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Abstract: The article analyses the usefulness of subordination of rules in work in certain classes both in 

Bulgarian and Literature (on concrete thematic fields from the syllabus) on one problem (from Literature 

syllabus)- Human Dialogue of Eternal and Sacred Truths in Life. In the text are presented educational practices 

(grouped in three models freely) for realization of inter subject relations in education in Bulgarian. The models 
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thought about human values and society values, values not only in specific literary text, but as variable and 

changing in the modern socio cultural context system. A summary is made of the effectiveness of presented 

educational practices in the context of the leading role in education in Bulgarian and Literature- the development 

of communicative competence of the students. 
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ееднократно в методическата литература е поставян въпросът за 

целесъобразността от осъществяване при обучението по български език и 

литература на вътрешнопредметни връзки (литература и български език). Тези 

връзки, обусловени от езика като единна основа на двете дисциплини, са характеризирани като 

„изясняване на ролята на лингвистични и граматически категории в художествения език, в 

стила на твореца и епохата“; извеждани са като път за усъвършенстване на комуникативните 

умения на учениците [Йовева 2000: 52]. Настоящата статия представя вариант на 

междупредметна връзка чрез анализ на един възможен модел на работа – съотнасяне на 

рецептивно-анализационни дейности от часовете по български език с анализационни и 

интерпретативни дейности от часовете по литература, осъществени върху текстове, свързани с 

обща тема (проблем, предполаган от учебното съдържание в учебната програма по литература 

за XII клас). 

В полето на социума съществуват разнообразни дискурси (исторически, 

литературоведски, дидактически, философски и т.н.). В педагогическата ситуация със своя 

специфика се отличават литературнообразователният и езиковообразователният дискурс: 

осъществяват се (или би трябвало) в интерактивен режим, в активна диалогова позиция на 

комуникантите (учител – ученик – текст; ученик – ученик – текст и др.). Дискурсът на 

обучението по роден език и по литература, в контекста на целеполагането по учебни програми, 

актуализира многообразни педагогически ситуации на разпознаване, разчитане (рецепция, 

анализ, интерпретация) и създаване на текстове. Център на учебните програми и по двата 

компонента на единния предмет български език и литература е текстът; с неговото усвояване са 

съотнесени и водещите цели в тези програми. В ядро 2 „Литературни компетентности“ на 

учебната програма по литература1 за задължителна подготовка за XII клас са заложени като 

                                                           
1 Има се предвид Учебна програма по литература за XII клас – задължителна подготовка. – Учебни 

програми за задължителна и профилирана подготовка IX, X, XI и XII клас. I част. 

Културнообразователна област Български език и литература. София: МОН, 2003, с. 83 – 88. 
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очакван резултат на равнище учебна програма умения на ученика да „открива смисловите и 

комуникативните аспекти на литературната творба“; резултати, конкретизирани на равнище 

учебни теми като умения за отчитане на ролята „на смисловите и комуникативните аспекти на 

литературната творба“, за разбиране на „текстови структури и структурни елементи на 

художествената творба; поетически език на литературната творба“. В ядро 3 „Социокултурна и 

литературна компетентност: общуване с художествената творба“ на същата програма на 

равнище урочни теми е актуализиран резултатът по задълбочаване на уменията за „извършване 

на литературен анализ“ (предполагащ отчитане на влиянието на индивидуалния стил при 

осъзнаване на връзката тема – мотиви – структура – езикова форма на художествената творба); 

умението за литературен анализ е обвързано и с умение на дванадесетокласниците „да 

подчинят анализа на конкретна литературна творба на определена тема“. В ядро 4 

„Социокултурна и литературна компетентност: създаване на изказвания и писмени текстове“ е 

изведено като очакван резултат на равнище учебна програма: „ученикът задълбочава знанията 

и развива уменията си за написване на литературноинтерпретативно съчинение и есе“; резултат, 

който на равнище урочни теми е съотнесен с умението на учениците „да задълбочат знанията 

си и развият уменията си за адекватна композиционна постройка на изказването или писмения 

текст; да усъвършенстват уменията си за анализ и интерпретация; да формулират и 

аргументират в устно изказване или в писмен текст собствено становище за проблематиката в 

дадена художествена творба или творчеството на даден автор“. Горецитираните очаквани 

резултати категорично са обвързани с умения за рецепция, анализ, интерпретация на 

художествения текст като единно семантично-структурно цяло. Умения за работа с цялостен 

текст (като очакван резултат) обговаря и учебната програма по български език за XII клас, 

задължителна подготовка: 2  ядро 1 „Социокултурни компетентности“ на равнище учебна 

програма извежда като резултат – ученикът „използва уместно в ролята си на говорещ различни 

езикови регистри, характерни за социокултурните сфери, в които общува; разпознава различни 

езикови регистри при разчитане на смисъла на чужди текстове“; на равнище урочни теми 

очакваният резултат е съотнесен с усвояване на текста „като материализация на дискурса – 

размяна на смисли чрез езикови знакове“. Ядро 2 „Езикови компетентности“ на същата 

програма извежда уменията на ученика да „отчита задължителността и възможността за избор 

по отношение на употребата на езикови средства с оглед на различни сфери на общуване“; да 

„използва различни езикови средства в свой текст, за да открои лична гледна точка, и 

разпознава езикови средства с такава функция в чужд текст“. На равнище конкретни теми 

резултатите са разчетени и като усвоено от ученика знание за „специфика на езиковия знак – 

отношение между означаващо и означавано; отношения между езиковите единици от 

различните езикови равнища (фонетично, граматично, лексикално) – системни езикови 

правила“. Ядро 3 и 4 „Социокултурна и езикова компетентност: устно и писмено 

общуване“  актуализират на равнище учебна програма уменията за изграждане на цялостно 

изказване, за създаване на „собствени текстове с аналитична, тълкувателна насоченост, 

текстове от аргументативен и описателен тип“; на равнище резултати по урочни теми – 

„създаване на аргументативни текстове по хуманитарен проблем“. Важни  умения за личността 

като очаквани резултати извежда и учебната програма по български език за XII клас – 

задължителноизбираема непрофилирана и задължителноизбираема профилирана подготовка.3 

Изведените цели/резултати са само част от очакваните компетентности на учениците от XII 

                                                           
2 Има се предвид Учебна програма по български език за XII клас – задължителна подготовка. – Учебни 

програми за задължителна и профилирана подготовка IX, X, XI и XII клас. I част. 

Културнообразователна област Български език и литература. София: МОН, 2003, с. 79 – 80. 

 

3  Има се предвид Учебна програма по български език за XII клас – задължителноизбираема 

непрофилирана и задължителноизбираема профилирана подготовка. – Учебни програми за задължителна 

и профилирана подготовка IX, X, XI и XII клас. I част. Културнообразователна област Български език и 

литература. София: МОН, 2003, с. 81 – 82. 
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клас от обучението им по единния предмет български език и литература. В своята цялост тези 

резултати са съотнесени с няколко основни аспекта на комуникативната компетентност на 

учениците (изведена в основна цел за езиково-литературното образование) – умения за 

адекватна рецепция, репродукция, интерпретация на текстове при съотнесеност с различни 

комуникативни ситуации; за продуциране на комуникативно пълноценни текстове.  

Настоящото изложение представя идеи за работа върху текстове с учениците от ХІІ клас 

в контекста на постигане на гореизведените цели от учебните програми по български език и 

литература. В основата на методическата идея е заложено схващането за разнообразие в 

технологичните модели за работа с текст в езиковообразователния и 

литературнообразователния дискурс при реализирането им в поредица от часове с обща 

тематична насоченост чрез предпочитането на единен общ екзистенциален/нравствен проблем 

(например: Човешкият диалог за вечните и непреходни истини в живота). Предложеният в 

статията модел се основава на методическата идея за целесъобразност на работата в поредица 

от часове по български език и по литература върху една обща тема – тема, която предполага 

интерпретацията на поне две художествени творби от учебното съдържание по литература за 

съответния клас (по възможност творби с различни жанрови характеристики); тема, която може 

да бъде изведена и в текстове, предложени за рецепция и анализ в часове по български език при 

усвояване на учебното съдържание за характеристики на текста, дискурса, общуването; за 

езиковата система като цяло. Избраната обща тема е представена в отделните урочни единици с 

разнообразни като формат, тип, жанр и сфера на употреба текстове и комуникативни ситуации. 

Тръгва се от презумпцията, че тематично обвързан педагогически дискурс (съотнасяне на 

речево-мисловните дейности като анализ, рецепция, интерпретация, сравняване на текстове, 

участие в беседа, създаване на ученически текст в контекста на общата тематична обвързаност 

с поставения проблем) може да стимулира активността на учениците в педагогическата 

интеракция, да провокира размисъл за ценностното у индивида и обществото, за естетическата 

експликация на ценностното в конкретен художествен текст, за ценностното като инвариантна 

и непрекъснато променяща се в съвременния социокултурен контекст система. Единната 

тематична насоченост позволява активно използване на фреймове (и по отношение на 

поставения нравствен проблем, и за текста изобщо) [Ангелова 2004: 124 – 128], както и 

трансформирането им, например от наученото в часа по български език в часа по литература и 

обратно. 

 Статията представя поредица от идеи за учебни ситуации, чиято 

аналогичност/взаимосъотнесеност може да бъде осмислена в контекста на системното и 

последователно усвояване на текста като кохерентно-кохезивен знак (с възможни разнообразни 

обемни, жанрови, стилови и индивидуални модификации). Учебните ситуации по литература са 

свързани с интерпретация на художествените творби „Песента на колелетата“ (Й. Йовков) и 

„Камък“ (А. Далчев) в контекста на общия проблем Човешкият диалог за вечните и непреходни 

истини в живота. В тематична съотнесеност с този проблем са разработени и учебните 

ситуации по български език, които са примерни и могат да бъдат използвани при работа по 

урочните теми „Езикът като средство за общуване. Дискурсът. Социална и психологическа 

природа на дискурса“ и „Езикът като система“. Изведеният модел предполага работа с 

разнообразни образователни техники в часовете по български език, по литература и в уроците 

за развитие на комуникативни умения. Следващото изложение представя примерни 

образователни практики, условно обединени в три групи. 

 

Модели на образователни техники за уроци по български език: 

Упражнение 1: Във връзка със следните два текстови откъса (пример А и пример Б) 

изпълнете предложените задачи. 

А. Опозицията между живата и мъртвата природа изгражда централните проблемни ядра 

на този философски текст. В началото на творбата са фиксирани по експресивен начин 

многообразието на форми и изменчивостта на тленното. Поетът използва различни 
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наименования за представяне елементите на естетското. Те са изменчиви и податливи на 

законите на света. Всичко остарява, отмира – единствен камъкът е устойчив и непроменен. 

Образът му, който се развива като метафора на лишеното от сетива, е въведен в 

стихотворението чрез възклицание: 

 Камък, ти стоиш все същ! 

 (К. Протохристова. Знаещи и можещи по литература. София: Анубис, 2009, с. 58) 

 Б. Стихотворението „Камък“ е публикувано през 1926 г. във в. „Изток“, а след това в 

стихосбирката „Стихотворения (1927). Основният проблем в творбата е осъзнаването на 

смисъла на тленността и вечността. 

(К. Протохристова и др. Български език и литература. Практически насоки за 

самоподготовка и зрелостен изпит. София: Анубис, 2013, с. 146) 

Какво значи да се анализира едно литературно произведение? По какво си приличат и по 

какво се различават анализът и интерпретацията на художествен текст? Каква е ролята на 

литературните критици? С какво се характеризира литературнокритичекият дискурс в езиково 

отношение? Попадали ли сте на литературнокритически текстове, чието съдържание не ви е 

станало ясно поради повишената книжност на стила? В пример А и Б са предложени откъси от 

литературнокритически текстове. От кого и за кого е информацията в двата текстови откъса? 

Кой е предметът на единия и на другия текст? За какъв тип дискурс са подходящи текстовете? 

А за каква сфера на употреба се отнася Далчевият поетичеки текст, предмет на коментар в 

критическите текстове? По какво се различават дидактическият (учебният) и естетическият 

дискурс? Текст Б е включен в сборника на К. Протохристова „Български език и литература. 

Практически насоки за самоподготовка и зрелостен изпит“, в който информацията за всеки 

автор е структурирана в пет раздела: Авторът, Произведенията, Критически ориентири, 

Основни теми, Представителни топоси, Междутекстови връзки. Предположете в кой раздел 

от информацията за Атанас Далчев е включен представеният текстов откъс. Кой е основният 

проблем на стихотворението „Камък“, изведен в текст Б? Защо според вас от литературния 

критик е избран шрифт Italik за отбелязване на основния проблем? Какво схващане защитава 

литературният критик в текст А? Къде в първия текст са обобщени особеностите на творбата на 

Атанас Далчев? Каква информация за мястото на текстовия откъс спрямо цялостната 

литературнокритическа статия носи подчертаният израз в текст А? (споменатост вече на 

художествения текст, който се анализира, в предходен контекст на литературнокритическия 

материал) В какъв контекст литературният критик анализира началото на Далчевата творба? 

Изведете два примера от литературнокритическия текст (пример А) , актуализиращи проблема 

за преходното в живота. Кои са смисловите синоними на преходността/изменчивостта и с какви 

части на речта са изразени в първия текст на К. Протохристова? (прилагателни имена: 

изменчиви, податливи; съществителни имена: многообразие, изменчивост; глаголи: остарява, 

отмира) Какви синтактични отношения представят словосъчетанията многообразието на 

форми и изменчивостта на тленното. Защо в близък контекст в текст А са представени думи с 

еднакъв корен – изменчивост/изменчив? Изразете становище могат ли изразите от текст А 

„камъкът е устойчив и непроменен“ и „Камък, ти стоиш все същ!“ да се разглеждат като 

контекстови синоними? Аргументирайте се.  

Упражнение 2: За да изпълните дадените задачи, имайте предвид следния ученически 

текст:  

Атанас Далчев заема специфично място в художественната словестност. Далчев твори в 

20-те години на XX век. Той се вглежда в предметите. Атанас Далчев е екзистенциалист и 

диаболист. Както казах той се вглежда в предметите и затова е написал стихотворението 

„Камък”. 

 В стихотворението „Камът” авторът поставя проблема, мотивът за вечното в 

противоположност на преходното. 

 В това стихотворение вечното е камъка защото той стои все същ. Няма нито жили, нито 

нерви няма злочестата човешка плът. Не го гризе, съвеста и хилядите червеи Камъка не е 
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изпитвал жажда от вси беди. Никога не греши, защото не ражда и не е роден. Камъка е свят. 

Ето затова авторът поставя проблема, мотивът за вечното в противоположност на преходното. 

 Човекът не е вечен. Човекът може да греши, той може да ражда и да умре. Той усеща 

болката, страданието. 

 В текста авторът употребява повече съществителни, отколкото глаголи, това се свързва 

с неговата предметна естетика.4  

Кои са съставните части на едно литературноинтерпретативно съчинение? Кои от тези 

композиционни части са със задължителен характер? Какво предполога тезата на един 

ученически интерпретативен текст? Предположете участниците в общуването, като имате 

предвид горепредложения текст. Какви признаци на текста откривате в това писмено речево 

изложение?  Характеризирайте смисловата и езикова свързаност на ученическия текст. 

Отговаря ли създаденият от дванадесетокласника кратък текст на поставената от учителя тема? 

Какво мнение се защитава от ученика? Каква функция в ученическия текст изпълняват първи и 

втори абзац? Целесъобразно ли е оособяването на тези два абзаца? Уместна ли е употребата на 

съюзната дума затова като начало на последното изречение в първия абзац? Кои са двете 

основни твърдения на ученика по темата за вечността? Кое в ученическия текст служи за 

аргументация на твърдението относно вечността на камъка? Къде в текста са концентрирани 

тези твърдения и как са изразени? Кои са аргументите на ученика за доказване на вечността на 

камъка? Отговарят ли неговите аргументи на аргументацията на поета от художествения текст? 

Уместен ли е езиковият изказ, извеждащ „художествени доказателства“ от Далчевия текст за 

вечността на камъка? От предложените в упражнение 1 литературнокритически текстове 

открийте цитат, с който е целесъобразно да се замени финалното твърдение на първо изречение 

от трети абзац (той стои все същ). Чие заключение представя подчертаният израз в трети абзац 

на ученическото съчинение? Уместна ли е употребата на този израз? Изразете становище 

относно уместността/неуместността за подкрепяне на ученическото твърдение за вечността на 

камъка в съчинението му с неезикови знаци (Показва се и се коментира речев продукт на 

ученик, допълнил писмения си текст с изображение на камък). Какво значение за възприемане 

на текста има точността на изказа? А спазването на книжовноезиковите норми?  Съпоставете 

речевото поведение на автора на ученическия текст, на автора на художествения текст и на 

автора на литературнокритическия текст. В колко и какви по състав изречения са представени 

аргументите на ученика към твърдението за вечността на човека? Уместно ли е повторението 

на един и същ израз в края на втори и трети абзац? Колко съставни сказуеми са предпочетени 

от ученика в изреченията от четвърти абзац? Целесъобразно ли е повторението на думи в 

изреченията от тази абзац (човекът, може, той)? Какви редакционни варианти бихте 

предложили на ученика? Какво глаголно време е предпочетено от ученика в съчинението? 

Уместна ли е употребата на глаголни форми в четвърти абзац (помислете върху времето и вида 

на глаголните форми)? Съответстват ли на поставената тема твърденията, изведени в поледния 

абзац на ученическото съчинение?  Вписва ли се в общата композиционна постройка на 

ученическия текст това финално изречение? Какви грешки са допуснати във финалното 

изречение? Уместността на едно речево изложение  е еквивалент на съотнесеността му със 

социокултурния контекст и показва доколко текстът отчита предмета, целите, условията на 

общуване, характеристиките на комуникантите. Уместен ли е изказът на ученика в 

представения текстови откъс? Отговаря ли на книжовноезиковите норми? Дайте пример за 

граматическа, правописна и пунктуационна грешка от текста на ученика. Редактирайте 

цялостно ученическия текст. Какви изводи за езиковия портрет на дванадесетокласника бихте 

направили от предложения текстов откъс? Направете изводи и за литературната компетентност 

на ученика. Ако трябва да напишете рецензия за резултата от писменото речево общуване на 

                                                           
4 Текстът е откъст от литературноинтерпретативно съчинение на ученик от ПТГ „Симеон Велики“, гр. 

Велики Преслав по темата „Вечното в стихотворението „Камък“. Текстът е предложен с допуснатите от 

ученика грешки. 
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дванадесетокласника по поставената от учителя дидактическа задача, кои ще бъдат акцентите в 

рецензията ви и защо?  

Използваните в уроците по български език текстове (тематично съотнесени с общия 

нравствен проблем, представящи гледни точки на литературни критици за изучаваните в 

часовете по литература текстове, откъси от ученически писмени текстове) позволяват 

осмисляне на знакови системи, включени в регистъра на оценъчните, коментарните текстове. 

Работата с разнообразни като жанров модел текстови структури (откъс от литературна критика 

на К. Протохристова, откъс от ученическо съчинение) актуализира изводи относно 

категоричната обвързаност между съдържание – форма – структура – функция на един текст. 

Задачите в тези учебни задачи позволяват усвояването на текста като продукт, обвързан с типа 

дискурс и породилата го комуникативна ситуация. Отработват се в единство  рецептивни  и 

продуктивни умения (осъществява се връзка с уроци по литература и уроци за развитие на 

комуникативни умения). Съотнесеността с работата в учебните ситуации по литература 

допринася за осъзнаване на ролята на езика в различни дискурси, за придобиване на знания 

относно разнообразните функции на езика в човешкия живот (средство за предаване на мисъл и 

емоция, за обмен на информация, за съхраняване на културна памет), за овладяване на езика 

като средство за комуникативно пълноценно общуване. 

 

Модели на образователни техники за уроци по литература:  

Модел 1 (интерпретация на Йовковия разказ „Песента на колелетата“):  

В часовете по литература, във връзка с интерпретацията на прозаическото произведение 

на Йовков, могат да бъдат използвани поредица въпроси: Кой е Сали Яшар? Каква дарба 

притежава? Защо Сали Яшар страда, въпреки че е „заможен” човек? Защо въпреки магията и 

удовлетворението от работата героят не успява да потуши мъката в душата си? До какви 

прозрения достига Сали Яшар за човека и живота? Кои са най-тежките екзистенциални въпроси, 

пред които се изправя героят? Защо Йовков описва подробно онова, което Сали Яшар 

наблюдава, седнал на пейката пред дома си? Пред гробовете на двамата си синове героят 

размишлява: „Няма да им занеса нищо от моите жълтици (…) нито ще взема нещо със себе си, 

когато и аз ида при тях”. Какви черти от образа на героя разкриват тези негови мисли? Сали 

Яшар е „прост човек с изцапани ръце”, но има вид на „мъдрец”. Отговорете устно (с три – 

четири изречения) как текстът преодолява това привидно противоречие. Йовковият герой умее 

да чете знаците на видяното. Чрез въвеждането на кой символ разказът утвърждава 

впечатлението, че съзерцанието е домогване до тайните на битието? След вглеждането в 

природата Сали Яшар обръща поглед към себе си. Кой мотив въвежда текстът чрез 

самовглеждането на героя? Какво означава „себап” според художествения разказ? Посочете три 

причини за категоричното решение на героя да не прави чешма, а каруци? Защо е толкова 

важно за Сали Яшар да прави именно това? Кой е „най-добрият” себап според вас? В какво се 

състои уникалността, различността на каруците, изработени от Сали Яшар? Как текстът 

„обяснява” това чудо? Как се правят пеещи каруци? Какво е за Сали Яшар трудът? Сали Яшар 

неотклонно следва навика си да приключва работа в точно определен час. Защо? Какво е за 

него почивката? Какви основания дава текстът, че домът на Сали Яшар прилича на дома, 

описан от Далчев в „Повест”. Коя е причината домът на героя да се превърне в царство на 

сенките, на смъртта? Чрез употребата на какви изразни средства разказът подплътява темата за 

„мъртвия” дом? Какво е „дом” според художествения текст? А според вас? Кога Сали Яшар 

престава да бъде гостенин в собствения си дом? Кое го спасява от смъртта? Как героят  

надмогва страданието? Защо е въведен епизодът с тежкото заболяване на Сали Яшар? В какво 

се състои „богатството” на Йовковия персонаж? Кой символен жест ”отприщва” мисленото 

връщане на Сали Яшар към „изгубения златен век”? Посочете онзи момент, в който отказът от 

слово у Йовковите мълчаливци се трансформира в най-сложния, най-мащабния диалог с 

вечността? Кой момент от развитието на художественото действие бихте посочили като 

кулминационен и защо? Опишете със свои думи уникалното душевно състояние на Сали Яшар 
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в момента, в който достига до прозрението за смисъла на своя живот. Проследете пътя, през 

който преминава Сали Яшар до прозрението как да се спаси от смъртта и да сглоби 

разпилените късчета на дома си. Защо завръщането на Шакире е толкова важно за Сали Яшар? 

Кое е това, което го преобразява? Коментирайте името на героя Сали Яшар в контекста на  

темата за вечното, непреходното. В какво се състои добротворството на героя? Каква 

представа гради текстът за красотата и за любовта? В какво се състои тяхната сила? Кой се 

оказва лексико-семантическият им еквивалент? Кои три ценности текстът утвърждава като 

вечни, непреходни? Какви други ценности бихте добавили към тази парадигма? Каква визия 

изгражда текстът за проверената, неоспорима, изстрадана и категорична представа на Сали 

Яшар за земното щастие? А в какво се състои есенцията на щастието според вас? За какво се 

пее в „песента на колелетата”? Обобщете как в разказа естетичното преминава в етично.5 

 

Модел 2 (интерпретация на Далчевото стихотворение „Камък“):  

Интерпретацията на Далчевото стихотворение може да бъде организирана по подобен на 

горепосочения модел, но при съобразеност със спецификата на интерпретация на поетически 

текст. Целесъобразно е предпочитането на различно начало, предполагащо по-голяма 

активност и креативност на учениците. Например чрез поставяне на задачата: Коя мисъл на 

автора ще изберете, за да разсъждавате върху художествения текст във връзка с поставената 

обща тема за вечните и непреходни истини в живота? Заглавието на Далчевото стихотворение е 

изградено само от една дума. Каква част на речта е тази дума? Към каква нова тенденция в 

българската литература насочва този факт? Какви асоциации поражда заглавието? Какъв е 

символният аранжимент на думата „камък”? (Поставена индивидуална задача на ученик за 

кратко представяне на речниковата статия на лексемата камък – символ, представящ неживата 

природа, която е неподвластна на цикъла рождение – смърт. В резултат на това камъкът 

символизира безстрастността на вечността. Хладината на камъка обикновено е 

противопоставена на топлината на огъня [Добрев 1996: 102]. Коя е основната опозиция, 

която художественият текст гради? Кои са символите на вечното и на преходното в Далчевия 

текст? Каква представа гради текстът за тези два символа? С кои свои качества неживата 

природа предизвиква размисъл за визиране на вечните проблеми на съществуването? Какво е 

отношението на лирическия говорител (тленния човек) към камъка? Коя е причината за тези 

чувства/това отношение? Каква съдба отрежда Далчев в стихотворението „Камък” на човека и 

на неживата природа? Коя е причината за страданието и смъртта на човека според творбата? 

Посочете изразите, чрез които читателят придобива представа за тези два символа. Обобщете 

ги в таблица. На мястото на многоточието поставете онези думи и изрази, които логично 

следват от противопоставянето между човека и камъка. Използвайте речникови и контекстови 

синоними: 

 

Вечността на камъка срещу …………………………… на човека 

Непроменящият се предмет срещу …………………………… се човек 

Безстрастният камък срещу човешките …………………… и………………… 

Безчувственият камък срещу ………………………………….. на човека 

Непогрешимият камък срещу …………………………….. човек 

Неизменният камък срещу …………………………………, стоящи пред човека 

 

Какво осъзнава човекът по пътя на своето мъчително самопознание за света (въплътен в 

различни по същността си духовни усилия и съответните им символни предмети)?  Кой мотив е 

въведен във втора строфа чрез анафоричното повторение „нямаш”? Докажете, че текстът 

тематизира не греховността на тялото, а неговото страдание, абсурдното му съществуване. В 

какво се състои „злочестината” на човека? Как Далчев разрешава дилемата на творбата за 

                                                           
5 Поредицата от въпроси е примерна. Предложеният модел не предполага задължително използване на 

въпросите в пълен обем и в предложената последователност в един урок в конкретната педагогическа 

практика.  
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противоборството между преходно и вечно, между тленно и нетленно, между греховно и свято? 

Трагедия или щастие е безсмислеността на битието за лирическия герой на Далчев? Защо? Как 

се осъзнава търсеното от предишните поколения съвършенство във финала на стихитворението? 

Животът според текста е нещо непостоянно, грешно и непредвидимо. И все пак какви са 

неговите „предимства” пред  вечния и безгрешен камък? Посочете ярката и силна метафора, 

чрез която се изразяват унищожителните пориви, които са се загнездили у човека. Към коя 

ренесансова творба изгражда мостове схващането за кръговрата на живота, завършващ с пир на 

червеите? Посочете цитат от стихотворението, който най-точно илюстрира смисъла на 

следните философски твърдения: 

„Камъкът е това, което е, защото не може да бъде нищо повече. Бог също е това,  

което е, защото няма какво повече да бъде – той е тъждество на възможно и 

действително. Само човек „не е това, което е, и е това, което не е” (Сартр). Човек е крайно 

същество, но постоянно преодолява своите предели и тъкмо в това преодоляване се състои 

неговото екзистиране”. 

Какво влияние оказва знанието върху човека? Сравнете със старозаветния тезис „суета на 

суетите” и с възрожденското твърдение „науката е слънце”. Разтълкувайте значението на 

етимологичната фигура „живото живее” в последната строфа на стихотворението? Какво 

означава „да грешиш” според текста на Далчев? С три-четири изречения разтълкувайте 

смисъла на  „прозряната истина”: „вечно и свето е само мъртвото,/ живото живее в грях”. 

Подгответе за домашна работа въпроси за диспут по темата „Как и с какво човек остава вечен“. 

Можете да използвате предложените в таблицата два контрапункта – теза и антитеза и техните 

аргументативни модели.  

 

Живото – човекът Мъртвото – камъкът 

Теза: то е преходно, умиращо Антитеза: то е неизменно, вечно 

Аргументация 

1. Крехкост на живото (остаряват хора и 

дървета) 

1. Твърдост и сила на камъка (нямаш нито жили, 

нито нерви, нямаш нашата злочеста плът; камък 

ти стоиш все същ) 

2. Умира 2. Не умира 

3. Има съвест 3. Няма съвест, не изпитва съмнения 

4. Порив към познание (жаждата, от която 

почват вси беди) 

4. Няма порив към познание 

5. Човек е заченат в грях и дава живот в грях 5. Не греши, не е роден, не ражда 

6. Човек не е вечен 6. Камъкът е вечен (кулминация на аргументацията 

е реторичният въпрос Не затова ли некога/ в 

огнените стари векове/ от гранит и мрамор е 

човекът/ ваял свойте богове?) 

 

Задачите в двата модела са съобразени със съвременните тенденции в преподаването на 

литература, предполагащи използване на разнообразни подходи и технологични средства и за 

интерпретация, и за анализ (като „обучаваща“ методология) на художествен текст за достигане 

не само до констативността, а и до разнообразността, оригиналността на текста. Предположени 

са от образователните възможности в гимназиален етап да се осъществява тълкуване в контекст 

(авторов, социокултурен), да се използват задачи за метатекстов и паратекстов прпенос [Тенева 

2002: 84 – 87]. Урочните ситуации по литература извеждат интерпретативни модели и 

анализационни техники в контекста на проблемно съотнесени литературни произведения. Тези 

произведения като дискурсивни словесни структури са единство на съдържание и форма, 

предлагащо модел на специфичната за художествения текст „риторична организация на 

граматика и логика“ (Н. Фрай), предполагащо не толкова логическо обосноваване на тема и 

проблеми, не извеждане на инвариантни текстови модели, а по скоро целенасочено търсена 

експликация на взаимовръзката между авторова интенция, проблеми, мотиви, избор на жанров 

модел, специфика на поетическа форма, структурна организация на текста и др. Представените 

образователни модели по литература насочват към възможността авторовият дискурс да се 
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обобщи от различни гледни точки (интерпретирано време;  сюжет и композиция; хронотоп; 

социално, психологическо, философско, нравствено обозрение на проблемите; изказова форма; 

логика на структуриране); извеждат целесъобразността на интерпретация, осъществяваща се не 

само в „плана на иманентността“, а чрез уповаване „на дискурса – на текста, на дискурса, в 

който той е създаден, и на дискурса на рецепиента“ [Йовева 2000: 199, 62 – 63]. Моделите 

показват общността в подхода към художествения текст, възприет като знаков комплекс, който 

притежава присъщите на един писмен текст характеристики – комуникативно насочена 

единица на речево общуване, „система с вътрешна организация, в която всички елементи и 

равнища са в тясна връзка и носят определена естетико-познавателна информация“ [Йовева 

2000: 31].  

Въпросите актуализират съдържателните и емоционалните доминанти в текста. 

Предложените задачи в двата модела по литература предполагат работа както върху смислово-

строежните аспекти на художествения текст, така и върху словесния ред; специфичните образи, 

символи, синонимни и антонимни употреби; функционалността на повторителността на 

различни равнища – всичко, с което се осъществява авторовата интенция. Чрез собствената си 

литературна и текстова компетентност, подпомогнат от въображение и асоциативно мислене, 

ученикът се „полага“ да бъде активен в различни  ситуации, свързани с разчитането на 

проблемите, емоционалните внушения в двата художествени текста, тяхното послание в 

контекста на общата тема и начините на експлицитното или имплицитното ù поднасяне. При 

интрепретацията на поетическия и прозаическия текст обръщането на погледа към сложния 

смисъл на художественото послание е обвързано с многоаспектна езикова работа (работата по 

стилно-езиковата вариативност се съотнася с откриващия се на различни нива множествен 

смисъл). Текстовите модели на Йовков и Далчев са осмислени и анализирани (подобно на 

работата в часовете по български език) като специфично единство на съдържание и форма; 

интерпретирани са като речево изложение с доминираща не познавателна/информативна, а 

естетическа функция. В контекста на учебните ситуации по литература номинативните вериги, 

изотопните мрежи и отделните лексеми в художествените текстове се разглеждат не като 

строежен материал за текстостроене/текстосвързване, а преди всичко като средство за 

оригинална експликация на авторовата интенция (друга гледна точка за възможностите на 

българската дума да изгражда и свързва текста в единно организирано цяло). 

 

Модел на образователни техники за уроци по развитие на комуникативни умения: 

В контекста на представения вариант на лексико-тематичен подход в часовете за 

развитие на комуникативни компетентности може да се работи по създаване и обсъждане на 

ученически есета по една от следните теми по избор: Красота, любов, добро – еквиваленти на 

живот, Изкуството да твориш вечен живот, Постигане на вечното щастие (във връзка с 

разказа „Песента на колелетата“); Способността да чувстваш и да грешиш – божи дар или 

прокоба?, Защо искам/не искам да съм вечен?, Човекът – най-голямото чудо на природата 

(във връзка със стихотворението „Камък“). Задачите в тези учебни ситуации са концентрирани 

около припомняне на характерологичното за жанра есе; четене на откъси от литературни есета 

или други художествени творби, кореспондиращи с общата поставена тема; свързани са с 

прилагане на интерактивни методи за подбиране на още по-богат (от събрания в часовете по 

български език и часовете по литература) материал за аргументативната част на есе по 

поставения проблем. Целесъобразно може да бъде осъществена и работа по продуциране на 

кратки писмени текстове, например: „Коментирайте писмено (в рамките на три – четири 

изречения) символиката на изграждащите заглавието „Песента на колелетата“ лексеми с оглед 

на поставения проблем за вечното, непреходното в живота“. В контекста на изведения общ 

проблем може да бъде организирана и активна редакторска дейност; дейност по съпоставяне и 

анализиране на ученическите текстове с оглед на адекватност на поставената тема и 

комуникативната им пълноценност. 
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Акцент в настоящата статия е обосноваването на целесъобразността на тематично 

обвързаната работа в уроците по български език, по литература и по развитие на 

комуникативни компетентности. Лексикално-тематичният подход не е новост за обучението по 

български език и литература, но предимствено е съотнасян с работата в 

начален/прогимназиален етап [Георгиева 1990: 21 – 54]. Изведените модели на учебни 

ситуации предлагат идеи за прилагане на лексикално-тематичния подход при езиковото и 

литературното образование в гимназиален етап. В основата на концепцията е 

многоаспектността и взаимообвързаността на работата с текста в двата компонента на предмета 

български език и литература; възможностите за съчетаването на този подход със засилена 

интерактивност на езиковообразователния и литературнообразователния дискурс (използване 

на мозъчна атака, асоциативна верига, работа по проблем, съпоставителен анализ на текстове 

от различни жанрове и дискурси, дискусия и др.). Статията не предлага решение, а търси 

решение на един от ключовите въпроси за учебния предмет – как по-системно, последователно 

и целенасочено да се осъществяват вътрешнопредметни връзки при обучението по български 

език и литература в реалната педагогическа практика. 

Упражненията условно са разграничени и организирани в групи, за да се представят 

разнообразни технологични модели и анализират възможните връзки и съотнасяния между тях 

в педагогическия дискурс на единния учебен предмет в училище български език и литература. 

Последователността между модели и упражнения в тях не е хронологична, а по-скоро е 

съотнесена с различни аспекти на общата цел по учебни програми – повишаване на 

комуникативната компетеност на учениците чрез системна и целенасочена работа с текста. 

Предложеното учебно съдържание и описаните технологични модели на усвояването му 

предполагат, от една страна, алгоритмичност и еднотипност на дейностите по рецепция на 

текст, анализ на текстови модели; от друга страна, провокират и допускат множественост на 

тълкуването на текстовете от художествената сфера, „аперцепиране по различен начин на 

думите и значенията им“ в тези текстове [Виготски 1978: 75]. От учебните ситуации по 

български език и по литература и експлицитно, и имплицитно се актуализират аналогични 

изводи за текстовата характерологичност и взаимообвързаност на текстовото цяло (единство на 

съдържание, структура, форма, функция) с комуникативната интенция и авторовия 

индивидуален стил, със социокултурния контекст, който предполага текста. Работата във 

всички типове ситуации с разнообразни по тематика, жанр, сфера на употреба текстове 

предполагат изводи за предопределящите текстовата свързаност фактори: смислова свързаност 

(заглавие – тема, заглавие – първо изречение, ключови позиции в текста: начало – край, 

ключови образи и назоваването им в текста, лексикотематични полета (в полето на 

литературата съотносими с архетипни модели, митологична образност и др.); формална 

свързаност (повторение, паралелизъм, синонимия в текста; подбор и съчетаване на 

разнообразни тесктоизграждащи и текстосвързващи средства). Задачите в часовете по 

български език предполагат обобщаване на спецификата на 

текстостроенето/текстосвързаването в речеви продукти от сфери, различни от естетическата – 

литературнокритически, дидактически. Погледът вътре в текста в урочните ситуации по 

литература е осъществен не само с художествени текстове, а и с откъси от литературна критика, 

философски труд, речникова статия. Учебните ситуации по литература, в контекста на 

заложената обща тема, предполагат не само използването на анализационни техники, а и на 

интерпретативни подходи. Докато от учебните ситуации по български език може да се изведе 

алгоритмичен модел за работа по текстов анализ6, в учебните ситуации по литература се залага 

на разнообразността и разнотипността на текста, продукт на авторова интенци; актуализират се 

дейности по анализ/интерпретация на семантично-структурно-функционално единния 

                                                           
6 Вж. Предложен модел за текстолингвистичен анализ у С. Добрева. Изучаване на средства за текстова 

свързаност (V – VII клас). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“. Шумен: 2015, с. 20 – 21. 
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художествен текст, възприет не като литературен констант, а като авторов текст с 

неприключило социално битие на четене и от страна на адресанта (авторски редакции на 

първоначалния вариант на художествената творба), и от страна на адресата читател – 

специалист или не (различни гледни точки за една и съща творба). Съотнесените с различни 

равнища на художествената творба интрпретативни подходи и анализационни техники  към 

двете предложени художествени творби позволяват активност на читателя ученик в процеса на 

дотворяване на текста. Предложените задачи в учебните ситуации по литература/часове за 

развитие на комуникативни компетентности поставят пред дванадесетокласниците въпроси, не 

дават готови отговори нито за конкретния художествен текст, нито по поставения нравствен 

проблем, на който е подчинена интерпретацията на художествените творби или предвидените 

за създаване ученически писмени текстове. Предвидените за създаване текстове оригинали в 

тези учебни ситуации са съобразени, от една страна, с учебната програма, от друга – с 

интелектуалните потребности, интереси и емоционални нагласи на учениците; съдействат да се 

работи мотивирано за усъвършенстване на комуникативната компетентност на обучаваните. 

В своето единство предложените ситуации представят модели на педагогическа 

интеракция, превръщащи работата с текст в резултатно, по отношение на целите по учебни 

програми, комуникативно събитие. В основата на всички примерни упражнения стои 

схващането за необходимостта ученикът да е активен и мотивиран субект в осъществявания 

педагогически дискурс, учителят да е посредник, наставник, фасилитатор. В единството и 

взаимокомбинираността си упражненията от трите модела актуализират образователна 

стратегия и технология за последователно и единно овладяване на рецептивни, репродуктивни 

и продуктивни умения от учениците. Този комуникативно-речев процес по усвояване на текста 

е целесъобразно да бъде обвързан и с работа по единна тема или близки проблеми в часовете по 

български език и по литература; да предполага съотнасяне на модели за 

рецепция/интерпретация на текст, за съпоставка на интертекстуално съотнесени речеви 

конструкти и т.н.  

Реализираната педагогическа практика по предложения модел 7  позволява обобщение 

относно високия образователен потенциал на педагогически практики, които, освен за 

усвояване на конкретното учебно съдържание по литература (за съответната творба) и по 

български език (за особеностите на текста като средство за общуване и материализация на 

дискурса, за езика като функционираща система), допринасят и за развиване на лексикона на 

учениците, за обогатяване на познанията им по конкретен проблем и усъвършенстване на 

уменията им за рецепция/продукция на речев жанр. Моделът отработва умения за защита на 

собствена позиция по поставен философски/нравствен проблем. Предложените интерактивни 

практики за вътрешнопредметни връзки позволяват усвояването на текста едновременно в 

статичните му аспекти (възприемане на чужди/свои текстове) и динамичните му аспекти 

(създаване на свои текстове в устна и писмена форма); за усъвършенстване на умения за 

възприамане на различна информация по поставен проблем, съдържаща се в разнообразни по 

текстолингвистични и жанрови характеристики текстове; за придобиване на умения за 

възприамане на съдържателно-фактологичната, съдържателно-подтекстовата и съдържателно-

концептуалната информация в един текст [Галперин 1981: 26 – 32]. 

Предложеният модел на възможни вътрешнопредметни и междупредметни връзки 

обговаря целесъобразността на целенасочената, взаимообвързана и последователна учебно-

възпитателна дейност по придобиване на не само комуникативни умения от учениците, а и на 

светогледно информиране, нравствено и естетическо развитие. В контекста на хуманитарната 

педагогическа парадигма на съвременното образованиe предложеният технологичен модел 

извежда уместността на системно организираната педагогическа комуникация с обща 

тематична насоченост в часовете по български език и литература на принципите на 

                                                           
7  Предложеният модел е апробиран в конкретната педагогическа практика на учителя Милена 

Димитрова, работеща в ПТГ „Симеон Велики“, гр. Велики Преслав. 
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толерантността към различните гледни точки, взаимоуважението между комуникантите и 

зачитането на мнението на „отсрещния“. 

 В конкретната педагогическа практика учителят може да използва идеи от 

предложените ситуации по пътя на последователното формиране (при това в единство) на 

разнообразни компетентности на учениците от ХІІ клас: литературни (интерпретация, 

общуване с естетическа сфера, съотнасяне на социокултурни контексти и творби на автори и 

др.); езикови (реализиране на текстов анализ, анализиране на смислова структура и форма на 

текст, характеризиране и сравняване на текстови структури); комуникативни (разчитане на 

тема, рецепция и продукция на текст като съдържателно-формално единство, създаване на 

устен и писмен текст и др.). Предложеният в статията възможен вариант на вътрешнопредметна 

връзка може да бъде повод за размисъл по пътя на търсенето на следващи ефективни начини за 

нови връзки с още по-богат образователно-възпитателен потенциал. 
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