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This article focuses on the essence of the concept of space, which is con-
sidered in a philosophical and linguistic aspect. A detailed review of the 
research on this issue in Russian and Bulgarian scientific literature is present-
ed. The exposition shows clearly that space has been particularly important 
for the archaic model of the world. It (as well as time) refers to the basic 
meaningful philosophical categories without which it is impossible to per-
ceive the model of reality. A special place is devoted to the linguistic aspect 
in the spatial relations analysis. 
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Настоящото изследване е малка част от по-голямо и многоп-
ластово изследване върху функционално-семантичното поле на 
локативността в съвременния български и руски език. Във 
фокус е поставен въпросът за същността на понятието простран-
ство, което се разглежда във философски и лингвистичен аспект. 

Както е известно, пространството и времето се отнасят 
към основните смислообразуващи философски категории, без 
които е невъзможно възприемането на модела на реалността. 
Представата за пространството и времето представлява слож-
норазвиваща се система, отразяваща многообразните пространст-
вено-времеви отношения. Във философията категориите прост-
ранство и време приемат формата на пределно обобщено теоре-
тико-мирогледно осъзнаване на обществено-историческия субект 
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на пространствено-времевите отношения в тяхната глобалност, 
цялост, противоречивост, в тяхната съотнесеност с човека, с не-
говото място и предназначение в света (вж. по-подробно: Канд-
рашкина/Kandrashkina 2011)1.  

Разглежданите понятия пространство и време съставляват ос-
новната форма на всяко битие и са обект на човешкото познание, 
намиращо отражение в езика. Процесът на моделиране на простран-
ствените термини датира още от дълбока древност (Бруно-
ва/Brunova 2007), тъй като пространството е имало особено важно 
значение за архаичния модел на света (Топоров/Toporov 1983).  

Време-пространствените отношения, художествено усвоени в 
литературата, М. М. Бахтин обозначава с понятието хронотоп 
(времепространство) (Бахтин/Bahtin 1975). Този термин за първи 
път е употребен в математическото естествознание и е обоснован в 
теорията на относителността на Айнщайн, същността на която се 
състои в „установяване на факта, че времето и пространството 
съществуват не сами по себе си, а се намират в такава универсална 
взаимовръзка, в която губят самостоятелността си и се проявяват 
като относителни страни на единното и неделимото времепрост-
ранство“ (цит. по Философски речник/Filosofski rechnik 1978: 94). 

По думите на В. Н. Топоров „в митопоетическия хронотоп вре-
мето се сгъстява и се превръща във формата на пространството, в 
неговото „четвърто измерение“ (Топоров/Toporov 1983: 232 – 233). 

Изследователският ни интерес към понятийната категория 
„локативност“ (наричана от редица автори понятийна категория 
„пространство“2) е тясно свързан с убеждението ни, че успеш-
ната дескрипция на нейните езикови репрезентатори е възможна 
единствено ако се познава логико-философското съдържание на 
самото понятие „пространство“ – „форма на битието на матери-
ята, характеризираща се със своята протяжност, структурност, 
съществуване и взаимодействие на елементите във всички мате-
риални предмети“ (Философский энциклопедический сло-
варь/Filosofskiy jentsiklopedicheskiy slovar’ 1983: 541); част от 
фундаменталната структура на координацията на материалните 

                                                            
1 Тук и до края на работата преводът от руски е мой, О. М. 
2 По-подробно вж. библиографията към настоящото изследване. 
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обекти и техните състояния (наред с времето) (Философская 
энциклопедия/Filosofskaya jentsiklopediya 1963: 156).  

За хуманитарните науки антропологическите аспекти на изуча-
ването им са техните „наивни“ (по определението на Толс-
тая/Tolstaya 2011: 8) образи, субективните начини на тяхното възп-
риятие, познание, изживяване и усвояване от човека и социума.  

Значението на „субективните“ аспекти на културната тради-
ция и на категориите пространство и време – в частност, комен-
тира изтъкнатият изследовател на културата на Европейското 
средневековие А. Я. Гуревич – срв.: „пространството в средните 
векове се е разбирало по особен начин – за това свидетелства 
фактът, че такова понятие собствено не е съществувало: spatium е 
имало друг смисъл – проточеност, „промеждутък“, locus е озна-
чавало място, заемано от определено тяло, а не абстрактното 
пространство въобще“ (Гуревич/Gurevich 1984: 19). И простран-
ството, и времето често се изучават и като самостоятелни по-
нятия, като на тези категории са посветени немалък брой публи-
кации (Андрейчин/Andreichin 1944; Андрейчин/Andreichin, Нико-
лов/Nikolov, Костов/Kostov 1947; Куцаров/Kutsarov 1995; Пър-
вев/Parvev 1975; Топоров/Toporov 1983; Яковлева/Yakovleva 
1994; Топоров/Toporov 2004; Толстая/Tolstaya 2011 и мн. др.).  

Прави впечатление, че в част от гореспоменатите трудове 
присъства мисълта за невъзможността за дълбочинен поглед вър-
ху двете категории без съотнасянето им една към друга, без разг-
леждането на вътрешната им взаимодопълваща се и противопос-
тавяща се връзка. 

Нещо повече: противопоставят се двете категории – прост-
ранството е първично, предметно, статично, триизмерно, достъп-
но до непосредственото, чувственото възприятие чрез зрението, 
усещането. Времето, от своя страна, е вторично, динамично, съ-
битийно, едноизмерно, движещо се в една посока, достъпно до 
опосредственото възприятие чрез изменението на природата и 
предметите, изпълващи пространството, чрез движение, поява и 
изчезване на предмети.  

Е. С. Яковлева анализира термина пространство като фраг-
мент, който „позволява да направим извод за това, че картината 
на пространството в руското езиково съзнание не води до ника-
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къв физико-геометричен праобраз; пространството не се явява 
просто вместилище на обекти, а по-скоро обратно – […] то е вто-
рично по отношение на обектите“ (Яковлева/Yakovleva, цит. по 
Кубрякова/Kubryakova 2004: 87). 

Един от важните аспекти на философското разглеждане на 
пространството е идеята за обективността и субективността на 
тази категория. Даже философите, поддържащи идеята за обек-
тивното съществуване на пространството, настояват, че незави-
симо от формата на съществуване на пространството – обективно 
или субективно, – човекът и неговото съзнание, неговото възпри-
ятие и осъзнаване на пространството се явяват ключови. 

В свое изследване Л. А. Чижова твърди, че категорията прос-
транство в представата за езиковата картина на света3) пред-
полага разделението на три самостоятелни, но взаимосвързани 
системи на представите (Чижова/Chizhova 2011): 

1. Мястото като територия, заета от материални обекти – те-
ритория, която обикновено няма изкуствено създадени гра-
ници. 

2. Вместилище, ограничена територия, която представлява 
затворено пространство; границите и самото вместилище 
могат да бъдат или не продукт на човешката дейност (или 
на дейността на друго живо същество). 

3. Територия, която няма граници, възприятието на която е 
трудно за човека от пръв поглед, без специални инструменти.  

Пространството има първостепенно значение в процеса на 
опознанаването на обкръжаващия свят от човека, а също и овла-
дяването на езика и неговото използване – срв.: „Пространството 
е една от първите реалии на битието, която се възприема и дифе-
ренцира от човека. Организира се около човека, който се поставя 
в центъра на макро- и микрокосмоса“ (Гак/Gak 2000: 127). 

Общ за пространството и времето се явява антропоцентризмът 
на тяхното възприятие, отразен в езика и културата. Човекът из-
мерва пространството със своето тяло (лакът, нос, глава, ръка и 
т.н.) или със своите действия (на две крачки, на една ръка, на пет 
минути пеша и т.н.) (по-подробно вж. Топоров/Toporov 1983: 230). 
                                                            
3 Терминът е въведен от Л. Витгенщайн пред 1921 г., а по-късно се използва и от 
Л. Вайсгербер, както и от редица други автори. 
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Пространството е понятийна категория, която лежи в „осно-
вата на схемите на организацията на понятията“ (Кобрина/Kobrina 
1989: 40-49), т.е. представлява релативна понятийна категория. Тя 
организира описанието на пространствените отношения, които се 
явяват един от типовете базисни отношения, възприемани от чове-
ка и отразявани в езика. В плана на съдържание пространствените 
отношения могат да обозначават следната релационна схема:  
Y + г + Sp, където Y представлява локализуемият обект, Sp – об-
ласт на локацията, т.е. пространственият ориентир, по отношение 
на който се локализира Y; г – пространственото отношение, което 
свързва обектите Y и Sp (вж. Гак/Gak 1996). 

От гледна точка на обективната реалност пространството е 
„една от основните категории на битието, формата на съществува-
не на материята, отразяваща разположението на предметите в све-
товния континуум и тяхното положение един спрямо друг“ (Со-
ветский энциклопедический словарь/Sovetskiy jentsiklopedicheskiy 
slovar’ 1988: 1071). 

В същото време пространството е „множество обекти, между 
които са установени отношения, сходни по своята структура с 
обикновени пространствени отношения от типа на околността, 
разстоянието и т.н.“ (Большой энциклопедический словарь/ 
Bol’shoy jentsiklopedicheskiy slovar’ 1997: 983). 

Процесът на формиране на представата на човека за обкръжа-
ващото го пространство е особен процес за създаването на „ког-
нитивната карта“ – в когнитологията това са менталните предста-
ви на човека за пространствената организация на обкръжаващата 
го среда (Найсер/Naiser 1987). Когнитивната карта е субективна 
картина, която се създава в резултат на активните действия на 
индивида в обкръжаващата го среда, и има пространствени коор-
динати: горе – долу, дясно – ляво, близко – далече, тя определя 
местоположението на възприеманите предмети. За този универ-
сален познавателен модел човекът си служи със своето тяло, кое-
то си взаимодейства със средата.  

Антропоморфичният код, който се използва за описание на 
пространството, може да носи и определен аксиологичен смисъл: 
дясно и горе имат положителен ценностен смисъл, а ляво и долу – 
отрицателен (Пивоев/Pivoev 1991).  
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Според нас особен интерес представлява изучаването на ево-
люцията на възприятието и вербализацията на пространствените 
отношения. Пространствените понятия се характеризират с опре-
делена национално-етническа специфика и историческа промен-
ливост. Движещите фактори на тази еволюция са изменението на 
света и човешките отношения в него, а също и разширяването на 
човешкия опит и задълбочаването на знанията за света (Сазонова, 
Бороздина/Sazonova, Borozdina 2010).  

За решението на комплекса от задачи, свързани с изследването 
на пространството и пространствените отношения в езика се 
отчитат постиженията на редица науки: лингвистика (и различните 
ѝ направления), философия, естествознание, история, психология, 
физиология, биология, логика, математика и др., тъй като същ-
ността на пространството може да бъде осмислена само ако се 
анализират сложните отношения между присъствието на човека в 
света и разбирането за същността на човешкото битие. 

Ако се обобщят трактовките на термина пространство в раз-
личните науки, би могло да се предложи следното определение, 
базирано на математическото понятие за множество: „Пространс-
твото – това е множество обекти, между които са установени 
отношения, сходни по своята структура с обикновени пространс-
твени отношения от типа на околност, разстояние и т.н.“ Прост-
ранството – „е форма на координация на съществуващи обекти и 
състояния на материята“ (Советский энциклопедический сло-
варь/Sovetskiy jentsiklopredicheskiy slovar’ 1988: 1071).  

Освен като обект на изследване във философията и точните нау-
ки, категорията пространство и нейните разнообразни езикови и 
речеви реализации намира място и в проучванията на много линг-
висти (Бороздина/Borozdina 2009, 2011; Маляр, Селиверсто-
ва/Malyar, Seliverstova 1998; Спасова-Михайлова/Spasova-Mihailova 
1964; Ницолова/Nitsolova 1984; Константинова/Konstantinova 1971; 
Виларова/Vilarova 2008; Мелчук/Melchuk 2015; Агеева/Ageeva 1984; 
Апресян/Apresyan 1995; Арбатский/Arbatskiy 1970; Булыгина, Шме-
лев/Bulygina, Shmelev 1997; Воронцова/Vorontsova 1985; Всеволодо-
ва, Владимирский/ Vsevolodova, Vladimirskiy 1982; Кубряко-
ва/Kubryakova 1997; Степанов/Stepanov 1985; Яковлева/Yakovleva 
1994 и др.).  
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Изразяването на пространствените понятия в езика е основен 
проблем в „пространствената лингвистика“, която според водещите 
изследователи все още не се е оформила като самостоятелна област 
на научните търсения. В последните десетилетия се е засилил интере-
сът към въпроса за семантиката на пространството (Ботева/Boteva 
2007/2009; Бабов/Babov 1968; Гилярова/Gilyarova 2002 и мн. др.), като 
все още пространствените отношения в езиковата картина на 
света оставят на лингвистите голямо поле за изследване. 

Понятието пространство в лингвистиката има голям семан-
тичен потенциал в сравнение с прякото си значение на организи-
рана среда, съвкупност от природни или други условия на същес-
твуване. Приемайки като основно определението на О. П. Фло-
ренски: „действителността е особена организация на пространст-
вото“ (Флоренски/Florenski 2013: 71), следва да признаем слож-
ността и многообразието на разглежданото понятие и да говорим 
за отражението му в езика. 

Изучаването на категорията пространство в езиков аспект се 
базира на синтезираните философски понятия субект, обект, три-
измерност, протяжност, движение, на психологическите понятия 
начална точка, позиция на наблюдателя, допълнителен ориентир, 
а лингвистичните ѝ проекции са тясно свързани с термини като 
предлози, локативни наречия, локативен падеж и др. Така се пот-
върждава на практика взаимовръзката между трите измерения на 
пространството (обективно, възприемано и езиково). 
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