
РЕЦЕНЗИЯ
за дисертационния труд

на Стефан Иванов Узунов
на тема: “Динамика на украинската езикова ситуация”

за получаване на образователната и научна степен “доктор”
по професионално направление 2.1. филология,

“славянски езици (украински език)”
от доц. д-р Албена Стаменова, СУ “Св. Климент Охридски”

Предлаганият  за  рецензиране  труд  се  състои  от  увод,  три 
глави, анкета, заключение и библиография със 171 заглавия, в общ 
обем от 231 страници.

В  Увода  се  характеризира  темата  на  изследването  и  се 
очертават обектът на изследването: “езиковата ситуация в Украйна 
като резултат от диглосия с елементи на билингвизъм” и предметът: 
“руско-украинското  двуезичие  и  възникващите  във  връзка  с  него 
социолингвистични  феномени”.  По  този  начин  като  основна 
характеристика  на  езиковата  ситуация  в  съвременна  Украйна  се 
определя  украинско-руското  двуезичие,  а  основна  негова 
характеристика е отношението на диглосия между двата езика. По 
наше мнение определението на езиковата ситуация би трябвало да се 
изрази  като  “билингвизъм  с  диглосия”,  а  не  обратното,  както  е 
формулирано.  Водещо е състоянието  на  съжителство и  съвместна 
употреба на двата езика, тоест билингвизмът, на основата на който 
се развива отношението на диглосия. Впрочем по-нататък в работата 
си дисертантът се ръководи именно от такова разбиране, както става 
ясно от изложението.

Поставените  цели на  изследването  са:  1.  Да  се  разкрие 
отношението между украинския и руския език, както и промените, 
които  настъпват  в  езиковото  поведение  в  резултат  на  засиления 
интерес към въпроса и настъпилите промени в нормативните актове, 
засягащи украинския език, в началото на двадесет и първи век; 2. Да 
се докаже, че езиковата ситуация в Украйна е резултат от диглосия с 
елементи на билингвизъм. По пътя към постигането на поставените 
цели са  поставени за  изпълнение следните  задачи:  1.  Преглед на 
историческите  събития,  довели  до  настоящото  състояние  на 
двуезичие  в  Украйна;  2.  Опит  за  прилагане  на  познатите 
социолингвистични модели върху езиковата ситуация в Украйна; 3. 
Провеждане  на  анкета  с  цел  установяване  предпоставките  за 



езиковите предпочитания.  Методите за изпълнение на работата са: 
сравнение, наблюдение, измерване, анализ и синтез. 

ПЪРВАТА ГЛАВА на  изследването  с  обем  от  67  страници  е 
озаглавена  “Исторически  предпоставки  за  възникване  на 
двуезичието в Украйна” и съдържа 3 раздела. Първият е “Обзор”, в 
който се прави исторически преглед на рефлексията на украинско-
руските  езикови  отношения  от  страна  на  украински  дейци  на 
литературата  и  учени и  културни дейци.  Тук се  съдържа обстоен 
преглед  на  филологическите  изследвания  в  областта  на  тези 
отношения  от  ХХ  и  ХХІ  в.  не  само  от  украински,  но  и  от 
чуждестранни  учени.  Би  било  добре  в  него  да  присъства  и 
фундаменталното изследване върху историята на украинския език до 
средата  на  ХХ  в.  на  Ю.  Шевельов  “Українська  мова  в  першій 
половині  ХХ  століття  (1900  –  1941):  Стан  і  статус”,  което 
дисертантът  цитира  в  изложението  и  в  библиографията,  но  не 
споменава в обзора.

Вторият раздел от първа глава е “Социално-исторически и 
културни условия на развитието на украинския език”. В него е 
разгледана  периодизацията  на  украинския  език  според  различни 
учени и е характеризирано накратко състоянието и статуса му през 
всеки  от  основните  етапи  от  развитието  му.  Тук  е  въведено  и 
понятието  “суржик”  за  назоваването  на  социолингвистичния 
феномен, възникнал като резултат от продължителното украинско-
руско двуезичие.  Преглед  на  историята  на  това  взаимодействие  е 
направен в третия раздел. 

Тази  глава  представлява  необходимо  и  информативно 
въведение  в  същността  на  изследваната  научна  проблематика.  С 
оглед  подобряване  на  логическата  свързаност  и  по-добро 
възприемане на фактологията бих препоръчала прекомпозиране на 
разделите в последователност ІІ,  ІІІ,  І.  Струва си също така да се 
помисли за заглавието на сегашния ІІІ раздел – може би “История на 
украинско-руското езиково взаимодействие”  (връзки,  контакти) би 
отговорило по-точно на същността на изложението, още повече че 
двуезичието  не  възниква  незабавно  след  включването  на 
украинските територии в състава на Русия.  Бих обърнала внимание 
също така върху неуместното назоваване на Московското царство от 
1654 г. като “царска Русия” (стр. 55), както и върху цитирането на 
трудовете  на  руския  автор  Пьотр  Струве  на  украински  език  в 
бележката под линия на стр. 60.

ВТОРАТА ГЛАВА на  дисертационния  труд  е  озаглавена 
“Езиковата  ситуация в  Украйна в  светлината на теорията  на 
езиковите  контакти”.  В  първия  раздел от  нея  са  разгледани 
основни  понятия  от  социолингвистичната  теория  и  трудовете  на 
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учените,  които  ги  въвеждат  и  употребяват.  Във  втория  раздел от 
тази глава се разглежда двуезичието между националните езици (в 
частност  източнославянските)  и  руския  език  в  състава  на  СССР. 
Изтъква се отношението между тях не просто на билингвизъм, а и на 
диглосия.  Дисертантът  вижда  в  това  състояние  на 
неравнопоставеност,  упорито  подминавано  и  премълчавано  от 
езикознанието  в  съветско  време,  причината  за  пораждането 
ненормативното  езиково  явление  “суржик”.  Тук  е  отделено 
внимание за  определянето и характеризирането му и се провежда 
успоредица  между  възникналото  в  подобен  езиков  и  културен 
контекст  сходно  езиково явление  в  Беларус,  наречено “трасянка”. 
Приведени са карти за териториалното разпределение на руския и 
украинския  език  и  статистически  данни  за  езиковото 
самоопределение на различните народности, живеещи в Украйна. 

В  третия  раздел  от  ІІ  глава е  разгледан  правният  статут  на 
езиците  в  Украйна  и  в  частност  на  украинския  език,  цитирани и 
коментирани  са  разпоредбите  на  законите  и  актовете,  с  които  е 
регулиран  той.  Четвъртият  раздел е  посветен  на  етноезиковите 
процеси в Украйна. В него са приведени данни за различните типове 
двуезичие,  разпространени  в  страната,  за  съотношението  между 
етническа и езикова принадлежност, на промените в съотношението 
между разпространението на езиците. 

Втора глава съчетава теоретичното осмисляне на двуезичието 
в Украйна и концептуализирането му като билингвизъм с диглосия с 
конкретни данни, отнасящи се за вида и разпространението му. При 
цялото изобилие от информация, би било полезно да се включат и 
общи данни за брой и количествено съотношение между етнически 
украинци и етнически руснаци в Украйна, както и териториалното 
разпространение  на  тези  етноси,  за  общия  брой  украиноезични  и 
рускоезични  граждани  (за  да  стане  ясно  доколко  съвпадат 
етническата и езиковата самоидентификация), за общия брой (или в 
процентно изражение от общото) на рускоезичните сред тези, които 
се  самоопределят  като  украинци.  Би  могло  да  се  уточни,  че 
говорейки  за  увеличаване  или  намаляване  на  броя  на  украинците 
или  руснаците  (стр.  131),  се  има  предвид  промяна  в 
самоопределението на гражданите, а не промяна на броя за сметка 
на външни фактори. Също така е добре изрично да се подчертава, 
във връзка с промените в съотношението на двуезичието, за сметка 
на кой от двата езика става това. 

ТРЕТАТА ГЛАВА от предлагания за обсъждане дисертационен труд 
е  със  заглавие  “Динамика  в  тенденциите  на  съвременната 
езикова ситуация в Украйна”. Като израз на динамика дисертантът 
вижда езиковата асимилация, на която посвещава  първия раздел от 
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тази  глава.  Проявленията  на  асимилация  са  разгледани  по 
отношение на различни етнически групи в Украйна и тя се открива в 
две посоки – към русификация (предимно) и към украинизация (по-
рядко). Изтъква се, че двуезичието е един от факторите и средствата 
за  езикова  асимилация,  водещ  към  етническа  асимилация,  което 
особено  ярко  се  проявява  в  русифицирането  на  големи  групи 
украинско  население.  Направен  е  изводът,  че  високото  ниво  на 
езикова асимилация на населението като цяло в Украйна се дължи 
на  историческото  развитие  на  страната  и  на  етническата 
нееднородност на населението. 

Вторият  раздел прави  преглед  на  гражданските  движения  в 
Украйна, които си поставят за цел регулирането на съотношението в 
употребата   руския  и  украинския  език  в  различни  функционални 
сфери.  Доколкото дейността  им има отношение към развитието и 
разширяването на използването на украинския език в обществото, 
разглеждането им в контекста на динамиката на езиковата ситуация 
е уместно. 

Третият раздел е отделен на сложния и труден за количествено 
измерване проблем за езика на медиите. В съвременното общество 
медиите са може би най-въздействащият фактор за влияние върху 
езиковата  ситуация.  Засегнати  са  въпросите  за  съотношението 
между руски  и  украински  в  сферата  на  масовото  осведомяване  и 
общуване, както и за езиковите манипулации. Все пак трябва да се 
отбележи, че изброените методи на манипулация на съзнанието, не 
само  езикова,  са  присъщи  не  само  на  украинските  медии,  а  на 
медиите въобще. Също така не става достатъчно ясно в полза на кой 
от езиците се извършва манипулирането и дали изборът на език от 
дадена  медия  влияе  върху  отразяването  на  фактите.  Отбелязан  е 
интересният  феномен,  наблюдаван  в  интернет,  наречен  “жаргон 
падонков”  (жаргонът,  езикът  на  утайката,  измета  на  обществото). 
Интересен е  с  това,  че  става  дума не за  начина на изразяване  на 
малокултурни и декласирани обществени елементи, а за съзнателно 
пародиен начин на изразяване, въвеждан и развиван от интелигентни 
млади хора. В него граматически и лексикално правилният начин на 
изразяване,  присъщ  на  книжовния  стил,  се  съчетава  елементи  от 
сленга и просторечието.  Доколкото руският език е част от общия 
културен фон в страната, включително от сленга, просторечието и 
суржика,  това  явление  е  още  един  резултат  от  взаимодействието 
между руския и украинския. Впрочем, в български условия също се 
наблюдава подобно явление. 

В  четвъртия  раздел от  ІІІ  глава  Стефан  Узунов  посвещава 
вниманието си на езика на различните вероизповедания в Украйна. 
Това  е  съществена  обществена  сфера  за  опазването  на 

4



традиционните човешки ценности и затова езикът на религиозната 
дейност е много важен. Изтъкнато е преобладаването на руския език 
в духовната дейност на религиозните институции на православието, 
юдаизма и  различните  протестантски деноминации и относително 
по-слабото присъствие на този език в мюсюлманското изповедание. 
Подчертано  е  абсолютното  преобладаване  на  украинския  език  в 
практиката на християните-гръкокатолици и е откроена извънредно 
важната  роля  на  гръкокатолическата  църква  за  запазването  на 
украинския дух, език и самосъзнание през вековете. 

Петият  раздел разглежда  езиковата  ситуация  в  сферата  на 
образованието. Образованието е една от жизнено важните сфери на 
функциониране  на  всеки  държавен  език  и  един  от  решаващите 
фактори  във  формирането  на  етническото  и  националното 
самосъзнание. Изнесените данни са съществени и показателни както 
за положителните и обнадеждаващи промени в полза на налагането 
на украинския език в  образованието,  за  повишаването на  неговия 
статус и престиж, така и за това, което още остава да бъде направено 
и  за  необходимостта  от  последователност  и  непрекъснатост  на 
усилията на институциите в това отношение. 

Шестият раздел от тази глава, който би могъл да е обособен 
като самостоятелна част, представлява анкета с нейните резултати и 
тълкуването  им.  Това  е  една  много  информативна  част  от 
дисертационния  труд,  имаща  за  цел  да  установи  не  толкова 
“предпоставките  за  езиковите  предпочитания”  на  респондентите, 
както  е  отбелязано  в  задачите,  поставени  пред  труда,  колкото 
степента  на  съответствие  между  тяхната  самооценката  относно 
нивото  и  качеството  на  владеене  на  украински  език  и 
действителното състояние. Анкетата е проведена сред немалък брой 
участници в различна възраст и от различни региони на Украйна и 
това я прави особено ценна.  Въпросите и текстовете за превод са 
подбрани сполучливо и  са  анализирани по  същество.  Резултатите 
показват  несъответствие  между  представите  и  действителността, 
което е доказателство за силата на въздействието на двуезичието. 

Седмият, последен раздел на ІІІ глава, е озаглавен “Тенденции 
в  развитието  на  двуезичието”.  По  същество  той  представлява 
обобщение и изводи от изложения материал. В него се обобщава и 
релефно  очертава  картината  на  езиковата  действителност  в 
съвременна  Украйна.  Тенденциите  в  развитието  на  езиковата 
ситуация са откроени, набелязани са и възможностите и насоките за 
развитие. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО дисертантът съпоставя резултатите от работата 
си с поставените цели и излага отношението си към разработваната 
проблематика.
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В  обобщение  можем  да  кажем,  че  предлаганата  за  защита 
дисертация  на  Стефан  Узунов  представлява  първата  в  България 
разработка по такъв сложен и многоаспектен проблем, недостатъчно 
разработен дори в самата Украйна, какъвто е езиковата ситуация в 
Украйна.  Изследването  е  съсредоточено  върху  съвременната 
езикова, обществено-политическа и културна действителност (ХХ и 
ХХІ в.) и предлага широк и информативен исторически преглед. Той 
осветлява  причините  и  обстоятелствата,  довели  до  съвременното 
съотношение и статут на двата основни езика, формиращи езиковата 
ситуация в днешна Украйна – украинския и руския. По този начин 
също  така  се  очертават  и  промените  в  тези  състояния  и 
съотношения.  Работата  се  основава  както  на  теоретични 
изследвания,  така и на статистически и на самостоятелно събрани 
експериментални  данни.  Библиографската  осведоменост  на 
дисертанта е отлична, осветлени са множество съществени фактори, 
влияещи върху формирането и динамиката на езиковата ситуация. 
Използвани  са  най-съвременни  научни  разработки  и  публикации. 
Дисертантът е отлично осведомен и лично запознат с изследваните 
реалии, както и с различни други аспекти от живота в Украйна, за 
които има задълбочено и критично разбиране. Трудът е изпълнен с 
научна добросъвестност, в аналитичен и безпристрастен дух. 

Поставените  пред  дисертационното  изследване  цели  са 
постигнати  в  разработването  на  проблематиката.  Авторефератът 
представлява синтезирано обобщение на изложения в дисертацията 
материал  и  го  представя  по  същество,  а  откроените  приносни 
моменти  отговарят  на  действителността.  Все  пак  би  следвало  да 
отбележим, че анотацията към автореферата анонсира наличието в 
него на изводи, каквито липсват във вид на специално обособена и 
назована по този начин част. Също така не убягват от вниманието 
отделни графично-пунктуационни недостатъци в оформлението на 
работата,  които  обаче  не  повлияват  отрицателно  върху 
възприемането й. 

Предвид на изложените достойнства на дисертационния труд с 
убеденост  препоръчвам  на  почитаемото  научно  жури  да  вземе 
решение  за  присъждане  на  Стефан  Иванов  Узунов  на 
образователната и научна степен “доктор”.

доц. д-р Албена Стаменова

25. 05. 2014 г.
София
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