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СЕМИОТИКА НА ЗАГЛАВИЕТО1
 

 

   

 В самото начало е редно да се припомни, че теорията и практиките на 

заглавието нерядко са попадали в полезрението на изследователите – 

особено на тези, които се занимават с художествена литература и културни 

изследвания, макар и тези, които се занимават с изследване на различните 

видове медии, да не са изключение.
2
 Някои от текстовете са емблематични и 

това, че повечето автори по-късно се връщат неизбежно към тях, не бива да 

учудва. Такава е книгата на Жерар Женет, посветена на паратекстовете, 

озаглавена  „Seuils” („Прагове”), която – както и „Фигури” (Фигури 1, 

Фигури 2, Фигури 3), се превърна в методологическа отправна точна за това, 

как да се мислят заглавията като теория и приктики.
3
 След Хоек, Левин и 

Дюше4
 заниманията със заглавието протичат все по-убедено под шапката на 

титрологията, независимо от това, с какви темпове се легитимира терминът 

и дали и как се използва за целите на отделните изследвания. 

Целите, които си поставят изследвачите на заглавието, са различни, 

нерядко различен е и подходът към изследване на заглавието. Самата теория 

на заглавието е динамичен конструкт, който през последните десетилетия се 

обогатява с нови хипотези и нови корпуси от изследван материал, а 

практиките – особено с появата на електронните медии и приложенията за 

                                                 
1
 Текстът е част от по-голямо изследване върху алюзивните заглавия в пресата. 

2
 Симптоматично е дори, че едно от последните изследвания в полето на художествената 

литература, това на Клео Протохристова – „Записки от преддверието”, има дори подобно 

подзаглавие – „Теория и практики на заглавието” (в предговора към книгата си Протохристова 

препраща и към учебна дисциплина, носеща името „Теория и практики на озаглавяването”). Вж.: 

Протохристова, Кл. Записки от преддверието. Теория и практики на заглавието. Пловдив, 2014, 

163 с. Вж. и: Guiraud, P. La sémiologie. Presses Universitaires de France, 1971, 123 pp. (вж. по-

специално първата глава от изследването: Fonctions et “media”, р. 9-29). 
3
 Genette, G. Seuils. Paris, Seuil, 1987. 

4
 Hoek, L. La Marque du Titre. Dispositifs sémiotiques d’une practique textuelle. Paris, Mouton, 1982; 

Levin, H. The Title as a Literary Genre. MLR, 72, 1977. 
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смартфони – стават почти непосилни за обхващане. Ето защо още в самото 

начало следва, първо, да се посочи гледната точка към проблематиката, и 

второ, да се очертае един достатъчно ясен – и като времеви обхват, и като 

текстов материал – диапазон, в който гледната точка ще бъде разположена. 

От възможните теории за заглавието най-близка, струва ми се, с оглед 

на заниманията ми до момента, е тази, която се опира на знаци и кодове, 

която следователно изисква семиотична (семиостилистична) нагласа. От 

възможните практики, след дългогодишни занимания с езика на 

художествената литература,
5
 ми се иска да избера езика на печатните медии, 

които:  

- най-напред да разположа в наблюдаем и емблематичен период 

(в същото време не толкова много изследван);  

- после да се огранича до няколко вестника, за да бъдат 

наблюдавани и следени по-лесно,  

- като същевременно изборът на вестниците следва някаква 

типология на печатните медии; 

- да направя аналогия с други подобни извън българската 

действителност (френската преса) 

- и най-сетне да ги поставя в контекст, който да ми позволява да 

ги чета, пресичайки ги с практики от областта на 

художествената литература и културните изследвания.  

Подборът и механизмите ще обясня по-подробно в съответната глава 

на изследването, тук ще се спра най-вече на теоретичните подбуди, които са 

в основата на начините, по които ще разглеждам заглавията. 

  

 

                                                 
5
 Вж. Дачева, Г. Семиостилистика. С., 2001, 199 с. (върху текстове на А. Константинов, Ив. Вазов, 

Елин Пелин, П.П.Славейков, Яворов, Хр. Смирненски, Вапцаров, В. Попов, Й. Радичков, Ив. 

Петров, Г. Данаилов; Дачева, Г. Стилистични кодове на комичното (по текстове на Захари Стоянов 

и Ивайло Петров). С., 2002, 103 с. 
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Семиотични аспекти на темата 

•  

Aliquid stat pro aliquo – едно от най-жизнените определения за знака в 

историята на семиотиката6
 сякаш е създадено, за да хвърля светлина и върху 

природата на заглавието. И наистина, какво друго е едно заглавие, ако не stat 

pro aliquo? Лишено от текст, на който да бъде заглавие, то вече няма онази 

действена сила, която ни кара да го изричаме, помним и съотнасяме. Текстът 

е възможен без заглавие, но заглавието е трудно мислимо без текст (без 

значение дали е видим, присъстващ тук и сега, или скрит някъде другаде). 

Дори случаите, в които имаме обещано (изречено, записано, подхвърлено) 

заглавие, то е неизбежно заглавие на нещо. Независимо от това, че 

обещаният текст може да остане ненаписан, или – в най-лошия случай – 

написан, но изгубен през годините (изгубени евангелски текстове, изгубени 

драми на антични автори, на класически текстове, авторски архиви и пр.), 

отношението „заглавие – текст” е водещо. Реален или хипотетичен, вече 

създаден или живеещ единствено в авторовото съзнание, текстът е винаги 

тук, когато има заглавие. Така заглавието живее най-често в съзнанието ни – 

като препраща към някакво текстово пространство – и когато го срещаме в 

библиография, и когато е в каталог, и когато изтича като телетекст в 

телевизионно предаване. Ако текстът, към който заглавието отвежда, не ни 

говори нищо (т.е. ако не можем да съотнесем заглавието към конкретен текст 

или пък след съотнасянето не можем да приложим тълкувателен критерий, 

нямаме интерпретант), ние не можем да схванем нито дали то е истинно, 

нито дали е въздействащо; нито дали е буквално, нито дали е фигуративно 

(алюзивно).  

                                                 
6
 Nöth, W. Handbook of Semiotics. Indiana University Press, 1990, pp. 79-92. Bж. също и:  Danesi, M. 

Encyclopedic Dictionary of Semiotics, Media, and Communictions.  University of Toronto Press, 2000, 

266 р.; Eco, U. A Theory of Semiotics. Indiana University Press, 1979 (First Midland Book Edition), pp. 

48-72. 



 10 

В същото време заглавието е и част от това пространство, към което 

препраща. Мислено като паратекст7
 (често и като метатекст, поради 

особените позиции, които може да заеме спрямо текста и поради различните 

нагласи на четене), то е в динамично съотнасяне към целостта на текстовото 

пространство. Представителната му функция спрямо текста не го отдалечава 

в такава степен, че да бъде мислено отделно от текста. Понякога – както това 

се случва в Йовковите „Старопланински легенди”, но така също и в 

множество стихове в новата ни литература – заедно с някакъв друг 

паратекст, най-често епиграф, то извършва сложна предсказваща функция 

спрямо текста, което го превръща в много важен знак по отношение на 

достигане до посланието на текста. Комбинацията заглавие – епиграф – текст 

е един добър пример за семиотичните прояви на паратекста и значимостта 

му при четене на текста. До известна степен то отговаря и на въпроса за 

природата на заглавието („какво е заглавието – знак, текст, паратекст или 

метатекст; какви са функциите му; какво казва за текста, който онасловява; 

говори за нещо друго и ако да, какво е то” – серия от въпроси, поставени в 

книгата на Кл. Протохристова),
8
 във възможните отговори на който е 

прицелена настоящата глава. 

Това обяснява защо темата за заглавието може да бъде мислена 

семиотично, защо то се явява семиотичен проблем – защото парекселанс 

природата на заглавието е знакова. Заглавието винаги разкрива и нещо ново 

– няма интерпретант, който да ни насочи към тълкуването на определен знак 

и да не промени в някаква степен неговите очертания. Винаги част от 

някакъв семиозис, заглавието предполага да бъде четено и семиотично, 

                                                 
7
 Вж.: тематичния брой на сп. Poetique, No.69, Fevrier 1987 (Seuil), 127 pp. (и по-специално 

предговора на Женет /р.3/ и статиите: M.Abrioux. Intertitres et epigraphes chez Stendhal /pp.21-34/; 

R.Sabry. Quand le texte parle de son paratexte /pp.83-100/.  
8
 Протохристова, Кл. Пак там, с.8-9. 
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независимо от това към коя сфера на културата препраща, към коя епоха и 

по какъв начин.
9
  

В същото време трябва да си даваме сметка, че семиотичното говорене 

за заглавието може да протича по различни начини. Едни от тях, най-

разпознаваемите като семиотични, носят всички белези на семиотичното 

говорене – и като лексика (като научен апарат, дори като своеобразен 

жаргон), и като методология, и като начин на конструиране на доводите, и 

като референция към съответните близки текстове. Други обаче могат пак да 

бъдат семиотични по същество, без да използват семиотичен апарат. Трети 

просто могат да демонстрират семиотична практика. И трите типа 

семиотично говорене са представени от Умберто Еко в негов доклад на 

семиотичен конгрес,
10

 а впоследствие многократно цитирани. Първата 

семиотика е изявена, експлицитна; втората е скрита, имплицитна (Еко 

говори дори за репресирана в известни отношения семиотика); третата е 

семиотична практика. Припомням този факт, защото настоящето изследване 

комбинира различните подходи към проблема за заглавието: в първатата 

теоретична част до голяма степен съзнателно се дава превес на изявената 

семиотика; в следващите части семиотичното присъства по-скоро 

имплицитно, докато в последната част имаме превес на наблюдавани 

семиотични практики. Така че семиотичните аспекти на темата, които 

въвеждам още в самото начало, ще имат различно ниво на изява в самото 

изследване. 

                                                 
9
 Уточнението, което следва да бъде направено още в самото начало, е, че поради естеството на 

заниманията тук, а именно с текстови масиви от пресата, ще бъдат съзнателно изоставени онези 

теоретични аспекти на заглавието, които препращат към изключително (или преимуществено) 

несловесни форми на култура. Изключително интересни сами по себе си, те са предмет на друг тип 

изследване. 
10

 Вж.: Еко, У. Предложения за история на семиотиката. – Литературата, 1994, кн.2, с.70-88. Текстът 
представя доклад на Умберто Еко, четен на Втория международен конгрес по семиотика във Виена 

през юли 1979 г. 
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Съществува ситуация, която можем да определим и като нулева 

степен
11

 на присъствие на текст при живеенето на определено заглавие, но 

тя в още по-голяма степен е семиотизирана. Става дума за онази особена 

артикулация на заглавието в електронните медии, когато под формата на 

телетекст, най-често в сутрешните блокове, но така също и в други емисии, 

се редуват множество заглавия от различни печатни медии. Самите текстове 

не присъстват тук и сега, но те явно съществуват и приканват към прочит в 

повторяемостта на своите заглавия. Всяко заглавие, особено това, което 

грабва погледа, отеква на ротативен принцип и докато се появи отново, често 

се набиват в очи и други заглавия. В тази нулева степен на присъствие на 

текста заглавието разкрива своята реторическа мощ – то е, което приканва 

текстът да бъде потърсен; то е, което прелъстява без текст, което приканва 

към текст, който не е тук; тук и сега е само заглавието, съвкупност от 

заглавия, империя от заглавия, текстовете са само обещание, което обаче 

може да бъде намерено лесно поради наличната референтност.  

В подобен тип отсъствие на текста заглавието няма как да бъде 

проверено – то се приема благодарение на неговото звучене или посредством 

други фактори (къде е изречено, в какъв контекст, от кого е изречено, къде е 

публикувано и т.н.). Информативността на заглавието тук, в отсъствието на 

текста, или се приема на доверие, или се подлага на съмнение до момента, в 

който текстът е наличен. Нулевата степен тук се дължи на това, че 

заглавията не говорят (или обратно – говорят каквото и както си искат) в 

отсъствието на „своите” текстове. Не е случаен фактът, че определени медии 

разчитат на аудитория, която се ориентира до известна степен по заглавия на 

публикациите – оттук играта с техните шрифтове, големина, цвят и 

разположение чисто визуално и графично. 

                                                 
11

 Заемам термина от Барт, но му придавам друго измерение, а именно – заглавие, което присъства 

(циркулира) тук и сега единствено като заглавие на нещо, но е лишено от текста, който онасловява; 

текстът е структура на отсъствие, заглавието – на присъствие. 
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Поради тази и други причини често говорим за двоен живот на 

заглавието. Този факт, който и без това е задължен много на интернет 

пространството, се усилва още повече от приложенията за смартфони през 

последното десетилетие. Така електронните медии също влязоха във 

формулата stat pro aliquo по отношение на печатните медии: видимото в 

менютата и началните страници (както за улеснение, така и поради липса на 

достатъчно пространство) са само и единствено заглавия, които приканват 

към текстове. Съществува един възможен свят на четене само на заглавия 

(всеки път, в който читателят преглежда менютата със заглавия, без да влиза 

в самите текстове, т.е. без да отваря подменюта – в подобни случаи казваме, 

че се ориентира набързо, че не разполага с достатъчно време в момента за 

четене на текстове или че нищо не предизвиква неговия интерес). По 

отношение на печатната книга – дълги години това беше приоритет на 

съдържанието, независимо дали става дума за сборник разкази, сборник с 

научни статии, или годишно съдържание на броевете на периодично 

списание. Въпреки промените семиотичният статут е запазен: видимото 

(наличното) е заглавието, невидимото (неналичното тук и сега) е текстът. 

Ако при любопитството и интереса можем да говорим фигуративно за 

посока на съответствие, този, който е длъжен да „грабне и отнесе” при 

другия, е заглавието, а не текстът. Заглавието е aliquid и всички съвременни 

дискурсивни стратегии са наясно с неговата сила. 

Семиотичните аспекти на темата за заглавието, както може да се 

очаква, не са еднозначни. Ролята на тези страници е да очертаят 

теоретичните рамки, в които може да се движи прочитът на проблема, а тези 

рамки обикновено са проекции на обиграна семиотична терминология вътре 

в полето на лингвистиката: знак; текст (контекст, интертекст); референция; 

език/реч; парадигма/синтагма; ризома (лабиринт) и др. Ще се опитам 

поотделно да надникна в някои от тях и да посоча възможните посоки на 

прочита на проблема за заглавието както в пресата, така и по принцип. Ще го 
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направя, защото съм убедена, че подобни опции за четене могат да 

проработят в избраната тема или в близки до нея теми, свързани със 

заглавието. Някои от тези теоретични хипотези ще бъдат практически 

проверени в последната част на изследването. Останалите ще бъдат 

посочени като възможности, които могат да бъдат проверявани в други 

изследвания.  

Увереност, че трябва да се говори за природата на заглавието изобщо, 

като смело се поглежда в полето на литературата и културата, за да се 

разбере още по-добре природата на заглавието в печатните медии, ми дават 

две неща: втората и по-видимата е, че имаме поле за сравнение, в което – 

освен всичко останало – фигуративните употреби на езика предоставят 

прекрасни възможности за наблюдаване на алюзивните игри; първата и по-

важната е, че ако нещо все още не се е проявило достатъчно добре в 

печатните медии, но е уловимо в други културни пластове (както и 

обратното), то твърде вероятно е това да се случи по-късно. А и чисто 

семиотичният довод не е за пренебрегване: в семиосферата (ризомата) 

всичко е свързано и различните типове писане в диапазона от 

художествената литература, през публицистиката до мита – разликите не 

винаги са толкова големи, колкото очакваме на пръв поглед, а 

взаимопроникванията – повече от плодотворни. На времето Цветан Тодоров 

беше изказал идеята да изследваме историята на литературата като история 

на писането, на дискурса.
12

 Заглавието – като един малък и сравнително 

удобен за наблюдаване модел – може спокойно да се разположи в една 

подобна история. Всеки, който е разгръщал например Ботевите вестници и се 

е сблъсквал със съвместното живеене на неговите стихове и неговата 

публицистика (от уводни статии и бележки до памфлети и фейлетони), е 

усетил това дискурсивно взаимопроникване. 

                                                 
12

 Вж.: Тодоров, Цв. Понятие литературы. – В: Семиотика, М., 1983, с.355-369. 
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Разбира се, за заглавието може да се говори и в план, който не изисква 

семиотично усилие. Тази методологическа и интерпретативна възможност, 

която винаги е имала поддръжници и ще има, остава встрани от нашите 

наблюдения. 

 

Заглавието през призмата на отношението „език/реч”  

•  

Заглавието по принцип видимо принадлежи на речта13
 и в този смисъл 

е синтагматично. В сгъстен вид то сякаш е квинтесенция на разгърналото 

своята мощ слово. То винаги е взето е от някакъв порядък, в който изпълнява 

определена функция. Извън този порядък, извън отношенията си с него, 

заглавието е лишено от смисъл. Дори когато се споменава мимоходом, отвъд 

цялото, на което е част, то продължава мислено да се съотнася към цялото. 

Макар това да не е единствената възможна референциална посока, тя е 

водещата (заглавието на един текст може да сочи към автор, медия, група, 

епоха, тип събитие, но преди всичко то остава заглавие на този именно текст 

и се осмисля във взаимоотношенията си с този текст). 

Както в художествената литература, така и в пресата, заглавието е 

част от някакво по-голямо организирано текстово пространство със 

специфични задачи в тази организираност – да посочи по-ясно или да 

замъгли; да създаде алюзия за нещо, да прерпати директно към нещо; да 

свърже с други светове – на събития, но и на текстове – и т.н. Макар да има 

изрични отношения с езика като система, то винаги принадлежи на тази тук 

реч (дискурс), на това текстово пространство. Оттук недотам невинната 

връзка с теорията за речевите актове и нейния статут. Да напомним едно 

предложение на Еко отпреди три десетилетия. „Не ми е ясно, пише той, дали 

една прагматическа теория на речевите актове принадлежи на общата 

                                                 
13

 Вж.: Ducrot, O., Tzv. Todorov. Dictionnaire encyclopediqie des sciences du langage. Seuil, 1972, 470 

pp. (Langue et parole, p. 155-162) 
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семиотика или на философията на езика. Без съмнение теорията на речевите 

актове започва с наблюдения на определени емпирично наблюдаеми 

поведения. Аз обаче се съмнявам, твърди той, че понятие като 

„перформативно изречение” може да се сметне за неутрално. Човек казва 

„обещавам ти” и си залага ризата за това, но в други случаи казва това, без 

изобщо да му минава през ума, че върши нещо с помощта на думите. По 

такъв начин теорията за речевите актове предлага обяснение, действена сила 

и непълно предсказване. Тя е част от философията на езика, може би глава 

от общата семиотика, но не е частна семиотика.”
14

 Привеждам този цитат, 

защото ми се струва, че на мястото на перформативното изречение може да 

застане заглавието – понякога то „обещава /и си залага ризата за това/”, 

понякога сякаш е безразлично към факта, че с това, което казва, „върши 

неща” по отношение на разбирането на текста, който онасловява. Заглавието 

може да предложи обяснение, може и да предскаже. При всички случаи е 

далеко от неутралността. Но не се нуждае от частна семиотика, която да бъде 

изградена специално за него, а е част от една семиотика на речта (на текста), 

която се занимава с големите светове на речта, езика и текста. Това обяснява 

защо една приложна семиотика на текста може и следва да се занимава със 

заглавието – усилие, познато от времето на френския структурализъм най-

малко през текстовете на Ж. Женет.15
 

•  

Същевременно заглавието често (скрито или изявено) препраща към 

други заглавия или емблематични изрази, а не само към текста, който 

онасловява. В тези случаи то е парадигматично и може да бъде мислено като 

част от система (системата на заглавията), а това ще рече, че принадлежи 

колкото на речта, толкова и на езика. Например заглавието „Драма в полите 

на Витоша” надвърля референциалните измерения на конкретния случай, 

                                                 
14

 Еко, У. Семиотика и философия на езика. С., 1993, с.21. 
15

 Вж.: Женет, Ж. Фигури. С., 2001, 269 с. 
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защото включва алюзия за друго случване чрез използване на литературно 

заглавие от българската литературна класика (алюзивната игра с Яворовата 

драма „В полите на Витоша” може да бъде само на ниво означаващи и да 

„говори” чрез разпознаване на друго заглавие, но може да използва стаения 

драматизъм в класическото заглавие и да надгражда смисъл в същата 

психологическа посока, т.е. да бъде на нивото на означаваното). Проблем на 

четене и интерпретация (и дори на свръхинтерпретация)
16

 е дали връзката ще 

остане само на ниво заглавия, или ще намери нови опори в конкретния 

материал. В някои случаи използването на по-старото и разпознаваемо 

заглавие има чисто реторичен прицел, докато напълно възможно е то да се 

облегне както върху звученето на заглавието, така и върху текста, който то 

онасловява. 

•  

Не на последно място класифицираме, което ще рече мислим 

систематично, заглавията в пресата, в литературата, по периоди или автори, 

по събития и т.н. Т.е. винаги имаме контексти на полагане на отделните 

заглавия, сред които и контекст на моделите (принципите) на озаглавяване 

(казваме: заглавията при символизма; заглавията през 18 век; заглавията във 

вестник 24 часа; заглавията в жълтата преса, спортните заглавия и т.н.). 

 

Заглавието през призмата на знаковостта 

•  

Заглавието представлява семиозис, който предстои да бъде 

разгърнат. То е проспекция – нещо, което предстои да се случи (прочете, 

разбере, разгърне), за да се изяви напълно и докрай. То обещава – и може да 

остане неразбрано, ако това обещание не бъде проверено чрез прочитане на 

текста, който онасловява. То има скрита референтна сила, до която се 

                                                 
16

 Вж. Еко, У. Интерпретация и свръхинтерпретация. С., 1997, 149 с. 
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достига като през лабиринт (лабиринтите на четенето и интерпретацията) и 

нескрита роля на означаващо (още с прочита на заглавието трябва да 

настъпи прелъстяване, особено характерно за таблоидите). Всички помним 

едно заглавие от края на 20. век, което на принципа на концентричните 

кръгове дълго време провокираше хуманитарни дебати, помним го именно 

като заглавие, което искаше на всяка цена да заговори чрез самото себе си, 

едва след това чрез текста, който предвождаше: „Трансгресиране на 

границите: към трансформационна херменевтика на квантовата гравитация”. 

Скритата референтна сила неподозирано отведе към пародия на 

постмодерното говорене/писане, но то никак не се оказа еднозначно – имаше 

и „за”, и „против”. Кратката референция на този текст днес звучи доста 

обобщаващо: „аферата Сокъл”, съчетаващо колкото името на автора на 

статията, толкова и на концентричните кръгове около нейното четене.
17

 

Когато в статията си „Един физик експериментира с културните 

изследвания” професорът по физика в Ню-Йоркския университет Алън 

Сокъл разкрива мистификацията на собствената си статия, той дава и 

обяснение, а именно: „Ако всичко е реторика и игри на езика, тогава 

вътрешната логическа последователност е излишна... Неразбираемостта 

става добродетел; алюзиите, метафорите и словесните игри заменят 

доказателствата и логиката”.
18

 

Покрай тази очевидно семиотизирана роля на заглавието трябва да 

споменем още нещо. Заглавието може да се чете от гледна точка на 

екзистенциалната семиотика на Еро Тарасти като сложно отношение между 

предзнак и знаци-на-действието и дори да влезе във въможния и 

незавършен списък на семиотичните ситуации19
. В това отношение много 

любопитна е ситуацията, при която един текст се изгражда върху друг текст, 

                                                 
17

 Вж. за повече подробности: Аферата Сокъл. – В: Летература, 2002, №29, с.3-22. 
18

 Сокъл, А. Един физик експериментира с културните изследвания. – Летература, 2002, №29, с.5-6. 
19

 Тарасти, Е. Екзистенциална семиотика. С., НБУ, 328 с. (годината на издаване не е посочена в 

книгата); вж. с. 16-19, 215-216, 233-234. 
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а не отвежда пряко към действителността. Да го кажем иначе – заглавието 

може да отведе към действителност, която е изключително текстова (в 

смисъл на екстенсионал, точно посочен текст), а не толкова към 

извънтекстовата (извънезиковата) действителност. Примерите тук са 

десетки. 

Нека най-напред погледнем към художествените светове. Когато един 

текст се изгражда благодарение на друг текст, образно действат думите на 

Жан-Жак Ано от филма „Името на розата” („този филм е палимпсест по 

романа на Умберто Еко”). Т.е. пред нас е един вид палимпсестно послание – 

ако по-ранният текст е възможен чрез съотнасянето му към извънезиковата 

действителност, то по-късният текст е възможен преди всичко чрез 

съотнасянето му към по-ранния текст и едва след това към извънезиковата 

действителност. Заглавието е знакът за такъв тип реакция. Ако заглавията и 

на двата текста съвпадат, както при „Името на розата”, имаме един тип 

отношения (удвоена референциалност на заглавието). Такъв е и случаят с 

романа на Владислав Тодоров „Дзифт” и филмът по него (сценарист 

Владислав Тодоров). Съвпадението кара читателя да мисли двата текстови 

свята като по-близки. „Процесът” на Кафка има своите съотнасяния към 

действителността от началото на 20. век. Когато Орсън Уелс прави своя 

филм „Процесът”, първото съотнасяне вече е неизбежното съприкосновение 

с романа на Кафка. Когато години по-късно Харолд Пинтър пише сценарият 

на нов филм „Процесът”, референцията е раздвоена между Кафка и Уелс. 

Извънезиковата действителност остава на заден план. Натрапчивото 

повторение на едно и също заглавие натрупва неизбежни текстови 

референции. Разбира се, в изкуството (художествената литература, киното и 

т.н.) и в пресата това въздейства по различен начин, но механизмът на 

действие в основата си – именно като знаковост – е един и същ. 

Ако обаче по-късният текст промени заглавието на творбата, на която 

се явява палимпсест, референциалността е от съвсем друг тип и създава 
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очакване за различия в посланието. Такива са отношенията между 

„Цинкограф” и „Цветът на хамелеона” (автор на романа и сценарист отново 

Владислав Тодоров). Промяната на заглавието води до усложнена 

интелектуална игра, в която вниманието се насочва към последната част от 

книгата, носеща същото заглавие, както и филма. Класически модел тук като 

че ли е филмът на Антониони „Фотоувеличение”, в чиито начални субтитри 

четем, че е по разказ на Хулио Кортасар, без името на разказа да бъде ясно 

упоменато. В интервюта на Антониони обаче разказът е ясно посочен (нещо, 

което критиката така или иначе бързо открива), а именно – „Лигите на 

дявола” на Кортасар. Фотоувеличението във филма на Антониони е същата 

метафора, както и в разказа на Кортасар, но този път е изведено като акцент 

на повествованието, докато при Кортасар акцентът е друг. Семиозисът, 

който предстои да бъде разгърнат, избира друг знак. Необходимо е известно 

читателско (зрителско) усилие, за да се открие на какво се дължи 

изместването в заглавието и как това променя посланието. Метафора в 

разказа и заглавие във филма, фотоувеличението има две различни знакови 

природи: в разказа трябва да уловим метафората, във филма следваме 

заглавието и очакваме то да се случи; в разказа можем да пропуснем някои 

от преображенията на метафората (че фотоувеличението е не просто 

технически процес, а начин на мислене, който отдава превес на детайлите в 

търсене на истината), докато във филма потъваме в многообразието на 

буквалността (наблюдаваме как постепенно заглавието се превръща в 

метафора след серия от технически фотоувеличения). Така заглавието при 

Антониони се ражда от алюзивната игра при Кортасар; Антониони е усетил 

тази игра в разказа, усетил е тежестта на фотоувеличението, а именно – че то 

е повече от технически способ (процес), и респективно го е извел като 

акцент в своя филм на ниво заглавие. Алюзивната игра като множествен 

семиозис в разказа е трансформирана в алюзивно заглавие на филма. 

Фотоувеличението вече има нова семиотична природа – като фигура на 
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мисълта, то може да обясни защо всъщност заглавия като „Саломе” (на 

Оскар Уайлд, Карлос Саура, Рихард Щраус) и „Иродиада” (на Стефан 

Маларме, Гюстав Флобер, Жул Масне) препращат както към различни 

библейски образи, така и към един и същи образ.20
 

•  

А каква е ситуацията със знаковостта на заглавието в пресата? 

Алюзивните игри като че ли дават едно от възможните лица на отговора. 

Заглавието често – в желанието да грабне и прелъсти – сочи толкова към 

събитието от действителността, колкото и към друго заглавие (друг текст), 

сякаш в това удвояване на звученето намира и удвоена смислова потентност. 

„Драма в полите на Витоша” поражда очакване за драматизъм, който черпи 

вдъхновение от вече познат литературно-сценичен драматизъм и който може 

да се окаже както реален, така и неслучен. Важното е да се заложи очакване 

в читателския хоризонт. Заглавие като „Треска за трюфели в Делиормана” 

(Стандарт, 27.10.2014) полага в читателския хоризонт както Чарли-

Чаплиновата реторика (на жеста, ентусиазма, тъгата), така и анаграмното 

звучене. Така тя вече стои една позиция по-високо от простото описателно 

асертивно изказване, съобщаващо някакъв факт (например, че в Делиормана 

има трюфели) – треската се пренася върху читателя като ефект на четенето 

(семиотичните игри, за съжаление, тук са безкрайни и трябва да бъдат 

овладявани: написано/прочетено в събота вечер, то вече носи още един 

реторичен заряд посредством образа на Джон Траволта). 

Общо взето в днешната ситуация, силно артикулираща познато 

заглавие на Ерих Фром („Да имаш и да бъдеш”), дори заглавие като това от 

в. Труд (27.10.2014) – „Парламент има, кабинет няма” – е богато на 

възможни референции още на ниво заглавие: от едноименното жаргонно 

звучене на „тука има, тука нема” до това, че до последния момент на 43-я 
                                                 
20

 Дачев, М. Лекции по семиотика на изкуството в НАТФИЗ, 2013-2014 (ръкопис); вж. също и: 

Дачев, М. Театърът от предишния ден. Текстът, играта, семиотичната перспектива. – В: 

Александров, И. Архитектоника на театралността. С., 2012, с.4-20. 
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парламент партиите все още нямат яснота за стаите си (кабинетите си). А 

всъщност всички знаем, че става дума за липсата на яснота около това, дали 

ще има правителство. Така постепенно всяка една дума от заглавието отеква 

– „едно има / друго няма” като позната до болка опозиция; „има” като 

водеща дума в съвременното битие на българина; кабинет като 

правителство, но и като стая; като управленска институция, но и като 

пространство-убежище. 

•  

Заглавието може да бъде разглеждано като знаков модел в синхронен 

и диахронен план, съответно – да бъде разпознавано като принадлежащо на 

дадена епоха, направление, медия, автор и т.н. поради стилистичната 

маркираност, която винаги съдържа изявено или прикрито (прословутото 

„май” в края на изказа, патентовано от вестник „24 часа”, придава 

едновременно оттенък на недоверие и оставя привкуса на древното fama est).  

Можем да говорим за дълги и кратки заглавия, за отказ от заглавие, за 

намеса в заглавието на даден материал (редакционна намеса, с или без 

авторово знание; междинни вътрешни заглавия в материала и др.), което ще 

рече, че можем да говорим за заглавието и като отделно текстово 

пространство, за неговия синтаксис, за неговата типология. Титрологията в 

това отношение може да бъде изключително ценен помощник. Можем да 

говорим както за възможните светове на заглавието (новата теория за 

референцията след Крипке и Маркъс), така и за възможните му прочити 

(новата теория за интерпретацията след дебата Еко-Рорти)
21

. 

•  

Заглавието, както няколко пъти посочихме, е неизбежно обвързано с 

идеята за референтност. Тя обаче има повече от едно измерение: от една 

страна, като всеки езиков феномен, то препраща към някаква реалност 

                                                 
21

 Вж.: Холт, Дж. А чия е идеята всъщност? – Летература, 2002, №29, с.35-41; Еко, У. 

Интерпретация и свръхинтерпретация. С., 1997, 149 с. 



 23 

(действителност) и в този смисъл е референтно; от друга – референт на 

заглавието в известен смисъл е и самият текст, който следва (или отсъства, 

ако заглавието е посочено в библиография, анонс и ли някакъв друг подобен 

тип изказ); референцията често препраща едно заглавие към друго (или 

други), и по този начин създава особено живеене на дадено заглавие. Тук 

вече дадохме няколко примера от областта на литературата и киното, 

предстои да видим – особено в последната част на това изследване – как се 

осъществява то в пресата. Тук както жанровите особености, така и 

актуалността на пресата, видимо предполагат различни подстъпи от тези към 

посланията на художествените светове. Което прави звученето и 

ефективността на заглавието още по-търсени – много по-бързо и силно те 

трябва да въздействат на читателя, отколкото в полето на литературата 

например. Ден или два по-късно информацията вече има много по-малка 

значимост, оттук и търсеният ефект на заглавие. При художествената 

литература, обратно, заглавието – макар да отразява спецификите и на 

автора, и на времето – трябва да е устойчиво. Отвъд „пресата” на бързото 

четене (респективно на актуалността на поднесената информация), то може 

да си позволи референциални игри с други текстове, които да отзвучават 

бавно. Понякога това е постижимо и при заглавия в печата, когато имаме 

повторяемост на събития и референцията е не толкова екстенсионална (това 

събитие, в този ден), а интесионална (този клас или тип от събития). 

Например заглавието „Лудогорец пише европейска приказка” може да бъде 

отнесено както към конкретен успех на футболния клуб „Лудогорец” срещу 

точно определен съперник (например срещу Стяуа, или срещу Базел, или 

срещу Валенсия, или срещу Партизан), така и към цялата поредица от успехи 

срещу европейски грандове през последните две години. 

•  

Заглавието може да бъде мислено и разбирано като речев акт (по 

Остин и Сърл), съответно да се търси и открои доминираща илокутивна сила 
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и да се направи таксономия на заглавията в определени ситуации (например 

декларатив и комисив в предизборна ситуация; псевдоасертив при 

политически и парламентарен дебат и пр.). Защо в предизборна ситуация 

рядко се срещат асертиви? Защо асертивите на различните политически сили 

се разминават, когато говорят за едно и също събитие (десетки заглавия 

около случаите Южен поток, КТБ, електроенергия, здравеопазване, пенсии и 

пр.). 

Заглавието е обвързано с идеята за интенционалност (в смисъла на 

Сърл)
22

 – както всеки речев акт е необходим, за да се изрази някакво 

интенционално състояние (страх, надежда, вяра, желание, тревога, вина, гняв 

и пр.), така и всяко заглавие е необходимо, за да се изрази в максимално 

сгъстен вид (въплъти синтезирано) някакво послание; тук заглавието е 

близко до природата на девиза, слоугъна, рекламното послание – минимум 

пространство и време, максимум смисъл и грабване на внимание.  

Така при едни интенционални състояния (асертивите) посоката на 

съответствие между заглавието и действителността е проверима („Герб 

потвърдиха коалиция с РБ”), докато при други (директиви, комисиви) 

посоката на съответствие между заглавието и действителността е 

непроверима („При съюз между ГЕРБ и РБ ще бъдат отпуснати 

еврофондовете”; „Евентуалните министри в новия кабинет...”). По типа 

заглавие, ориентирано на принципа посока на съответствие между 

заглавието и действителността, може да се направи интересна таксономия 

на българските печатни медии. Очевидно е как някои от тях не се 

интересуват от подобна посока на съответствие (от нейната проверимост и 

верифицуемост), докато други са загрижени за обективността на 

информацията. В пресата повече от всяко друго място на проявление на 

писането посоката на съответствие на интенционалните състояния отзвучава 

                                                 
22

 Вж. по-подробно: Searle, J. Mind, Language and Society. Philosophy in the Real World. Phoenix, 

1999, 175 pp. Вж. по-специално в цитираното изследване следните глави: Basic Metaphysics: Reality 

and Truth (pp.1-39); How the Mind Works: Intentionality (pp.85-111). 
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болезнено при разминаване с действителността. Ако за художествената 

литература подобно разминаване е напълно в реда на нещата, тук читателят 

очаква да научава истини. Едно от големите разминавания между сериозната 

преса и жълтата преса е не толкова в стиловите белези (изказа, 

реторическите похвати), колкото в посоката на съответствие между заглавие 

(текст) и действителност. 

Всъщност, за да бъдем точни, тук акцентът трябва да бъде поставен 

върху илокутивните цели, които Сърл (в сътрудничество с Вандервекен) 

извежда по аналогия с илокутивните актове.
23

 Според Сърл те са пет и 

съответстват на различни условия на тяхната реализация. Ще си позволя да 

ги припомня, защото в зависимост от тях заглавието функционира в 

комуникацията и защото в единия край на комуникативния модел стои 

текста (печатната медия, литературната творба и т.н.), а в другия край 

читателят, към когото и заради когото са ориентирани тези илокутивни цели.  

И така, първата е асертивна – да покаже състоянието на нещата. Не би 

било пресилено да се каже, че скритият замисъл в асертивната цел е чрез 

изказването, репрезентативна част от което е заглавието, е внушението, че се 

разкрива действителното състояние на нещата, за които се говори или пише.  

Втората цел е комисивната. Тя се състои в това да обвърже говорещия 

(пишещия) с извършването на нещо. И тук не би било пресилено да се каже, 

че скритият замисъл в комисивната цел е, че субектът, който стои зад 

изреченото (изписаното), в не по-малка степен – който стои зад 

конструираното заглавие, поема задължението да извърши това, което 

изрича. 

Третата цел е директивната. Тя се състои в това да се обвърже 

слушащият (четящият) с извършването на нещо. Скритият смисъл в 

директивната илокутивна цел е да се подбуди слушателят (читателят) да 

                                                 
23

 Вж. Сърл, Дж., Д. Вандервекен. Основные понятия исчисления речевых актов. – В: Новое в 

зарубежной лингвистике, вып.18. М., 1986, 242-263. 
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следва линията на текста и да извърши това, което е адекватно на звученето 

на текста (заглавието). 

Четвъртата цел е декларативна.  Тя се състои в това да се измени 

действителността (външния свят) чрез произнесеното (написаното). 

Петата последна цел е експресивната. Чрез нея говорещият 

(пишещият) изразява една или друга психологическа ситуация по отношение 

на това, за което говори (пише). 

Зад тези пет илокутивни цели стои парадигма от характерни думи и 

изрази, които печатните медии най-често използват и които се явяват 

индексиални знаци за съответния тип цел. Те на свой ред пък се явяват знаци 

за редакционна политика, за позиция на автор или редакция по даден случай, 

за характерен начин на отразяване на събитие, правене на прогноза и т.н. Ще 

се опитам да припомня най-често използваните думи тук – в текста като 

цяло, като водещи думи на материала или като заглавия (подзаглавия, 

вътрешни заглавия) за всяка от илокутивните цели.  

За асертивната цел са характерни думи като „заявявам”, „уверявам”, 

„информирам”, „признавам”, „потвърждавам”, „констатирам”, „напомням” и 

т.н. – типични за бюлетините на информационните агенции и новинарските 

емисии, но и за езика на политиците. Често влизат в структурата на заглавия, 

когато трябва да се съобщи нещо и да се изрази отношение към самото 

съобщаване.  

За комисивната цел са характерни думи и изрази като „обещавам 

(давам тържествено обещание)”, „съгласен съм с (че)”, „обвързвам се” и т.н. 

В структурата на заглавията влизат по-скоро преизказно, като асертиви – че 

някой вече е обещал, съгласил, обвързал. 

За директивната цел са характерни думи и изрази като „моля 

(умолявам)”, „изисквам”, „ходатайствам”, „подбуждам (подстрекавам)”, 

„склонявам”, „съблазнявам”, „съветвам”, „препоръчвам” и т.н. В структурата 
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на заглавията и те, подобно на комисивната цел, влизат по-скоро преизказно, 

като асертиви – че някой е молил, препоръчал, подбуждал, ходатайствал. 

За декларативната цел са характерни думи и изрази като „обявявам”, 

„провъзгласявам”, „санкционирам”, „благославям” и т.н. Имат същата съдба 

като комисивната и директивната цел. Всички те, еспресивни по природа в 

речта и писани текстове, в състава на заглавието в печатните медии по-често 

оживяват през асертивите – като нещо, което се съобщава. В случаите, 

когато комисивните, директивните, декларативните и експресивните цели 

влизат в състава на заглавия именно като такива, те са по-близко до 

звученето в художествената литература и обикновено има наличие на 

алюзивна игра. Асертивите по презумпция намаляват възможността за 

алюзивни игри, тъй като природата им е да съобщят нещо директно, което да 

бъде проверимо – типичен знак за сериозност в пресата.  

Илокутивната цел на едно заглавие (съобщение, текст) е осезаема и 

проверима единствено когато има комуникация. Отдавна известно е, че 

езикът служи за моделиране на социалното взаимодействие. Ето защо 

логичният преход от илокутивните цели, скрити в използването на едно или 

друго заглавие, е към функционирането на заглавието като комуникативен 

модел. 

 

Заглавието през призмата на комуникативния модел 

•  

Заглавието може да бъде мислено и разбирано като част от 

комуникативен модел
24

 с тенденция за принадлежност към определена 

езикова функция. Съответно може да се търси и открои до коя езикова 

                                                 
24

 По въпроса за текста (структурирането на текста), езика и комуникацията (комуникативните 

модели) вж.: Jakobson, R. Questions de poetique. Seuil, 1973, 508 pp. Lyons, J. Elements de 

Semantique. Larousse, 1978, pp.33-51; Delas, D., J. Filliolet. Linguistique et poetique. Larousse, 1973, 

206 pp.; Kristeva, J. Le langage, cet inconnu. Seuil, 1981, 327 pp.; Dubois, J., M. Giacomo, L.Guespin. 

Dictionnaire de linguistique. Larousse, 1973, pp.96-100. 
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функция то е най-близко по своята природа и защо, както коя езикова 

функция то потиска в конкретния случай и защо (същностни различия между 

сериозната и жълтата преса). Възможна е класификация на заглавията, 

например през модела на Якобсон: кои са насочени към самите себе си, кои 

репликират други текстове или заглавия, кои разкриват природата (темата, 

същността, акцента на това, което онасловяват и т.н.).  

Могат да бъдат посочени не едно и две заглавия, които сякаш 

съществуват заради самите себе си (очевиден превес на поетичната 

функция). Не това е най-типичното за заглавията в пресата, но пък интересът 

към това, какво налага подобно конструиране на заглавия, е оправдан. 

Заглавия, които сочат контекста (очевиден превес на референтната, или още 

комуникативната функция) са характерни за печатните медии. Въпреки това 

те звучат по различен начин в сериозната и жълтата преса. В предизборни 

ситуации често сме свидетели на заглавия (и текстове), ориентирани към 

адресата, т.е. налице е апелативната функция. Пак в същата ситуация 

акцентът върху адресанта извиква на преден план експресивната функция. 

Макар и не толкова разпространени, заглавия, сочещи кода (метаезикова 

функция) също са видими в печатните медии. При заплетени казуси,в  

каквито безспорно се превръщат за печатните медии случаите с Южен поток 

и с КТБ, те определено въздействат.  

С други думи, комуникативните модели могат да бъдат една от 

възможните отправни точки при четене на заглавия в печатните медии. Ако 

към този аспект добавим още два близки по дух – че заглавието структурира 

новостите в пресата по определен начин и че е важна част от властовия 

инструмент – то комуникативните модели и стратегии се превръщат в 

необходима гледна точка при изследване на заглавията най-вече в пресата. 
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Заглавието е важна част от властовия инструмент, напомня Блакар, 
25

 

особено когато изобретява нови думи и изрази, нов порядък на 

представянето, нови ефектни заглавия. Едновременно с това, като ефект от 

една реална лингвистика на лъжата, заглавията могат и откровено и 

целенасочено да подвеждат. Могат ли да лъжат думите (заглавията)? Ако се 

присъединим към отговора на този въпрос, зададен от Вайнрих,
26

 т.е., ако 

отговорим утвърдително (с което още веднъж подчертаваме знаковата 

природа на заглавията, асертивната им цел и ролята на контекста), то тогава 

тяхното използване като властов инструмент е разбираемо (Еко настоява за 

това, че знаците лъжат; Вайнрих настоява за това, че асертивните морфеми 

лъжат и т.н.). Оттук ранната интуиция на жълтата преса, доведена до 

крайност, че е важно звученето на заглавието и неговият ефект върху 

читателя, а не дали то съответства на истината. Оттук и различията в 

партийно оцветената преса, когато отразява едно и също събити - особено 

когато се изчислява многочислеността на дадено събитие.  

Всъщност цялото теоретико-емпирично изследване на езика и 

неговото използване в социален контекст, което Блакар извършва (това 

всъщност е и подзаглавие на неговия труд) доказва – без да акцентира върху 

заглавието – че водещи части в текста (изказването), а сред тях неизбежно 

попада и заглавието, са натоварени да поемат тази функция на властов 

инструмент. След като да говорим и пишем неутрално, е невъзможно 

(винаги има някакъв структуриращ и въздействащ ефект в начина, по който 

използваме езика и конструираме речта), тогава е трудно заглавията да бъдат 

преимуществено неутрални. В определен аспект те маркират именно тази 

властова позиция на говорещия (пишещия), до която директно или 

индиректно се стига. Манипулативните ефекти на използване на заглавието 

                                                 
25

 Блакар, Р. Язык как инструмент социальной власти. – В: Язык и моделирование социального 

взаимодействия. М., 1987, с. 88-126. 
26

 Вж.: Вайнрих, Х.  Лингвистика лжи. – В: Язык и моделирование социального взаимодействия. 

М., 1987, с. 44-87. 
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са част от тази властова стратегия на използване на езика и конструиране на 

речта. Затова и думи като „идеология” („идеологии” и „политика” 

(„политики”) имат толкова широк регистър от значения и употреби в езика, в 

частност в заглавията (думата „политики” например стана модерна в 

българската преса през втората половина на 2014 година). 

Осъществяването на властта в акта на комуникацията, пише Блакар, 

започва от подбора на думите. Парафразата, която бих направила, е, че 

осъществяването на властта в акта на комуникация в печатните медии 

започва от подбора на заглавията – дори при вече готов текст, избрани думи 

и изрази и стратегически нагласени внушения, изборът на заглавие 

продължава да тежи до последния момент. Не е случайно, че понякога 

изборът на заглавие (а така също и на междинни заглавия, на изведени 

ключови думи и изрази с шрифт) принадлежи не толкова на автора, колкото 

на редакцията. Заглавието „се прецежда” през цедката на езиковите филтри 

до последния миг. Търсенето на алюзивна игра в него е част от това 

прецеждане, но тя не е самоцелна, а подчинена именно на властова 

комуникативна и социална стратегия – заглавието трябва да грабва, да 

притегля, да продава, да печели, да се предава нататък по веригата, да 

отеква. Тук са възможни всички варианти и комбинации от тях – създаване 

на нови думи, избор на граматически форми, избор на скрити или 

подразбиращи се предпоставки, избор на подходящи метафори, търсене на 

най-актуалната към момента и най-разпознаваемата алюзивна игра. Идеята 

за властта27
 определя идеята за лингвистични (семиотични) механизми при 

работа с езика и заглавието е едно добро огледало за това, как тези 

механизми се случват. 

Заглавието структурира новините в пресата по определен начин – то, 

по думите на ван Дийк, определя релевантността на публикувания 

                                                 
27

 Разбира се, понятието „власт” тук следва да се мисли по-широко, отколкото в изследванията в 

цитирания сборник „Язык и моделирование социального взаимодействия”; тук то се доближава до 

формулировките на Барт и Фуко в хуманитарните изследвания. 
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материал.
28

 Новините като текст, пише ван Дийк, действително притежават 

структура на релевантност, която посочва на читателя коя информация в 

текста е най-важна и най-значима. Следователно трябва да се подчертае, че 

заглавието, очевидно, притежава особена роля в подобна структура на 

релевантност, защото именно заглавието изразява най-важната тема в 

текста.
29

 Тук веднага трябва да се направи една уговорка, а именно, че 

заглавието може и да играе с „важността” и „значимостта” на информацията 

в текста, че може (с оглед на всичко, казано до тук) да манипулира, да 

подменя. Ако теоретически задълбаем в този казус и вземем случаите, в 

които редакцията слага или заменя заглавие, т.е. тя преценява степента на 

важност и значимост на информацията в текста, тогава структурите на 

релевантност, мислени през призмата на заглавието, се оказват сложно и 

интересно за наблюдаване поле. Независимо от всичко това, тезите на ван 

Дийк позволяват по още един начин да пристъпим към четене на заглавия в 

пресата (разбира се, в чисто съвременен план, можем да изместим 

предлаганите от него типове анализ като структурен, макросоциологически и 

т.н., както и да комбинираме резултати от тях в своето изследване). Не бива 

да забравяме и методологическите основания на неговия подход (в 

полезрението му попадат специалисти в областта на дискурса, а така също и 

специалисти по семиотика, стилистика и реторика), които доближават 

посоките на изследване, както и направените от него изводи, че 

изследователите все още обръщат повече внимание на контекстите, 

отколкото на самите текстове. В нашия случай това би звучало примерно 

така: време е да изследваме повече водещата роля на структурата, 

значението и ролята на заглавията (респективно връзката заглавие – текст, 

след това текст – действителност), отколкото ролята на контекста 

                                                 
28

 Teun A. Van Dijk. Structures of News in the Press. – In: Discourse and Communication, 1985, 69-93. 

Вж. също и: Т.А. ван Дейк. Язык, познание, коммуникация. М., 1989, 311 с. 
29

 Пак там, с. 69-70 (с. 229 в руското издание). 
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(респективно детерминирането действителност – текст  и едва след това 

текст – заглавие).  

Макростратегиите за извличане на заглавие от текста могат да бъдат 

различни, всъщност тук е пресечната точка между контекста, познаването на 

темата (освен обща е необходима и специфична компетентност),  

познаването на субектите, които текстът оживява, както и на аудиторията, за 

която текстът е предназначен. Класическият пример, който ван Дийк дава 

със заглавието „Уайнбъргър срещу пресата” (вариациите с „Уайнбъргър, 

огорчен от действията на пресата” и „Уайнбъргър отстранявата пресата от 

своята мисия”), е едно добро напомняне за съвременни ситуации в 

българските печатни медии – като разултат, но и като възможности. Също 

толкова добро напомняне е, че когато заглавието рискува да бъде непълно 

или неточно, особено ако отразява две важни събития, а не едно, обикновено 

се налага вторично (подчинено) заглавие, което удвоява структурите на 

релевантност и до голяма степен може да извика различни езикови функции, 

да бъде подчинено на различни илокутивни цели, да породи сложен като 

комуникация и въздействие семиозис.
30

 Във всички случаи налице е 

дискретна реализация в текста, освен съотнасяне навън към 

действителността. 

 

Заглавие, ризома, лабиринт  

•  

Ризоматичното обвързване на заглавието и текстовите светове изобщо, 

взаимопроникването и рефлексията са тема с първостепенно значение при 

семиотичното мислене на заглавието. Могат ли заглавията да живеят само и 

единствено с текст, на който са заглавие, без да държат сметка за морето от 

                                                 
30

 Като цяло вж. предложените от ван Дийк схеми за дискурса на новините в посоченото издание. 

Характерно е определянето на заглавието и увода като кратко съдържание, което дискурсивно стои 

от другата страна на новините (пара-, но и метатекстово), където са разположени епизоди (събития, 

фон, последствия) и коментари (предположения, оценки), както и контексти. 
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съществуващи други заглавия и текстове? Ясният и много пъти даван 

отговор е „не”. В същото време структурирането на новините и структурите 

на релевантност ясно сочат текста като първото и най-важно съотнасяне. 

Следователно въвеждането на фигурата и на принципа на ризомата в 

проблема за заглавието едва ли настоява само че една от възможните 

референции на всяко заглавие е... друго заглавие (знаков характер на 

заглавието: винаги прерпаща както към текста, който следва, така и към 

друго заглавие). Ризомата тук, освен това, има и друга важна функция: 

самото съотнасяне на заглавието към текста е сложен процес и всеки път, в 

който имаме фигуративност, или иначе казано, алюзивна игра, 

структурирането вече се доближава до понятието за ризома. В плетеницата 

от съответствия на звучене и значение, на игра и смисъл, на интра- и 

интертекст, фигурата на коренище без център и периферия позволява по-

добро и с по-малко рискове пътуване по следите на посланието на текста и 

неговото заглавие. 

Защото природата на заглавието е интратекстуална (препраща 

навътре, осмисля концептуално текстовото цяло, на което се явява екстракт, 

емблема, означаващо), но и интертекстуална (препраща навън, извиква други 

текстове и възможни светове, на които се явява интерпретант, означено), в 

крайна сметка – диалогична, защото винаги е отвъд себе си като езиков 

израз. Ето защо настояването, че заглавието винаги е потенциален 

интертекст едва ли би породило несъгласия. Този интертекст е с характер 

на безкрайна семиотична вселена. 

Любопитен пример, посочван вече от нас в рамките на това 

изследване, е отказът от заглавие, където нулевата степен на езика работи 

по определен начин (често авторът не слага заглавие, но редакцията слага, 

както и често редакцията променя заглавието, или пък играе с шрифтове, 

разположение на страницата и други визуални средства за усилване на 

ефекта от заглавието). Мислена отвъд представите за ризома, в линейни 
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логични последователности, ситуацията с отказа от заглавие (или промяната 

му) може да доведе до определени заключения, но те ще се опират 

единствено на познаването на социокултурни контексти. Речевата природа 

на заглавието не се удържа в линейните представи, защото речта, наслоена 

върху други речи и техните светове, превръща единичността на линията в 

многолинейно пространство, което накъсва и пресича, доближава и разделя, 

т.е. конструира фигурата на ризомата. Заглавието, следователно, като речев 

феномен (на изказа, текста) предпоставя метафората за ризомата. 

В ризомата заглавието има свои места, които някои изследователи 

определят като традиционни и устойчиви, а други – като променливи.
31

 Това 

не отменя, а още повече усилва звученето на въпроса кои са медийните места 

на (изява на) заглавията и каква е тяхната специфика. Дори предполага 

определена дисекция на заглавия и текстове в диахронен и синхронен план – 

например засилено влияние на сутрешните блокове и появата на заглавия 

там; съвременната политическа парафраза „Кажи ми по кой канал говориш 

(в кой вестник пишеш), за да ти кажа кой си” е типичен пример за 

индексиален знак, в който като следствие закономерно идва и заглавието – 

„Кажи ми по кой канал говориш (в кой вестник пишеш), за да ти кажа как ще 

ти озаглавят материала, респективно: какво заглавие/слоугън/анонс ще ти 

сложат по време на говоренето). Тези места в ризомата са променливи и това 

е просто друг начин да бъде изразена същността на винаги детерминиращия 

контекст.32
 

Заглавието, следователно, повежда към лабиринт. В зависимост от 

неговото структуриране и контекстите, в които се чете, то може да поведе 

към лабиринт, в който неизбежно стигаш до центъра, но може и да 

предизвика заблуда, объркване, изгубване. Особената му паратекстова 

                                                 
31

 Вж. по-горе бележка 24 за схемите на ван Дийк. 
32

 За контекста и неговите детерминиращи функции в полето на семиотичното 

(семиостилистичното) четене вж.: Дачева, Г. Семиостилистика. С., 2001, с. 131-147. Използването 

на ризомата тук, както и на други места преди, връщам през трудовете на Еко до разсъжденията на 

Дельоз и Гатари. Вж.: Еко, У. Семиотика и философия на езика. С., 1993, с.96-99. 
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функция не го отдалечава от разбирането за лабиринт, а дори го превръща 

във важна част от самия лабиринт. В онзи тип заглавия, които по-горе 

определихме като нулева степен на присъствие на текста, усещането за 

лабиринт (за объркване, за изгубване) е най-силно. Същевременно наличието 

на текст в близост до заглавието съвсем не означава, че всичко е пределно 

разбираемо и очевидно. Най-добре подобно разбиране за заглавието и 

лабиринта се чете през езика на фигурите. 

 

Заглавия и фигури  

•  

Връзката между заглавията и светът на фигурите, неколкократно 

обговаряна от нас като значима за изследването на заглавията, е повече от 

видима – тук са основанията за алюзивния език, тук са жалоните за неговата 

прагматическа устойчивост. Освен интуициите и опита, за разбирането на 

фигурите (фигуративния език) допринасят и множество изследвания, както в 

областта на лингвистиката, така и на културните изследвания. Ако за 

отправна точка вземем вече цитирания речник на Дюкро и Тодоров,
33

 имаме 

обширно поле, с което се занимават както класическата реторика, така и 

неореториката.
34

 Проекции на това поле чрез определени фигури и похвати 

предстои да направим в последната част на изследването. Все пак тук, в тази 

първа и до голяма степен въвеждаща глава, следва да бъдат изтъкнати 

няколко теоретични аспекта на проблема. Още повече че едно настояване на 

Тодоров относно природата на фигурите – дали и доколко представляват 

отклонения – може да се окаже значимо при четене на алюзивни заглавия.
35

 

                                                 
33

 Вж. и българския превод на избрани части от речника под моя редакция, в която присъства 

статията „Фигура”, а именно: Тодоров, Цв. Семиотика, реторика, стилистика. С., 2000, с.95-104. 
34

 Вж. изследванията на лиежката „Група µ„ по отношение на фигурите и тяхното използване: 

Дюбуа, Ж., Ж.-М.Клинкенберг и др. Общая риторика. М., 1986, 391 с. 
35

 Наистина ли всяка фигура е отклонение, пита Тодоров, за да очертае поле, в което от 
първопричина отклонението става последна причина. Множество фигури, твърди той, са 

отклонение единствено по отношение на въображаемото правило, според което езикът би трябвало 

да е без фигури (вж.: Тодоров, Цв. Семиотика, реторика, стилистика. С., 2000, с.95-104). 
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Заглавията могат да бъдат наблюдавани, изучавани, разбирани и 

обяснявани чрез различни фигури – например антитеза, елипса, инверсия, 

ирония, литота, оксиморон, парономазия, силепсис, хиазъм, хипербола, 

синекдоха, метонимия. Но особено силно сред фигурите (по причини често 

описвани и обстойно анализирани в различен тип изследвания) изпъква 

метафората. Независимо дали тя ще бъде централен и дори единствен 

аспект на четене на заглавието, дали ще бъде в станалата класическа след 

Якобсон дихотомия метафора – метонимия с всички културни следствия от 

това, или редом с други фигури, метафората си е изработила трудно 

поклатим статут на своеобразен венец на фигуративното мислене. Да 

припомним известния факт, че от Средновековието насам най-често ги 

откриват в литературата и че между поетичния език и фигуративния език 

лесно се вижда взаимна импликация. От Дюмарсе насам, отбелязва Тодоров, 

вниманието е насочено и към факта, че популярният език съдържа не по-

малко фигури от литературния. Съвременните културни изследвания 

демонстрираха успешно, че метафората не само не принадлежи единствено 

на литературния език, но и на ежедневния език, но и не принадлежи само и 

единствено на вербалния език (ритуали, сънища, танци и др.; визуалните 

метафори в изкуството).  

Так постепенно метафората, превърнала се в епистемологично поле на 

четене, може по един неочакван начин да се завърне в полето на печатните 

медии, където език, визия и събитие се срещат по един динамичен (колкото 

описателен, следващ събитията, толкова и визионерски, предхождащ 

събитията) начин. Една книга в началото на 80-те години постави този 

проблем по един изключително удобен за ползване начин – разгледа 

метафорите като нещо, с което така или иначе живеем, което определя 

мисленето ни, възприятието ни, поведението ни, а не само езиковото ни 

съзнание. Става дума за книгата „Метафорите с които живеем” на Лейкъф и 
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Джонсън.
36

 В нея метафората получава допълнително прагматично 

измерение в акта на комуникация, което би могло да бъде използвано при 

четенето и разбирането на заглавия в пресата. 

Използваната фигура в заглавията винаги поражда нов свят /нови 

светове, защото предполага разместване, трансформация, алюзия – все 

знакови аспекти на aliquid stat pro aliquo. Именно поради тази причина 

колкото по-небуквално звучи едно заглавие (колкото е по-фигуративно), 

толкова по-знаково е то в силата и безкрайността на препращанията си. 

Сериозната и жълтата преса по различен начин четат и използват тази 

фигуративност. Ако пренесем фигурата от заглавието на Лейкъф и Джонсън 

върху популярната преса, не би било пресилено да се каже, че таблоидите 

живеят най-вече чрез фигури (метафори) – толкова много разчитат на 

неясното, невидимото, недоказаното (недоказуемото), недоизреченото, 

свръхинтерпретираното.  

Свидетели сме дори как една сценична метафора, която като щит би 

покрила цялото поле на интерес в жълтата преса – задкулисие – проби и 

стана модерна в сериозната преса до степен да определя модуса на живеене и 

обществения договор между гражданско общество и политически елит. Тази 

сценична метафора, в която по дефолт се отразява възможността само и 

единствено демиург да вижда и наблюдава зад кулисите, бавно завладява 

вече повече от година българската преса и трайно се оцветява в негативни 

конотации. Алюзивните игри с нея са до такава степен очаквани и 

разпознаваеми, че скоро тя ще изгуби част от блясъка си. Заглавията и 

водещите теми с нея първоначално очертаваха поле, в което на всяка цена 

трябва да се надникне, да се разбере, да се прекъсне и унищожи; сега, след 

десетки повторения, недовели до успех, това поле звучи като обсебващо, 
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 Вж.: Lakoff, G., M. Johnson. Metaphors We Live By. The University of Chicago Press, Chicago and 

London, 1980, 242 pp. В книгата изрази като „The solution of my problems”, („Решението на моите 

проблеми”), „Argument is war”, („Спорът е война”), „Love is a journey”, („Любовта е пътешествие”), 

„Problems are puzzles” („Проблемите са загадки”) с вещина са разгледани от двамата автори като 

метафори, с които живеем и разбирането на които е важно за нашето съвместно съществуване. 
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тотализиращо, надмогващо. Това е част от живота на метафорите, те имат 

както своите места на живеене, така и „усилно” време. 

Заглавието живее в контекста на своите места, най-общо казано – от  

местата на сериозната преса и жълтата преса (като водеща таксономия) до 

местата на отделните рубрики и теми. Заглавията във водещите новини и в 

светските хроники и заглавията в спортните рубрики имат различна 

формообразуваща сила, която може да бъде обяснена чрез метафорите, с 

които живеем, но и чрез очакванията за местата, в които се разполага 

заглавието (като тип вестник, тип рубрика, тип език). Референтната посока и 

илокутивната сила в заглавията в сериозните печатни медии носят 

информативност и достоверност, те са асертивни. В таблоидите те са 

поднесени на принципа фама ест, т.е. асертивността е ненужна, излишна. В 

спортните рубрики пък метафоричното мислене често преброжда местата на 

войната, мъжеството и техните отсъствия. „За такова дерби трябват 

топки”, четем заглавие в Спортал.бг от 26.10.1914 г. По-сетне разбираме, че 

заглавието представлява реплика на националния състезател и капитан на 

Левски, Гаджев, произнесено след тежката загуба на отбора му от ЦСКА с 

3:0. Макар контекстът на медията и утвърденият изказ относно подобни 

мачове да предполагат посоката на метафоричното мислене в думата 

„топки”, тези с недомлъвки отронени думи едва в края на интервюто с 

футболиста са превърнати от медията в заглавие – няма мъжество в играчите 

на Левски. Така буквалността – футболът е игра с топка, футболът се играе с 

топка – преминава в метафора за мъжеството и себераздаването, 

изразходването до краен предел, на което играчите – според интервюто – не 

били способни. Ето един случай, който е много близък до този с иранския 
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студент, на когото Лейкъф и Джонсън дължат разбирането за химическата 

метафора във великолепната си книга.
37

 

Всъщност кои са предпочитаните фигури в заглавията и кои са 

техните места (топоси); как зависят те от времето, в което живеем и 

контекста, в който са употребени, е един от въпросите, които ще ни вълнуват 

по-нататък и на които ще отделим внимание. Същевременно не бива да 

забравяме, че в момента, в който фигурите представляват интерес за едно 

изследване, сянката на реториката, класическа и съвременна, вече е тук. 

Заглавието винаги съдържа в зародиш реторическа обиграност (или 

обратното – показва реторическа немощ). То често е жертва на използване и 

жонглиране с натрапчиви изрази, зад които се прикрива (означаващо-гръб; 

означаващо-спасение). Много такива думи и изрази, не винаги и не 

задължително вплетени в алюзивни игри, присъстват в заглавията и в 

политическия език: прозрачност, диалогичност, суверен, волята на 

избирателя, ЕС, проект и пр. Жонглирането с обиграни политически думи и 

изрази (понякога метафори, понякога не) в заглавията обикновено е признак 

на недоверчивост, защото препращат към общо поле на послания, а не към 

конкретно говорене. Поради тази причина, нерядко когато присъстват, с тях 

нахлуват пластове ирония; а когато отсъстват най-вероятно са търсени много 

по-ефектни начини за въздействие и иронията отстъпва място на нещо друго.  

Говорейки за реторика на заглавията не бива да забравяме, че при 

комбинацията от слово и образ в едно заглавие (традиционно) водещата роля 

на словото в заглавието постепенно се измества от визуалното въздействие. 

Заглавието все повече влияе не само и не толкова като текст, но и като 

визуално послание, като образ. Принципът „чета само заглавията и се 

ориентирам”, който сякаш е архетип на телетекста в съвременната 

телевизионна журналистика, всъщност има както текстова природа (чета 

                                                 
37

 Става дума за разминаването в разбирането на думата „” като химически разтвор, утайка, 

утаяване, от една страна, и като решение /на проблемите/, от друга страна. Вж. цитираната книга на 

Лейкъф и Джонсън, с. 139-146 (главата „New Meaning”). 
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най-важното, защото заглавието е квинтесенция на цялата статия под него), 

така и визуална природа (пробягвам по шрифтовете, цветовете, откроените 

визуални форми по екрана/листа). В подобен контекст на разбиране 

природата на заглавието е близо до разбирането на послания в билбордове и 

плакати (предимно визуално въздействие, силен рекламен ефект – слоугънът 

се чете сгъстено, ударно, диагонално, на принципа на съдържанието на книга 

– архетипно връщане към поетиката на експресионизма, където думите са 

оголени жици). Близо е и до природата на телетекста. През последните 

години, особено очевидно в сутрешните блокове, но така също и в 

новинарските емисии, като фон на говоренето по дадена тема се извежда 

заглавие-акцент, което придружава говоренето; много често то констрастира 

и подвежда, понякога – поради изваждането от контекста – буквално обърква 

или поражда ефект на очакване и изненада. Така или иначе то съществува и 

оказва въздействие при моделирането на заглавия изобщо, на озаглавяването 

(онасловяването) като техника, като процес. 

•  

В края на тези теоретични бележки нека най-напред припомня най-

важното, а след това да кажа какво предстои. Уводните теоретични бележки 

не се опитват да влязат в конкретика, да изведат и дискутират онези известни 

постулати, които са предмет на разглеждане от занимаващите се с 

титрология,
38

 а да насочат към точно определен аспект на проблемите, 

свързани със заглавието. Този аспект е семиотичен – и поради знаковата 
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 Че заглавието е създало свое собствено поле на изучаване, в което често се говори за 

поетика на заглавието, практики на озаглавяването, прелъстителност на заглавието, може да бъде 

проследено през книгата на Клео Протохристова, към която препратих още в първите страници. Там 

могат да се проследят и предложените от нея типологии на заглавието – семантична, 

структурносинтактична, референциална, автореференциална; както и проблемът за преводимостта 

на заглавията (заглавие и междукултурен трансфер). 
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природа на текста и заглавието, и поради убеждения, които отстоявам от 

години в областта на изучаването на езика. Затова тези теоретични бележки 

изведоха като проблем различни гледни точки, изискващи семиотичен начин 

на мислене, съответно извикаха различни места, традиционно свръзвани със 

семиотиката (знак, текст, контекст, референция, ризома, фигура и т.н.), за да 

очертаят свят, в който заглавията могат да бъдат открити, четени, сравнени, 

интерпретирани. 
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