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Резюме
В статията е представен анализ на два български и два арабски съюза като представители на
категорията на текстуалните конективи. Във втората и третата част излагам основните
теоретични постановки, на които се опира анализът: видове глобална организация на текста
и отношения межу компонентите му, видове значения на конективите. В четвъртата част
представям резултатите от анализа: първо основните типове контекст, в които се използват
четирите конектива, след това изводи относно значенията им. Макар че конективите се
използват в повече от един тип контекст, аз формулирам за всеки от тях по едно
системноезиково значение с процедурен (в противовес на понятиен) характер. Показвам, че
двойките съюзи и-уа и а-амма са семантично еквивалентни, но прагматично нееквивалентни.

Abstract
The article presents an analysis of two Bulgarian and two Arabic conjunctions as representatives of
the category of text connectives. In paragraphs 1 and 2 present the basic theoretical assumptions on
which the analysis is grounded: types of global text organization and text relations, types of meaning
that a connective may have. In paragraph 4 present the results of the analysis: first, the basic types
of context in which the connectives are used, then my conclusions about their meaning. Although
the connectives are used in more than one type of context, I formulate one linguistic meaning for
each of them, which is procedural in nature. I show that the pairs of connectives i-wa and a-amma
though semantically equivalent, are pragmatically non-equivalent.

1. Увод
Традиционният синтактичен подход към съюзите ги анализира като морфосинтактична
категория, затваря ги в рамките на синтактичната единица сложно изречение и отчита
основно функциите им при експлициране на отношенията между обозначените в
компонентните изречения факти. В настоящата статия предлагам да погледнем към съюзите
като елемент на функционалната текстова категория конективи – изрази, които експлицират
отношения между компоненти на текста. В този подход границите на сложното изречение не
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се приемат като граници между коренно различни по начина на организацията си комплексни
единици, изречение и текст. Вместо това отношенията между компонентите на сложното
изречение се разглеждат като граматикализиран вариант на отношенията между
компонентите на текста (вж. Matthiessen, Thompson 1988). В този смисъл най-малкият
компонент на текста е езиков израз, отнесен към факт (реален, хипотетичен или нереален),
независимо дали фактът е представен като свързан с конкретен субект и конкретно време.
Освен простото изречение (clause) такава роля в текста може да имат словосъчетания с
главен компонент причастие, отглаголно съществително и дори нарицателно съществително
(напр. среща). Тази интерпретация за компонент на текста отменя необходимостта да се
прави функционално разграничение между съюзи и дискурсивни маркери (вж. Schiffrin 1987 и
Blakemore 1992 за дискурсивни маркери и Knott, Sanders 1998 и Degand 1998 за конективи), а
всички изрази, които експлицират отношения между компоненти на текста, се разглеждат
като елементи на функционалната категория конективи.
След като изложа малко по-подробно виждането си за възможните отношения между
компонентите на текста и възможните значения на даден конектив, ще илюстрирам подхода
с анализ на два български съюза – и и а, и техните арабски еквиваленти уа и амма.

2. Отношения между компонентите на текста
Подходите към концептуализиране на отношенията между компоненти на текста могат да
бъдат подразделени в две категории – локални и глобални.
При локалните подходи вниманието е насочено към това, с какви свои аспекти или функции
два съседни сегмента на текста, прости или комплексни, са съотнесени помежду си. В
рамките на този подход една група изследователи класифицират отношенията като
семантични и прагматични, а последните – като епистемни и речеводейностни (вж. Van Dijk
1979, Sweetser 1990, Knott, Sanders 1998, Degand 1998) Семантични са отношенията между
изразените в сегментите пропозиции, например темпорални и каузални отношения.
Епистемни са отношенията между функциите на сегментите като единици на мисленето и
познанието – предпоставки и изводи. А речеводейностни са отношенията между функциите
на сегментите да реализират речеви действия с определена илокуция (комуникативна цел) –
например твърдение и довод, молба и основание. В рамките на тази концепция продуцентът
на текста поставя определени компоненти на текста в съседство, за да изрази определени
отношения и по този начин да изгради кохерентен текст.
Други изследователи обръщат внимание и на отношения като парафраза, конкретизация,
екземплификация, обобщение (вж. Motsch 1996, Bateman, Rondhuis 1997). Моч (Motsch
1996)разглежда тези отношения като един вид речеводейностни отношения, при които
едното речево действие се реализира с цел да подкрепи разбирането на съдържанието на
другото речево действие, докато при споменатите по-горе двойки твърдение-довод, молбаоснование второто действие се реализира с цел да се подкрепи успехът на илокуцията на
първото.
При глобалните подходи основен обект на внимание е организацията на текста като цяло, а
локалните отношения се разглеждат като включени в глобалната организация. Ван Дайк и
Кинч (Van Dijk, Kintsch 1983) постулират два типа глобална организация (макроструктура в
техните термини): съдържателна и дейностна. Съдържателната е подчинена на темата на
(комплексния) текст, а дейностната – на илокуцията на текста като комплексно речево
действие. Съдържателната макроструктура има според Ван Дайк и Кинч йерархичен
характер, основаващ се на различната степен на абстрактност на елементите на текста. Те
приемат, че при процеса на възприемане в съзнанието на възприемащия се изгражда
йерархично структурирана репрезентация на текста, състояща се от по-конкретни и поабстрактни пропозиции. Пропозициите на по-високите нива на абстрактност са извлечени не
при възприемането на изречения от текста, а в резултат на когнитивни процеси на
абстрахиране. На дейностната макроструктура Ван Дайк и Кинч не се спират в детайли.
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Авторите включват в концепцията си и два вида локални отношения: между пропозиции и
между речеви действия. Отношенията между пропозиции биват два вида – екстензионални,
между фактите, към които се отнасят пропозициите, и интензионални, между самите
пропозиции (напр. отношение на логическа импликация).
Монологичният текст е представен като глобално и йерархично организиран и в Женевския
модел на организация на текста, разработван под ръководството на Еди Руле (вж. Roulet
2006). В този модел монологичният текст се разглежда като ход (move)в диалогичния
вербален обмен. Структурирането на монологичния ход е подчинено на Принципа на
монологичното приключване, който от своя страна е израз на дискусионния характер на
вербалното взаимодействие. Според този принцип монологичният ход приключва, когато е
подадена „достатъчно релевантна информация, която може да функционира като адекватен
принос в дискусионния процес“ (Roulet 2006:118). Принципът често налага монологичният ход
да бъде оформен като комплексна последователност от речеви действия и под-ходове.
Отношенията между компонентите на монологичния текст в качеството му на резултат от
комплексно речево действие, реализиращо един ход във вербалния обмен, биват три вида
според Женевския модел: лингвистични, текстуални и ситуативни. Първият вид, това са
отношенията между думите като лексикални единици (семантични) и между думите като
компоненти на езикови изрази (синтактични). Вторият вид, това са отношенията, в които
встъпват текстовите и речевите действия като компоненти на текста. А третият вид са
отношения между референтите на текстовите действия, т.е. обозначените от тях факти.
От трите гореизложени концепции можем да извлечем следните основни положения:

В процеса на продуциране компонентите на комплексния монологичен текст биват
локално съотнесени помежду си и включени в глобална организация.
Елементите, които са обект на съотнасяне и организиране, биват пропозиции и речеви
действия.
Глобалната организация бива два вида – един, подчинен на разгръщането на темата
на текста, и друг, подчинен на успешното реализиране на комуникативната цел на
текста. И двата вида имат йерархичен характер.
Тези общи положения са повече прагматично, отколкото когнитивно обосновани. Опитите за
когнитивна обосновка на понятието кохерентност като основополагащ признак на текста,
било то въз основа на локални или пък на глобални отношения, са критикувани от страна на
авторите и привържениците на Теория на релевантността (Sperber, Wilson 1986, Blass 1990,
Blakemore 2002, Wilson, Sperber 2004). Това е теория за вербалната комуникация, т.е.
прагматична теория, но за разлика от теорията на Грайс (Принцип на кооперативността) и
Теория за речевия акт, които се вглеждат основно в интерактивния аспект на комуникацията,
Теория за релевантността акцентира върху когнитивния аспект.
Според Спърбър и Уилсън (Sperber, Wilson 1986, Wilson, Sperber 2004) релевантен е външен
стимул, чието възприемане и обработка в контекста на (част от) наличните знания на
индивида води до положителен когнитивен ефект без излишни когнитивни усилия.
Положителният ефект има три основни варианта: а) извеждане на нова единица информация
въз основа на добавената информация и наличната в съзнанието информация; б) подсилване
на налична единица информация; и в) анулиране на налична единица информация.
Принципът на релевантността има две измерения – когнитивно и комуникативно:

„Когнитивен принцип на релевантността:
Човешкото мислене е насочено към максимизиране на релевантността.“
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„Комуникативен принцип на релевантността:
Всеки явен стимул носи презумпция за собствената си оптимална релевантност.“ (Wilson,
Sperber 2004: 6)

В резултат на действието на тези два принципа при комуникация, включително с вербални
средства, човек е ориентиран субрационално към възприемане и обработка на релевантна
информация. Затова, когато е активният участник в комуникативен обмен, той полага усилия
да отправя стимули, които, според него, биха били релевантни за реципиента. Когато е
пасивният участник, от друга страна, той очаква отправеният към него стимул да бъде
релевантен.
Блас (Blass 1990) и Унгер (Unger 1996)твърдят, че Принципът на релевантността с двата си
компонента може да обясни усещането за кохерентност и тематична йерархия при
възприемане на комплексен текст, затова не е необходимо двете понятия да бъдат
независимо обосновавани.
Предимството на Принципа на релевантността според Блас е, че чрез него може да се
обяснят както случаи на комуникация, които възприемаме интуитивно като семантично
кохерентни, така и такива, които възприемаме като семантично некохерентни. Това е защото
Теория на релевантността вижда спойката между компонентите на текста не толкова в
отношенията помежду им, колкото в отношението между всеки един компонент и
когнитивния контекст, в който той бива възприет. Този контекст включва не само
пропозицията/илокуцията на последния възприет компонент, но и допълнителна информация
от предходния текст, както и от трайните знания на възприемащия. Това позволява
усещането за кохерентност (свързаност) да се обясни чрез контекстуална приемственост
(continuity):
„По принцип в рамките на параграф от наративен текст има приемственост на контекста в
следния смисъл: информация, която интерпретацията на първото изказване прави лесно
достъпна, се използва при установяване на релевантността на второто изказване;
информация, която интерпретацията на второто изказване прави лесно достъпна, се
използва при установяване на релевантността на третото, и така нататък до безкрайност.“
(Blass 1990: 78).
Що се отнася до интуицията относно наличието на тема, обединяваща всички изказвания на
текста, тя може да се обясни с хомогенност на контекста:
„... „темата“дава достъп до компонент от енциклопедичните знания, който играе
относително централна роля в разбирането, тъй като се използва при интерпретацията на
всяко изказване от даден сегмент от текста.“ (Blass 1990: 76)
Блас формулира и понятие за глобална релевантностна комплексен текст: всеки откъс от
текста трябва да е релевантен или сам по себе си, или да допринася за релевантността на
друг откъс от текста. Релевантният текст показва единство на значението именно в този
смисъл (Blass 1990: 79).
Стъпвайки върху хипотезите на Блас за приемственост и хомогенност на контекста, Унгер
(Unger 1996) предлага обяснение за възприемането на комплексни текстове като разделени
на тематични параграфи. Ако усещането за тематично единство е резултат от възприемане
на поредица от изказвания в хомогенен когнитивен контекст, то промяната на елементи на
контекста се усеща като тематичен преход.
Реинтерпретацията на понятията кохерентност и тематична йерархия от гледна точка на
Теория на релевантността е стъпка напред по отношение на разбирането ни за връзката
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между мислене и комуникация, мислене и текст. Тя не отменя факта, че текстът като продукт
е линейно и йерархично организиран, при което отделните пропозиции са подбрани и
подредени така, че между всеки два съседни компонента има определен вид съотнесеност.
Когато обаче се опитваме да анализираме видовете съотнесеност, наистина е добре да имаме
предвид постановката на Теория на релевантността за активното взаимодействие между
налична и добавена информация в процеса на възприемане. Това се отчита и от продуцента и
влияе върху подбора на съдържание и изразни средства. Функцията на конективите
например от гледна точка на процесите на продуциране и възприемане би трябвало да се
разглежда не като свързване на два компонента на текста, а като подсказване как вторият
от тях да бъде свързан с първия, или по-точно с когнитивния контекст такъв, какъвто е след
възприемането на първия.
Ето накратко и моето миждане за организацията на монологичния текст (като продукт):

Глобална йерархична организация, доминирана от макропропозиция (тема), при която
група от по-конкретни пропозиции разгръща съдържанието на една по-абстрактна
пропозиция, която от своя страна се групира с други от своето ниво в йерархията, за
да разкрият заедно съдържанието на още по-абстрактна пропозиция. Пропозициите в
групата са функционално равностойни помежду си и всички заедно функционално
подчинени на по-абстрактната пропозиция.
Глобална йерархична организация, доминирана от макроилокуция, при която едно или
повече речеви действия подкрепят успеха на друго речево действие, чиято илокуция е
по-тясно свързана с макроилокуцията, и затова е на по-високо ниво в дейностната
йерархия. Подкрепеното действие, от своя страна, се групира с други от своето ниво,
за да подкрепят заедно действие, чиято илокуция е още по-тясно свързана с
макроилокуцията. Речевите действия в една група са функционално равностойни
помежду си и всички заедно функционално подчинени на подкрепяното действие.
Двете йерархии не са равностойни в конкретните текстове – едната доминира текста
като цяло, а другата може да доминира отделни подструктури на текста. Коя от двете
йерархии ще е доминираща, до голяма степен зависи от функционалния тип текст –
информиращ или убеждаващ. На локално ниво отношенията между сегментите като
съдържание или речева функция също не са равностойни – едното доминира и то е
това, което бива експлицирано с конектив.
Йерархичните отношения намират отражение при линейното представяне на текста,
вследствие на което физическата граница между две прости изречения може да е
както граница между изразените само в тези изречения пропозиции или действия,
така и граница между две групи от пропозиции или действия. Границите между групи
от пропозиции или действия се различават в зависимост от това, на колко високо ниво
в йерархията е управляващият компонент на групата.
Употребата на конектив между две съседни изречения в текста може да експлицира
отношение между обозначените факти (напр. темпорално, причинно), между
функциите на изразените пропозициите в тематичната йерархия, между функциите на
реализираните речеви действия в дейностната йерархия.
Поради линейния характер на текста и с оглед улесняване на възприемането му,
подаването на информация става постъпателно, вследствие на което всяко изречение,
изразяващо пропозиция, е така структурирано, че от номиналните му компоненти пръв
е този, който е показателен за начина, по който настоящото изречение е свързано с
предходния текст. Изборът на компонент ще бъде различен в зависимост от това, дали
изречението е първото или поредното от група, която разгръща подтема. По този
начин йерархичната организация на текста намира отражение и в оформлението на
отделните изречения.

3. Значение на конективите
Предвид разнообразието от начини, по които са съотнесени компонентите на текста,
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дефинирането на значението на един конектив не е лесно. Много конективи, особено онези
от тях, които имат характер на граматични морфеми, са многофункционални. Задачата се
усложнява и от наличието на различни теоретични подходи. Различията се свеждат основно
до следното:

(А) Какъв е характерът на значението – понятие, комплекс от признаци или процедура?
Понятието е представа, свързана с аспект на референта на текста – отрязък от реалния или
хипотетичен свят. Като понятийно може да се определи значението на конективи, които се
използват за обозначаване на темпорално или причинно отношение.
Редица лингвисти описват значението на конективите като комплекс от признаци (вж. напр.
Martin 1992, Knott, Sanders 1998). Освен самото отношение, напр. причинно, редица признаци
на контекста биват отчетени като компонент от значението на конектива – съзнателност,
интенционалност, хипотетичност и др.
Процедурно значение е термин, въведен от Блейкмор в рамките на Теория на
релевантността. Под процедура Блейкмор разбира вид когнитивна обработка на
новопостъпваща информация(Blakemore 1992: 149). Първоначално Блейкмор постулира три
вида процедурно значение за конективите в съответствие с трите вида положителен
когнитивен ефект, който може да има единица добавена информация: извеждане на нова
единица информация, подсилване на налична единица информация или анулиране на
налична единица информация. Конектив като английския but например, според Блейкмор
експлицира инструкция към възприемащия да анулира извод, който произтича от
пропозицията на последния възприет сегмент и пропозиция от енциклопедичните му знания.
Блейкмор (Blakemore 2002)допуска, че конективите могат да имат като значение и други
типове инструкции за когнитивни процедури. Идеята за процедурно значение в този й
разширен вариант е възприета както от лингвисти, които работят изцяло в рамките на Теория
на релевантността, така и от такива, които инкорпорират отделни нейни идеи в своите
концепции (вж. Roulet 2006).

(Б) Какъв е обхватът на значението (разбирано като компонент на езиковата система) –
всички релевантни признаци на всички контексти, в които системно се използва конективът,
или определена част от тях?

Първият вариант на практика вече не е актуален, и това е свързано с трайно установилото се
разграничение между експлицитно, семантично значение, и имплицитно, прагматично
значение. Все още се водят спорове, обаче, относно това къде да бъде поставена границата
между семантично и прагматично. Оттук и различните подходи към разграничението и
описанието на семантиката и прагматиката на многофункционални лексикални единици,
включително конективите. Фишер (Fischer 2006) обособява три основни подхода: моносемен,
омонимен и полисемен. Моносемният подход приема едно ядрено значение и различни
контекстуални интерпретации. Омонимният подход интерпретира всяка интерпретация като
отделно значение и не търси връзка между тези значения. По средата между тези два
противоположни подхода е полисемният, който допуска различни значения, но търси връзка
помежду им – в синхронен план под формата на семантични отношения, или в диахронен
план под формата на метафорично или метонимично разширяване на значението.
Най-широко разпространени по отношение на значенията на конективите в последно време
са моносемният и полисемният подход. И двата имат солидни аргументи в своя полза.
Изборът е труден и аз не съм готова да го направя засега, но се надявам детайлното
изследване на всеки следващ арабски или български конектив да ме доближава до
правилния избор.
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4. Анализ на българските съюзи и и а и арабските уа и амма
като конективи
В тази част ще представя резултатите от анализа и съпоставката на контекстите на употреба
на българските съюзи и и а и най-близките им арабски еквиваленти уа и амма съответно,
както и възможните изводи относно значението на конективите. Както анализът, така и
изводите, се основават на гореизложените теоретични постановки. Анализът на контекстите
е реализиран чрез извличане и обобщение на случаи на употреба на съюзите от български и
арабски текстове. Броят на обработените случаи на употреба не е много голям. Извличах
такива до момента, в който престанах да попадам на контексти, съществено различаващи се
от вече извлечените. Част от случаите на употреба извлякох от събирани от мен текстове във
връзка с курсовете ми по лингвистика на арабския текст и контрастивен анализ български –
арабски. Друга част – от два онлайн корпуса – Български национален референтен корпус,
достъпен на адрес www.webclark.org, и няколко арабски корпуса, достъпни на адрес
arabicorpus.byu.edu1.
Насочих се към тези две двойки съюзи, защото, първо, са многофункционални и с
трудноуловимо значение (определенията съединителен и противопоставителен не ми
говорят много); второ, интуитивно схващам съюзите от всяка една двойка – българската и
арабската, като взаимно допълващи се по значение и функции; и трето, в преподавателската
си и преводаческа практика съм установила, че макар и речникови еквиваленти, двойките
съюзи и/уа и а/ амма не се използват в напълно идентични контексти, което прави
сравнението много полезно за разкриването на значението на всеки съюз поотделно.
При анализа на контекстите на употреба първият извод, който спокойно можем да направим,
е че и/уа и а/амма свързват равнопоставени сегменти на текста. Такъв извод е в унисон и с
традиционния граматически анализ. Тук обаче ще дам определение на равнопоставеност в
термините на глобалната организация на текста – равнопоставени са сегменти, чието
съдържание или речеви функции ги поставят на едно ниво в една от двете йерархии –
тематичната или дейностната.
Остават още два въпроса. Равнопоставените сегменти на един и същи компонент от горното
ниво на йерархията ли са подчинени, или на различни? Какви са специфичните признаци на
контекстите, които може да се приемат като системноезиково значение на всеки конектив?
По-задълбоченият анализ на контекстите на употреба показа, че нито за и/уа, нито за а/амма
има признаци от понятиен характер, които да отговарят на критерия „присъствие във всички
контексти на употреба на конектива“. Т.е. семантичното ядро на конективите не е понятийно.
Контекстите се различават по-скоро по степента, в която съдържанието на съотнесените
сегменти се припокрива2. Сегментите, съотнесени от и/уа, имат повече общи компоненти от
сегментите, съотнесени от а/амма. Различието има скаларен характер и подлежи на описание
чрез референтите/значенията, семантичните и информационните функции на компонентите
на двете пропозиции. В резултат на това описание се оформят пет основни типа контекст,
които ще представя схематично и с примери, започвайки с контекста, в който двата сегмента
имат най-много идентични в информационно и семантично отношение компоненти, и
завършвайки с този, в който имат най-много различни компоненти.

(А) С23 сe различава от С1 по своя фокус. Ф2 има еднаква семантична функция с компонент
на С1, но последният може да има различни информационни функции – Ф, част от К, Т или
Сит.
В този контекст се използват и и уа, но не по един и същи начин: и заема позиция пред Ф2,
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независимо къде се намира той в изречението, и индикира по този начин неговата
информационна функция. Уа остава в началото на изречението, а функцията на Ф2 се
индикира с израз, съответстващ на българското наречие също (докато в българския текст
също или дублира, или замества и).

И

С1

Уа

С2

Т1 К1[Ск1Х1].

Фн2Т1Ск1и Ф2[Х2]

Т1 К1[Ск1Х1].

Фн2Ск1Х1и Ф2[Т2]

Т1 К1[Ск1Х1].

С1

С2

Т1 К1[Ск1Х1],

уа Фн2Т1Ск1 Ф2[Х2] айдан

И Ф2[Т2] Фн2Ск1Х1

Т1 К1[Ск1Х1],

уа Ф2[Т2] хуа л-аахар Фн2Ск1Х1

Сит1 Т1 К1.

Фн2Т1К1и Сит2

Сит1 Т1 К1,

уа Фн2Т1К1 Сит2 айдан

Сит1 Т1 К1.

И Сит2 Фн2Т1К1

Сит1Т1 К1,

уа Сит2 айдан Фн2Т1К1

Таблица 1. Контекст А

(1) По-рано тази година Ковачки спечели търга за закупуване на ТЕЦ "Бобов дол", снабдяван с
въглища от неговите мини. Той държи и топлофикационните дружества в 6 областни града.
(2) ... посредством завеса от ... маслиненозелен плюш, която висеше събрана вдясно. Също
вдясно се намираше и вратата към тоалетната...
(3) Рузвелт тогава започва просто прагматично да експериментира. И Обама навярно ще
постъпи по същия начин

 ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ4.6 ( ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺇﻥ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ4)
 ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ.2100 ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
Според доклада на Междуправителствената комисия за климатичните промени глобалното
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повишаване на температурите може да достигне 4,6 градуса до 2100 г. (уа) Авторите на
доклада очакват (айдан) и/също повишение на нивото на моретата и океаните.

 ﻛﻢ120 ( ﺗﻄﻞّ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻳﻄﺎ ﺳﺎﺣﻠﻴﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻪ ﺣﻮﺍﻟﻲ5)
... ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻘﻄﺮﻯ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺷﺮﻳﻄﺎً ﺳﺎﺣﻠﻴﺎً ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ...
Област Хадрамаут граничи на юг с Арабско море, където има крайбрежна ивица, дълга 120
км ... (уа) И остров Сокотра (хия л-ухра) има крайбрежна ивица, която го обгражда от всички
страни.

(Б) С2 се различава от С1 по своя коментар. Топикът е общ и по тази причина обикновено се
назовава само веднъж – в началото на С1, а може да не е назован нито веднъж в рамките на
двата сегмента, ако идентифицирането му е гарантирано чрез предходния текст. Двете СнН
може да бъдат свързани с общо обстоятелство – място, време, причина и др. В този контекст
отново се използват и и уа:

И

С1

Уа

С2

С1

С2

Т К1

и 0 К2.

Т К1

уа 0 К2.

Т К1.

Т и К2.

Т К1,

уа Т К2 айдан.

Таблица 2. Контекст Б

Коментарите може да имат различни семантични характеристики – свойства, състояния,
действия. Състоянията и действията може да са едновременни или последователни, но тази
разлика в случая не е релевантна. Важното е двете СнН да имат еднакви пространствени и
времеви координати в текста.
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(6) Президентът на САЩ е глава на изпълнителната власт и се избира непряко.
(7) По време на разказа му домакинята седеше на друга табуретка срещу него и внимателно
го слушаше.
(8) Тогава се избърса добре с кърпата, обу банските си гащета и премина в стаята...

.( ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻣﺪﻧﻬﺎ9)
Кайро е столицата на Арабска Република Египет и най-големият град в страната.

( ﻗﺼﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ ﻭﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ10)
Мохаммад отиде до басейнчето в двора и изтри лицето си с вода

(Б’) Когато действията, приписани на Т, освен последователни са и причинно свързани, в
български се използва отново и, но в арабски се използва причинният съюз фа.

И

С1

Т К1

Фа

С2

и 0 К2.

С1

Т К1

С2

фа 0 К2.

Таблица 3. Контекст Б'

(11) За разлика от моите съученици аз реших да остана в България и трябваше да избера
предмети, с които да кандидатствам.
(12) Тяхното значение в живота на планетата неусетно нараствало и днес те са основен
фактор в кръговрата на веществата и енергията на всички екосистеми.

. ﻓﺼﺎﺭ ﻭﺟﻬﻪ ﺃﺳﻮﺩ،( ﻗﺼﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ ﻭﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ13)
Мохаммад отиде до басейнчето в двора, (уа) изтри лицето си с вода и (фа) то стана черно.
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Преводът на пример 13 съответства на съвременната употреба на съюзи в българския език.
Всъщност точен еквивалент на фа в този откъс би бил съюзът та.

(13’) Мохаммад отиде до езерцето в двора и изтри лицето си с вода, та стана черно.

Тази употреба на та изглежда окончателно е отпаднала от съвременния книжовен български.

(В) С2 се различава от С1 по коментара И по топика си. Т2 Е кореферентен с Т’1, Ф1, Х1 или с
цялото СнН1. Отношението между СнН1 и СнН2 не е причинно. В българския текст в този
контекст се използва а, а в арабския – уа.

А

С1

Уа

С2

С1

С2

Т1 К1[Ск1 Х1]

а Т2Х1 К2

Т1 К1[Ск1 Х1]

уа Т2Х1 К2

Т1 Ф Т’1

а Т2Т’1 Ф Т’2

Т1 Ф Т’1

уа Т2Т’1 Ф Т’2

Т1 К1

а Т2Т1К1 К2

Т1 К1

уа Т2Т1К1 К2

Таблица 4. Контекст В

(14) Срещу тезата на Русо може да се направи още едно сериозно възражение, а то е, че
науката сама учи човека на морал.
(15) Още влязъл-невлязъл във владетелството, популисткият владетел научава, че вече не е
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само негов личен въпрос примерно кой и какъв е неговият баща. А той може да бъде дребен
провинциален адвокат, простоват селянин или ...
(16) Работата е в това, че водеща страна в Оста бе Германия, а Германия се управляваше от
Адолф Хитлер.
(17) В този тип предавания участниците са винаги повече от един, а това внушава чувството
за обективност на самата медия.

( ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﺤﺮ ﺑﺮﺝ ﺍﻷﺳﺪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺑﻘﺎءﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺧﺸﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻠﻪ ﻫﻮ ﻓﻲ18)
.ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
Най-често очарованието на родения под знака на Лъва и неговата природна енергия му
гарантират за дълго да остане под светлините на прожекторите, (уа) а това е
предпочитаното от него място.

 ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﻗﻀﻴﺔ.( ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺨﺘﺰﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺭﺍءﻫﺎ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ19)
.ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
Въпросът за научната терминология води след себе си друг въпрос - този за езика на
университетското образование. А (уа) въпросът за университетското образование повдига
въпроса за научния напредък.

 ﻭﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻥ،( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻠﻄﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻊ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ20)
.ﺍﻟﻤﺴﺪﻭﺩ
В случай на образуване на тромб първата задача на лекуващия лекар е да предотврати
увреждането на сърдечния мускул, (уа) а това става чрез бързо отпушване на артерията.

В този контекст в български текстове се среща и съюзът и, но рядко.

(21) Ще станем по-любопитни към Другия, ще научим повече за него и това ще влее пъстра
дъга от цветове в досегашния ни черно-бял свят.

(В’) Този контекст е вариант на горния с две различия. Едното е наличие на причинно
отношение – СнН2 е следствие от СнН1. Другото е във вариантите за кореферентност – или Т2
е кореферентен с Х1(Т’1, Ф1), или Т1 с Х2 (Т’2, Ф2). В този контекст в български се използва и,
а в арабски – фа.

И

Фа
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С1

С2

С1

С2

Т1 К1[Ск1 Х1]

и Т2 К2[Ск2 Х2Х1]

Т1 К1[Ск1 Х1]

фа Т2 К2[Ск2 Х2Х1]

Т1 К1[Ск1 Х1]

и Т2Х1 К2[Ск2 Х2]

Т1 К1[Ск1 Х1]

фа Т2Х1 К2[Ск2 Х2]

Таблица 5. Контекст В'

(22) Администраторката отново бе самичка във фоайето и той намери за уместно да й
благодари за настаняването и приличната стая.

.( ﺩﻓﻌﻨﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻲ ﻓﺪﻓﻌﺖ ﺑﺪﻭﺭﻱ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺎﻣﻲ23)
Един човек зад мен ме бутна и (фа) аз бутнах този пред мен.

(Г) С2 се различава от С1 по коментара И по топика си. Т2 НЕ Е кореферентен с компонент на
С1, но е задължително равностоен на Т1 или Т’1 в тематичната йерархия: елемент на същото
множество, част на същото цяло и др. В този контекст българският текст използва а, а
арабският – амма.

А

С1

Амма

С2

С1

С2

Т1Ел1 К1

а Т2Ел2 К2

Т1Ел1 К1

амма Т2Ел2 фа К24

Т1 Ф1 Т’1Eл1

а Т2Ел2 Т’2Т1 Ф2

Т1 Ф1 Т’1Eл1

амма Т2Ел2 фа Т’2Т1 Ф2
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Таблица 6. Контекст Г

(24) Постепенно дъното се сниши и изчезна, а водата стана по-студена и сякаш по-плътна.
(25) (... дечицата бяха увлечени от съвсем безобидното си занимание — да копаят дълбока
дупка в пясъка.) Дъщеричката, която Симо познаваше от малка, бе израснала, носеше бански
костюм и ... А Гого, когото бе виждал само като бебе, се бе превърнал в набито, почерняло
момченце, което ...
(26) Съюзът на Византия и България от 635 г. спрял притока на нови славянски нападатели от
север, а славяните на юг лишил от някога съюзната българска конница.

..  ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺍﻥ ﻓﻜﺎﻧﺎ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺣﻮﻟﻬﻤﺎ، ( ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻳﺠﻠﺲ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ27)
Мъжът ѝ седеше до нея, а децата играеха наоколо.

،( ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺒﻮﻣﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺸﺒﻪ ﺷﻜﻼً ﺭﻣﺰﻳﺎً ﻟﻘﻠﺐ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻴء،( ﺑﺪﺕ ﻟﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺎﻋﺔ28)
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﺎﺭ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻘﻮﻓﺎً ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺎﺩﺓ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﻨﺠﻼً ﻋﺮﻳﺾ ﺍﻟﻨﺼﻞ
(Картината ми се стори ужасно грозна.) Главата на совата беше по-голяма от обичайното и
имаше формата на леко сплескано сърце, а черната човка беше силно извита и приличаше на
сърп с широко острие.

( ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ54 ﻭ53 ( )ﻭﻳﻔﻮﺽ ﺍﻟﺠﺰءﺍﻥ29)
... ﺃﻣﺎ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻤﻨﺎﻁ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻭﻧﻘﻠﻬﻢ
(Член 53 и 54 упълномощават Висшия съдебен съвет да упражнява административна власт
над съдебната система.) Този съвет има правомощията да назначава, повишава и премества
съдии. А налагането на наказания е възложено на специална комисия към М-во на
правосъдието...

(Г’) Като горния контекст, но Т1 и Т2 не са елементи на едно множество или части на едно
цяло. Т2 назовава отношението на СнН2 към СнН1: причина, мотив, средство и др. СнН2 се
съдържа в К2.

А

Амма
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С1

С2

С1

С2

Т1 К1[Ск1 Х1]

а причината е К2 [Т1/Т2 Ск2
Х2]

Т1 К1[Ск1 Х1]

амма с-сабаб фа К2 [Т1/Т2 Ск2 Х2]

Таблица 7. Контекст Г'

(30) Очите се зачервяват, когато малките кръвоносни съдове на повърхността на окото се
възпалят и задръстят с кръв, а причината за това може да е недостиг на витамините B2 и B6.

 ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﺃﻭ،ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﻬﺞ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ... (31)
 ﺃﻣﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻓﻬﻲ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ.ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺮﺿﻴﺔ
.ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
(Може да се добави трети модел на поведение, който следват САЩ и някои европейски
страни.) Той се състои в упражняване на натиск върху ОПЕК или държавите производителки
на петрол за сваляне на цените. А (амма) средствата за оказване на натиск са много,
например налагане на такси, заплашване с ...

 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ. ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻰ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻧﻔﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ1976  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ10 ( ﻭﻓﻰ32)
."ﻓﻬﻮ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﻟﻤؤﺗﻤﺮ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ "ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
На 10 октомври 1976 г. бе арестуван йорданският писател Галиб Халса и след един месец в
затвора бе изгонен от страната. А (амма) причината беше, че е ръководил конференция,
организирана от Съюза на палестинските писатели и журналисти на тема „Американските
планове в Арабския регион“.

(Д) С2 се различава от С1 по своите координати в света на текста – време, място,
реален/хипотетичен свят. Сит2 се експлицира задължително в началото на С2. Координатите
на С1 не се експлицират задължително под формата на ситуиращо обстоятелство в началото
на сегмента. С2 се различава от С1 и по коментара си. Т2 е най-често същият като Т1, но
може да е и различен. И в този контекст използваните съюзи са а и амма.

А

С1

Амма

С2

С1

С2
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(Сит1) Т К1

а Сит2 Т К2

(Сит1) Т К1

амма Сит2 фа Т К2

Таблица 8. Контекст Д

(33) Докато разговаряха, Симо на няколко пъти трябваше да се пребори с желанието да
погледне Дора, а когато все пак го направи, срещна погледа й и получи в отговор
насърчителна усмивка.
(34) Плажът бе разположен в дъното на неголямо, уютно заливче ... На север заливчето
опираше в широк, обрасъл в ниска растителност и вдаден в морето нос, а на юг — в стръмна
канара, последвана във водата от цяла броеница обвити в белоснежна пяна буруни.
(35) Всеки си мисли, че тези хора от списъка едва ли не са щели да бъдат разстреляни, а
всъщност единственото, което щеше да се им се случи, е, че те нямаше да бъдат помолени да
сътрудничат на департамента.
В пример (35) първото СнН е ситуирано в хипотетичен свят, а второто – в реалния свят.

. ﺃﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺧﻨﺎً ﻓﻠﻴﺪﺧﻦ،( ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﺧﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻴء ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ36)
В чакалнята пушачът не бива да вреди на здравето на другите, а тук мястото и времето са на
болния и ако е пушач, да пуши.

َ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔَ ﻓﻬﻲ ﺗﻜﺮﻩ ﺇﻋﺪﺍﺩَ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﺨﺔ،ِ ﺳﺘﺘﻈﺎﻫﺮَ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﺎﺿﺒﺔٌ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﻞُ ﺑﺼﺤﺘﻪ...( ﺳﺘﻐﻀﺐ ﺯﻭﺟﺘُﻪ37)
Жена му ще се ядоса и ще се прави, че е ядосана, задето си вреди на здравето. А истината е,
че мрази да готви това ядене.

(А)

Ф2≠Х1/Ф1/Т1

И-Уа

Фн2=Т1Ск1/Ск1Х1

(Б)

К2≠К1

И–Уа

Т2=Т1

(Б’)

К2≠К1

И–Фа

Т2=Т1
+ причинно отношение
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(В)

К2≠К1

А–Уа

Т2≠Т1
Т2 кореф с Ф1/Х1/СнН1

(В’)

К2≠К1

И–Фа

Т2≠Т1
Т2 кореф с Т’1/Х1/Ф1
или
Т1 кореф с Т’2/Х2/Ф2
+причинно отношение

(Г)

К2≠К1

А–Амма

Т2≠Т1

(Д)

К2≠К1

А–Амма

Сит2≠Сит1
Т2=Т1 / Т2≠Т1
Таблица 9. Контексти на употреба на и, а, уа, амма

Сравнението между българските и арабските еквиваленти по контексти показва разминаване
в средата на скалата. Ако оставим засега контекстите с причинно отношение настрана,
имаме четири контекста, в които двата езика използват речниковите си еквиваленти, и един
в средата на скалата, в който не използват речниковите си еквиваленти.
Нека разгледаме първо контекстите, относно които има „единодушие“. Както вече споменах
по-горе, контекстите се различават по степента на семантично и информационно
припокриване – в първите два контекста, в които се използват и/уа, вторият сегмент се
различава от първия само по добавената нова информация. В повечето случаи С2 добавя
информация, коментар или фокус, към един и същи топикален референт, с едно изключение
– когато новият компонент в С2 е ко-елемент с Т1. В последните два контекста, в които се
използват а/амма, С2 започва с топик, различен от този в С1, или със ситуиращо
обстоятелство, което показва смяна на локалните или темпорални координати на СнН2.
Добавената информация също е различна спрямо тази в С1.
Въз основа на характеристиките на четирите контекста бих определила значението на и/уа и
а/амма като процедурно, свързано с когнитивната обработка на новопостъпващата единица
информация. И/уа указват, че новопостъпващата информация може да се обработи в
активния когнитивен контекст, без да е необходимо да се променя някой от трите му основни
координата – топикален референт, време и място. А/амма, от друга страна, указва, че
предстои смяна, а първият компонент от изречението след съюза задава новия координат.
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Контекст (В) е смесен – той е първият, в който Т2 е различен от Т1, но за разлика от (Г) тук Т2
е корефентен с компонент на С1. Явно това предполага по-незначителна промяна на
когнитивния контекст, което и обяснява защо арабският език използва тук уа, а не амма.
В контексти (Б’) и (В’) има допълнителен признак спрямо (Б) и (В) – второто СнН е следствие
от първото. Причинността е понятиен признак, който е значение на много конективи.
Повечето от тях обаче се използват, когато СнН2 е причина, а не следствие, т.е. когато
последователността, в която събитията са представени в текста, е различна от
последователността им в света на текста. Използването на конектив в случая подпомага
процеса на възприемане, спестявайки на възприемащия излишни когнитивни усилия (в
унисон с принципа на релевантността). Българският език не използва понастоящем конектив,
който експлицира отношението на СнН2 към СнН1 като следствие към причина. За разлика от
него в арабския има такъв конектив – фа. Той се използва само в контексти, в които има
причинно отношение. Интересното при него е, че се използва както когато СнН2 е следствие,
така и когато СнН2 е причина за СнН1. Във всеки случай причинността е негово значение.
На по-ранен етап от развитието на арабския език съюзът фа се е използвал в контексти, в
които СнН2 следва във времето СнН1, без непременно да е следствие от него. Постепенно
употребата на фа е стеснена само до контексти, в които последователните СнН са и причинно
свързани, а мястото му в случаите с чисто темпорално отношение е заето от уа. В най-новата
художествена литература, където най-често се разказва за последователни събития, фа се
среща все по-рядко дори при наличие на причинно отношение. Изглежда подобен процес е
довел до отпадането на та в български език и заместването му с и. В българския обаче този
процес е стигнал по-далеч.
Всъщност тройката съюзи и, а, та в български удивително прилича по обхват и
разпределение на функциите на тройката уа, амма, фа в арабски. Тези функции покриват
основните измерения на най-базовите типове текст – повествование и описание. Наричам ги
базови, защото имат като референт конкретни събития или обекти. Та/фа свързват СнН,
разположени едно след друго по оста на времето. И/уа и а/амма свързват СнН, разположени
върху ос, която пресича под прав ъгъл оста на времето в нулевия момент – момента на
говорене. И/уа изразяват понятийна и информационна близост, а а/амма – понятийна и
информационна раздалеченост. Развитието на двата езика – български и арабски – не е
вървяло с еднаква скорост и днес имаме вече разминаване по контексти на употреба.
Немаловажен е фактът, че промените в двата езика обаче имат една и съща посока – отказ от
сигнализиране на темпоралната последователност на събитията. А може би това е свързано с
промяна на ролята на типовете текст с времето – повествованието днес няма такава роля,
както преди няколко века. Но това е тема за друга статия!
Що се отнася до факта, че и е завзел контекстите на та, това не означава според мен, че и е
започнал да изразява значението на та. По-скоро отношението – както отношението на
последователност, така и отношението на следствие, остават неексплицирани в българския
текст.
Освен разлика по отношение на семантичните признаци на контекстите на употреба, между
българските и арабските съюзи има две разлики и по отношение на структурни признаци на
контекстите. Първо, арабските съюзи, за разлика от българските, се използват в началото на
всеки един от група съподчинени компоненти на тематичната йерархия, макар че това е в
процес на промяна, който е по-напреднал при амма. Второ, арабските съюзи, за разлика от
българските, се използват не само на най-ниското ниво на тематичната йерархия. Предвид
линейното битие на текста това означава, че можем да срещнем уа и амма в началото на
тематичен параграф. В пример (38) уа въвежда второто и третото изречение от тематичен
параграф, а в пример (39) амма въвежда нов тематичен параграф.

 ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ.( ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻫﻮ ﻏﻼﻑ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ38)
. ﻭﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻐﻴﻮﻡ ﻭﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﻳؤﺛﺮ ﻓﻲ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ.ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ
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Атмосферата е въздушната обвивка на земята. (уа) Наличието на атмосфера се счита за едно
от необходимите условия за живота на земното кълбо. ( уа) Атмосферата е причина за
явления като вятър, облаци и (уа) дъжд, (уа) както и за малката амплитуда на денонощните
температури.

 ﻭﺗﺤﺖ ﻫﺬﻩ." ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ "ﺍﻟﻤُﺠَﻨِّﺒﺔ.( ﺍﻟﺮﻭﺍﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻤﺮ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺴﻘﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ39)
 ﺣﻴﺚ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﺷﺘُﻘﺖ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﻤﺼﺮ.ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻠﻘﻮﻥ ﺩﺭﻭﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
... ﻭ، ﻭﺭﻭﺍﻕ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ،ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻴﺘﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ
.ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺯﻫﺮ ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ
...  ﻋﻨﺪﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ،ﺃﻣﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
Галерията е широк покрит коридор, който заобикаля джамията от всички или повечето й
страни. Наричали са я също ... В галериите богословите са преподавали на своите ученици.
Оттук и имената на галериите в джамията ал-Азхар в Египет, където учениците от една
националност са се събирали в една галерия да слушат своите преподаватели, и затова има
мароканска галерия, турска галерия, ... Галериите били пристроявани към основната сграда
на ал-Азхар с дарения. (амма) Що се отнася до това кой пръв е пристроил галерия към
джамия, това по всяка вероятност е ... (или: Първият, построил ...)

Употребата на уа и амма на по-високи нива в тематичната йерархия не влиза в противоречие
с формулираното по-горе значение на конективите. Същото важи и за една употреба на а,
която ни отвежда пък на по-ниско ниво – в рамките на изречението.

(40) Следователно най-близките роднини на перконогите са сухоземните хищници, а не
другите водни бозайници като китовете или сирените, които приличат на тюлените не
поради родство, а поради сходното приспособяване към живот във вода.

И в този контекст а има същото процедурно значение – предупреждава за необходимост от
промяна в когнитивния контекст: заменяне на единица невярна със съответната вярна
информация.
Анализът на съюзите няма да е пълен, ако не споменем и употребата им при съотнасяне на
речеви действия. От четирите само амма не се използва с такава функция. И, а и уа свързват
две действия, които са съ-подчинени на трето. Както и при пропозициите, и „обединява“
двете речеви действия, а а ги „разграничава“ по някакъв признак.

(41) Вече няма съмнение, че да се живее в съгласие с природата е най-малкото добродетел,
ако не и съвършенство. Тогава защо голяма част от човечеството се е отказала от него
доброволно още в зората на своето съществуване. Нуждата, условията, климата?... А може би
сме се разболели, може би сме били облъчени? Може би човешката мисъл се е оказала
канцерогенна?

В (41) а въвежда отговор, който изисква промяна в когнитивния контекст.
Интересна е употребата на а и и едновременно при добавяне на втори довод към
предварително изразена теза:
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(42) Пазарът в Солун е мястото, където като деца Кирил и Методий биха могли да научат
езика от български търговци от околните села, твърдят привържениците на тази теза. Първо,
децата на висшите аристократи в Солун едва ли са били пускани да играят на пазара заедно
с простосмъртните си връстници – с тях се е занимавала вкъщи цяла орда възпитатели в
различни области. А и на пазара Кирил и Методий биха могли да научат език с речник от
500-1000 думи от българските селяци.

Тази комбинация би могло да бъде изтълкувана по следния начин: а предупреждава, че
следващото го изречение не е част от речевото действие, от което е част предходното
изречение, а и предупреждава, че новото действие е съподчинено с предходното.

5. Заключение
Съпоставителният анализ на контекстите на употреба на българските съюзи и и а и найблизките им арабски еквиваленти уа и амма, базиран върху концепция за организацията на
комплексния монологичен текст и ролята на конективите в тази организация, сочи, че
системноезиковото значение на четирите съюза може да се квалифицира като процедурно,
изразяващо се в инструкция за начина на добавяне на следходния текстови сегмент към
активния когнитивен контекст.
Вътре- и междуезиковото сравнение на контекстите на употреба на съюзите по двойки
потвърди традиционната представа за семантичната еквивалентност на българските и и а с
арабските уа и амма съответно, но показа непълна прагматична еквивалентност. От особен
интерес е контекстът, „смесен“ в информационно и семантично отношение, което негово
качество е обусловило използването на а в български и уа арабски.
Друго разминаване между български и арабски по отношение на използваните конективи се
получава във варианти на два от контекстите, в които е налично и причинно отношение.
Докато арабският език използва тук конектив с причинно значение – конективът фа,
българският език използва и, а специализираният конектив та вече не се използва в този
контекст. Въпреки наличието на диахронен процес на разширяване на контекстите на
употреба на и, това не води до необходимост от постулиране на ново значение за съюза.
Новият контекст, който включва причинно-следствено отношение, не предполага непременно
експлициране на това отношение, тъй като последователността на представяне на СнН в
текста съответства на последователността на случването им. Затова употребата на и в този
контекст е допустима без добавяне на ново значение.

Бележки
1. Изразявам благодарност на създателите на корпусите за това, че са ги направили
достъпни за тези, които биха имали полза от тях.
2. В огромното болшинство от случаите, които обработих, сегментите са съотнесени като
съдържание, а не като речеви действия.
3. Използвани съкращения: С-сегмент, Т-топик (този компонент на пропозицията, за чийто
референт се дава информация), К-коментар (широк, предикативен фокус), Ф-фокус (тесен,
еднокомпонентен фокус), Ск-сказуемо, Х-аргумент, различен от топика, Фн-фон
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(пресупозиция), Сит-ситуиращо обстоятелство, СнН-състояние на нещата.
4.Амма се съчетава винаги със съюза фа, поставен пред коментара.
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