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Abstract: Comperative cultural analyses of texts in different languages have their own traditions and 

terminology. Terms often used in linguocultural studies are: language - language personality – culture. The language 

and the language personality are taken as invariants in linguistic research, whereas defining an invariant in the field of 

culture is a challenge. Universalia are invariants and they are often considered tertium comparationis. In paremia texts 

analyses the term culureme is used as a tertium coparationis. However, there are certain concerns about its use in 

comparative analyses of humourous texts, containing linguistic ambiguities. In this paper the need of introduction of 

another term to be used in lingocultural comparison of short humourous texts containing linguistic ambiguities is 

discussed. The suggested term is microtheme (микротема – in Bulgarian) and reasons for its introductions are 

presented. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Смехът е универсална човешка потребност и като такава се проявява във всички 

култури. Смешното, породено от езикови двусмислици в различни езици, е обект на 

изследване в лингвокултурологията. Според Димова (2006, стр. 28) съществуват универсални 

културно-антропологични и семиотични инварианти – униварсалии. Универсалиите дават 

възможност за съпоставка на концептуални и културни системи (Вежбицкая, 1999). 

Възприета при лингвокулутрологичен анализ е триадата „език – национална личност – 

култура“ (Тарасов, 2000, стр. 45)  

В тази статия интерес представляват съпоставителните лингвистични и 

лингвокултурологични изследвания на вербалния хумор. Особено място в лингвистичните 

изследвания на хумора заемат трудовете на Раскин (1985), (1994) и Атардо (1993), (1994) с 

теориите за вербалния хумор и изотопния модел на вербалния хумор. Интересът към 

вербалния хумор и възприемането му все повече нараства в края на ХХ и началото на ХХIв. 

обект на изследване при редица лингвисти в Европа и Америка: Наш (Nash, 1985), Мълкей 

(Mulkay, 1988), Венцел (Wenzel, 1988), Рух (Ruch, 2008), Крикман (Krikmann, 2008), Карол 

(Caroll, 2014).  

В българската лингвистична школа основополагащ е трудът на Паси „Смешното“ 

(1972), който въпреки, че е с философска насоченост, отделя специално внимание на 

вербалния хумор и инструментите му. Не са малко лингвистите в българската езиковедска 

школа, които се занимават със смешното и неговите послания, сред които Динеков (1987), 

Добрева (1987), Станоев (2005), Димова (2006), Генова и Станоев (2013), Хамзе (2016). 

Проблемът с преводимостта на смешното във вербалните шеги от един език на друг дава 

тласък и на развитието на темата в областта на лингвокултурологията. Тъй като обект на 

 
9 Докладът е представен на конференция на Русенския университет на 13 ноември 2020 г. в секция 

Езикознание, литературознание и изкуствознание с оригинално заглавие на български език: МИКРОТЕМАТА 

КАТО TERTIUM COMPARATIONIS В ЕЗИКУЛТУРНИЯ СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КРАТКИ 

ХУМОРОЗНИ ТЕКСТОВЕ. 

 



PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 6.3. 

 

Copyrights© 2020 ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) 
- 27 - 

превод са не само чисто лингвистичните единици, а и нуждата от „превеждане“ на скритите 

смисли и послания, разбираеми само за културата, на чийто език е шегата. Съпоставителните 

изследвания на вербалния хумор на различни езици разглеждат културните различия като 

основен фактор за преводимостта на шегите, но са фокусирани повече върху механизмите и 

обектите за превод, отколкото върху измерване на културни ценности в различните култури 

както при Димова (2006), Генова, (2010, 2011), Генова и Станоев (2013), Хамзе (2016). 

С настоящата статия се представят аргументи в полза на установяване на мерна 

единица, която да служи като Tertium comparationis при съпоставка на текстове на различни 

езици за измерване на културологичните прилики и разлики в шегите на различни култури 

като се имат предвид не механизмите и структурата на шегата, а обектите и темите, които 

намират място в тях в крития, културен пласт, кодиран в хумористичните текстове. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Културемите като основни единици в лингвокултурологични изследвания 

При съпоставка на хумористични текстове на различни езици формалният анализ 

обхваща видимите части – форма и структура и проявление на езика, линейна структура на 

шегата, механизъм на шегата, докато съдържателният анализ обхваща кодираното послание, 

оставено на слушащия/ четящия хумористичния текст да го декодира.  

При анализ на текстове, конвертируеми в различни култури, с цел извличане на 

културно послание, е нужно да се определи базата за сравнение – общите и различни 

характеристики, проявени в текстовете. При прилагане на триадата „език - езикова личност 

– култура“ за изследване и сравняване, първите два елемента са инварианти. Под езикова 

личност се разбира «груповата усреднена личност, носител на конкретен език» (Петрова, 

2007). В българското езикознание е възприет терминът „езикова личност“ Петрова (2004, 

2006, 2007), Петрова и Денизов (2014) със значение на „усреднен аналог или корелат на 

базова инвариантна личност“, базиран на възприетия от руската традиция термин „езикова 

личност“ Воробьев (1997), Караулов (2010), Герисаменко (2008).  

Остава открит въпросът по какъв начин може да се съпоставят културни същини като 

инварианти, като всяка култура има свои собствени традиции, вярвания, ценности и 

светогледи. Идеята на Вежбицка (1996), че универсалиите дават основа за съпоставка на тези 

същини, е в основата за въвеждането на термина културема или лингвокултурема при 

Воробьев (1997, стр. 45). В българската лингвистична школа е възприет терминът културема 

Петрова (2007, 2009, 2015), Панчев (2019), Благоева и Сосновски (2019).  

Културемите са семантични единици, лингвокултурни концепти, които съдържат 

отчетливи аксиологически (ценностни) характеристики, натоварени с положителен или 

отрицателен заряд. Понятието културема е използвано от Петрова (2004, 2006,2007, 2009, 

2015) при изследване на паремии на български и английски езици и съпоставката им като 

културни значения, които се характеризират с определена семантична плътност. Всички 

пословици според Петрова (2007) съдържат културеми, които се откриват с въпроса: „Какво 

утвърждава или отрича тази пословица?“ и се дава пример. Петрова (2007) извлича 

културеми и определя оценъчния знак на културемата (+) или (¬). (Петрова, 2007). Посочени 

са примери на културеми, извлечени от пословици: „възпитаването в млада възраст“ (+) от 

пословицата „Кови желязото, докато е горещо“ и на английски е посочен еквивалент „Strike 

while the iron is hot“ (Петрова, 2007); „трудолюбието, работата“ (+) от пословицата „Който се 

цапа, той лапа“ и с отрицателен знак (-) „От работа гърбат ставаш, не богат“ (Петрова, 

2007). 

Макар при кулутрологично изследване на паремийни текстове, културемата да е 

основен елемент като представя културната оценка на езиковата личност, то при изследване 

на кратки хумористични текстове (вербални шеги), съдържащи езикова двусмислица, 

употребата на тази мерна единица се оказва неудобна. Неудобството произтича от редица 

характеристики на вербалните шеги. 
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Микротемите като основни единици в лингвокултурологично изследване на 

вербални шеги 

Механизмът за постигане на хумористичен ефект при вербалните шеги е описан в 

няколко основни лингвистични теории и модели – Изотопно разделителен модел (Greimas, 

1966), Семантична теория на вербалния хумор (Raskin, 1985), Обща теория за вербалния 

хумор (Ruch, et al., 1993), и други теории, базирани на езиковите регистри, представени 

подробно от Атардо (Attardo, 1994). Всички те представят шегата като базирана основно на 

два семантични плана / регистри / изотопи, които са противопоставени и хумористичният 

ефект се дължи на неочаквания втори семантичен план / регистър, който се отваря чрез 

езикови средства. Семантичните планове или регистри са назовавани с термина 

референциална рамка от Димова (2006), с това значение се използва терминът и в тази 

статия. 

При шегите с езикова двусмислица, самата езикова двусмислица (фонологична, 

морфологична, синтактична или лексикална) участва в механизма за превключване от една 

референциална рамка към друга, като втората референциална рамка разкрива нови 

неочаквани смисли. При вербалните шеги, има два плана, които носят смисли – видим 

(формата на шегата – езиков облик (utterance), жанр на шегата, реализиран чрез 

наративната стратегия (виц, анекдот, игрословица, меме или друг), обект (за кого или какво 

се говори) и ситуация на шегата, а новоразкритата втора референциална рамка носи 

информация за допълнителните теми и обекти, на които се смеем. Значението на всички 

елементи на вербалната шега от първата и втората референциална рамка – форма и 

съдържание на шегата носят както хумористичния товар и смисъл на шегата, така и 

културното значение, което обектите на смях имат в съответната култура.  

Извличането на културните значения от вербални шеги е сложен процес на осмисляне 

на какво се смее езиковата личност и кои са обектите на смях. Отговорите на тези въпроси 

дават информация за културната оценка, която езиковата личност дава на тези явления. При 

паремийните текстове единицата за културно съдържание с оценка е културемата, но при 

вербалните шеги извличането на културема, е затруднено от двупластовата структура на 

шегата. Липсва еднозначност при обектите на хумористични бележки и смях, тъй като 

семантичните полета са в общия случай две. Културемите носят оценъчния характер на 

концепта и той може да е както положителен, така и отрицателен. Във вербалните шеги 

обаче, обектът на смях се свързва с отрицателна оценка. Не винаги е възможно извличането 

на културема от вербална шега, тъй като някои шеги са чисто езикови игрословици. 

Например:  

(1) Довечера на линия ли си? (Are you online tonight?) 

Не, на ракия съм. (No, I am not. I am on rakya*) 

(2)  - My wife suffers from a drinking problem. (Жена ми страда от проблем с 

пиенето).  

 - Oh, is she an alcoholic? (О, алкохоличка ли е?) 

 - No, I am but she’s the one who suffers. (Не, аз съм, а тя страда.).  

В посочените примери шегите и на български, и на английски език се отнасят до темата 

за алкохола и проблемите, свързани с него. Тъй като всяка шега има два плана- планът преди 

и планът след включване на механизма на шегата – езиковата двусмислица, трябва да се 

определят референциалните рамки и засегнатите теми в тях. В първата референциална рамка 

на шега (1) обект на разговор е наличност на интернет свързаност. Липсва културна оценка – 

тоест, тя е неутрална. Втората референциална рамка обаче, съдържа препратка към употреба 

(подразбира се редовна) на алкохол – ракия. Фразата „на линия“ прави ясна препратка за 

онлайн комуникация, но неочакваният отговор „Не, на ракия съм“, е осигурен от 
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свързващата лексема „на линия“, отключен от предлога „на“ в комбинация с наречието за 

време „довечера“, интерпретиран като „Довечера на какво си?“ (обикновено приемано като 

консумация). В тази шега „алкохол/приемът на алкохол“ е с отрицателна натовареност, тъй 

като отношението е насмешка. При анализ на тематично обусловеното културно съдържание 

на (1) отбелязваме две находки:  

- темата за интернет свързаност – неутрална (без оценъчна натовареност, реализирана в 

първата референциална рамка)  

- темата за алкохолизма (отрицателно натоварена културема, реализирана във втората 

референциална рамка), подсказва редовна консумация. 

В пример (2) и в първия, и във втория семантични планове се откроява темата за 

алкохолизма, като още в първия план е оценена отрицателно, чрез словосъчетаването с 

„проблем“ – drinking problem – Жена ми страда от проблем с пиенето (My wife suffers from a 

drinking problem). Ключовите думи са suffers (страда) , drinking (пиене), problem (проблем). 

Вторият семантичен план добавя стойност като разкрива вредата от алкохолизма върху трети 

лица. Тук може да се интерпретира и да се добави домашно насилие, допълнителни вреди 

върху отношения и други. Смешният ефект се постига от противопоставянето на двата 

семантични плана и играта на думи за страда от проблем с пиенето (suffers from drinking 

problem)”:1. страда от алкохолизъм (страда този, който е алкохолно зависим); 2. страда този, 

който е изложен на влиянието на алкохола върху друго лице (агресор).  

В пример (2), първият семантичен план, който обикновено е неутрален по съдържание, 

е отрицателен, но отрицателната оценка, е още по-силна във втория семантичен план на 

шегата. Темата в този пример е също „алкохол“ и е отрицателно натоварена.  

От двата примера (1) и (2) е видно, че при двете култури отношението към алкохола е 

отрицателно. В посочените примери е възможно определянето на културеми, които поради 

естеството на хумористичните текстове са винаги отрицателно натоварени, но има шеги, при 

които е трудно да се определи културната оценка на онова, за което се говори в шегата 

(темата или обекта).  

Считаме, че при културното значение на шегите, е удачно да се отделят темите, които 

намират място в тях. Тъй като шегите с езикови двусмислици, имат два семантични плана 

(референциални рамки), всяка от които със своя тема, то уместно е да се използва терминът 

микротема – за какво се говори, на какво се смее езиковата личност. За разлика от 

културемите, които имат положителна или отрицателна характеристика, микротемата в 

шегата е неутрална в Първата референциална рамка (там само се поставя ситуацията на 

развитие на шегата, но липсва оценка), и отрицателна във Втората референциална рамка, тъй 

като е обект на смях.  

Употребата на микротема като термин се налага и от факта, че в голям брой шеги е 

трудно да се отдели специфично културно послание, тъй като са базирани на езикова игра. 

Културното значение може да се извлече при анализ на по-голям брой шеги и определяне на 

микротемите, които участват в шеги и значението, което тези шеги имат в социума. 

Езикови шеги като:  

(3) Как се пише „Жена ти е засмяна“ или „Жена ти е за смяна“?  

(4) Why don’t scientists trust atoms?  

 -  Because they make up everything. (Защо учените не вярват на атомите?/Защото те си 

измислят* (съставляват) всичко). 

Пример (3) представлява шега с наративна стратегия – въпрос. Отговор не се очаква. 

Играта на думи е основана на фонологична прилика. Възприемат се като омоними „за 

смяна“-(предлог + съществително име) със значение „нужна е промяна“; и „засмяна“ 
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(прилагателно име) със значение „усмихната/ весела/ щастлива“. В първата референциална 

рамка се разкрива микротемата за щастлива съпруга. Във втората референциална рамка се 

разкрива микротемата за неудовлетвореност от брака. На повърхността може да се стигне до 

заключение, че вторият семантичен план представя културно послание със смисъл „Ако 

жена ти не е щастлива, вземи си друга“. При добро познаване на българските традиции 

обаче, този прочит не е подходящ, тъй като отношението към честата смяна на партньори не 

е положително в културата на българите. Освен това, наративната стратегия на шегата е 

реализирана чрез въпрос. Въпросителната структура има за цел предизвикване на размисъл, а 

не изразяване на мнение или оценка. Въпросът не дава отговор коя от референциалните 

рамки е реализирана. Тоест, липсва недвусмислено и категорично поставена оценка на 

микротемата от втората референциална рамка (не може еднозначно да се постави знак за 

оценъчна характеристика (+) или (-), какъвто носят кулутремите в паремийните текстове, 

например.  

Трябва да се отбележи, че на български език битува вариант на шегата, който гласи 

„Когато жената не е засмяна, мъжът е за смяна“. Този вариант звучи повече като поговорка, 

отколкото като шега, тъй като структурата на шегата е в асертивна форма, със звучене на 

народна мъдрост, съвет, които не подлежа на съмнение. Микротемите са същите. Тук 

поради приликата на шегата с поговорките, може да се изведе културема, която да е 

„щастлив брак“(+), или „нещастен брак“ (-).  

В пример (4) шегатата се дължи на многозначност на израза make up (1. съставлявам; 2. 

измислям си). В първата референциална рамка микротемата е „научния свят/ учени – 

атомите“ и е неутрална. Втората референциална рамка е препратка до доверието към науката 

make up (измислят си) всичко. Хумористичният ефект се дължи на удовлетворението 

разгадаването на играта на думи , тоест, осмислянето на многозначността на фразата – 

„atoms make up everything“. Такива шеги, основани на игрословица, в английския език се 

наричат puns. Те са специфична жанрова група шеги, които имат за цел намирането и връзки 

между думи, а не специфично културно послание. Наличието на оформен такъв специфичен 

жанр шеги в англоезичната култура обаче показва отношение към играта на думи като 

такава. Удоволствието от шегата идва с разкодирането на играта на думи. Такива шеги 

правят трудно определянето на културеми в тях, което е още една причина за приемането на 

микротемата като единица за Tertium comparationis при културологичен анализ и съпоставка 

на шеги на български и английски език, основани на двусмислици. 

 

ИЗВОДИ  

Специфичните структурни и езикови особености на вербалните шеги представляват 

предизвикателство за декодиране на културологичното послание и значение, което те имат. 

Извличането на стилизиран еднозначен израз на културно значение от една вербална шега 

поставя редица трудности, поради многопластовия характер на съдържанието. Не всички 

шеги предлагат еднозначна оценка на социално значими теми, поради което е по-подходяща 

употребата на термина микротема като единица за съпоставка и tertium comparationis при 

изследване на шеги на различни езици. 

Настоящият доклад е разработен по научно-изследователски проект "Изследване на 

възможности за прилагане на интегративни връзки в хуманитаристиката и изкуствата“, дог. 

№ 20-ФПНО-01, финансиран по фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет 

„Ангел Кънчев“. 
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