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Дисертационният  труд на  Стефан  Иванов  Узунов  със  заглавие 

Динамика  на  украинската  езикова  ситуация съчетава 

социолингвистичен  анализ  на  езиковите  взаимоотношения  в 

съвременна Украйна с необходимия за тяхното разбиране исторически 

преглед на обществено-политическите условия за развитие на езика и 

на  отгласа  на  езиковата  ситуация  в  публицистиката  и  научната 

литература.  Прегледът  започва  от  времето  на  Киевска  Рус,  но 

вниманието в него е насочено главно към ХІХ и ХХ в. – епоха, от една 

страна  по-добре  документирана,  а  от  друга  страна  непосредствено 

обуславяща съвременната езикова ситуация в Украйна.

Източник на материали за авторовия анализ са изказани мнения и 

научни  твърдения  от  ХІХ  до  началото  на  ХХІ  в.,  официални 

статистически данни за етническата принадлежност на населението и 

за  използваните  от  него  езици,  данни  от  Мрежата  за  дейността  на 

обществени  организации  в  съвременна  Украйна,  проявяващи 

отношение към езиковия върпрос, конституцията и законите в Украйна, 

лични впечатления от езиковото поведение на хората там, от езика на 

медиите, на бизнеса, на богослужението, на всекидневното общуване.



Изключително важен и интересен е анализът на резултатите от 

анкета с над 80 респонденти, проведена от дисертанта сред жители на 

Украйна  с  различни  регионални  и  възрастови  характеристики  и 

различен  образователен  ценз.  Анализът  недвусмислено  показва 

неточността  на  официалните  статистически  данни,  които  отразяват 

субективната нагласа и желанията на обществото, а не действителната 

езикова картина, като откроява статиститески значима група от хора, 

които  смятат,  че  украинският  им  е  роден  език,  но  не  могат  да  се 

изразяват правилно на книжовен украински, включително (и най-вече) 

на лексикално, фразеологично и популярно-терминологично равнище 

(трудно формулират напр. понятия като околна среда).

За  да  представи  по-пълно  езиковата  ситуация,  Ст.  Узунов  ни 

запознава и с изследваното вече и от други автори явление  суржик – 

ненормативно смесване на украински и руски езикови особености на 

всички  езикови  равнища,  което  е  всекидневно  езиково  поведение  за 

немалка част от украинското общество и пречи на доброто усвояване и 

на украинския, и на руския език.

Дисертантът разглежда и въпроси като правния статут на езиците 

в Украйна, преминаването на различните етноси в нея от един език към 

друг, реакцията на обществото чрез създаване на граждански движения 

за  защита  на  украинския  език,  използването  на  езиковия  въпрос  за 

предизборна  манипулация,  езика  на  медиите,  езика  на  религията, 

езиковата политика и практики в образованието. На тях са посветени 

обособени  подглави  в  текста  на  дисертацията  и  те  илюстрират  и 

допълват  основните  тези  на  автора.  Същевременно  част  от 

изложението е посветена на социолингвистичния терминологогичен и 

понятиен апарат и на неговата приложимост към украинската езикова 



ситуация.  Основното  внимание  е  насочено  към  руско-украинското 

двуезичие  в  разнообразните  му  прояви  и  с  разнообразните  му 

последствия,  като  украинската  езикова  ситуация  се  съпоставя  със 

ситуацията в Беларус и в някои други страни. Съпоставката би могла да 

се разшири, защото различни видове двуезичие има по целия свят, но 

това би била тема за отделна дисерцация

Основните  тези  в  работата  на  Ст.  Узунов  са,  че  руско-

украинското двуезичие в днешна Украйна е  диглосия с  елементи на 

билингвизъм (т. е. че двата езика се въприемат като неравностойни по 

престиж и по изразни възможности, което води до неравностойната им 

употреба)  и  че  това  е  последствие  от  многовековното  подчинено 

положение  на  украинския  език,  от  потискането  му  от  властта  през 

различни епохи и особено от съветската езикова, образователна и пр. 

политика  в  средата  на  ХХ  в.  Тезите  са  убедително  обосновани  в 

изложението на дисертацията (не противоречат впрочем и на личните 

ми впечатления от това, което съм виждал в Украйна, и от разговорите 

ми с жители на Украйна от по-старите поколения).

Динамиката през  последните две  десетилетия е  представена  от 

дисертанта така: в Източна Украйна намалява руското едноезичие и се 

увеличава  руско-украинското  двуезичие  поради  това,  че  все  повече 

хора  искат  да  изучават  и  да  използват  украинския  език;  в  Западна 

Украйна  намалява  руско-украинското  двуезичие  и  се  увеличава 

украинското едноезичие, защото младите поколения нямат стимул да 

изучават и изпозват всекидневно руския език. Картината се допълва от 

такава  подробности  като  функционирането  в  Източна  Украйна  на 

украиноезично  средно  образование  при  всекидневно  общуване  на 

руски език и при висше образование на руски език. Дисертантът стига 



до извода, че действителната роля на украинския език, особено в някои 

региони и в някои сфери на употреба, е твърде скромна и не отговаря 

на  официалния  му  статут  на  държавен  език  и  на  културната  му  и 

етноконсолидираща функция на език на украинската нация.

Дисертацията  съдържа  и  други  интересни  конкретни  моменти, 

например съпоставка с езиковата ситуация в България през ХХ в. (стр. 

110), представяне на парадоксалното използване на Европейската харта 

за защита на изчезващите езици в полза на руския език в Украйна (стр. 

125), анализ на въведеното през съветската епоха понятие втори роден 

език (стр. 138), представяне на агитационни плакати на обществените 

движения за защита на украинския език (стр. 152 – 157), тълкуване на 

двуезичието като път към етническата асимилация (стр. 202), мисълта, 

че  диглосията  пречи  на  развитието  на  координиран  билингвизъм  в 

Украйна  (стр.  203),  съпоставка  на  слабата  езикова  устойчивост  на 

украинското население в Източна Украйна с езиковата устойчивост на 

руското  население  (стр.  204),  идеята  за  езикова  борба  между 

регионалните елити на украинския запад и украинския изток (стр. 207), 

мисълта, че липсата на комуникативна бариера между украиноезични и 

рускоезични пречи  на  осъзнаването  на  езиковия  проблем в  Украйна 

(стр. 211).

Особено  полезни  са  обширните  бележки-справки  под  линия, 

които правят текста на дисертацията четивен и за  по-широк кръг от 

читатели.

Текстът на дисертацията е като цяло чист от технически, езикови 

и печатни грешки.  Такива все пак се срещат спорадично:  на стр.  45 

например  е  изписано  южните  славянски  племена вместо  южните 

източнославянски племена; на стр. 86 в българския текст (под влияние 



на  украинския  език)  думите  жито и  пшеница са  употребени  като 

разнозначни; пак под украинско влияние в българския текст на стр. 202 

се среща формата хармонийно вместо хармонично. Не съм съгласен и с 

модната  напоследък  в  българския  език  употреба  на  думата  форма 

вместо формуляр, която откриваме на стр. 194.

Прави  впечатление,  че  последната  подглава  със  заглавие 

Тенденции  в  развитието  на  двуезичието съдържа  обобщение  на 

основните идеи на дисертацията, а това, което е озаглавено Заключение, 

се доближава жанрово до послепис, защото в него авторът набляга на 

личното си отношение към темата и на позицията си (не само научна, 

но и гражданска) по разглежданите въпроси.

Трудът на Ст. Узунов заслужава да бъде издаден – най-малкото 

заради информативността си и заради актуалността на темата. Тогава 

текстът  би  могъл  да  претърпи  известни  подобрения,  например 

представените на стр. 97 – 100 прояви на суржик, както и резултатите 

от анкетата на стр. 200  могат да се класифицират, обобщят и онагледят 

в таблици.

Авторефератът  отразява  вярно  съдържанието  на  дисертацията. 

Представените приносни момемти са доста лаконични и би могло да се 

разширят с част от казаното дотук.

Качествата  на  представения  от  Стефан  Иванов  Узунов 

дисертационен  труд  ми дават  основания  да  предложа въз  основа  на 

него да му бъде присъдена  образователната и научна степен „доктор“.

25 май 2014 г.

София


