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Специфични особености на преразказа с промяна на гледната 

точка: 
Когато в художествения текст е използвано аз-повествование (глаголните форми са в първо 

лице, единствено/множествено число), дидактическата задача може да изисква преразказване 

от името на неутрален разказвач. В този случай е необходимо да се имат предвид 

следните особености: 

•  Основното глаголно време е сегашно историческо време, използвано съвместно 

с други подходящи глаголни времена и/или наклонения. 
•  Съдържанието на художествения текст се предава вярно и изчерпателно без разместване на 

последователността на епизодите. 

Когато дидактическата задача изисква преразказ от името на герой, необходимо е 

да се имат предвид следните особености: 

• Основното глаголно време е минало свършено време, използвано съвместно с 

други подходящи глаголни времена и/или наклонения. 
• Пишещият преценява на кои епизоди от сюжетното развитие героят е свидетел, както и 

степента на важност на отделните епизоди. Моментите с по-голямо значение в развитието на 

действието е по-подходящо да се представят чрез подробен преразказ, а останалите - чрез сбит 

преразказ. 
• По преценка на разказващия герой е възможно пренареждане на епизоди, но то задължително 

трябва да се подчинява на логиката на художествения текст. 

 

 

Паспортна проверка 

(Примерен преразказ от името на младия чиновник) 
Правех поредната паспортна проверка на чикагското летище. 

Набързо проверих паспортите на едно семейство и ги попитах откъде са, а те ми 

отговориха, че са от България. Следващият ми въпрос явно затрудни мъжа, защото когато го 

попитах какво работи, той се позабави с отговора си. Че е писател, уточни съпругата му, но аз 

се заинтересувах дали е добър писател. Този път мъжът се притесни още повече — повдигна 

раменете си, разпери ръце, започна да клати глава насам-натам. Съпругата му обаче отговори 

утвърдително. Тогава отворих паспорта на мъжа и прочетох името му. Усмихнах се и 

възкликнах, че това име ми е познато, но за съжаление нищо не съм чел от произведенията му, 

защото не знам български. 

После започнах да задавам стандартните въпроси - не пренасят ли наркотици или 

оръжие, имат ли месни продукти, за които има забрана по медицински съображения, носят ли 

алкохол. Алкохол носеха, но аз сам им подсказах, че е малко. 

Накрая подпечатах документите им и им подадох заедно с тях и едно картонче, чрез 

което подавах сигнал на митническите служители, че няма нужда от допълнителна проверка. 

Пожелах им приятно прекарване в САЩ. 

Визите на тези хора бяха за три месеца. Как ли са се изненадали, когато са погледнали 

паспортите си. Аз им разреших шест месеца престой. 

 

 

Паспортна проверка 

(Примерен преразказ от името на съпругата) 
Предупредителните надписи светнаха и стюардесите набързо обходиха самолета. 

Кацнахме. Целият салон се огласи от ръкопляскания в благодарност към пилотите за благопо-

лучното приземяване. 

Започна паспортната проверка на чикагското летище. Най-напред застанахме пред едно 

гише, където възрастен очилат чиновник спокойно, но със строг израз на лицето проверяваше 
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документите. Казах на съпруга си, че този човек не ми е много симпатичен. Той веднага 

отговори, че е на същото мнение. Наредихме се пред друго гише. Там работеше един млад човек, 

който поне се усмихваше. Набързо провери паспортите ни и попита откъде сме. Следващият му 

въпрос беше какво работи съпругът ми. Той се позабави с отговора и аз отвърнах вместо него, 

че е писател. Американецът обаче се поинтересува дали е добър писател - и този път питаше 

мен. Мъжът ми явно се притесни много, защото започна да вдига рамене, разпери ръце, заклати 

глава. Отговорих утвърдително. И тогава чиновникът отвори паспорта на съпруга ми и 

прочете името му. Усмихна се широко и възкликна, че това име му е познато. А после добави, че 

за съжаление нищо не е чел от произведенията му, но това е само защото не знае български. 

После започна да ни задава делови въпроси. Попита дали носим някакви наркотици или оръжие, 

нямаме ли със себе си продукти от месо, които са забранени по медицински причини, и т.н. 

Носехме алкохол, но американецът сам реши, че носим малко. 

Чиновникът удари печатите и ни подаде документите, придружени с едно картонче, чрез 

което съобщаваше на колегите си, че не е необходимо да минаваме през митническа проверка. 

Отворихме си паспортите и какво да видим: бяхме тръгнали от София с визи за три 

месеца, които сега се оказаха удължени на шест! 

 

Паспортна проверка 

(Примерен преразказ от името на неутрален разказвач) 
Самолетът се снишава над Чикаго. Както винаги в подобни моменти, писателят се 

притеснява как ще мине паспортната проверка. Кой знае защо, той винаги се чувства виновен и 

изплашен, когато му проверяват документите. Още повече, че американският чиновник на 

границата има много големи права. Именно той взема окончателното решение за срока на 

престой, независимо какво е посочено във вече издадената виза. Той може по собствено 

усмотрение да съкрати срока или да го удължи, може дори да откаже влизане в САЩ. 

Мисълта, че зависи от благоразположението на някакъв непознат чиновник, кара сърцето на 

писателя да се свива. 

Предупредителните надписи светват. Самолетът се приземява и всички с ръкопляскане 

приветстват екипажа. Хубав обичай. 

На летището писателят и съпругата му се нареждат на една опашка за проверка на 

паспортите. Но възрастният чиновник зад гишето им се струва строг и несимпатичен. 

Крадешком се преместват на друга опашка. На новото гише работи усмихнат млад човек. 

Набързо им преглежда паспортите и пита откъде са. Отговарят, че са от България и това не 

предизвиква никакво смущение у американеца. Но следва въпрос, от който писателят винаги се е 

чувствал неловко -чиновникът пита каква е професията му. Писателят се замисля какво точно 

да каже, поглежда жена си и тя нетърпеливо отговаря, че е писател. С лукава усмивка 

американецът задава следващия си въпрос, вече отправен към съпругата - дали е добър писател. 

Това още повече обърква писателя, който безпомощно започва да вдига рамене и да се озърта. 

Съпругата му потвърждава, макар и малко сдържано, че е добър писател. Изненадите обаче не 

свършват с това. Американският чиновник прочита името в паспорта му и с очарователна 

усмивка заявява, че то му е познато. И дори изказва искрените си съжаления, че понеже не знае 

български, не е чел нищо от него. 

След артистичната лъжа чиновникът става делови. Пита дали носят наркотици, 

оръжие, месни продукти. Нищо подобно не носят. Единствено на въпроса за алкохола отвръщат 

утвърдително. Американецът обаче сам уточнява, че носят малко. 

Накрая удря дългоочакваните печати, подава им визите, а с тях и едно картонче. То е 

предназначено да уведоми митническия служител, че не е необходима проверка на тези пътници. 

Визите на писателя и съпругата му, получени в София, са със срок за три месеца. Когато 

си отварят паспортите обаче откриват, че американският служител им е подготвил поред-

ната изненада. Удължил е срока на престоя им на шест месеца. 


