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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

Свещената книга на сикхите — Ади Грантх (АГ) 1  — представлява
внушителен по обем, структурирано съдържание, както и историческо и
идеологическо значение текст, който може да предостави материал за
системно изучаване и научни разработки в най-различни области на научното
познание. Въпреки че текстът на този паметник започва да се изучава от
самото си появяване, нерешените проблеми и въпроси далеч надхвърлят броя
на отговорите и детайлно разработените области: някои аспекти са по-добре
осветени, а други игнорирани, при това незаслужено. Определени части на
АГ, определени химни и поеми се оказват по-популярни и по-често цитирани
от самите адепти. Сред тях са сутрешната молитва „Джапу джи” (мърмо-
рене), поемите „Аса ди Вар”  (Ода в рага Аса)  и „Сукхмани” (Блаженство за
душата) и разглежданата в настоящата дисертация „Барах-маха” (дванадесет
месеца). Но има други, които окото на изследователя е подминало.

Точно така стоят нещата с „тематичните поеми”, чийто обединяващ
структурно-композиционен принцип е заложен в природната повторяемост
на времето, или темпоралните цикли. От една страна, ако темата на Барах-
маха е добре разработена и на общоиндийско ниво и конкретно за сикхизма,
то за другите видове поеми от темпорално-цикличния жанр (ТЦЖ) такива
липсват. Отсъствието на разработки в това направление ни подтикна към
търсене, което в крайна сметка определи и темата на настоящата дисертация
— „Темпорално-цикличен жанр в Ади Грантх”. Темата е предизвикателна и в
общосемиотично отношение, и в проекцията на частни проблеми на
поетичната форма като поетика, семантика и композиция.

Цели на изследването: след комплексно проучване на подбраните
произведения и разглеждането им на различни нива (морфологично,
семантично,  стилистично, композиционно), те да се обединят в една група,
въз основа на която да се изведе „темпорално-цикличният жанр” (ТЦЖ) в АГ
и да се обоснове неговата функционална значимост; да се потвърди
важността му като продуктивен модел за религиозно-идеологическата
проповед и за разпространяване на идеите на сикхските гуру и да се осмисли
в контекста на други жанрове в Ади Грантх, както и на сходни жанрове във
фолклорната традиция и аналогичната религиозна литература от същия
период.

За постигане на така набелязаните цели е необходимо осъществяването
на няколко основни задачи: Нулева, или предварителна задача -  обработка на
избрания текстов материал: лингвистичен анализ, граматически и

1 Ади Грантх е свещената книга на сикхите, компилирана през 1603-04 г. от петия
сикхски гуру Арджан. Тя представлява сбирка от поетични творби на сикхските гуру,
техните идеологични поети-предтечи и съвременници, и върху 1040 страници обединява
над 4000 самостоятелни поетични произведения с различен характер и обем, групирани
във функционални раздели „раги”, според музикалното изпълнение.
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семантически разбор с разбиране и превод. Преводът ще послужи за
изпълнение на основните задачи: 1) семантичен анализ на текстовете и
построяване на семантични схеми, които биха дали визуална представа за
наличието на дълбинни структурни и композиционни процеси; 2)  лингво-
стилистичен анализ на текстовете, както и анализ на текстовия материал от
гледна точка на науката за стиха; 3) лингво-поетически анализ на текстовете
с цел изясняване на прагматичната им насоченост и наличието на средства на
въздействие; 4) композиционен анализ на дадения текстов материал.

Същинският обект на настоящото изследване са конкретните текстове
от АГ. Сред тях са следните автономни поетични произведения: Пахар (ПХ),
Вар-сат (ВС), Барах-маха (БМ), Тхитти (ТХ), и Рутти (РТ).  В АГ има
четири химна, наречени Пахар — два на Гуру Нанак и по един на Гуру Рам
Дас и Гуру Амар Дас. Жанровите разновидности Барах-маха, Вар-сат,
Тхитти са представени от по две поеми с различна, макар и съпоставима
дължина, а Рутти и Дин-рен се срещат само по веднъж. Текстовете са под-
брани по формален признак — присъствие в названието на определен време-
ви макро- или микро-цикъл (година, състояща се от 12 месеца или от 6
сезона; светлата или тъмната страна на лунния месец; седемте дни на седми-
цата; части на денонощието, наречени пахар, или букв. „стража”). Освен
названието, текстовете предполагат вътрешно структуриране съгласно итера-
цията2 на съставляващите времеви единици в обединяващата ги по-голяма
такава (например, седем дни в една седмица, или 12 месеца в годината).
Следвайки традиционното подреждане на материала, текстовете се разпола-
гат в разделите на АГ, посветени на следните раги3 — Сири, Мадж, Гаури,
Билавал, Рамкали, Тукхари, автори на текстовете са първият, третият, четвър-
тият и петият сикхски гуру, както и средновековният поет Кабир. Материа-
лът се развива от най-краткия елемент — пахар в рамките на денонощието,
към най-дългия — слънчевата година, съставена от 6 сезона или 12 месеца.

Предметът на настоящата докторска дисертация са структуро-
определящите черти на даден текстов комплекс/комплекси, включени в
свещената книга на сикхите — АГ, и обединени в общ жанр (жанроподобна
група или комплекс) с темпорално-циклична характеристика.

Сред методите, използвани в настоящото изследване, са методът на
системния анализ (включително определяне и изследване на обекти,
обработка и систематизация на получени данни; построяване и изследване на
идеализиран обект), описателният метод (със съпътстващи поддейности като
наблюдение, съпоставяне, класификация, експеримент) и методът на научно
моделиране; методът на сравнение и аналогия, както и математическият
метод на сравняване на операции. С други думи, приложени са стандартните

2 Итерацията (от латински iterare „повтарям“) е термин, обозначаващ най-общо
казано 'повторението на даден процес'. Итерацията е стъпка в процес, който се прилага
най-често за решаване на количествени проблеми, и който се повтаря неколкократно.

3  Музикални ладотонални комплекси, служещи за предаване на определени
емоции и настроения.
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изследователски методи за работа в областта на литературознанието,
лингвостилистиката и лингвопоетиката.

Методите, използвани за семантичната част на изследването, са взети
от „Граматика на семантиката” на Касабов и това са интуитивно-
дистрибутивен анализ, компонентен анализ, психолингвистичен метод
(включващ психолингвистичен, асоциативен експеримент), методи за
семантичните полета, метод на лингвистично (лексико-семантично)
моделиране, семантични парадигми и лексико-семантични полета.
Изследването е обогатено с идеи и формулировки на Вежбицка и Лекомцева.

В лингвопоетическата част на изследването използваме метода на
лингвопоетично съпоставяне, при който текстът се разглежда като
съвкупност от елементи на функцията на въздействието и ни позволява да
констатираме, че един или друг похват е в по-голяма степен
лингвопоетически значим в едни текстове и в по-малка — в други. Методът
може да се прилага както върху самостоятелни текстове, така и върху
взаимозависими текстове, където единият е „вторичен” спрямо другия.
Успешно работещ е и методът на лингвопоетическа стратификация, който
предполага открояване на пластове (или страти) със сходна образна и
лексикограматична структура и стилистични особености, които могат да
обединят текстовете около една стилистична доминанта.

В лингвостилистичния анализ се използва комплексна методика,
включваща метода на анализ на стилистиката на ресурсите, т.е. от средства
към функции, с цел да се определи как стилистичните езикови средства са
използвани в текстовете на конкретни произведения, автори и жанрове; и
функционалният метод, с помощта на който се установява значимостта на
определени закономерности във функционирането на езиковите средства за
спецификацията на стила. Освен това принципът на единството на формата и
съдържанието, или признаването на взаимната обусловеност на повърхнин-
ното (структурно-езиковото) и вътрешното (смислово-съдържателното) ниво
на езика; принципът на координация на общото и частното, което предполага
разглеждане на частното (лексикална единица, изказване или цял текст) или
като част от цялото, или като единица с краен конкретен характер. Най-важен
ни се струва многоаспектният анализ на взаимосвързани езикови единици в
процеса на тяхното функциониране.

Семантичният метод е свързан с анализа на едни или други езикови
елементи от гледна точка на тяхното съдържателно и смислово значение в
обкръжаващия ги контекст или в произведението като цяло.

Сравнително-диахронният метод изучава процесите на формиране на
функционалните стилове във връзка  с промяна на социално-историческите
условия и екстралингвистичните фактори.

Методът на лингвопоетическата интерпретация предполага тълкуване
на текстовото съдържание въз основа на разкриване на системно-
семантичните отношения на езиковите единици от различни нива.

Композиционният анализ е вдъхновен от „Поетиката на композицията”
на Б. Успенски и се осъществява в синхрон с методите на структурно-
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семиотичните изследвания, а именно — естетически анализ, базиран върху
структурния подход и „подхода за определяне на гледна точка”.

Произведенията, разглеждани в настоящата работа, досега не са били
обединявани в обща категория. Като правило всеки път, когато се цитира
конкретно произведение, това се случва според рагата, в която то се
изпълнява, според името на автора, или и според двете. Дисертацията е опит
за конструиране на липсващата категория върху иманентния семантичен
структуроопределящ принцип на темпоралност (и по-конкретно, периодична
повторяемост на времето, или темпорална цикличност — ТЦ), заложен в
основата на група текстове от АГ.

За потвърждаване на релевантността на подобна категоризация,
избраните текстове са подложени на комплексен анализ на различни нива, с
което се проверява доколко работещ е  принципът на ТЦ — дали може да има
смислова ангажираност за формирането на вътрешната структура на всяко
произведение, както за отделните му съставни части, така и за цялостната му
композиция.

Всяка творба с темпорално-циклична характеристика се сравнява в
рамките на групата и се прави опит за откриване на макроструктурни
аналогии в цялостната композиция на АГ. Освен това принципът на ТЦ ни
позволява да излезем извън периметъра на произведенията от темпорално-
цикличния жанр (ТЦЖ) и да преминем на ниво макроструктура на АГ и дори
да потърсим глобално обобщение за макро-макроструктура на сикхската
сакрална литература.

Получените резултати ще ни дадат възможност да определим разглеж-
даните текстове от АГ като обединени от общи жанрови черти и ще ни
позволят да формулираме съществуването на темпорално-цикличен жанр
(ТЦЖ) в АГ.

Друг важен акцент на настоящата дисертация е опитът за формулиране
на функционалната значимост на произведенията от ТЦЖ и тяхното разглеж-
дане от гледна точка на адресата на религиозно-идеологическата проповед.

Две важни съставни части от настоящата дисертация бяха предложени
на индологическата и филологическата научна общност като доклади на
научни конференции в това число и международни. Единият доклад —
„Пенджабски фолклорни песни „Барах-маха” — бе представен на
Конференция на млади учени във ФКНФ през май 2009 г. Другият доклад
„Ади Грантх: матрично структуриран многомерен масив” бе представен на
международната индологическа конференция, състояла се в София през
септември 2009 г., както и на международната лингвистична конференция,
организирана от Университета Панджаби в Патиала, Индия през февруари
2010 г. Този доклад подробно разглежда композицията на АГ от гледна точка
на математическото моделиране и уподобява структурата ѝ на многомерен
масив. Новите данни за структурата на АГ, и характеристиките на
съставляващите я текстове, получени в хода на работата върху настоящата
дисертация, са включени в курса „Въведение в сикхизма”, който авторът чете
в бакалавърски и магистърски програми в ЦИЕК на ФКНФ на СУ.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В Глава 1 са изложени теоретичните основи, необходими за адекватен
анализ на избрания материал. Обосновани са понятията „темпоралност” и
„цикличност” като важни отправни точки, което позволява да ограничим ана-
лиза до определени равнища. Дефинирани са критериите за изработка на
семантичен речник-минимум, който се оформи като списък от семантични
„емблеми”, достатъчни за построяване на семантични схеми на избрания
текстов материал. За целта чрез семиотични квадрати бе обоснована
процедурата за определяне на семантичното римуване и символизация. В
третия раздел са разкрити някои специфични граматични проблеми от
гледище на семантиката на морфологията, необходима за анализа. Отделно
са разгледани стилистичните средства: поетични фигури и тропи в две
трудносъвместими системи — античната и древноиндийската. В петия раздел
са обосновани възможностите за текстов анализ от позициите на
лингвопоетиката, която е неразривно свързана с лингвостилистиката. В
последния раздел се разглежда общата композиция на текстовете в аспекта на
композиционната поетика. Накрая теоретичните подходи са обединени, като
е създадена оперативна теоретична рамка за разглеждане на всяко от
произведенията от ТЦЖ.

Параграф §1 на Глава 1 се занимава с понятието „жанр”,
„темпоралност” и „цикличност”. Мнението на автора е, че колкото по-пълно
характеризираме произведението в жанрово отношение, толкова по-
конкретно ще схванем много от неговите съществени черти, които се
определят точно от избраната за него от автора точка на пресичане на всички
жанрови плоскости. Именно затова в изследването се прави опит ТЦЖ да се
разгледа като синхронно-диахронна система в различни аспекти: семантичен,
морфологичен, стилистичен, лингвопоетически. За настоящата работа в
понятието жанр се интегрират и някои формални и съдържателни признаци.
Жанрът за нас е „група литературни произведения, в които теоретически
може да се намери обща „външна” (размер, структура) и „вътрешна”
(настроение, отношение, замисъл, с други думи — тема и аудитория) форма.
В същото време жанрът съдържа механизъм на променливостта, произтичащ
от самата му същност, изразена от Аверинцев по следния начин: „За да
бъдеш класик в жанра, трябва да надскочиш другарите си по жанр, а за да ги
надскочиш, трябва поне с нещо да се отличаваш от тях”4, т.е. да надскочиш
стереотипи, които се възприемат като щампа. Без да се задълбочаваме
рисковано в теорията за жанровете, където все още не всички въпроси са
напълно решени, под термина жанр тук ще разбираме тип художествено
произведение, който в рамките на своя собствена система от подвидове,
намерила място в АГ, има свои „знакови” външен формален и вътрешен
съдържателен план. От една страна, жанрът в АГ е завършен и кристализиран

4 Цитирано по „Липгарт А.А. Основы лингвопоэтики. КД Либроком, М., 2010”, стр. 85.
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(запечатан завинаги в канона — синхронно), от друга — можем да
наблюдаваме опит за игра вътре в жанра от различни автори (диахронно).

Идеята за времето и неговата цикличност традиционно заема централно
място в индийската древна и средновековна култура. От ведически времена
цикличното повтаряне на времето се асоциира с образа на калачакра, или
„колелото на времето”. Оста му е неподвижно закрепена, всяка точка се
завърта около нея и се връща на старото място. Концепцията за цикличното
време се подсилва от основополагащото учение за кръговрата на живота и
преселването на душата — самсара. Това прави безкрайно не само
световното време, но и времето на съществуването на душата. От друга
страна, животът на човека представлява един неизменно повтарящ се цикъл:
човек се ражда, преминава през различни стадии на живота, свързани с
определен ритуализъм (раждане, даване на име, обучаване, брак; ритуали на
инициация и др.). Това обаче не означава, че индийската култура не познава
линейното време (като процес) — в рамките на всеки един отделно взет
цикъл (като формална структура) времето се възприема като линейно.

Отнесено към учението на Нанак, който отрича необходимостта от
ритуализма, обслужван от астрологията на брахманите, разработеното
брахманско знание се прилага само като принцип на подобието на по-малък
цикъл, съдържащ се в друг, по-голям. Поради това времевите периоди в АГ
са възприеманите от човека, значимите в ежедневието и в съизмеримите в
рамките на живота му природни цикли — години, представени като сезони;
месеци, представени като последователности от дни през „тъмната” и
„светлата” половина на луната; дни на седмицата; денонощието като ден и
нощ, и като последователност от стражи пахар. Всички изброени са реални
цикли, подчертаващи, че с помощта на учението на Гуру, човек може да
достигне освобождаване от космическата илюзия още във времето на този
свой реален земен живот.

Вторият параграф артикулира и обосновава семантичния анализ на
подбраните текстове. Идеята за включване на семантиката на стиха в сферата
на поетиката принадлежи на М. И.  Лекомцева, която изтъква необходимост-
та от систематично изучаване на семантиката на стиха и преди всичко, от
самостоятелно представяне на плана на съдържанието, като смята, че такъв
анализ ще открои някои нови закономерности в построяването на поетичния
текст5. Така в плана на съдържанието отделни пълнозначни думи могат да
създават пълни и непълни аналогии, връзки, асоциации и различни типове
отношения, които могат да се нарекат семантична рима.

За целта е необходимо да създадем емпиричен списък от нарочно
подбрани думи-термини, използвани за обозначаването на значими в
религиозната поезия (живот) явления и понятия. За сикхизма, както и за
всяка друга религиозна система, в този списък водещо място ще заемат
такива общи думи-понятия като Бог, човек, душа, съдба, добро, зло, грях,
разплата, раждане, живот, смърт. След това този списък ще бъде попълнен от

5 Лекомцева М.И. Устроение языка. М.: ОГИ 2007, стр. 239.
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думи-понятия, характерни за собствено сикхската религиозна доктрина, за
специфичния ѝ философски апарат и ритуално действо. Накрая списъкът
може да бъде доокомплектован с понятия, характерни за конкретния гео-
исторически и културно-ареален контекст. Размерът на първоначалния
списък е произволен и се определя изключително и само за удобство при
опериране от страна на изследователя.

Това ще са т. нар. „ключови думи”, разбирани, ако следваме А.
Вежбицка, като думи „особено важни и показателни за отделно взета
култура”, някои от които „могат да се анализират като централни точки,
около които се организират цели области на културата”6.

Думите-понятия от избрания списък могат да се групират по
семантична близост като пълни или частични синоними (хипоними,
хипероними, квазисиноними) и антоними и така да се оформят семантични
гнезда. Семантичната им близост се определя метонимично, символично,
синекдохично и пр.

Методът за установяване на семантична близост (разпределяне на
семантичните признаци) е почерпан от труда на И. Касабов „Граматика на
семантиката”, който изгражда една митологична езикова картина на света,
представена от надградени по степен на общност и семантично включване
семиотични квадрати (СК), в която от най-общия в семантично отношение
термин се пораждат останалите подредени думи-термини в системата на
езика.

Най-общо казано, семиотическият квадрат представя система от
понятия, взаимосвързани с логически връзки, онагледени от логическия
квадрат (ЛК),  известен още от XI  в.  Методът на СК е теоретично развит от
Греймас 7 . Под СК се разбира зрителното представяне на логическата
организация (членение) на една или друга семантична категория (S)
посредством два типа бинарни отношения — отношения от типа „А/Ā”,
характеризиращи се с опозицията „наличие/отсъствие” на определен признак,
и отношения от типа „А/не-А”, така или иначе проявяващи един и същ
признак, който присъства и в двата случая
в различни форми. Ако наречем
опозицията „А/не-А” семантична ос, ще
забележим, че всеки един от двата члена на
тази ос е способен сам да влезе в ново
отношение от типа „А/Ā”. Представянето
на това множество отношения тогава ще
приеме формата на квадрат:

6  Вежбицкая А., Понимание культур, через посредство ключевых слов. М.: Языки
славянских культур. 2001, стр. 35-37.

7 Цитирано по Касабов И. Граматика на семантиката. УИ „Св. Кл. Охридски”, София,
2006, стр. 57-58

А не-А

Āне-Ā

S1 S2

Ŝ2 Ŝ1
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Сат Гуру (Г)

Майа (Ма)Човек (Ч)

А Г=А1

Ма=-АЧ=-А1

Абсолют (А)

сакрално

профанно

ми
ст

иц
из

ъм религия

Като разглежда подробно ЛК и СК, Касабов, твърди, че всеки
неопределен термин от всеки изкуствен език още „с неговото утвърждаване
автоматично (по законите на логиката) поражда още 3 взаимосвързани с него
в опозитивни (и пресупозиционни подчинени) термини като членове на
образуваната от тях  елементарна парадигма” и „всяка (произволно взета)
отделна дума от естествения език, в момента на нейното семантично
утвърждаване като реално съществуваща (като функционално единство на
плана на израза и плана на съдържанието), не остава семантично изолирана, а
веднага образува парадигма на опозиции от посочения тип, а структурните
йерархии на парадигмите образуват система” 8 . Да предположим, че
членовете на такава парадигма ни дават основание да говорим за семантичен
резонанс, или семантична рима, съществуващи между тях.

Важно е да се каже освен това, че всяка дума може да построи голямо
количество парадигми, основани на СК, като се противопоставят различни
аспекти на едно явление, например отделни значения на определена лексема
от текста. Очаквано и логично е в центъра на вниманието на религиозната
поезия да бъде Бог. Сикхизмът изтъква, че Бог е Абсолют (ниранкар) без
качества (ниргун). Но това централно понятие в системата се оказва
дотолкова основополагащо — и теологично, и текстологично, както и
смислово обвързано с множество други понятия, че е в състояние само̀ да
конструира голям брой парадигми. Като пример от една страна можем да
вземем Божествения Абсолют — Ниранкар (неразбираем и недостижим за
човека), а от друга, Божествения Логос — Сат Гуру (начин на явяване на
божественото в постижима за човека форма ). Тук следователно виждаме
противопоставяне на членовете на семантичната ос по признак плюс-
постижимост за човека — минус-постижимост. На всеки един член може да
намерим противопоставен (противоречащ) елемент — например, Майа, като
вселенски принцип на илюзия против Абсолютната реалност, като
универсална заблуда против Абсолютната истина, и в крайна сметка като
противопоставяне на Духа спрямо материята; Логоса — Сат Гуру
(трансцедентния гуру) можем да противопоставим на обикновено човешко
същество, заплетено в мрежи-
те на Майа. По сходен начин
могат да се образуват много
други парадигми. Освен общо-
езиковите синоними трябва да
взимаме предвид и такива
единици, синонимичността на
които се определя от дадения
тесен контекст.

Методологично ще определим оперативен начин за проявяване на от-
делни семантични единици — това ще е отрицателната трансформация. Част
от текста, към която се отнася отрицанието, представлява елемент от семан-

8 Касабов И. Грамматика на семантиката. УИ „Св. Кл. Охридски”, София, 2006, стр. 59.
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тичната структура. В случай че има синонимичност на две или повече транс-
формации, ще смятаме, че се отнасят към една и съща дълбочинна структура.

Гореизложеният метод за анализ на семантичните елементи в
произведенията от АГ е приложен при построяването на семантичните схеми,
отразяващи семантичните отношения между елементите на химните, или
поемите (Приложение 4). За емблеми използваме букви от кирилицата —
една, две или три. Първата от тях е главна буква. Логично е антонимите да се
обозначават с еднаква, съвпадаща емблема, но със знак минус — „(-)”.

Списък на семантичните емблеми
А Абсолют, Бог

АС Бог — синекдоха (различни имена)

АМ мъж — Божественият Съпруг

Аз его, хауме, аз

Б блаженство, щастие, удоволствие

В
вектор, път, развитие, извеждане; даване,
взимане; качване слизане; отиване,
връщане. = verbum

Г гуру, Логос

Гд гордост

Д дом, двор (божи)

Де действие, правене, активност

Др съд божий, съдилище

Е грешка, заблуда, блуждаене

Ж желание, жажда, болка, нужда, страдание

Жв живот, съществуване; сила, младост

Жв(-) небитие; старост, слабост

Жд жена — „съкровище-душа”; всички
производни на „жива душа”

Жл съжалявам, жалост

Жр жертва, жертвам се

З защита

Зв звук, звучене, чуване, слушане

Зн знание

ИА име Божие

Ис истина

К карма; ефект, резултат

КЛ запис на делата — лекх (карма)

Кол количество, броене, много, всички

Кол(-) малко

Кр
красота, украшение;
богатство, съкровище

Л любов

Лк локус

Лч(+) някой

М ман, душа, его, хауме

МА милост божия

Ма Майа, илюзия

Мс мисъл, разум, рацио; внимание

Н Нанак (такхалус)

П полза, (материално) благо, цена, стойност

Пм памет, спомняне, симаран

Пр приятел, възлюбен; привързаност, връзка

Пч причина; първопричина

Р раждане, превъплъщение, инкарнация

Сб съдба, участ

Св светлина

Сд свобода; спасение

Сд(-) вързан, зависим

Сл служба, молитва, почитане, надежда;
медитация, аскеза

См смърт

Ср среща, завръщане, намиране, получаване

Ср(-) раздяла

Ст стабилно място; опора, помощ

Стр страх Божий, ужас

Сх естествено, лесно, сахадж

Сщ съществуване, битие

Т творение, творец

Тл тяло, част на тяло

Тм времеви показател (темпорален маркер)

Тр търсещ, търсене

Ув уважение, чест

Фр форма, дреха, облик; външен признак

Ч чистота, неопетнен

Я явление, откровение, лицезрение, виждане

Ø отсъствие, нищо, празнота

Хк хукам; божествена заповед, божия воля.
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Третият параграф на Глава 1 разглежда граматическия аспект на
изследваните текстове от една страна като специфика на глаголната им
морфология с фокус върху темпорално-аспектуални особености, а от друга
как последната се отразява върху смяната на аудиторията или адресата на
посланието, заложено в текстовете.

Езикът на АГ в цялото му диалектно разнообразие представя ранния
стадий на новоиндоарийския (НИА), което в плана на глаголната морфология
означава появяване на аналитичен модел на аспектулаността в глаголната
парадигма. През предходния етап в развитието на късния средноиндоарийски
(СИА, представен от апабхрамша) в синтетичната глаголна парадигма на
миналите времена няма аспектуални форми, докато късните НИА езици
(например хинди или панджаби) притежават пълни аналитични темпорално-
аспектуални глаголни парадигми. В  езика на АГ такива форми се срещат, но
са морфологично нерегулярни и затова в текста можем да ги смятаме за
темпорално маркирани по презумпция.

Тенденцията към аналитзъм от една страна, и към аспектуалност в
глаголната парадигма, от друга, може да бъде видяна в появяващите се, макар
и все още нерегулярни сложни глаголни форми. Тези форми контрастират с
най-често срещаните немаркирани форми в АГ — тези на архаичен презенс.
Идеята да се противопоставят с точно тези форми, интерпретирани като
немаркирани в ТЦЖ произведения от АГ, е подсказана от изследването на
проф. Т. Евтимова на езика на пословиците и поговорките, в които формите на
потенциалното наклонение (по-късна морфологична черта на глаголната
система на хинди и урду, исторически възхождаща към синтетичния презенс),
се използват за изричане на вечни истини — т.е. универсални сентенции,
изключени от хода времето9. Така и тук приемаме, че синтетичният презенс
бележи темпорално неутрално действие или състояние извън времето.

Употребата на глаголите в повелително наклонение и в потенциал,
синтактичният паралелизъм и конструкциите с еднородно изброяване, както и
многобройните случаи на алитерация правят текста маркиран в
метасемиотичен план и са доказателство за това, че той може да бъде
подложен на лингвопоетическа интерпретация.

Формата на граматическото време в много случаи е средство за
изразяване на времева позиция като гледна точка при определянето на
композиционната структура на произведението. Така видовремевите форми на
глагола имат отношение не само към лингвистиката, но и към поетиката. Що
се отнася до реципиента, или адресата на посланието, изследването
демонстрира нагледно с примери, че в текстовете се среща както религиозно-
кастов подход, така и професионално-социален.

Обръщението към хинду(истка) аудитория се извършва в
терминологичния дискурс на йогините, съвременници на гуру Нанак. Прави
впечатление, че използваните думи са индоарийски по произход, преминали

9 Евтимова Т. Хиндустани – интерференция в частен режим на диглосия. УИ «Св.Климент
Охридски», София, 2012, стр. 73-74.
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през всички етапи на развитието на езика и използвани в живото общуване по
времето на гуру Нанак и в практиката на битуващите в северна Индия
йогийски секти. Сред текстовете се среща и пример за адресиране към
мюсюлманска аудитория, където лексиката изобилства от чуждици, свързани
с исляма. Прави впечатление преобладаването на именни конструкции, в
които и субектът, и предикатът са изразени със съществителни имена. Като
цяло категорията време в двата откъса не е морфологично изразена, следова-
телно тези текстове могат да се приемат за темпорално статични.

Съвсем по друг начин изглеждат текстовете, посветени на упражняване-
то на занаяти, търговия и др. видове труд, позволяващи оцеляването в „този”
свят. Това не е случайно: една от основните черти на учението на Нанак е
премахването на религиозно-кастовата догма и отварянето на портите на
спасението за всички, независимо от произхода, професията и социално-
кастовия им статут. Тези текстове са изпълнени с динамика, благодарение на
употребата на голям брой активни финитни глаголни форми10.

В този ред на наблюдения и мисли можем да предположим, че
демиургичната функция на Бога-Творец, активното начало на Абсолюта,
който без всякакви съмнения е централната фигура в творчеството на гуру
Нанак и в АГ като цяло, до голяма степен диктува глаголната и именната
морфология на химните. Пътищата за освобождаване на душата от колелото
на самсара, които гуру Нанак отрича, са статични по своя характер, доказват
го и редица морфологични прояви. Ала обратно, пътят, който човек трябва да
следва, и при това без да се бави, тъй като животът е кратък и мимолетен, гуру
Нанак изобразява с динамични езикови средства, които в голяма степен се
проявяват в морфологията на поетическия език, както и с други стилистични
средства, подчертаващи движението на времето.

Четвъртият параграф на първа глава обосновава научната база на
лингвостилистичния аспект на изследването, като разглежда две автономни
традиции в поетиката — западната и индийската.

В настоящото изследване приемаме, че „лингвостилистиката е раздел на
езикознанието, който се занимава с изучаване на езиковите явления от гледна
точка на способността им да изразяват разнообразни емоционално-
експресивно оценителни обертонове, или конотации” [Липгарт, 36].

Лингвостилистиката разполага с достатъчен понятиен апарат, за да
определи на теоретично ниво елементите, които се съотнасят с функцията на
въздействието; тя предлага метода на тристепенен анализ на текста, позволя-
ващ разбирането на идейно-художественото съдържание на произведенията.
Този тристепенен анализ започва от а) семиотично ниво (фон на художествено-
то произведение), върху който всички елементи са части от системата;
продължава на б) метасемиотично ниво (където езиковите единици получават
ново съдържание — метафорично, или образно; и накрая излиза на в)
метаметасемиотично ниво, или лингвопоетическа интерпретация на текстовете.

10 Присъствието им тук не буди учудване — грънчарският занаят е символна реплика
на творческия акт на божия промисъл.
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За определяне на стила е важно как се описват стилистичните похвати и
изразните средства на езика, стилистичните функции на различни пластове от
речниковия състав (поетизми, варваризми, архаизми и др.), как се определят
лесикофразеологичните и синтактичните стилистични средства, както и
средствата за звукова организация на текста. Смятам на базата на своя опит,
че използването на риторическите похвати в средновековните текстове на АГ
е уместно и продуктивно.

Разглеждме елокутивната страна на текстовете в кръга на такива
понятия и термини като тропи, фигури на речта (стилистически и
риторически), стилистически средства, които можем общо да наречем
„риторически похвати”, и да фиксираме тяхната способност за отклонение от
нормата в широкия смисъл — езикова (текстова), логическа, етологична,
онтологична. Разбираемо ние се интересуваме само от онези риторически
похвати, които са свързани с идеята за темпоралност и за цикличност, както и
от това дали същите имат достатъчно регулярна повторяемост, за да се
възприемат като структурни признаци на ТЦЖ.

Сред разглежданите риторически похвати са такива, нарушаващи
логиката (алогизмите, амфиболиите); етологичните (поведенчески) и лингво-
етологичните (речеви) норми от страна на говорещия или пишещия
(параетологичен риторичен похват, премълчаване), параонтологичните
риторични похвати — например, преднамереното изопачаване (или
представяне в нереален или абсурден вид) на утвърдени връзки и отношения
между нещата. Ако приемем, че риторичният похват е родово понятие или
категория в йерархията от първи ранг, тогава стилистичните (параезикови,
паралогични, параетологични и параонтологични) похвати са от втори ранг.
Позицията от трети ранг ще заемат понятията за стилистични фигури и тропи.

Различителната особеност на стилистичната фигура е относително
формализираният ѝ характер — наличие на синтагматична схема, или модел.
Например, съответствие на някакви принципи на пространствена организация
като повторение (ааа), редуване (abab), добавяне (abc), отнемане, или елипса
(ab при abc), симетрия (ab/ba), обхват (abba), кръстосване — хиатус, инверсия.
А също така и близки фигури, базирани на операция на разгръщане (a -> a1, a2,
a3) и свиване (a1,  a2,  a3 -> a), възходяща или низходяща градация, увеличаване
и намаляване, изравняване, уподобяване, сравняване.  Когато фигурата не се
поддава на пространствена проекция (в рамките на синтактичната структура),
тогава се съпоставят смислите, или семантичната структура. Много често тези
смисли могат само да се съпоставят, но не и да се да се уточнят със сигурност.
В такива ситуации приложимостта на стилистичните фигури намалява и
нараства значението на тропите.

Тропата е изразно средство, което се основава на пренос на значението,
водещ до съвместяване на смислите в една и съща форма, т.е. думата се
използва не в пряк, а в преносен смисъл. Връзките между обозначаващия и
обозначения предмет се реализират като сходство (например, в метафората,
сравнението, олицетворението), като контраст (в оксиморона и антифразиса),
или като граничност на значенията (в метонимията). Отношенията могат да
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имат и количествен (а не качествен характер) и да се изразяват с помощта на
синекдоха, хипербола и мейозис.

В този труд ние разглеждаме тропите като тройка — метафора,
метонимия, синекдоха. Сред тях ни интересуват главно онези, които са
свързани с идеята на темпоралност и цикличност. Ако по време на анализа се
прояви закономерност при използването на отделен тип от изброените три
тропи, ние се стараем да го дефинираме по-детайлно. Като цяло езикът на АГ
е много богат на стилистични изразни средства, а тропичноста се открива  при
предаване на идеите за темпоралност. Не само отделните етапи на живота
могат да имат метафоричен израз, но в по-широк контекст — и целият живот
на човека.

Във втората част на същия параграф се разглежда индийската традици-
онна поетика — теорията на аланкарите. Индийското средновековие познава
дълга и развита поетическа традиция (VII—XVIII в.), възникнала още от древ-
ните науки за граматиката и логиката. Европейската риторика и индийската
поетика са принципно различни  проявления на теоретичната мисъл: „въпреки
че често се занимават със сходни езикови и стилистични феномени, те ги
изследват, изхождайки от различни изходни позиции и от различен ъгъл”11.

Античната и средновековната риторики са били на първо място науки за
ораторското изкуство, в които учението за „украшенията” (ornatus)  е било
част от учението за стила. От гледна точна на санскритските поетики, фигури-
те на речта и поетичните фигури структурно могат да съвпадат, но поетичните
фигури задължително трябва да притежават едно качество — необикновеност.

Понятието „вакрокти” (необикновена, или „огъната” реч) се използва
като синоним на украшение (аланкара), или поетична фигура. От всички
поетични фигури най-добрата е атишайокти, или хиперболата, тъй като тя
най-ярко пресъздава основното свойство на поетичния език — отклоняването
от приетите норми, тяхното „превишаване” и представлява, според Бхамаха12,
„изход отвъд границите на обикновеното”.

За да съпоставим аланкарите с тропите и фигурите, приемаме, че в
античната риторика тропите представляват украшения на речта, коренящи се в
една дума (in verbis singulis), че работят на ниво една дума, а не на ниво
изказване. Фигурите пък се проявяват в „съчетанията на думите” (in verbis
conjunctis) и се реализират в особени граматически и синтактични
конструкции. Така аланкарите, въпреки че са съпоставими с тропите по някои
формални признаци, принципно се тълкуват по различен начин, в по-широк
контекст. Това обяснява защо сред аланкарите за някои тропи изобщо не се
открива съответствие.

От функционална гледна точка за античните риторици най-важното е
било достигането на убедителност на мисълта. Мисълта трябва да остане ясна,
макар и украсена. Не случайно един прочут афоризъм на Псевдо-Лонгин

11 Гринцер П.А. «Санскритская поэтика и античная риторика: теория „украшений”». //
Восточная поэтика, специфика художественного образа. М.: Наука. ГРВЛ – 1983, стр. 28
12 Древноиндийски учен (VII в н.е.), написал трактат по поетика «Кавяланкара».
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гласи: „най-добрата фигура е тази, която най-много си скрива същността”. Не
можем да кажем, че в санскритската поетика не присъства нагледността на
изображението, но тя по-скоро подчертава обратното — онова, което трябва
да постигат аланкарите (украшенията на речта) според санскритските поетики,
е „да оголват и подчертават своето присъствие в текста” 13 . Затова когато
говорим за санскритските аланкари, ние се занимаваме не с похватите и
тропите на риториката, а с „поетични фигури, представляващи завършени
художествени образи”. За разлика от тропата, в чиято основа е залегнало
преносното значение, в аланкарата се съдържа „игра на значения — преносни
и буквални, — които създават значение от по-високо ниво” [ibid.]. Като
типичен пример на аланкара можем да приемем многократно срещания в
разгледаните текстове комплекс „пчела — месец чет; пчела — цъфтеж; пчела
— душа”.

В следващата част на същия параграф се разглежда възможността ме-
трическата организация на текстовете да се смята като елемент на поетичния
език. Но тук метриката на стиха се налага върху метриката на мелодията,
поради факта, че всички химни в АГ са предназначени за музикално-песенно
изпълнение, т.е. метричната структура на поетичния химн и метричната
структура на музикалното изпълнение (тала) се наслагат една върху друга.

Анализът на метрическата и музикално-ритмичната схеми и на
заложеното в тях припокриване има интердисциплинарен характер, обаче не
отговаря директно на поставените пред настоящото изследване задачи за
анализ на ниво микро-текст на отделни текстове, отнасящи се към ТЦЖ.
Освен това, римата, метриката и другите явления — обект на стиховедски
анализ, в много от случаите са само външни похвати за оформяне на текста,
орнаментни характеристики. Използването на тези елементи с функция на
въздействие лесно се поддава на „автоматизация” и от поета често се изисква
огромно майсторство за да преодолее клишетата и да актуализира
потенциалните свойства на тези елементи.

Петият параграф на Глава 1 разглежда научната основа за
лингвопоетическия аспект на изследването. За дефиниция на лингвопоетиката
се приема, че това е „раздел на филологията, в рамките на който
стилистически маркираните езикови единици,  използвани в художествения
текст, се разглеждат във връзка с въпроса за техните функции и за
сравнителната им значимост за предаване на определено идейно-
художествено съдържание и създаване на естетически ефект” [Липгарт; 18-19],
т.е. лингвопоетическият анализ е възможен и продуктивен, приложен към
текстове, съдържащи елементи на функционално въздействие. При
усложняване на езиковата организация на текста пропорционално нараства
ролята на езиковите елементи в естетическия ефект, а лингвопоетическият
анализ придобива по-голямо значение.

Лингвопоетическото изследване може да бъде фокусирано върху
откриване на ключови думи. От гледна точка на своята стойност за

13 Гринцер П. «Санскритская поэтика и античная риторика: теория „украшений”», стр. 35
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лингвопоетиката езиковите елементи могат да се подразделят на три вида —
според своята автоматизирана, пълноценна и актуализирана лингвопоетическа
приложимост. За целите на нашето изследване това ни позволява да
определим лингвопоетическите свойства на темпорално- и циклично-
маркираните единици в текста, а следователно и да разберем съотношенията
на техните функции и употреби.

В нашия случай семантичният елемент „темпорално-циклична единица”,
разгледана на различни езикови равнища посредством серия от
взаимосвързани похвати от различни нива, е от първостепенно значение за
определянето на ТЦЖ.

В нашата работа използваме метода на лингвопоетическото съпоставяне,
който се състои в сравняване на текстове, белязани със сюжетно и
функционално-стилистично сходство. Произведенията от разглеждания
текстов материал могат да бъдат съпоставени помежду си синхронно въз
основа на сюжетно и функционално-стилистично сходство, продиктувано от
принадлежността им към ТЦЖ. От друга страна, в този текстов масив
произведенията от ТЦЖ се делят на еднотипни класове: химните ПХ са
четири на брой, два принадлежат на гуру Нанак и може да се разглеждат
синхронно, докато третият и четвъртият химн, принадлежат съответно на
четвъртия гуру Рамдас, петият —  на Арджан. Всички те  могат да бъдат
разглеждани диахронно както отнесени към ПХ на първия гуру, така и един
спрямо друг. По същия начин са налице БМ на първия и на петия гуру; ВС на
Кабир и на третия гуру Амардас, три ТХ — на Кабир, на първия и на петия
гуру — и всички те могат да бъдат разглеждани диахронно в рамките на
определен вид вътре в ТЦЖ.

Друг вид анализ на художествени текстове, който прилагаме към нашата
извадка от текстове в ТЦЖ, е лингвопоетическата стратификация. Този метод
представя определяне на подобни по замисъл, по художествено-образна и
лексико-граматична структура, както и по стилистични особености слоеве,
пластове или страти, написани в един „ключ”, около една стилистична
доминанта. Проследяването на наличието на подобни стратуми в различни
текстове от категорията на произведенията от ТЦЖ предоставя данни за
определен принцип, прилаган при обособяването на ТЦЖ.

В шестия параграф се обосновава композиционно-структурният аспект
на изследването, свързан с определянето на гледните точки. Гледната точка
може да се изследва в няколко плана: идейно-ценностен, пространствено-
времев и лингвистичен.

Когато говорим за гледната точка в идейно-ценностен план, нас ни
интересува от каква идейна позиция авторът (в случая Нанак, Кабир или
някой от сикхските гуру) възприема обкръжаващия го свят. Това може да бъде
гледната точка на самия авторв или на някое от действащите лица.

В приведените примери за истинския йогин или истинския мюсюлманин
авторът гуру Нанак застава на тяхното идейно ниво и от него започва да
проповядва вечните истини. В текстовете на АГ това е универсален похват и
гуру не само възприема религиозно-идейните становища на своите опоненти,
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но успява да проповядва на всякакво етно-кастово или социо-професионално
равнище. При всички случаи възниква смяна на идейния план на дискурса.

Фразеологичният план на текста също може да сигнализира смяна на
идейната позиция, каквато наблюдаваме при обръщението на героинята
(жена-душа) към майка ѝ. Така посредством различни начини за предаване на
пряка реч се сменя и позицията на автора. Преходът се изразява с помощта на
различни начини на използване на чужди думи.

Интересно е, че говорещият може да сменя позициите си, като приема
последователно гледните точки на различни лица, като например авторската
реч на гуру Нанак преминава през последователно обръщение към душата си,
изобразена с помощта на постоянния епитет (алегория) „търговецо-друже”,
отношение на майката към трансмигриращата душа, чрез пряка реч „детето е
мое”, и пак връщане на гледната точка към автора, който се обръща към себе
си като към „неразумен разум” (оксиморон) и т.н.

Друг способ е авторската обработка на чужда реч като несобствена
пряка реч или „умалителността при именуване на източника на  съобщението”.
Още един начин за разграничаване на текста е ареално-лингвистичният стил,
какъвто е например „югозападният стил”, или санскритизираният т. нар.
„сахаскрити”. При използване на т. нар. „югозападен” стил трябва да се
„създаде стилистичен контраст, при тематично паралелни идеи в химните,
които предхождат”14.

В текста позицията на повествователя може да бъде фиксирана и в
триизмерното пространство, и във времето. Подобни темпорално фиксиращи
думи в произведенията на ТЦЖ могат да се открият в почти всеки  химн от
всяка поредица, например наименованията на месеците в БМ, или дните на
лунните фази в ТХ. От една страна те фиксират периода от време в даден
химн 15, а от друга, чрез итерацията си изобразяват движението на времето.

Наша задача при анализа на текстовете е да внимаваме и за появата на
аспектуални признаци в глаголната парадигма, тъй като в поетичен план
противопоставянето на видовите форми се счита за противопоставяне между
синхронната и ретроспективната позиция на автора. Презенсът обозначава
фиксация на гледната точка, от която се осъществява описанието; всеки път,
когато се употребява глагол в презенс, се наблюдава синхронизация на
авторовата позиция, т.е. авторът се намира в същото време, в което и
персонажът. „Глаголите в претерит отбелязват преход към всяко ново
описание от синхронна позиция, т.е. към всяка следваща фиксация на
гледната точка” [Успенский; 124-125]. Можем да кажем, че глаголите в

14 Shackle, C. “The South-Western Style in the Guru Granth Sahib”. // Journal of Sikh
Studies, 1978, p. 85.

15 „Повествованието в този случай като че ли се разпада на поредица от сцени, всяка
от които е представена от синхронна гледна точка. Вътре в тези сцени времето като че ли
спира”, т.е. тези сцени се характеризират от особено микровреме. „Иначе казано,
непрекъснатият времеви поток е представен тук като дискретни кванти, между които
времето е много сгъстено” [Успенский; 124].
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минало време описват условията, които се задават за да успеем да възприемем
описанието от синхронна позиция.

Актуален (и дори централен) в психологически план е проблемът за
авторовото познание. Така Нанак като въплъщение на божествения Логос след
чудесните преживявания на откровение знае всичко и в това отношение е
персонализация на абсолютното авторово познание в текста. Но Нанак, който
подписва химни „Низкият Нанак казва…” като инструмент на божественото
Слово, може да не знае всичко или да не осъзнава всичко, както когато
произнася гносеологични сентенции от рода „Това не знае никой, само Той
знае” — тук Нанак като че ли се разграничава от Него — Знаещия. С други
думи, авторът в един случай може да заема външна позиция спрямо
описваното събитие, а в друг — вътрешна позиция, в частност може да приема
гледната точна на един или друг участник в събитията.

Преходите от „външна” към „вътрешна” гледна точка са композиционен
проблем, така както преходът от реалния свят към измисления или
изобразявания свят. Подобна поява на автора, който до този момент не е
вземал участие в действието, според Успенски, е оправдана като преход от
вътрешна гледна точка към външна, с което се бележи краят на рамката. Това
явление — редуването на външна и вътрешна гледна точка във  функцията на
„рамка” — може да се проследи на всички нива на художественото
произведение. Тази рамка може да се прояви в смяна на темпоралната гледна
точка: ретроспекцията в началото да се смени със синхронност, а
синхронността в края да се смени с генерално време.

Усещането за спиране на времето може да се подчертае с глаголни
форми, обозначаващи многократност на действието и повтаряне на сцената,
подчертавайки типичността ѝ. Времето тогава започва да съществува
циклично, не като последователно развиващо се действие, а като повтаряне на
едно и също, представено като изобразяване на отделни (дискретни) сцени,
всяка от които за синхронния наблюдател се характеризира със специално
микровреме. В този случай времето представлява дискретни отрязъци-
сегменти с  рамки, които да бележат сглобките между тях.

В последния седми параграф на Глава 1 е направен опит разгледаният
теоретичен материал да се синтезира в една оперативна конвенциална рамка
за описване на избраните произведения от различни аспекти на
филологическата наука:

Рамка за описване на произведенията
а)   Привеждаме сведения от екстралингвистичен характер.
б)  Откриваме регулярни модели на семантични рими между едно- и

поливалентни елементи, характерни за ТЦЖ.
в)  Проверяваме глаголните форми за съзвучие (съответствие) на

общата идея за темпорална цикличност, като смятаме за особено маркирани:
видовремеви форми различни от синтетичния презенс; наклонения различни
от индикатив; преминаване от едни видо-времеви форми към други; смяна на
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категорията лице в глаголните словоформи; отсъствие на глаголни форми,
наличие на номинативни конструкции и изречения.

г)  Следим за появата на стилистични художествени средства —
фигури и тропи, във формален и семантичен план.

д) Установяваме кои стилистични средства са темпорално-циклично
маркирани, как те взаимодействат помежду си във формирането на ТЦЖ и
описваме техните подвидове; отбелязваме смяната на стилистични пластове.

е) В идейно-обобщаващ, лингвистичен и пространствено-времеви
план фиксираме границите на смяната на гледната точка в схемата на общата
композиция на всяко отделно завършено произведение.

Горната рамка предполага вече направена първична обработка на
текстологичния материал: сортиране, превод (изнесено в „Приложение 1”) и
на основа на разбиране на текстовете съставяне на семантични схеми (които
са поместени в „Приложение 3”).

На първия етап (а) се привеждат данни от екстралингвистичен характер,
които ни помогат да се ориентираме по отношение към конкретния текст, за
да получим определена нагласа за разбирането му. Тук имаме работа с трудно
разбираеми в текстологичен план текстове, без съществуващи еднозначно
приети преводи, и с очаквано „затъмняване”, завоалиране на смисъла поради
характера на религиозно-образния дискурс. Такива екстралингвистични
знания не се съдържат в самия текст на АГ, но могат да бъдат получени от
литература с интерпретативен, енциклопедичен или тълкувателен характер,
както и от традиционните коментари.

Важни детайли, които ни интересуват, са — кой е авторът, в коя рага, т.е.
в кой раздел на АГ е поместен текстът, има ли метатекстови маркери, освен
автора и рагата преди началото на текста, в края или вътре в основния му
корпус. По какъв повод е написано произведението: дали е самостоятелно,
дали е по-архаично в поредица от подобни (прототип), или е реакция, отговор,
допълнение, диалогизиране с друго, само по себе си оригинално произведение
от ТЦЖ. Без да се задълбочаваме в екстралингвистична посока, тези данни са
достатъчен минимум за отправна точка за текстологичен анализ на
произведението.

Вторият етап на изследването (б) се провежда на дълбинно, или
семантично ниво. Тук се разглеждат изработените семантични схеми (от
„Приложение 3”) и се откриват различни видове модели (повтарящи се
последователности), които бележат семантична рима между елементи,
маркирани с темпорален маркер (ТМ). В случай че такъв елемент, белязан с
ТМ, е дву- или тривалентен, трябва да открием семантичната рима с други
елементи, които се намират в семантичен „преглас” с вторичния семантичен
пласт (освен темпорално маркирания) на дадения елемент. Крайната цел на
този анализ е да открием регулярно повтарящи се модели на съчетаване на
елементи в рамките на една поема между изграждащите я химни (строфи), а
също и между всички поеми в рамките на определен подвид от ТЦЖ
(например общото във всичките БМ или всичките ПХ).
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Третият фактор (в) е глаголната морфология. За най-неутрална
(автоматизирана) форма се приема синтетичният презенс, в случаите когато
изразява сегашно време или проста констатация на факти или очевидни явле-
ния. При други употреби на синтетичния презенс (например, в значението на
потенциал), формата се смята за маркирана. При тази и всякакви други
маркирани глаголни словоформи търсим връзка със значенията за
темпоралност или цикличност. Други маркирани глаголни форми са
архаичното сигматично бъдеще (като hosī), минало, изразено с перфективно
причастие с прономинална частица (като likhiāsu, ditionu), повелително
наклонение (като kahu), сегашно или минало време, изразено с
имперфективно причастие (karat), а също така зараждащи се аналитични
аспектуално-темпорални форми със значение на „продължителност”, изразени
с абсолютив и глаголен формант rah- (например jāgi rahai).

Прекъсване на такава автоматизация (дълго повтаряне на еднотипни
форми), както и всякакъв вид смяна на времевия, аспектуалния, залоговия
план, модалността или наклонението, може да се счита за маркираност в
метасемиотичен план и за възможност за лингвопоетическа интерпретация.
Категорията лице на глагола също е „ангажирана” —  като цяло, може да се
приеме, че трето лице е най-слабо маркирано, а първо или второ позволяват да
идентифицираме смяна на гледната точка. Интересен случай е и отсъствието
на глаголни форми в относително дълги текстови пасажи, т.е. използването на
именни конструкции. Това може да се тълкува като неизразеност (или
ирелевантност) на времето, темпорална статика или цикличност.

Четвъртият пункт от оперативната рамка обхваща лингвостилистичното
ниво. Тристепенният анализ, предложен от лингвостилистиката, играе
централна, интегрираща роля спрямо предходните и следходните нива.
Първото, семантично ниво, определящо фона на художественото
произведение, се разглежда в частта за семантичните рими и практически се
осъществява в анализа на семантичните схеми. Второто метасемиотично ниво
се отнася до собствено стилистичните особености на текста, т.е. дали и
доколко езиковите единици получават ново, метафорично или образно
съдържание. Тук разглеждаме лексико-фразеологични и синтактични
стилистични средства, използване на риторични похвати (както на формално,
така и на смислово ниво), тропи и аланкари, като особено внимание се отделя
на метафората, метонимията и синекдохата във връзка с идеите за
темпоралност и цикличност. Третото метасемиотично ниво на изследване
проследява  естетическото въздействие върху слушателя (читателя) и съвпада
с лингвопоетичното ниво на анализ.

В следващия пети пункт от рамката (д) получените лингвостилистични
данни (стилистично маркирани единици) се оценяват съобразно тяхната зна-
чимост за предаване на идеите за темпоралност и цикличност и за създаване
на естетически ефект — дали съдържат елементи на функционално въздей-
ствие. Този етап е особено важен за определянето на ТЦЖ. При текстологич-
ния анализ на материала съсредоточаваме вниманито си в две посоки: следим
как подобни маркирани лингвостилистични единици реализират лингвопое-
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тиката на стилистическия похват в различни тематично сходни (еднотипни)
текстове, както и какъв набор от характерни лингвопоетически похвати е
присъщ за определен текст или определена група взаимосвързани текстове.

Последният пункт на текстологичния анализ представя анализ на
композицията в плана на гледната точка (е), която се изследва в идейно-цен-
ностен, пространствено-времеви и лингвистичен аспект. Важното тук е не
толкова наличието на определени факти (парадигматичната страна), а тяхното
взаимоотношение, смяната на един план с друг (синтагматичната страна) като
композиционно решение на структурата на произведенията, принадлежащи
към ТЦЖ. В идейно-обобщаващ аспект фиксираме характера на авторовото
познание (пълнотата му, източника му, частичността или абсолютността му);
постоянни епитети (за разбиране на отношението на автора); наличие на
диминутивно отношение към себе си от страна на автора; фразеологични
изрази, предаване на пряка реч и т.н. В лингвистичен план следим дали
граматичните форми съвпадат със смяната на гледната точка, съответстваща
на такава смяна в идеен или темпорален план. В пространствено-времеви
аспект регистрираме: 1) темпорални и локусни (дейктични) маркери,
свидетелстващи за спиране на времето, зацикляне в рамките на определен
времеви цикъл; 2) темпоралното направление на повествованието — от
миналото към бъдещето или обратно, или от настоящето към миналото или
към бъдещето; 3) поява на името на автора в химна, с което се отбелязва краят
на цикъла и смяна на гледната точка.

ГЛАВА 2.
Втората глава е посветена на практическата разработка на темата и

разглежда избрания текстов материал според вече изработената теоретична
рамка. Първият параграф въвежда сикхския канон (АГ) като общ контекст и
скицира пенджабските фолклорни женски песни, построени на принципа на
темпоралния циклизъм, като важен фактор в появата на темпорално-
цикличните произведения в АГ. Това е основен вертикален контекст,
съответстващ на пункт (а) от рамката за разглежданите произведения.

АГ е представен като корпус с вътрешно-цикличен характер от една
страна, от друга — протичащ линейно във времето между техническите
уводна (лично-литургическа) и заключителна части на канона, като целият
материал е представен от цикли, групирани по музикален принцип —
принадлежност към една или друга рага. Освен общата известна информация
за Книгата, структурата на АГ е представена като матрично-структуриран
многомерен масив — математическа структура, регулираща и обясняваща
разположението на произведенията в корпуса. Разглеждат се исторически
предпоставки и фактически данни за съставянето на корпуса, техническият
процес (с процедурите за сигурност на данните и верификацията им), а също и
медията — езикът, на който е съставена АГ. В работата се приема, че в
преобладаващата си част АГ е написана на един, разбираем навсякъде език,
който може да бъде представен, поради произхода на определени автори и
заради търсени определени стилистични или емоционално образни ефекти в
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различни варианти, т.е. става дума за „единен книжовен език, черпащ
елементи от множество диалектни бази”16.

Във втората част на параграфа се разглеждат пенджабските фолклорни
Барах-маха (БМ), като основа на сикхските БМ, а заедно с тях и на цялата
средновековна традиция литературни БМ, авторска, със силен суфитски
оттенък, и паралелна на сикхската. И до ден днешен фолклорът е съхранил
БМ в Пенджаб. Във фолклорната традиция БМ могат да съществуват в
съкратен вариант като — чаумах „четири месеца”, чхимах „шест месеца” и
аштамах „осем месеца”. Сред най-архаичните образци на БМ може да се
отделят тези, които регистрират или изреждат последователността на
годишните празници и селскостопанските дейности в годишния цикъл —
календарни песни — служат като средство за запаметяване на сезонно
обусловени събития в определен порядък.  В пенджабските фолклорни БМ
всеки месец е свързан с характерни празници.

Друга важна съставна част на фолклорните БМ са женските лирични
песни — песни на раздялата (именувани вираха според индийската традиция).
В тях акцентът се измества от описанията на природни картини и месечни
особености към вътрешните преживявания на героинята —  страдание, болка,
нервна възбуда и неудовлетвореност, копнеж, безуспешен опит за разсейване,
разочарование, печал.

БМ от типа вираха представлява изпълнена с мъка лирична песен от
името на съпругата или любовницата, страдаща заради отсъствието на мъжа
или възлюбения. Страданията ѝ са пречупени през призмата на променящата
се природа през всеки месец от годината. Като най-важна отличителна черта
на този тип БМ може да се изтъкне зависимостта между чувствата на
лирическата героиня и природата през всеки месец от годината

Разглеждайки модела на фолклорните БМ, откриваме, че народният
гений е разработил една доста удачна форма — образна, красива и
семантично-вместима, за да бъде пренебрегвана. И наистина много автори се
възползват от нея. Очевидно е, че сикхските гуру използват заложената
темпоралност и особеностите на формата, за да ги развият в нещо повече от
само БМ — в ТЦЖ. Така те използват освен възможностите на гъвкавата и с
голяма „вместимост” (при това и позната на масите) форма, но  се възползват
и от предимството на нейната разпознаваемост. Така както гуру Нанак се
обръща към различна аудитория на различен вариант на езика с помощта на
образното поле на съответните предметно-понятийни категории, така към
селяните и специално към женската аудитория се обръща под формата на
Барах-маха.

В следващите параграфи на Глава 2 се разглеждат подбраните творби
в следния ред: Бараха-маха (на гуру Нанак (БМ-1) и на гуру Арджан (БМ-5)),
Пахар (ПХ 1-4), Дин-рен (ДР), Тхитти (на Кабир (ТХ-К), на гуру Нанак (ТХ-
1) и на гуру Арджан (ТХ-5)), Вар-сат (на Кабир (ВС-К)  и на гуру Амар Дас
(ВС-3)), Рутти. Анализът се строи съгласно изработената в Глава 1 оператив-

16 Shackle, C. “The South-Western Style in the Guru Granth Sahib”. // JSS, 1978, p.72.
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на рамка. За произведенията, които могат да бъдат обединени в отделни
категории (като Бараха-маха, Пахар, Тхитти, Вар-сат),  има общ увод с
екстралингвистична информация. След тази  уводна част всяко произведение
се разглежда отделно, като се добавя информацията, допълваща вертикалния
контекст за всяко конкретно произведение. По същия начин се разглеждат
отделно стоящите произведения Дин-рен и Рутти. Там където беше възможно
(за БМ-1, БМ-5, ПХ, РТ) е построена значима семантично структурна схема.
Такава схема свидетелства за наличие на разширени реализирани семантични
отношения, значими за структурата на определен тип произведения. За тези
творби, за които семантични схеми не са построени, можем да кажем, че те
реализират базови семантични структурообразуващи признаци.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В следващата част, озаглавена „Вместо заключение” се синтезират

данните, получени в резултат на анализ на конкретни произведения в Глава 2:
- дава се дефиниция на ТЦЖ, построяват се обобщени минимална

(Структурна схема 1) и потенциална схеми (Структурна схема 2) на ТЦЖ и
се коментират във връзка с разглеждания материал;

- извършва се класификация по няколко параметри: отношение към светило-
то, отношение към първоначален източник — образец, отношение към
аудитория.

В пети параграф 17  на заключителната глава даваме определение на
темпорално-цикличния жанр (ТЦЖ). Привеждаме неговите характеристики,
структурни схеми и обясняваме тяхното значение.

Под „темпорално-цикличен жанр” разбираме общност от произведения
(12 в АГ на 5 автора), обединени от структурна близост, изразяваща се в
наличие на „времеви маркер”, който не е случаен и се повтаря в съответствие
с планетарно-астрономическата и календарна логика, а също и от езикови,
стилистически, поетологични, комуникативни черти (реализирани в различен
обем) с цел за създаване на циклизъм, зададен от една страна от ТМ, а от дру-
га повторен на различни нива в конкретно произведение, както и в по-широк
контекст на ниво компендиум,  корпус, литература. За произведения,
формиращи ТЦЖ, е характерна цикличност: отделните произведения предста-
вят цикли от строфи, пронизани от общи формални и семантични признаци,
всяка от която също носи циклични маркери, като например, рамка.

Можем да изобразим минимална схема на елемент от произведение
ТЦЖ, представляващ строфа, както и хипотетична максимална схема,
реализираща  значителната част от жанровите признаци на различни реални
произведения ТЦЖ, изследвани от нас за настоящата работа.

17 Номерацията параграфите продължава от номерацията в Уводната част, защото
смятаме, че двете са логически неотделими като „Въпрос-отговор, от една страна, а от
друга — така реализираме основния принцип, който почерпихме от настоящето
изследване, „Рамка — съдържание”. Така Увода и Извода са рамка за цялата дисертация.
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Структурна схема 1
ТмИт+ (Тм) а

а
(Г) б

(Н) б

От горната схема, която впрочем отразява стихотворната матрица,
зададена от Бхагат Кабир, виждаме, че в доста компактно структурно
пространство, изразено в относително постоянство на метрическата структура
с наличие на паралелна рима, присъства един единствен задължителен
структурен признак — ТМ с итеративен характер (т.е. ТМ не се повтаря точно,
а се възпроизвежда всеки път по предсказуем начин в определен порядък,
съгласно определена система за отчитане на времето). Всички други признаци,
макар и очаквани и често срещащи се в произведенията ТЦЖ, като ехото или
семантична рима или синонимен или омонимен повтор на ТМ, споменаването
на Нанак (такхалус) в последния ред (макта), крайна паралелна рима и др.
тук не  са задължителни. Пред нас е ТМ, пред нас е циклично повтаряне на
строфите с този ТМ, който винаги бележи уводния стих в първия ред на всяка
строфа. Това според мен е достатъчно, като минимален признак на ТЦЖ.

Структурна схема 2

Салок 1   ([Тм])… …    [х] … …… …
… … … … … … … [Н] … … … … .

РАМКА 1
ЕПИГРАФ
(Салок)

(Салок 2   …    … … … … … … … …
 … … …[х]  … … … [Н] … … … … .)

Идея,
подчертаваща
основната
мисъл на
дадената
основна
строфа.

РАМКА 2 [ТмИТ+]…  [Тм1] … … … [Тм2]…  [Тм3]  … a

«    | а | b | … … [у]… …  | c | d | a

                 | c | d | …     … [у]… | e | f | f | e | b

         …  | g| h | i |  … [у]…  | p | h | i | … [СлКРАКА] b

[х] …  [х] … [х]  … … … «Пряка реч» a

… …  | а | b | … … [у] … …  | j | h | a

Идейно-
художествено
послание.

| m | n | m | n | [х] …  [у] …     … | j | h | » b

РАМКА 2’ [ Const.] | Н | … «Пряка реч » … , обръщение. b

Вътрешен
диалог на героя
с душата.

РАМКА 1’
Рефрен

— (Рахау)

[Тм]…  …     ….    … [Н] ………… [СлКРАКА] Обща идея,
обединяваща
цялото
произведение
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С оглед на анализирания от нас материал можем да построим и
потенциална комплементарна схема* на ТЦЖ, която не отразява нито едно от
реалните произведения (техните схеми се намират в съответния раздел), а
предлага повече отколкото са използвани във всяко едно отделно, но  при това
съвместява в себе си най-характерните за тях черти.

И така, строфата с доминиращ ТМ може да бъде обгърната от външна
рамка, като епиграф- салок (или два салок) като откриваща рамка преди нея и
рефрен-рахау след нея. Епиграфът за строфата винаги е различен, и цели да
подчертае основната идея на строфата. Рефренът пък винаги е един и същ за
цялото произведение, и трябва да обезпечи смислова цялостност на
произведението.

Основната част представлява строфа, съдържаща в първия стих
основния ТМ с някой от вариантите на темпоралната итерация. Този стих
представлява отварящата част на вътрешната рамка на основната част.
Основния ТМ може да бъде усложнен от допълнителни ТМ и/или елементи с
омонимичен характер или митологично-комплексни конотаци18. Затварящата
част на вътрешната рамка най-често е последният ред на строфата, съдържащ
името на автора [Н], понякога [Тм] или негово съчетание с други семантеми.
Затварящата част на рамката може и въобще да не присъства. Двете части на
рамката въвеждат определено условие, което се разработва в средната част на
строфата (между рамките). Вътрешните рамки (първият и последният стих)
често са граматично маркирани, например с пряка реч, която личи от формите
на обръщение и императив във 2-ро лице. Тогава основната част е просто
излагане на идеи — авторски думи (като в БМ 5), или обратното — рамка с
авторски думи и основна част с пряка реч (като в БМ-1). Често рамката е
белязана с по-рядко срещани форми — архаичен синтетичен пасив, или
архаично имперфективно причастие, от една страна, както и нови аналитични
пасивни или имперфективни форми (с jā- и rah- съответно).

Един от важните структурообразуващи елементи на ТЦЖ, семантемната
дистрибуция в произведението, дава изключително разнообразие от
възможности както за орнаментиране на текста, така и за реализиране на най-
различни симетрии, които образуват аналог на риторичните и стилистичните
фигури: най-разнообразни паралелизми, пълни | а | b | - | а | b |; непълни |g | h | i
|  -  |  p  |  h  |  i  |;   анадиплозис |  с |  d  |;   хиазъм |  e  |  f  |  f  |  e  |   и др.  Отделно
хоризонтални и вертикални семантемни натрупвания [х] и [у].

Възможно е, дори е напълно вероятно, друг изследовател да изготви
семантичните схеми по друг начин (на база на друг набор от конвенциални

18 Така, например, обозначаването на 11 в ТХ-К-8 „една посока” (ekā disā) по
съзвучие вместо „единадесет” (ekādasa) може да се обясни като единствената посока на
движение на слънцето — единадесетгодишния цикъл на слънчевата активност — „цикълът
на Швабе-Волф”, открит за западната наука в п.п. XIX в., открит от Самюел Швабе и
потвърден от Рудолф Волф. Омонимията sāt — sāti „седем — истина” в същата строфа,
също намира своите аналогии. Но нека темата за научните и митологичните аналогии в
нумерологията на времевите отношения в АГ остане за бъдещи изследвания.
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оперативни семантеми; върху други преводи и друго разбиране на текста;
както и на база на други закономерности, които е възможно да са убягнали на
автора, но не биха останали скрити от погледа на по-опитен, и изтънчен
специалист) и, в края на краищата, да стигне до други изводи. Но като цяло
общата тенденция и работния ключ на изследването биха останали в същата
плоскост. Затова методите,  използвани в тази работа, ни се струват, ако не
изключително ефективни, то най-малкото потенциално верни и
многообещаващи, задаващи плодотворна анализаторска посока.

Интуитивно избраната посока — да търсим в областта на
риторичните/стилистичните речеви фигури даде по-добър резултат, когато ги
разгледахме в семантичен план върху семантичните схеми на текстовете:

- регулярно начало, оформящо формулата на ТМ като начало на
рамката на строфата/химна;

- регулярно използване на анадиплозиса (фигура където краят на един
ред се повтаря в началото на другия) най-често в нашите текстове
краят на 2-ри реди и началото на третия (например, ПХ, БМ-1 и др.);

- този анадиплозис от 2-3 ред може да се превръща в паралелизъм, ако
дясната част на втори ред, която се римува с лявата на третия, отвива
към левия край на втория ред. Така началото (или лявата позиция) на
втория и третия редове са семантично паралелни.

- съдържане на такхалус — споменаване на името на Нанак в
последния стих/двустишие (макта) на химна като регулярно
повтаряща се формула и др.

За пръв път риторичните (стилистичните) фигури и тропи се използват
по отношение на дълбочинни, смислови структури на произведението.

Дискурсът на АГ в стилистично отношение силно се отличава от
наситения с аланкари, поетически „ваян” текст, реализиращ в пълна степен
принципа „вакрокти” (огъната реч). Това се обяснява с необходимостта на
яснота от изложението, нужна за целите на успешната проповед и
разпространението на учението на Нанак. Тази яснота се реализира в
принципа „сахадж” (вродена естественост), който на първо  място се
реализира в народния характер на „езика на светците” — садхубхаша, широка
норма на говорим новоиндоарийски език. Това ни напомня за понятието
„свабхавокти” от класическите индийски поетики.

Ще споделим още едно наблюдение по отношение на зависимостта
«метрика — стил»: колкото е по-дълга фразата, т.е. стихът в строфата и
колкото повече стихове (редове) има в строфата, толкова по-голямо е
значението на семантичната рима (съответно и стилистичните риторични
фигури с нейно участие) в произведението. От една страна имаме ПХ (октети
— аштапад), РТ (евлогични химни — чхант) и БМ,  от друга — ТХ и СВ на
Кабир и продиктуваната от него ТХ на гуру Нанак. ТХ на гуру Арджан
обединява двете тенденции и от построените схеми се вижда, че химните с по-
дълги метрически стихове са в по-голяма степен разработени от семантемна
гледна точка.
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Друг важен момент на настоящата дисертация е опитът за формулиране
на функционалната значимост на произведенията от ТЦЖ и тяхното
разглеждане от позицията на аудиторията на религиозно-идеологическата
проповед. Тази жанрова особеност е изразена най-вече в лексиката и общата
тематика: от една страна, определена аудитория използва в речевото общуване
и социалното езиково самоизразяване; от друга, — лексиката и културно-
религиозни теми отразяват определена аудитория. Налице е, следователно,
традиционният похват за привличане на аудитория като лексико-семантично
поле. Тази жанрова особеност е базирана на фолклорния компонент, от една
страна, и на класически вираха-раса, от друга.

Всичко това трябва да покаже колко сложна и многопластова може да
бъде потенциалната комплементарна схема на ТЦЖ. Реалното разпределение
на някои (основни според нас) черти на ТЦЖ в реалните произведения е
посочена в долната схема:

Таблица A
ПХ БМ-1 БМ-5 РТ ДР ТХ-К ВС-К ТХ-1 ВС-3 ТХ-5

е 1 Салок + +
е 2 Салок +
е Рахау + + + + +

е Вътрешна отваряща.
рамка + + + + +/- + + + +

е Вътрешна затваряща.
рамка + + + + +/- +

е Уводна строфа + + + +
е Заключителна строфа +/- + + + +/- + + +

б
Допълнителна
регулярна семантема.
в отварящата. рамка

+ + + + + +/- + +/-

б Семантически сложна
вътрешна затв. рамка + + + + +/- +/-

г Вертикални
доминанти + +/- +/- +/- +/- +/-

г Хоризонтални
доминанти + + + + +/- +/- +/- +/- +/-

г Паралелни семантеми + + + +/- +/-
г Анадиплозис + + +/-
г Други фигури и тропи + + + + +/- +/- + +/-

г Разгъната метафора
(или пословица) +/- + +/- + +/- +/- + +

г Семантема [СлКРАК] + + + + +
г Паралелна рима + + + + + + + + + +

в Граматически. марки-
рана вътрешна рамка + +/- + +/- +

в Пряка реч + + + + +/-

По чисто формални признаци (както личи от Таблица A) повечето от
предложените от нас структурни критерии могат да се открият с голяма
степен на вероятност в разгледаните произведения. Има и такива, като
„паралелна рима”, която се среща във всички поеми на ТЦЖ. Но, както можем
да наблюдаваме, съществуват и признаци, присъщи на определени групи
произведения от ТЦЖ. Например, всички поеми от комплекса „тхитти-вар”
(ТХ и ВС) съдържат рахау в структурата,  докато поемите от БМ,  РТ,  ДР,  ПХ
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(заедно с ПХ) могат да съдържат показател на пряка реч (вероятен признак на
фолклорен произход). Това, заедно с някои други екстралингвистични
съображения ни позволява да
групираме разгледаните
текстове в три клъстера.

Шестият параграф на
последната глава излага нашите
виждания по повод
възникването, развитието и
периодизацията на ТЦЖ.

Проведеното изследване
на текстовете ни позволява с
оглед на съставените схеми да
твърдим, че изследваните от
нас дванадесет самостоятелни
произведения могат да бъдат
разпределени в три клъстера.

Първият включва годиш-
ни слънчеви цикли, като БМ-1,
БМ-5 и РТ, с предполагаемо
фолклорен произход.
Емоционалният заряд на произ-
веденията е лиричен, аудито-
рията — женска, тематиката —
мъките на раздялата и стремежа
към единение с Бога (вираха-
бхава). Към тази група трябва
да причислим и Дин-рен.

Вторият клъстер е лунен и жанровата
матрица му е зададена от великия бхагат Кабир.
Проста и изчистена по стил, по смисъл демокра-
тична, т.е разрушаваща представите на традици-
онното хиндуистко общество за значението на
определяните от светилата времеви отрязъци.
Аудиторията е широка, обхваща всички, които
традиционното брахманистко знание изключва от
достъпа до знания. Произходът на произведе-
нията ТЦЖ може да бъде определен като двой-

ствен. От една страна, гуру Нанак е вдъхновен от народното творчество и
женските песни за раздяла и създава своите съдържателно богати БМ (от там
РТ), които са развити от гуру Арджан до цялото жанрово богатство и много-
образие на дадената група. От друга страна, Кабир символизира другия
източник на жанра със своята  (доста по-изчистена откъм жанрообразуващи

БМ-5
„12 месеца”

ДР
„денонощие”

ЗЕМЯ

СЛЪНЦЕ

РТ
„сезони”

„Слънчев” клъстер
произведения ТЦЖ

Слънчевият цикъл —
земята спрямо слънцето

Година — слънчев
макроцикъл

Ден —
слънчев
микроцикъл

БМ-1
„12 месеца”

„Лунен” клъстер
произведения ТЦЖ
(thitti-var комплекс)

ТХ-К

ТХ-1

ТХ-5

ВС-К

ВС-3



28

средства) ТХ (заедно с неотделимата от нея СВ). Удачните поеми са подхвана-
ти и продължени от Нанак и Амардас, които значително обогатяват предло-
жената от великия поет-сант форма. Гуру Арджан, от своя страна, създава
самостоятелно произведение по мотивите на ранните ТХ, което по
богатството на жанровите признаци се доближава тези от първия тип.
Отношението ТХ-К – ТХ-1 – ТХ-5 представлява „теза — антитеза — синтез”.

Третият клъстер включва четирите изследвани поеми ПХ и може ус-
ловно да бъде наречен „професионален” — тъй като тематиката е професио-
нално търговска, продиктувана от кастата и социалното положение на гуру
Нанак — автора на първите две ПХ.  В планетарно отношение, това е „земен”
цикъл, защото периодите му се отмерват не от светилата — слънцето или лу-
ната, а от собствени, условни конвенционални деления, отмерени със земна
физика, например воден часовник. Тематиката е диалог-проповед с душата-
„търговец”, поучение как да „спазари” вечен живот. В ПХ, които в нашия
случай образуват клъстера значение има тъмната страна на нощта (отсъст-
вието на светилото) като алегория за човешкия живот на този свят.

И така, откроява се интересен факт — всъщност в съответствие с трите
клъстера има три вида дни, като цикли бележещи човешкия живот — „слън-
чев ден”, определян от въртенето на земята около оста си, със осветената и с
тъмната страна, представен в ДР; лунен ден — дните на лунния месец и дните
на седмицата, които образуват седмиците и месеците; и накрая земните дни,
диктувани от човека, който е намерил начин да раздели и разграфи времето
(като осем тричасови стражи — пахар), за да организира живота.

Ако погледнем още веднъж списъка с текстове (вж. Приложение 1; 1),
виждаме, че той започва от най-краткия елемент — Пахар (стража) в рамките
на денонощието, и върви към най-дългия — слънчевата година, съставена от 6
сезона и 12 месеца. От друга страна, ПХ, символизираща макроцикъла на един
човешки живот, със следходната поема БМ-5 като макро единица на
слънчевата години в началото на списъка и с РТ и БМ в края на списъка,
оформят макроциклична рамка за шест поеми в средата (ДР и комплекса
тхитти-вар), символизиращи циклизма на денонощието. В отделна секция на
шестата част се прави отпит за периодизация на разгледаните произведения от
ТЦЖ в съответствие с достъпните екстралингвистични данни.

Седмият параграф е опит за съпоставяне на структурни принципи,
открити в ТЦЖ, със структурни принципи на целия корпус АГ, както и за
екстраполацията им в по-широк контекст върху цялата сикхска сакрална
литература. Дисертационният труд завършва с кратко заключение „Изводи”.

В настоящия дисертационен труд разработва принципно нов метод за
изследване на сакралните поетични текстове от АГ, какъвто досега не се е
използван — построяване на семантични схеми на текстовете с последващ
семантемен анализ. Този метод обективно дава добър резултат 19  в това

19 Факт е, че простото съпоставяне на построените схеми на аналогични поетични произве-
дения (например на първия гуру Нанак и на петия Арджан) веднага позволява да се
определи авторството от характера на визуалната маркираност на схемата. При просто че-
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изследване и обещава широки възможности за по-нататъшно изследване на
корпуса на АГ, при условие на доработка на метода, по-детайлна разработка
на семантемния набор и принципите на маркирането на текста.

Въз основа на този метод, като и на допълнителните аспекти на
изследването като граматичен, стилистичен, поетологичен, стиховедски,
композиционен, обединихме избраните текстове в ТЦЖ. Успяхме да дадем
определение на ТЦЖ и да построим минимална жанрова схема (Структурна
схема 1), позволяваща да отнесем едно или друго произведение към ТЦЖ.
Дадохме и потенциална схема на разширяване на жанрообразуващите (жанро-
съставляващите) средства, както и обобщаваща таблица (Таблица A) за
разпределяне на тези средства според произведенията, отнесени към ТЦЖ. В
рамките на посочения кръг от произведения беше разработена тяхната
периодизация, като и набелязани принципите на тяхното развитие, съгласно
постулирания източник и принципи на външна и вътрешно-композиционна
симетрия и целева аудитория. Позволихме си да приложим „уловените” в ТЦЖ
принципи на цикличност в по-широк контекст на АГ и сикхската литература.

За нас е особено важно набелязването на принципи, невидими на
повърхността, но скрити дълбоко в дебрите на знаковите струпвания, които ни
позволяват да съзрем целостта на текста, неговата вътрешна интегрираност и
смисловата натовареност на детайлите. В нашата епоха човек се е приближил
към загадките на „макротекста”, чакащи разрешение в най-близко време. Сред
тях са и безкрайният простор на космоса, и организацията на материята във
вселената, и елементарните частици на суб-квантово ниво, а защо не и
човешкият геном, състоящ се от 3 млрд. букви и записан с двоичен код върху
хромозомите на ДНК. Затова е толкова важно откриването тези принципи на
прочит и разбиране, заложени от човешкия разум и дух в макротекстове и
компендиуми подобни на АГ — за да разберем в дълбочина спиралите на
развитието на човешката култура и на човека в обкръжаващия го свят.
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тене на текста без познаване на авторските индекси, определянето на авторството изглеж-
да практически много трудно осъществимо за изследовател,  който е външен на
традицията.
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ
1. Разработка на принципно нов метод за изследване на сакралните

поетични текстове от АГ — построяване на семантични схеми на
текстовете с последващ семантемен анализ, подкрепен с
допълнителни аспекти — граматичен, стилистичен, поетологичен,
стиховедски, композиционен.

2. Постулиране и определяне на „темпорално-цикличния жанр” в Ади
Грантх. Определяне на жанрообразуващите черти.

3. Въз основа на дистрибуцията на жанрообразуващите черти, се
определят трите подвида на „темпорално-цикличния жанр” —
слънчевия, лунния и земния. Това деление е потвърдено от
семантико-тематичния дискурс на изследваните произведения.

4. Създаване на минимална жанрообразуваща и максимална
потенциална семантико-структурни схеми на произведенията от
„темпорално-цикличния жанр”.

5. Изработване на периодизация на произведения от „темпорално-
цикличния жанр” в Ади Грантх.

6. Преводът подбраните текстове на български е първият опит да се
запознае българския читател с текстовете на Ади Грантх. Той може
да служи и за запознаването на широката аудитория с оригинални
текстове на сикхизм, както и като помагало за студентите, желаещи
да се запознаят по-близо със сикхското наследство.
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