НА КАКВО УЧИМ ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ?
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WHAT IS THAUGHT TO THE CHILDREN IN SCHOOL?
Based on concrete cases, questions related to the attitude of school and the whole
Bulgarian society towards spelling and punctuation are asked in the article.

Това е входът на едно българско училище – училище като много стотици
такива училища.

През този вход всеки ден влизат и излизат стотици ученици, десетки учители, директорът или директорката на училището, много родители на учениците, представители на Министерството на образованието, младежта и науката, … Покрай него минават хиляди и хиляди граждани, тръгнали на работа
или връщащи се оттам, отиващи на покупки или просто на разходка в следобедните часове. Един ден минах и аз. Не бързах за никъде – просто се шляех
по оживения булевард и разглеждах хората, витрините, сградите. И така погледът ми падна и върху този вход, през който всекидневно минават стотици и
стотици хора – всеки ден почти едни и същи.
Защо обръщам внимание на този обикновен и незабележителен вход –
вход като входа на стотици други училища? Именно в това е работата – като
на стотици други училища. Какво привлече вниманието ми? Точно над входа
видях куплет от стихотворение, изписан с едри метални букви.
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Зачудих се на тези стихове, които звучат точно като откъс и някак си не
носят завършено послание. Какво ли правеха там? Това учудване обаче отстъпи място на нещо друго, което привлече вниманието ми: Защо липсваха
запетайките? И веднага си помислих, че тук става дума за произведение от
онова течение в поезията и литературата, което изцяло се отказва от пунктуационни знаци и главни букви. Отговорът дойде веднага: Не е така. Отляво на
този текст се намираше и оригиналът на полски:

Там запетайките си бяха на място. Отново погледнах българския текст, където не бях забелязал, че най-отдолу стои и името на преводача: Николай
Кънчев. Тъй като познавах Николай Кънчев и го смятах за грамотен човек, се
запитах: Какво е станало? Дали някакво недоразумение, дали недоглеждане,
дали… Множество въпроси и също толкова възможни отговори. Преброих
пропуснатите запетайки:
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Пет запетайки липсваха, а една (единствената в сложения над входа надпис) не бих поставил така, а бих оградил израза „дете от някога“ с големи тирета от двете страни. Все пак и това отделяне бих приел, но предишните пет
запетайки?!... Отново погледнах наляво, после пак надясно и така много пъти:

След няколко дни щях да науча, че в резултат на някакъв (сигурно високобюджетен!) проект такива надписи са сложени на фасадите и на много други
сгради, голяма част от които са именно училища. И щях да видя множество
също така пълни с грешки текстове – стихове, афоризми, мъдрости и други
подобни. При това често напълно неуместни – като например надписа на фасадата на Националния стадион. И щях отново да си задавам въпроси.
Тогава само се запитах: Никой ли не вижда грешките? Никой ли? Ако
учениците не ги виждат, защото не владеят пунктуацията, нима учителите не
ги виждат? Ако учителите по математика, физика, спорт и т.н. не знаят къде
се слагат запетайки, нима учителката или учителят по предмета „български
език и литература“ не знае? Или и те толкова знаят?! А директорката или директорът? А многобройните родители, които прекрачват този праг? А пред51

ставителите на министерството и на другите институции? А кметството? Нима никой не вижда? Нима никой не владее елементарните правила на пунктуацията? Ако хората, които са изработили от метал надписа в някоя работилница не знаят пунктуацията, това в никакъв случай не извинява тези, които са
го обмисляли, избирали и поръчали, а след това контролирали изпълнението
на поръчката, нито пък длъжните да владеят и прилагат пунктуацията учители. И как последните ще научат учениците на правопис и пунктуация, когато
се отнасят немарливо към написаното на фасадата на Храма на просветата?
И над всичко се настани един обобщаващ въпрос: На какво учим децата в
училище?
И други, и други въпроси: Защо правописът и пунктуацията не се спазват? Нима това не са неща, които трябва да са овладени още в началното
училище? Защо днес говорим за неграмотност? Нима правописната и пунктуационната грамотност не са онова най-основно, най-разбиращо се от само себе си условие, свързано с училището и университета, с образованието и
функционирането на обществения живот? Изобщо с живота? Нима те не са
фундаментът и регламентът на писаното слово в едно общество, потънало в
написани текстове, заради които се изсичат гори, общество, изградено не само етимологически чрез и върху общуването, което пък не се реализира само
устно, а в много голяма степен и писмено?
И пак дойде отговорът: В училището и в цялата държава на родния език и
свързаните с него области се обръща незаслужено малко внимание.
И предположенията: Може би винаги е било така? Или пък само напоследък?
И обяснението, което всъщност знаех от много време: В българското училище изграждането на писмените и устните комуникационно-речеви умения
изцяло e занемаренo и неглижирано. Като университетски преподавател добре познавам тази ситуация, защото завършилите гимназия идват при нас и
ние не може да не забележим неграмотността. А тя е вездесъща. Но кого го е
грижа? Май никого, защото чувам само вайкания заради ширещата се неграмотност, но не виждам някой действително да се е трогнал и да е взел каквито и да било мерки. Още по-страшно е наблюдението, че у нас на правописа и
на пунктуацията се гледа не като на някаква обществена ценност. И това е характерно за цялото наше общество. Пренебрежително малък е броят на онези,
които не си казват: Карай да върви! Може и така! С правописни грешки и
неправилна пунктуация – нали в края на краищата се разбираме! Когато човек се запознае с други европейски култури и традиции, му става ясно, че там
правописът и пунктуацията са онези две условия, които от всеки член на обществото се смятат за разбиращи се от само себе си и просто не са тема на
разговор – те са основа на всяко писмено общуване. Те са онова условие, без
което не може. А у нас?
И всеки сега ще попита: Тези запетайчици и точици ли са най-важното
днес?
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А аз ще отговоря: Не, те не са най-важното, даже никак не са важни, но са
част от цялата картина. А картината е картина на запустението – всичко е така и всеки си казва: Абе може и така. Да, може и така, ама нали регламентираните писмени и речеви умения и изяви са онова, без което обществото се
разпада. След като не обръщаме внимание на детайлите на правописа и пунктуацията, защо тогава да се учудваме на неспазваните детайли във всички
останали области на обществения живот, например в правото, или в администрацията, или в стандарта „Стара планина“, или при червените светофари,
или при строежа на сгради, или в поведението на отделната личност,… Навсякъде!
И продължих да се питам и да си отговарям. На фасадата на всяко българско училище стои изписано едно число – номерът на училището. И на въпросната фасада стоеше:

Ако се спазват правилата за изписването на числа с думи, този надпис
трябва да се прочете „трийсет СОУ“. Е, за всекиго е ясно, че това не са трийсет СОУ-та, а едно СОУ под номер 30. Ама числото, което стои на това място, е бройно, т.е. „трийсет“, а трябва да е редно, т.е. „трийсето“. Ама как да
разпознаем това по надписа? В правописния речник е отбелязано, че редните
числа се обозначават с арабски цифри с точка след тях, т.е. „30.“, с добавка на
окончанието за редно числително след тире, т.е. „30-о“ или с римски цифри и
без точка, т.е. „ХХХ“1. Е, значи и тук нещата не са наред. Ама такова е положението с почти всички училища. Един много бърз преглед ме убеди, че нещата не са различни:

1

Нов правописен речник на българския език. София, 2002, стр. 108, 115.
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Това беше първото училище, на което попаднах на другия ден. Но последваха още, и още, и още.
Е, не бяха всички. Зарадвах се на надписа на фасадата на 73. СОУ.

И веднага след това се разочаровах:
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И пак се запитах: Хайде, учениците все още се учат. Ами учителите, тях не
ги ли боде в очите, ако не друго, то поне това различно изписване в двата
надписа? Какво правят учителите по български език и литература? Може би и
те не знаят правописно-пунктуационните правила? И може би това последното предположение не е далеч от истината, ако огледаме не само фасадите на
училищата, но и писмените творения на възпитаниците им. Или пък те са
„обръгнали“ и са резигнирали напълно? А дали това не се отнася и до университетските преподаватели, които са ги обучавали?
И така е навсякъде в държавата. Или почти навсякъде, защото сигурно има
и такива училища, където се обръща внимание на тези детайли, и такива учители, които знаят и последователно спазват правописа и пунктуацията и старателно ги превръщат в трайни умения на своите ученици. Изглежда обаче,
че те са незначително малцинство.
Спомням си колко години се водеше борба с издателствата на кориците на
учебниците да се изписват правилно редните числа, показващи съответните
класове. Сега там нещата се нормализираха. Но учебниците ги виждат само
учениците и учителите, а може би и родителите. А фасадите на училищните
сгради са пред очите на всички ни.
И само тези случаи на публични надписи ли не са в съответствие с българския правопис и пунктуация? Ами безбройните реклами, афиши, билбордове,
надписи по витрините? Ами надписите и банерите по телевизионните екрани? Ами субтитрите на филмите? Ами вестниците, списанията, книгите?
Край няма.
И отново си зададох въпроса: На какво учим децата в училище, когато дори в училището и на неговата фасада се толерира правописна немарливост?
Дали самите учители имат усета и знанията да приучват учениците да
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спазват правописния регламент?
Ами държавните институции – защото нали езикът и правописът са
важни символи на нашата национална и държавна идентичност?
На това място в съзнанието ми изникна и едно решение, което може донякъде „силово“ да се справи с част от проблема: Във всяка община би трябвало да има институция, без чието одобрение да не може да се поставят каквито и да било надписи, които активно или пасивно биха попаднали в полезрението на обществото.
Това може малко да помогне, защото всяко погрешно изписано нещо допринася за разграждането на и без това крехките правописни навици у младите. А нека помним, че правописът е автоматизиран навик. Той се овладява в
най-ниските степени на училището и остава за цял живот. Но ако и най-грамотната и дисциплинирана личност непрекъснато се сблъсква с неграмотно
изписани надписи, този автоматизъм се разрушава. И на негово място идва
друг автоматизъм, свързан с възприемането на грешното за правилно, т.е.
стига се до пълно объркване, което става все по-често.
Нека пак се върнем на въпроса: На какво учим децата в училище?
В българското училище липсва предмет „роден език“. Там има един сдвоен предмет „български език и литература“. Този предмет подпомага ли писмените и устни комуникационни умения на учениците? Отговорът ми е категоричен: Не! В прогимназията в продължение на три години се изучава описателна граматика на българския език, която в общия случай представлява зазубряне на граматически термини и абстрактни описания, които съвсем бързо
напускат главите на учениците. С редки изключения преподаването е от лекционен тип, т.е. за преподаване на нови знания, а упражненията или са незначително малко, или напълно отсъстват. А овладяването на писмени и устни
книжовноезикови умения става само с много упражнения, упражнения и пак
упражнения в областта на речевата (устна и писмена) дейност, свързани със
социокултурната реалност, заобикаляща учениците. Това не се прави. Независимо от учебните планове и програми, независимо от предвидените часове,
след VIII клас предметът, който реално съществува в училището, е „литература“. Предвидени са някакви оскъдни занятия по български език, които отново
не са насочени към овладяване на комуникативно-речеви умения. Най-често
обаче в реалната практика дори и определените за тях часове не се провеждат: учителите ги заменят с литературни занимания, насочени всъщност в
най-общия случай не към занимания с литературните произведения, а към
повтаряне на заучени мисли от различни статии и други изследвания. От редица анкети, които съм правил сред гимназисти, ясно се вижда, че самите литературни произведения много рядко биват четени. На тяхно място се ползват въпросните сложно написани и трудно разбираеми литературоведски съчинения, които хем не подпомагат личностното израстване на учениците, хем
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ги отблъскват от четенето на литературните произведения, т.е. те са двойно
вредни. Няма защо да се чудим, че децата все по-малко четат. Сегашното литературно обучение действа деструктивно и допринася само за отдалечаването на децата от литературата. И това положение всъщност се култивираше в
продължение на десетилетия от една бизнес ориентирана преподавателска
прослойка, която посредством различни лостове от типа на кандидатгимназистката и кандидатстудентската истерия непрекъснато разширяваше сивите
зони на частните уроци и курсове между основното училище и гимназията и
между гимназията и университета.
Мисълта, че литературата е словесно изкуство и следователно чрез добрите си образци – така да се каже, чрез „високия стандарт“ – подпомага учениците при овладяването на книжовноезикови умения, е вярна само на логическо равнище, но не и в реалния живот. Уменията в областта на общуването на
роден език се изграждат с много търпение, с упражнения, с изкуството да се
приучват учениците на тях. И с духовна дисциплина, която последователно
се възпитава в процеса на образоването. Това не се прави от българското
училище. Там няма учители с такъв профил. А със сегашните си приоритети
и програми и университетът не може да ги създаде.
Тръгнах от запетайките на фасадата на едно столично училище. И докъде
стигнах! Трябва по-често да си задаваме въпроса: На какво учим децата в
училището? И да помним, че училището подготвя децата за живота. А книжовноезиковите речеви умения са нещо, което ги съпътства през целия им
живот. Или пък не ги съпътства, ако не са изградени – и то навреме, защото в
хода на личностното развитие много скоро става късно, стига се до границата, зад която всякакви усилия са безполезни. Затова на мястото на сдвоения
предмет „български език и литература“ още от началото трябва да се обособят два отделни предмета – „български език“ и „литература“. За тях трябва да
са предвидени различни учители – всеки със своя ясен профил, да имат добре
разграничен хорариум, самостоятелни оценки и съответстващ контрол. Докато това не стане, положението няма да се промени. Предметът „български
език“ би трябвало да се възприема като „суперпредмета на българското училище“, тъй като той оказва влияние и върху всички останали предмети, върху
цялостното формиране на личността на учениците и след това се прилага цял
живот. Нека описателно си представим този предмет така: „български език и
общуване“ или „българският език в общуването“. Именно той трябва да присъства във всекидневната програма до последния гимназиален клас.
И всичко това би било само първата крачка. По-важното е училището, обществото, държавните институции и цялата държава да са убедени, че самите
те искат грамотни граждани, че спазването на всички регламенти, в това число и на правописа и пунктуацията, е задължително условие, без което винаги
ще липсва усещането за ред. А редът е безусловно една от най-важните характеристики на модерните общества. Тогава няма да има нужда да си задаваме въпроса: На какво всъщност учим децата в училище?
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