Румяна ПЕТРОВА
НЯКОИ БЕЛЕЖКИ КЪМ КУЛТУРЕМАТИЧНИЯ АНАЛИЗ
НА ЛИНГВОКУЛТУРНИЯ КОНЦЕПТ WISDOM (МЪДРОСТ)
В THE BOOK OF PROVERBS, KING JAMES BIBLE
(КНИГАТА НА ПРИТЧИТЕ, БИБЛИЯТА НА КРАЛ ДЖЕЙМС)
Through analyzing a single verse from The Book of Proverbs in the
King James Bible (Prov. 14: 33) in terms of the culturemes contained in
it, the paper demonstrates how the first steps can be taken into an
extensive study of wisdom as a linguo-cultural concept.
Издадената през 1611 г. в Англия Библия на крал Джеймс (King
James Bible), позната също като KJB, KJV (от King James Version) или AV
(от Authorized Version) [1],

продължава

се смята за един от най-

известните, авторитетни и популярни преводи на Св. Писание на
английски език, който наред с останалите преводни версии е станал
неотменима част от писмената културна традиция и духовното богатство
на англоезичните народи по света [2].
Една от старозаветните книги в тази Библия, The Book of Proverbs
(Книгата на Притчите, или кн. Притчи Соломонови), която влиза в
т.нар. премъдростна литература (wisdom literature) [3], представя
образа на мъдростта (wisdom) по особено силен, разнообразен, богат,
емоционален и картинен начин, който се запечатва дълбоко и трайно в
съзнанието на човека.
Известният паремиолог Волфганг Мийдър е установил, че над една
четвърт от английските пословици с библейски произход водят началото
си именно от Книгата на притчите [4]. Това обяснява изключително
голямото влияние, което тази книга има за формирането на представата
за мъдростта
свят.

и за нейното широко разпространения в англоезичния

В настоящото кратко съобщение, което е част от по-голямо
лингвокултурологично изследване на тази библейска книга, ще очертаем
целите и стъпките на културематичния анализ [5], който прилагаме
последователно към текста на книгата. Целта на изследването е
изчерпателно и цялостно да се опише мъдростта от гледна точка на
нейните

ценностни

(аксиологически)

характеристики.

Тези

характеристики се установяват чрез прилагането на особена единица за
извършване

на

лингвокултурологични

изследвания,

наречена

културема.

Според нашето разбиране културемите са

онези

нередуцируеми вербализирани семантични единици с отчетливи
аксиологически (положителни и отрицателни) характеристики, на които
може да се разложи дадена езикова единица, вкл. и текст. Културемите
се обозначават най-често със съществителни имена, придружени със
знака плюс или минус, например чистота (+), трудолюбие (+), мързел
(-), скъперничество (-) и т. н. Експлицираните в своята пълнота и
взаимна зависимост културеми, които влизат в състава на определена
по-кратка или по-дълга езикова единица, я представят като своеобразно
и уникално съчетание от първични, елементарни, културни същности.
По

подобен

начин,

експлицираната

съвкупност

от

културеми,

изграждащи определен лингвокултурен концепт [6], какъвто в
настоящия случай е концептът wisdom (мъдрост) така, както е
представен в The Book of Proverbs (Книгата на притчите), може да
предаде най-пълно, точно, изчерпателно и достоверно неговата същност,
съдържание и характер. От казаното дотук става ясно, че преди да се
състави цялостната схема на този концепт, е необходимо да се
експлицират всички негови елементарни градивни единици (културеми).
В примера по-долу ще покажем как се осъществява извеждането на
културемите, съдържащи се в една от тези езикови единици (напр. дума,
израз, стих, изречение, пословица, притча, текст). В примера езиковата
единица е един стих от The Book of Proverbs (Книгата на Притчите).

Към разглеждания стих се задава първият, задължителен въпрос, с
помощта на който се установява името (названието) на културемата.
Той е „Какво утвърждава / отрича тази езикова единица (дума, израз,
стих, изречение, пословица, притча, текст)?” (What does this language
item (word, phrase, verse, sentence, proverb, parable, text) confirm / negate ?)
Под

утвърждаване

разбираме

препоръка,

възхвала,

заповед,

насърчаване, изтъкване, подканване и пр. илокутивни актове с най-общо
положително, утвърждаващо значение, а под отричане – обратното критика,

осмиване,

подигравка,

възмущение,

предупреждаване и др.- с най-общо отрицателно значение.

иронизиране,
Отговорът

на горния въпрос ще съдържа наименованието (името) на културемата,
което откриваме в прякото допълнение (Х) на изречението „Тази езикова
единица утвърждава

Х”. Названието на културемата най-често е

съществително име (noun, substantivized adjective), именна група (noun
group) или девербатив, като напр. отглаголно съществително на –не
(verbal noun, present participle, или gerund).
По-нататък, ако има колебание по отношение на знака, какъвто е
случаят например с ироничните изречения (срв.: Чисто като в цигански
ишлик и др.) и хиперболите (срв. Стори добро, да намериш зло и др.) , за
да се установи със сигурност дали до името на културемата трябва да се
добави знакът плюс (+) или минус (-), се задава втори въпрос: „Какво
ни учи да правим / да не правим тази езикова единица?” (What does this
language item teach us to do / not to do?) Отговорът ще съдържа
подчинено изречение във функцията на пряко допълнение, свързано с
главното със съюза да, след който следва глагол (Y) в положителна или
отрицателна форма, напр. „Тази езикова единица ни учи да Y / да не Y”.
Често отговорите са повече от един.
Нека разгледаме следния пример:
Wisdom resteth in the heart of him that hath understanding: but that which is
in the midst of fools is made known. (Prov. 14: 33). (срв.: Мъдростта

почива в сърцето на разумния, а изсред глупавите се обажда. Пр. 14: 33
[7]).
What does this verse confirm ? (Какво утвърждава този стих?)
1. This verse confirms the keeping of wisdom in the heart of him that
hath
understanding. (Този стих утвърждава пазенето на мъдростта в сърцето
на разумния.)
2. This verse confirms withholding, concealing wisdom. (Този стих
утвърждава криенето на мъдростта [у себе си, за себе си].)
3. This verse confirms wisdom. (Този стих утвърждава мъдростта.)
4. This verse confirms him that hath understanding. (Този стих
утвърждава разумния.)
What does this verse negate? (Какво отрича този стих?)
1. This verse negates the fools’ assertiveness. (Този стих отрича
обаждането изсред глупавите.)
2.

This verse negates disclosing wisdom. (Този стих отрича

изказването на мъдростта.)
3. This verse negates fools. (Този стих отрича глупавите).
What does this verse teach us to do (Какво ни учи да правим този
стих?)
1. This verse teaches us to behave like him that hath understanding
and
keep wisdom in our hearts. (Този стих ни учи да постъпваме като
разумните, които пазят мъдростта у себе си.)
What does this verse teach us not to do (Какво ни учи да не правим
този стих?)
1. This verse teaches us not to behave like fools who make known what
they know. (Този стих ни учи да не постъпваме като глупците, които
споделят това, което знаят.)

В резултат на анализа, както видяхме, се получава следният краен
сбор от съставляващи културеми:
1. the keeping of wisdom in the heart of him that hath understanding
(пазенето на мъдростта в сърцето на разумния) (+)
2. withholding, concealing wisdom (криенето на мъдростта [у себе
си, за себе си] (+)
3. wisdom (мъдростта) (+)
4. hе that hath understanding (разумния [човек]) (+)
5.

the

fools’

assertiveness

(обаждането

изсред

глупавите

[изявяването
на глупавите]) (-)
6. disclosing wisdom (изказването на мъдростта) (-)
7. fools (глупавите) (-).
Експлицирането на градивните единици на лингвокултурния
концепт по посочения начин представлява първата стъпка, която дава
възможност на изследователя въз основа на получените резултати понататък

да

извърши

честотни

измервания

за

установяване

на

семантичната плътност на разглеждания концепт, както и да определи
позицията му спрямо други концепти в разглежданото литературно
произведение.
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