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1.  Кратки биографични данни на дисертанта. Стефан Иванов Узунов 
(по-нататък:  СИУ) е  роден на  30.09.1986 г.  в  гр.  Пловдив.  Завършил е  езикова 
гимназия с разширено изучаване на испански език в родния си град. След това е 
завършил  Украинска  филология  в  Софийския  университет  “Св.  Климент 
Охридски”.  По  системата  на  студентския  обмен  е  посещавал  няколко  пъти 
Украйна.  Бил  е  преподавател  по  практически  украински  език  в  Катедрата  по 
славянско  езикознание  в  Софийския  университет.  Сега  работи  в  българското 
представителство на украинската корпорация “Рошен”.

2. Актуалност на темата. Развилите се политически събития през есента 
на 2013 и зимата на 2014 г. нагледно ни показват изключителната актуалност на 
дисертационната тема, към която СИУ се е насочил далече преди изострянето на 
положението  в  Украйна.  Като  специалист  и  непосредствен  наблюдател, 
дисертантът  години  преди  това  е  долавял  езиковото  напрежение  в  страната,  за 
което свидетелстват и 5-те му публикации в езиковедския печат.  Данните, които 
сега се изнасят в дисертационния труд, са от съществена важност за европейското 
езикознание и в частност за българската славистика. С тематиката си трудът прави 
чест на Катедрата по сравянско езикознание и на научния ръководител доц. д-р В. 
Гешев.

3.  По  прегледа  на  научната  литература,  свързана  с  темата  на 
дисертацията.  Като  студент  във  ФСлФ  през  периода  2005-2010  г.  СИУ  беше 
слушател  на  моя спецкурс  на  тема  Днешната езикова ситуация  в  славянските 
страни.  Тук  дебело  ще  подчертая,  че  дисертантът  значително  е  задълбочил 
познанията специално за езиковата ситуация в Украйна: изчел е и в дисертацията е 
коментирал практически  цялата  научна  литература,  обнародвана от украинските 
езиковеди през последните десетилетия. В известен смисъл той е проследил цялата 
история  на  украинския  език  и  в  частност  –  на  книжовната  му  формация. 
Представеният преглед е изключително подробен и по своята същност е първи в 
българската славистика. През годините на социализма темата за украинския език 
под  влияние  на  идеологемите  в  съветската  наука  бе  маргинализирана.  На 
международни форуми украинските езиковеди поднасяха научните си съобщения 
на  руски  език  и  в  най-добрия  случай  не  пропускаха  да  покажат  успехите  на 
украинската интелигенция в овладяването на руския език. Дисертантът подчертава 
пораженията,  нанесени върху украинския книжовен език през съветския период, 
когато  езиковата  политика  е  била  насочена  към  утвърждаване  на  идеята  “една 
страна – един език”.  Усилията  са  били насочени към създаване  на методики за 
безупречно овладяване на руския език,  а на националните етнически езици се е 
отделяло малко внимание.
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Дисертантът  практически  е  проследил  съпротивата  на  украинските 
езиковеди срещу повсеместната русификация, която съпротива по видими причини 
много често се води с езоповски средства.

Отличните  впечатления  от  знанията  на  дисертанта  за  украинските 
езиковедски приноси до известна степен не са в унисон с позоваването на трудове 
от  общата  социолингвистика  и  от  приносите  на  българските  социолингвисти. 
Написването  на  труд  от  230  с.  по  тема,  лежаща  в  руслото  на  теорията  на 
книжовните езици, без дори да бъде спомената тази теория, без да се позовава на 
трудове  на  Б.  Хавранек  и  Ал.  Йедличка  (той  мимоходом  е  споменат  в  друг 
контекст),  е  едностранчивост.  Като  изключим  двете  мои  книги  Увод  в 
социолингвистиката (2000)  и  Диглосията  (2005),  не  са  взети  предвид  и 
българските  приноси.  Работата  по  дисертацията  щеше  да  бъде  значително 
улеснена,  ако  дисертантът  бе  взел  предвид  моята  книга  Българската  езикова 
политика (2003), където щеше да открие разсъждения и дефиниции, които биха му 
дали  възможност  да  погледне  украинската  езикова  ситуация  по-отвън,  на  по-
обширен  фон,  а  не  да  се  доверява  само  на  украинските  автори.  Те  в  доста 
отношения – това е естествено – са пристрастни. Теорията на книжовните езици е 
извела  правила  и  аксиоми,  които  щяха  да  улеснят  дисертанта  по-бързо  да  се 
ориентира в сложната днешна обстановка.

4. Структура и приноси на дисертационния труд. Текстът е разделен на 
три  глави:  гл.  І  Исторически  предпоставки  за  възникването на  двуезичието  в 
Украйна;  гл.  ІІ  Езиковата ситуация  в  Украйна  в  светлината на  теорията на 
езиковите контакти;  гл.  ІІІ Динамика в тенденциите на съвременната езикова 
ситуация в Украйна. След прочитане на работата се убеждаваме, че тя е посветена 
на  украинско-руското  двуезичие,  гледано  през  очите  на  украинските  езиковеди. 
Оставаме с впечатление, че дисертантът е съгласен с всички техни изводи.

С понятията езикови контакти, езикова ситуация, билингвизъм и диглосия 
се  запознаваме  чак  в  гл.  ІІ,  където  има  специална  терминологична  подточка, 
озаглавена Езикови контакти, езикова ситуация. Билингвизъм, диглосия (с. 75-83). 
Написаното за езиковата ситуация е направено по изложението в моята книга Увод 
в социолингвистиката, в което не виждам нищо осъдително. За мене обаче няма 
нищо уникално в езиковата ситуация на Украйна (това са твърди на с. 77), след 
като такова е положението във всички републики на бившия СССР и най-вече в 
Беларус.  Вторият  абзац  на  с.  77  уж  е  направен  по  мои  разработки  (за  това 
свидетелстват препратките), а звучи за самия мене неясно. По-добре е да се каже: 
билингвизмът в Украйна е с диглосия, а не диглосията е с билингвизъм. Високият 
език е руският, а ниският – украинският. Ненужни са тук пасажите за пиджина и 
креолизацията, защото те са явления, породени при контакта на неродствени езици.

Вярно е, че за езиковите контакти пръв писа още през 1953 г. Вайнрайх, но 
оттогава изтекоха десетилетия и е натрупана планина от публикации в т.ч. и у нас. 
Може би си заслужава  да  се  препрати  към по-новите  изследвания  на  Фишмън, 
който познава езиковата ситуация в страните от Северна и Южна Америка.

Въпросът за диглосията е изложен според моята книга Диглосията (2005). 
Ще повторя:  в  това няма нищо лошо.  Предлагам на  дисертанта  да  анализира  и 
моята дефиниция на явлението, дадена с обяснения в книгата. Тук задължително 
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трябва да се върна на дефиницията на обекта на дисертацията от с. 5-6:  В тази 
връзка  обектът на  изследване  в  настоящата  работа е  езиковата ситуация  в 
Украйна като резултат от диглосия с елементи на билингвизъм. Втората част на 
твърдението  би  следвало  да  е  резултат  от  билингвизъм  с  диглосия. 
Невнимателната формулировка се среща и на други места в труда.

За  мене  като  читател  най-голям  интерес  и  принос  в  дисертацията 
представят разсъжденията и анализите на явлението суржик. Ето какво пише по 
този въпрос дисертантът:  Показателен е фактът, че в резултат на динамичния 
контакт между руски и украински в продължение на векове се заражда хибридна 
ненормативна  форма  на  езиково  общуване,  известна  като  суржик.  Доброто 
владеене на книжовните норми на двата славянски езика би трябвало да не води  
до появата на подобна изшкова форма  (с. 85-86). Не става обаче ясно защо тази 
формация  е  ненормативна.  Вече  тук  бе  направена  бележка,  че  не  се  следват 
изводите на теорията на книжовните езици. В съгласие с нея става ясно, че подобна 
хибридна  форма няма  своя  кодификация,  но  има  своя  норма.  Самият  хибрид  е 
закономерност. Дисертантът сам потвърждава това, като ни показва ситуацията в 
Беларус.

За българския читател е полезно изясняването на етимологията на термина 
суржик:  по  принцип  той  е  взет  от  професиолекта  на  мелничарите  и  означава 
смесица от жито, ечемик и овес. По метафоричен път така е наречен и смесеният 
украинско-руски език. В Беларус подобната езикова смесица е наречена трасянка 
(метафора от названието за смес на сено и слама като фураж за добитък). Теорията 
на книжовните езици отдавна е отделила място на смесването на езиците в речта на 
билингвите. Няма нищо нелогично: преплитат се речевите писти в съзнанието на 
говорещите. На с. 88 вече добре е изтъкнато, че става въпрос за интерференция.

Читателят е в очакване, че в следващите страници ще му бъдат поднесени 
в класифициран вид елементите на суржика. Дисертантът е предпочел първо да ни 
реферира мненията  на  украинските  езиковеди  и  спора им кой език  е  субект  на 
интерференцията.  От  разсъжденията  им  се  убеждаваме,  че  някои  от  тях  също 
говорят за  ненормативност,  когато  става  дума  за  некодифицираност  (вж.  с.  91). 
Известно ограничено количество предимно лексикални примери откриваме на с. 
97-100.  Социолингвистиката  изисква  в  такива  случаи  съответният  пример  да  се 
даде в контекст и с описание на конситуацията, за да се разбере кой социален тип в 
какви ситуации допуска тази интерференция. Тя не е хаотична, а е подчинена на 
определени закономерности. Интерференциите при билингвите са закономерност: 
това  следва  да  бъде  подчертано  и  да  се  дава  отпор  на  схващанията,  че  сме 
изправени  пред  някакви  социолекти:  в  речта  на  всички  билингви  по  света  има 
интерференции.

По-нататък в дисертацията си СИУ изяснява правовия статут на езиците в 
Украйна.  Направена е  полезна  историческа  справка.  Курсът  към изтласкване на 
украинския език от официалните сфери започва през 30-те години на ХХ. През 90-
те години обаче се прави рязък завой в  официалната  езикова  политика,  като за 
официален език се провъзгласява украинският. През последните години махалото 
отиде в другия край и бе постановено, че официален е само украинският. За мене 
това  е  прибързана  езикова  политика,  породена  от  емоции,  а  не  с  отчитане  на 
реалностите.  Дисертантът  се  ограничава  откъм  коментар,  но  за  сметка  на  това 
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добросъвестно излага всички факти около езиковите борби в Украйна. Сметнал е, 
че не е негова работа да показва, че резкият завой в езиковата политика ще създаде 
обществени  проблеми.  Сега  сме  свидетели  на  размириците,  които  предизвика 
забраната  на  руския  език  в  официалните  сфери.  Дисертацията  ни  показва,  че 
емоциите  в  езиковата  политика  на  една  страна  водят  до  дестабилизация  на 
обществото.

Добре  е  представена  етноезиковата  картина  в  Украйна:  дисертантът  я 
познава  в  детайли.  Тук  бихме  искали  повече  материал  за  българоезичното 
население. Вероятно авторът ще се върне към тази тема в някоя от следващите си 
публикации.

От гледище на макросоциолингвистиката основен характер в дисертацията 
има гл. ІІІ, посветена на  динамиката в езиковата ситуация на Украйна. Въведено е 
понятието езикова асимилация. Изтъкнато е, че съветският период се характеризира 
с русификация. Подчертана е съпротивителната роля на гражданските движения в 
защита  на  украинския  език:  интелигентски  групи  се  обявяват  за  повсеместно 
използване на украинския книжовен език, но както вече се каза, стигат до крайност, 
искайки забрана на руския език.

Не е подмината и ролята на украинските медии за манипулиране срещу 
русификацията. Действителността обаче е по-друга:  Сега у нас по същество, ако 
говорим за вестници,  има области,  където почти няма украиноезични издания. 
Това са думи на днешния украински езиковед О Поноварив, изказани през 2013 г. и 
цитирани от дисертанта.

Подточка 4 на ІІІ гл. ни занимава с езика на религията в Украйна, защото 
църквата  има  голямо  влияние  върху  населението.  Изяснени  са  връзките  на 
християнския  култ  с  българската  църква  през  Първото  българско  царство. 
Днешната  ситуация  в  църквата  е  такава: официалните  богослужебни  езици  в  
църквите,  пинадлежащи  и  на  трите  патриархата,  са  църковнославянският  и  
украинският. Това обче  не пречи на украинските православни митрополити да 
правят обръщенията си към миряните на руски език  (с.  171-172).  Дисертантът 
изтъква  и  изключителната  активност  на  полската  църква  върху  католическото 
украинско население от западната част на страната. Дисертантът много подробно е 
изяснил дейността на гръкокатолическата църква. Изнасят се и лични наблюдения 
от  богослужението  в  гр.  Лвов.  Подробно  е  описана  и  езиковата  ситуация  на 
полуостров Крим, който сега е в центъра на световното внимание.

Подточка  5  на  гл.  ІІІ  е  посветена  на  езиковата  ситуация  в  сферата  на 
образованието: през съветския период образованието се осъществява на руски език. 
До голяма степен това е така и сега.

Подточка 6 на гл. ІІІ ни въвежда в анализа на резултатите от проведена от 
една украинска медия анкета. Първият въпрос е за родния език и 67,5% отговарят, 
че роден език им е украинският, а 29,6 – руският. За 3,2% роден е друг език.

Дисертантът  провежда  и  своя  електронна  анкета  с  повече  от  80 
респонденти от различни райони на страната на възраст между 20 и 65 години. Не 
се взема под внимание образователният ценз. Въпросите се задават на руски език. 
Направеният извод е, че руският език преобладава и не създава препятствия.

Последната подточка 7 на гл. ІІІ обобщава тенденциите в развитието на 
двуезичието.  Дисертантът  прави  извода,  че  в  близко  бъдеще  двуезичието  в 
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западните  области  на  държавата  ще  продължи  да  намалява  в  полза  на  
употребата на украинския език във все повече области на социалния живот. Най-
важният фактор е сравнително еднородният етнически състав на този регион 
(с.  203-204).  В източните  и южните райони на Украйна владее руско-украинско 
двуезичие.

Основният извод на дисертанта гласи: Днес езиковите проблеми в Украйна 
влияят съществено на повечето социални и политически процеси в държавата. В 
заключението се пледира за по-гъвкава езикова политика отстрана на украинската 
държава.

Авторефератът  на  дисертацията  отразява  адекватно  съдържанието  на 
труда.

5. Общ  извод  за  дисертационния  труд. Представеният  ми  за  оценка 
дисертационен труд въпреки отделните ми бележки е задълбочено изследване на 
съвременната  украинска  езикова  ситуация  и  най-вече  на  руско-украинското 
двуезичие. Дисертантът е навлязъл в проблематиката, успешно я е анализирал и е 
направил необходимите изводи и заключения. Трудът представлява интерес и за 
нашите политици. Политическите събития в днешна Украйна са така активни, че 
през  последните  месеци  дават  отговор  на  много  от  поставените  в  дисертацията 
въпроси.  Трябва  да  подчертаем,  че  събитията  потвърждават  изводите  на  нашия 
дисертант. По този начин дисертацията се явява съществен принос в съвременната 
макросоциолингвистика,  като  с  основния  си  извод  подчертава  обществената 
значимост на езиковата политика.

Въз  основа  на  предоставения  ми  текст  на  дисертацията  Динамика  на 
ураинската езикова ситуация предлагам на уважаемото Научно жури да присъди 
на   Стефан  Иванов  Узунов образователната  и  научна  степен  Доктор  по 
филология.

София, 28.03.2014 г.           Рецензент:
                          ( акад. проф. Михаил Виденов )
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