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Анотация. Настоящото психолингвистично изследване е насочено към анализ на лингвистични факти в подкрепа на хипотезата, 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 да изтъкнат „рационалното“ в начина си на мислене при общуване с другите, носителите на даден език „разчитат“ на лексикални единици, представляващи разнородни по състав (от морфосинтактична перспектива) конструкции, които се асоциират със семантични
цялости. Хипотезата има и своето продължение: приемайки за изходна величина лексемата мисъл в българския
език, се търсят примери (лексикални репрезентации и контекстуални значения) в немския език, които да са в полза
на предположението, че в немския език преобладават лексеми, чиито семантични признаци оформят профила на
характеристиката рационалност – за сметка на по-малкия брой репрезентации на лексикални единици, чрез чиито
семантични признаци в езиков план да се представи характеристиката експресивност. Работата се базира на теза на
психолозите Даниъл Канеман и Амос Тверски за двете системи, ръководещи нашето мислене: система 1 – бърза,
интуитивна и емоционална, и система 2 – бавна, съзнателна и логична. Изследването е когнитивно ориентирано – за
доминиращи се приемат семантичните параметри, същевременно то се опира и на лексико-семантичното равнище
при проучване на лексиката (на това равнище отделните значения се разглеждат самостоятелно като лексико-семантични варианти на думата).
Ключови думи: рационалност, интуитивно мислене, характеристики, семантични признаци на лексемата, еквиваленти.
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Abstract. The current psycholinguistic research focuses on the analysis of linguistic facts in support of the hypothesis that
people tend to believe that they think rationally, and this tendency has its linguistic expression in lexical linguistic objects that
they use for communicative purposes. In order to emphasize on the rational in their way of thinking when communicating with
others, native speakers rely on lexical units, representing heterogeneous in composition (from a morphosyntactic perspective)
constructions that are associated with semantic wholes. The hypothesis also has its continuation: taking as a starting point, the
lexeme thought in Bulgarian, to look for examples (lexical representations and contextual meanings) in the German language,
which are in favor of the assumption that in the German language predominate lexemes whose semantic features form the
profile of the rationality characteristic - at the expense of the smaller number of representations of lexical units, through the
semantic features of which in the linguistic plan to present the expressiveness characteristic. The work is based on the thesis
of psychologists Daniel Kahneman and Amos Tversky about the two systems that guide our thinking: system 1, which is fast,
intuitive and emotional, and system 2, which is slow, conscious and logical. The research is cognitively oriented - the semantic
parameters are considered dominant, while at the same time it is based on the lexical-semantic level in the study of vocabulary
(at this level the individual meanings are considered independently as lexical-semantic variants of the word).
Keywords: rationality, intuitive thinking, characteristics, semantic features of the lexeme, equivalents.
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Аннотация. Настоящее психолингвистическое исследование сосредоточено на анализе лингвистических фактов в поддержку гипотезы о том, что люди склонны полагать, что они мыслят рационально и эта тенденция находит
свое лингвистическое выражение в лексических языковых объектах, которые они используют в коммуникативных целях. Чтобы подчеркнуть „рациональное“ в своем образе мышления при общении с другими, носители языка
„полагаются“ на лексические единицы, представляющие разнородные по составу (с морфосинтаксической точки
зрения) конструкции, связанные с семантическими целостностями. Гипотеза также имеет свое продолжение: взяв
за отправную точку лексему мысль в болгарском языке, исследователь ищет примеры (лексические выражения и
контекстуальные значения) в немецком языке, подтверждающие предположение, что в немецком языке преобладают лексемы, семантические особенности которых формируют профиль характеристики рациональности – за счет
меньшего количества репрезентаций лексических единиц, через семантические особенности которых в языковом
плане представить выразительность. Работа основана на тезисе психологов Дэниела Канемана и Амоса Тверски о
двух системах, которые направляют наше мышление: о системе 1, которая является быстрой, интуитивной и эмоциональной, и о системе 2, которая является медленной, сознательной и логической. В исследование когнитивно
ориентировано – семантические параметры считаются доминирующими, при этом оно основано на лексико-семантическом уровне при изучении лексики (на этом уровне отдельные значения рассматриваются независимо как
лексико-семантические варианты слова).
Ключевые слова: рациональность, интуитивное мышление, характеристики, семантические характеристики
лексемы, эквиваленты.
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способността им да преценяват критично е силно неа- на психология, т.е. работата има интердисциплинарен
декватна, за разлика от умението им да измислят „сце- характер. Интересът е насочен към семантичната езинарии, обяснения и интерпретации“, заявяват в началото кова реалност, към т.нар. езиково знание [8, с. 104].
на 70-те години на 20 век израелските психолози Даниъл Особеностите на тази реалност изискват разкриване на
Канеман и Амос Тверски. Човешката преценка се дефор- “теоретичните възможности за словесно означаване и
мира от „запомнящото се“, от миналия опит [1, с. 181, с. знаково системообразуване, които са предпоставка за
194]. Спонтанен продукт на предшестващите познава- прагматично-актуалното функциониране на езиковите
телни действия на хората са когнитивните схеми [2, с. единици в речта“ [8, с. 104].
40], които „[…] служат за възприемане, организиране и
Езиковото значение не се възприема директно, „а
„преработване на информацията“ […], но също така мо- се „конструира” в употребата според начина, по койгат да причинят както нейното кодиране, така и нейното то промените на значението на думите в езика се влидеформиране“ [3, с. 20-21]. По този начин когнитивните яят от контекста” [9, с. 12], а той спомага да се откросхеми действат и като „регулаторен механизъм, който ят и „граматични и лексикални специфики“, отразяваподрежда, систематизира и насочва при осъществяването щи „езиково-специфична менталност“ [10, с. 56 – 58].
им познавателните (и други също) действия на човека“ [3, Менталността е свързана с езиковата картина на света,
с. 22]. Търсейки механизмите в човешкия ум, които по- т.е. „езикът […] отразява мисленето“ [11, с. 24; 12, с. 14],
раждат грешки, Канеман и Тверски разкриват „провала на менталните измерения намират своето проявление в езичовешката интуиция” [1, с. 150]. Интуитивните очаквания ков план [13, с. 50-51; 12, с. 15; 14, с. 5]. Решението да се
на хората според Канеман и Тверски са управлявани от използва съответна конструкция или определена грамасистемно погрешно възприятие за света: „не че онова, тична морфема представлява избор на „[…] определен
което първо идва наум, е винаги погрешно, а по-скоро, образ, за да структурираме възприетата ситуация с комуче съществуването му в ума ви ви кара да се чувствате никативна цел” [15, с. 12; 16, с. 4], но „думата трябва да е
по-сигурни в правилността му, отколкото би трябвало” нещо повече от споделена дефиниция и образ“ [17, с. 17;
[1, с. 205]. Интуитивното мислене съвсем не означава, че 18, с. 26]. Най-важното условие за успешна комуникавсички решения на хората са погрешни, много от нашите ция е това, реципиентът, към когото е насочено нашето
решения всъщност са правилни – по-скоро грешките се усилие за комуникация, също действително да разбере
допускат, когато в усложнена ситуация хората, подвласт- това усилие [19, с. 3]. Към този опит за комуникация се
ни на емоциите си, правят прибързано погрешни избо- причислява и очакването на комуникативния партньор
ри, доверявайки се на интуицията си, като си мислят, че (на говорещото лице), да бъде разбран от адресата [20,
действат напълно рационално. Последни открития в нев- с. 71]. Хората развиват рутина на тълкуване и действие
робиологията описват вземането на решения като сомати- в комуникативен план, но те показват и креативност,
чен маркер, определящ се от преживяването на вторични- ако се сблъскат с притеснения или заблуди [21, с. 34].
те емоции [4, с. 303], социални по своя характер, които се Понятието креативно действие тук се разбира като приизразяват по различен начин, в зависимост от общество- знак на субективно действие, а не като институционалито, към което принадлежим. Когато се анализират реше- зирано и обективно обновяване и признаване [22, с. 100].
ния, се проявява способността на хората за рефлексия, но
Значението на думите се интерпретира на различни
особеното при нея е, че тя включва „[…] интерпретиране, нива:
анализиране, […], преценяване, вземайки предвид наши- семантиката на думата е израз на начина на мислене
те чувства и спомени“ [5, с. 314].
на носителите на даден език, който представя тяхното
В своя лекция пред историци през далечната 1972 езиково пространство [11, с. 24], значението на думата
г. в Щатския университет на Ню Йорк в Бъфало, Амос „представлява когнитивна категория, която отговаря на
Тверски описва човешката склонност към обяснения споделеното ни понятие за именувания феномен“ [13, с.
и интерпретации: „[…] тази способност да обясняваме 50 – 51]. Възприятието за света е „общоприето от езикоонова, което не можем да предвидим, дори при липса- вата общност […]. Общоприетите образи са дълбоко зата на всякаква допълнителна информация, представля- ложени в езиковото възприятие на носителите на езика“
ва важна, макар и трудноуловима слабост на мислене- [11, с. 23], но това възприятие за света не е константа, то
то ни” [1, с. 19]. Настоящата работа е инспирирана от се формира и трансформира [23, с. 15], световъзприемаосновополагаща теза на Канеман и Тверски, според нето подлежи на развитие [24, с. 36];
която тази важна слабост на мисленето ни се дължи на
- семантиката на думата е израз на „[…] отношението
начина на функциониране на две системи, които упра- на думите към мислите, но също така и […] на отношевляват мисленето ни: система 1 – бърза, интуитивна и нието на думите към действителността– начина, по койемоционална, и система 2 – бавна, съзнателна и логична то говорещите се ангажират с едно споделено разбиране
[6, с. 21]. Механизмът на интуитивно мислене (система за истината“ като така индивидуалното знание вече е
1) [6, с. 19] корелира с характеристиката експресивност, разширено до споделено знание [17, с. 9, с. 542; 25, с.
а механизмът на рационално мислене (система 2) – с ха- 40]; значението възниква на база нашия опит и интеракрактеристиката рационалност. С помощта на характе- ция с действителността около нас [26, с. 19];
ристиките експресивност и рационалност в работата се
- семантиката на думата е и израз на връзката между
прави опит да се анализират семантични еквиваленти в „[…] думите и социалните отношения – как хората изнемския език на лексемата мисъл в българския език, как- ползват езика не само за да пренасят идеи от една глава в
то и да се конкретизират отделни семантични признаци друга, но и за да установят типа взаимоотношение, кой[7, с. 57], чиято съвкупност в езиков план представя про- то искат да поддържат със своя събеседник“ [17, с. 10],
фила на гореспоменатите характеристики. Изследването тя е израз на идеята за социална интердепендентност и
представя кратка част от по-обширна разработка в съ- договорености с другите комуникативни партньори [27,
поставителен план, в която се подлагат на контрастивен с. 118].
анализ синоними на лексемата мисъл в българския и сиГрешка при подобни интерпретации би била обаче,
ноними на лексемата Gedanke в немския език.
както отбелязва и когнитивният психолог и лингвист
Ексцерпираният материал се представя чрез лекси- Стивън Пинкър, да ги съотнесем към самия език, тъй
кографски източници на немски език (лексикографска като „[…] езикът е преди всичко средство за изразяване
ексцерпция), Липсата на достатъчно психолингвистич- на нашите мисли и чувства и не трябва да бъде смесван
ни изследвания на семантични еквиваленти на лексеми в със самите мисли и чувства“ [17, p. 35].
когнитивната сфера аргументира и предмета на изследДруг съществен от теоретична гледна точка аспект
ване на настоящата работа. Изследването е посветено на е изясняването на термина еквивалентност, което е нетема, която се отнася до няколко области – когнитивна обходимо поради дискусията, възникнала при дефинилингвистика, лексикология, семасиология и когнитив- рането и категоризирането му. При голяма част от лекOECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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семите е възможен не само един превод, а контекстът
АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ
предполага и различни начини на превод – това обстояПредложената в настоящата работа теза се позициотелство поражда сложните отношения между лема и ек- нира в гореизложения когнитивно-лингвистичен контививаленти. Най-често срещаното отношение на еквива- нуум, като се акцентува върху допускането, че хората
лентност е частичната или непълната еквивалентност. са склонни да вярват в това, че те мислят рационално и
Отношенията на еквивалентност между немските и бъл- тази склонност има своя езиков израз в лексикални езигарските лексеми представляват сложна комбинация от кови обекти, които те използват с комуникативна цел. За
конвергенция и дивергенция, наречена мултивергенция, провеждането на успешна комуникация е изключително
която някои лингвисти, работещи в областта на теорията важно „[…] споделеното знание за човешката рациона лексикографията, определят като най-важния вид от- налност“ [17, с. 541]. За да изтъкнат „рационалното“ в
ношение на еквивалентност [28, с. 67].
начина си на мислене при общуване с другите, носитеМЕТОДИ
лите на даден език разчитат на съответни лексикални
За приносния характер на настоящата работа е опре- единици, представляващи разнородни по състав (от морделящо и това, че създадената методология би могла да фосинтактична перспектива) конструкции, асоцииращи
послужи като основа за други семантични интерпрета- се със семантични цялости. Назоваването не означава
ции, тъй като се разглеждат възможни семасиологични само обозначаване на определен обект, това е и начин
отношения на съответствие на лексема в българския език за предаване „с помощта на езика на някакво мислови нейни еквиваленти в немския език (въз основа на посоч- но съдържане“ на информация [38, с. 201]. Така думата
вания за двата езика общ индоевропейски произход може функционира като когнитивен механизъм, като средство
да се отбележи, че те са далечнородствени езици – това за трансформация на информация [12, с. 14; 39, с. 4-5].
обстоятелство е в основата на опита да се потърсят приТаблица 1
лики и сходства в разработка, част от която е настоящата
работа). Изследването има за цел да изследва лексикални
репрезентации в немския език, които аргументират предположението, че в немския език преобладават семантични еквиваленти на лексемата мисъл, 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 експресивност. За изходна величина при анализа в работата се приема лексемата мисъл в българския език, като се
използва 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. Редица автори смятат, че анализът се извършва посредством езиковата интуиция на
изследователя [29, с. 4], но винаги в основата на анализа
е конкретният езиков материал [30, с. 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 лексико-семантичната система, т.е. лексико-семантични варианти” [31, с. 52].
Лексико-семантичният аспект има отношение както
към езиковите номинативни единици, така и към езиковите значения, разглеждани в система [32, с. 54; 33, с.
8]. Семното описание в рамките на лексикалната група
може да се извърши с различни методи, един от които
е семен анализ на речниковите дефиниции [34, с. 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
[35, с. 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
[36, с. 189-190]. Езикови явления, обсъждани в работата,
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 [30, с. 13; 37]. Това обстоятелство произтича от липсата на комплексен подход към
изследваните лингвистични факти, изискващ анализ не
само от чисто лингвистична позиция, а обединяване и
синхронизиране на анализи от семасиологична, психолингвистична и културологична гледна точка.
*Таблицата е съставена от автора.
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Ексцерпираният материал в работата е извлечен от
лексикографски източници на немски език [40; 41; 42;
43], преводът на български език е на автора на изследването. Избраните лексеми са репрезентативни с оглед
на различни семантични признаци, които се откроиха в
резултат на семния анализ на речникови дефиниции на
лексемите, като тук не се представят синонимни отношения, които, изразявайки кореферентност, се отличават
предимно с общи когнитивни, но в същото време и с някои различни прагматически значения. Синоними като
напр. Gedankenblitz [внезапно хрумване] и Geistesblitz
[внезапно остроумно хрумване] са обект на лексико-семантичен анализ в друга разработка на автора.
Речниковите дефиниции, извлечени от три източника, са предложени в табличен вид и служат като основа за идеята на автора да обедини лексеми в лексико-семантично поле, представящо характеристиката
експресивност, като чрез семен анализ се открояват
признаците спонтанност, внезапност, вълнение, интуитивност и тревожност. (признаците са предложени
от автора). Чрез интегралните семантични признаци
убеденост, предпазливост, последователност, точност, предходност, перспективност, логичност, далновидност, дълбочина, общ поглед (обхващане отгоре)
и поглед отстрани (отвън), в лексико-семантично поле
се обединяват други лексикални единици. При семния
анализ на речниковите им дефиниции авторът на работата акцентува върху тяхната принадлежност към лексико-семантично поле, насочено към характеристиката
рационалност.
Таблица 2

ИЛИЯЗОВА Айля Реджеб
ЛЕКСЕМАТА МИСЪЛ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И НЕЙНИТЕ ...

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. От представените в таблица 2 лексеми, обединени в лексико-семантично поле, представящо
характеристиката рационалност, единствено лексемата die Überlegung [обмисляне] притежава семантичния
признак предходност [44]: налице е поредица от мисли,
предшестващи дадено решение, като тази предходност е
свързана с последователност и с предпазливост.
Лексемите der Einfall [мисъл, хрумване, идея] и die
Erleuchtung [просветление, прозрение], причислени към
лексико-семантичното поле, представящо характеристиката експресивност, 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.
ИЗВОДИ
Ако хипотетично се приеме, че хората винаги са рационално мислещи, това най-малкото би означавало, че
те винаги трябва да могат:
- да преценяват какво искат: изправени пред избор,
да могат да подредят различните алтернативи логично
(според собствените си предпочитания);
- да откриват грешки в това, което правят;
- да анализират решенията си, т.е. да притежават способност за рефлексия, [45, с. 18-19], а рефлексията при
хората в много голяма степен е свързана с използването
на езика [46, с. 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 [6, с. 15-16].
От 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 по-наличен е той за тях – за
толкова по-вероятен го намират“ [1, с. 179]. Така този
сценарий има по-голяма тежест при всяка тяхна преценка. Рационално мислещият човек следва да е несигурен в
*Таблицата е съставена от автора.
разсъжденията си, защото ако той е абсолютно сигурен
Три от представените в таблица 2 лексеми обединя- в тях, той би могъл да се “самоподведе“ и да направи
ват опозиционни от гледна точка на представената теза грешка. От друга страна, при несигурност е необходима
семантични признаци: лексемата der Gedanke [мисъл] преценка, а когато е налице такава, съществува и огромсъс семантични признаци вълнение, тревожност и ло- ната възможност хората да сбъркат. Потребността от сигичност, лексемата die Meinung [мнение] със семан- гурност, която хората изпитват, ги прави податливи към
тични признаци спонтанност и убеденост и лексемата грешка. Да се признае възможността за грешка означава,
der Sinn [смисъл, мисъл] - [чувство, усет, разбиране], да се признае несигурността, следователно човек трябва
със семантични признаци интуитивност и логичност. да се опита да запази чувството за собствената си погреКогато става дума за изразяване на лично мнение със шимост [1, с. 206]. В тази връзка Канеман посочва още
субективно отношение, присъства неизбежно и емоцио- едно ограничение на човешкия ум: нашата увереност в
нален елемент, а според тезата на Канеман и Тверски онова, което вярваме, че знаем, както и нашата неспособпървоначално се включва интуитивната ни емоционална ност да признаем своето незнание [6, с. 21]. Хората все
система 1, вследствие на което преценката ни би могла пак биха могли да се доверят на интуицията си, твърди
да бъде спонтанна, дори необмислена. Лексемата die Георги Менгов, ако са изпълнени следните три условия,
Meinung [мнение] в немския език е и с активно значение (от които най-проблематично е третото условие):
‘съществуващи в съзнанието на общността мнения във
- да се разполага със запас от голям брой наблюдевръзка с определени (политически) факти’ (срв, таблица ния, т.е. да е натрупан опит;
1). Този семантичен скок в едно ново значение се дъл- да се прояви усилие, за да се намерят съществените
жи на вътрешно-семантични отношения, които водят до връзки между различните действащи фактори, т.е. да е
семантично разчленяване и до семантични варианти на натрупано теоретично знание;
лексемите.
- средата, в която се намират хората, да притежава
Лексемите der Einblick [осъзнаване, вникване] и die достатъчна стабилност, устойчивост и прогнозируемост,
Abwägung [обмисляне] притежават на пръв поглед един т.е. светът да не претърпи промяна по отношение на ваи същ семантичен признак дълбочина, но докато при жни за хората аспекти, за да не бъдат обречени на провал
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техните предположения [47, с. 3-4].
В основата на стремежа да се анализират интуитивните оценки и избори стоят емоциите, на които са подвластни хората [6, с. 19], тъй като емоциите направляват
техните възприятия, като оказват влияние върху процеса на съхранение на информация в мозъка [48, с. 7]. С
експресивността 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 [49]. Обстоятелството, че хората, мислейки за себе си, се идентифицират със система
2, със „съзнателното, разсъждаващото Аз“ [6, с. 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. 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“ [17, с. 35]. Анализиран в когнитивен план, за
словесния знак е характерен и конотативен компонент,
който от своя страна обхваща и експресивни микрокомпоненти [50, с. 57; 12, с. 18]. Лингвистични езикови обекти в настоящата работа са анализирани в полза
на първоначалната хипотеза, че определени ментални
особености могат да станат явни чрез наличието на лексеми в немския език, които са семантични еквиваленти
на лексемата мисъл в българския език, както и че идентифицирането с разсъждаващото Аз намира израз в
по-големия брой лексеми в немския език, обозначаващи
разсъждаване, обмисляне и внимателно преценяване.
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