken (Arnaudov et al 1992:
503; Georgieva 2006: 102);

-

прекомерно, прекалено извършване на действието на основния глагол
– тази семантична функция се активира в überanstrengen (Arnaudov et
al 1992: 503; Georgieva 2006: 102);

-

изненада, внезапно нападение – активността на тази семантична
функция е видна в überfallen (Georgieva 2006: 102);

-

надминаване, превъзхождане чрез действието на основния глагол –
семантичната функция е активна в überreden (Arnaudov et al 1992:
503; Georgieva 2006: 102).

Новото производно значение е индикатор за преосмислено отношение на
мотивираност със съзначения (за синтагматична база се приема
мисловността):
1. Мисловността като продължителна и прецизирана изява (преди
конкретно действие).
2. Мисловността като изразходвана умствена енергия (преди конкретно
действие).
3. Мисловността като дейностна насоченост
интелектуалната деятелност), вследствие на
емоциите над логиката.

(в сферата
надделяването

на
на

4. Мисловността като абстракция: извлечена, съхранена и възпроизведена
чрез лексикални реализации.
От „Аз мисля, че“ до „Аз казвам, че“ семантичният потенциал се
трансформира непрекъснато, за да може в акта на изказване да се възпроизведе
цялото разнообразие от нови употреби, които думите обозначават. За това
преосмислено отношение на мотивираност ключов фактор се явяват
семантичните функции на префикса über и неговото семантично
преобразуване в глаголните лексеми, обединени около интегрални семантични
признаци в четири лексико-семантични полета.
Като модел за комуникация, насочен към преодоляване на
противоположната теза и доминиране над различната концептуална система,
дебатът изисква самостоятелно мислене и критично възприемане на факти и
обстоятелства. Глаголите, обединени в лексикално-семантично поле с
интегрален семантичен признак грижливо, внимателно премисляне, обмисляне
[mit Bedacht] са: überdenken, sich überlegen и überlassen (срв. на стр. 63 – първо
семантично поле):
66

- überdenken – ‟etw. gründlich überlegen, durchdenken, bevor man eine
Entscheidung trifft‟;
- sich überlegen – ‟etw. bedenken, durchdenken, bevor man sich zu etw.
entschließt‟;
- überlassen – ‟j-n etwas nach dessen eigenem Urteil tun, entscheiden lassen,
sich selbst dabei nicht einmischen‟.
Глаголите überdenken и sich überlegen кодират значението ‟обмислям
цялостно, премислям, преди да взема решение‟. Глаголната лексема überlassen
се включва в тази парадигма, като допирната точка е вземането на решение:
‟оставям някого сам да вземе решение, без да му влияя‟. Още от началото на
дебатите е необходимо участниците в него да мислят самостоятелно, т.е. всеки
един от тях следва да взема самостоятелни решения.
В хода на дебатиране е необходим анализ на спецификата на пречките, на
затрудненията, който несъмнено е съпътстван от умствено натоварване и
усилие. Глаголите, обединени в лексикално-семантично поле с интегрален
семантичен признак усилие, натоварване [Mühe, Last] са: überanstrengen,
überbeanspruchen и überwinden (срв. стр. 63-64 – второ семантично поле):
-

überanstrengen – ‟jemandem, sich eine zu große körperliche oder
geistige Anstrengung zumuten‟;
überbeanspruchen – ‟zu stark beanspruchen‟;
überwinden – ‟1. besiegen 2. durch eigene Anstrengung mit etw., was ein
Hindernis darstellt, was Schwierigkeiten bietet, fertig werden, meistern 3.
etw., was einem widerstrebt, schwerfällt, schließlich doch tun‟.

Глаголът überwinden активира значения ‟да направя нещо, въпреки
вътрешните си противоречия, да превъзмогна собствената си преграда‟ и
‟преодолявам нещо‟. Това е свързано с прекомерно усилие, с голямо
психическо натоварване, което го обединява с другите два глагола в тази
парадигма: überanstrengen и überbeanspruchen.
Друг семантичен маркер, който го причислява към общата концепция на
*Квадратурата на дебата, е ‟побеждавам, печеля‟, като този маркер е
обединяващ със значения на синоними като: besiegen [побеждавам, печеля],
bezwingen [надвивам, подчинявам, побеждавам; овладявам (гняв)], erlangen
[постигам; придобивам, спечелвам] и erringen [извоювам нещо, постигам
(успех, победа); спечелвам].
Комуникационната среда предполага активна трансформация и
критическа съпротива, което обяснява и наличието на емоционално наситен
ментален заряд – „Аз, А НЕ ти!“. Глаголите, обединени в лексикалносемантично поле с интегрален семантичен признак нежелание за взаимна
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съгласуваност [Zurückhaltung, keine Lust auf Zusammenarbeit] са: sich
überwerfen, überwallen и überfallen (срв. стр. 64 – трето семантично поле):
sich überwerfen – ‟mit j-m in Streit geraten (und daher den Kontakt zu ihm
abbrechen)‟;
überwallen – ‟(in übertragener Bedeutung) vor Glück, Zorn überwallen
(gehoben); Glück, Zorn besonders intensiv empfinden und dem lebhaft
Ausdruck verleihen‟;
überfallen – 1. ‟j-n angreifen (übertragen: j-d wird von j-m mit (z.B.)
Fragen überfallen) 2. (von Gedanken, Gefühlen, körperlichen Zuständen) j-n
plötzlich und mit großer Intensität ergreifen‟.

-

-

Рефлектирането се проявява в динамична (конфликтна) ситуация, като
противопоставянето на възгледи и ценности може да:
-

има за цел победа на една концепция над друга, без да се търси
споразумение (Shamonina, Kostova 2014: 2).

-

има за цел конфронтация, водеща до утвърждаване на едно от
становищата, за което в края на дебата трябва да се гласува.

По отношение на когнитивната автономност е важна степента на промяна
на първоначалната позиция. Глаголите, обединени в лексикално-семантично
поле с интегрален семантичен признак доминиране [Dominanz, Überlegenheit]
са: überreden, überzeugen и überwiegen (срв. стр. 64 – четвърто семантично
поле):
-

überreden – ‟durch eindringliches Zureden dazu bringen, dass jemand
etwas tut, was er ursprünglich nicht wollte‟;
überzeugen – ‟j-n durch einleuchtende Gründe, Beweise, Argumente dazu
bringen, etw. als wahr, richtig, notwendig anzuerkennen‟;
überwiegen – ‟1. die größte Bedeutung, das stärkste Gewicht haben und
daher das Bild, den Charakter von etwas bestimmen 2. stärker,
einflussreicher, bedeutender sein als etwas anderes‟.

При активен семантичен маркер ‟печеля някого за каузата си, убеждавам
го‟ [auf seine Seite bringen/ziehen] глаголът за комуникативно сътрудничество
überzeugen е в синонимни отношения с beeinflussen и (j-n) für sich einnehmen.
Същият маркер го отличава от überreden, който кодира семата ‟карам някого
да направи нещо (като настойчиво му говоря), което преди това не е искал;
увещавам, предумвам, скланям някого‟. Интерес предизвиква още един
семантичен признак на überzeugen – ‟sich durch eigenes Nachprüfen
vergewissern‟ [уверявам се], който препраща към мотивиращия признак на
първичната основа zeugen ‟давам показания, свидетелствам‟, т.е. чрез
показанията на някого ‟някой друг се уверява в нещо‟. Минималните
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диференциални признаци на глагола überwiegen, които го отличават от
предходните два глагола, са ‟надделява, преобладава‟ и ‟надвишава,
превишава, превъзхожда‟.
Колизията в дебата, която се отличава с острота, директност и
настъпателност (необходими за преодоляване на противоположната теза),
поражда необходимостта от т.нар. контравъпроси. Преподавателят по
реторика Ролф Руледер предлага 14 (четиринадесет) метода за използване на
подобни въпроси (Ruhleder 2016: 188). Контравъпросите целят париране на
опонента/опонентите, като напр. въпросът„Бихте ли уточнили какво всъщност
не Ви допада в тази идея?“ изисква конкретика, която би затруднила опонента.
Освен това те са индикатор за интелектуална мобилност и способност за бърза
рефлексия, но същевременно се използват и за защита, за отбрана в хода на
словоборството.
За Дейл Карнеги, експерт по човешки взаимоотношения единственият
начин да се победи в спора е той да бъде избегнат. Това, от своя страна ще
допринесе за това *Квадратурата на дебата (като лингвистичен паралел на
Квадратурата на кръга) да си остане или задача без решение, или обратно,
задача с много отговори, които могат да бъдат потърсени. А отговорите са
важни само тогава, когато се задават правилни въпроси.
3.2. Задаването на въпроси и динамиката на мислене в

немскоезичен дискурс
Задаването на въпроси е в основата на трите форми на устна комуникация,
обект на разглеждане в работата – диалог, дискусия и дебати. Те са важни в
цялостния процес на междуличностна комуникация, тъй като могат да доведат
до разрешаване на проблеми, но могат и да породят такива. Мисленето и
езикът са в процес на взаимодействие, като за целта е необходима определен
тип динамика, „[…] която се реализира чрез […] състояния на активация
(Stamenov 2016: 13). Тези състояния на активация зависят от познавателните
достойнства на въпросите, а „[д]инамиката на формиране на изреченския
контур […] се мотивира от синхронизираното съчетаване на начина на
действие на езиковата способност, мисловната дейност и „потока“ на
съзнанието.“ (Stamenov 2016: 77).
Повишената активност на човека при задаване на въпроси (и при отговор
на такива) е свързана с: 1. Интелектуалното затруднение, което той изпитва,
когато осъзнава проблемната ситуация и 2. Провокирането на предишния
опит, на вече осъзнатите причинно-следствени връзки и зависимости: като
регулаторен механизъм се задействат когнитивните схеми (Dengel 2012: 40).
Въпросите могат да бъдат дефинирани и като когнитивни структури, в
които са кодирани когнитивни ориентири, насочващи комуникативните
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партньори, залагащи на определена интенция и разчитащи на способността на
участниците в комуникацията да „дешифрират“ посланията чрез
интерпретация и анализ, тъй като „[…] анализът на минимално възможните
когнитивни структури ни води към разбирането, че самостойността им се
определя от възможността да кодират когнитивно събитие, а не референт във
функцията на субект или обект на глаголното действие“ (Stamenov 2016: 56).42
В разказ на Робърт Шекли са залегнали идеи, които са част от
концепцията на тази глава: „Правилни въпроси … Тези, които са ме
построили, би трябвало да се съобразят с това – да ми предоставят свобода, да
ми разрешат да излизам от рамките на конкретния въпрос.“43 В текста на
Шекли се оценява полезността на конкретно поставените въпроси: „[т]ова е
свързано с конкретно поставени въпроси, а те пък изискват знания […] За да
можеш да зададеш правилен въпрос, трябва да знаеш по-голямата част от
отговора.“44
Важен паралел се открива и между мисловната неяснота и езиковата
неточност, причина за липсата на адекватност между искания отговор и
зададения въпрос. Ако за отправна точка се приеме оста определеност –
неопределеност, въпросите се разглеждат като индикация за неопределеност,
които имат своята логическа, но и формално-граматическа форма: формалнограматическият им белег са въпросителните изречения. Въпросът обаче
„[…] не е само въпросително изречение. Като форма на мисълта той
съдържа характеристики, присъщи на съждението, на заповедите и
пропозицията (предложението) […] Същността на въпроса е свързана с
избора на едно от две или няколко съждения. От гледна точка на
логиката въпросите са правилно или неправилно поставени, т.е.
логически коректни, когато даденото в тях е вярно съждение, и
логически некоректни – свързани с невярно или неопределено съждение. Провокационният въпрос е съзнателно използване на съждение с
невярна основа с цел да се обърка опонентът“ (Koleva 1997: 197).

За проблемните въпроси е релевантна и дихотомията удовлетвореност –
неудовлетвореност, както и един важен психологически момент –
предизвикването на чувство на удивление: „[з]а активната творческа работа на
мисленето е много важно човек да се сблъска с нещо неясно, пораждащо
въпрос, да се „удиви“, емоционално да се запали от този въпрос“ (Zankov 1975:
115). Тази способност на човек да се учудва, това удивление „[…] е причина за
стимулиране на интелектуалното увлечение […] учудването […] не е
задължително то да има изчистен емоционален израз. Това може да е една
42

Курсив мой, А. И.
< http://samsiev.eu/culture/Shackley/Razkazi/RobertShackley-PravilenVupros.pdf> стр. 4,
достъп на 21.09. 2021г.
44
Пак там, 5 – 6.
43
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вътрешна реакция. По-важно е, че учудването неизменно поражда въпрос“
(Koleva 1997: 196).
Същност на въпроса. Въпросът е
- езиков израз, с чиято помощ се изисква определена информация;
- инструмент за социално взаимодействие;
- езикова форма за „планирано въздействие върху съзнанието на
адресата“ (Shamonina, Kostova 2014: 15);
- „[о]собен вид логическо понятие, което представлява завоалирана
необходимост“ (Konovalenko, Konovalenko 2019: 264).
В Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache45 се открива следната
речникова статия за Fragestelllung [поставяне на въпрос]: ‟1. Tätigkeit des
Formulierens einer Frage 2. Angelegenheit, Aufgabe, Fall, Frage, Problem,
Problematik, Punkt, Sache, Schwierigkeit, Thema‟ [1. процесът на формулиране
на въпрос. 2. Материя, задача, случай, въпрос, проблем, проблематика, поанта,
същност, сложност, тема].
Посока на въпроса
Посоката на въпроса, т. нар. Fragerichtung, е определящ фактор в работата,
за да може да се открият и систематизират глаголни лексеми за когнитивни
действия, структурни компоненти в изреченския контур на четири типа посоки
на въпроса (срв. фигурата долу) (Brunner et al 2011: 60; Samac et al 2009: 46):46

45

<https://www.dwds.de/wb> (достъп на 25.09. 2021)
Тези четири типа посоки на въпроса са по идея на горепосочените немски автори. В
таблицата са предложени само репрезентативни примери за някои когнитивни
глаголни лексеми, за пълен обзор срв. 3.2.2. , бел. моя, А. И.
46

71

Фиг. 7. (Съставена от автора, А. И.)

Видове въпроси, влияещи върху динамиката на мислене47
1. Хипотетични въпроси [Hypothetische Fragen] – примери: Angenommen,
Sie könnten in Ihrer Behörde völlig frei handeln und bestimmen. Was
würden Sie tun? [Да приемем, че имахте възможността, да действате
свободно и да имате думата във Вашето учреждение, какво бихте
направили?]
Vorausgesetzt, dass die Lage ganz anders aussähe, dass es zwei
Möglichkeiten gäbe: Welche von den beiden wäre die beste? [При
условие, че положението изглеждаше съвсем различно, че
съществуваха две възможности, коя от двете би била най-добрата?]
Цел: Въвеждане на нови идеи, нова гледна точка или алтернативен
начин на поведение.

47

Срв. <https://www.gartner-steffen.de/download/Elemente%20des%20Coachings.pdf>
(достъп на 25.09. 2021)
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2. Циркулярни въпроси [Zirkuläre Fragen] – примери: Wie glauben Sie,
sehen die anderen die momentane Situation? [Как мислите, виждат
другите моментната ситуация?]
Wie erklären Sie sich die Unterschiede, die von den anderen schon gezeigt
wurden? [Как си обяснявате разликите, които вече бяха показани от
другите?]
Wie meinen Sie: Wie hat die andere Gruppe diese Entscheidung getroffen?
[Как мислите: Как другата група взе това решение?]
Цел: Въвеждане на нови гледни точки. Пита се „Как? а не Защо?“.
Отговорите на циркулярните въпроси разкриват как е организирана
системата и така предизвикват процеси на промяна.
Въпроси, ориентирани към решението [Lösungsorientierte Fragen] –
примери: Woran werden Sie merken, dass Ihr Problem gelöst ist? [Как ще
разберете, че Вашият проблем е решен?]
Welches Potenzial ist in dieser Lösung zu berücksichtigen? [Какъв
потенциал има в това решение? С какво трябва да се съобразим?]
Цел: Вместо да се обсъжда и да се гледа към проблема, вниманието
следва да се насочи към решението му. Погледът се насочва от
настоящето към бъдещето; решенията, взети днес, могат да повлияят
на бъдещето (но оставят миналото такова, каквото е).
3. Парафразиране (Paraphrasieren) – примери: Wenn ich Sie richtig
verstanden habe, sie meinen, dass….? [Ако съм Ви разбрал/а правилно,
Вие мислите, че …?]
Sie meinen also, dass ….? [Следователно Вие смятате, че …?]
Sie denken also, dass …? [Следователно Вие мислите, че …?]
Цел: Парафразирането се използва или за да се постави в перспектива
дадено изказване, или за да се изясни контекста, в който то е активно
(по този начин се запазва истинността на съждението). Чрез
резюмиране на чутото се подсигурява това, че опонентът е разбран
правилно (целù се взаимно разбиране), тъй като „казаното“ не е
„чутото“ – „чутото“ не е „разбраното“, а „разбраното“ не е
„съгласието“. Рефлексията спрямо отговорите поражда импулси за
действие, а те водят до обогатяване на репертоара на поведение.
4. Риторични въпроси (Rhetorische Fragen) – примери: Warum sollten wir
dann dieselben Fehler doch machen? [И защо тогава да правим същите
грешки?
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Doch warum sollten wir darüber nachdenken?48 [И защо ще трябва да
разсъждаваме върху това?]
Цел: Риторичните въпроси се използват като дискурсивен инструмент,
те може да засилят дадената гледна точка или да се поставят при
търсене на съгласието (одобрението) на запитания/запитаните. Като
инструмент за аргументация те може да се използват при опит за
промяна на комуникативното поведение. Ако е налице правилно
зададен риторичен въпрос, той води до усещането, че говорещото лице
е направило заключение. По този начин риторичните въпроси се
утвърждават като важен ресурс в процеса на дебатиране.
W-елементите във W-въпросите (Wie? Wodurch? Welche? Inwiefern?
Woran?) се определят като интерогативни квантори – кванторите конструират
съждения, които характеризират сферата на истинност на даден предикат
(това, което се твърди в дадено логическо съждение). В логическата форма на
въпросите са кодирани следователно когнитивни ориентири, към които се
отнасят и лексемите за когнитивна обработка и съхранение на информация
(Срв. Фиг. 7). Тези лексикални единици са компоненти в изреченската
структура на различни видове въпроси, активизиращи процеса на мислене
(Срв. въпроси 1-5).
Формулиране и отговаряне на въпроси при участие в научна дискусия:
1. Въпросите могат „да създадат условия за размишления и изводи“
(Shamonina, Kostova 2014: 14).
2. Въпросите могат „да изяснят проблемна ситуация“ (Shamonina,
Kostova 2014: 14).
3. Въпросите могат „да направляват хода на развитие на дискусията“
(Shamonina, Kostova 2014: 14).
4. Въпросите могат да откроят слабостите в позицията на
опонента/опонентите.
5. Въпросите могат да мотивират при подбор на допълнителни
убедителни аргументи за обосноваване на тезата.
6. Въпросите могат да служат като средство за иронизиране на
ентусиазма на опонента/опонентите.
7. Въпросите могат да насочат към съвместно търсене и изследване.
48

Срв. <https://www.linguee.de/deutschenglisch/uebersetzung/wir+sollten+dar%C3%BCber+nachdenken.html > (достъп 05.01.
2021)
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8. Въпросите могат да внесат яснота.
9. Въпросите могат да доведат до по-задълбочено познание.
10. Въпросите могат да доведат до генериране на нови решения.
11. Въпросите могат да насочат към похвати за рефлексивно мислене
(Georgieva 2001: 12 – 13).49
В тази обща логическа рамка от функции на въпросите се откриват
интегралните семантични признаци, обособили лексикално-семантични
полета, които ще бъдат анализирани в глави 3.2.1. и 3.2.2 (Срв. маркираните в
курсив места във Формулиране и отговаряне на въпроси при участие в научна
дискусия: 1-11).
Импулсите за действие в сферата на интелектуалната деятелност се
пораждат и от т. нар. рефлексивни въпроси, които са с насоченост към
самонаблюдение, самоанализ, както и самооценка на постигнатото ниво, на
постигнатите резултати от определена познавателна дейност, както и на
„съответствие между цели и резултати“ (Vasilev, Hadzhiali, Kolarova 2015: 6).
Подобни въпроси предполагат определено ниво на когнитивна автономност,
осъзнато протичащи мисловни процеси, както и динамичност на
комуникационната среда (Vasilev 2006: 22; Momchilova 2014: 25).

49

Курсив мой, А. И.
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ТРЕТА ГЛАВА
1. Интелект и динамика на комуникативната среда
1.1. Рефлексия и комуникативна среда
Самоусъвършенстващите се системи са системите с рефлексия –
новите идеи са сигурен индикатор за това, че човекът като интелигентна
система преживява фазата на самоактуализиране и чрез осмисляне,
насочено към самия него, той моделира собствената си интелектуална
висота (Vasilev 2006: 18). Не е възможно да съществува интелигентен
човек, който непременно да надминава другите по отношение на всички
аспекти на интелигентността. В креативен план всъщност се очаква хората
да се стремят да откриват начини за вътрешно удовлетворение за онова,
което правят, защото са вътрешно мотивирани.
Ако към това се прибави и фактът, че творчески мислещите хора често
генерират идеи, които са подценени от околните и които те въпреки всичко
успяват да популяризират, защото са видели картината по нов начин, от
друг ъгъл, тогава творческият профил на интелигентния човек би изглеждал
като нещо, което би могло да бъде научено, защото може да се
демонстрира, да се преподава, да се насърчава и моделира (Sternberg, Lubart
1999: 232 – 233; Hasid 2015: 8 – 9). Преподаването на творчество,
позволяването на грешки, насърчаването на поведение за разумно поемане
на рискове: тези и много други начини биха разрешили до голяма степен
спорните въпроси за степента на унаследяване и за степента на
модифициране на интелигентността.
Цел на настоящата глава е изследване на интелектуалната и диалогова
рефлексия посредством анализ на базисни елементи като съвместно
(диалогично)
мислене
и
целенасочено
взаимодействие
между
комуникативните партньори в динамична комуникативна среда. Тези
базисни елементи са сред условията, които могат да активизират процеса на
модифициране на човешката интелигентност. Целенасочената комуникация
се основава на „интелигентно мислене, знание за причини, връзки и образец
на човешко поведение“ (Mayrhofer-Battlogg 2018: 107). Съвместното
диалогично мислене, предизвикващо рефлексия в най-голяма степен, играе
релевантна роля в процеса на съвместно конструиране на знанието, както и
на сенсибилизиране спрямо колективната същност.
Условията, които обезпечават модифицирането на човешката
интелигентност и с това са важни за целите на настоящата работа, са
обозначени като седемте Д-та: диалог, дискусия, дебати, динамика на
комуникационните връзки, действия (познавателни), диалектическа
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свързаност на когнитивна дейност и знание,
продуктивността на интелектуалната рефлексия.

диагностика

на

Таблица 3
Условия
за
модифициране
на
интелигентността
Диалог

Същност

Специфични
особености

Форма на разговор,
активираща обмислянето на когнитивни и
дискурсивни механизми за придобиване
на знание (Heydenreich, Mecke 2015:6).
„Съвместно откриване на (от)говори в
пространството
от
отношения; процес,
чрез който възниква
новият смисъл и по
този начин може да
се мисли за бъдещето“ (Korpiun 2015:
178).50

– изисква съвместно
мислене
– предполага рефлексивно възприемане
на диалогични перспективи
– взаимно наблюдение на партньорите в
диалога
– изследване на
осно-вни причини,
преди-звикали
различни тълкувания
– перспективна рефлексия
– кооперативна рефлексия

Дискусия

Специфичен вид интерактивност, която
представя аргументативни възможности,
изисква
съответни
компетентности,
активиращи процеса
на групова динамика
(Vogl 2005: 32), като
предполага
рефлексивни стратегии за
оценяване (Vogl 2005:

– изисква самостоятелно мислене
– насочено възприемане на факти
– определяне на
целите
според
формите на дискусия
– времево планиране
– необходимост от
модериране на процеса на размяна на
информация

50

Немското съответствие на лексемата (от) говори е (Ant) worten: Корпиун прави
препратка към значението на лексемата диалог, на гръцки dia – през, logos – дума.
Немската лексема Wort означава дума. Така изразът „съвместно откриване на
(от)говори“ в немския език придобива значението на „съвместно откриване на думи“,
което от своя страна препраща към възникващия по този начин нов смисъл в диалога
(бел. моя, А.И.).
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35).

Дебати

Модел за комуникация, насочен към
преодоляване
на
противоположната
теза, доминиране над
различната концептуална система.

Динамика на комуникационните връзки

Променлива
величина, която приема
различни стойности;
специфично изменение под въздействието на различни фактори.

Действия
(познавателни)

Ефективни операционални структури, с
помощта на които
осъзнато се конструира план за решаване
на проблем; рефлективно възпроизвеждане на начини, по
които е добито знанието (Vasilev 2006: 45).
Свързаността между

Диалектическа
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– комуникативна рефлексия
върху
проце-са на групова
динамика
– създаване на убедителни
аргументативни връзки
– визуализиране на
резултатите
– предварително изготвяне на критерии
за оценка
– изисква се самостоятелно мислене
– критично възприемане на факти
– насоченост към
сло-весно
доминиране
– комуникативна рефлексия
– анализ на спецификата на пречките,
на затрудненията
– контрол, насочен
към
собствените
дей-ствия
– динамиката на процеса на обмяна на
мисли е силно зависима от динамичния
профил на комуникативната среда
– анализ на спецификата на пречките,
на затрудненията
– насочване на познавателните
действия чрез когнитивни схеми

– класифициране и

свързаност на когнитивна дейност и знание

Диагностика на продуктивността на интелектуалната
рефлексия

знание и когнитивна
дейност намира своя
израз в същността на
когнитивната схема:
осъзнато и ефективно
насочване на когнитивната дейност, като
при това тя е достъпна за рефлексивен
контрол
(Vasilev
2006: 56).
Продуктивността
може да се диагностицира чрез рефлексивни образователни
технологии (Momchilova 2014: 27; Kolarova, Hadjiali 2008: 3851).

„разкодиране“ на информация
–
постигане
на
когнитивна
автономност
– определяне на критерии и показатели

Диагностициране
чрез:
– специални методики – изкуствени рефлексивни задачи на
А. Зак (Vasilev 2006:
47)
–
комбинаторни
задачи на Ж. Пиаже
(Vasilev 2006: 52)
– задачи за съобразяване на И. Н.
Семьонов
(Vasilev
2006: 54).

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Всяко едно от горепосочените условия за модифициране на
интелигентността в изследването се анализира с помощта на четири
критерия: рефлексивни технологии, комуникативна среда, познавателни
възможности/способности и когнитивна автономност (срв. по-долу
изображения 8 – 14). Това се прави с цел да се съпоставят седемте базисни
елемента (седемте Д-та), като се избере основа за съпоставка (своеобразен
терциум компарационис), с помощта на която да се откроят сходствата и
различията между елементите.
В настоящото изследване се представя следният профил на диалога:
1. Диалогът е комуникативен
провеждане на разговор.

метод,

важен

инструмент

за

2. Диалогът като „вслушване в нас самите, рефлектиране“, което
предполага „вътрешно мълчание“, за да се възприеме казаното и за
да се осъществи партиципирането (Isaacs 2011: 87).
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3. Диалогът като форма на комуникация,
разбирателство, а не към конфронтация.

насочена

към

4. Диалогът като споделяне на гледни точки, при което няма
коригиране, прекъсване или цензуриране.
5. Диалогът като изкуство да се мисли заедно налага пространство на
откритост, което обезпечава отвореност към колективната същност
(Bohm 2014: 65).
6. Диалогът като дистанциране от собственото мислене и
възприемането
му
като
вътрешно
психичен
процес:
„суспендиране“ (Isaacs 2011: 123).
7. Диалогът като активно търсене на източниците на опит на
комуникационните партньори: „респектиране“ (Isaacs 2011: 105).
8. Диалогът като възможност за рефлектиране: какво преминава и
може да премине между партньорите в диалога при мислене и при
комуникация.

Фиг. 8. (Диаграмата е съставена от автора, А. И.)

Дискусията – съдържателно структуриране, прецизиране и насочване
на разговора
Профилът на дискусията в тази работа може да се разгърне, както
следва:
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1.

Дискусията е интерактивен метод за убедително аргументиране:
изграждане на теза и антитеза.

2.

Дискусията изисква убедителна обосновка, конкретни и адекватни
примери и логични заключения.

3.

Дискусията налага съобразяване с адресата в процеса на преценка
и оценяване на алтернативите.

4.

Дискусията е съпътствана от рефлектиране:
– при разработване на правилата за провеждане на дискусия;
– при изясняване на функциите на модератора, на неговата
роля и задачи;
– при избиране на дискусионния формат.

5.

Дискусията залага на конфронтация в процеса на групова
динамика – наличие на спорни въпроси за разрешаване.

6.

Дискусията е насочена, т.е. нейният ход и посока са обусловени от
предварително определени правила, за които следи модераторът,
като границите са ясно и точно очертани, включително и
времевата рамка

7.

Дискусията като интерактивно събитие предполага изказване на
становища, но и задаване на въпроси, което води до обмяна на
информация.

8.

Дискусията предоставя възможност всеки един от участниците да
е източник на информация, а това включва имплементация на
идеята за кооперативно дискутиране в рамките на групата.

9.

Дискусията налага обобщаване и систематизиране на резултатите,
както и тяхното визуализиране.

10. Дискусията с нейните две възможни изяви: конфронтация между
групите и сътрудничество в рамките на всяка една от групите
може както да активира, така и да стопира себеизразяването на
всеки един от участниците в дискусията.
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Фиг. 9. (Диаграмата е съставена от автора, А. И.)

Дебатите – критично възприемане
противопоставяне на възгледи и ценности

на

информация

и

В същността на процеса на дебатиране се откриват следните
закономерности:
1. Победа на една концепция над друга, без да се търси споразумение
(Shamonina, Kostova 2014: 2).
2. Спор, който следва формални, структуриращи разговора правила.
3. Изяснява се спорен въпрос, на който може да се отговори или само
с ДА, или само с НЕ. (Shamonina, Kostova 2014: 16).
4. Определяне на времева рамка.
5. В основата на дебатирането е нуждата от промяна.
6. Дебатите са съпътствани от рефлектиране:
– при разработване на правила за провеждане;
– относно хода на дебатиране, след като дебатът вече е
приключил (ретроспективна рефлексия).
7. Конфронтация, водеща до утвърждаване на едно от становищата,
за което в края на дебата трябва да се гласува.
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Фиг. 10. (Диаграмата е съставена от автора, А. И.)

Динамика на комуникационните връзки и качество на общуване
Особеност на всеки рефлексивен акт е, че логиката му „възниква в
социалната практика“, а „овладяването му протича в сътрудничество с
другите хора“ (Vasilev 2006: 18). Средата като сбор от комуникационни
връзки (Mohr 2006: 86), като микс от различни типове комуникативно
поведение на участниците се влияе от:
- прилаганите комуникативни стратегии;
- изпълняваните комуникативни роли;
- спазваните принципи на ефективна комуникация;
- променящите се междуличностни отношения.
Динамиката на комуникационните връзки се обуславя от различни
релации, като всяка една от тях води до промяна в комуникативното
поведение и в индивидуалните намерения, предизвикващи комуникационен
процес:
1. Различните концептуални системи на участниците в комуникацията
предполагат различни гледни точки.
2. Различният предишен опит на участниците в комуникацията е
основа за различна мотивация при взаимодействие.
3. Различните компетенции на участниците в комуникацията
допринасят за различна динамика между индивидите и
обществените институции.
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4. Различните времеви ресурси, с които разполагат участниците в
комуникацията, влияят върху качеството на общуване между тях.
5. Различната степен на адаптивност води до различна продуктивност
на човешките общности, съответно и до различни типове
комуникативна среда.
6. Различните комуникационни връзки провокират различно
интелигентно поведение (Burkart 2000: 361), което е определящо
при различния подбор на нови типове комуникативна среда.
7. Различните канали за комуникация изискват различен начин на
мислене.

Фиг. 11. (Диаграмата е съставена от автора, А. И.)

Действия (познавателни) – организация, аранжиране и продукти
За отправна точка се приема теоретико-приложен модел за
рефлексивен анализ, според който са релевантни следните условия (Vasilev
2006: 45):
1. Осигуряване на комуникативна среда – водене на познавателен
диалог с други хора.
2. Организиране на действията – подреждане на постъпките.
3. Осъзнаване на начина, по който се конструира план, модел за
решаване на интелектуална задача, проблем.
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4. Мислено отчитане на силни и слаби страни в процеса на познание.
5. „Целенасочено залагане на експериментално моделирана умствена
схема“ (Vasilev 2006: 55).
6. Осъзнато използване на когнитивни схеми, които насочват
съзнателните познавателни действия (Vasilev 2006: 56).
7. Саморегулиране, което „организира продуктите на емпиричния
опит в стабилни операционални структури“ (Vasilev 2006: 59).
8. Рефлексивно възпроизвеждане на пътищата и начините, по които е
добито знанието (Vasilev 2006: 45).

Фиг. 12. (Диаграмата е съставена от автора, А. И.)

Диалектическа свързаност на когнитивна дейност и знание
Релевантни за диалектическата свързаност на познавателна дейност и
знание са следните критерии и показатели:
1. Показатели за критерия когнитивност (познавателна способност):
– надеждност на знанията (Vasilev 2006: 66)
– синтез на знанията
– приложимост на знанията
– системност на знанията (Changalova 2015: 15).
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2. Показатели за критерия активност:
– подбор, сравнение и анализ на знанията
– ориентация при избора на източници на знание
– организация и интерпретиране на знания (Changalova 2015:
15).
3. Показатели за критерия мотивираност:
– когнитивно действие от позицията „Аз в предлаганите
обстоятелства“
– когнитивно действие от позицията „Другият/Другите в
предлаганите обстоятелства“.
4. Показатели за критерия адаптивност:
– интерпретация на възможни алтернативи на поведение
– приложение на резултатите от когнитивното систематизиране на информация (Changalova 2015: 15).

Фиг. 13. (Диаграмата е съставена от автора, А. И.)

Диагностика на продуктивността на интелектуалната рефлексия
Величината продуктивност на интелектуалната рефлексия
диагностицира с помощта на различни рефлексивни технологии:

се

1. Рефлексивно-обучаващ модел за функциониране на рeфлексивна педагогическа технология (Vasilev, Hadzhiali, Kolarova 2015: 5). който
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съдържа субтестове, един от които е за диагностициране на показателя продуктивност на интелектуалната рефлексия, изразена в брой
вярно решени задачи. Тестът съдържа осем задачи, които „моделират проблемни ситуации, насърчаващи рефлексивните разсъждения
над основанията и ролята на собствените знания и действия при
тяхното прилагане“ (Vasilev, Hadzhiali, Kolarova 2015: 11 – 12).
2. Моделиране на рефлексивна образователна технология, базирана на
рефлексивно-синергетичния подход (Ivanova 2015: 6).
3. Kритериално дидактическо тестиране – с помощта на тестова
батерия, съдържаща 24 критерия, се измерва продуктивността преди
експерименталното въздействие и в края на изследването
(Momchilova 2014: 28). Използва се т. нар. входящо и изходно
критериално
тестиране.
С
помощта
на
диагностичния
инструментариум се стига до информация, нужна при надеждна и
обоснована интерпретация и анализ на получени данни. Този анализ
е по отношение на обработени резултати, при използване на
математико-статистически методи (Momchilova 2014: 30). Резултатите, получени въз основа на критериално дидактическо тестиране,
се оценяват, като предварително се формулират критерии – цели.
4.

Нормативно тестиране – резултатите, които са получени чрез
нормативно тестиране, се оценяват на база на предварително
определени норми – стандарти и очаквани резултати. Този вид
тестиране е подложен на критика, поради недостатъците му.

Фиг. 14. (Диаграмата е съставена от автора, А. И.)
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1.2. Комуникативен октагон: аспекти на интелигентността през
призмата на комуникативната среда
Основната изследователска теза в настоящата глава се разгръща
посредством:
-

теорията за множеството интелигентности на Хауърд Гарднър като
„плуралистична визия за ума, при която се взимат предвид различните
аспекти на познанието“ (Gardner 2014: 15) и „разликите в социалния и
културния контекст, в който растат младите хора“ (Gardner 2014: 8);

-

триархичната теория за успешната интелигентност на Робърт
Стърнбърг,
разглеждаща
три
взаимосвързани
аспекта
на
интелигентността: аналитични, творчески и практически способности
(Sternberg, Williams 2014: 207);

-

теорията за структурната динамика на Дейвид Кантър, която очертава
четири роли за ефективна комуникация: двигател, опонент,
последовател и наблюдател (Canter 2018: 9).

Понятието интелигентност е в основата на многоаспектни
интерпретации, както и на поляризирани научни дебати, някои от които в тази
глава ще бъдат привлечени с една единствена цел: да се открои ефектът от
динамичността на комуникативната среда върху модифицирането на
човешката интелигентност. Това рамкиране на изследването не цели
ограничаване на гледните точки, а по-скоро задълбочаване и акцентиране на
отделни аспекти на понятието интелигентност, които ще се откроят с
помощта на предложения в работата модел под името Комуникативен
октагон. Идеята да се изразят определени връзки между осем аспекта, имащи
отношение към процеса на комуникация, от една страна, и към процеса на
модификация на интелигентността, от друга, е инспирирана до известна степен
от т. нар. когнитивен хексагон, предложен от SOAP (State oft he Art Report).51

51

SOAP (State oft he Art Report) е спонсориран от фондацията Sloan и представен от
Хауърд Гарднър през 1987 (Gardner 1987: 37, Gardner 2008). Материалът на Гарднър,
който е свързан с отделните поддомейни на когнитивната наука, остава непубликуван,
но въпреки това оставя следа в историята на когнитивните изследвания, бел. моя, А. И.

88

Фиг. 15. (Съставена от автора, А. И.)

Моделът комуникативен октагон няма допирни точки със съдържанието
на гореспоменатия когнитивен хексагон, освен идеята за взаимосвързаност
между отделните компоненти. Използваната в работата фигура (съставена от
автора) препраща към т. нар. правилен осмоъгълник, чиито страни и ъгли са
равни: предложените осем аспекта, оформящи осмоъгълника, са в еднаква
степен релевантни за работната теза в изследването. Връзките между тях
изграждат своеобразна система, в която може да се открие:
-

еднопосочност (на връзките);
двупосочност (на връзките);
влияние на един компонент върху друг(и);
динамика (на връзките);
последици от влиянието на компонентите.
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Способности:
Интелигентността се дефинира като „овладяване и усъвършенстване на
способности, които се развиват в дадена среда“ (Stoyanov 2015: 31).
Човешките индивиди се различават помежду си „по степента на уменията
си и по тяхната комбинация“ (Gardner 2014: 16). Според триархичната
теория за успешната интелигентност на Робърт Стърнбърг основополагащи
са три взаимосвързани аспекта на интелигентността: аналитични, творчески
и практически способности (Sternberg, Williams 2014: 207). Тези аспекти са
относително автономни, а върху тяхното „действително изразяване“ влияе
средата: взаимодействието гени – среда се отнася до идеята, „че
генетичните и екологичните влияния могат да се комбинират, за да
създадат резултати, които е възможно да са неочаквани само на базата на
единия фактор“ (Sternberg, Williams 2014: 239).
Комуникативни роли:
Основна причина за съществуването на различия между човешките
индивиди, потопени в съответна среда, е наличието на разлики в техните
роли спрямо обкръжаващата ги среда (Canter 2018: 9). Концептуалните
системи на различните участници в комуникацията са различни, те
предизвикват различни преживявания, които от своя страна са причина за
различните перспективи (Canter 2018: 9). В своя модел от 1927 г. Кантър
разграничава четири роли за ефективна комуникация: 1. Двигател. 2.
Опонент. 3. Последовател. 4. Наблюдател. Без първата роля, тази на
двигателя, комуникацията би била без посока, ако я няма втората роля –
опонентът – комуникацията би останала без корекция. Без последователя
не би било възможно завършването на идеята, а без наблюдателя
комуникацията ще е без перспектива.
Принципи на ефективна комуникация:
Ефективната комуникация изисква: яснота, краткост, конкретност,
достоверност, правилност, адекватност, пълнота и креативност. Тези
основни принципи могат да бъдат съотнесени към основните роли за
ефективна комуникация и към евентуалните последици от отсъствието им,
при което се открояват следните закономерности:
-

ако на комуникацията ù липсва посока, ще бъдат нарушени
принципите за правилност и конкретност;

-

ако на комуникацията ù липсва корекция, ще бъдат нарушени
принципите за адекватност и достоверност;

-

ако на комуникацията ù липсва завършване на идеята, ще бъдат
нарушени принципите за пълнота и креативност;
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-

ако на комуникацията ù липсва перспектива, ще бъде нарушен
принципът за яснота.

Междуличностни отношения:
Оказва се, че междуличностната интелигентност, анализирана от
Хауърд Гарднър, „не зависи от езика“ (Gardner 2014: 28), но позволява на
хората да разбират другите, както и да работят съвместно с тях. В работата
вече бе направено уточнение, как се тълкува понятието интелигентно
поведение: онова специфично взаимодействие между интелигентна система
и среда, което изисква и целенасоченост. Целенасочеността предполага и
адекватност в поведението, докато „поведенческата неадекватност
усложнява човешките отношения“ (Kamenov 2008: 11 – 13).
В многоаспектния подход към интелигентността „начинът, по който
индивидът е взаимодействал със средата“ се обозначава като „предишен
опит“ (Gardner 2014: 263). От това взаимодействие на индивидите със
социалната среда зависи и мотивацията им, т.е. тя не е просто „функция на
компетентността“, а постепенно „това взаимодействие придобива
субективен характер и започва да ръководи индивидуалното поведение“
(Vygotsky 1978, цит. по Gardner 2014: 245). Развитието на интелигентността
е възможно „чрез динамиката между компетенциите на отделния индивид и
обществените ценности и институции“ (Gardner 2014: 250). Способността и
готовността за комуникация трябва да се анализират винаги в контекста на
наличните времеви ресурси (Mayrhofer-Battlogg 2018: 347).
Колективно знание:
В основата на различните теории на знанието е анализът на различни
постулати, които се отнасят и до отделни аспекти на интелигентността (при
което се оформя и профилът на понятието интелигентност):
-

„знанието, което всеки от нас овладява през живота си, не може да
се вземе наготово от другите, а трябва да се конструира“ (Glasersfeld
2005: 1);52 в този контекст интелигентността „съответства на
изпълне-нието на задачата“, т.е. важен е „начинът, по който се
изпълнява задачата“ (Gardner 2014: 48 – 49); дадено действие би
могло да бъде охарактеризирано като интелигентно, ако се знае, с
каква цел се извършва, какво е неговото предназначение, както и
дали са съществували други възможности (Gardner 2014: 49);

-

знанието е „система от информация“ (Vasilev, Chorbadziyska,
Belyovska 2017: 38); в този контекст традиционната концепция

52

Разговор на Ернст фон Глазерсфелд с журналиста Робърт Шчепел, в science.ORF.at
(бел. моя., А. И.).
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определя интелигентността като “изчислителен капацитет –
капацитетът да се обработи определен вид информация“ (Gardner
2014: 17); информа-ционните стимули – външни и вътрешни – са
катализаторите за проявената интелигентност;
-

„знанието е инструмент на приспособяването – а не огледало на
реалността, т.е. на света, какъвто би бил без нас“ (Glasersfeld 2005:
1); в този контекст като интелигентност се определя способността за
адаптация към средата, а тази адаптация е възможна „чрез умението
да се решават проблеми“ (Gardner 2014: 17);

-

символната система като носител на различни форми на
информация е релевантна за продуктивността на човешките
общности; в този контекст интелигентността „трябва да може да се
кодира в […] културологична система от знаци [...] езикът,
изображенията и математическите знаци“ (Gardner 2014: 18);

-

само комуникацията ни дава възможност, да събираме спомени и да
ги използваме активно, защото „човек си спомня само онова, което
е запомнил при комуникация и което може да се локализира в
рамките на колективното съзнание“ (Assmann 2005: 36 – 37);
комуникационните
връзки
от
своя
страна
определят
(интелигентното) поведение (Burkart 2000: 361);

-

създадените продукти на цивилизацията са възможност да „се трупа
и предава познание“ (Gardner 2014: 17); в този контекст като
интели-гентност се определя
„способността да се решават
проблеми и да се създават продукти, които са ценни за дадена
културна среда или общество“ (Gardner 2014: 17).

Комуникативни стратегии:
Интелигентността предполага приспособяване към факторите на
средата, като адаптацията е в зависимост от индивидуалните различия на
индивидите. Ефективните стратегии на общуване водят до сформиране на
екипи, в които „има споделяне, но не еднаквост, […] има общи цели, но не
и еднакви умения“ (Gardner 2014: 269). Индивидуалността е основополагаща, за да има контакт; тя е предпоставка, за да се осъществи
диалогично мислене (Korpiun 2015: 2). Диалогичната комуникация се
посочва като стратегически важна за промяна на перспективата, а като неин
най-важен метод се разглежда личният разговор – диалогът (MayrhoferBattlogg 2018: 264).
Четири основни компонента на диалога анализира Уилям Исаакс,
когато описва т. нар. капацитети за ново поведение: вслушване/активно
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слушане [zuhören], респектиране [respektieren], суспендиране [suspendieren]
и артикулиране [artikulieren] (Isaacs 2011: 123 – 124).
Вслушването/активното слушане се интерпретира като процес на
вътрешно мълчание, което спомага да се вникне в същността на това, което
ни се внушава от комуникационния партньор; в този контекст вслушването
се свързва с партиципиране (участие в действие), т.е. осъзнаването е чрез
участие в действие.
Примери за вслушване/активно слушане (чрез изразни средства):
Dein/Ihr Argument leuchtet mir ein. [Твоят/Вашият аргумент ми се
изясни, стана ми ясно.]
Habe ich Sie richtig verstanden? [Правилно ли Ви разбрах?]
Da will ich nicht widersprechen. [Тук не искам да противореча.]
Sie meinen also, dass … [Значи Вие смятате, че ….].
Респектирането се обвързва с идеята за цялостния характер на света
около нас: това, което един притежава като предишен опит, като
преживявания, би могло да засегне и някой друг като част от тази
цялостност. Това не ни дава право да игнорираме или напълно да
изключваме другите: част от процеса на адаптация е да приемаме другите с
респект, като с това показваме и респект към самите себе си. В този
контекст респектирането се свързва с кохерентност.
Примери за респектиране (чрез изразни средства):
Sie haben in einem Teilbereich recht. [В една подобласт имате
право.]
Da bin ich ganz auf Ihrer Seite. [Аз съм изцяло на Ваша страна.]
Bei allem Respekt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. [С целия
респект, но това не мога да си представя.]
Ich stimme Ihnen vollkommen zu. [Напълно съм съгласен/съгласна с
Вас.]
Суспендирането намира израз в това, да представяме личното си
мнение така, че това да даде възможност (както на нас самите, така и на
другите) да възприемем и осъзнаем идеите си. Като компонент на диалога
суспендирането е приемане и осъзнаване на пораждащите се мисли и
чувства, както и наблюдаване, без да се налага принудително да се действа.
В този контекст суспендирането се свързва с осъзнаване.
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Примери за суспендиране (чрез изразни средства):
Ich finde, du verallgemeinerst zu sehr, wenn du behauptest, dass ...
[Смятам, че ти обобщаваш прекалено много, когато твърдиш, че
…]
Das ist gut und schön, aber vergiss nicht, dass ... [Това е много
хубаво, но не забравяй, че …]
Meinst du wirklich, dass …? [Наистина ли смяташ, че ….?]
Ich beuerteile dieses Problem folgendermaßen/ wie folgt: … [Аз
оценявам този проблем, както следва: …]
Meine Einschätzung der Lage ist folgende/folgendermaßen:…
[Преценката ми за ситуацията е следната: …]
Артикулирането се свързва с разгръщане: имплицитното се разгръща в
експлицитния, видим свят, за да се разгърне след това отново в невидимoст
(Isaacs 2011: 141).53
Примери за артикулиране (чрез изразни средства):
Können Sie Ihre Äußerungen vielleicht nochmal auf den Punkt
bringen? [Бихте ли могли още веднъж да разясните същността на
изказванията си?]
Wer die Frage nach … beantworten will, hat also die Fülle der
angesprochenen Gesichtspunkte zu bedenken. Und so zeigt sich, wie
eingangs bereits erwähnt, … [Който иска да отговори на въпроса
….., той трябва да обмисли всички засегнати гледни точки. И така
се вижда, както вече се спомена в началото, …]
An der Vielzahl der aufgeführten Argumente sieht man leicht, dass …
[От множеството приведени аргументи лесно се вижда, че …].
Wie nun gezeigt werden soll, spricht einiges für/gegen … [Както сега
следва да се покаже, има няколко аргумента за и против …].
Функционалност:
Функционалният аспект на комуникацията се изразява във въпроса „за
намеренията,
интенцията
и
интересите,
които
предизвикват
53

В трета глава „Prognostische Intuition“ в книгата „Dialog als Kunst gemeinsam zu
denken: Die neue Kommunikationskultur in Organisationen“ Уилям Исаакс описва т. нар.
прогностична интуиция, като разсъждава върху въпроса, как може да се предвидят и
осъзнаят факторите, които определят даден разговор. Към четирите роли за ефективна
комуникация от комуникационния модел на Дейвид Кантър от 1927 г. Исаакс съотнася
четирите компонента на диалога:1. Двигател – артикулиране. 2. Последовател –
вслушване, активно слушане. 3. Опонент – респектиране. 4. Наблюдател –
суспендиране (Isaacs 2011).

94

комуникационния процес.“54 Интелигентността се интерпретира като
„разлика между индивидите“, като индивидуалните различия са по
отношение на интересите (Gardner 2014: 48). Диалогичната комуникация
предявява изисквания към отношенията на ниво интерактивни контакти,
които се активират чрез емоциите и духовния обмен (Mayrhofer-Battlogg
2018: 362). Когнитивните моменти, които съзнателно трябва да бъдат
усвоени, имат отношение към „[…] доверяване на интерактивната помощ
от страна на партньора“, както и към умението да се комуникира в
междукултурен контекст (Koeva 2017: 21).
Специфичността на съответната култура би могла да е основа за
„погрешни интерпретации на начините на изразяване и поведение на
партньора“ (Koeva 2017: 22). Понятието комуникативна чувствителност е
определящо в случаите, когато е необходимо да се избегне фатално
развитие на комуникативна ситуация (Mayrhofer-Battlogg 2018: 371 ).
Променящи се условия:
Практическите способности, като един
интелигентността, се отнасят до три функции:
-

от

аспектите

на

адаптация към обкръжаващата ни среда
създаване на нови типове среда
подбор на нови типове среда ((Sternberg, Williams 2014: 207).

Интелигентността предполага и адекватна реакция в определена
ситуация на „емоционалните въздействия, възникващи от обкръжаващата
среда“ (Stoyanov 2015: 32). Адекватната реакция се свързва с
проницателността, която дава възможност на индивида, наблюдавайки
внимателно различни видове поведение, „провокиращи среда на
неопределеност“, да прогнозира евентуално бъдещо поведение на
комуникационните партньори и да рефлектира върху „евентуални
последствия от такова поведение“ (Kamenov 2012: 64).
Променящите се условия са причина, по-скоро да се правят опити да се
проследят във времето „отделни елементи на ситуацията, за които има
сравнително най-пълна информация“ (Kamenov 2006: 9), като е необходимо
да бъде изпълнено и едно важно условие (което е и най-проблематично):
средата, в която се намират хората, трябва да притежава достатъчна
54

Цитатът е от лекционен курс „Комуникации в социалните системи“ на авторски
колектив към Химикотехнологичен и металургичен университет, секция
Хуманитаристика и осигуряване на качеството на обучението (2007: 12).
<http://else.uctm.edu/users/3/books/Komunikacij-OET.pdf > (достъп на 20.03. 2021)
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стабилност, устойчивост и прогнозируемост, т.е. светът да не претърпи
промяна по отношение на важни за хората аспекти, за да не бъдат обречени
на провал техните предположения (Mengov 2014: 3 – 4).
Съществуващите канали за комуникация могат да бъдат променяни от
технологиите, но е важно да се осъзнае разликата между технологии, които
променят тези канали и технологиите, които променят средата за всички
комуникации. Новите медии, уеб 2.0, уеб 3.0, а вече и уеб 4.0, променят
средата изцяло и не се превръщат просто в допълнителен инструмент към
комуникационния микс. Те изискват изцяло нов начин на мислене.
Взаимосвързаността между отделните компоненти допринася за
целостта на предложения в работата комуникативен октагон. След
направения анализ на релациите между отделните компоненти на преден
план се открояват 16 (шестнадесет) особено значими за целите на работата
връзки:
1. Компонентът колективно знание има отношение към ефективните
стратегии на общуването в контекста на приспособяването на
индивидите към факторите на средата. Знанието като „инструмент
на приспособяването“ е важно при промяна на перспективата
(връзката между двата компонента в октагона е еднопосочна).
2. Компонентът комуникативни стратегии, който води до
сформиране на екипи „на споделеност и на различни умения“, в
комуникативния октагон има насоченост към компонента
междуличностни
отношения.
Стратегиите
партиципиране,
кохерентност, осъзнаване и разгръщане са базисни при
специфичното взаимодействие между индивидите. Особено важна е
динамиката между индивидуалните способности на отделния
индивид и обществените ценности.
3. Връзките между други два компонента от октагона –
способностите и променящите се условия – представляват
взаимодействието гени – среда: тук връзките са двупосочни.
Генетика и екология в тяхната комбинация водят до модифициране
на интелигентността, което би могло да е непостижимо, ако действа
само единият фактор.
4. Компонент способности и компонент колективно знание:
интелигентността като способност да се създават продукти с
особена важност и значимост има отношение към колективното
знание. Създадените продукти от своя страна са начин да се предава
познание на следващи поколения, както и на други културни среди
и общества. Връзките между двата компонента в октагона са
двупосочни: знанието, което индивидът овладява, не се приема в
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готов вид, а се осъзнава в процеса на индивидуално, субективно
конструиране.
5. Между
компонента
функционалност
и
компонента
междуличностни отношения съществува следната релация:
индивидуалните интереси регулират начина на поведение, което
всеки един участник следва при интерактивните контакти.
Комуникативната чувствителност, емоционалния трансфер и
духовният обмен са определящи за динамиката на интерактивния
диалог (връзката в октагона е еднопосочна).
6. Компонент променящи се условия и компонент комуникативни
стратегии: създаването на нови типове (комуникационна) среда е в
резултат и на ефективността на стратегии за разгръщане на
капацитети за ново поведение. Връзката в октагона е еднопосочна.
7. Връзката между компонента променящи се условия и компонента
функционалност се изразява в следното: подборът на нови типове
(комуникационна) среда би могъл да доведе и до промяна на
интенцията, на намеренията на комуникативните партньори.
Адаптацията към средата е свързана с преодоляване на когнитивни
изисквания, като индивидуалните различия по отношение на
интересите допринасят за това, всеки индивид да подходи
субективно при този подбор на нови типове среда. Връзката в
октагона е еднопосочна.
8. Своеобразни връзки се откриват и между компонент принципи на
ефективна комуникация и компонент комуникативни стратегии.
При анализа се оформи следната закономерност между принципи и
т. нар. капацитети за ново поведение (Isaacs 2011:123 – 124):
– принцип за адекватност и принцип за достоверност –
партиципиране (участие);
– принцип за правилност и принцип за конкретност –
кохерентност (свързаност);
– принцип за яснота – осъзнаване;
– принцип за креативност и принцип за пълнота – разгръщане.
9. Компонент комуникативни роли и компонент принципи на ефективна
комуникация: при липса на комуникативни роли ще бъдат нарушени
принципите на ефективна комуникация:
– без роля двигател комуникацията няма да има посока – ще
бъдат нарушени принципите за правилност и конкретност;
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– без роля опонент комуникацията няма да има корекция –
ще бъдат нарушени принципите за адекватност и
достоверност;
– без роля последовател в комуникацията няма да има
завършек на идеята (идеите) – ще бъдат нарушени
принципите за пълнота и креативност;
– без роля наблюдател в комуникацията няма да има
перспектива – ще бъде нарушен принципът за яснота.
10. Връзките между компонент комуникативни роли и компонент
комуникативни стратегии са двупосочни: към четирите роли се
съотнасят четирите компонента на диалога (вслушване/активно
слушане, суспендиране, респектиране и артикулиране):
– роля двигател – артикулиране
– роля наблюдател – суспендиране
– роля последовател – вслушване (активно слушане)
– роля опонент – респектиране.
Ролята на двигателя се изразява в експлицитно представяне на концепции,
като се мотивира за действие. Ролята на наблюдателя намира израз в приемане
и осъзнаване на представените концепции, като се наблюдава, без да се налага
принудително да се действа. Роля на последователя: да се вслушва и да вниква
в същността на изразените концепции, като изрази осъзнаването чрез
партиципиране (участие в действие). Роля на опонента: да представи идеите
си в условия на кохерентност (свързаност), като даде възможност на другите
участници в комуникацията да възприемат и да осъзнаят тези идеи. Това
негово действие ще доведе до респектиране.
11. Компонент способности и компонент комуникативни роли: анализът
открои еднопосочна връзка – индивидуалните биологични различия са
релевантен фактор, влияещ върху различните комуникативни роли,
които индивидите изпълняват, потопени в конкретна среда. Различните
перспективи са в резултат от спецификата на концептуалните системи
на комуникативните партньори.
12. Двупосочни връзки се откриват между компонент комуникативни роли
и компонент междуличностни отношения. Съвместната дейност е
основана на поведенческа адекватност, а тя от своя страна е свързана с
целенасоченост при взаимодействие на интелигентната система и
(комуникативната) среда. Различната степен на мотивираност не е
просто функция на компетентности, тя се базира и на предишния опит
на индивида, интерпретиран като начин за взаимодействие със средата.
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13. Еднопосочна в комуникативния октагон е връзката между компонент
колективно знание и компонент междуличностни отношения.
Знанието се конструира от всеки индивид и в този процес е важен
начинът, по който се изпълнява дадена задача. Това би могло да
повлияе на качеството на междуличностните отношения. Ако е ясна
целта, според която се извършва задачата, т.е. налице е
целенасоченост, както и какво е предназначението на дадено действие,
това може да позволи на хората да работят съвместно. В противен
случай поведенческата неадекватност може да доведе до компликации
в междуличностните отношения.
14. Между компонент променящи се
условия
и компонент
междуличностни отношения в октагона се откроява еднопосочна
релация. Предишният опит на индивида влияе върху индивидуалното
му поведение: понятието прогностична интуиция се свързва с
възможността, „средата на неопределеност“ да бъде поне малко попрогнозируема. Това изисква проницателност, която дава възможност
на индивида да рефлектира върху някои евентуални последствия от
различни видове поведение на комуникативните партньори.
Различният начин на взаимодействие със средата, т.е. различният
предишен опит на индивида влияе върху индивидуалното поведение на
всеки един от комуникативните партньори, което поражда различен
тип междуличностни отношения.
15. Еднопосочна е връзката и между компонент принципи на ефективна
комуникация и компонент междуличностни отношения. Ако бъдат
нарушени принципи на ефективна комуникация, се наблюдават
различен тип междуличностни отношения:
– неадекватността (нарушен принцип за адекватност)
усложнява междуличностните отношения – партиципирането
би било невъзможно, а с това и промяната на перспективата;
– недостатъчната яснота (нарушен принцип за яснота) води до
погрешни интерпретации на начините на изразяване на
комуникативните партньори;
– липсата на конкретност и на правилност (при нарушени
принцип за конкретност и принцип за правилност) може да
затормози степента на свързаност на участниците в
комуникационния процес.
16. Връзката между компонент функционалност и компонент
комуникативни стратегии в октагона е еднопосочна. Степента на
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комуникативна чувствителност на комуникативните партньори влияе
при избора на комуникативни стратегии. Активното вслушване във
внушенията на партньорите в процеса се свързва с партиципиране,
което води до промяна в комуникативното поведение. Индивидуалната интенция, индивидуалните намерения, предизвикващи
комуникационния процес, могат да бъдат:
– доминантни в рамките на интерактивните контакти;
– подчинени в рамките на интерактивното взаимодействие.
По този начин стратегиите от своя страна биха могли да предизвикат
промяна на гледната точка. Различни аспекти на познанието предпоставят
различни аспекти на интелигентността, при което се открояват човешките
когнитивни качества и компетентности, които контрастират, а не се
унифицират, поради своята биологична основа. Във всеки индивид те работят
в синхрон, а в сложните социални роли, които му се налага да изпълнява, се
включват комбинации от тези аспекти, формиращи лично, непредвидимо и
изненадващо поле от ресурси и възможности.

2. Мисловност: ментални измерения и езикова семантика
2.1. Мисълта между рационалното и интуитивното. Смислови
(понятийни) синоними на лексемата Gedanke в немския език
Хората са податливи на когнитивни деформации, способността им да
преценяват критично е силно неадекватна, за разлика от умението им да
измислят „сценарии, обяснения и интерпретации“, заявяват в началото на 70те години на 20 век израелските психолози Даниъл Канеман и Амос Тверски.
Човешката преценка се деформира от „запомнящото се“, от миналия опит
(Luis 2018: 181,194). Спонтанен продукт на предшестващите познавателни
действия на хората са когнитивните схеми (Dengel 2012: 40), които „[…]
служат за възприемане, организиране и „преработване на информацията“ […],
но също така могат да причинят както нейното кодиране, така и нейното
деформиране“ (Vasilev 2011: 20 – 21). Когнитивните схеми действат и като
„регулаторен механизъм, който подрежда, систематизира и насочва при
осъществяването им познавателните (и други също) действия на човека“
(Vasilev 2011: 22). Търсейки механизмите в човешкия ум, които пораждат
грешки, Д. Канеман и А. Тверски разкриват „провала на човешката интуиция“
(Luis 2018: 150).
Интуитивните очаквания на хората според тях са управлявани от
системно погрешно възприятие за света: „не че онова, което първо идва наум,
е винаги погрешно, а по-скоро, че съществуването му в ума ви ви кара да се
чувствате по-сигурни в правилността му, отколкото би трябвало“ (Luis 2018:
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205). Интуитивното мислене съвсем не означава, че всички решения на хората
са погрешни, много от нашите решения всъщност са правилни. Грешки се
допускат по-скоро тогава, когато в усложнена ситуация хората, подвластни на
емоциите си, правят прибързано погрешни избори, доверявайки се на
интуицията си, като си мислят, че действат напълно рационално. „Всички тези
механизми могат да дадат изкривена картина, неточно или дори погрешно да
определят имиджа на този или онзи човек, тъй като всички те се основават на
вече установени мнения, убеждения на човека и представляват […] прилагане
на стари психологически шаблони, заготовки, механизми“ (Sternin 2001: 40)
Последни открития в невробиологията описват вземането на решения като
соматичен маркер, определящ се от преживяването на вторичните емоции
(Kansaz et al, 2011: 303), социални по своя характер. Те се изразяват по
различен начин, в зависимост от обществото, към което принадлежим. Когато
се анализират решения, се проявява способността на хората за рефлексия.
Особеното при нея обаче е, че тя включва „[…] интерпретиране, анализиране,
[…], преценяване, вземайки предвид нашите чувства и спомени“ (Stoyanova
2016: 314).
В своя лекция пред историци през далечната 1972 г. в Щатския
университет на Ню Йорк в Бъфало, Амос Тверски описва човешката склонност
към обяснения и интерпретации: „[…] тази способност да обясняваме онова,
което не можем да предвидим, дори при липсата на всякаква допълнителна
информация, представлява важна, макар и трудноуловима слабост на
мисленето ни“ (Luis 2018: 19). Настоящата глава е лингвистично продължение
на тезата на Канеман и Тверски, според която слабостта на мисленето ни се
дължи на начина на функциониране на две системи, които управляват
мисленето ни: система 1 – бърза, интуитивна и емоционална, и система 2 –
бавна, съзнателна и логична (Kaneman 2012: 21).
В изследването се допуска, че механизмът на интуитивно мислене
(система 1) (Kaneman 2012: 19) насочва към характеристиката интуитивност,
а механизмът на рационално мислене (система 2) – към характеристиката
рационалност. С помощта на тези две характеристики в работата се
анализират в семантичен план смислови синоними на лексемата Gedanke
(приета за изходна величина в анализа) в немския език, като се представят
интегрални семантични признаци, чиято съвкупност в езиков план представя
профила на гореспоменатите характеристики.
Ексцерпираният материал се представя чрез лексикографски източници на
немски език (лексикографска ексцерпция). Работата се фокусира върху
изследване на „[…] лексикални специфики, които отразяват езиковоспецифична менталност“ (Dobreva 2020: 56 – 58). Решението да се използ-ва
съответна конструкция или определена граматична морфема представлява
избор на „[…] определен образ, за да структурираме възприетата ситуация с
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комуникативна цел“ (Langacker 1990: 12; Langacker 2008: 4), но „думата трябва
да е нещо повече от споделена дефиниция и образ“ (Pinkar 2013: 17; Busse
2012: 26).
Значението на думите се интерпретира на различни нива, които са
релевантни за настоящата концепция:
1. Семантиката на думата е израз на начина на мислене на
носителите на даден език, който представя тяхното езиково
пространство (Vihrogonova 2020: 24). Значението на думата
„представлява когнитивна категория, която отговаря на споделеното
ни понятие за именувания феномен“ (Stamenov 2016: 50 – 51).
Възприятието за света е „общоприето от езиковата общност […].
Общоприетите образи са дълбоко заложени в езиковото възприятие
на носителите на езика“ (Vihrogonova 2020: 23), но това възприятие
за света не е константа, то се формира и трансформира (Griynbargar
2018: 15), световъзприемането подлежи на развитие (KrumovaTsvetkova 2016: 36).
2. Семантиката на думата представлява „[…] отношението на думите
към мислите, но също така и […] на отношението на думите към
действителността – начина, по който говорещите се ангажират с едно
споделено разбиране за истината“ като така индивидуалното знание
вече е разширено до споделено знание (Pinkar 2013: 9, 542; Schmitt
2006: 40). Значението възниква на база нашия опит и интеракция с
действителността около нас (Jessen et al 2018: 19).
3.

Семантиката на думата насочва към връзката между „[…] думите и
социалните отношения – как хората използват езика не само за да
пренасят идеи от една глава в друга, но и за да установят типа
взаимоотношение, който искат да поддържат със своя събеседник“
(Pinkar 2013: 10). Тя е израз на идеята за социална интердепендентност
и договорености с другите комуникативни партньори (Ziemann 2011:
118).

Грешка при подобни интерпретации би била обаче, да ги съотнесем
към самия език, тъй като „[…] езикът е преди всичко средство за изразяване
на нашите мисли и чувства и не трябва да бъде смесван със самите мисли и
чувства“ (Pinkar 2013: 35).
За изходна величина при анализа в тази глава от изследването се
приема лексемата Gedanke в немския език. Използва се и описателният
(емпиричният) метод в синхронен разрез, благодарение на който
лексикалните единици се открояват и могат да се сведат до семантични
съвкупности. Същността на емпиричния метод се изразява не толкова в
описание на езиковите факти, колкото в анализа и интерпретацията им.
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Редица автори смятат, че анализът се извършва посредством езиковата
интуиция на изследователя (Zidarova 2017:4), но винаги в основата на
анализа е конкретният езиков материал (Legurska 2016a: 1). Анализът на
семантичните еквиваленти следва да се направи на равнище
микросемантика. В микросемантичен аспект думата се състои от значения,
каквито те се срещат в даден тип контекст и както са описани в различни
тълковни речници. Тези значения „[..] са в границите на лексикосемантичната система, т.е. лексико-семантични варианти” (Kasabov 2006:
52).
Лексикално-семантичният аспект има отношение както към езиковите
номинативни единици, така и към езиковите значения, разглеждани в
система (Yanev 2018: 54; Grimm et al, 2017: 8). Семното описание в рамките
на лексикалната група може да се извърши с различни методи, един от
които е семен анализ на речниковите дефиниции (Legurska 2016b: 43).
Лексикалните средства, като средства за изразяване на определена
семантика, принадлежат към периферията на функционално-семантичните
категории, но те са класифицирани като основен тип периферийни средства
(Kutsarov 2015: 176). Лексикалната система е „най-бързо променящото се
езиково равнище, което е зависимо в най-голяма степен от
екстралингвистични фактори“ като функционална целесъобразност и
комуникативна релевантност (Kolkovska et al 2016: 189 – 190).
В тази работа се акцентира върху допускането, че хората са склонни да
вярват в това, че те мислят рационално и тази склонност има своя езиков
израз в лексикални езикови обекти, които те използват с комуникативна
цел. За провеждането на успешна комуникация е изключително важно „[…]
споделеното знание за човешката рационалност“ (Pinkar 2013: 541). За да се
изтъкне „рационалното“ в начина на мислене при общуване с другите, се
разчита на съответни лексикални единици, представляващи разнородни по
състав (от морфосинтактична перспектива) конструкции, асоцииращи се
със семантични цялости.
Говорещото лице, в зависимост от комуникативната цел, поставена в
конкретния речеви акт, избира определена езикова схема, определени
езикови средства, като е налице и субективно отношение към референта
(Nitsolova 1994: 3). Назоваването не означава само обозначаване на
определен обект, това е и начин за предаване „с помощта на езика на
някакво мисловно съдържане“ на информация (Ahmanova 2007: 201). Така
думата функционира като когнитивен механизъм, като средство за
трансформация на информация (Pernishka 2013: 14; Ivanova 2018: 4 – 5).
Ексцерпираният материал в работата е извлечен от лексикографски
източници на немски език (Duden; DWDS; Wiktionary, das freie Wörterbuch;
Wahrig 1991). Избраните лексеми са репрезентативни с оглед на различни
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интегрални семантични признаци, които се откроиха в резултат на семния
анализ на речникови дефиниции на лексемите. Тук се представят и
синонимни отношения, които, изразявайки кореферентност, се отличават
предимно с общи когнитивни, но в същото време и с различни
прагматически значения. Парадигматичната основа за сближаването на
традиционните думи синоними е причина, някои автори условно да ги
наричат „лексико-семантични парадигманти“ (Vinogradov 1993: 22).
Основата на семантичната еквивалентност и на избраните в работата
езикови единици е парадигматична: критерият е „синонимизация на
парадигматичните значения на думите“ (Vinogradov 1993: 18). В плана на
речевата дейност „на основата на еквивалентност, подобие и различие“ се
осъществява и процесът на селекция, като „избор на елемент от
парадигматическия ред на елементите на езика, който се обуславя от
потребността за номинация“ (Popov 2016: 14).
Изследваните лексеми, смислови синоними на лексемата Gedanke, са
позиционирани
в
лексико-семантични
полета,
представящи
характеристиките рационалност и интуитивност:
I.

II.

55
56

Интегрални семантични признаци, чиято съвкупност в парадигми
представя профила на характеристиката рационалност:55
1. Семантичен признак предпазливост.
2. Семантичен признак прецизност, детайлност.
3. Семантичен признак убеденост, нагласа (при изразяване на
мнение, въз основа на разсъждения).
4. Семантичен признак поглед, посока (1. Oбщ поглед отгоре; 2.
Изгледи, възможности).
5. Семантичен признак дълбочина и осъзнатост (общ поглед
отстрани, обхващане отвън).
6. Семантичен признак яснота и осъзнатост.
7. Семантичен признак точност на преценката (в резултат на
сравнение и проверка).
8. Семантичен признак предходност.
9. Семантичен признак оценъчност (вследствие на анализ).
10. Семантичен признак генериране на нова идея.
11. Семантичен признак обяснение, интерпретиране (въз основа на
конкретни примери).
Интегрални семантични признаци, чиято съвкупност в
парадигматични структури представя профила на характеристиката
интуитивност:56

Интегралните семантични признаци са предложени от автора, А. И.
Интегралните семантични признаци са предложени от автора, А. И.
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1.
2.
3.
4.

Семантичен признак спонтанност, внезапност.
Семантичен признак предположение.
Семантичен признак вътрешна убеденост.
Семантичен признак интерпретация, базирана на интуитивна
преценка.

В табличен вид са систематизирани интегрални семантични признаци
(единадесет на брой) на лексеми, смислови синоними на лексемата Gedanke,
чието значение изгражда обща сигнификативна зона, очертаваща профила на
характеристиката рационалност. Представени са и минимални диференциални
признаци, основа за анализ на различията в парадигматичната структура:57
Диференциалните признаци „[…] и на лексикално равнище са субзнакови
същности, т.е. представляват различавани в плана на съдържанието, а не
означавани. […] замяната на един диференциален признак с друг води до
промяна на смисъла“ (Alexova 2013: 8 – 9). В плана на съдържанието
„субзнаковите елементи (различаваните – диференциалните признаци […])
имат парадигматична, а не синтагматична организация“ (Alexova 2013: 10).
Таблица 4
Интегрален
семантичен признак

Лексема – смислов Минимален
синоним на Gedanke
диференциален признак
(който противопоставя)

Предпазливост

der Bedacht
[обмисляне,
размисъл]58

‟Überlegung, Umsicht,
Sorgfalt‟

das Bedenken [обмисляне, размисляне]

‟Überlegung, die
Zweifel, Sorge,
Vorbehalt enthält‟
‟aufgrund von
vorhandenen Zweifeln,
Befürchtungen oder
Vorbehalten angestel-lte
Überlegung, die es
ratsam erscheinen lässt,
mit der Zustim-mung
noch zu zögern oder den
Plan neu zu
durchdenken‟

57

Таблиците са съставени от автора, А. И.
Срв. преводите от немски на български език в тази и в останалите таблици в
работата (таблици 4 – 34) в Немско-български речник, в 2 тома (Arnaudov et al 1992).
58
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die Überlegung
[обмисляне]

‟Folge von Gedanken,
durch die sich jemand vor
einer Entscheidung o. Ä.
über etwas klar zu werden
versucht‟

die Abwägung
[обмисляне,
преценяване]

‟sorgsames Bedenken der
Vor- und Nachteile von
etw.‟
‟bedächtige Überlegung‟

die Besonnenheit
[разсъдливост,
благоразумие]

‟Umsicht‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)
Лексемата die Besonnenheit е производна от besonnen ‟разсъдлив, благоразумен; спокоен, сдържан; предпазлив‟,59 активна сема в нейния профил е
и ‟сдържаност, спокойствие‟, която я диференцира от лексемата das Bedenken, кодираща активен семантичен маркер ‟обмисляне, което се дължи на
съмнение‟. Лексемата das Bedenken е включена в две парадигматични
структури (срв. таблица 4 и таблица 5). Чрез семата ‟Überlegung, die Zweifel,
Sorge, Vorbehalt enthält‟ [обмисляне, което е съпроводено от съмнение,
грижи, уговорка, резервираност] на тази лексема се открива препратката
към лексемата Zweifel [съмнение], която в старонемския [althochdeutsch] е
кодирала значението ‟Ungewißheit, Bedenken‟ [несигурност, колебливост].60
‟Обмисляне на предимства и недостатъци‟ е семата, която диференцира лексемата die Abwägung от лексемата die Überlegung, която има семантичен признак ‟поредица от мисли, чрез които някой се опитва да си изясни
нещо, преди да вземе съответното решение‟. Лексемата der Bedacht е
структурен компонент в израза mit Bedacht ‟предпазливо, грижливо,
внимателно‟.
Таблица 5
Интегрален
семантичен
признак

Лексема – смислов
синоним
на
Gedanke

Прецизност,
детайлност

das Nachdenken
[размисъл,

59
60

Минимален
диференциален
признак
(който
противопоставя)
‟gründliche Überlegung,
Erwägung‟

Курсив мой, А. И.
Срв. https://www.dwds.de/wb/bezweifeln (достъп на о5.02. 2020)
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мислене,
размишления]

das Bedenken
[обмисляне,
размисляне]

‟Versuch, sich in
Gedanken über j-n, über
einen Sachverhalt klar
zu werden‟
‟Nachdenken,
Überlegung‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Две лексеми оформят парадигмата с признак прецизност, детайлност,
като и двете са отглаголни същ. имена с корен –denk. Интегралният
семантичен признак ‟прецизност, детайлност‟ е имплицитно заложен в
‟внимателното, грижливо и щателно обмисляне‟, кодирано и в das
Nachdenken, и в das Bedenken.
Таблица 6
Интегрален
семантичен
признак

Убеденост, нагласа (при
изразяване на мнение,
въз основа на опит,
проверка, разсъждения)

Лексема – смислов
синоним на Gedanke
die Überzeugung
[убеждение]

die Meinung [мнение]

die Anschauung
[възглед, разбиране,
схващане]
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Минимален
диференциален
признак
(който
противопоставя)
‟feste, unerschütterliche [durch Nachprüfen
eines Sachverhalts,
durch Erfahrung
gewonnene] Meinung;
fester Glaube‟
‟durch Erfahrung,
Prüfung gefestigte
Meinung von dem,
was wahr, richtig ist;
Gewissheit‟
‟persönliche Ansicht,
Überzeugung, Einstellung o. Ä., die jemand
in Bezug auf jemanden, etwas hat (und die
sein Urteil bestimmt)‟
‟grundsätzliche
Meinung, Auffassung‟

die Auffassung
[мнение]
das Erachten
[мнение, усмотрение]
die Gewissheit
[сигурност;
положителност]
das Dafürhalten
[мнение]
das Urteil [преценка,
мнение]
der Standpunkt
[гледище,
становище]
das Gedankengut
[мисловно богатство,
благо]
das Schubladendenken
[тесногръдо,
закостеняло мислене]

die Ansicht [възглед,
мнение]

‟Anschauung von etw.,
Meinung, Ansicht‟
‟Meinung, Ansicht‟
‟persönliche
Überzeugtheit‟
‟Meinung,
Auffassung‟
‟Meinung, Ansicht‟
‟bestimmte Einstellung, mit der man etw.
beurteilt‟
‟Gesamtheit vorhandener Gedanken [besonders einer Weltanschauung oder Kultur‟
‟an starren Kategorien
orientierte,
undifferenzierte,
engstirnige
Denkweise‟
‟Meinung,
Überzeugung,
Anschauung‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Лексемата das Urteil е включена в две лексикално-семантични полета
(срв. таблица 6 и 12). Във философията тя има и активна сема ‟съждение
(синтетично, аналитично)‟ (Arnaudov et al 1992: 561). Към парадигма с
интегрален семантичен признак убеденост, нагласа е причислена и
лексемата das Schubladendenken, която кодира значение ‟ориентиран към
закостенели категории, недиференциран, тесногръд начин на мислене‟.
Таблица 7
Интегрален
семантичен
признак
Поглед, посока (1.

Лексема – смислов
синоним на Gedanke
die Sicht [поглед,
възглед за света]
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Минимален
диференциален
признак
(който
противопоставя)
‟Betrachtungsweise,
Anschauungsweise‟

Общ поглед отгоре;
2. Изгледи,
възможности)

der Überblick [бързо
обхващащ, схващащ,
общ поглед, обзор]
die Übersicht [общ
поглед; обзор,
цялостна
ориентация]
die Sichtweise
[поглед, възглед за
света]
die Vorausschau
[предвидливост]
der Ausblick
[перспектива;
изгледи,
възможности за
бъдещето]
der Vorausblick
[поглед към
бъдещето]
der Weitblick
[далновидност]

die Weitsicht
[далновидност]

der Gedankenflug
[полет на мисълта]

der Gedankengang
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‟Aspekt, Blickwinkel‟
‟[Fähigkeit zum] Verständnis bestimmter
Zusammenhänge‟
‟[Fähigkeit zum] Verständnis bestimmter
Zusammenhänge‟
‟Betrachtungsweise,
Anschauungsweise‟
‟Einsicht in Bezug auf
kommende Entwicklungen‟
‟Vorausschau auf in
der Zukunft
Liegendes‟
‟Einsicht in Bezug auf
kommende Entwicklungen; Vorausschau‟
‟Fähigkeit, vorauszublicken, frühzeitig
künftige Entwicklungen und Erfordernisse
zu erkennen und
richtig einzuschätzen‟
‟Fähigkeit, vorauszublicken, frühzeitig
künftige Entwicklungen und Erfordernisse
zu erkennen und
richtig einzuschätzen;
Weitblick‟
‟hochfliegende (geistreiche und fantasievolle) Gedankenführung oder entsprechender Gedankengang‟
‟Folge von

[ход на мисълта]

der Gedankenlauf [ход
на мисълта]
die Gedankenreihe
[поредица от мисли]
die Gedankenrichtung
[посока на мисълта]

der Gedankenschritt
[стъпка на мисълта]
der Denkansatz
[начало, наченка на
мислене]
die Spintisiererei
[мъдруване, умуване,
философстване]
der Blickpunkt
[гледна точка]
der Blickwinkel
[гледна точка]
der
Betrachtungswinkel
[ъгъл на наблюдение,
на обследване]
die Hinsicht
[съображение]
die Erwägung
[обмисляне (на
план), намерение,
премисляне]

Überlegungen‟
‟Abfolge von Gedanken, die zu einem
bestimmten Resultat
führt‟
‟Gedankengang‟
‟logische Entwicklung
eines bestimmten
Gedankengangs‟
‟[an einem bestimmten
Ziel ausgerichtete]
Denkweise, der eine
bestimmte [weltanschauliche] Überzeugung, Richtung o.Ä.
zugrunde liegt‟
‟Teil, [Zwischen]stufe
eines Gedankengangs‟
‟Ansatzpunkt für einen
Gedankengang oder
eine Theorie‟
‟eigenartiger, abwegiger Gedankengang‟
‟Punkt, von dem aus
geblickt wird,
Gesichtspunkt‟
‟Perspektive, aus der
man etw. betrachtet‟
‟bestimmter Winkel,
unter dem man etw.
betrachtet, prüfend
ansieht‟
‟Blickpunkt,
Gesichtspunkt‟
‟Überlegung einer
Sache im Hinblick auf
die möglichen
Konsequenzen‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)
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22 (двадесет и две) лексеми са включени в парадигма с интегрален
семантичен признак поглед, посока (1. общ поглед отгоре; 2. изгледи,
възможности). Лексемата die Erwägung е включена в две парадигматични
структури (срв. таблица 7 и таблица 10). В парадигма поглед, посока (1. общ
поглед отгоре; 2. изгледи, възможности) лексемата die Erwägung кодира
значение ‟обмисляне на нещо във връзка с възможни последици‟, което я
диференцира от другите лексеми в парадигмата.
Семантичното качество ‟поредица от мисли‟ е активно при лексемите
der Gedankenflug, der Gedankengang, der Gedankenlauf, die Gedankenreihe.
Семата ‟ориентираност към определена цел, към определен резултат‟ се
открива в речниковите дефиниции на der Gedankengang и die
Gedankenrichtung. В лексемите der Blickpunkt, die Hinsicht и der
Betrachtungswinkel е активен семантичният признак ‟точка, определен ъгъл,
от който се разглежда нещо‟.
Таблица 8
Интегрален
семантичен
признак
Дълбочина и осъзнатост (общ поглед
отстрани, обхващане
отвън)

Лексема – смислов
синоним на Gedanke

der Bedacht
[обмисляне,
размисляне]
der Einblick
[осъзнаване,
вникване]

Минимален
диференциален
признак
(който
противопоставя)
‟Überlegung,
Erwägung‟
‟(Außenstehenden
ermöglichter) Blick in
etwas hinein; prüfendes
(Hin)einsehen‟
‟Zugang zu einigen
typischen Fakten eines
größeren Zusammenhangs und dadurch
vermittelte Kenntnis,
Einsicht‟

der Tiefsinn
[проникновение,
задълбоченост,
дълбокомисленост,
дълбочина]
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‟Kenntnis durch
eigenen Augenschein‟
‟Neigung, tief in das
Wesen der Dinge
einzudringen;
grüblerisches
Nachdenken‟

die Kontemplation
[съзерцание,
вглъбяване]
die Deliberation
[обмисляне,
обсъждане]
das Gruppendenken
[мислене в група]

das Obrigkeitsdenken
[начин на мислене,
безкритично
приемане на
властимащите]
das
Besitzstandsdenken
[начин на мислене
във връзка с активи,
налично имущество]

die Besinnung
[обмисляне;
размисли,
размишления]
die Auffassung
[разбиране,
схващане, тълкуване]
die Auffassungsgabe
[способност за
схващане]
die Auffassungskraft
[способност за
схващане;
концептивна
способност]
die Fassungsgabe
[схватливост,
способност да се
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‟konzentriert-beschauliches Nachdenken und
geistiges Sichversenken
in etw.‟
‟Beratschlagung,
Überlegung‟
‟Denkweise einer
bestimmten Gruppe
[der sich das individuelle Denken des
einzelnen Gruppenmitgliedes unterordnet‟
‟Denkweise, die eine
Obrigkeit kritiklos
anerkennt‟
‟Denkweise, die in der
Überzeugung gründet,
dass das Erreichte nicht
verhandelbar ist (besonders im Zusammenhang
tarifpolitischer
Auseinandersetzungen)‟
‟ruhiges Nachdenken,
ruhige Überlegung‟
‟die Auffassungsgabe‟
‟Fähigkeit, Vermögen
zu begreifen‟
‟die Auffassungsgabe‟

‟die Auffassungsgabe‟

разбере, проумее
нещо]
das Fassungsvermögen
[схватливост,
способност да се
разбере, проумее
нещо]
die Aufnahmefähigkeit
[възприемчивост,
способност за
схващане]
das Begriffsvermögen
[интелект,
способност за
образуване на
понятия]
die Abwägung
[преценка,
обмисляне]
der Sinn [смисъл;
разбиране; мисъл]
die Betrachtung
[размишление,
разсъждение;
размисъл]

‟Fähigkeit, etw. geistig
voll zu erfassen,
geistige Aufnahmefähigkeit‟
‟Fähigkeit, etw. in das
Bewusstsein dringen zu
lassen, etw. zu erfassen‟
‟Fähigkeit, etw. zu
begreifen und gedanklich zu bewältigen‟
‟Auffassungsvermögen‟
‟vergleichendes und
prüfendes Bedenken,
Überlegung‟
‟Verständnis, Aufgeschlossenheit, Empfänglichkeit für etw.‟
‟Überlegung;
Untersuchung‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Лексемите der Einblick [осъзнаване, вникване] и die Abwägung
[обмисляне] притежават на пръв поглед един и същ интегрален семантичен
признак дълбочина, но докато при първата лексема тази дълбочина е в
резултат на определено намерение: да се осигури възможност за поглед
отстрани, да се обхване същността на проблема от човек, който досега е
нямал представа за него, то при втората лексема дълбочината е вследствие
на щателно, внимателно сравнение. Лексемата die Abwägung е включена в
три лексикално-семантични полета (срв. таблици 4, 8 и 10).
Концептът взаимодействие, представен в работата чрез трите
синтагматични бази сътрудничество, опозиция/полемика и превъзходство,
има своето семантично съдържание в семи на няколко изследвани лексеми:
лексемата die Deliberation кодира значение ‟съвместно обмисляне (с друг
човек) и подробно обсъждане‟, като тази съвместност дава възможност да
се погледне отстрани на проблема, като се възприеме или пък подложи на
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критичен анализ другата позиция, мнение. Понятийният аспект на концепта
сътрудничество се разширява чрез лексемата das Gruppendenken, като сътрудничеството в интелектуалната деятелност е съ-мислене, заедност в
мисленето. Лексемата das Gruppendenken кодира значение ‟начин на
мислене на определена група, на който е подчинено индивидуалното
мислене на всеки един член на групата‟.
Понятийният аспект на концепта превъзходство се репрезентира с
помощта на лексемата das Obrigkeitsdenken, която кодира значение ‟начин
на мислене, който възприема безкритично властимащите, носителите на
светска и духовна власт‟. Концептът опозиция/полемика намира езиково
проявление в семантичния маркер на лексемата das Besitzstandsdenken:
‟начин на мислене, който се състои в убеждението, че постигнатото не
подлежи на преговори (особено във връзка с политически дебати и
обсъждания във връзка със сключени споразумения за работни
взаимоотношения)‟.
Таблица 9
Интегрален
семантичен
признак

Лексема – смислов
синоним
на
Gedanke

Яснота и осъзнатост

die Klarheit [яснота
по отношение на
мисли; изясняване]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟ungetrübte, zu scharfem
Urteilsvermögen befähigende Auffassungsgabe‟
‟Deutlichkeit,
Verständlichkeit,
Übersichtlichkeit‟

der Scharfblick
[проницателност,
прозорливост]
die Gewissheit
[убеденост, яснота]
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‟durch Eindeutigkeit
und Übersichtlichkeit
bewirkte Vertständlichkeit‟
‟Fähigkeit, j-n, etw. klar
zu erkennen, zu
durchschauen‟
‟etw., was für j-n unanzweifelbar eintritt oder
sich unanzweifelbar in
bestimmter Weise verhält; unanzweifelbare
Sache‟

‟Klarheit, sicheres
Wissen‟
(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Лексемата die Gewissheit кодира значения, които я включват в две
парадигми (с интегрален семантичен признак убеденост, нагласа (при
изразяване на мнение, въз основа на разсъждения) и с интегрален
семантичен признак яснота и осъзнатост). В опозиция на интегрален
семантичен маркер яснота и осъзнатост се намира сема на лексемата die
Gehirnakrobatik [мозъчна акробатика], която кодира в разговорната реч (в
контекст на изказване на шега) значението ‟комплициран начин на мислене,
объркан, трудно разгадаем ход на мисли‟. Друг семантичен маркер на тази
лексема насочва към ‟прекомерно психическо натоварване, усилие‟.
Таблица 10
Интегрален
семантичен
признак

Лексема – смислов
синоним на Gedanke

Tочност на преценката (в резултат на сравнение и проверка)

die Abwägung
[обмисляне]
die Reflexion
[размишление,
размисъл]
die Erwägung [обмисляне, премисляне,
преценка]
der Klarblick
[прозорливост; ясен
поглед]
die Gedankenschärfe
[проницателност;
сила на мисълта]

Минимален
диференциален
признак
(който
противопоставя)
‟abwägendes, vergleichendes Betrachten
und Prüfen von etw.‟
‟prüfendes Nachdenken; Überlegung,
prüfende Betrachtung‟
‟prüfende Überlegung‟
‟genaue, richtige
Beurteilung, Einsicht‟
‟Schärfe der Gedanken, des Denkens‟61

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

die Schärfe [острота] – ‟Eignung, Tauglichkeit zu scharfem, genauem Erfassen,
Wahrnehmen (des Wichtigen)‟ [склонност към точно схващане, възприемане (на
важните неща)], срв. https://www.duden.de/rechtschreibung/Schaerfe#Bedeutung-6
(достъп на 06.09. 2021), бел моя, А. И.
61

115

Лексемата die Reflexion се открива в две парадигми (срв. таблица 10 и
11). В лексикално-семантичното поле в таблица 10 тя е включена със сема
‟размишления, базирани на проверка‟, докато в таблица 11 е активно
семантичното ѝ качество ‟вглъбяване в поредица от мисли, разсъждения‟.
Таблица 11
Интегрален
семантичен
признак
Предходност

Лексема – смислов
синоним на Gedanke
die Überlegung
[обмисляне]

die Reflexion
[самоанализ,
самонаблюдение на
хода на мисли]
die Erkenntnis
[убеждение, разбиране, съзнание]
das Bild [образ, ясна
представа,
осведоменост]
die Einsicht
[вникване, прозрение, проницателност;
разбиране]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟ (vorgetragene) Folge
von Gedanken, die
einer Entscheidung
vorausgehen‟
‟Vertiefung in einen
Gedankengang‟
‟durch geistige Verarbeitung von Eindrücken und Erfahrungen
gewonnene Einsicht‟
‟Erscheinung, die vor
dem geistigen, inneren
Auge eines Menschen
steht; Erinnerung‟
‟das Verstehen eines
vorher unklaren, nicht
durchschauten Sachverhaltes‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

От представените четири лексеми, обединени чрез признак
предходност, лексемата die Überlegung [обмисляне] кодира поредица от
мисли, предшестващи дадено решение, като тя е включена в две парадигми:
при лексеми, обединени около интегрален семантичен признак
предпазливост и при тези, обединени около интегрален семантичен
признак предходност (срв. таблица 4 и таблица 11).
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Таблица 12
Интегрален
семантичен
признак

Oценъчност
(вследствие на
анализ)

Лексема – смислов
синоним на Gedanke
die Einschätzung
[преценка, оценка (на
състояние, условия)
die Beurteilung
[преценка, преценяване; разглеждане,
обсъждане]
die Klarsicht
[прозорливост, ясен
поглед]

das Urteilsvermögen
[способност за анализиране, различаване; ценителна способност]
das Urteil [преценка,
мнение; съждение]

die Bewertung
[преценка, оценка]
das Bewerten
[преценка, оценка]
das Ermessen
[преценка, мнение,
схващане;
усмотрение]
das Gutdünken
[усмотрение,
преценка]
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Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟Bewertung,
Beurteilung‟
‟die Einschätzung‟

‟Fähigkeit, j-n oder
etw. richtig
einschätzen zu
können, sicheres
rationales
Urteilsvermögen‟
‟Urteilskraft‟

‟Einschätzung‟
‟prüfende, kritische
Beurteilung [durch
einen
Sachverständigen],
abwägende
Stellungnahme‟
‟sprachliche Äußerung, durch die etw.,
jemand bewertet wird‟
‟den Wert von etw.
bestimmen‟
‟das Überlegen und
Einschätzen‟
‟eigenes, persönliches
Ermessen‟

der Gesichtspunkt
[гледна точка;
гледище]

‟Punkt, von dem aus
etw. beurteilt, betrachtet wird‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Оценъчността е предшествана от процес на размишления, който е
експлицитно изразен в семи на лексемите die Klarsicht, das Urteil, както и в
сема на das Ermessen.
Таблица 13
Интегрален
семантичен
признак

Лексема – смислов
синоним на Gedanke

Генериране на нова
идея

der Umdenkprozess
[процес на трансформиране, на промяна
на мисленето]
der Umdenkungsprozess [процес на трансформиране, на промяна на мисленето]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟Prozess des
Umdenkens‟
‟Prozess des
Umdenkens‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Таблица 14
Интегрален
семантичен
признак

Лексема – смислов
синоним на Gedanke

Oбяснение,
интерпретиране (въз
основа на конкретни
примери)

die Deutung
[тълкуване,
обяснение]
die Erklärung
[обяснение]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟Versuch, den tieferen
Sinn, die Bedeutung
von etw. zu erfassen;
Auslegung,
Interpretation‟
‟das Erklären;
Deutung, Begründung;
Darlegung der
Zusammenhänge‟
‟Aufschluss über
Zusammenhänge,
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die Erläuterung
[обяснение,
разяснение]
die Aufklärung
[обяснение,
разяснение;
осведомяване]

Sachverhalte‟
‟nähere, ausführliche
Erklärung‟
‟völlige Klärung‟

die Klärung
[изясняване (на
мнение, положение)]

‟Darlegung, die über
bisher unbekannte
Zusammenhänge
aufklärt, über etw., j-n
den gewünschten
Aufschluss gibt‟
‟Beseitigung von
Missverständnissen,
Zeifeln über etw.‟

die Ausdeutung
[обяснение,
тълкуване]

‟Beseitigung einer
Unsicherheit, einer
Ungewissheit‟
‟ausdeutende
Auslegung,
Interpretation‟

die Auslegung
[тълкуване,
обяснение]
die Darlegung
[разяснение,
пояснение]
die Interpretation
[интерпретация]

‟deutende Erklärung,
Auslegung‟
‟eine in bestimmter
Weise deutende
Interpretation,
Erklärung, Auslegung‟
‟Erklärung,
Darstellung‟
‟Deutung, Erklärung
von Texten, Aussagen‟
‟Auslegung,
Auffassung,
Darstellung‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Девет лексеми оформят в изследването парадигматична структура с
признак обяснение, интерпретиране. Основно семантично качество,
обединяващо лексемите в това семантично поле, е тълкуването, като при
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лексемите die Erklärung и die Aufklärung на преден план е семантичният
маркер ‟представяне и тълкуване на взаимовръзки‟, а лексемата die Interpretation кодира значение ‟тълкуване на текстове, изказвания‟. Лексемата die
Aufklärung се диференцира от die Erklärung чрез минималния диференциален
признак ‟представяне и тълкуване на неизвестни досега взаимовръзки, което
води до желаното осветление, разяснение‟. Лексемата die Klärung от своя
страна обогатява общата семантична рамка, когато е активно семантичното
качество ‟отстраняване на недоразумения, на съмнения относно нещо‟.
В табличен вид са систематизирани и интегрални семантични признаци
(четири на брой) на лексеми, смислови синоними на лексемата Gedanke, чието
значение изгражда обща сигнификативна зона, очертаваща профила на
характеристиката
интуитивност.
Представени
са
и
минимални
диференциални признаци, основа за анализ на различията в парадигматичната
структура:62
Таблица 15
Интегрален
семантичен
признак

Лексема – смислов
синоним на Gedanke

Спонтанност,
внезапност

der Einfall [мисъл,
хрумване, идея]

die Erleuchtung
[просветление,
прозрение]

das Aha-Erlebnis [ахаопит/преживяване]
der Geistesblitz
[просветление,
прозрение]
die Idee [хрумване,
идея]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟Gedanke, der jemandem plötzlich in den
Sinn kommt; Idee, die
jemand plötzlich hat‟
‟plötzliche Erkenntnis‟
‟(plötzliche) oft wunderbar anmutende
Klarheit über
Probleme, Fragen‟
‟plötzliches Erkennen
eines Zusammenhanges zweier Vorgänge‟
‟plötzlicher geistreicher, kluger Einfall‟
‟Einfall‟
‟[schöpferischer]
Gedanke‟

62

Таблиците са съставени от автора, А. И.
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die Eingebung
[внушение,
вдъхновение]
die Inspiration
[инспирация,
внезапно възникнало
вътрешно видение]

der Gedankenblitz
[внезапно хрумване]
die Offenbarung
[откровение (и рел.);
разкриване,
откриване]
der Gedankensprung
[скок на мисълта]

die Schnapsidee [щура
идея]

‟plötzlich
aufkommender [für
etw. entscheidender,
wichtiger] Gedanke‟
‟schöpferischer Einfall, Gedanke; plötzliche Erkenntnis; erhellende Idee, die j-n,
besonders bei einer
geistigen Tätigkeit,
weiterführt; Erleuchtung, Eingebung‟
‟plötzlicher Einfall‟
‟plötzliche Erkenntnis‟

‟völlig unvermittelte
Aufnahme eines neuen
Gedankens, der nicht
im [direkten] Zusammenhang des gerade
ausgeführten Gedankengangs steht‟
‟verrückter Einfall‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Лексемите der Einfall [мисъл, хрумване, идея] и die Erleuchtung
[просветление, прозрение], причислени към лексико-семантичното поле,
представящо
характеристиката
интуитивност,
освен
признака
спонтанност притежават и семантичния признак внезапност, който обаче
при първата лексема характеризира начина на генериране на нови идеи (в
настоящ времеви момент), докато при втората лексикална единица изяснява
начина на осъзнаване (отново в настоящ времеви момент), на предходни
обстоятелства, на причинно-следствени връзки, отнасящи се до факти в
миналото.
Интерес представлява и сложното съществително име die
Gedankenschnelle [бързина на мисълта], която кодира значение ‟Schnelligkeit
des Denkvorgangs‟ [бързина на процеса на мислене], като в лексикона на
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немския език не се открива лексема-композитум в опозиция, която да
изразява значение ‟бавно протичане на процеса на мислене‟.
Лексемата die Schnapsidee се употребява в разговорната реч, като
кодира пейоративно значение.
Таблица 16
Интегрален
семантичен
признак

Лексема – смислов
синоним на Gedanke

Предположение

die Ahnung
[предчувствие, идея]
die Meinung
[намерение, цел]
die Schätzung
[приблизителна
оценка, приблизителна преценка]
die Annahme [допускане (на мисъл); предположение;
хипотеза]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟intuitives Wissen,
Vermutung‟
‟Annahme,
Vermutung‟
‟eine nur auf
Erfahrung gestützte
Bestimmung‟
‟Vermutung, Ansicht‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Таблица 17
Интегрален
семантичен
признак

Лексема – смислов
синоним на Gedanke

Вътрешна убеденост

der Glaube [вярване,
убеденост]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟gefühlsmäßige, nicht
von Beweisen, Fakten
o. Ä. bestimmte
unbedingte
Gewissheit,
Überzeugung‟
‟das auf einer inneren
Überzeugung
beruhende
Fürwahrhalten von
Dingen,
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Erscheinungen, die
objektiv nicht
bewiesen sind‟
(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Таблица 18
Интегрален
семантичен
признак

Лексема – смислов
синоним на Gedanke

Интерпретация, базирана на интуитивна
преценка

die Ahnung
[предчувствие; идея,
понятие, представа]
der Sinn [чувство,
усет]

die Anschauung
[интуиция,
възприятие,
съзерцание]

Минимален
диференциален
признак
(който
противопоставя)
‟undeutliches, dunkles
Vorgefühl‟
‟Gefühl, Verständnis
für etwas‟
‟Empfänglichkeit,
Verständnis‟
‟das Anschauen,
Betrachten,
Meditation‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Лексемата die Ahnung е структурен компонент в изрази като Ich hatte
keine Ahnung davon ‟(Никак) не подозирах това‟; Haben Sie eine Ahnung!
(иронично) ‟Много разбирате!‟; Habt ihr ’ne Ahnung! (фамилиарно) ‟Само да
знаехте!‟
Систематизирани са 100 (сто) лексеми, смислови синоними на
лексемата der Gedanke, от които 10 (десет) съдържат в състава си приетата
за изходна величина лексема (Gedankenflug, Gedankengang, Gedankenlauf,
Gedankenreihe, Gedankenschritt, Gedankengut, Gedankenschärfe, Gedankenrichtung, Gedankenblitz и Gedankensprung), а 8 (осем) лексеми съдържат
корен –denk(en) (Bedenken, Nachdenken, Umdenkprozess, Denkansatz,
Besitzstandsdenken, Gruppendenken, Obrigkeitsdenken и Schubladendenken).
Единадесет парадигматични структури са обединени около
характеристиката рационалност, като в тях са включени 85 (осемдесет и
пет) лексеми. Четири парадигми представят характеристиката
интуитивност, като в тях са позиционирани 15 (петнадесет) лексеми. Има
лексеми, които са включени в две или повече лексикално-семантични
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полета – в горепосочения корпус е посочен броят им, без той да обхваща
всички техни активни семи (а само една от тях).
При един опит за обобщение на резултатите следва да се отбележи, че
парадигмите, насочени към характеристиката рационалност, доминират над
тези, представящи характеристиката интуитивност. Броят на изследваните
лексикални единици с интегрални семантични признаци, обединяващи ги в
лексикално-семантични
полета,
представящи
рационалността в
мисленето, е значително по-голям.
Ексцерпираният и анализиран лексикографски материал потвърждава
работната хипотеза в изследването: кодираните в анализираните
лексикални
репрезентации
когнитивни
ориентири
демонстрират
убедеността на хората (в частност на носителите на немски език), че
тяхното мислене е преди всичко рационално и тази логика се открива и в
лексикона им. Преобладават лексикални единици със семантична
информация, ориентирана към смислено, осъзнато (в дълбочина), насочено
и аналитично възприемане и интерпретиране на действителността.
Семантичната мотивираност на анализирания лексикален материал, както и
модификациите, навлезли в езиковата употреба, са в подкрепа на
твърдението, че в немския език преобладават езикови обекти, в които са
кодирани концептуални системи, разкриващи рационалността в
съжденията. Анализираната в работата лексика разкрива значително помалко на брой езикови елементи, в които са кодирани маркери за спонтанни
и интуитивни съждения и преценки.
Семантичен признак, който в работата се явява междинно звено между
двете характеристики рационалност и интуитивност, е признакът
обяснение, интерпретиране. Лексемите, оформящи лексикално-семантично
поле (с този признак), насочено към характеристиката рационалност, са
девет, а тези, които оформят поле, насочено към характеристиката
интуитивност – три на брой. Четири от представените лексеми обединяват
опозитивни семантични маркери: лексемата der Gedanke [мисъл], лексемата
die Meinung [мнение], лексемата die Anschauung [интуиция, възприятие;
възглед, разбиране, схващане] и лексемата der Sinn [смисъл, мисъл;
чувство, усет, разбиране], т.е. те участват при оформяне на профила и на
двете анализирани в работата характеристики.
Когато става дума за изразяване на лично мнение, присъства
неизбежно и емоционален елемент, а според тезата на Канеман и Тверски
първоначално се включва интуитивната ни емоционална система 1,
вследствие на което преценката ни би могла да бъде спонтанна, дори
необмислена. Лексемата die Meinung [мнение] в немския език е и с активно
значение ‟im Bewusstsein der Allgemeinheit [vor]herrschende Auffassungen
hinsichtlich bestimmter [politischer] Sachverhalte‟ [съществуващи в
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съзнанието на общността мнения във връзка с определени (политически)
факти] (срв. duden.de).63 Този семантичен скок към ново значение се дължи
на вътрешно-семантични отношения, които водят до семантично
разчленяване и до семантични варианти на лексемите. Лексемата die
Anschauung, когато кодира значение ‟интуиция, възприятие‟, е елемент в
структурата ‟etwas aus eigener Anschauung kennen‟ [познавам нещо от
собствени наблюдения]64.
Работната теза е подкрепена и с модел, наречен Триъгълник на
мисълта.65

Фиг. 16. (Съставена от автора, А. И.)

Фигурата представлява равностранен триъгълник, в който са вписани
други два равностранни триъгълника. На всяка от страните на най-външния
триъгълник са разположени лексемите die Überlegung [обмисляне], der
Einblick [осъзнаване, вникване] и die Abwägung [обмисляне], които са
лексикални репрезентации на идеята за рационалността в мисленето. На
страните на единия от двата вписани триъгълника, който се явява междинно
звено между външния и най-вътрешния триъгълник, са лексемите die
Meinung [мнение], der Sinn [смисъл; чувство, усет, разбиране; мисъл] и der
63

https://www.duden.de/rechtschreibung/Meinung (достъп на 05.09. 2021)
Срв. Немско-български речник, в 2 тома (Arnaudov et al 1992: 95).
65
Моделът е предложен от автора на изследването, А. И.
64
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Gedanke [мисъл], като тези лексеми са позиционирани между двете
характеристики рационалност и интуитивност на мисленето. На всяка от
страните на най-малкия вписан триъгълник се разполагат лексемите der
Einfall [мисъл, хрумване, идея], die Erleuchtung [просветление, прозрение] и
das Aha-Erlebnis [аха-опит/преживяване]. Те са израз на идеята за
интуитивността при мислене.
По този начин в големия триъгълник Überlegung − Abwägung − Einblick
се оформят три големи допълнителни триъгълника, както и три по-малки. В
тези три големи допълнителни триъгълника симетрично са разположени по
една лексема от външния, по две лексеми от средния и по една лексема от
най-вътрешния триъгълник. Подобна симетрия се наблюдава и при
включването на лексеми в трите малки допълнителни триъгълници: всеки
един от тях включва по една лексема от средния и по две лексеми от найвътрешния (вписан) триъгълник. Представената геометрична фигура с
разположените на страните ѝ избрани лексеми въплъщава илюстративно
описаното в работата допускане, което изтласква на преден план
рационалното, както и вярата на човека в рационалните му решения и
преценки, а оставя на заден план силата на интуицията и последващите,
закономерно случващи се, но и същевременно провокирани от човека
дейности и събития. Намиращите се на страните на най-външния
триъгълник лексеми са, вследствие на представената концепция, „търсени“
и „предпочитани“ в рационален план, докато тези в най-вътрешния
триъгълник – използвани в специфични моменти, когато се изтъква силата
на интуитивната мисъл.
Ако се следи тезата на Канеман и Тверски за първоначално
задействащата се емоционална система 1 обаче, би следвало този
Триъгълник на мисълта да изглежда много по-различно: на страните на найвъншния триъгълник следва да са разположени лексемите der Einfall
[мисъл, хрумване, идея], die Erleuchtung [просветление, прозрение] и das
Aha-Erlebnis [аха-опит/преживяване], а на страните на най-малкия вписан
триъгълник да се разположат лексемите die Überlegung [обмисляне], der
Einblick [осъзнаване, вникване] и die Abwägung [обмисляне], които са
лексикални репрезентации на идеята за рационалността в мисленето. Ако
се приложи тезата на Канеман и Тверски за бавната, съзнателна и логична
система 2, то именно в най-малкия вписан триъгълник би следвало да се
намират тези лексикални единици, ако и когато бъдат използвани с
комуникативна цел.
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Фиг. 17. (Съставена от автора, А. И.)

Изводът, който би могъл да бъде направен въз основа на това
хипотетично допускане: ако хората като носители на определен(и) език(ци)
нямаха тази склонност да мислят, че мислят и действат винаги (или поне в
повечето случаи) рационално, те биха разчитали (в комуникативни
ситуации) при избора си в по-голяма степен на лексикални езикови обекти
от най-малкия, вписан триъгълник. Наличието обаче на по-голям брой
ексцерпирани смислови синоними на лексеми, включени в парадигми,
насочени към характеристиката рационалност, е обстоятелство, което е в
полза на гореизложената работна хипотеза.
Когнитивната част на Триъгълника на мисълта е тясно свързана със
семантичния обзор на лексемите в модела. За лексемата Gedanke в DUDEN
Online се открива следната речникова статия:
1a). ‟etwas, was gedacht wird, gedacht worden ist; Überlegung‟ [нещо,
което се мисли, помислено е; обмисляне]
1b). ‟das Denken an etwas‟ [ мислене за нещо].
2. ‟Meinung, Ansicht‟ [мнение].
3. ‟ Einfall, Plan, Absicht‟ [хрумване, план, намерение].
4. ‟Begriff, Idee‟ [понятие, идея].
Значението ѝ в DWDS е:
1. ‟das, was jmd. denkt oder gedacht hat‟ [това, което някой мисли или
е помислил]
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2. ‟das Denken‟ [мислене].
Във Wahrig се предлага следната речникова дефиниция за Gedanke:
‟Vorgang, Inhalt oder Ergebnis des Denkens; geistige Vorstellung; Einfall, Idee‟
[процес, съдържание или резултат на мислене, мисловна представа;
хрумване, идея] (Wahrig 1994: 526).
Семантични профили на останалите лексеми в Триъгълника на
мисълта:
1. Лексемата die Überlegung [обмисляне]:
− ‟Folge von Gedanken, durch die sich jemand vor einer
Entscheidung o. Ä. über etwas klar zu werden versucht‟
[последователност от мисли, предхождащи дадено решение, с
помощта на които човек иска да си изясни нещо];
− ‟(vorgetragene) Folge von Gedanken, die einer Entscheidung
vorausgehen‟ [последователност от мисли, които предхождат дадено
решение].
2. Лексемата der Einblick [осъзнаване, вникване]:
− ‟(Außenstehenden ermöglichter) Blick in etwas hinein‟ [възможност,
дадена на външен човек (незапознат с проблема), да вникне в
същността на нещо];
− ‟Blick in etw. hinein‟, [поглед, вникване в същността на нщ.];
− „Kenntnis durch eigenen Augenschein‟ [знание посредством лична
проверка].
3. Лексемата die Abwägung [обмисляне]:
− ‟das Abwägen‟ [претегляне];
− „abwägendes, vergleichendes Betrachten und Prüfen von etw.,
sorgsames Bedenken der Vor- und Nachteile von etw‟[разглеждане,
сравнителен преглед и проверка на нещо, внимателно обмисляне на
предимствата и недостатъците на нещо];
−‟bedächtige Überlegung‟ [внимателно обмисляне].
4. Лексемата die Meinung [мнение]:
− ‟persönliche Ansicht, Überzeugung, Einstellung o. Ä., die jemand in
Bezug auf jemanden, etwas hat (und die sein Urteil bestimmt)‟ [лична
преценка, убеждение, отношение на някого към нещо, някого, във
връзка с нещо, някого, което определя и преценката му];
− ‟im Bewusstsein der Allgemeinheit [vor]herrschende Auffassungen
hinsichtlich bestimmter [politischer] Sachverhalte‟ [преобладаващи в
съзнанието на общността мнения във връзка с определени
(политически) факти];

128

− ‟Ansicht, persönliches Urteil über etw., jmdn., Standpunkt in Bezug
auf etw., jmdn.‟ [лична преценка за нещо, някого, лична позиция
във връзка с нещо, някого];
− „Urteil‟ [преценка].
5. Лексемата der Sinn [смисъл; чувство, усет, разбиране; мисъл]:
− ‟Gefühl, Verständnis für etwas‟ [чувство, усет, разбиране за нещо];
− ‟jemandes Gedanken, Denken‟ [нечии мисли, мислене];
− ‟Verständnis, Aufgeschlossenheit, Empfänglichkeit für etw.‟
[разбиране, отвореност, възприемчивост];
− ‟das Denken, die Gedanken‟ [мислене, мисли];
− „Empfänglichkeit, Verständnis‟; [възприемчивост, разбиране].
6. Лексемата der Einfall [мисъл, хрумване, идея]:
− ‟Gedanke, der jemandem plötzlich in den Sinn kommt; Idee, die
jemand plötzlich hat‟ [мисъл, идея, която внезапно хрумва на някого];
− ‟plötzlicher Gedanke, plötzliche Idee‟ [внезапна мисъл, внезапна
идея].
7. Лексемата die Erleuchtung [просветление, прозрение]:
− ‟plötzliche Erkenntnis‟ [внезапно разбиране, осъзнаване]
− ‟(plötzliche) oft wunderbar anmutende Klarheit über Probleme,
Fragen‟ [(внезапна) привидна яснота за проблеми, въпроси].
8. Лексемата das Aha-Erlebnis [аха-опит/преживяване]:
− ‟plötzliches Erkennen eines Zusammenhanges zweier Vorgänge‟
Изводи:
Ако хипотетично се приеме, че хората винаги са рационално
мислещи, това най-малкото би означавало, че те винаги трябва да могат:
1. Да преценяват какво искат: изправени пред избор, да могат да
подредят различните алтернативи логично (според собствените
си предпочитания).
2. Да откриват грешки в това, което правят.
3. Да анализират решенията си, т.е. да притежават способност за
рефлексия (Vasilev 2006: 18 – 19), а рефлексията при хората в
много голяма степен е свързана с използването на езика (Hampe
2016: 121).
Реалистично погледнато, на привидно рационално мислещия човек му
липсва надеждността на машината: налице са ситуационни,
вътреличностни и междуличностни фактори, които водят до системни
грешки в преценките му, наречени деформации (Kaneman 2012: 15 – 16). От
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друга страна, за него е характерна сигурността на разсъжденията: а хората
всъщност не могат да предсказват събития и ситуации, освен това те са
склонни да преценяват вероятностите въз основа на наличността – колкото
по-лесно успеят да „извикат в ума си някакъв сценарий – колкото поналичен е той за тях – за толкова по-вероятен го намират“ (Luis 2018: 179).
Така този сценарий има по-голяма тежест при всяка тяхна преценка.
Рационално мислещият човек следва да е несигурен в разсъжденията
си, защото ако той е абсолютно сигурен в тях, той би могъл да се
„самоподведе“ и да направи грешка. От друга страна, при несигурност е
необходима преценка, а когато е налице такава, съществува и огромната
възможност хората да сбъркат. Потребността от сигурност, която хората
изпитват, ги прави податливи към грешка. Да се признае възможността за
грешка означава, да се признае несигурността, следователно човек трябва
да се опита да запази чувството за собствената си погрешимост (Luis 2018:
206). В тази връзка се посочва още едно ограничение на човешкия ум:
нашата увереност в онова, което вярваме, че знаем, както и нашата
неспособност да признаем своето незнание (Kaneman 2012: 21; Sternin 2001:
120). Стернин обяснява това ограничение с т. нар. закон за
комуникативното самосъхранение, който гласи, че в общуването човек се
стреми да запази достигнатото до този момент комуникативно равновесие
(Sternin 2001: 118).
Хората все пак биха могли да се доверят на интуицията си, твърди
Георги Менгов, ако са изпълнени следните три условия, (от които найпроблематично е третото условие):
1.

Да се разполага със запас от голям брой наблюдения, т.е. да е
натрупан опит.

2.

Да се прояви усилие, за да се намерят съществените връзки
между различните действащи фактори, т.е. да е натрупано
теоретично знание;

3.

Средата, в която се намират хората, да притежава достатъчна
стабилност, устойчивост и прогнозируемост, т.е. светът да не
претърпи промяна по отношение на важни за хората аспекти, за
да не бъдат обречени на провал техните предположения
(Mengov 2014: 3 – 4).

В основата на стремежа да се анализират интуитивните оценки и
избори стоят емоциите, на които са подвластни хората (Kaneman 2012: 19),
тъй като емоциите направляват техните възприятия, като оказват влияние
върху процеса на съхранение на информация в мозъка (Koeva 2017: 7). Този
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процес е обяснен в научни разработки и чрез т. нар. закон за емоционалното
потискане на логиката (Sternin 2001: 137).
С интуитивността като характеристика в езиков план се определя
съвкупността от семантични признаци, които спомагат както за изразяване
на субективна нагласа, субективно отношение на говорещото лице, така и
за предизвикване на субективно отношение у реципиента към
съдържанието на казаното (Bozhilova 2013). Обстоятелството обаче, че
хората, мислейки за себе си, са склонни да се идентифицират със система 2,
със „съзнателното, разсъждаващото Аз“ (Kaneman 2012: 26), което взема
решения и избира, намира своята проекция и в езикови структури в немския
език, чрез които начинът на мислене става явен и за другите, с които
общуват носителите на немския език. Тази проекция е видна и при анализа
на семантични параметри на глаголни лексеми за когнитивни действия,
като анализът доразвива работната хипотеза със семантичната
мотивираност на избрания лексикален материал.

2.2. Семантични параметри на глаголни лексеми за
когнитивни действия в немскоезичния дискурс
В предходната глава вече се отбеляза, че изследването е своеобразно
лингвистично продължение на тезата на психолозите Даниъл Канеман и Амос
Тверски, които през 70-те години на 20 век обясняват особеностите (в
частност: слабостите) на човешкото мислене чрез две системи, които го
управляват: интуитивна, емоционална и бърза система 1, и логична,
съзнателна и бавна система 2 (Kaneman 2012: 21). В настоящата глава се
продължава с доказване на хипотезата, че хората са склонни да вярват, че те
мислят преди всичко рационално и тази тяхна склонност намира езиково
проявление в лексикални единици, при употребата на които се кодират
когнитивни ориентири с комуникативна цел.
По тази причина, според хипотезата, в лексикалната система на езика
преобладават лексикални репрезентации, чиито семантични признаци оформят
профила на характеристиката рационалност (на мисленето), докато тези,
чиито семантични маркери насочват към характеристиката интуитивност (на
мисленето), са по-малко на брой (обект на изследване са и синонимните
отношения). Периметърът на научно изследване се ограничава, като в тази
глава се анализират когнитивни глаголни лексеми, елементи от лексикалната
система на немския език.
Глаголите за когнитивни действия, представени в настоящото изследване,
са класифицирани в лексико-семантични полета, обединени около интегрални
семантични признаци. Изхожда се от концепция на Еухенио Косериу, според
която лексикалното поле представлява парадигматична структура, изградена
от лексеми, чието значение оформя обща сигнификативна зона и които са
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противопоставени с оглед на минимални диференциални признаци на
значението (Koseriu 1977: 170). През призмата на лингвостилистиката като
парадигматика се анализира „съвкупността от многомерни отношения между
езиковите елементи на едно равнище, които се обединяват в езика чрез
„асоциации по сходство“ (Popov 2016: 13). На лексикално равнище в работата
се разглеждат съвкупности от парадигми, при това „отношенията между
членовете на парадигмата се разглеждат като опозиции, или отношения „илиили“ (Popov 2016: 13).
За основополагаща в работата се приема глаголната лексема denken
[мисля], за която в das DWDS се открива следната формулировка: ʼbezeichnet
alle Stufen und Formen der menschlichen höheren Gehirntätigkeitʼ [обозначава
всички нива и форми на по-висока мозъчна дейност на човека].66
Определянето на изходна величина задава параметрите на лексикосемантичния анализ, като същевременно очертава и семантичната рамка, която
позволява да се работи в определени, предварително зададени граници.
Лексикалният езиков материал се представя чрез лексикографска
ексцерпция на немски език. Избраните глаголни лексеми са репрезентативни с
оглед на различни семантични признаци (предложени от автора), откроени в
резултат на семен анализ на речникови дефиниции на лексемите. Чрез метода
на семантичния анализ „се определят минималните диференциални признаци,
изграждащи лексикалното значeние на думата“ (Mesa 2012: 10). Анализират се
синонимни отношения, които, изразявайки кореферентност, се отличават
предимно с общи когнитивни, но в същото време и с някои различни
прагматически значения. С помощта на описателния (емпиричния) метод
глаголните лексеми се свеждат до семантични съвкупности. При описанието
се акцентира върху анализа и интерпретацията на представените езикови
факти.
Характеристиките рационалност и интуитивност (по отношение на
мисленето) конфигурират интегрални семантични признаци, около които се
обединяват ексцерпираните лексикални езикови обекти:
I. Интегрални семантични признаци, чиято съвкупност в езиков план
представя профила на характеристиката рационалност:67
1. Семантичен признак прецизност, детайлност, продължителност
(във времето).
2. Семантичен признак убеденост, нагласа (при изразяване на мнение,
въз основа на разсъждения).
3. Семантичен признак перспектива (изгледи, възможности).
66
67

https://www.dwds.de/wb/denken достъп на 29.07. 2021г.
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4. Семантичен признак дълбочина на осъзнаване (в цялостност, в
пълнота).
5. Семантичен признак яснота, осъзнаване.
6. Семантичен признак посока, насоченост.
7. Семантичен признак точност на преценката (в резултат на
сравнение и проверка).
8. Семантичен признак предходност.
9. Семантичен признак оценъчност (вследствие на анализ).
10. Семантичен признак генериране на нова идея.
11. Семантичен признак обяснение, интерпретиране (въз основа на
конкретни примери).
II. Интегрални семантични признаци, чиято съвкупност в езиков план
представя профила на характеристиката интуитивност:68
Семантичен признак спонтанност, внезапност.
Семантичен признак предположение.
Семантичен признак вътрешна убеденост.
Семантичен признак оценъчност (вследствие на вътрешна
убеденост, при липса на обективни доказателства).
5. Семантичен признак интерпретация, базирана на интуитивна
преценка.
1.
2.
3.
4.

В табличен вид по-долу са представени интегрални семантични признаци
(единадесет на брой) на когнитивни глаголни лексеми, чието значение
изгражда
обща
сигнификативна
зона,
очертаваща
профила
на
характеристиката рационалност, като са посочени и минимални
диференциални признаци, които са основание за анализ на различията в
значението им:69
Таблица 19
Интегрален
семантичен признак
Прецизност, детайлност; продължителност
(във времето)

Когнитивна глаголна Минимален
лексема
диференциален
признак (който
противопоставя)
überlegen
‟etw. bedenken, durch[обмислям, обсъждам]70 denken, bevor man sich
zu etw. entschließt‟

68

Интегралните семантични признаци са предложени от автора, А. И.
Таблиците са съставени от автора, А. И.
70
Срв. преводите от немски на български език в тази и в останалите таблици в Немскобългарски речник, в 2 тома (Arnaudov et al 1992).
69
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überdenken [обмислям
цялостно, премислям]
nachdenken [обмислям,
разсъждавам]

sich besinnen
[размишлявам,
обмислям]

‟etw. gründlich überlegen, durchdenken,
bevor man eine
Entscheidung trifft‟
‟sich im Stillen über etw.
klar zu werden suchen,
etw. gründlich überlegen,
erwägen‟
‟nachdenken, ruhig
überlegen‟

nachsinnen
[размишлявам,
разсъждавам,
премислям]

‟sich (nachträglich) in
Gedanken mit etw. beschäftigen; in Gedanken
einer Sache nachhängen‟

durchdenken [обмислям,
обсъждам основно, във
всички подробности,
всестранно]

‟etw. bis ins Einzelne
überlegen‟

analysieren [анализирам]
beratschlagen
[обмислям, обсъждам;
съвещавам се]

‟etw. zergliedernd
untersuchen‟
„gemeinsam überlegen
und ausführlich
besprechen‟

untersuchen [изследвам,
анализирам]

‟etw. auf seine Bestandteile hin analysieren‟

nachgrübeln
[размишлявам (дълго,
постоянно), мисля]

‟sich lange und intensiv
mit einem Problem,
Gedanken beschäftigen;
lange und intensiv,
unablässig über ein
Problem nachdenken‟
‟ (vor einer Entscheidung) mit sich zu Rate
gehen; über ein bestimmtes Problem gründlich
nachdenken‟

(sich) bedenken
[обмислям, обсъждам]

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

В парадигмата с интегрален семантичен признак прецизност,
детайлност; продължителност (във времето) преобладават префиксите über,
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nach-, durch-, be. Наблюдава се въздействие на семантичната функция на
префиксите върху съдържащата свой мотивиращ признак първична основа
denken. Семантичната функция на тези префикси е структуриращ признак за
образуване на ново семантично качество на производните префигирани
глаголни лексеми в тази група:
-

über – 1. ‟прекомерно, прекалено извършване на действието на
основния глагол‟ и 2. ‟повторно, по-основно извършване
действието на основния глагол‟ (Arnaudov et al 1992: 503);

-

nach – семантичната функция на делимата представка nach е
‟допълнително, по-сетнешно или повторно извършване действието
на обикновения глагол‟ (Arnaudov et al 1992: 111);

-

durch – 1. ‟прекарване, изпълване на време с действието на
основния глагол‟ и 2. ‟основно изследване‟ (Arnaudov et al 1992:
371);

-

be – 1. ‟обхващане, обгръщане‟, 2. ‟съзнателна, целенасочена
дейност‟ и 3. ‟многократно повтаряне, завършване на дейността на
основния глагол‟ (Arnaudov et al 1992: 206).

Четири от общо седем префигирани глаголни лексеми, производни от
първичната основа denken, се позиционират в първата парадигма: überdenken,
nachdenken, durchdenken и bedenken. Като словообразувателни морфеми
префиксите модифицират лексикално-концептуалната структура
на
мотивиращата основа (Leseva 2012: 89), при това те „[…] имат собствено
лексикално значение с различна степен на абстракция“ (Leseva 2012: 101).
Префиксацията е словообразувателен процес, но тя „изразява и друго
морфологизирано значение от по-висок семантичен ранг, а именно начин на
глаголното действие“ (Vlahova-Ruykova 2016: 142).
Глаголът durchdenken, освен към група с интегрален семантичен признак
прецизност, детайлност; продължителност (във времето) може да бъде
съотнесен и към групата глаголи с интегрален семантичен признак
перспектива (срв. таблица 21), тъй като един от минималните му
диференциални признаци насочва към ‟мислене относно възможности и
последици‟.
Глаголната лексема nachgrübeln кодира в себе си и значение ‟умувам,
блъскам си главата (върху нещо)‟, което я причислява и към групата от
глаголи, обединени около интегрален семантичен признак генериране на нова
идея (срв. таблица 28).
Семантичният профил на глагола bedenken е обогатен с няколко
семантични модификации, една от които е причина bedenken да бъде
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съотнесен и към глаголите от група предходност, а именно при активна сема
‟спомням си за някого (в завещанието си), погрижвам се за него‟. При
рефлексивация са активни две семантични качества: ‟размислям се, идва ми
друг, по-добър ум‟ и ‟колебая се, двоумя се‟, при които се наблюдава
семантичен скок вследствие на семантичната функция на рефлексивната
морфема sich. При семата ‟размислям се, идва ми друг, по-добър ум‟
възвратната глаголна лексема bedenken управлява родителен падеж [Genitiv].
Интерес представлява израз, в който глаголът sich überlegen е в минало
сложно време [Perfekt]: Ich habe es mir überlegt [Размислих, отказвам се от
първоначалното ми становище по въпроса, като заставам на коренно
противоположна позиция.]
Таблица 20
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна Минимален
лексема
диференциален
признак
(който
противопоставя)

Убеденост, нагласа (при
изразяване на мнение,
становище въз основа
на разсъждения,
представи)

meinen [мисля, смятам,
считам]

‟ (in Bezug auf j-n, etw.)
eine bestimmte Ansicht,
Meinung haben,
vertreten‟

achten [считам, смятам,
мисля]

veraltet ‟denken,
meinen‟71

erachten [смятам,
считам]

‟aufgrund von Überlegungen eine bestimmte
Meinung von etw. haben‟

schätzen [смятам,
считам]

‟(von j-m) eine hohe
Meinung haben‟

betrachten [считам,
смятам]

‟j-n, etw. als j-n, etw.
einschätzen, ansehen‟

ansehen [смятам,
считам]

‟j-n, etw. für j-n, etw.
halten‟

71

Глаголът achten е производна глаголна лексема от същ. име Acht: ahd. ahta
‟Überlegung, Meinung‟ [разсъждение, мнение], mhd. aht(e), mnd. acht(e), aengl. eaht,
които са близки с got. aha ‟Sinn, Verstand‟ [разум], както и с got. ahjan ‟meinen ‟
[мисля]. Разпознаваема тук е и коренната гласна в germ. ah = ‟denken, meinen‟ [мисля].
В тази връзка може да се спомене и същ. име Achtung: ahd. ahtunga, mhd. ahtunge
‟Überlegung,
Wertschätzung‟
[разсъдливост,
(висока)
оценка,
уважение].
(https://www.dwds.de/wb/achten#d-1-3-2) (достъп на 02.08. 2021г.) .
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halten (für Akk) [смятам,
считам]

‟über j-n, etw. eine
bestimmte Meinung
haben‟

begreifen [схващам]

‟eine bestimmte Vorstellung (von j-m, etw.) haben; als etw. betrachten‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Глаголната лексема begreifen кодира в себе си още едно активно значение,
което го съотнася и към групата глаголи с интегрален семантичен признак
дълбочина на осъзнаване (в цялостност, в пълнота) (срв. таблица 22).
Глаголната лексема meinen [мисля, смятам, считам] кодира в себе си и
значение, което го съотнася и към глаголи, които в работата са обединени
около интегралния семантичен признак предположение (срв. таблица 31).
Глаголът schätzen кодира и значение в преносен смисъл ‟ценя, оценявам‟.
Глаголът betrachten може да бъде класифициран в три групи, в които
лексемите изграждат специфична сигнификативна зона, очертаваща профила
на характеристиката рационалност:
− с интегрален семантичен признак убеденост, нагласа (при изразяване
на мнение, становище въз основа на разсъждения, представи) (срв.
таблица 20);
− с интегрален семантичен признак дълбочина на осъзнаване (в
цялостност, в пълнота) (срв. таблица 22);
− с интегрален семантичен признак посока, насоченост (срв. таблица
24).
Един от семантичните маркери на глагола betrachten го съотнася и към
глаголните лексеми със сигнификативна зона, рамкираща специфичния
профил на характеристиката интуитивност, а именно: ‟j-n., etw. als j-n, etw.
аnsehen, einschätzen‟, чрез който би могъл да бъде причислен и към лексикосемантичното поле с интегрален семантичен признак оценъчност (вследствие
на вътрешна убеденост, при липса на обективни доказателства) (срв. таблица
33).
Таблица 21
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна
лексема

Перспектива (изгледи,
възможности)

erwägen [обмислям,
премислям;
преценявам]
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Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟etw. im Hinblick auf die
möglichen Konsequenzen
prüfen, überlegen‟

durchdenken [обмислям,
обсъждам основно]

sinnen [мисля,
обмислям,
размишлявам'
meinen [възнамерявам]

beabsichtigen
[възнамерявам, смятам
(да)]

‟vollständig, in allen
Einzelheiten, hinsichtlich
der Möglichkeiten und
Konsequenzen
überdenken‟
‟seinen Gedanken
nachhängen, nachdenken,
überlegen, grübeln‟
‟etw. mit einer
bestimmten Absicht,
Einstellung sagen oder
tun‟
‟gedenken, etw. zu tun‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Глаголът sinnen кодира значение ‟мисля, обмислям, размишлявам, какво
би трябвало да направя‟, което го причислява към група от глаголи, обединени
около интегрален семантичен признак перспектива (изгледи, възможности), а
с друг диференциален семантичен маркер е в група с интегрален семантичен
признак посока, насоченост (срв. таблица 24).
Таблица 22
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна
лексема

Дълбочина на
осъзнаване (в
цялостност, в пълнота)

einsehen [съзнавам,
разбирам, схващам]
sich vertiefen
[вдълбочавам (се),
задълбочавам (се)]
sinnieren [потънал съм в
размисъл,
размишлявам]
kontemplieren72
[съзерцавам, отдавам се
на размисъл]

72

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟etw. begreifen,
verstehen‟
‟sich intensiv mit etw.
beschäftigen‟
‟ganz in sich versunken
über etw. nachdenken;
seinen Gedanken
nachhängen; grübeln‟
‟sich der Kontemplation
hingeben‟

От лат. contemplari, нем. ‟betrachten, bedenken‟ [размишлявам], бел. моя, А. И.
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betrachten [съзерцавам,
отдавам се на размисъл]
ansehen [схващам,
разбирам]
begreifen [разбирам,
осъзнавам]
verstehen [разбирам]
auffassen [схващам,
разбирам]

‟j-n, etw. eingehend,
prüfend ansehen‟
‟j-n, etw. eingehend,
prüfend betrachten‟
‟geistig erfassen, in
seinen Zusammenhängen
erkennen, verstehen‟
‟j-n, etw. begreifen, den
Sinn von etw. erfassen‟
‟etw. geistig voll
erfassen, in sich
aufnehmen, etw.
begreifen‟
‟mit dem Verstand
aufnehmen‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Глаголът einsehen притежава диференциален признак ‟прозирам
(същността, истината)‟, който го причислява и към група с интегрален
семантичен признак предходност (срв. таблица 26).
Два глагола от таблица 22: begreifen и verstehen кодират в себе си и друго
активно значение: ‟Verständnis für j-n, etw. haben‟ [проявявам разбиране спрямо
някого, нещо], което ги съотнася към т. нар. глаголи за комуникативно
сътрудничество, какъвто е и глаголът berücksichtigen с един от своите
семантични маркери: ‟auf etw., j-n Rücksicht nehmen‟ [съобразявам се с някого].
Семантичният маркер на begreifen е разширен с доуточнението ‟j-n, sich, in
seinem Denken, Fühlen und Handeln verstehen‟73 [разбирам някого, разбираме се
по отношение на мислене, чувства или действие] където рефлексивната
морфема sich изпълнява семантична функция за изразяване на взаимност.
Понятийният аспект на концепта сътрудничество се разширява с глагола
beratschlagen, който кодира значение ‟обмисляме нещо съвместно и го
обсъждаме подробно, в детайли‟ (срв. таблица 19).

73

Курсив мой, А. И.
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Таблица 23
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна
лексема

Яснота, осъзнаване

einleuchten [нещо става
ясно, убедително]
sich erhellen [нещо се
разяснява, осветлява се]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟etw. begreifen,
verstehen‟
‟etw., sich klären‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Ако глаголната лексема erhellen не е рефлексивна, тя кодира в себе си
значението ‟става явно, очевидно, следва‟.
Таблица 24
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна
лексема

Посока, насоченост

betrachten [разглеждам]

ansehen [поглеждам на
нещо, схващам,
разбирам]
bedenken [вземам пред
вид нещо]
berücksichtigen [вземам
под внимание,
съображение, пред вид]
gedenken (zu, D) [възнамерявам, мисля (да)]
sinnen [замислям, кроя]
beachten [вземам пред
вид, под внимание]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟seine Gedanken, Überlegungen auf einen Gegenstand in besonderer
Weise richten‟
‟etw. beurteilen,
einschätzen‟
‟etw. in Betracht ziehen,
beachten‟
‟etw., j-n in Betracht
ziehen‟
‟etw., j-n beachten‟
‟etw. beabsichtigen‟
‟planend seine Gedanken
auf etw. richten‟
‟auf die Einhaltung von
etw. achten; berücksichtigen, befolgen‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)
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Три семантични скока се наблюдават в семантичния профил на глаголната
лексема ansehen:
− сема ‟смятам, считам‟ (срв. таблица 20)
− сема ‟схващам, разбирам‟ (срв. таблица 22)
− сема ‟поглеждам на нещо, схващам‟ (срв. таблица 24).
Глаголната лексема bedenken, употребена като преходен глагол, изискващ
пряко допълнение (Akk-Objekt), притежава семантичен признак посока,
насоченост, докато при рефлексивация, употребен с рефлексивна морфема
sich (sich bedenken), кодира активно значение ‟(vor einer Entscheidung) mit sich
zu Rate gehen; über ein bestimmtes Problem gründlich nachdenken‟, което я
причислява към лексико-семантичната група с интегрален семантичен признак
прецизност, детайлност; продължителност (във времето) (срв. таблица 19).
Глаголът sinnen също се включва в тези две групи (без обаче да е налична
рефлексивация).
Глаголът gedenken изразява ‟намерение, планиране‟, когато е в състава на
инфинитивна конструкция с частицата zu, но същевременно се причислява и
към група от глаголи, групирани около интегрален семантичен признак
предходност, когато кодира значение ‟спомням си (с признание) за някого,
като изразявам това признание; връщам се в мислите си към определена
ситуация‟ (срв. таблица 26).
Специфично сигнификативно ядро със значение ‟концентрирам се,
вглъбявам се‟ образуват глаголните лексеми kehren, wenden и sammeln при
рефлексивация:
− in sich kehren,
− sich nach innen wenden,
− sich sammeln.
Таблица 25
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна
глаголна лексема

Точност на преценката
(в резултат на
сравнение и проверка)

abwägen [преценявам, обмислям]
vergleichen
[съпоставям]

reflektieren
[размишлявам]
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Минимален
диференциален признак
(който противопоставя)
‟vergleichend und prüfend
genau bedenken, überlegen‟
‟etw. abwägen, um
Unterschiede oder
Übereinstimmungen
festzustellen‟
‟prüfend, vergleichend
betrachten‟

ventilieren
[обмислям,
разисквам]

‟sorgfältig überlegen,
prüfen‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Глаголът vergleichen кодира значение ‟сравнявам нещо, за да установя
различия или съвпадения‟. Лексемата ventilieren е включена и в група глаголи,
обединени около интегрален семантичен маркер обяснение, интерпретиране
(срв. таблица 29).
Таблица 26
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна Минимален
лексема
диференциален
признак (който
противопоставя)

Предходност

sich erinnern [спомням
си]

‟etw., j-n im Gedächtnis,
in der Erinnerung bewahrt haben und sich
dessen wieder bewusst
werden‟
‟etw. bei j-m wachrufen;
wieder ins Bewusstsein
rufen‟

nachvollziehen
[разбирам, вниквам,
проумявам]

‟sich in j-s Gedanken,
Vorstellungen, Handlungsweise o. Ä.
hineinversetzen und sie
sich geistig zu eigen machen, sie so zu verstehen,
als hätte man selbst so
gedacht, gehandelt‟

reflektieren
[размишлявам върху
нещо отминало]

‟zurückdenken,
nachsinnen‟

sich besinnen [спомням
си сещам се; мъча се да
си спомня]

‟sich (an etw., j-n)
erinnern‟

sich entsinnen [спомням
си]

‟sich erinnern, sich etw.
wieder ins Gedächtnis
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rufen‟
gedenken (G) [спомням
си; споменавам]

‟an j-n, etw. ehrend, anerkennend zurückdenken,
erinnern und dies äußern‟
‟an j-n, etw. in einer
bestimmten Situation
denken, sich an dessen
Existenz erinnern‟

einsehen [прозирам
(същността, истината)]

‟einen Irrtum erkennen‟

einfallen [идва ми на ум]

‟j-m als Erinnerung
wieder in den Sinn
kommen‟

‟zu der Überzeugung
kommen, dass etwas, was
man eigentlich nicht
wahrhaben wollte, sich
doch so verhält‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Глаголната лексема reflektieren се включва в две групи, с интегрални
семантични признаци точност на преценката (след сравнение и проверка)
(срв. таблица 25) и предходност (срв. таблица 26). Глаголът sich besinnen, с две
от активните си значения, е в група с интегрален семантичен признак
предходност (срв. таблица 26) и в група с интегрален семантичен признак
прецизност, детайлност; продължителност (във времето) (срв. таблица 19).
Глаголът einsehen кодира в себе си две релевантни за работата значения, които
го съотнасят към две групи: група с интегрален семантичен признак дълбочина
на осъзнаване (в цялостност, в пълнота) и група с интегрален семантичен
признак предходност (срв. таблица 22 и таблица 26).
Глаголът einfallen се причислява и към глаголите, чиито семантични
маркери оформят профила на характеристиката интуитивност, по-конкретно
към група глаголи с интегрален семантичен признак спонтанност,
внезапност, когато е с активно значение ‟j-m als Einfall, als Idee [plötzlich] in
den Sinn kommen‟ (срв. таблица 30).
Специфично сигнификативно ядро образуват глаголите vergessen
[забравям] и (j-n an etw) erinnern [напомням на някого за нещо], при които
кодираните действия ‟etw., j-n aus dem Gedächtnis verlieren‟ [забравям нещо,
някого; загуба на памет] и‟ j-n mahnen, nicht zu vergessen‟ [напомням на някого,
за да не забрави] са взаимно обусловени, но същевременно се намират в
опозиция.
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Глаголът sich entsinnen [спомням си] кодира значение ‟спомням си
(обикновено след известно усилие)‟.
Таблица 27
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна
лексема

Оценъчност (вследствие
на анализ)

beurteilen [преценявам,
оценявам]
bewerten [преценявам;
оценявам, определям
стойността]

einschätzen [оценявам,
преценявам]
urteilen [преценявам]

würdigen [преценявам,
оценявам]

werten [оценявам,
преценявам]

auswerten [използвам
знания; систематизирам
резултати]
ermessen [преценявам,
схващам, разбирам]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟über j-n, etw. ein Urteil
abgeben/fällen‟
‟dem Wert, der Qualität,
Wichtigkeit nach
(ein)schätzen, beurteilen‟
‟den Wert von etw.
bestimmen‟
‟in bestimmter Weise
beurteilen, bewerten‟
‟ein Urteil über j-n, etw.
abgeben, seine Meinung
äußern‟
‟einen logischen Schluss
ziehen und formulieren‟
‟j-n nach seinem
Verdienst, etw. nach
seinem Wert schätzen, jn, etw. anerkennen‟
‟den ideellen Wert einer
Sache bestimmen, einer
Sache prüfend, abwägend
einen bestimmten Wert
beimessen, eine Sache
ihrem ideellen Wert nach
beurteilen‟
‟im Hinblick auf seine
Aussagekraft prüfen (und
aufbereiten), nutzbar
machen‟
‟in seinem Ausmaß,
seiner Bedeutung
erfassen und einschätzen‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)
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С активната сема ‟преценявам някого, нещо според заслугите, стойността
му‟ глаголната лексема würdigen се употребява в случаи, когато се изтъква
обективната, обикновено положителна преценка на заслуги, достойнства,
ценности, дейности или постижения.
Глаголната лексема beurteilen е производна от лексемата Urteil, която в
етимологичен план насочва към значението‟ richterliche Entscheidung, Meinung,
Ansicht, Einschätzung‟.74
Глаголът urteilen се причислява и към група, чиито семантични признаци
оформят характеристиката интуитивност, по-специално към група с
интегрален семантичен признак oценъчност (вследствие на вътрешна
убеденост, при липса на обективни доказателства), когато е с активно
значение ‟sich nach etw., auf einen bestimmten Eindruck hin ein Urteil bilden‟
(срв. таблица 33).
Таблица 28
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна
лексема

Генериране на нова
идея

ersinnen [измислям,
изнамирам, откривам]
sich ausdenken
[измислям]
ausgrübeln [измъдрувам,
измъдрям]
ausklügeln [измъдрувам]
sich austüfteln
[измъдрям, измислям]

erdenken [измислям]
umdenken [мисля по
74

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟durch Nachsinnen
finden, sich ausdenken‟
‟ersinnen, sich in
Gedanken, in seiner
Vorstellung zurechtlegen‟
‟durch langes
Nachdenken, Grübeln
herausfinden, ersinnen‟
‟mit Scharfsinn
ausdenken, ersinnen,
austüfteln‟
‟durch sorgfältiges
Nachdenken ausarbeiten,
ersinnen, ausdenken‟
‟etwas Schwieriges
ersinnen, sehr fein
ausdenken, ausknobeln‟
‟ausdenken, ersinnen‟
‟sich eine neue

https://www.dwds.de/wb/beurteilen достъп на 30.07. 2021г.
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друг, различен, нов
начин]

nachgrübeln [блъскам си
главата, умувам над
нещо]
ausknobeln [измислям,
измъдрувам]
erklügeln [измъдрувам,
измислям]

Denkweise, eine neue
Sicht der Dinge zu eigen
machen‟
‟denkend, im Denken
umgestalten, umbilden,
umformen‟
‟nach einer Lösung
suchen‟
‟etwas Schwieriges
ausdenken, austüfteln‟
‟spitzfindig erdenken;
etwas ausklügeln‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Глаголната лексема ausgrübeln кодира значение ‟измислям (история,
неистина)‟, докато ausklügeln кодира значение ‟измъдрувам (проекти, планове,
параграфи)‟. При глагола ausknobeln в разговорната реч е активно значението
‟намирам цаката, майсторлъка на нещо; измислям, измъдрям‟.
Таблица 29
Интегрален
семантичен признак
Обяснение,
интерпретиране

Когнитивна глаголна Минимален
лексема
диференциален
признак (който
противопоставя)
deuten [тълкувам,
‟einer Sache einen
обяснявам]
bestimmten Sinn
beilegen‟

erklären [обяснявам]
erläutern [обяснявам,
разяснявам]

exempflizieren
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‟j-s Verhalten in bestimmter Weise auslegen,
einen bestimmten Sinn
hineinlegen‟
‟etw. (schwer zu Verstehendes) durch Worte
klar, deutlich machen‟
‟(einen komplizierten
Sachverhalt) näher
erklären, durch Beispiele
o. Ä. verdeutlichen‟
‟etw. erläutern, durch

[обяснявам]
explizieren [обяснявам]

aufhellen [разяснявам,
изяснявам, осветлявам]
auflichten [изяснявам]
aufklären [изяснявам,
разяснявам, обяснявам]

darlegen [разяснявам,
пояснявам]

interpretieren
[интерпретирам,
тълкувам, обяснявам]
klarmachen [обяснявам,
разяснявам, пояснявам,
разтълкувам]
ventilieren [обсъждам,
обяснявам]
auslegen [тълкувам,
обяснявам, разяснявам]
verdeutlichen [правя поясен, изяснявам,
осветлявам]

Beispiele veranschaulichen‟
‟erklären, näher erläutern,
darlegen, auseinandersetzen‟
‟etw. klären‟
‟aufhellen, aufklären‟
‟j-s Unwissenheit, ungenügende Kenntnis über
etw., j-n beseitigen‟
‟Klarheit in etwas
Ungeklärtes bringen‟
‟j-m etw. auseinandersetzen, erklären‟
‟ausführlich erläutern,
erklären; in aller
Deutlichkeit ausführen‟
‟etw. auslegen, deuten,
erklären‟
‟j-m etw. verständlich,
deutlich machen‟
‟eingehend erörtern‟
‟etw. deutend erklären,
ausdeuten, interpretieren‟
‟etw. deutlich, deutlicher,
klar, klarer machen‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

В етимологичен план глаголната лексема erklären [обяснявам] е
производна от лексемата klar със значение ‟durchsichtig, ungetrübt, hell, rein,
deutlich, verständlich, nüchtern denkend, klug, selbstverständlich, natürlich‟.75
Глаголната лексема deuten [тълкувам] би могла да бъде съотнесена и към
глаголи, които кодират в себе си значения, оформящи профила на
75

Курсив мой, А. И.

147

характеристиката интуитивност, когато е с активно значение ‟предсказвам,
предвещавам‟ (срв. таблица 34).
При рефлексивация глаголните лексеми aufhellen и auflichten кодират
значението ‟durchschaubar werden, sich (auf)klären‟, т.е. наблюдава се
семантичен скок към ново значение, което се дължи на семантичната функция
на рефлексивната морфема sich. Глаголната лексема auflichten кодира значение
‟изяснявам нещо, което досега е било неизвестно, което е било в тайна‟ в
израза: ein Geheimnis auflichten. Лексемата aufhellen е със семантичен маркер
‟осветлявам въпрос, проблем, нещо загадъчно, престъпление‟. Подобна сема се
активира и при лексемата aufklären: ‟разкривам тайна, убийство‟.
В табличен вид са представени и интегрални семантични признаци (пет на
брой) на когнитивни глаголни лексеми, чието значение изгражда обща
сигнификативна
зона,
очертаваща
профила
на
характеристиката
интуитивност, като са посочени и минимални диференциални признаци:76
Таблица 30
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна Минимален
лексема
диференциален
признак (който
противопоставя)

Спонтанност,
внезапност

erleuchten
[просветлявам,
осенявам]

‟j-n, etw. mit (plötzlicher)
Klarheit erfüllen‟
‟mit geistiger Klarheit
erfüllen‟

einfallen [хрумва ми]

‟j-m als Einfall, als Idee
[plötzlich] in den Sinn
kommen‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Таблица 31
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна
лексема

Предположение

annehmen [допускам,
предполагам, приемам]
ahnen [подозирам,

76

Таблиците са съставени от автора, А. И.
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Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟vermuten‟
‟ein undeutliches Wissen

предугаждам]
glauben [предполагам]

meinen [смятам,
предполагам]

schätzen [оценявам
приблизително,
преценявам]

von etw. haben, gefühlsmäßig vermuten‟
‟etw. vermuten,
annehmen‟
‟für möglich und
wahrscheinlich halten,
annehmen, meinen‟
‟im Hinblick auf etw.,
eines bestimmten Glaubens, einer bestimmten
Überzeugung sein;
wähnen‟
‟annehmen, vermuten, für
wahrscheinlich halten‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Глаголната лексема schätzen [оценявам, ценя] кодира значения, които я
причисляват към групи, очертаващи профила и на двете анализирани в
работата характеристики (срв. таблица 20 и таблица 31).
Таблица 32
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна
лексема

Вътрешна убеденост

glauben [смятам,
приемам]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟Dinge, die objektiv nicht
bewiesen sind, aufgrund
innerer Überzeugung für
wahr halten‟
‟gefühlsmäßig von der
Richtigkeit einer Sache
oder einer Aussage
überzeugt sein‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Семантичен маркер ‟интуитивност, базирана единствено на вътрешна
убеденост, при липса на обективни доказателства‟ причислява глаголната
лексема glauben към лексико-семантично поле, включено в профила на
характеристиката интуитивност, но glauben кодира в себе си и значение
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‟убеждение на религиозна основа‟, което е свързано и с етимологията на
глагола, насочваща към предхристиянските религии.
Таблица 33
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна
лексема

Оценъчност (вследствие
на вътрешна убеденост,
при липса на обективни
доказателства)

urteilen [преценявам,
съдя]
abschätzen
[преценявам,оценявам]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟sich nach etw., auf einen
bestimmten Eindruck hin
ein Urteil bilden‟
‟nach bestimmten
Gesichtspunkten
beurteilen‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Глаголът abschätzen кодира активно значение ‟преценявам, оценявам
приблизително, на око‟, което изключва обективния анализ, присъщ за
глаголи, обединени около интегрален семантичен признак оценъчност
(вследствие на анализ) (срв. таблица 27).
Таблица 34
Интегрален
семантичен признак

Когнитивна глаголна
лексема

Интерпретация,
базирана на интуитивна
преценка

deuten [предсказвам,
предвещавам]
ahnen [предчувствам]

Минимален
диференциален
признак (който
противопоставя)
‟etw. lässt etwas
erwarten‟
‟etw. im Voraus wissen,
fühlen‟

(Таблицата е съставена от автора, А. И.)

Систематизирани са 76 (седемдесет и шест) глаголни лексеми, от които
8 (осем) са производни префигирани лексеми от първичната лексема
denken, а 6 (шест) лексеми съдържат корен –sinn, който препраща към
първичната лексема Sinn [мисъл; смисъл]. Единадесет парадигматични
структури са обединени около характеристиката рационалност, като в тях
са включени 64 (шестдесет и четири) глаголни лексеми.
Пет парадигми представят характеристиката интуитивност, като в тях
са позиционирани 12 (дванадесет) глаголни лексеми. Има глаголни
лексеми, които са включени в две или повече лексикално-семантични
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полета – в горепосочения корпус е посочен броят им, без той да обхваща
всички техни активни семи (а само една от тях).
Глаголни лексеми, включени в лексикално-семантични полета, които
са насочени и към двете характеристики (рационалност-интуитивност) са:
meinen, betrachten, einfallen, urteilen, deuten и schätzen. Характерно за тези
глаголи е активирането на семантични маркери, които се явяват опозитивни
от гледна точка на представената в работата хипотеза. Семантичните
трансформации при тези глаголи могат да се разглеждат както на
морфосинтактично равнище, така и на ниво контекст. Модификациите в
семантичния им профил са предизвикани:
− от мотивиращия признак на първичната основа;
− от семантичната функция на префикси: тя се явява структуриращ
признак, чрез който се образува и новото семантично качество на
лексемата;
− от мотивиращите признаци на други структурни компоненти,
включени в обща структура (израз, конструкция, устойчиво
съчетание и др.)
Ексцерпираният и анализиран лексикографски материал потвърждава
работната хипотеза в изследването: кодираните в анализираните
лексикални
репрезентации
когнитивни
ориентири
демонстрират
убедеността на хората (в частност на носителите на немски език), че
тяхното мислене е преди всичко рационално и тази логика се открива и в
лексикона им. Преобладават лексикални единици със семантична
информация, ориентирана към смислено, осъзнато (в дълбочина), насочено
и аналитично възприемане и интерпретиране на действителността.
Семантичната мотивираност на анализирания лексикален материал,
както и модификациите, навлезли в езиковата употреба, са в подкрепа на
твърдението, че в немския език преобладават езикови обекти, в които са
кодирани концептуални системи, разкриващи рационалността в
съжденията. Анализираната в работата лексика разкрива значително помалко на брой езикови елементи, в които са кодирани маркери за спонтанни
и интуитивни съждения и преценки.
Семантични признаци, които в работата се явяват междинно звено
между двете характеристики рационалност и интуитивност, са признаците
оценъчност и обяснение, интерпретиране. В научни изследвания се
разграничават два вида оценъчност: емоционална и рационална, като
„[т]ова деление е до голяма степен условно, тъй като емоционалната и
рационалната дейност при оценяването протичат във взаимодействие“
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(Blagoeva 2009: 2). Оценъчността се разглежда като „част от
сигнификативния и/или конотативния компонент на лексикалното
значение“ (Blagoeva 2009: 2). За оценъчността като интегрален семантичен
признак, присъстващ в профила и на двете характеристики в работата е
характерно, че сигнификативните (обозначаващите) ядра в парадигматичните структури са в опозиция, а в плана на речевата дейност се
осъществява процес на селекция, разбирана като „избор на елемент от
парадигматическия ред на елементите на езика, който се обуславя от
потребността за номинация“ (Popov 2016: 14).
Обект на отделни психолингвистични изследвания е и човешката
склонност към обяснения, умението да се измислят „сценарии, обяснения и
интерпретации“ (Luis 2018: 181, 194). Интегралният семантичен признак
обяснение, интерпретиране също разкрива две опозитивни сигнификативни зони: обяснение, интерпретиране въз основа на конкретни примери
и интерпретация, базирана на интуитивна преценка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработеният в изследването когнитивно-лингвистичен модел е
позициониран върху когнитивна парадигма, представяща в семантичен и
прагматичен план някои особености в комуникативното поведение на
хората за (съвместно) решаване на проблеми. Моделът се разгръща като
комплекс от парадигматични и синтагматични отношения между елементи
в различни лексикално-семантични групи, представящи някои особености
на немската лексикално-семантична система. Спецификата на тези
отношения подхранва убедеността, че независимо от философския спор за
универсалиите по отношение на човешкото мислене, хоризонтът, който се
разкрива пред носителите на отделните езици е винаги различен.
Семантичните трансформации при анализираните словообразувателни
модели в немския език са по отношение на различни аспекти на концепта
взаимодействие. Изменчивостта на лексикалните езикови обекти е както в
плана на съдържание, така и в плана на изразяване. Установи се, че
семантичният потенциал на лексикалните реализации е необходимо
условие, думите да са средство и за трансформация на информацията, а
синонимните отношения кодират както когнитивни, така и прагматически
значения.
Представеният в изследването ексцерпиран лексикографски материал е
свидетелство, че концептът взаимодействие (сътрудничество, опозиция и
превъзходство) в немкоезичния дискурс притежава своеобразна семантична
плътност. В парадигматичен и в синтагматичен план в работата се
разкриват анализираните вътрешно-семантични и вътрешно-структурни
отношения, водещи до семантично разчленяване, до многобройни
семантични варианти.
Не само идентификацията с рационалното, но и самите идеи,
емоционално подплатените решения и начинът, по който ние се ангажираме
със споделеното разбиране за знанието, „стават видими чрез езика“ (Pinkar
2013: 35). Установи се също така, че конотативния компонент е част от
общата когнитивна характеристика на словесния знак (Dragichevich 2007:
57; Pernishka 2013: 18). Лингвистичните езикови обекти в настоящата
работа (ексцерпираният лексикографски материал обхваща 176 лексеми) са
анализирани в подкрепа на първоначалната работна хипотеза. Резултатите
експлицитно показват, че идентифицирането с разсъждаващото Аз намира
израз в по-големия брой лексеми в лексикона на немския език (149, от
които 85 са съществителни имена и отглаголни съществителни имена, а 64
са глаголи), обозначаващи разсъждаване, обмисляне в детайли,
внимателно преценяване и анализиране. Само 27 са лексикалните единици,
включени в парадигми, насочени към характеристиката интуитивност.
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В хода на научния анализ се потвърди и друга работна хипотеза: в
представения немския когнитивно-лингвистичен модел, оформен с
помощта на изразни средства, характерни за дискусията и за дебатите в
немскоезична (академична) среда, доминират лексикални единици, в които
събеседниците кодират когнитивни ориентири. Тези ориентири изпълняват
функцията на улесняващи другите участници в дискусията/дебатите
фактори, когато се интерпретират речеви изказвания и се рефлектира върху
дискусионни съждения.
Особен интерес представлява обстоятелството, че превес в тази
система за ориентиране имат определени глаголни лексеми за когнитивни
действия, както и някои перформативни глаголни лексеми, които са част от
структурата на представените в работата изразни средства. Елементи от
тази система са и глаголи за комуникативно сътрудничество, както и
синоними на лексемата Meinung [мнение], структурни компоненти на
изразни средства, характерни за дискусията в немскоезична академична
среда. В изследването бе направен опит при превода от немски на
български език в лексикално-семантичен план да се проследят
еквивалентни отношения на отделни елементи в системите на двата езика.
Изследователският интерес бе насочен и към структуриране на поле на
рефлексия, при разгръщане на няколко структуроопределящи елемента:
модифицирано поведение, комбинирано с висока продуктивност на
интелектуална и диалогова рефлексия, съвместно мислене на по-високо
ниво, целенасочено взаимодействие с динамична комуникационна среда.
Това са условия, които активизират и насочват процеса на модифициране
на човешката интелигентност.
В рамките на представения психолингвистичен обзор рефлексията се
разглежда като регулатор на интелектуалното поведение, който се
усъвършенства като „най-висш познавателен синтез“ (Vasilev 2006: 9). В
този синтез индивидите заемат основни категории от социалния опит и
идеи в процеса на комуникация, основана на съвместно диалогично
мислене. Динамиката на комуникативната среда до голяма степен влияе на
прилаганите рефлексивни технологии, а от друга страна рефлексията се
определя като основа на комуникационния процес.
Утвърди се тезата, че връзките между знание и познавателни действия
се обезпечават с помощта на комуникативната среда, подлежаща на активна
трансформация, богата на когнитивни импулси и емоционален ментален
заряд. За да се стигне до рефлексия преди това е необходимо да се
осъществи процес на рецепция, „който е активен и двустранен, защото
рецепция означава преработка на импулси. Всеки продуцент на култура
поема импулси от външно и вътрешно естество и в процеса на съзряване и
културно нагаждане те се преработват с различна интензивност“ (Kirova
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2014: 18). Застъпва се схващането, че в разгледаното културно пространство е доминираща духовната и мисловна нагласа за рационалността.
Съмнението, а не сляпата вяра в рационалното, всъщност е мощният
катализатор, който задвижва и развива еволюционната спирала, като е
причина и за промените в нея.
Разработката би могла да послужи в процеса на чуждоезиково
обучение на студенти, с цел да допринесе за сенсибилизиране и повишаване
на културата на дискусия и дебати в немскоезичното и българското
културно пространство. Социокултурната компетентност като елемент на
комуникативната компетентност се утвърждава като все по-важен и
актуален момент в чуждоезиковото обучение (Dimitrova 2013: 2).
Комуникативната чувствителност е определяща в случаите, когато,
вследствие на погрешни интерпретации на начините на изразяване и
поведение на комуникативните партньори, между тях може да възникне
конфликт. С цел избягване на сблъсъци фокусът трябва съзнателно да се
постави върху когнитивни моменти, които имат отношение към доверието в
интерактивната помощ, предлагана от партньора, както и към умението да
се комуникира ефективно в междукултурен контекст.
Създадената методология би могла да послужи като основа и за
бъдещи семантични интерпретации, тъй като се разглеждат възможни
семасиологични отношения на съответствия на лексеми в немския език и
техни семантични еквиваленти в българския език.
Разгледаните в работата езикови явления биха могли да станат основа
за лингвокултурологични хипотези и допускания: изразяването напр. на
национален манталитет, разбирането на съответната култура с помощта на
езикови средства въз основа на семантичен анализ на лексикални единици
много често подтиква редица изследователи към различни изводи, понякога
и концептуално несъвместими (Legurska 2016a: 13; Legurska 2015).
Семантичното описание на дадена езикова система винаги е
провокирало интереса на изследователите-лингвисти. Една от задачите на
лексикалната семантика е да организира лексикалната информация в
парадигматични структури (лексикално-семантични полета), следвайки
ясни концептуални критерии. Създадената по този начин лексикалносемантична мрежа представя не само морфосинтактични и семантични, но
и екстралингвистични релации, които разкриват от една страна,
спецификата на отделни синонимни множества, а от друга – дават
възможност да се анализират и отделни представители на семантични
класове с еднородни свойства.
Подобен концептуален подход предлага условия и за лингвистични
хипотези при междуезиково съотнасяне на еквивалентни множества в
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немския и българския език. Това оформя рамките на теоретичен
лингвокултурологичен проект за едно бъдещо контрастивно изследване на
лексикално-концептуални структури в двата далечнородствени езика.
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