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Въведение

Ц

елта на изследването е идентифициране концентрацията на основни
преобразувания, които се използват за преобразуване на противоречие, което е
определено в началото на неговото развитие. Обект на изследване са български

анекдоти.
Анекдотите са кратка форма на описание и развитие на противоречие, което принадлежи
приоритетно в социалната област.
Задачата на изследването е да се установи концентрацията на основни преобразувания от
хомеостазната и от проясняващата скáли, които са използвани в процеса на преобразуване на
противоречието в посочения вид анекдоти.
За целта са подбрани 100 анекдоти с висока степен на креативност, вложена в техния
замисъл. Те са групирани и номерирани. Всяка група анекдоти притежава заглавие, което
характеризира основното преобразувание, което е използвано за преобразуване на
противоречието, което е описано в тях.
На базата на количественото разпределение на анекдоти по отношение на основните им
преобразувания е определена тяхната концентрация в общия масив от анализирани текстове.
По този начин се определя корелацията между входно противоречие и основни преобразувания,
които го преобразуват.
Допълнително са класифицирани отделните текстове по отношение на участието на
вариабилната установка В и фиксираната установка Ф на персонажите, които са описани в
текста, като са посочени вариантите им на взаимодействие: ВВ, ВФ и ФФ.
Инвертиране
Установки
ВВ
ВФ ФФ

№

Анекдот

1

Зад всяка ядосана жена стои един мъж, който няма абсолютно никаква идея
къде е сбъркал.

2
3

Мъжете се делели на цицофили (цицомани) и цицофоби! Първите, цицофилите,
обожават големи гърди, а вторите - цицофобите, мразят малките...
Кажи ми, татко, аз осиновен ли съм?
- Мислиш ли, че ако с майка ти можехме да избираме детето, щяхме да вземем
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такъв идиот?
Ако сте си купили някаква стока, на която не пише, че е произведена в Китай, то
трябва да знаете, че тя е фалшива!
Истински кaвaлер е този, който излиза от колата и казва:
- Браво скъпа! Ти паркира чудесно!
Мерцедесът отдавна беше ударен, тази котка и без това не можеше да ходи, а и
дървото не беше нужно на комшията…
Попитал Сталин метеоролозите, какъв е процентът на точност на прогнозите
им.
- 40 процента, другарю Сталин.
- А вие казвайте обратното и тогава ще имате 60 процента - посъветвал ги
Сталин.
Като кажа, че не пия и всички се опитват да ме напият!.Като кажа, че съм на
диета и всички се опитват да ме нахранят. Но като кажа, че нямам пари и нищо
не става!
- Жена, нещо ми е паднало кръвното!
- Кажи какво предпочиташ - скандал или да отида да ударя колата някъде!?
Жена отива в църквата на изповед.
– Отче, съгреших със свещеника от съседното село!
– И защо трябваше да ходиш чак в съседното село?
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Ceди Ивaнчo и глeдa пpeз пpoзopeцa. Πo eднo вpeмe тичa пpи мaйĸa cи:
– Maмo, мaмo, тaтĸo cи идвa! Kaĸвo щe мy пoĸaжeм пъpвo – мoя бeлeжниĸ или
нoвoтo ти пaлтo?

х

Заменяне
№

1

2

3
4

5

6

Установки
ВВ ВФ ФФ

Анекдот
Комшо, прави ми впечатление, че ти винаги ставаш рано да чистиш, готвиш,
переш, а жена ти спи до късно.
- Е комшо, едно време когато сме се женили, тя е гледала, а аз съм спал, затова
сега тя спи, а аз гледам.
Жена на шофьорски курс:
- Скъсана сте госпожице!
- Но аз дори не съм запалила колата?
- Седнахте на задната седалка.
- Тате, кой ти казваше как да караш кола, преди да се ожените с мама?
- Баба ти…
За съвременните бащи, да присъстват на раждането на детето е нещо много
важно. Навремето беше друго, тогава много важно беше да присъстваш при
зачеването.
- Синко, от сърце ти честитя! Сигурен съм, че този ден ще остане в паметта ти,
като най-щастливия в твоя живот!
- Мерси тате, ама сватбата е утре...
- Повярвай ми сине, много добре знам, какво ти говоря...
Мъж се суети в кухнята. Търси си хапчето „Виагра".
– Скъпа, да си виждала тук на масата едно синьо хапче?
– Ауу, ми аз го изпих!
– Ми хубаво... сега се оправяй сама...
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- Опитай - пържолите са супер!
- Е, да… ама… другите хора ходят на кино с пуканки…
Двама приятели си говорят:
- Защо ти е насинено окото?
- Жената ме би, защото ѝ говорих на Ти.
- Е как така?
- Бяхме си легнали снощи и тя ми вика: … – Абе ние скоро не сме правили с*кс.
А аз ѝ казвам:
- Не Ние, а Ти…
Звъни телефонът:
- Може ли Мимето?
- Кой се обажда?
- Приятел.
- Като приятел на приятел ще ти кажа - Мимето може.
На входа, на "Морската градина" във Варна, стои мъж, облечен с пардесю...
В краката му кутия от обувки, а на гърдите му, провесена през врата му табела:
- 27 см., който иска да го види, 5 лв в кутията...
Опашка от жени...Всяка пускала по 5 лв. в кутията, а мъжът разгръщал
пардесюто и:
-Тц, Тц, наистина 27 см...!!!
Една от дамите на опашката пуснала 5 лв. в кутията, след което попитала:
- Господине, извинявайте, колко вземате за работа?
- Госпожо, той, ако можеше да работи, щеше ли да проси...
Онзи ден, в пристъп на ярост, викам на жената:
- И да знаеш скъпа, в този живот съм имал само две истински жени.
- И коя е кифлата?
- Не ги познаваш и двете...
- Ася, имаш ли някой познат в полицията?
- Да, Иван - моя мъж.
- С какво се занимава той?
- Втори месец седи в ареста.
Съпруг се прибрал от работа и още от вратата се провикнал:
- Скъпа, бързо се събличай и скачай в леглото!
Жената загубила дар слово. От 25 години живели заедно и за първи път чула
такова нещо. Тя бързо се съблякла и влезнала под завивките. Съпругът скочил в
леглото, завил себе си и жената с одеялото и казал:
- Гледай, скъпа, купих си часовник, който свети!
За да заспя вечер си рецитирам таблицата за умножение. Обикновено стигам до 6
x 5. Снощи стигнах до 7 x 7 и се наложи да ставам за калкулатора.
- Здравей, откъде се обаждаш, че никакъв номер не ми изписва?
– От домофона! Отваряй, половин час вися...
-Изправени сте пред голяма дилема. Трябва да изберете между страшно мила и
красива жена или страшен чисто нов автомобил. Е?
-Бензин или Дизел?
Ако един мъж каже, че ще поправи нещо, това значи че ще го поправи! Няма
нужда да му го напомняте на всеки 6 месеца…
Когато жената каза, че си е купила обувки - черни, лачени и с висок ток, въобще
не ми мина през акъла, че това са три различни чифта обувки...
На изпит професорът се възмущава:
- Може ли така нищичко да не знаете?
- Извинете, но мислех, че изпитът е утре!
Жена звъни на мъжа си:
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- Слънчице, отскочих до работата и взех от якето ти 500 $.
- Чудесно си направила, скъпа. Аз от три месеца не работя там.
Жена ми мисли, че съм при любовницата, любовницата мисли, че съм при жена
си…, а аз съм си при мама и ям боб с наденица.
Ученият е човек, на който жена му мисли, че е при любовницата, любовницата
мисли, че е при жена си, а той чете книжки в библиотеката.
Влиза мъж в бръснарницата и пита бръснаря:
– Колко ще трябва да изчакам, за да се подстрижа?
– Ами, около два часа.
Човекът си тръгнал. Същото се повторило и на следващия ден. На третият ден пак същото. Бръснарят го погъделичкало любопитството и изпратил чирака да
проследи клиента. След десетина минути чиракът се върнал, видимо притеснен.
Бръснарят:
– Е, видя ли къде отиде?
– Ами... такова... видях, отиде у вас...
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Чистачката към директора на банката:
- Г-н директор може ли най-накрая да получа ключ от трезора, трета година тука
работя и за да обера прахта все с фибата си го отварям.
Да лъжеш - това е престъпление.
Да лъжеш много - това е бизнес.
Да лъжеш цял народ - това е вече политика
Скарах се с приятеля ми. Седнах на една пейка и се разплаках... Покрай мен
мина едно момченце и прошепна:
- Плачеш, защото си дебела ли?
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Аналогизиране
Установки
ВВ
ВФ ФФ

№

Анекдот

1

Четири в една стая, само един работи, що е то?
- Трима държавни служители и климатик.

2

3
4

5

6

Шефът:
- Петров, решихме да те заменим с този робот.
- Еее, той какво може да прави?
- Нищо...
- Колата ти е доста стара!
- Наистина е така. Вчера на кръстовището подадох ръка през прозореца, за да
покажа, че ще завия и някой ми пусна милостиня в шепата.
"Чайка мениджмънт"
Това е, когато шефът долита, крещи, осира всичко и отлита.
Той: - Бившото ти гадже да не е карал Голф?
Тя: - Как разбра?
Той: - Като гледам как ми блъскаш вратата на Опела…
- Елиана, защо мълчите?
- Иска ми се, мълча!
- Ама как може да Ви се иска и да си мълчите!?
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Младо и хубаво момиче отива при известен кинорежисьор.
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Влизайки в неговия кабинет, то започва да се съблича.
- Но... защо правите това?
- Ами нали, докато се добера до вас, всеки път трябваше да се събличам...
Катаджия спира гола мотористка без каска.
- Имате ли книжка?
- Не.
- Имате ли аптечка?
- Не.
- Ееее, госпожице, само с един триъгълник няма да отървете фиша…
При първа среща в рамките на 19 секунди мога да кажа, дали ще правим секс по
взаимно съгласие или не…
Накрая ще взема да се изруся. Така и така пиша глупости, поне да имам
оправдание.
Танцувам с нея снощи, пускам ѝ ръка под полата. Чувствам, че ме иска!
- Как разбра?
- Хм… да ти обясня… Някога хранил ли си кон с ръка?
-Съседке, ако искаш да са ти червени доматите, трябва да копаеш по двора гола
до кръста!
- Пробвала съм съседе... само краставиците стават 40 сантиметра!!!
Говорят си двама доктори:
- Чу ли, че Иванов са го уволнили!
- Какво е направил?
- Спал е с пациентка.
- Жалко, добър ветеринар беше...
Съпруга се обръща към мъжът си, който е рибар:
- Обади се рибата отпреди 9 месеца - бременна е!
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Ученик копае в градината. Друг го доближава и пита:
- Какво търсиш?
- Корен квадратен. От вчерашната домашна. Ама само кръгли ги вадя!
- Добре си ти. А на Пешо са му дали за домашна работа един член да го направи
на многочлени. И преди малко го гледам – точи един нож и тихо плаче...

х

Баба пристига на рождения ден на тригодишното си внуче. То я посреща с
въпроси:
- Бабо, бабо, ще акаш ли?
- Не, миличък, защо?!?
- А ти с метлата ли дойде?
- Каква метла?!?
- Тате каза преди малко: "Хайде, и вещицата долетя, сега ще осере целия
празник…"
Мъжът е като паркета. Ако го подредиш добре, можеш да го газиш 30 години,
без да скърца.
Какво е общото между жената и паркета? От една капка може да се надуят.
Никога не съм те лъгал:
- Преувеличавал съм, не доизказвал съм се, шикалкавил съм, бягал съм от
отговор, правил съм се, измислял съм си, но да те лъжа – НИКОГА.
Американски конгресмени отишли в индиански резерват, за да поговорят с
вожда за бъдещето на Съединените щати.
Индианецът изгледал бледоликите, попушил мълчаливо и мъдро казал:
- Обърнете особено внимание на нелегалните имигранти... Защото ние
навремето подценихме този въпрос...

х

х
х
х

х

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA

45

ISSUE 35, JULY 2017
MAJOR TRANSFORMATIONS TO THE INPUT VARIANCE

21

GEORGI LAMBADJIEV 41-51

Дете-близнак се прибира вкъщи и брат му вика:
- Къде ходиш, бе?! Мама вече два пъти ме изкъпа.

х

Присъединяване
№

1

2
3
4
5

6
7

Установки
ВВ
ВФ ФФ

Анекдот
Мамо, бременна съм!
- Какво? Нали ти казах, че ако някое момче докосне гърдите ти трябва да кажеш
"НЕ", а ако те докосне на интимно място "СПРИ!"
- Да, но той ме докосна на двете места и аз извиках "НЕ... СПИРАЙ!"
Сред гостите на сватбата винаги има поне един, който е спал с булката… или с
младоженеца…
- Скъпиии... Защо се цупиш? Нали идеята за тройка беше твоя?
- Верно! Ама все си мислех, че и аз ще участвам...
Ако бабичките пред блока спрат да те одумват, значи са те приели за една от
тях...
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Учителката по биология цял час доказваше на децата, че ягуар - това е животно.
Жената:
- Учените твърдят, че сега хората живеят с десет години повече от преди.
Мъжът:
- Е, надявам се сега да намериш време да ми зашиеш копчето на ризата.
Ако не можете да живеете един без друг, оженете си и ще можете!
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Разграничаване
№

1

2

3

4

5

Установки
ВВ
ВФ ФФ

Анекдот
Девойка пита гаджето си:
- Скъпи, ние имаме вече тримесечна връзка. Не е ли време вече да ме
представиш на семейството си?
- Няма начин! – отговаря младежът.
– Жена ми е на море, а двете ми деца са във ваканция и са на село при баба и
дядо.
Kомшу, жена ти е травестит!
- Да, и какво?!
- Е как какво - предупреждавай, де!
Проблемите с жените имат три причини:
- Малко я чукаш!
-Чукаш я много, но кофти!
-Чукаш много и добре, но не нея...
При очния лекар:
- Но Вие сте ужасно късоглед. Никога ли преди не сте ползвали очила?
- Преди 25 години взех от съседа назаем, да видя, как изглежда моята булка.
След това не съм - страхувах се да не се разочаровам.
Е, какво е чувството да си женен?
- Не е зле, но имам усещане, че тя се омъжи по-сполучливо, отколкото аз се
ожених…
- C Иван ще се развеждаме!

х

х

х

х

х

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA

46

ISSUE 35, JULY 2017
MAJOR TRANSFORMATIONS TO THE INPUT VARIANCE

6

7

GEORGI LAMBADJIEV 41-51

- Защо?
- Ми ти можеш ли да живееш с някой, който пие, пуши, кръшка, вдига скандали
и не се прибира по няколко дни?!
- Не.
- Ми и Иван не може!
Истинската любов е погубила много хора. Френската любов - никого.

х

х

Увеличаване
№

1

2

3

4

5
6

7

Установки
ВВ
ВФ ФФ

Анекдот
Интервю за сервитьорка на морето:
- Мразите ли всички хора?
- Да!
- Назначена сте.
Ако си единствено дете, това може да означава две неща:
1. Или родителите ти са постигнали съвършенство с теб.
2. Или са твърде уплашени, за да опитат отново.

х

х

Синът (студент в МЕИ) отива при баща си и му казва:
- Тате не мога повече. Не го издържам това МЕИ, много е трудно. Прекъсвам.
- Сине, голям си вече, ти си решаваш, но ние с дядо ти продължаваме!
Отива чукчата да си прави изследвания в една лаборатория и носи трилитров
буркан с урина.
- Да беше донесъл и куфар с лайна - мърмори медицинската сестра.
Чукчата се пресяга през вратата и вмъква от коридора куфар:
- Знаех си аз, че ще потрябва!
- Кой ти каза, че си мъжкар?
- Мама...
В нашето село тази година беше такава суша, че кравите започнаха да дават
мляко на прах.
Златната рибка:
– Какво е желанието ти, дядо?
– Искам да доживея пенсия от 1000 евро!
Така хитрият старец си осигури безсмъртие...

х

х
х
х

х

Намаляване
№

1

Установки
ВВ
ВФ ФФ

Анекдот
При гинеколога отишла жена и попитала:
- Докторе, защо така, когато правя с*кс, винаги плача?
- Как така, бе? - запитал докторът.
- Ами… проверете и ще видите…
Започнал я докторът. Работил, работил… Свършил той и рекъл:
- Ето, че не плачеш, защо лъжеш?
А тя рекла:
- Не спирай, ще видиш…
Продължил здраво докторът втори път, трети път, накрая рекъл:
- Повече не мога…

х
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А жената рекла със сълзи в очите:
- Ей, така като ми кажааааааат…
Когато помагаш на хлапето с уроците, понякога се промъква мисъл - абе аз,
какво изобщо съм учил
Доживяхме до заплата, останаха ни и пари... Седим и мислим:
– Какво е станало: научихме се да икономисваме или забравихме да платим
нещо?

х

х

Трансформиране
№
1
2

3

4

5

6
7
8
9

10

Установки
ВВ
ВФ ФФ

Анекдот
Бебетата, заченати с помощта на Виагра, могат да стоят изправени веднага след
раждането си.
Ако не напиеш навреме една жена, рискуваш завинаги да си останете само
приятели.
Жена влиза в аптеката и пита:
- Кое е по подходящо за мъж - валериан или валидол?
- Каква е диагнозата?
- Ботуши за 500 лв.
Интервю за работа:
- Не, не съм женен, но да изпълнявам команди се научих в армията.
Циганка разказва:
- Онзи ден ни поканиха с брат ми на сватба.
- И какво стана?
- Ми него го биха мене ме еб*ха!
…..
- Утре сме канени пак! Брат ми се чуди, ама аз ще ида!
Мъж попитал мъдрец:
- Защо жените толкова често ги боли главата?
Мъдрецът отвърнал:
- Глава ги боли от слабите мъже, а от силните свят им се върти!
Да се жениш на 40 (камо ли на 50) си е като да купуваш кола “на старо“ ... само
можеш да се надяваш, да не е била такси...
Ако жена ми счупи чаша, това е на късмет. Ако аз я счупя, съм еб*ти
смотанякът.
Вчера изключиха интернета вкъщи... Поговорих със съпругата... Оказа се адски
приятна жена!
- Келнер, това пиле е старо.
- Как го определихте?
- По зъбите.
- Но пилето няма зъби...
- То няма, а аз имах.

х
х

х
х

х

х
х
х
х

х

Изключване
№
1

Установки
ВВ
ВФ ФФ

Анекдот
Ако не си се оженил до двадесет и петата си годишнина, после вече ти е рано...

х
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- Тайната на моето дълголетие е чесънът! - сподели пенсионерът Петров.
- За никого не е тайна! - споделиха съкооператорите му.

3

– Какво е бедност?
– Да оставиш бидона със зелето в заложната къща…

4

5

6

х
х

В пътнически самолет някъде по средата на полета стюардесата съобщава:
- Уважаеми пътници, моля седнете на местата си и закопчайте коланите!
Всички много притеснени се подчиняват. Командирът на самолета става от
своето място мърморейки:
- Уф! Най-после тоалетната е свободна!
Мъж се прибира вкъщи и заварва жена си вързана за един стол и със запушена
уста.
Освободил я и я попитал:
- Кой беше? Бандити ли?
- Не, майсторите. Било им омръзнало да им давам съвети.
– Мамо, изгониха ме от училище.
– Защо бе, Иванчо ?
– Не знам, вероятно има съкращения.

х

х

х

Копиране
Установки
ВВ
ВФ ФФ

№

Анекдот

1

Молех се на Бог за добър мъж и той ми даде добър мъж. А мъжът ми не се е
молил и е на - така му се пада!

2

х

Мъж заплес така се захласнал по преминаваща дама, че първо се ударил в стълб.
После три пъти се спъвал и падал, мърморейки: – Боже, какъв задник! Жената
се обърнала и си помислила същото.

х

Пораждане
Установки
ВВ
ВФ ФФ

№

Анекдот

1

Само в българския език има минало незапомнено време.
Бил съм се бил напил и съм се сбил!

х

Табл.1.
Разпределение на основни преобразувания от хомеостазната скáла, с които корелира
главното преобразувание в анекдоти, в които същността им е съсредоточена във входа на
описаната ситуация, като взаимодействието между персонажите се осъществява чрез
комбинации от вариабилна (В) и фиксирана (Ф) установки

Основни преобразувания от
хомеостазна скáла
Пораждане
Включване

Брой и относителен дял % на анекдоти при взаимодействие
между установки на персонажи:
ВВ

ВФ

ФФ

1
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Присъединяване
Сливане
Компенсиране
Разграничаване
Отстраняване
Изключване
Ликвидиране

2

5

2

4

1

2

3

1

Общо

6
21

13

2

Табл.2.
Разпределение на основни преобразувания от проясняващата скáла, с които
корелира главното преобразувание в анекдоти, в които същността им е съсредоточена
във входа на описаната ситуация, като взаимодействието между персонажите се
осъществява чрез комбинации от вариабилна (В) и фиксирана (Ф) установки

Основни преобразувания от
проясняващата скáла
Копиране
Аналогизиране
Адаптиране
Увеличаване
Уравновесяване
Намаляване
Трансформиране
Заменяне
Инвертиране
Общо

Брой и относителен дял % на анекдоти при взаимодействие
между установки на персонажи:
ВВ
ВФ
ФФ
1
1
7
11
3
1

5

1

1
3
17
6
36
79

2
6
8
2
35

1
1
2
8

ОСНОВНИ ИЗВОДИ
1. Ако противоречието е формирано в предисторията на конкретен процес, то
взаимодействието на участващите в него персонажи се осъществява приоритетно
чрез преход между вариабилна (В) и фиксирана (Ф) установки или между
вариабилни установки.
2. Ако противоречието е формирано в предисторията на конкретен процес, то
взаимодействието на участващите в него персонажи се осъществява приоритетно
чрез преобразувания, които принадлежат към проясняващата скáла.
3. Ако противоречието е формирано в предисторията на конкретен процес и
взаимодействието на участващите в него персонажи се осъществява приоритетно
чрез преход между вариабилните им установки, то това взаимодействие се
реализира приоритетно чрез преобразувание “заменяне“.
JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA

50

ISSUE 35, JULY 2017
MAJOR TRANSFORMATIONS TO THE INPUT VARIANCE

GEORGI LAMBADJIEV 41-51

4. Ако противоречието е формирано в предисторията на конкретен процес и
взаимодействието на участващите в него персонажи се осъществява приоритетно
чрез преход между техните вариабилна и фиксирана установки или между техните
фиксирани установки, то това взаимодействие се реализира приоритетно чрез
преобразувание “аналогизиране“.
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