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У В О Д

Обект на изследване в настоящия текст е съвкупността от ситуативно и индивидуално опре-
делени езикови варианти, използвани в процеса на речева комуникация в различни функ-
ционални сфери. В духа на класическото разбиране за отношението между език и реч, най-
точно този обект може да се определи като съвременната българска устна реч. Предмет на
наблюденията и анализите са средствата или механизмите, чрез които в реалната речева ко-
муникация се представя прагматична информация: информация, свързана с развитието на
разговора и на комуникативния процес, с регулирането на дискурса, с оценките на говоре-
щия за съдържанието на изказването, за отношенията между участниците в общуването и
т.н. Прагматичните аспекти на устната реч са свързани с отношенията между участниците в
комуникацията, с комуникативните цели на говорещите, с мястото на конкретното изказване
с дискурса, с избора на контекст за интерпретация на съдържанието на изказването.
Предложените тук наблюдения следват ориентацията на съвременната лингвистика към ко-
муникативния аспект на езика, тъй като се търсят прагматичните измерения на елементите
на изказването, които в условията на реалното речево общуване се реализират наред с техни-
те синтактични функции. Разширяването на лингвистичните анализи с препратки към извъ-
незиковите условия на комуникацията е продиктувано от факта, че прагматичният аспект от
значението  на  изказването  отразява  функцията  на  използваните  езикови  структури  в
различни контексти и ситуации.
Досегашните изследвания, посветени на българската устна реч, създават традиция в предста-
вянето на системните явления на равнището на фонетиката, лексиката или граматиката. При-
лаганата в тях методология или следва постановките на книжовната (нормативната) грамати-
ка, или се свързва с отделни частнонаучни или интердисциплинарни области на хуманита-
ристиката. Все още обаче остава открит въпросът за това дали може да се говори за граматика
на устната реч, която се различава от граматиката на представителната кодифицирана писме-
на форма на езика, или с една и съща методология, в рамките на един и същ подход може да
се представят и двете форми на езика. От друга страна, констатирането на отклонения или на
варианти спрямо нормата не изчерпва многостранната природа на устната реч. Отчитайки
зависимостта на речта от социалните фактори, от ситуацията на общуването, не трябва да
забравяме и влиянието на прагматичните аспекти в този процес – как чрез речта да бъдат
достигнати определени цели, как комуникацията да бъде успешно реализирана. За разлика
от нормативността на граматиката, в областта на прагматиката действат общи принципи и
конвенционални (общоприети, но в голяма степен и условни) правила, а целите, които си
поставят говорещите, определят и средствата, чрез които те искат да ги реализират или смя-
тат, че ще ги реализират успешно.
Конкретните изследователски задачи при анализа на прагматичнит еаспекти на устната реч
са ориентирани към следните два по-общи въпроса: 

-  как словоредът влияе върху представяне на комуникативно-прагматичните цели на
участниците в общуването; как словоредните промени влияят върху структурирането
на информацията и оттам – върху развитието на комуникацията
- как с помощта на елементи от лексикалната система (активния речник), които при-
надлежат към различни части на речта и имат различна морфологична и синтактична
характеристика, се означават прагматични по тип значения. 

За разлика от редица изследвания в областта на прагматиката, в които се теоретизират конс-
труирани от авторите примери, настоящата работа се основава на богата база от данни за
реалното устно общуване със средствата на съвременния български език в различни сфери и



ситуации. Всички използвани примери, представящи устното общуване, са част от две голе-
ми бази данни с материали за българската устна реч: езиковите ресурси, разработени от еки-
па на инициативата BgSpeech (http://bgspeech.net/bg/  resources.html) и аудио- и видеоархива,
събран в рамките на проекта „Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации
и  сфери  на  общуването  в  съвременния  български  език“,  финансиран  от  Фонд  „Научни
изследвания“  на  МОН1.  Тъй  като  в  съвременната  езикова  ситуация  наред  с  директното,
„живо“, face-to-face общуване активно протичат и процесите на компютърно опосредствана
комуникация, като допълнение към посочените данни са включени и примери от различни
по проблематика форуми. Така се цели още по-пълно представяне на средствата, свързани с
изразяването на прагматична информация; от друга страна, по-широката емпирична база по-
вишава мотивираността на изводите за анализираните особености на реалното речево общу-
ване. 
Конкретните анализи и наблюдения следват методите на лингвистичната прагматика. Равни-
щето, на което се провеждат анализите, е равнището на комуникацията, дискурса, диалога.
Изследователският проблем при представяне на репликите и изказванията на участниците в
общуването се свързва с въпроса защо в конкретната ситуация (конкретно място, участници,
тема) говорещите си служат именно с тези езикови средства. В по-общ план при анализите се
отчитат и обективните тенденции в езика, които влияят върху речевото поведение: промени-
те в ситуациите и жанровете на общуването както в публичната сфера, така и в личната кому-
никация; размиване на стилистичните граници, отделящи неофициалното от официалното
публично общуване, книжовната и разговорната реч (Бояджиев 2008).
В  първата  част  от  работата  е  направен кратък  преглед на  развитието  на  лингвистичната
прагматика. Коментирано е влиянието на контекста върху интерпретацията на изказването,
както и два от моделите за представяне на комуникативния процес. Въведен е терминоло-
гичният апарат, който се прилага при анализите в третата и четвъртата част.
Втората част включва обзор на някои от досегашните изследвания на българската устна реч.
Обектът на тези изследвания не е еднороден – той е книжовната устна реч, народната разго-
ворна реч, книжовноразговорната реч, разговорната реч, спонтанната устна реч, разговорният
език и др., но методите за изследването му са ориентирани най-вече към нормативната гра-
матика или социолингвистиката. В този контекст предложеният туук анализ на синтактични-
те и на лексикалните средства в прагматичен аспект, като средства за означаване на прагма-
тична по тип информация, разширява парадигмата на изследователските методи, прилагани
в  анализите  на  българската  устна  реч.  Настоящата  работа  се  отличава  от  предходните
изследвания от този тип и по това, че не се ограничава само върху разговорната или кни-
жовната устна реч, а търси общите модели, механизми и средства за означаване на прагма-
тично значима информация в различните устни варианти на българския език.
В  следващата част  от  работата  са  представени  словоредните  механизми за маркиране  на
информация с различна комуникативна стойност: преместване на конституенти, дислокации,
преместване  в  позиции  извън  формалната  структура  (външен  топик).  Различните  слово-
редни модели са натоварени да изразяват и различна по тип информация.  Анализите се
свързват както със синтактичните модели за интерпретация на топика и фокуса на изказва-
нето, така и с идеите на теорията за релевантността: говорещият структурира своето изказва-
не така, че то да е лесно за обработка и интерпретиране от страна на слушателя. Словоредът е
едно от средствата, чрез които се дават указания за информационната стойност на фразите и
елементите в изречението. 

1 Изказвам благодарност на Фонд „Научни изследвания“ при МОН за подкрепата на дейностите по проекта
„Изследване  на  модели и  средства  в  различни речеви ситуации и  сфери  на  общуването  в  съвременния
български език“,  договор  № ДТК 02/  11  от  16.12.2009 г.,  свързани със  събирането и анализа  на  данни за
съвременната българска устна реч. 
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ПРАГМАТИЧНИ АСПЕКТИ НА УСТНАТА РЕЧ

В четвъртата част са обобщени наблюденията върху системата от лексикални средства, чрез
които се маркира връзката между отделни елементи на дискурса, създава се подходящ (реле-
вантен) контекст за интрепретация на изказването или се означава отношение на говорещия
към предаваната информация, към събеседника/адресата, или към речевата ситуация. Данни-
те  от  изследователския  корпус  потвърждават  идеята,  че  в  системата  на  прагматичните
(дискурсните) маркери може да се говори за стратификация или йерархия, свързана с типа
речева  ситуация  –  официална  или  неофициална  среда,  общуване  с  висока  степен  на
подготвеност или спонтанно общуване, наличие или отсъствие на социална дистанция, со-
циални роли на участниците в общуването. 
Резултатите от анализите на двата типа средства за означаване на прагматична информация
могат да намерят приложение в академични курсове по синтаксис, прагматика, разговорна
реч, устна комуникация, в работата на филолози, преводачи, редактори. В практически аспект
разнообразните примери от реални речеви ситуации могат да подпомогнат работата на спе-
циалисти по комуникации и връзки с обществеността, журналисти, медийни експерти и ана-
лизатори. 
Представените  наблюдения  на  прагматичните  особености  на  устната  реч  са  „моментна
снимка“  на  обекта,  проектиран в  данните  от  изследователския корпус.  С друга методика,
върху друг тип данни картината на реалното речево общуване може би ще изглежда по-
различна. В книгата са набелязани и много въпроси, които трябва да бъдат разгледани де-
тайлно в бъдещи самостоятелни изследвания, свързани с езиковите средства в устната кому-
никация, защото само по този начин може да се улови динамиката на живата българска реч. 
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ЛИНГВИСТИЧНАТА ПРАГМАТИКА. КОНТЕКСТЪТ. РЕЧЕВАТА КОМУНИКАЦИЯ

1. ПРАГМАТИКАТА КАТО ЛИНГВИСТИЧНА ДИСЦИПЛИНА

Прагматиката е сравнително нов дял от науката за езика, тъй като се утвърждава сред остана-
лите лингвистични дисциплини през 70-те години на ХХ век. Общотеоретичната и методоло-
гическата основа за нейното възникване обаче са подготвени още в края на ХІХ век от идеите
на прагматизма.  Това  философско направление,  чиито  основоположници са  Ч.  Пърс и  У.
Джеймс, поставя в основата си антропоцентризма, целенасочеността и функционализма (за
повече информация вж. напр. Пърс 1994, Джеймс 1994) – принципи, които по-късно намират
своето специфично приложение за изследване на речевата комуникация, на начините, чрез
които хора, говорейки, постигат съзнателно определени комуникативни цели. Според други
корените на прагматиката трябва да се търсят още в античната философия, в идеите на Пла-
тон и Аристотел за връзките между (езиковия) знак и света. В тази „генеалогична връзка“
преминава през общата теория на знаците на Ч. Морис и постановките на философите от
Виенския  кръжок.  В  работите  на  Морис,  Карнап  и  Пърс  са  изведени  постулатите,  че
формалните  отношения,  в  които  знаците  влизат  помежду си,  са  обект  на  синтаксиса,  се-
мантиката се занимава с отношенията между знаките и това, което те означават, а прагмати-
ката изследва отношенията между знаците и тези, които ги употребяват и интепретират. При
такъв подход един от ключовите концепти за прагматиката се оказва контекстът: той влияе
или дори определя аспектите на значението.  Употребени в определен контекст, езиковите
едници (думите, фразите, изреченията, текстът) проявяват и своето прагматично значение,
наред с лексикалното и граматичното (морфо-синтактичното). Тази идея определя избора на
методологически подход за анализ на устната реч в настоящата работа.
Насоките,  в   които  започва  самостоятелното  развитие  на  лингвистичната  прагматика,  са
определени в трудовете на двама британски философи: Дж. Остин  и теорията му за речевите
актове (Остин   1996), който разграничава изказванията, чрез които съобщаваме за нещо (деск-
риптиви), от изказванията, чрез които правим нещо (перформативи); Х. П. Грайс и теорията
за конвенционалните/комуникативните импликатури: предположенията или представите, на
които се базира интерпретацията на съобщението, или по-точно на вложеното в него посла-
ние от страна на говорещия, която слушателят трябва да направи. Първите изследвания с ме-
тодите на прагматиката  са свързани с  комуникативните  (речевите)  актове,  реализирани в
конкретна комуникативна ситуация, а целта им е да се покаже как участниците в комуника-
цията – говорещият и събседникът/събеседниците, произвеждат и осмислят различните ре-
чеви актове, чрез които протича общуването. Оформянето на теоретичната рамка на прагма-
тиката  започва  с  теорията  на  Грайс  (Grice     1975),  която  се  възприема  като  програма  за
системно  и  организирано  описание  на  езиковите  употреби,  водещо  до  по-ясно  и  по-
адекватно описание на езиковите структури. Принципът за сътрудничество между участни-
ците в комуникацията и конкретизиращите го максими на разговора на Грайс по-късно са
допълнени с принципа за учтивостта на Лийч (Leech 1983) и теорията за релевантността на
Спърбър и Уилсън (Sperber  ,    Willson   1986).  Разширяването на  обекта на  изследване отваря
нови  възможности  за  развитие  на  самата  прагматика  като  лингвистична  дисциплина  и
подготвя основата за широки интердисциплинарни връзки с други науки в сферата на хума-
нитаристиката. Постепенно прагматиката се утвърждава като самостоятелна област на линг-
вистични изследвания със своя методология, чрез която да се анализират въпроси не само на
актуалната езикова употреба, но и такива, свързани с на усвояването на езика, с превода или
с езиковото обучение.
В началото, преди прагматиката да се утвърди като самостоятелен дял на езикозанието, ней-
ните  методи  за  анализ  на  езиковите  феномени  се  прилагат  едва  ли  не  тогава,  когато
формалносинтактичните или семантичните проучвания не са довели до очаквания резултат
и възможностите за използване на други методи са изчерпани. От този период е и метафора-
та за прагматиката като „кошче за боклук“, в което попада всичко, което не може да получи
задоволително обяснение от синтаксиса или семантиката. 



Според вероятно най-популярното определение лингвистичната прагматика е дял от науката
за езика, който изследва употребата на езика в определен контекст; факторите, които опреде-
лят избора на езикови средства при общуването в определен контекст,  както и ефекта от
употребата на тези средства, въздействето им върху другите участници в общуването. В де-
финицията, дадена от Левинсън (198  3), е направено уточнението, че прагматиката изследва
връзките между езика и контекста, които са граматикализирани и кодирани в структурата на
езика. Тези връзки, от своя страна, са определящи за разбирането на езиковите единици и
структури. В този дух е и определението на Мей (1993), че прагматиката изследва определе-
ните от социалния контекст условия, с които е свързана употребата на езика. Освен езиковото
поведение  на  личността  в  различни  ситуации  и  контексти,  предмет  на  прагматичните
изследвания са и онези значения на думите, фразите или изреченията, с които те са употре-
бени в конкретен речев акт. Илюстрация на това какво разбиране за прагматиката се приема в
този текст и в каква насока ще бъдат анализирани данните за българската устна реч е и мета-
фората в заглавието на труда на Остин “How to do things with words“ (в българския превод на
книгата Как с думи се вършат неща) – как, чрез определени думи, форми или структури, на-
ред  с  предаването  на  информация,  говорещият  постига  други  метакомуникативни  цели:
изразява отношения, оценки, контекстуални или текстови/дискурсни връзки и т.н.

2. ПРАГМАТИКА И ГРАМАТИКА 
Граматиката изследва морфологичните форми и изреченските структури, чрез които се реа-
лизират единиците от съответните езикови равнища, докато прагматиката се интересува от
функциите на тези форми, на първо място от функциите на изреченията в комуникацията.
На  изречението -  абстрактната  езикова единица на  равнището на  синтаксиса,  съответства
изказване (изказ)  на  равнището  на  речта  –  конкретната  реализация  на  определена
синтактична структура или модел в конкреткретна речева ситуация. Граматиката изследва
структурата  на  отделните  изречения,  на  елементите  –  думите  и  съответните  граматични
форми,  от  които  се  изграждат  изреченските  конституенти.  Прагматиката  се  занимава със
структурата и значението на изказванията като част от комуникативния процес, в който ези-
ковият и извънезиковият контекст имат решаваща роля за формиране на значението. При
реализацията  си  в  конкретна  речева  ситуация  всяко  изказване  носи  два  типа  значение:
информативно – свързано с пропозитивното съдържание, със съобщението за обективната
действителност, което говорещият е вложил, и комуникативно значение, свързано с намере-
нията и целите на говорещия в конкретната речева ситуация. Задача на прагматиката е да
представи механизмите и средствата, чрез кооито се реализира вторият тип значение. 
Фонетиката,  морфологията  и  синтаксисът  описват  и анализират вътрешната  структура на
езика;  описанията са статични.  прагматиката предлага динамично описание на езиковите
единици, тъй като изследва реалните употреби на езика в общуването. отговаря на въпросите
как се формира значението на езиковите единици, включени в определен контекст,  като част
от речевото общуване; как се въприемат и осмислят употребените форми и структури, как
контекстът влияе върху начина, по който участниците в комуникацията интерпретират зна-
чението на езиковите средства – тоест как реално се употребяват и тълкуват езиковите едини-
ци в процеса на общуване.
Знанията  за  граматичната  система  на  даден  език  формират  езиковата  (лингвистичната)
компетентност на носителите на този език. Базисно за езиковата компетентност е познаване-
то на основния речников фонд на езика; с обогатяване на речниковия запас на конкретния
носител на езика се повишава и равнището на езиковата му култура.  За използването на
усвоения речников запас при писмена или устна комуникация, задължителни са знанията за
артикулацията, за правилния (за съотвентия  език) изговор на елементите от фонетичното
равнище, за ударението и интонацията, както и за актуалните за съответния език правописни
правила. Езиковата компетентност в областта на морфологията и синтаксиса съответства на
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знанията за граматичните форми на думите, за моделите и механизмите, чрез които те се
включват във фрази и стават част от изречения. Надграждащи са знанията за структурата и
особеностите на типовете текст. В практически план основна цел на езиковото обучение е
изграждане на езикова компетентност, която е в основата на комуникативната компетент-
ност, включваща знания на равнището на дискурса и комуникацията, които се формират при
взаимодействието на личността със социалната среда (вж. прегледа на различни мнения по
въпроса, направен от Христозова 2009). 
По този модел знанията на равнището на речевата реализация на езиковите единици и уме-
нията да се избират езикови средства, адекватни на комуникативното намерение, и да се при-
лагат в общуването, формират прагматичната компетентност. „Свързването на определени
прагматични цели с  подходящи дискурси,  адекватна  организация  на  текста  и  комуника-
тивни техники гарантира, че отправеното съобщение не само ще бъде регистрирано от адре-
сата, но ще последват точно предвидени действия от негова страна.“ (Кирова 2004) За подхо-
дящата  (уместната)  употреба  на  езиковите  единици  говорещият  е  необходимо  да  отчита
влиянието на комуникативна цел на изказването, статус и социални роли на участиците в ко-
муникацията,  средата,  в  която протича комуникацията.  Езиковите  средства,  използвани в
различните  комуникативни ситуации  и  среди  за  постигане  на  различни  комуникативни
цели, оформят езиковите регистри (вж. прегледа по въпроса, направен в Тишева 2011).

3. ПРАГМАТИКА И СЕМАНТИКА
За разлика от еднозначните интерпретации на отношението между прагматика и граматика,
отношението между прагматиката и семантиката е разглеждано по различни начини. През
60-те години на ХХ век прагматиката и семантиката трудно могат да се отделят една от друга;
през този период се употребява по-често терминът семантика, а при „семантичните анализи“
се анализират и факти с чисто прагматични характеристики.  Присъства и другата гледна
точка - в изследванията на речта и общуването прагматиката се представя като по-общата
теория, в чиито рамки се вмества и семантиката. Остин например разглежда теорията на зна-
чението  като част  от  теорията на  речевите  актове.  Както вече  беше посочено,  обектът на
прагматиката включва и значението на езиковите единици, но с уточнението, че това значе-
ние се поражда или актуализира при употребата на езиковата форма в конкретна комуника-
тивна ситуация. Според представителите на генеративната семантика прагматиката е вклю-
чена в семантиката; и илокутивната сила на изказването, и прагматичното му значение са
представени  в  дълбоката  структура  (в  семантичната  репрезентация)  на  изречението  чрез
съответните перформативни изрази. Тази взаимна обвързаност между двете науки е отделя-
зана специално и от Ст. Димитрова  при разглеждането на някои от ключовите за прагмати-
ката понятия (вж. Димитрова 2009: 71 и по-нататък). Пресупозициите например се разглеждат
и като семантичен, и като прагматичен концепт.
В духа на семиотичната традиция и поради общия обект – значението на езиковите единици,
прагматиката и семантиката се представят и като взаимно допълващи се (а не като включени
една в друга). Според Лийч за точното и пълно описание на значението на езиковите едини-
ци, в което присъстват семантични и прагматични аспекти, трябва да се прилагат методите и
на двете науки. 
Семантичният  подход  към значението  води  до  представяне  на  абстрактните  семантични
структури. Семантичните характеристики на езиковите единици – морфеми, думи или изре-
чения,  се  разглеждат  вън  от  конкретен  лингвистичен  или  екстралингвистичен  контекст.
Обект на прагматичните анализи е значението, с което езиковите единици се реализират в
конкретна комуникативна ситуация,  или още по-конкретно – значението  на изказването,
реализирано в конкретен речев акт. За да се представи значението на едно изречение, трябва
да се прредстави какво означава това изречение. Това значение е съвкупност от лексикалните
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значения на включените в него лексеми и граматичните значения на използваните техни
форми. Значението на изказването е отражение на намеренията и целите на говорещия -
какво е имал предвид говорещият, когато е избраз да употреби точно тази езикова единица.
Към елементите, които изграждат значението на изречението, се добавя и контекстуалното
значение, тоест тези аспекти от значението на думите и граматичните форми, които са реа-
лизирани в конкретния речев акт. Контекстът, от който е част изказването, също влияе върху
значението – то се разширява в сравнение с буквалното значение, носено от съставящите го
елементи. Значението се обвързва с употребата, по-точно с уместната употреба на езиковите
единици.  Това  обвързване  е  определено  като  „прагматизация  на  значението“  (Димитрова
2009: 97).

4. КОНТЕКСТЪТ

„Контекст“ е ключово понятие не само за прагматиката, но и за останалите дялове на ези-
кознанието, затова при анализи, свързани с различните езикови равнища, или в изследвания
в рамките  на различни теоретични или научноприложни подходи то получава различни
интерпретации. От друга страна, заради различните насоки, в които се развива съвременната
прагматика - теоретична прагматика, експериментална прагматика, клинична прагматика и
др., дефинициите на понятието се детайлизират и специализират, без обаче да се променя
основната идея за водещата роля на контекста при пораждане и реализация на прагматични-
те значения. 
Контекстът е динамичен, а не статичен концепт. Разбиран като обкръжението (в най-широк
смисъл),  което дава  възможност  на  участниците  в  комуникативния процес да  влязат  във
взаимодействие, той се изгражда от лицата (говорещ и слушател), мястото и кода за комуни-
кативно  взаимодействие.  Поредицата  от  езикови  единици,  които  имат  определена
синтактична и прозодична структура, представлява езиков контекст. При едно по-абстрактно
разбиране, което е свързано и със семантиката, контекстът включва структурата на информа-
цията, която участниците в комуникацията притежават предварително, тоест пресупозиции-
те им,  и/или на информацията, която обменят. Говори се и за контекст на изказването, който
освен посочените по-общи аспекти включва индивидуалните особености на всеки участник в
комуникацията и особеностите, свързани с ролята му в комуникацията. 
Обобщавайки различните „среди“,  в които се реализира комуникативното взаимодействие,
изследователите определят четири типа контекст:
-  Физически  –  свързан  с  мястото,  където  се  реализира  комуникацията,  и  конкретните
участниците в нея
- Епистемичен контекст – изгражда се от общите знанията на участниците в комуникацията
за света. В случая трябва да се отчита и това дали всички участници в комуникацията имат
един и същ фонд от базови знания, тъй като това пряко влияе върху интерпретациите на
изказванията.
- Лингвистичен контекст – това, какво е казано преди произнасянето на конкретното изказва-
не
-  Социален  контекст  –  социалните  отношения  между  учстниците  в  комуникацията,  со-
циалните им роли
В българското езикознание широко се прилага двудялбата езиков (лингвистичен) - извънези-
ков  (екстралингвистичен)  контекст.  Тъй  като  „Всеки  екстралингвистичен  контекст  има
прагматични измерения“ (Димитрова 2009: 88), при анализите на конкретните примери от
българската устна реч този аспект задължително се коментира. Представянето само на езико-
вия контекст е важна част от прагматичните анализи, но често езиковите факти получават
своята точна интерпретация благодарение на извънезиковият (социо-културният) контекст,
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тъй като той, на знанията за извънезиковата действителност, определя как да се интерпрети-
ра значението на изказването, как отношенията между говорещия и слушателя влияят върху
него и т.н.. При взаимодействието между контекста и семантичното съдържание на изказва-
нето се идентифицира например комуникативната цел на говорещия (особено в случаите на
индиректни речеви актове), а характеристики на контекста се кодират в деиксиса, в анафо-
рично употребените елементи, тоест в индексалните изрази. Иконичният характер на езика
позволява да се търси „...аналогия между процеса на структуриране на дадена ситуация от
индивида и на процеса на структуриране на текста, отразяващ същата ситуация, от същия
индивид.“(Димитрова 2009: 88). 
Знанията за контекста позволяват на слушателя да разбере, че значението, вложено от гово-
рещия в конкретното изказване, не съвпада или не се свежда само до буквалното значение на
изказването. „Знанията и намеренията на комуникантите не са само в рамките на изказване-
то,  те  са  в  неговия  ситуационен  контекст,  определян  като  условия  за  успешност  на
съответния речеви акт.“ (Гугуланова 2003) От друга страна, в различни контексти едно и също
изказване ще получи различен прочит и оценка от слушателя. 

5. РЕЧЕВАТА КОМУНИКАЦИЯ2

Комуникацията се разглежда като целенасочен процес, при който се обменя информация с
помощта на код, или система от знаци. Този процес е единен, тъй като в него равноправно
участват и отправителят, и получателят на знака (Колшански  й   1984). Комуникацията не се
изчерпва с речта - като една от достъпните за човека знакови системи, речта е само част от
комуникативния процес Интерсубектността е единственото условие, което прави комуника-
цията възможна (Бенвенист 1966). Това условие е поставено на първо място и в схемата на
Лийч (Leech 1983) на комуникативната ситуация, която освен отправител и адресат включва
съдържание, код, канал и контекст.
Следвайки класическото разбиране,  тук отношението между език и реч се разглежда като
отношение между абстрактен модел, инвариант и конкретни реализации, варианти на моде-
ла. Езикът се определя като код за предаване на съобщения, като средство за общуване, но и
като  средство  за  осъществяване на  речевата  дейност.  Системата  от  знаци и  правилата  за
тяхната употреба се операционализират в речта. В „Елементи на семиологията“ Р. Барт по-
сочва, че всяка реч, щом бъде схваната като процес на комуникация, вече е език, но от друга
страна - езикът е едновременно продукт и инструмент на речта. Речта е индивидуален акт на
подбор и актуализиране на определени  средства и структури, като при това тя има комбина-
торен аспект. Повторяемостта на едни и същи знаци от един дискурс в друг както и в рамки-
те на един и същ дискурс е отличителна черта на речта. Анализите на конкретните факти от
устната комуникация в следващите части от тази работа ще бъдат насочени именно към
представянето на системни и устойчиви моделите, които се реализират в иднивидуалните
речеви прояви. И още по-точно, избраните за разглеждане модели са част от прагматичната
структура на речевите единици, която се отнася до „...информационната функция на езика,
до структурирането на информацията в зависимост от знанията на участниците в конкретна-
та комуникативна ситуация“ (Попова 2012: 68). 

Разбирана като дейност, речта има и езиковоспецифични, и общочовешки параметри: гово-
рим според нормите на даден език, но и в съответствие с универсалното общочовешко уме-
ние да говорим (Косериу 1990). Съчетаването на езикови и неезикови средства в процеса на
речевата  дейност  следва  връзката  между  езика  и  мисленето  (интенциите,  намеренията,
оценките на говорещите), като отчита различните контексти и ситуации, в които се реализи-

2  В тази работа термините комуникация и общуване се използват като синоними. Дискусията по въпроса какво е
отношението между тях не е сред целите на този текст.  
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ра речта, и универсалните и индивидуалните знания за света на участниците в речевата ко-
муникация. Може да се посочат три типа характеристики на речта: универсални (всеобщи;
свързани  с  умението  да  се  говори),  исторически  обусловени  (специфични;  свързани  с
предходни или актуални езиковоспецифични правила и практики) и конкретни (свързани с
речевото  поведение  на  определен  говорещ).  Валидността  на  конкретните  характеристики
„...се определя от параметрите на конкретната комуникативна ситуация (социален статус на
участниците, междуличностни отношения, представи за света, за ситуацията и т.н.)“ (Вучева
2006: 25). 
Речта, независимо от това дали се реализира в писмена или в устна форма, е неотделима част
от процеса на общуване. Систематизирането на различните подходи, чрез които може да се
моделира речевата комуникация, би било задача за друг тип проучвания, в които да се при-
ложи интердисциплинарна методика. За изясняване на теоретичната основа, върху която се
правят анализите, предложени в тази работа, е важно да се посочи, че има различни разбира-
ния за същността на процесите в хода на речевата комуникацията. Това многообразие в тео-
ретичните  модели  до  голяма  степен  е  свързано  и  развитието  на   самата  лингвистична
прагматика.
В последните две десетилетия на ХХ век в изследванията по прагматика е водеща идеята, че
речевата комуникация може да се представи като процес на кодиране и декодиране. Този
подход е наречен семиотичен, тъй като се основава на разбирането за семиотичната природа
на езика и отношението между знак и код за интерпретиране или достигане до значението
на знака. В речевата комуникация се предават вербални послания, в които посредством ези-
ковия код са представени ненаблюдаемите ментални структури от съзнанието на говорещия
(това,  което  той  иска  да  съобщи).  Слушателят/адресатът  получава  вербалните  сигнали  и
посредством същия езиков код декодира вложеното в тях послание. Така комуникацията про-
тича чрез реализирането на двойки от сигнали, в които чрез определен код (зададен от фоне-
тиката, граматиката и прагматиката на съответния език) се кодират – от говорещия, и деко-
дират  –  от  слушателя,  съответните  послания.  При  такова  разбиране  за  общуването  чрез
вербални знаци една от главните задачи на прагматичните анализи е да се представя кодът,
който слушателят използва, за да достигне до съобщението, което говорещият е вложил в
своето изказване.  За да интерпретира правилно полученото съобщение,  тоест да достигне
точно до вложеното от говорещия послание, слушателят трябва да свърже външната езикова
форма с определена семантична структура, използвайки своите знания за съответния език.
Един  от  най-сериозните  аргументи,  използван  от  критиците  на  семиотичния  подход,  е
свързан с това, че този модел не може да се приложи във всички случаи на устно общуване и
следователно няма достатъчно обяснителна сила. Процесите на кодиране и декодиране не
могат да гарантират успешно достигане до съдържанието, вложено в стилистичните фигури,
при образно или метафорично изразяване, в изказванията, целящи хумористичен ефект и
под.  Семиотичният  подход  не  обяснява  и  успешната  комуникация  в  случаите  на  „не-
съответствие“ между кодовете,  когато в поредицата от вербални знаци се включват и не-
вербални. От друга страна, тъй като процесът на декодиране е субективен, дори и отличното
владеене на езиковия код не може винаги и със абсолютна сигурност да гарантира, че, слуша-
телят ще достигне точно до тази интепретация, която говорещият е вложил в съобщението
си. 
Доказвайки, че семиотичният подход към комуникацията намира приложение при ограни-
чен кръг от речеви ситуации, в началото на ХХ век. Д. Спърбър и Д. Уилсън предлагат т.н.
инференциален подход към комуникацията. „При този подход – инференциалния подход – ко-
муникацията се реализира не чрез кодиране и декодиране, а чрез даване на доказателства за
хипотези,  свързани  с  намеренията  на  участниците  в  комуникацията.  Комуникацията  е
успешна, когато слушателят интерпретира тези доказателства по желания от говорещия на-
чин. Комуникативните провали са свързани с неправилна интерпретация на фактите, пре-
доставени на слушателя чрез изказването.“ (Sperber     and     Wilson     2004: 38). Според авторите при-
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лагането на инференциалния подход в анализите на речевата комуникация променя филосо-
фията на самата лингвистична прагматика – така се поставят основите на една дескриптивна
прагматична теория.
Двата подхода се основават на различни представи за природата на комуникацията. При се-
миотичния подход се приема, че правилно приложените процедури за декодиране на вложе-
ното съдържание в даден езиков знак ще доведат до реализиране на комуникативните цели
на говорещия и комуникацията ще бъде успешна. „При инференциалния модел няма такава
презумпция за „правилност“; там става дума за формулиране и проверка на хипотези или
предположения относно намеренията на говорещия. В хода на комуникацията говорещите се
ръководят от определени стандарти и норми, обобщени от Грайс (Grice   1975) в принципа за
сътрудничество и в максимите на разговора. Слушателите/адресатите използват тези макси-
ми, за да проверят своите предположения за комункативните намерения и цели на говоре-
щите.... Ако говорещият следва принципа за сътрудничество между участниците в комуни-
кацията и максимите на разговора, а слушателят предполагат, че това е така, не може да се
стигне до погрешна интерпретация на изказването.“ (Sperber     and     Wilson     2004: 39-40).
Освен че предлагат нов модел на комуникативния процес,  включвайки наред с информа-
тивната му страна и даването на явни, видими указания от страна на говорещия за това как
слушателя да интерпретира конкретното речево съобщение, Спърбър и Уилсън доразвиват
една от максимите на Грайс – тази за релевантността, до равнището на приинцип, на който,
наред с принципа за сътрудничество, се основава успешното общуване. „Изказването (или
по-точно актът на инференциална комуникация), което, от една страна, постига адекванти
контекстуални ефекти, а от друга – не кара слушателя да полага ненужни усилия да обработи
изказването,  е  оптимално релевантно.“  (Sperber     and     Wilson     2004:  43).  Тъй като говорещият
иска  изказването  му  да  бъде  интерпретирано  по  желания  от  него  начин,  да  постигне
съответните комуникативни цели или да произведе определени допълнителни ефекти, той
трябва да бъде сигурен, че дава достатъчно ясни указания на слушателя как, в каква посока, в
какъв контекст да интерпретира изказването. Наред с това релевантността трябва да е опти-
мална – указанията във връзка с интерпретацията трябва да са точни и еднозначни, за да
може слушателят максимално бързо да достигне до вложеното от говорещия съдържание
или до допълнителни ефекти, с които е натоварено съобщението. Говорещият не би трябвало
да включва в изказването си елементи, които слушателят не може да обработи (напр. поради
липса на фонови знания за света, невъзможност да направи връзка между отделните еле-
менти от изказването, не познава значението на някои от елементите и т.н.), нито да нато-
варва езиковата структура с елементи, които може да насочат интерпретацията в нежелана
или неочаквана за говорещия посока (напр. при „несъвпадение“ в  чувството за хумор на ко-
муникантите, при използване на стилистично маркирана лексика и т.н.). 
Като илюстрация на това как действат механизмите, чрез които се постигат допълнителни
ефекти,  тук  ще  бъде  представен един от  многобройните  примери  на  Спърбър  и  Уилсън
(Sperber     and     Wilson     2004: 46):
a. Peter: Is George a good sailor?

Джордж добър моряк ли е?
b. Mary: ALL the English are good sailors.

ВСИЧКИ англичани са добри моряци.
Максимално релевантният отговор,  който може да предложи вторият участник,  на общия
въпрос от репликата на първия участник в диалога, е директният отговор с да или  не – такъв
отговор е еднозначен и не се нуждае от допълнителна преценка или обработка от страна на
слушателя; слушателят не трябва да полага допълнителни усилия, за да достигне до вложе-
ното от говорещия значение.  Вместо да направи това обаче вторият участник предпочита
индиректния отговор, за чиято интерпретация първият участник трябва да премине през до-
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пълнителни операции – да съотнесе отговора със своите знания за света и така да направи
логически  извод  за  качеството,  с  което  е  свързан  въпросът  му.  Използваният  тук  инди-
ректния отговор  поражда поредица от  контекстуални импликатури (логически изводи);  а
„механизмът на логическия извод винаги действува, щом в текста има нещо недоизказано,
не са посочени някои връзки между предмети и ситуации. Въз основа на своите знания за
света читателят или слушателят винаги е готов да създаде такава връзка“ (Ницолова 1984: 19).
Очевидно изборът на този отговор показва желанието на автора му наред с информацията
във връзка с въпроса да постигне и допълнителни контекстуални ефекти. Въпреки че изиск-
ват повече допълнителна обработка, за да се достигне до съответните импликации, говоре-
щите използват такива изказвания, за да подтикнат съзнателно слушателите към търсене на
допълнителни контекстуални ефекти, да поставят интерпретацията в различни контексти, за
да достигнат до всички елементи от съдържанието на изказването. Тези механизми се прила-
гат в случаите, когато говорещият се стреми към постигане на различни стилистични ефекти,
при  метафората  или  иронията;  при  сравненията;  при смените  на  стила  или  регистъра  в
репликата  си;  при  включването  на  определени  лексикални  елементи  (непознати  думи,
термини и под.). Идеята, че в структурата на изказването са включени „указания“ от говоре-
щия към слушателя за комуникативните цели, за вложеното от говорещия значение и/или за
някакви допълнителни ефекти, тоест за начина на интерпретиране на изказването, ще бъде
илюстрирана в следващите части на работата при анализа на конкретните данни за речевото
общуване със средствата на българския език. 
За пълното представяне на комуникацията като процес, в който се реализира речта, трябва да
се отчитат следните елементи, с които този процес е свързан: 

• конкретните комуникативни цели
• правилата  (обикновено  с  конвенционален  характер),  които  участниците  трябва  да

спазват в своето речево поведение;. С такъв статут например са максимите на разгово-
ра, формулирани от Грайс. 

• конкретните речеви действия или стъпки, в които протича общуването. Някои от тези
действия са следствие от комуникативните цели, напр. избор на изречения с различна
илокутивна сила, от правилата на разговора или на диалога, напр. двойките поздрав-
поздрав,  въпрос-отговор  и  под.  Отделните  речеви  актове,  чрез  които  се  реализира
общуването, отговарят на определени речеви действия. Развитието на комуникацията
(и  съответно  на  темата,  с  която  е  свързана  предаваната  информация)  може  да  се
проследи както чрез анализ на целия текст/дискурс, така и на двойки от разменени
реплики. Такъв е подходът за изследване на комуникацията с вербални и невербални
средства при т.н. анализ на разговора (conversation analysis). В последната част на тази
работа ще бъде представен анализ на моделите, чрез които се реализират отделните
фази от развитието на диалога.  

6. КОЯ ИНФОРМАЦИЯ Е ПРАГМАТИЧНА

Дефинирайки прагматиката като наука, която изследва начините, чрез говорещите използват
езикови средства с определена цел, като прагматична би следвало да приемем „информация-
та за отношенията между този, който използва формата, и акта на използване на тази форма.
На първо място това е информация за ментални модели – менталните модели на говорящия
за слушателя и на слушатели за говорещия.“ (Green 2004: 408). 
В изследването тук се приема, че прагматичната информация е информацията за това как в
различни условия и контексти говорещите се стремят чрез езикови средства да постигнат
определени цели, като наред с това изразят и  различни по тип отношения към съобщавано-
то, към слушатели или към други елементи от речевата ситуация; как представят своя модел
за събитието, което е отразено в пропозицията на изказването, как предизвикат определени
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реакции или оценки у слушателя/адресата на изказването, как моделират контекста, в който
да се постави изказването и т.н. При това прагматичната информация не се носи от изолира-
ната езикова форма (морфема, дума или фраза), разглеждана като част от лексикалната или
граматичната система на езика;  това е информация,  проявяваща се при реализирането на
формата в определен контекст/ситуация. 
В тази връзка важно е да се подчертае и още една особеност: цялата прагматична информа-
ция е в основата си индексална информация, тоест свързана с указания например за намере-
нията говорещия, за интерпретацията на изказването от слушателя, за времето и мястото на
конкретната  речева  ситуация  и  под.  Както  отбелязва  М.  Попова,   за  да  се  изследва
индексалната,  а  не  конвенционалната  употреба  на  езиковия  знак,  трябва  да  се  проследи
„съотношението между експлицитната и имплицитната информация, т.е. езиковото съобще-
ние се осмисля като индексален знак, като сигнал, който препраща към комуникативното на-
мерение на говорещия, което се изчислява въз основа на инференциален процес, включващ
причинно-следствени  връзки  между  когнитивни  репрезентации“  (Попова  2012:  69).
Индексалността може да бъде тълкувана по два начина: в широк смисъл, като връзка между
елементите с определен контекст, контекстуална зависимост, и в по-тесен, според някои авто-
ри чисто лингвистичен смисъл – като деиксис, тоест изследване на деиктичните/индексални-
те езикови изрази, на техните граматични характеристики, свързани с категориите лице, вре-
ме,  място  и  т.н.  Изследването  на  деиктичните  елементи,  наред  с  въпросите  на  рефе-
ренциалността, е в центъра на прагматичните анализи още от периода, когато прагматиката
се обособява като самостоятелен дял на науката за езика. Този интерес е съвсем основателен,
тъй като „вербалните форми на персоналния,  темпоралния и локалния деиксис образуват
една от езиковите подсистеми, която е един от крайъгълните камъни на речевата комуника-
ция.... Деикторите, от една страна, имат лексикално значение, което би могло да бъда лекси-
кографски систематизирано и описано;  от друга страна,  това лексикално значение е само
основата,  на  която  ситуативно  обвързаната  референция  може  да  бъде  осъществена.“
(Димитрова 2009: 47).
Индексални признаци в значението си притежават и квантификаторите, тъй като те също
служат за посочване на връзките между референти и аргументи в изказването или в текста.
Прагматичните признаци на квантификаторите в българския език се проявяват при отразява-
не на елементите на речевата ситуация, при изразяване на отношението на говорещия  към
референта и предполагаемото отношение на слушателя към него (маркирано чрез различни-
те  значения  на  детерминаацията  за  говорещия  и  за  слушателя)  и  т.н.  (вж.  по-подробно
Ницолова 1984: 31-33).
Като показатели на прагматична оценка на съдържанието на изказването или на елементи от
речевата ситуация може да се използват и фонетични средства (интонация, удължаване на
ударената гласна). Според някои автори прозодията се свързва с модалността, като така се
формира едно от основните средства за изразяване на прагматични значения в устната реч:
„Модалността се проявява значително по-активно в устната реч, отколкото в писмената, за-
щото тя е свързана неразривно с прозодията – с интонацията, силата, тембъра на гласа, ско-
ростта (темпа) и ритъма на говоренето, с фразовото и логическото ударение. Затова може да
се твърди, че прозодията е много силно средство за осъществяване на прагматичните цели и
езиковата  самореализация  на  говорещия.“  (Димитрова  2009:  49).  В  това  изследване  прозо-
дичните средства няма да бъдат обект на анализ, тъй като за такъв тип изследвания е необхо-
димо да се използват както мултимедийни корпуси на устната реч, включващи аудио- и/или
видеозаписи на реалното общуване, така и специализирани средства (компютърни програми)
за обективна оценка на акустичния аспект на речта.  При наличието на подходящата база
данни за българския език – мултимедийни корпуси с текстове (транскрипции), аудио- и ви-
деоинформация  за  устната  реч  (вж.  напр.  данните  на  адрес
http://bgspeech.net/bg/resources/multimediacorpus  .  html)  и  тези  средства  за  изразяване  на
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прагматична информация ще може да бъдат по-подробно представени в бъдещите изследва-
ния на българската устна реч. 
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УСТНАТА РЕЧ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННИЯ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КНИЖОВНАТА И/ИЛИ НА РАЗГОВОРНАТА УСТНА РЕЧ?
Макар и да не присъства като самостоятелна езикова подсистема в академичните граматики
на съвременния български език, устната реч отдавна е обект на лингвистични проучвания.
Интересът към езиковите средства за устно общуване обаче е свързан с онези езикови ва-
рианти, които се  реализират само в устна форма и служат „за непосредствено взаимно общу-
ване на известен по-голям или по-малък колектив, ограничен териториално или социално“
(Стойков 1962: 23). Тази езиковата подсистема се означава с термина диалект. До 80-те години
на  ХХ  век,  според  двуполюсния  модел  „Книжовен  език  –  диалекти“,  обектът  на  линг-
вистичните  изследвания  е  профилиран,  а  отношенията  между  вариантите  на  българския
език, изследваните от диалектолозите и „академичните“ езиковеди - установени и разпреде-
лени по сфери и ситуации на общуването. Книжовният български език като представителна
форма обслужва публичното общуване и писмената практика, а диалектите – всички неофи-
циални сфери;  езиковата  ситуация  се  характеризира  с  наличието  на  „...два типа  езикови
системи – системата на книжовния български език и системата на диалектите“(Попова 1980:
62). В резултат на целенасочената дейност за повишаване на езиковата култура дори са прави
изводът, че „...общуването със средствата на книжовния език в сфери, които по-рано са били
обслужвани изключително от диалект, става все по-често и не се оценява като ненормално“
(Лилов 1980: 49). 
Езиковедите  прогнозират  разширяване  на  сферите  и  ситуаците,  в  които  ще  се  използва
устната форма на книжовния език (и съответно ще се прилагат нормите на книжовния право-
говор). Интересни са наблюденията на Ст. Стойков за този процес, както и изводът му, че
това сближаване не става праволинейно и директно. Логично следствие от това би била поя-
вата на нови варианти в устната речева практика (смесени езици, мезолекти, макродиалекти,
вж.  Виденов  2009).  Л.  Андрейчин и  К.  Попов  например  означават  този  вариант  като  на-
родно-разговорна реч и го  противопоставят на  книжовния писмен език;  Пенчев  (1980)  го
определя като говорна норма на книжовния език; Попова (1980) – като същинска и несъщинс-
ка устна книжовна реч и т.н. 
Устната реч намира място в оперативните анализи за установяване на равнището езиковата
култура, и то най-вече като източник на грешки, които са обект на критични езикови бе-
леежки.  За  да  отговори  на  изискването  за  висока  езикова  култура,  устната  комуникация
трябва да се реализира при спазване на кодифицираните норми, най-вече на правоговорните.
Идеята, че „нормализирането не трябва да задълбочава различията между устния и писмения
език... вариантите да се приемат за еднакво книжовни и да се тълкуват като разлика между
„устна“ и „писмена“ реч“ (Пенчев 1980: 57-58), не е водещата при оценката на средствата в
устното общуване.  В духа на прескриптивната традиция вариантите в речта,  породени от
функционални или стилистични различия, не се свързват със спецификите на устната кому-
никация, а се категоризират като отклонения от нормите, тоест като грешки. Тази тенденция
води до противопоставяне между книжовно и разговорно; при това книжовното е маркирано
като нормативно и правилно,  а разговорното – като отклонение от нормите.  Книжовният
български език е официална, нормативна и престижна форма, затова е задължителен както в
писмената практика, така и в публичното устно общуване. 
Идеята устната форма на книжовния (кодифицирания, нормативния) български език да е во-
дещото,  основното или единственото  средство и при неофициално общуване,  може да се
разглежда не само като следствие от целенасочена езикова политика. Разширяването на сфе-
рите и ситуациите, а оттам и на функциите на книжовния език би могло да се свърже и с про-
дължаващото действие на исторически установилата се от Възраждането тенденция към хо-
могенност на езиковата ситуация. В  края на ХІХ и началото на ХХ век, в процеса на установя-



ване  на  общонароден  (национален)  език,  регионалните  варианти,  които  преди  това  са
средство и за устно, и  за писмено общуване, постепенно отстъпват пред нормата и естестве-
но стесняват употребата си. През последната  четвърт на ХХ век тенденцията към унифика-
ция  и  хомогенност  продължава  да  действа,  поддържана  от  редица  екстралингвистични
фактори,  а дори и от наложената отрицателни оценки на устните некнижовни варианти -
освен неправилни, те са и непрестижни, а това води и до отрицателна оценка за „публичния
образ“ на лицата, служещи си с такива  варианти. 
В този контекст съвсем закономерно мненията и оценките за езиковите варианти, които се
реализират в устното общуване, са противоречиви. За анализа на българската устна реч или
се използват същите подходи, с които се описва писмената практика, или се адаптират моде-
ли, разработени за описание на устните форми на други езици, напр. на руския език, без да
се  отчитат  специфичните  особености на  българската  езикова  ситуация,  както  някои уни-
версални принципи, свързани с отношението между език и реч, форма и функция, норма и
узус.
Пълният и подробен преглед на изследванията, в които обект на анализ са особеностите на
българската устна реч, не е сред задачите на тази работа. Включеният тук обзор на мнения по
въпроса цели да покаже насоките, в които са провеждани анализите на съвременната устна
реч, да обобщи натрупания опит и чрез това да се потърси обединяващото между разработки
с различна теоретична и методологическа база при изследване на общия обект. Вниманието е
насочено най-вече към това как са представени  устните форми на езика, в какво отношение
са с кодифицираните варианти, какъв подход за анализ и оценка на речевите факти е прило-
жен. Избран е хронологичният принцип за представяне на изследванията. Интересно е, че
при такъв подход се очертават и ясни тенденции, свързани със състоянието на българското
езикознание или с влиянието на европейски или американски теоретични направления и
школи. Извън този изследователски контекст остава подробната разработка на М. Ковачева за
спонтанната устна реч, в която значително място е отделено на българската речева практика.
Избраният от авторката подход се различава коренно от доминиращата нормативистично
ориентирана насока,  очертана в българското езикознание при изследване на разговорната
реч, както и от многобройните социолингвистични изследвания на тази езикова формация.
Постановката,  че  спонтанната  устна  реч  не  се  характеризира  с  „отклонения  от  грама-
тичността“, а представя „граматиката на устния дискурс“ (Kovatcheva 2012: 131), отговаря на
изходната методологична база, приета в тази книга при разглеждане на прагматичните зна-
чения, изразявани чрез граматични (синтактични) средства.
В прегледа на разработки, свързани с устната реч, не са включени и изследвания в областта
на стилистиката на българския език, посветени на разговорния стил, стилистичните ефекти
при използване на  разговорни средства и  под.  Стилът  е  концепт,  приложим за  езика на
всички равнища, към цялостната система, обслужваща вербалната комуникация. Няма ситуа-
ция или функционална сфера, които да не притежават отличителни езикови характеристики.
Ако обаче разбирането за стилистични особености, за стилотворни фактори се основава на
наличието или липсата на дадени езикови единици или структури в конкретен текст, тогава
очевидно става дума за количествена, а не за критериална оценка. От друга страна, теорията
за функционалните стилове отразява особеностите на писмените текстове – делови, публицс-
тични, научни, чрез които се реализира общуването в съответната специализирана функцио-
нална сфера. Особеностите на разговорния стил не е представят самата устна реч, а нейната
стилизация в художествената литература. В този смисъл той е вторичен по отношение на
обекта на това изследване – устната реч, реализирана в разнообразни реални ситуации на
общуване. 
Сходно разбиране за същността на стила е представено и от М. Виденов: „Стилът е специ-
фична преднамерена употреба и организация на изразните средства за означаване на трите
основни нива: неутрално, високо и ниско ниво.. Стилът е следствие от мисленето  за  езика“
(Виденов 2013: 185-186). На преднамерения, съзнателен избор, който изисква стилът, в проце-
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са на речта се противопоставя регистърът: „...мрежа от изразни средства, иманентнии и ти-
пични за социалната природа на участника в речевия акт“ (Ferguson 1994: 20, цитиран по
Виденов 2013: 187).   В този смисъл участниците в речевата комуникация не се ръководят от
изискванията на даден функционален стил, а използват езиковия потенциал на регистъра, с
който е свързана ситуацията на общуване. 
Варианти в устната реч традиционно се отразяват в учебниците по фонетика във връзка с ре-
ализацията на правоговорната норма, като се отделят и два произносителни стила (вж. напр.
Тилков, Бояджиев 1977). Сред най-ранните разработки, в които този модел за представяне на
формите, чрез които се реализира българският език, е разширен, е докладът на В. Попова и Р.
Ницолова, изнесен на заседанието на Международната комисия по славянски книжовни ези-
ци  към Международния  комитет  на  славистите,  проведено  през  1976  г.  (Текстът  обаче  е
публикуван едва през 1997 г.).  Авторките заявяват: „В съвременния национален български
език различаваме три разновидности: книжовен език, народно-разговорна реч и диалекти.“
(Попова, Ницолова 1997: 16). 
Книжовният език – представителната форма на националния език, съществува под формата
на функционални стилове, за които се прави уточнението, че са писмени стилове: публи-
цистичен, художествен, научен (с варианти научно-технически, научно-популярен) и адми-
нистративен (административно-канцеларски,  административно-правен). Разговорният  стил
има очевидно по-различен статут:  той се  развива на  основата  на  книжовния език,  който
„възниква и се изгражда преди всичко като писмен език“ (Попова, Ницолова 1997: 17), следо-
вателно разговорният стил не е продължение, отражение, вариант на реалната устна реч, а на
писмената (вторичната) форма. Аналогиите с функционалната стилистика обаче се огранича-
ват само до това твърдение; за разлика от изследователите, според които устното общуване в
различните функционални сфери се осъществява също с помощта на съответните функцио-
нални стилове,  Попова  и  Ницолова  приемат,  че  с  това  са  свързани   функциите  на  кни-
жовно-разговорния стил. Този стил обслужва всекидневното битово общуване, публичните
изяви (събрания, заседания, дискусии), научно-специализираните прояви (официални и нео-
фициални разговори на научни теми), общуването в административната сфера (в учрежде-
ния,  съда,  счетоводства,  канцеларии  и  др.),  комуникацията  в  естетическата  сфера  (худо-
жествени текстове, разкази, преразказ с елементи на художественост и др.). 
Народно-разговорната реч се определя като „преходно, междинно звено между книжовния
език и диалектите – тя съдържа както редица книжовни явления, така и някои диалектни
явления.“ (Попова, Ницолова 1997: 18). Това смесване на елементи от останаалите две форми
се  дължи  на  социалната  база  на  разговорната  реч,  на  нейните  носители.  Те  не  са  нито
представители на  интелигенцията –  носител  на  книжовния език,  нито  на по-възрастното
селско население – носител на различните диалекти; живеят предимно в градовете, „имат
известно образование, владеят пасивно нормите на книжовния език, но диалектните навици
им пречат активно да овладеят тези норми“ (Попова, Ницолова 1997: 18). 
Според авторките спецификата на разговорната реч се състои в смесването на елементи от
двете изходни форми (според посочените в началото на този параграф мнения): книжовния
език и диалектите. Списъкът с диалектни особености, които се откриват и в народно-разго-
ворната реч, в голяма степен е сходен с маркерите, използвани по-късно в проучванията на
социолингвистите: некнижовни ударения; некнижовни екави или якави форми; диалектен
изговор на групите ър/ръ и ъл/лъ; липса на палаталност на съгласните в някои позиции или
прекалено силна палаталност; силна редукция или прекалено отворено произношени на неу-
дарените широки гласни; средноезично л и др. При две от посочените в статията морфоло-
гични диалектни особености също става дума за варианти, свързани с произношението на
граматични морфеми (ядах, четах) или на формообразуващи елементи (шъ зема). 
Начинът, по който е структурирано комуникативното пространство и езиковите елементи в
него, се различава от установената представа за състоянието и формите на българския език.
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Третата разновидност на националния език – народно-разговорната реч,  е преход от диа-
лектите към книжовно-разговорния стил. Като сбор от явления с различна природа тя няма
системен  характер,  нито  своя  норма.  „В  съвременната  българска  езикова  ситуация  на-
родно-разговорната реч не е оформена като език, няма системен характер, както например
óbecna čeština, но в нея регионалналното все пак отстъпва място на книжовното и в своята
граматика и морфология тя представлява все повече приближаващо се явление към кни-
жовния език.“ (Попова, Ницолова 1997: 20) Този извод се вписва в духа на идеите за висока
езикова култура, която води до разширяване на функциите на книжовния език и изместваане
на диалектните черти в речта от нормативно правилните форми. 
В по-късна публикация В. Попова (Попова 1980) предлага класификация на устните форми,
доста по-близка до установеното в българската граматика мнение. Анализирайки актуалната
езикова ситуация, авторката отбелязва, че комуникацията може да се реализира на основата
на два типа езикови системи – системата на книжовния български език и системата на диа-
лектите. „Книжовният език, разбиран като представителен, нормативен и кодифициран език
на цялата българска нация,  се  реализира като писмен език,  или  писмена книжовна реч,  и
устен, или устна книжовна реч“ (Попова 1980: 65).  Писменият книжовен език функционира
чрез текстове, които представят неговите подсистеми, или т.н. функционални стилове - нау-
чен,  публичистичен,  административен,  разговорен и художествен стил.  Устната  книжовна
реч съществува в два основни типа реализация:

• несъщинска книжовна разговорна реч – реализира се в устни прояви, при които се
спазват нормите и кодификационните правила. Тези прояви имат репрезентативен ха-
рактер и най-често са предварително тематично,  структурно и  езиково обмислени.
Тази форма на устната реч е кодифицирана чрез правоговорните правила и се реали-
зира в стандартизирани ситуации под формата на лекция, реч, беседа и пр. 

• същинска книжовна разговорна реч – средство за неофициално,  предварително не-
подготвено общуване. За разлика от несъщинската разговорна реч, втората форма на
устната реч може да се осъществи във всяка ситуация. Като част от книжовния език (а
не от системата на диалектите) същинска книжовна разговорна реч е кодифицирана,
но заради начина на прилагане на тези норми тя е стихийна. 

Идеята  за вариантност в  устната речта  изисква потвърждение в  емпиричните  данни (вж.
Николова 1987). Наблюденията върху богатия корпус, събран от Цв. Николова, извеждат раз-
говорната реч като самостоятелен обект на изследване със свои специфични характеристики:
«спонтанна и непринудена (непровокирана), много често диалогично и ситуационно обусло-
вена,  леко небрежна както към граматичната форма,  така и към лексиката и правоговора,
осъществявана  между  българите  във  всекидневното  им  общуване  на  неформални  места“
(Николова 1987: 12). За определяне на спецификата на разговорната реч се прави сравнение с
официалната реч; на базата на този съпоставителен анализ авторката прави изводи както да
самата езикова форма, така и за носителите й: разговорната реч е почти изключително устна
и комуникантите в нея са конкретни, определени; носителите на разговорната реч са неогра-
ничен брой, а отношенията межгду тях – недиференцирани. Отличителни черти на разговр-
ната реч са ярко изразената субективност, минималната подготвеност, по-често силната ситу-
ативна зависимост и слабата степен на отвлеченост и обобщеност. За разлика от официалната
реч разговорната не е етикетно скована, което е пряко свързано със сферата на употреба –
разговорната реч се употребява в неофициална среда и тематиката й е преобладаващо битова.
Характерна за разговорната реч е и частичната изразителност, като структурната завърше-
ност не е задължителна. Логическата стройност на разговорната реч често е нарушавана - ре-
акцията на слушащия е определяща за разговорната реч, а импулсът на развитието е сти-
хиен. Специално внимание е отделено и на паралингвистиката като надреден елемент, свър-
зан органично с устното общуване. Важно е да се посочи, че изведените от Николова особе-
ности имат системен характер и в голямата си част са свързани с устната форма на езика. Ви-
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соката  импулсивност,  експресивност  и  субективност,  типични  за  устната  спонтанна  реч,
например стават обект на самостоятелно разглеждане в редица по-късни изследвания (вж.
напр.  Виденов  1998,  Врина  1999,  както  и  обобщенията  за  структурата  на  устната  реч, за
междуметията и идеофоните, направени в Kovatcheva 2012). 
Цялостна концепция за мястото и ролята на устната реч като средство за официална и неофи-
циална комуникация е представена в изследванията на Д. Чизмаров, Р. Русинов (1991), Хр.
Станева (1991) и други преподаватели от Великотърновския университет. При оформянето на
тези постановки много  силно  се  оказва  влиянието  на  изследванията,  свързани с  руската
разговорна реч (вж. например Земская 1973). Това важи както при дефинирането на понятие-
то книжовна разговорна реч, така и при систематизирането на основните й характеристики: 

• основната форма на реализация на книжовната разговорна реч е устната форма;
• отношенията между партньорите в комуникацията са неофициални;
• общуването е непринудено, а речевите актове – неподготвени;
• партньорите в акта на комуникация участват непосредствено при реализиране на ре-

чевите актове;  
• комуникацията е силно зависима от извънезиковата ситуация; 
• наред с вербалните, широко се използат и невербални комуникативни средства.

Приемайки посочените характеристики като определящи за устната форма, с който се реали-
зира общуването между носители на книжовния български език, изследователите от Велико-
търновския университет правят обобщението, че подборът на езиковите средства е обвързан
със степента на подготвеност, с представителността на ситуацията и темата на комуникация-
та. В резултат на взаимодействието на посочените фактори с особеностите на самата езикова
система се стига и до специализацция на езиковите средства. Устната комуникация се реали-
зира според моделите на книжовния български език и се проявява или като публична устна
реч,  или  като  книжовна  разговорна  реч.  „Книжовната  разговорна  реч  е  разновидност  на
устната форма на книжовния език, която е предварително неподготвена, възниква спонтанно
и непринудено и служи за непосредствено общуване между  носители на книжовния език
във всекидневния  им бит.“  (Русинов  1991:  23).  Р.  Русинов  подчертава,  че  спецификите  на
речта, освен от неподготвеността и неофициалността на общуването, се определят и от диало-
гичната й форма. За разлика от Попова и Ницолова, Р. Русинов приема, че книжовната разго-
ворна реч има своя норма, но тя е динамична, поради характера на самия обект: „Разговорна-
та реч, както се знае, далече не е единна – ако на единия полюс е традиционният диалект, на
другия се намира най-престижната форма на книжовно разговорната реч“ (Русинов 1994: 25).
В трудовете на изследователите от Великотърновския университет се приема постановката,
че в рамките на книжовната разговорна реч съществуват две разновидности:

• официална книжовна разговорна реч (според Русинов) или официално-делово-разго-
ворна реч (според Станева) - характеризира се с по-голямо единство на нормите и с по-
ясен и отчетлив изговор на звуковете, думите и фразите. Тя се проявява при общуване
в публичната сфера, където традиционно се използват ресурсите на другите функцио-
нални стилове – административен, научен, публицистичен. Ето защо тази книжовное-
зикова формация може да се разглежда като устна форма на съответните стилове.

• неофициална книжовна разговорна реч (според Русинов) или битово-разговорна реч
(според Станева) – използва се при битова комуникация и се отличава с по-голяма ва-
риативност и лабилност на нормите. В най-голяма степен особеностите на тази разно-
видност се покриват с традиционния разговорен стил. 

Може да се направи обобщението, че езиковите средства и в устната комуникация, подобно
на писмената, се свързват с определен функционален стил; при устно общуване в различни
сфери  и  ситуации  се  използват  варианти  на  съответния  функционален  стил.  По-особено
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място има само книжовно-разговорната реч: „ ...функционална разновидност на книжовния
език, формирала се последна в сравнение с другите  функционални стилове“ (Русинов 1991:
25). Тази подсистема на книжовния език се противопоставя на останалите по „...извънредно
важната си зависимост от екстралингвистичните фактори – неофициалност, непринуденост и
непосредственост при общуването...“ (Станева 1991: 32).
Важно е  да се отбележи,  че според посочените автори групата на  лицата,  които при все-
кидневно общуване използват средствата на книжовно-разговорната реч, се определя според
социалните фактори образование и професия. Носителите на тази устна форма на българския
език са с висок образователен статут и принадлежат към интелигенцията (вж. Русинов 1991:
28). Тъй като авторите не коментират с какви средства се реализира общуването в групи с по-
нисък образователен статус или със занимания извън интелектуалните дейности, може да се
предположи,  че при тези групи комуникацията протича със средства,  силно повлияни от
системите на различни диалекти. За езиковата ситуация от началото на ХХІ век обаче тези
постановки изглеждат доста дискусионни както поради нестабилното състояние на терито-
риалните говори, така и поради променения статут на българската интелигенция в съвре-
менното общество. 
През същия период започва бурното развитие на българската социолингвистика. Теоретична-
та база за това е подготвена от трудовете на М. Виденов, А. Пачев, Ж. Бояджиев и др., в които
се представят основните постановки за връзката между езика и обществото и терминоло-
гичният апарат за анализ на тази връзка. Тъй като методиката, приложена в тази работа, не е
свързана със социолингвистични маркери или променливи, нито данните се оценяват спря-
мо такива  параметри,  няма да  бъде  правен преглед на  натрупания опит при анализа  на
съвременната българска устна реч с методите на социолингвистиката.  
В настоящия обзор е важно да се отбележат два момента от работата на българските социо-
лингвисти. Това, на първо място, е приносът им за системното събиране на данни за българс-
ката устна реч. Само ще припомня, че първият корпуса с данни за българската разговорна
реч, публикуван в интернет – корпусът на Кр. Алексова, е събиран именно с цел социолинг-
вистичен анализ на общуването в семейството. И досега при обогатяването на базата данни
за българската устна реч в списъка с метаданни към всеки запис се включват част от тради-
ционните  за  социолингвистиката  параметри,  които  влияят  върху  езиковото  поведение:
възраст, образование, месторождение, местоживеене. 
На следващо място трябва да се отбележат постановките по въпроса за системния характер на
явленията в устната реч: „Всеки книжовен език обаче има своя устна форма на реализация,
чиято норма е по-аморфна и по-еластична. Тук се наблюдава значителна динамика, произно-
сителни  различия,  особен  синтаксис  със  странен  от  писмено  гледище  словоред,  големи
елипси и непълноти.  Още по-свободна е  лексикалната норма...“ (Виденов 2003:  76).  Поста-
новката, че устната реч има своя норма, която не съвпада с нормата на писмената реч – „...да
се говори така,  както се пише, не е нормално, защото устната форма има своя норма,  за-
дължително различна от тази на писмената“ (Виденов 2003: 76), е доуточнена с очертаване на
може би най-съществената характеристика на устната норма – нейната еластичност. В този
дух може да се разглеждат например словоредните варианти в простото изречение в устната
реч, включването на незадължителни или външни за синтактичната структура елементи и
използването на тези конструкции паралелно с каноничните структури, тоест възможност за
избор  между  различни  варианти,  мотивиран  от  лингвистични  или  екстралингвистични
фактори.

Първото системно изследване на синтактичните особености на българската разговорна реч на
И. Ангелова (1994) би могло да се разглежда като продължение на изследванията на Р. Руси-
нов и последователите му, но с прилагането на по-разнообразни методи за изследване. Анге-
лова използва методите на съпоставителното езикознание, тъй като в работата паралелно са
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коментирани данни за синтаксиса на българската реч и на други славянски езици, а тези
сравнения са база за обобщения за езиковите ситуации в съответните страни. При дефинира-
нето на понятието разговорна реч авторката си служи и със социолингвистични параметри,
като я определя по следния начин: „...разновидност на общонационалния език, която се отли-
чава в социолингвистичен план с функциониране в дадени комуникативни ситуации, чиято
най-съществена характеристика е спонтанността на устното общуване, а в чисто езиков план
-  с набор от определени особености (лексикални, морфологични, синтактични), извлечени в
голямата  си  част  от  книжовния  език,  но  вариращи  своеобразно  в  разговорната  реч  и  с
различна от книжовно-езиковата фреквентност.“ (Ангелова 1994: 5). 
И в тази работа се приема, че устната (разговорна) реч притежава своя норма, „...представля-
ваща на места значително отклонение от книжовната ни норма или някой неин вариант,
като  въпросът  за  границите  при  оформяне  на  нова  езикова  норма  също  засега  остава
открит.“(Ангелова 1994: 8–9).  Разговорната реч,  представена самостоятелен изследователски
обект, равностоен на други форми на езика, и книжовният език се различават по функциона-
лен обхват и по честота, с която едни и същи граматичните конструкции се използват в тези
две  форми.  Въпросът  за  използването  на  количествени (честотни)  показатели като  дифе-
ренциращи винаги изисква точни статистически данни, в случая с езиковите данни – за обе-
ма на корпуса и за употребата на разглежданите конструкции. Точно такива данни обаче не
са  представени  в  текста.  Използването  на  значително  по-малък  брой  езикови  средства  в
разговорната  реч  (в  сравнение  с  писмения  книжовен език)  се  допълва  или балансира от
създаването  на  специфични конструкции,  напр.  конструкции с  експлетивен  или  външен
подлог, конструкции с подлог в дясна дислокация (които ще бъдат коментирани по-нататък в
текста), конструкции с междуметни сказуеми, разгледани подробно от М. Ковачева (2012) и
под. Безспорен факт е обаче, че изследването на Ангелова и до днес остава единственото, в
което синтаксисът на устната реч е централният обект на изследване, а направените  изводи
за структурите,  използвани във всекидневното  общуване,  очертават отличителните  особе-
ности на разговорния синтаксис.   

В този преглед на някои от мненията в българското езикознание за средствата, с които се реа-
лизира устното общуване,  ще бъде отделено внимание и на концепцията на В.  Маровска
(1998) за мястото на устната реч сред останалите форми на езика – концепция, в която „се сре-
щат“  идеите  на  Пражките  функционалисти  и  теорията  на  опозициите.  Авторката  следва
разбирането на Хавранек, че специализираните комуникативни функции (разговорна, профе-
сионална  -  практически  специализирана,  и  научна  -  теоретически  специализирана)
изграждат собствени езикови системи. Тези подсистеми на книжовния език, свързани с посо-
чените функции, се определят като функционален език. Формалноезиковите особености на
речта, зададени от комуникативната цел,  се означават с понятието стил. Функционалният
стил се  свързва с  изказването,  с  речта и се  определя от  конкретната комуникативна цел.
Вместо да следва установената традиция за дефиниране на стиловете според отделните функ-
ционални сфери, Маровска обобщава езиковите употреби и стига до двудялбата художествен
език (най-общо езикът на художествената литература) : делови език (представен като научен,
административен, разговорен език според функцията, с която се свързва) (вж. Маровска 1998:
25). Употребата на езиковите средства от двете подсистеми в конкретни речеви ситуации се
определя като делова реч (публицистична, административна, научна, разговорна) и неделова
реч (художествена реч в частно значение, неделова реч в общо значение). Опозицията делова
реч : художествена реч е еквиполентна опозиция (по модела първична : вторична знакова
система), докато опозицията делова реч : неделова реч е привативна опозиция по признака
нормативност (нормативна реч : реч, за която нормативността е ирелевантна). Според това
деление, в устната комуникация за реализиране на основните комуникативни функции гово-
рещите избират средства от подсистемите на деловата реч, която е определена като първична
и нормативна. 
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Класификацията, предложена от Маровска, обхваща и текстовата типология: „ ...според функ-
ционалната сфера на реализация на речевото произведение те са художествени и нехудо-
жествени или в съгласие  с  нашето убеждение –  неделови и делови.“  (Маровска  1998:  35).
Важно е да се отбележи, че авторката детайлизира класификацията на деловите текстове: спо-
ред  степента  на  предварителна  подготвеност  текстовете  са  спонтанни  (разговорни)  и
неспонтанни, обработени (научни, публицистични и административни); според формата, в
която се реализират, те са  устни (каквито са повечето от разговорните) и писмени. В тази
връзка устната комуникация се реализира както чрез спонтанни, неподготвени, необработе-
ни текстове, така и чрез предварително подготвени обработени текстове.  
Представеният кратък обзор позволява да се направят следните обобщения:

• В българската лингвистична традиция обект на изследване са най-вече езиковите сред-
ства, използвани преди всичко при спонтанно битово общуване (диалектна или разго-
ворна реч)

• Езиковите средства за устно общуване се представят или като отделна подсистема в
рамките на функционалните стилове на книжовния език, или като преходни варианти
между книжовния език и диалектите, които  в различните речеви ситуации може да
показват различни степени на близост с диалектите или с книжовния език,  или като
варианти на средствата, използвани в книжовния език. 

• Водещ в изследванията е нормативистично ориентираният подход, при който устната
реч се оценява чрез кодифицираната норма, валидна за писмената реч. Други насоки
за изследване, свързани с теорията/анализа на дискурса, текстовата лингвистика, ана-
лиза на разговора, когнитивната лингвистика, са представени в отделни разработки.
Изключение правят социолингвистиката и прагматиката, чиито методи са намерили
широко приложение в изследването на българската утна реч.

• Изследваният  обект  се  означава  по  различен  начин  от  различните  изследователи.
Първата разлика е свързана с избора между  реч  или  език  като основа в терминоло-
гичния израз; характеристиките варират, когато трябва да се означи „преходния“ ва-
риант между книжовната устна реч и диалектната устна реч. Наред с това продължава
да се използва и терминология от функционалната стилистика. 

2. НЯКОИ ТЕРМИНОЛОГИЧНИ УТОЧНЕНИЯ
Във връзка с последното обобщение се налага да се уточни и мотивира изборът на термино-
логичен апарат, който ще се  прилага при анализите в следващите части. Преди това обаче
ще бъдат разгледани още два подхода, свързани с анализа на устните форми на езика, които
са намерили сравнително по-тясно приложение в изследванията на българския език. 
Теорията  на  книжовните  стандарти е  разработена  от  представителите  на  Пражката  линг-
вистична школа и е позната в българското езикознание. Тук ще бъде разгледан вариант на
модела за представяне на езиковите формации, станал популярен през  80-те години на ХХ
век, в който освен стандарт и субстандарт3 (Standard - Substandard, Subnorm) се включва и тре-
ти елемент – нонстандарт (Nonstandard, Nichtstandart).  
Езиковият стандарт най-общо се определя като система от езикови средства (подсистема, ва-
риант или диалект в рамките на даден език), която се използва при официално публично
общуване.  За  да  добие  такъв  статут,  съответният  вариант  или  диалект  трябва  да  бъдат
стандартизирани, тоест описани в граматики,  речници и др.  кодификационни документи.
Тази зависимост между нормативността и стандарта много точно е представена в разсъжде-
нията на Кр. Чакърова за книжовноезиковата норма: „В качеството си на литературно обрабо-

3  Терминът субстандарт е въведен от Блумфилд през 30-те години на ХХ век.

26  |  Устната реч в изследванията на съвременния български език



ПРАГМАТИЧНИ АСПЕКТИ НА УСТНАТА РЕЧ

тен, строго кодифициран (и надстроечен) езиков стандарт, тя се схваща като най-добрия обра-
зец на националния език и се налага чрез образователната система и различните официални
речеви прояви. Наред с изискванията за правописна, пунктуационна и граматическа правил-
ност, а също и с правоговорните предписания, тази норма налага и някои лексикални огра-
ничения...“ (Чакърова 2000: 89).

В българското езикознание, за разлика от ситуацията в руското, немското или романското
езикознание  например  (вж.  прегледа  на  Кьостер-Тома  1993),  книжовноезиковата  система
обикновено не се характеризира чрез идеята за стандарт и стандартизация. Сред малкото слу-
чаи,  в  които  езиковите  явления  последователно  се  оценяват  като  част  от  стандарта  или
субстандарта на българския език, могат да се посочат материалите от заседанието на Между-
народната  комисия  за  славянските  книжовни  езици  на  тема  „Стандарт  и  субстандарт  –
диахронни и синхронни аспекти“, проведено през 2004 г. в Шумен4.  В някои социолингви-
стични изследвания също се представят особености на стандарта и субстандарта (вж. напр.
Виденов 1998).
Езиковите разновидности или подсистемите в рамките на даден език могат да се определят
като проява на езиковия стандарт, субстандарт и нонстандарт в конкретната езикова ситуа-
ция.  Като едно от предимствата на  този тристепенен модел  за описание на  отношението
между нормата и узуса се посочва възможността за многоаспектна характеристика на явле-
нията  и по  вертикалната  ос  (с  отчитане на  йерархията  между подсистемите),  и  по хори-
зонталната ос (при анализ на явления от едно и също равнище), както и отделянето на „висо-
ки“ и „ниски“ варианти. 
Най-често,  при  дефиниране  на  обема  на  понятията, стандарт се  противопоставя   на
субстандарт и нонстандарт по модела правилно : неправилно. Нормативността и кодифика-
цията, наред с престижността са белези на езиковия стандарт. Субстандартът обединява ези-
кови формации, които имат свои особености на всички езикови равнища, и поради това се
покрива с утвърдената представа за диалект. Нонстандартът се реализира чрез груповите ези-
кови формации, които имат само лексикални особености. Жаргонът, сленгът, аргото са отдел-
ни  подгрупи  в  нонстандарта  на  съответния  език.  Наличието  на  „междинни  формации“,
каквито са например разговорната реч - намираща се между стандарта и субстандарта, или
просторечието (то има свои фонетични, граматични и лексикални особености) – между суб-
стандарта и нонстандарта, показва, че характеристиките на езиковите подсистеми не се из-
черпват само с признака нормативност или по скалата правилно:неправилно. При избора на
езикови средства, с които да се реализира общуването, влияят фактори, свързани с речевата
ситуация (официална, неофициална, в делова среда и т.н., при пряк контакт между участни-
ците или от дистанция), със социалната характеристика на участниците в комуникацията и с
отношенията между тях. 
Тристепенният йерархичен модел позволява да се преодолее доминацията на нормативната
книжовна подсистема при описанието на езиковата ситуация, да се покаже системността в
организацията и на некнижовните варианти. Такъв модел е по-приложим за езици, в които
се наблюдава голяма диференциация на езиковите подсистеми и разнообразие на елементите
(групите), които попадат в полето на субстандарта и на нонстандарта, което не важи за съвре-
менното състояние на българския език. Оценката на езиковите явления, изследвани в следва-
щите части на този текст, като стандартни или непринадлежащи към стандарта не би дала
пълна представа за особеностите на изследвания обект. Методологична система, в която лин-
гвистичните анализите се обогатяват с включването повече фактори при оценка на устната
комуникация, би била по-надеждна основа за представяне на комплексния характер на обек-
та. Затова тук ще бъде представена накратко и теорията за езиковите регистри, тъй като тя
отчита зависимостта и диференцираността на езиковите формации от социалните фактори

4  Материалите са публикувани в сборника Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни
аспекти, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2005.
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на  средата,  степента  на  официалност,  начина  или  формата  на  комуникацията,  инте-
рактивността, диалогичността и т.н. (вж. напр. постановките на Бибер  за регистъра като си-
туационно определен вариант (Biber   1995). 
Идеята за езиковите регистри тръгва от изследванията в областта на социолингвистиката –
още през 60-те години на ХХ век М. Халидей говори за езикови регистри, определени от си-
туацията и начина на общуване. С  развитието на теорията и най-вече с използването на бо-
гати електронни корпуси от текстове се извеждат и системи от езикови характеристики (по
части на речта, типове синтактични конструкции или особености на равнището на текста),
които в отделните регистри се реализират с различна честота. 
Езиковите регистри се определят като езикови формации (варианти), зависими от социални
фактори, напр. професия, социална роля, или от комуникативната ситауция, напр. тип ауди-
тория, комуникативна цел, тема на комуникацията. Малко по-тясно е разбирането на М. Ви-
денов (2013) за регистъра, представено в началото на тази глава: регистърът е спонтанният
начин за изразяване, но този начин е повлиян оот професиолекта: „...регистърът е спонтанна-
та организация на текста с определена прагматика, където професионалната лексика е осно-
вен  градивен елемент“. В тази работа терминът регистър ще бъде използван спорадично, във
връзка  с  анализа  на  речевата  ситуация  и  при  формулирането  на  хипотези  за  избора  на
изразни средства. Приема се разбирането, че регистърът е система от средства, зависими от
ситуацията, социалните роли и отношенията между участниците, а не от индивидуалните ха-
ракттеристики на говорещите.
Всеки регистър има свои лексикални и граматични характеристики. Комуникацията може да
протича със или без смяна на езиковия регистър. Смяната на регистъра е свързана със  соци-
алните роли на говорещите (институционализираност, например на работното място, като
част от административна структура; в академична среда; в сферата на обслужването и т.н.); с
отношенията между участниците в комуникацията (близки, неутрални или официални; със
или без социална дистанция); социалните характеристики на участниците – параметър, кой-
то е прилаган и досега в социолингвистичните анализи. Без да се използват изследователски-
те подходи на теорията зе езиковите регистри, при анализите на част от прагматичните мар-
кери тук се отчита влиянието на средата и ситуацията върху избора на езикови средства. 

Следвайки класическото разбиране за отношението между език и реч като отношение между
абстрактен модел, инвариант и конкретни реализации, варианти на модела, говорим за ана-
лиз на устната  реч,  а не на устния/разговорния/спонтанния език.  Основната единица при
анализите на прагматичните аспекти на устната реч е изказването5, разбирано като „актуали-
зирана пропозиция“ (Ницолова 1984: 24), тоест изречението,  произнесено  от определен гово-
рещ с определена комуникативна цел в определена речева ситуация. Поредицата от последо-
вателни изказвания на един говорещ, която не е прекъсната от изказване на друг говорещ, се
определя като реплика на съответния говорещ. Речевият акт е основната единица на речевата
дейност. В рамките на един речев акт се произнася конкретно изказване.
Обектът на настоящата работа е вариантът българския език, реализиран в устна форма като
средство за подготвено и  неподготвено, официално и неофициално общуване в официална и
неофициална ситуация. Конкретните реализации, свързани,  определени или изисквани от
комуникативната  ситуация,  може  да  следват  в  голяма  степен  книжовната  правоговорна,
лексикална  и  граматична  кодифицирана  норма  или  да  показват  частично  прилагане  на
нормата. Така устната реч може да се реализира като книжовна (представителна, официална,
публична) реч или разговорна (спонтанна, битова, неофициална) реч. В съставения за целите
на изследването корпус се включват данни и за двата посочени варианта:

5  Със същото значение в някои изследвания на български език се използва и терминът „изказ“.
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• публична реч (ПР) – подготвана устна реч в официални или институционализирани
среди и ситуации, обикновено по социално значими теми, с различна степен на со-
циална дистанция между общуващите. За този вариант се използват още означенията
политическа реч, академична реч, медийна реч, бизнес/делова устна комуникация.

• разговорна  реч  (РР)  –  спонтанна  устна  реч,  най-често  в  неофициална  среда,  по
ежедневни битови теми, без социална дистанция между участниците. Случаите, при
които този вариант се използва и в официална среда, обикновено при липса на со-
циална дистанция, се разглеждат като превключване, смесване или смяна на регистъра
или част от определена комуникативна стратегия. 

Този основен масив от данни е допълнен с примери от компютърно опосредстваната кому-
никация (примери от общуването в различни по тематика форуми) с идеята да се проследи
дали писмената форма, чрез която протичат «разговорите» в интернет налага допълнителни
ограничения върху модела и средствата за изразяване. Така може да се проверят допълни-
телно редица хипотези за т.н. разговорни маркери, напр. дали те са само част от разговорната
реч, или се възприемат като неутрални, дали словоредните модели, с които са специфични за
устната спонтанна реч, се запазват и при писменото опосредстване на общуването и под. 
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1. ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ АНАЛИЗА НА СЛОВОРЕДА
Проблемът за отношението между граматиката и прагматиката, под една или друга форма, е
разглеждан в българското езикознание. Много от случаите, в които употребата на езиковата
форма е свързана с  изразяване на прагматична информация, са описани например още в
Академичната граматика или в обзорните граматики на българския език като модални или
стилистично  маркирани  употреби.  Систематизация  на  прагматичните  значения,  които  в
българския език са граматикализирани, и грамемите, които се употребяват с прагматично
значение,  е  предложена  от  Р.  Ницолова:  изразяване  на  различни  аспекти  на
определеност/познатост или неопределеност чрез системата от артикли или чрез различните
групи неопределителни местоимения; означаване на адресата, на когнитивните състояния на
говорещия и др. (вж. Ницолова 2008: 38-41). 
При едно по-широко разбиране за прагматиката въпросът коя информация е прагматична
може да се тълкува и като риторичен, защото всеки елемент от изказването може да получи и
прагматични измерения или да бъде интерпретиран като носител на прагматична информа-
ция. Ако останем в класическото разбиране за прагматиката като дял от семиотиката, който
изследва отношението между знака и тези, които го използват, прагматичната информация
ще показва какво постигат говорещите чрез използването на определени езикови средства.
Ако това разбиране за прагматиката се разшири с уточнението, че в нейния обект се включва
комуникацията, при която говорещите използват езикови средства с определена цел, тогава
като прагматична ще бъде определена информацията, която е свързана с развитието на кому-
никацията и структурирането на дискурса. 
Анализите в следващата част целят да покажат как синтактичната конструкция, използвана в
конкретната речева ситуация, отразява отношението на говорещия към темата на общуване-
то (предаваната информация), като наред с това насочва слушателя към определена интерп-
ретация на изказването. Редът на конституентите от синтактичната структура се определя и
от тяхната прагматична значимост.  При т.н. канонични словоредни модели (от типа SVO) на-
чалната част на изказването е „запазена“ за елементи, които насочват към темата на дискурса
или към топика; това са елементи, които според говорещия са известни на слушателя – или
от предходния контекст, или от фоновите му знания за света. Преместването на елементи към
лявата част на изказването (преместване напред, от зоната след глагола към позиции пред
глагола)  може да изпълнява различни функции в дискурса,  които обаче в основата си са
свързани с желанието на говорещия да представи два типа информация: предпоставеният
елемент се отнася до нещо, което вече експлицитно или имплицитно присъства в дискурса
(подобно на анафората);  преместеният елемент е значим, открояващ се,  „ярък“ за дадения
дискурс.  Промяната в  словореда на  елементи,  които  типично се  разполагат пред глагола,
може да бъда както компенсаторен механизъм при преместване на информативно по-значи-
мата част от изказването пред глагола, така и да е свързана с означаването на референцията в
рамките на дискурса или текста.
Словоредните особености на българското изречение са били обект на редица изследвания,
като  анализите,  най-общо  казано,  се  движат  в  две  основни  теоретични  рамки.  Едната  е
свързана с функционализма (теорията за актуалното членение на изречението или функцио-
налната изреченска перспектива) и води началото си от идеите на Пражкия лингвистичен
кръжок, а другата – с теорията за информационната структура на изречението, разглеждана
самостоятелно  или  във  взаимоотношенията  й  с  формалната  синтактична  структура.
Подробният обзор на изследванията върху словореда на българското изречение не е сред це-
лите на настоящата работа. За да се обоснове обаче в теоретично отношение избраната насока
за представяне на структурата на изречението, ще бъде направен кратък преглед на мнения-
та, с които тази насока е концептуално свързана.  



Разграничаването на формалната (синтактична) структура на изречението от функционална-
та структура е водещо в постановките на Матезиус (Mathesius     19476), които поставят началото
на системното изследване и на актуално членение на изречението. Подобно на формалното
членение, актуалното членение се приема като характеристика, присъща на всяко изказване.
Матезиус въвежда термините отправна точка (по-късно заменен от основа или тема) и ядро,
чрез  които  представя структурата  на  изказването  във връзка  с  различната  информативна
стойност на елементите му. По-късно терминологията се модифицира и се налагат основа и
ядро (напр. Daneš     1957) или тема и рема (напр. Uhlířová     1987). 
Наред с въпросите за терминология и съдържанието, вложено в нея,  важен е и въпросът за
това с кое равнище се свързва актуалното членение – на езика или на речта, дали то трябва да
се разглежда като характеристика на изречението, или на изказването. В духа на  чешката
лингвистична традиция повечето автори приемат  актуалното членение като особеност на
изказването.  Наличието  на  формални маркери за означаване  на  елементи  с  различна
информационна натовареност е основната причина, поради която някои автори (вж.  Firbas
1962; Sgall     et     al.     1980) отнасят актуалното членение към особеностите на изречението. В най-
широкото разбиране по въпроса актуалното членение се свързва с равнището на текста (вж.
Daneš     1985).
Актуалното членение на изречението може да се означава чрез прозодични, лексикални или
граматични средства. За настоящата работа е важно да се подчертае разбирането, че словоре-
дът и актуалното членение са свързани помежду си: словоредът е едно от средствата за озна-
чаване на актуалното членение, а актуалното членение е един от факторите7, определящи
мястото на отделните елементи, изграждащи изречението. 
Теорията за актуалното членение е приложена за българския език за първи път в изследва-
нията на Св. Иванчев. Той приема концепцията за двукомпонентна структура на изречение-
то, състояща се от тема и рема; темата с познатата, известната информация, а ремата с новото,
с това, което е „относително неизвестно за действителността, във връзка с която се е породило
изречението“ (Иванчев     1978: 186).  Макар да се наблюдават известни корелации между подло-
га от граматичната структура и темата от равнището на информационната структура, като
цяло темата и ремата не подлежат на синтактични ограничения.  Поради това всяка част на
изречението,  независимо  от  синтактичната  функция,  която  изпълнява, може да изразява
както темата, така и ремата. 

Върху концепцията за актуалното членение на изречението се основават и изследванията
на Ел. Георгиева (Георгиева 1974,  1987) върху словореда на българското просто изречение. В
тях словоредните особености са свързани както с формалната организация на изречението –
при т.н. граматичен словоред, така и с начина, по който е структурирана  информацията –
при т.н. актуален словоред. В общотеоретичен план  словоредът се разглежда както на равни-
щето на езика, така и на равнището на речта. Структурата на изречението е представена в
граматичния словоред, а на изказването – в актуалния словоред. За по-нататъшните анализи
върху данни от устната българска реч е важно да се припомни, че Ел. Георгиева отбелязва съ-
ществуването „най-малко  на  три почти равномерно разпространени словоредни структурни
типа“ (Георгиева 1974: 6): 

• подлог – сказуемо – (допълнение) – обстоятелство, тоест  SVO, като О не е задължи-
телно, и обстоятелство в края на изречението

6  Благодаря на Десислава Вилимовска за възможността да се запозная   в оригинал с първоизточниците на
класическите постановки на пражките функционалисти и техните последователи.

7  Върху подреждането на елементите вътре в отделните фрази, както и върху избора на опорен/приемащ
елемент за клитиките влияние оказват фонологични фактори. В други случаи, например при атрибутивни
пояснения, словоредът зависи от граматични фактори. 
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• сказуемо – подлог (различно разположение на обстоятелствата), тоест модел само от S
и V, разполжени в посочения ред

• обстоятелство  –  сказуемо  (подлог  –  подлог)  сказуемо,  тоест  модел,  включващ  V,
предхождано от обстоятелства, но не и задължително включване на S.

Като основен неутрален, немаркиран словореден модел на простото изречение в българския
език се определя първият от посочените три модела. Примерите, които ще бъдат коментира-
ни по-нататък, илюстрират факта, че в реалната речева комуникация се реализират редица
варианти или трансформации на този модел. Промените спрямо основния модел са подчине-
ни  на  определени  ограничения,  свързани  със  синтактичната  (фразова)  структура  или  с
изграждането  на  дискурса.  Идеите  за актуалното членение на  изречението  (темо-ремната
структура) поставят основата за изследване на тези зависимости. В актуалните изследвания, в
които се анализират словоредните модели в естествените езици,  взаимодействието между
синтактичната, семантичната и функционалната страна на изречението се извежда на равни-
щето  на  информационната  структура.  Подобно  на  терминологичния  апарат,  с  който  се
представя актуалното членние на изречението, няма единодушие и по отношение на броя и
означенията на компонентите, изграждащи информационната структура. Според някои авто-
ри това  е двукомпонентна структура, включваща топик и  фокус; други си  служат  с  по-
детайлна система,  състояща се от  четири компонента:  топик-коментар и фокус –  фон  (за
терминологичните различия вж. напр. Jacobs     2001;  Lambrecht     1994;  Primus     1993;  Rizzi     1997;
Zybatow     1997). Дори и при обща методология (приемането на два или четири компонента на
информационната структура) се наблюдават терминологични различия. Причина за разлики-
те в терминологията може да бъдат различните подходи за дефиниране на елементите на
информационната структура.  От семантична гледна точка например се прави разграничение
между фокус на новата информация (съответства на широкия фокус от формалната структу-
ра) и контрастен фокус (съответства  на тесния фокус). Извеждайки топика и фокуса директно
от компонентите на синтактичната (формалната) структура, Киш (Kiss     1998) детайлизира мо-
дела с разграничаването на информационен фокус и идентификационен фокус (съответства-
щи на фокус на новата информация и на контрастен фокус).  Ето защо у различните автори
термините топик и фокус може да бъдат дефинирани по различен начин, на различни равни-
ща – да означават синтактични категории с определено място във формалната структура или
техните  семантични  или  прагматични  интерпретации/съответствия.  Въпреки  липсата  на
единодушие в дефинициите за топик и фокус, повечето автори се солидаризират с мнението,
че тези концепти, за разлика от чисто синтактичните функции като подлог и допълнение,
имат семантико-прагматична стойност. 
Тези дискусионни въпроси са пренесени и в изследванията на информационната структура в
българския език. Няма единно мнение за това дали информационната структура трябва да се
отнася към равнището на изречението, или на изказването. Някои автори приемат, че
информационната структура  е част от граматичната система на всеки език и следователно
трябва да бъде разглеждана на изреченско равнище (Tisheva,     Dzhonova      2002; Тишева,
Джонова     2006).  Според други тя се съотнася с изказването. Р. Ницолова например разглежда
информационната структура като присъща на изказването, наред със семантичната и
синтактичната. Чрез информационната структура „от множество алтернативи за разбиране
на дадено изказване в потока на речта, се посочва една, която е валидна за дадения случай“
(Ницолова     2008: 26). Различните автори използват и различни класификационни схеми на
елементите  от  информационната  структура:  двудялбата топик –  фокус (напр. Тишева,
Джонова     2006), четиридялбата топик – коментар и фокус – фон (Ницолова     2001, 2008) Ницоло-
ва посочва, че делението топик – коментар се основава на „това, за какво се говори в изказва-
нето и какво се казва за това, за което се говори“  (Ницолова     2008: 27). Поради факта, че „Двата
полюса при представяне на информацията са топикът и фокусът, които задължително носят
ударение – поради това клитиките не могат да бъдат нито топик, нито фокус сами, а само в
комбинация с ударената дума, към която са прилепени.“  (Ницолова     2008: 27), тук ще бъдат
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представени начините за изразяване именно на тези две части от информационната структу-
ра. Въпросът за по-детайлното структуриране на фразите с различна информационна стой-
ност би могъл да бъде обект на самостоятелни проучвания в бъдеще.
От една страна, топикът и фокусът може да се разглеждат като чисто лингвистични катего-
рии, свързани с формалната изреченска структура. Не всички явления обаче, които се свърз-
ват с топика и фокуса, може да се изведат директно от граматиката. От друга страна, топикът
и фокуса са прагматично релевантни, но не и изцяло прагматични категории. Най-често то-
пикът и фокусът се представят като релационни категории както един спрямо друг, така и
във връзка с  различните равнища на анализ – синтактично или прагматично.  Топикът е
пояснение  на  фокуса,  а  фокусът  -  информацията,  която  се  приписва  на  топика.  Рефе-
ренциалното дефиниране на фокуса като част от изказването, към която говорещият насочва
вниманието на адресата и която се противопоставя на други елементи, които биха могли да
заемат същата позиция,  е  в основата  на  разграничението  между информационен и конт-
растен фокус (наричан още контраст).
Механизмите за означаване на информационната структура (топик-фокус конфигурацията)
са различни. Тези, които действащи на синтактично равнище, служат преди всичко за марки-
рането на топика. Маркирането на фокуса се осъществява главно с помощта на лексикални и
прозодични средства. Сред лексикалните средства централно място заемат фокусиращите
частици. Таглих (Taglicht   1993) отбелязва, че в различните езици може да има различен набор
от фокусиращи средства с различни функции в рамките на дискурса. По отношение на про-
зодията в типологично отношение се наблюдават доста големи различия. Има езици, в които
се изборът на елементи, които ще бъдат акцентно отделени, е доста свободен и не зависи от
формалната структура.  Такъв език например е английският. В други езици задължително
има връзка между ударението и определена синтактична единица, например в унгарски. Има
и трета група езици, в които напълно липсва фокусиране чрез прозодични средства. 
Сред най-често изследваните въпроси в съвременните трудове по синтаксис и прагматика са
механизмите за маркиране на топика и фокуса: премествания на конституенти, дислокации,
премествания в позиции извън формалната структура (напр. при така наречения външен то-
пик). Различните словоредни модели са натоварени да изразяват и различна информация.
При анализ на преместванията обикновено се приема, че редът  SVO е изходният както за
формалната, така и за информационната структура: подлогът се свързва с темата/топика на
изречението, формирайки основата, върху която да се открои темата/фокуса. Мястото на гла-
гола се приема като ориентир, спрямо който се проследява движението на конституентите –
съответно от позиция пред глагола да се придвижат след него и обратното.  С преместване,
при което елементи, чието типично (канонично) място е пред глагола, се разполагат в зоната
след него, обикновено се маркира информация, която е нова, тоест рема или фокус. С проти-
воположното преместване – когато елементи от областта след глагола излизат пред него, се
означава информация, която е стара, известна, тоест тема или топик. 
Макар на пръв поглед промените в словореда да изглеждат идентични като механизъм и ре-
зултат (конституент променя обичайното си място и с това се променя и информационната
му натовареност), Преместванията (препозиция и постпозиция) се различават от дислокации-
те  по  два  много  важни особености:  при преместванията  позицията,  от  която  тръгва  еле-
ментът, остава незаета, докато при дислокациите на мястото на преместения елемент се поя-
вява „удвояващо“ кореферентно местоимение (подлог или допълнение); при дислокациите
преместеният елемент образува самостоятелна интонационно обособена фраза. Още тук ще
посочим, че и двете отличителни характеристики на дислокациите като синтактични меха-
низми се проявяват по специфичен начин в българския език. Поради наличието на два реда
форми на личните местоимения – форми със собствено ударение и клитики, дислоцираният
елемент  може  да  бъде  удвоен  и  с  клитика.  В  това  се  изразява  една  от  спецификите  в
синтаксиса на българския език, означавана традиционно като удвояване на допълнението, а в
терминологията на формално ориентираните анализи – клитична (лява) дислокация (Clitic
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Lef Dislocation). Докато в английски, а в доста случаи и в италиански дислокацията води до
образуване  на  самостоятелна  фраза,  в  българския  език  това  по-скоро  не  е  задължително.
Въпросът  очевидно  се  нуждае  от  по-задълбочени  проучвания,  при  които  данните  от
синтактичната структура да се анализират паралелно с прозодичната структура на изрече-
нието, например върху материали от мултимедийни корпуси. В настоящата работа няма да
бъде коментирани и синтактичните причини за премстванията и дислокациите, тъй като те
са били обект на редица задълбочени самостоятелни проучвания, а най-актуалните изследва-
ния специално за българския език са поместени в сборника „Нови изследвания по генерати-
вен синтаксис на българския език“ (2013). Тук интересът е насочен към функционалните ха-
рактеристики на елементите, които са променили типичния, неутралния, каноничния си сло-
воред, тъй като чрез тези промени се цели структуриране на информацията в дискурса по
определен начин. 
В нулевосубектните езици, каквито са романските (вж. Zubizarreta   1998) и гръцкият (вж. Alexi-
adou     and     Anagnostopoulou   1995; Alexiadou   2000), информационната структура на изречението е
отразена в начина, по който се оформят фразовата и интонационната му структура. Затова
тези езици се причисляват към групата на дискурсно конфигурационните езици (discourse
configurational languages).  Българският  език  също  спада  към  нулевосубектните  езици,  а
дискурсът  влияе  върху  начина,  по  който  се  изгражда  граматичната  и  интонационната
структура на изречението – особеност, присъща и на други балкански езици (вж.  Krapova
2004), ето защо теоретичните модели, приложени за анализ на романските езици, се оказват
подходящи за представяне на информационната структура и на българското изречение.    
Повечето от тези модели следват общите постановки от теорията на Рици за формалната
структура на изречението. Разделянето на изречението в няколко проекции или фрази води
до обособяване на области/домейни, в които действат различните оператори или модифика-
тори. При словоред от типа SVO областта преди подлога (началната зона, най-лявата част на
изречението) се означава като лява периферия. В нея е  разположена  комплементизаторна
фраза (CP). Според Рици в CP също има своя фразова структура, в която се обособяват следни-
те позиции: Force (Topic) (Focus) FinIP. (Rizzi     1997: 119). В модела на Рици Force съответства на
илокутивната сила на изречението,  FinIP е опората, приписваща глаголните категории –
лице, число, време, наклонение. Между Force и FinIP се разполагат фразите, свързани с
информационната структура на изречението –  топикът и фокусът, но тяхната поява е фа-
култативна.  В  изречението  има  една позиция  за  фразата  на  фокуса,  докато  за  топика е
възможно (без не е задължително) многократно реализиране чрез разделяне на фразата и
„разпръскване“ на елементите, означаващи топика, на различни места в структурата.  В по-
късните изследвания Рици предлага още по-детайлно описание на комплементизаторната
фраза: 
Force Top* Int Top* Focus Mod* Top Fin IP (Rizzi     2001)
Трябва да се отбележи, че постановката за единичността на фокуса и многократното изразя-
ване на топика чрез фрази преди или след фокуса е възприета и в проучванията на българс-
кото изречение (вж. Тишева,     Джонова     2006).
Макар да основава изследването си преди всичко на формални подходи, Рици също използва
прагматични понятия за обяснение на синтактичното поведение на някои групи лексеми.
Авторът посочва, че само референциалните именни фрази са същински (natural) топици. Това
изключва възможността наречията например да са същински топици. Според Рици обаче
дори и такива елементи могат да станат същински топици при специфични контекстуални
условия, т.е. когато са били споменати в непосредствено предхождащия дискурс. В този слу-
чаи те получават характеристиките на топик и могат да се появят в позицията на топика. 
Моделът на Рици е доразвит в трудовете на редица италиански автори. Анализите на Бе-
нинка (Beninc  à   2001) показват, че в лявата периферия може да се разположат въпросителни и
относителни местоимения, екскламативи, топикализирани или фокусирани елементи. В CP е
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мястото за комплементизаторите, но там може да се появят и форми на глагола.  Авторката
предлага следния модел за структурата на лявата периферия:

DiscourceP > ForceP > TopP >FocP > FinP. 
Важно в случая е отделянето на специална DiscourceP, която стои най-високо в структурата на
изречението, предхождайки комплементизаторите. В тази фраза се разполага външният то-
пик. Бенинка  посочва, че редът на  елементите, разположен в лявата периферия, се подчи-
нява на определени ограничения. Външният топик заема начална позиция и е уникален за
изречението (в едно изречение не може да има повече от един външен топик); елементите в
лява дислокация предхождат фокусираните конституенти, независимо от броя им (Beninc  à
2001: 46-47). 

В зависимост от това в каква посока се извършва преместването на конституента и къде
спрямо него се разполага кореферентното дублиращо местоимение се говори за лява и дясна
дислокация. Както беше споменато, конструкциите с клитична лява дислокаця в българския
език са били обект на редица обстойни проучвания, най-вече от формална гледна точка. За
изясняването на прагматичните фактори, които влияят за тази структурна промяна, е инте-
ресно да се припомнят идеите на Принс (Prince 1997) за функционалните разлики между при-
видно идентичните конструкции с лява дислокация. Авторката разглежда дислокациите не
само като механизъм, който действа в рамките на едно изречение, а като начин за организа-
ция на информацията и в рамките на дискурса. Проследявайки връзката между информация-
та от актуалното изречение и предходни изречения на същия говорещ в рамките на реплика-
та или на в предходни реплики на други говорещи, Принс определя три типа лява дислока-
ция. Първият тип, наречен улесняваща лява дислокация (“simplifying“ LD) се свързва с новата
информация.  С  дислокацията  се  цели  да  се  улесни  обработката  на  новата  за  дискурса
информация (която не е спомената преди, не е известна по подразбиране и т.н.). Обособява-
нето на новата информация в отделна фраза в началото на изречението дава възможност не
само тя да се открои, но и да се възприеме и обработи отделно от останалите фрази в изрече-
нието. След като бъде обработена, тази информация става стара, а това прави възможна поя-
вата на местоимението в освободената канонична позиция на дислоцирания елемент. Тъй
като досега този подход не е прилаган при анализа на конструкции с лява дислокация в
българския  език,  в  рамките  на  бъдещи  изследвания  на  равнището  на  комуникацията  и
дискурса би могло да се провери дали и българския език чрез тази конструкция може да се
въвежда нова информация.  
Другите два типа лява дислокация, които посочва Принс, се свързват със старата информа-
ция.  Единият  тип  се  свързва  с  т.н.  частично  подредено  множество  (poset  inference)  при
изреждане от типа  едната... другата... третата или с отделяне на един елемент от мно-
жеството – трима братя ... най-малкият от тях. Последният тип лява дислокация се поражда
при наличието  на  „острови“  в  структурата  на  изречението,  например  в  случаите  на  пре-
местване на номинална фраза от подчинено изречение (което е след главното) в абсолютното
начало на сложното изречение. 
Вариант на конструкциите с лява дислокация са тези с външен топик. При лявата дислокация
наличието на клитика е задължително, при външния топик клитиката това също е така, но
клитиката не се  съгласува по падеж с  кореферентната фраза,  а  само по род и число (вж.
Beninc  à   2001). Наличието, респ. липсата на кореферентна клитика маркира позициите на то-
пика и в дясната периферия на изречението. При дясна дислокация може да се наблюдават
варианти по отношение на клитиката: наличието на резумптивна клитика е маркер за  дясна
дислокация, липсата й – за маргинализация (вж. Cardinaletti 2002). Маргинализацията се реа-
лизира само в дясната периферия, тъй като в нея участват само обектите, чието канонично
място е след глагола. 
Както беше отбелязано,  механизмът на дислокациите (удвояването) най-често се определя
като механизъм за маркирането на топика. Това разбиране обаче не присъства в по-ранните
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изследвания на явлението в българския език (вж. напр. Иванчев     1978 и библиографията по те-
мата), в които се приема, че удвояването е средство за маркиране на синтактичната функция
на даден елемент (разграничаване на подлога и допълнението).  Тишева и Джонова (2006)
прилагат формалния подход на Бенинка за разграничаване на външен топик и лява дислока-
ция. При лявата дислокация е задължително удвояването на конституента пряко допълнение
с местоименна клитика (при непрякото допълнение удвояването е факултативно). Задължи-
телно е граматичното съгласуване на клитиката и именната фраза. Именно съгласуването е
един от критериите за разграничаването на двете явления – при външен топик клитиката се
съгласува с именната фраза по род и число, но не и по падеж (по-подробно: Тишева,     Джонова
2006: 235).  Джонова посочва, че външният топик може да бъде маркиран и лексикално, с
изрази като що се отнася до; колкото до (Джонова 2004  ). В български в една и съща изре-
ченска структура може да се появи повече от една дислокация (напр. На Иван книгата аз
му я дадох), докато позицията на външния топик се реализира само веднъж в рамките на
изречението.  (Tisheva, Dzhonova 2002  : 238)
При преместването на даден конституент на нетипично място влияние оказват както чисто
формалните особености на граматичната структура, така и участието на преместения елемент
в  изразяване  на  стара  или  нова  информация.  Това  е  отразено  в  таксономията  на  типа
информация, предложена от Принс (Prince 1981): изцяло нова информация; информация, коя-
то се подразбира (може да се извлече от предходни знания или от предходния контекст);
неизползвана информация (не се поражда или извлича от актуалния дискурс, но се приема,
че е известна от общия опит); предварителна информация. Валдуви (Vallduvi 1992) отбелязва,
че при дислокациите в английски информацията, носена от елемента, който е променил сло-
вореда си, трябва да е стара, при това стара за дискурса.
Очевидно от гледна точка на комуникативния процес термините стара информация и нова
информация трябва да се прецизират, като се поясни за кого от участниците информацията е
стара или нова. Наред с това трябва да се отчита и влиянието на дискурса за определяне на
информационната стойност. Така например стара по отношение на дискурса е информация-
та, която експлицитно присъства в предходния дискурс, а стара за слушателя е информация-
та, която се предполага, че той вече притежава, независимо дали тя е представена или не в
актуалния дискурс. Подобни параметри например определят употребата на определителния
член като едно от морфологичните средства за означаване на елементи от информационната
структура. 
В  заключение  може  да  се  направят  следните  обобщения  в  методологическо  отношение.
Неутралните (немаркираните, каноничните) словоредни модели отразяват плавното разгръ-
щане  на  информационната  структура  от  старо/тема/топик  към  ново/рема/фокус.  Некано-
ничните  синтактични  конструкции  с  преместени  или  дислоцирани  елементи  служат  за
маркиране на информационния статус на различни елементи от изречението (или от пропо-
зицията на изказването).  От прагматична гледна точка употребата на такива конструкции
подпомага слушателя при обработката на предаваната информация (вж. Ward and Birner 2011).
Словоредът  е  средство,  което  действа  не  само  на  равнището  на  фразите  и
изреченията/изказванията,  но и на дискурса.  Чрез избора на определена изреченска конс-
трукция  говорещият  структурира  информация  в  рамките  на  дискурса,  определяйки
важността или яркостта на определени елементи (стара или нова информация; подчертана,
изтъкната или фонова информация и под.). Наред с това изборът на изречения с преместени
и  особено  с  дислоцирани  елементи  вместо  изречения  с  неутрален  словоред  може  да  се
свърже с принципа за релевантността – неканоничните словоредни модели съдържат повече
указания за това как да се интрепретира изказването, тоест те имат по-висока степен на реле-
вантност от изреченията с неутрален словоред.
За да се откроят както структурните, така и прагматичните особености на неканоничните мо-
дели, ще бъде направен опит при представянето на особеностите на словореда с оглед на
устната реч да се съчетаят двата подхода. Предпочитаните позиции за информативно натова-
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рените фрази (топик или фокус на изказването) са в началото и в края на изречението. Слово-
редните модели са систематизирани, като се отчита мястото на аргументите – допълнението
и подлога, спрямо глагола и прагматичната маркираност на позицията, в която всеки от аргу-
ментите се реализира в изказването. Обект на анализ са преместванията на елементи към на-
чалната или към финалната част на изречението, защото точно тези области са свързани със
синтактичното кодиране на дискурсивно релевантната информация. В позицията пред глаго-
ла – лявата периферия по терминологията на Рици (1997), могат да бъдат разположени както
топикът, така и фокусът на изказването; оказва се, че това важи и за областта след глагола –
дясната периферия. От друга страна, редът на конституентите от лявата периферия е свързан
с редица ограничения,  най-вече на  равнището на  формалната  структура.  Конституентите,
преместени след глагола или подложени на дислокация, се отличават с по-свободна дистри-
буция. Анализите следват идеята, че строежът и механизмите, определящи структурирането
на началната и на финалната част (лявата и дясната периферия) на изречението, са сходни. И
в двете периферни области се реализират процесите на преместване, дислокация и удвояване
на аргументи. 

2. СТРУКТУРА НА ЛЯВАТА ПЕРИФЕРИЯ. ЛЯВА ДИСЛОКАЦИЯ
Валидността на идеята на Рудин (Rudin 1985), че функциите на равнището на дискурса, а не
граматичната  функция (допълнение или подлог)  са  определящи за подреждането на еле-
ментите в лявата периферия на изречението в българския език, е проверена отдавна. Особе-
ностите на лявата периферия в българския език вече са били обект на редица изследвания
(вж. напр.  Krapova   2002;  2004, както статиите в сборника „Нови изследвания по генеративен
синтаксис  на  българския  език“С.,  2013).  Поради  тази  причина  тук  няма  да  се  представят
общите формални характеристики на фразите в лявата периферия и процесите, довели до
оформяне на определени синтактични конфигурации. Целта на тази част от работата е на ба-
зата на конкретния корпус с данни за българската устна реч да се регистрират моделите, спо-
ред които се структурира лявата периферия. С това, в общотеоретичен план, ще се разширят
знанията на равнището на синтаксиса; от друга страна, ще се провери кои от теоретичните
модели на изречението намират реализация в изказванията, в хода на реалната речева кому-
никация.  Ще бъде направен опит да се  определи и прагматичната характеристика на  ре-
гистрираните в речта модели с лява дислокация (удвояване на допълнението). 
Анализите, направени в нашата и в чуждестранната литература, показват, че както видът,
така и подреждането на елементите в началната фраза са строго определени. Видът на еле-
ментите се определя от  това на кое равнище от структурата на изречението функционират
те.  Така  лявата  периферия  се  оказва  „пресечна  зона“  за  елементи  и  от  формалната
синтактична структура, и от прагматичното равнище на изказването. Елементите, свързани
със синтактичната  структура,  означават  илокутивната  сила на  изказването:  въпросителни
думи и частици, релативи. Всички те са част от комплементизаторната фраза, разположена
вляво  от  глагола.  Елементите,  които  имат  отношение  към  прагматиката,  са  две  групи:
думи/фрази,  свързани с  означаване на  информационната структура (топикализирани или
фокусирани фрази); средства за означаване на субективно отношение (междуметия, обръще-
ния, различни емоционални/експресивни частици). В началото на изречението могат да са
употребени само някои от посочените елементи, но е възможна и съвместната им употреба,
както е в следващите примери:
ама чакай сега/ оня филм не си го гледала с мене (РР)8

майко те тая храна я ядът по-бързо/ тя е мокра (РР)

8  Със съкращението РР се означава, че примерът е от базата данни за разговорната реч, с ПР – от данните за
публичната устна реч,. В края на примерите, ексцерпирани от различни форуми,  се изписва Форум. 
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При неутрален словоред подлогът се намира пред глагола, така че върху този аргумент не мо-
гат да се приложат механизмите на лява дислокация – преместване в областта пред глагола и
удвояване  с  кореферентна  местоименна  форма.  Този  тип  словоредна  промяна  засяга  до-
пълнението. Аргументът – пряко или непряко допълнение, се оказва вляво от глагола, а не
след него, както е в изходния модел; неутралният модел (S)VO се трансформира в  SOV или
само OV. В глаголната фраза позицията на допълнението се заема от винителна или дателна
личноместоименна клитика, която се съгласува по число и род със съществителното, подло-
жено на словоредна промяна:

и аз обаче се издадох викам а: аз това не го знам от чешкия (РР) – от изходния модел Аз не
знам това от чешкия
Мишо не сме го виждали (РР) – от изходния модел Не сме виждали Мишо. 
тези мартеници да ги изпращат във телевизията за тяхното предаване/ тези мартеници ще ги
раздадат на домове (РР) – от изходния модел Ще изпращат тези мартеници във телевизията
за тяхното предаване, ще раздават тези мартеници на домове.

Заради задължителното включване на местоименна клитика в глаголната фраза на мястото
на преместения аргумент този механизъм за промяна в словореда се определя като клитична
лява дислокация.
Ако допълнението е изразено с именна фраза с по-разширена структура,  фразата се  пре-
мества като цяло, а в глаголната фраза отново се включва удвояваща клитика, кореферентна с
опората на фразата. Така от изходното неутрално подреждане – пряко допълнение след гла-
гола 
Не сме виждали [новия колега от четвърти курс]
след преместване напред на фразата в обектната позиция и включване на кратка винителна
личноместоименна форма се реализира нов словореден вариант с лява дислокация (тради-
ционно определяна като удвояване на допълнението)
[новия колега от четвърти курс] не сме го виждали (РР)
В изследваните корпуси лявата дислокация се реализира както при лични глаголи, както е в
първите три примера по-долу, така и в безлични изречения, в които аргументът, означен с
удвоеното допълнение, представя експериенцера:
тази процедура аз  я прекратих заведохме дело и делото го спечелихме на първа инстанция
но това нямаше как да го прекратъ (ПР) 
то рейтинга с неудобните въпроси са го натрупали та версията ти е доста несъстоятелна. (Фо-
рум)
а пък на иво му били казали ми какво искаш пилен е зъба/ как няма те боли (РР)
мен ме боли пломбиран зъб и аз нищо не правя (РР); ми на мен ще ми стане лошо. как! (РР);
на мен ми се ще нещо да понапиша. нещо да понауча (РР)
а друг е въпроса че на Г. и О. не им стиска да идат при тези в нова..... (Форум)
Независимо от типа на предиката, към който се отнася допълнението, с механизма на удвоя-
ването се маркира позната (според или за говорещия) информация, тоест топика на изказва-
нето. Това е особено ясно в примерите от различни форуми, където темата на коментарите е
зададена, известна на всички коментиращи, повтаряща се многократно в хода на коментари-
те  дори в  съседните  (предходните)  текстовете/репликите.  Повтарянето  на  темата,  от  една
страна, е част от механизмите за текстова кохезия, тоест има определена функция на равни-
щето на дискурса; от друга страна, с повторенията в предходни реплики и означаване чрез
удвоеното допълнение в конкретното изказване се създава основа, върху която да се открои
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фокусът на изказването. Използвайки механизма на лявата дислокация, говорещият дава ука-
зания на слушателя, че фразата, с която започва изречението, преди подлога, или която е
между подлога и глагола, не съдържа нова информация; фокусът трябва да се търси във фра-
зите след дислоцирания конституент.
В някои  случаи  удвояването  може да  има  и  още  една  функция,  а  именно  снемане  на  мно-
гозначността. В следващия пример са регистрирани два случая на клитична лява дислокация.
По-интересен е първият, в който кратката форма на местоимението за 1 лице мн. ч. ни може да се
тълкува както като форма на личното местоимение в дателен падеж (непряко допълнение), така и
като форма на притежателното местоимение9:

аз имам дъщеря и на нас зъбите ни избиха едва на 1г.сега е на 1г.9м.8дни и имаме 12 зъба остават
още 8 и всичките ги извадихме с температура (Форум) 

Наличието на  предложната  фраза  на  нас  в  началото  на  изречението и  оформянето  на  конс-
трукция по модела на клитичната лява дислокация снемат многозначността.  

За пълнота на представянето на регистрираните в корпуса структури в лявата периферия на
изречението заслужават внимание и следните примери: 
да ама мене ми е зле/ не може да ми мине (РР); мен езиците ми харесват (РР); теб не ти ли за-
почна кандидатстуденската кампания (РР); Жоро му е неудобно (РР)
П.Б.: мен много ми е смешно когато чувам некои да казват нали че тва не е геройско и така
нататък така аз не съм се правил на герой напротив (ПР)
В тях са представени модели на клитична лява дислокация, в които участва кратка лично-
местоименна  форма  за  дателен падеж  (непряко допълнение),  но  в  областта  пред  глагола
вместо очакваната кореферентна предложна фраза има именна фраза,  в примерите пълна
форма на личното местоимение за винителен падеж или съществително собствено име. Реа-
лизирани са и двете стъпки, чрез които протича лявата дислокация – преместване на еле-
мента  пред  глагола  и  удвояване  с  кореферентна  клитика,  но  резултатът  не  отговаря  на
структурните модели за удвояване на непрякото допълнение в българския език. Фразата в на-
чалото не е съгласувана по падеж с клитиката от глаголната фраза; предлогът на е изпуснат и
това променя синтактичната характеристика на преместения вляво конституент. 
Явлението,  означено от Вакарелийска (Vakareliyska 1994;  1995) като  na-drop, е регистрирано
отдавна в българския език. В анализирания тук корпус то е много по-често при безлични
изречения с  предикати,  при които в  глаголната фраза задължително трябва да присъства
личноместоименна клитика. Конструкцията вероятно се влияе и от мястото, което заема в
изказването – във всички примери изпускането на предлога на става в началото на изрече-
нието. Следващият пример може да се разглежда като подкрепа на хипотезата, че мястото на
дислоцирания елемент – в абсолютното начало на репликата или в средата й, влияе върху
избора  между  предложна  и  именна  фраза.  В  началото  на  репликата  се  реализира  конс-
трукция, включваща пълна винителна и кратка дателна личноместоименна форма, а в среда-
та на репликата – „нормалната“ конструкция с удвоено непряко допълнение:
мен ми напраи впечатление няколко неща в това писмо което очевидно (.) не е писано от
въпросната госпожа (.)  ъ_ъ_ъ Анастазия Опренова а_а_а която  на мене лично (.)  ми стана
много мъчно снощи като гледах репортажа (ПР)
Примерите  от  този  тип  са  проблематични при  анализи  на  равнището  на  синтактичната
структура. При липсата на предлог, който да означи, че в началната позиция е използвана
форма  на  личното  местоимение  за  непряко  допълнение,  само  кореферентната  падежно
маркираната клитика означава синтактичната функция на преместения аргумент. Изпускане-
то на предлога  на  от преместената фраза не прави изреченията граматически неправилни.
Въпреки че липсва съгласуване по падеж между преместения аргумент и клитиката в гла-

9 Такива случаи са известни в литературата като повдигане на притежателното местоимение (possessor raising).
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голната фраза, прозодичните и прагматичните характеристики на тези конструкции дават
основание  те  да  се  разглеждат  като  варианти  на  клитична  лева  дислокация.  В  бъдещи
изследвания би било интересно да се проследи при кои предикати най-често се реализират
такима варианти, както и с повече примери да се провери хипотезата за „чувствителността“
на предлога  на в началото на репликата и вероятността за изпускането му от преместената
фраза.
В устната реч се реализира и още един специфичен модел на преместване на аргументи пред
глагола. В началната позиция отново е именна фраза (име или местоимение без предлог). В
глаголната фраза отново има удвояваща клитика, която се съгласува по число и род с пре-
местения аргумент, но не и по падеж:
Сашо # отдавна не сме му писали (РР)
Отделянето  на  елемента  в  началото  на  изречението  с  пауза  е  основание  този тип  конс-
трукции да се разглеждат не като лява дислокация, а като външен топик  (Hanging Topic) на
изказването (за този тип кинструкци вж. по-подробно у Джонова 2004). 
До модела с външен топик се приближават и конструкции от следния тип:
B: Ние / не питай за нас свако ти едва става едва ляга (РР)
Както при външния топик,  и тук първата фраза е отделена с пауза от останалата част на
изказването.  Личното  местоимение в  именителен падеж в началната  позиция обаче  не  е
подлог  на  изречението.  В  глаголната  фраза  липсва  винителна  или  дателна  клитика,  а
предложната фраза там е с предлога за, тоест няма условия за удвояване на това допълнение.
Тъй като репликата е реакция на въпрос (А вие как сте?), очевидно не става дума за въвежда-
не на нова тема или пренасочване на разговора. Подобни примери се нуждаят от самостоя-
телно проучване, тъй като и по структура, и по комуникативна (прагматична) харатеристика
се различават от разгледаните по-горе случаи на преместени елементи в лявата периферия.   

3. УДВОЯВАНЕ НА ПОДЛОГА
При неутралния немаркиран словореден модел подлогът се намира пред глагола.  Поради
това този аргумент не участва в преместванията към лявата периферия на изречението. В
анализите на темо-рематичната структура на българското изречение се отбелязва, че подло-
гът  обикновено  означава  стара  информация,  тоест  свързва  се  с  изразяване  на  топика  в
информационната структура. Тези синтактични и комуникативно-прагматични особености
на подлога предполагат, че върху подложната фраза няма да се прилагат синтактичните ме-
ханизми за маркиране на топика – преместване и дислокации. Поради липсата на клитична
форма на личните местоимения за именителен падеж подлогът не може да бъде част от конс-
труции с клитична лява дислокация. В анализирания корпус обаче се наблюдават примери,
които показват, че в устната реч има тенденция към удвояване на подлога, когато той е на ка-
ноничното си място, пред глагола:   

ми тя сара си е най заслужила (РР); ами тя радост е титуляра (РР)
той светльо се намуси пък/ че не съм ги харесвала. ама как да го харесам/ ...(РР)
той иво се оплакваше също че го боли пломбиран зъб (РР)
Тя заплатата нали е свързана и със стандарта бе ... като си в ИТ индустрията в САЩ и взимаш
половин милион годишно значи ли, че и тук в България трябва да ти плащат толкова в някоя
малка фирма? (Форум)
Те англичаните всичкото куц кон, дето малко от малко може да бяга, го пробутват като млада
надежда като е на 18... (Форум)
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Тя тая работа ми звучи като: как се броят овцете в стадо - клякаш, броиш краката, делиш на 4
и получаваш резултата (Форум)
Я, тя М. обичала агнешкото, по това се познава дали една жена е богата (Форум)
Тя същата министърка не беше ли от квотата на ХХХ ? (Форум); Тя дипломата не храни
естествено, особено ако си я взел с преписване... (Форум)

За разлика от конструкциите с удвоено допълнение (клитична лява дислокация), при които
аргументът излиза от позицията си след глагола и се разполага пред него, а на мястото му в
глаголната фраза се включва кореферентна личноместоименна клитика, при удвояването на
подлога моделът е различен. Няма преместване/дислокация; изпълнено е обаче условието за
кореферентност на елементите, с които се означава подлогът. Както и при удвояването на до-
пълнението,  и  в  тези конструкции именната  фраза,  която  представя  референта,  е  винаги
определена - след личното местоимение подлог се употребява съществително собствено име
(което е с най-висока степен на определеност), членувано съществително нарицателно или
именна фраза с показателно местоимение. 
В примерите по-горе конструкциите  с  удвояване на  подлога заемат  началната  позиция в
изречението, която съвпада с началото на репликата (първо изказване на говорещия по тема-
та). Следващите примери показват, че този модел не е свързан само с първото изказване от
репликата:

П.Б.: моят баща беше адвокат беше защитник на м_м_м на доста депутати министри и така
нататъка и знам те хората казваха м_м няма за какво да ме осъдът нали...  (ПР)
и трябва да я махнеш/ за да влезеш/ пък те хората си седнали/ вече. пък правостоящи имаше
(РР); Да бе да тя Стела вика а и Жени ще дойде със вас / викам а много ще станем (РР)
Глупости умишлен палеж! Те новите Пежа се запалват от само себе си. (Форум)

Конструкциите с удвояване на подлога са разглеждани в трудовете по синтаксис на съвре-
менния български език във връзка с разширенията на подлога или с обособените части в
простото изречение. В Академичната граматика се посочва, че тези конструкции не са ха-
рактерни за разговорната  реч,  но  примерите  тук опровергават  това.  Пак  там е  направено
интересното наблюдение, че те са свързани с представите на говорещия за знанията на слу-
шателя и възможността му да се ориентира кой е референтът на местоимението (Граматика
1983: 123-124). Подобна мотивация за включване на нови елементи в изречението кореспонди-
рат с идеите за максималната релевантност на изказването и стратегиите на говорещия да
улеснява, а не да затруднява слушателя при възприемането на информацията. Това твърде-
ние обаче трябва да се провери, тъй като в някои от примерите референтът на местоимението
вече може да е въведен еднозначно в предходните реплики, да се поддържа същата тема и да
не се налага преориентация във връзките между личното местоимение и именната група и
т.н. От друга страна, след като именните фрази (лексикалните подлози) са определени, трябва
да се предположи, че според говорещия тази информация е известна и на слушателя. Както и
при клитичната лява дисколакация, вероятната причина за удвояването отново трябва да се
търси в механизмите за маркиране на топика от информационната структура.
Все пак идеята за различната степен на осведоменост на слушателя за референта на местои-
мението, свързана и със общия му фонд от знания за лицата участници и неучастници в ре-
чевия акт, дават основание конструкциите с местоименни форми в 3. лице (в примера по-
долу конструкцията в началото на изречението) да се отделят от такива с местоимение за 1.
или за 2. лице (каквато е втората конструкция). Включването на автора в множество от говоре-
щи (аз – ние) е средство, свързано с комуникативната стратегия:
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Те Ст. и М. не обичат да им се заявява в очите, че не се страхуваш и побързаха да всеят страх
но, въпросът ми е друг, кога ние,  народа български ще им покажем на тези мишки какво е
страх... (Форум)

За механизма, довел до удвояване на подлога,  много точни наблюдения прави Й. Пенчев:
„При удвояването обаче то (именителното местоимение) се клитизира към лексикалното съ-
ществително, така че между местоимението и съседния лексикален подлог не може да има
пауза. Въвеждането на пауза създава конструкция с обособяване... приложение (апозиция), а
не удвояване на подлога“ (Граматика 1999: 565). Така за систематиката на конструкциите с
удвояване на подлога, който е на каноничното си място, пред глагола, може да се посочи, че:

конструкциите не са дислокации, защото поредността на елементите, които са дислоци-
рани, не е спазена – на първо място е местоимението, а не именната фраза

конструкциите с местоименен подлог в 3. лице се различават по своите формални и ко-
муникативно-прагматични характеристики от конструкциите с местоимения за 1. лице;  при
местоимения за 2. лице именната фраза означава адресата на изказването и това я отличава
от останалите конструкции.

конструкцията от лично местоимение и кореферентна именна група се различават по-
между си и по наличието или липсата на паузи за отделянето им от останалата част на изре-
чението.
Последната особеност се нуждае от по-задълбочено проучване с отчитане на прозодичните
характеристики. Тези анализи могат да се свържат и с проверка на възможностите групата от
местоимение и име/именна фраза може да бъде разделена, като между местоимението и име-
то се включат други част от изречението, които по принцип имат свободен словоред, както е
в следващите примери:
тя първо Стела трябва да е тука не мога да оставя Стефан (РР)
ама чакай сега. те миналата седмица и двете ли му се счупиха? (РР)
Във всички случаи при разгледаните  дотук  конструкции е  по-оправдано  да  се  говори за
удвояване.  Като дислокации на подлога се определят или конструкции, в които именната
фраза предхожда местоимението, или конструкции, в които двата елемента не са в контакт, а
именната фраза е след глагола. Конструкции от втория тип ще бъдат разгледани по-нататък в
текста, тъй като те са част от структурата на дясната периферия. 
За пълнота на представянето на словоредните модели, свързани с  фразите в лявата перифе-
рия,  в областта пред глагола,  тук ще бъде отбелязан и още един случай,  който,   поне по
външните структурни особености, има връзка с удвояването на подлога. Става дума за изре-
чения от изходния модел с т.н. експлетивен или плеонастичен подлог (Пенчев в  Граматика
1999: 602), или формален подлог (Ницолова 1986: 40), който само отбелязва мястото на подлога
безлични изречения:

то имаше някакъв мач от три часа (РР); То бива дебилитет и простотия, но тоя "Брадър" хем е
"Биг" по отношение на тъпотията, хем е "ВИП" по отношение на персоните, които я проявя-
ват. (Форум)
По структура изреченията с формален подлог то не се различават от тези с просентенциално
то. Само при втория тип изречения обаче то може да се замени с това:
викам то ми е ясно/ че искаш абсолютно същия пръстен; то пък за мъж е неподходящо някак
си; че то без пари бе! (РР)
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От тези във  формално отношение двусъставни изречения, в които се реализира каноничният
словореден модел с подлог  пред сказуемото, се развиват нови употреби на то, които прили-
чат на употребата на удвояващите елементи в конструкциите с удвояване на подлога или при
клитична лява дислокация на допълнението: 

то тъкмо  ние докато обиколим магазините и вика да ходим после да пийнем някъде по
нещо (РР)
То това не да не сте го правили. През 45 маса разбойници слязоха от балкана, смениха си ни-
ковете,  речника,  ама  не  и  нагласите  да  крадат  и  убиват.
И станаха "активни борци". (Форум)

Регистрираният модел в примери от този тип обаче не е удвояване. Структурата има отноше-
ние към означаване на прагматична информация, но не чрез словоредни механизми.  То  се
десемантизира и функционира като прагматична частица за привличане на вниманието или
за подчертаване на ярка/комуникативно значима информация. Тези особености са посочени
и от Пенчев с примери,  „в които говорещият иска да подчертае правотата си – То наистина
ми е  студено“  (Граматика  1999:  602).  На  тези  употреби  ще  бъде  отделено  внимание  при
разглеждане  на  прагматичните  частици,  какъвто  е  статутът  на  то  в  представените  конс-
трукции. 

4. СТРУКТУРА НА ДЯСНАТА ПЕРИФЕРИЯ. ДЯСНА ДИСЛОКАЦИЯ
По аналогия с вече разгледаната лява периферия тази част от изречението, която се намира
след глагола, се означава като дясна периферия.  На К. Рудин дължим първото по-подробно
описание на тази част от структурата на простото изречение в българския език. Тя определя
именните групи в поствербална позиция (в дясната периферия на изречението)  като „гене-
рирани отделно от изречението, но свързани с него чрез кореферентно местоимение, което е
част от S“ (Rudin   1985: 14). От нейните примери става ясно, че в дясната периферия може да се
разположат както пълната форма от удвоеното пряко допълнение, така и подлогът:  

Зная я аз нея, [Неша].10

Е, тъй са те, [момчетата]. 
Той ще дойде, [баща й].

Наред с примери,  при които има отношения на кореферентност между именната фраза в
дясната периферия и местоимение (удвоено допълнение я...нея), подлог пред именната група
(както е във втория пример) или подлог пред глагола, в лявата част на изречението (в приме-
ра той) или , Рудин отбелязва и случаи, при които липсва „удвояващ“ елемент:

Заспало беше детето.
Ще ми ги върне тя. 

Тези примери могат да бъдат анализирани по различен начин, като по-вероятно става дума
за движение на глаголната фраза пред подлога, а не за преместване на подлога надясно. При-
мерът без местоименен подлог пред глагола може да се разглеждат и като проява на неза-

10 Примерите  са от Rudin (1985: 37-38).
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дължителното изразяването на подлога с лично местоимение в българския език (pro-drop) –
на равнището на формалната структура удвояване има, но местоимението е нулево, а явно е
изразен само неговият антецедент. Тези въпроси биха могли да бъдат обект на самостоятелно
проучване. За  настоящата работа по-важно, от една страна, да се представят моделите, по
които се структурира дясната периферия с оглед на устната реч, а от друга – върху материали
от устната реч да се провери твърдението на Рудин, че дясната дислокация в българския език
има същите характеристика както лявата дислокация. 

5. ДОПЪЛНЕНИЕТО В СТРУКТУРАТА НА ДЯСНАТА ПЕРИФЕРИЯ
Неутралният словореден модел на простото изречение в българския език е подлог – сказуемо
– допълнение  (SVO), следователно каноничната  позицията на допълнението е след глагола.
Тъй като и във връзка с допълнението ще бъде коментиран въпросът за дислокациите, ведна-
га трябва да се посочи, че в българския език, за разлика от английския, интонационното отде-
ляне на самостоятелни фрази след преместване на елементи в края на изречението не е за-
дължително.  
В духа на идеята за преместване на аргументи в дясната периферия на изречението обаче
може да се разглеждат случаите, представени в следващите примери: 
ама аз съм го гледала тоя филм ма (РР); Няма да ги вземем тея обици (РР); 
по три пъти ги обиколихме тези сергийки там и нищо с нищо (РР)
и че как ги приготви тези работи? (РР) след това на тоя ги разправяше тези работи (РР)
В България няма какво да ги броим "протестантите". Колкото е необходимо-толкова са. (Фо-
рум)
аз го пуснах въф едната стая щот и без тва не ми тряба на мене (РР); Какво ми се караш на
мене (РР)
просто не му върви в днешния мач на   Роналдо (ПР)
Интересно е, че в анализирания корпус преобладават случаите на удвояване на прякото до-
пълнение. В данните от форуми се откриват доста ограничен брой примери, за разлика от
конструкциите с лява дислокация и особено с удвояване на подлога в началото на репликата.
В представените примери допълненията са удвоени, но за разлика от случаите с лява дисло-
кация, тук лексикалните фрази, кореферентни с винителните/дателните клитики, не са пред
глагола, а след него. Възможни са различни интерпретации на тези структури. При едната от
тях може да се приеме, че изходният SVO модел не е подложен на словоредни изменения –
допълнението (лексикалното допълнение, изразено с именна фраза или с предложна фраза)
остава  на  началното  си  място.  Промени  настъпват  с  глаголната  фраза  –  там  се  включва
местоименна клитика,  кореферентна с допълнението,  за  да маркира падежа му.  Тъй като
удвояването е механизъм за означаване на различна по стойност информация, възможна е и
друга интерпретация: в глаголната фраза на мястото, в което  се разполага допълнението, е
употребена винителна или дателна клитика. В предходния контекст (вляво от глагола) липсва
антецедент – фраза, кореферентна с клитиката, затова се налага нейното включване в полето
след  глагола,  което  формално  съвпада  с  мястото  на  допълнение,  изразено  с  именна  или
предложна фраза. Такава интерпретация обяснява например удвояването при безлични пре-
дикати, изискващи задължително личноместоименна клитика. 
За разлика от конструкциите с клитична лява дислокация, при разглежданите тук модели
употребата на удвояваща клитика не е задължителна, сравни:
*Мишо не сме Ø  виждали – Няма да вземем тея обици; ама аз съм гледала тоя филм 
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Липсата на удвояваща кореферентна клитика при лява дислокация прави изречението грама-
тически неправилно – при този модел трябва да се приложи и удвояване, което е задължи-
телната втора стъпка при лявата дислокация. Очевидно конструкциите с дясна дислокация
няма същите структурни особености – допълнението може да бъде изразено чрез именна
или предложна фраза след глагола, тоест на обичайното за допълнението място, към която би
могло да има и удвояваща клитика.  
Граматичността на изреченията и без удвояваща клитика показва, че макар външно моделът
да съответства на механизма на удвояване на допълнението, всъщност клитиката и антеце-
дентът не образуват едно цяло, което като цяло, като конструкция – а не с някоя от частите си
- може да се включи в изречението. При дислокациите, по дефиниция, трябва да има корефе-
рентно местоимение, което се съгласува с именната или предложната фраза, като не е за-
дължително местоимението да е клитика. Сравненията с други езици, в които се наблюдава
същата словоредна промяна, показват, че дясна дислокация има и в езици, в които няма кли-
тично удвояване (вж. по въпроса напр. Antinicci  ,   Cinque   1977 и К  rapova   2005 за  конструкциите
в италианския език). В конструкциите в българския език обаче, както и при лявата дислока-
ция и удвояването на подлога, липсва прозодично отделяне на именната или предложната
група в областта след глагола. Интрепретацията на примери от типа  аз съм  го гледала  тоя
филм като удвояване или като дислокация зависи от това какъв синтактичен механизъм се
приема в основата на структурата – лексикално допълнение на канонично място след глагола
и допълнително включване на приглаголната клитика, или обратното – присъствие на кли-
тика в глаголната фраза и последващо включване на фраза, изразяваща нейния антецедент.
Тъй като изясняването на особености, свързани с формалната синтактична структура, не е
сред целите  на тази работа, въпросът ще остане отворен за дискусия. Все пак, в духа на ана-
лизите на удвояването на подлога в лявата периферия, вероятно е по-оправдано и тук да се
приеме,  че  липсва  дислокация  (за  аргументи  по  въпроса  вж.  мнението  на  Й.  Пенчев  в
Граматика 1999: 566).
Косвени доказателства за това, че елементът след глагола не е преместен, тоест отделен от
фразата,  в  която  е  генериран,  може  да  се  получат  при  сравнение  на  възможностите  за
изпускане на предлога на от фразата, представяща лексикалното непряко допълнение. Дока-
то изпадането на предлога на при лява дислокация е доста често явление, при коментираните
тук конструкции това е невъзможно:
*просто не му върви в днешния мач Ø Роналдо; *Какво ми се караш Ø мене
Тъй като при запазване на каноничния словоред с непряко допълнение след глагола не може
да има т.н.  na-drop, но при промяна на мястото на непрякото допълнение и излизането му
пред глагола това е възможно, може да се направи предположението, че двата процеса – лява
дислокация и изпускане на предлога на, са свързани. Наблюденията върху по-богат корпус от
такива примери ще дадат по-голяма яснота по въпроса.
Периферните  зони в  изречението  са  местата,  където  се  разполагат  елементи,  които  имат
отношение към структурата на дискурса, показват контекстови връзки или маркират разли-
чен тип информация. Това, разбира се, важи и за „същинската“ дясна периферия на изрече-
нието.

Аз въобще не ги знаех тея # първите (въпроси от конспекта) (РР)

В областта след глагола има две фрази, като между тях има пауза. И двете са кореферентни с
местоименната клитика от глаголната фраза; и двете означават един и същ аргумент. В при-
мера прякото допълнение е „разпръснато“ в три позиции, заети от различни части на речта. В
глаголната фраза е включена винителната клитика, която показва падежа на допълнението, а
след глагола са употребени показателно местоимение и членувано  редно числително. И две-
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те фрази са определени и това, наред с прозодичното отделяне, подкрепя идеята, че структу-
рата на този пример е различна от представените преди това. Във фразата, отделена с пауза,
се представя информация, която подпомага идентифицирането на референта/антецедента на
клитиката и има отношение към ситуационния деиксис. 
Подобна  интерпретация  може да  получи и  следвацият  пример,  в  който  е  включена една
„реплика“ – поредица от изказвания във форума, на един автор:
Би ли пояснил за какъв "скандален гаф" става дума? Калинка ли беше назначена, или някой
срещнат на пътя? Или неграмотник като оная за европарламента, или .... колко бяха в прави-
телството на ГЕРБ? Къде бяхте когато Б. ги правеше тези гафове? (Форум)
Темата на последното изречение  вече е въведена в предходния текст; тя не е нова нито за
дискурса,  нито  за  автора  (а  не  е  нова  и  за  другите  участници  във  форума,  адресати  на
изказването). Именната фраза след глагола в последното изречение обобщава информацията
от предходните изречения. Механизмът на удвояването и тук, както и при лявата дислока-
ция, е средство за означаване на топика от информационната структура; старата информация
е след глагола, а фокусът на изказването се намира в областта пред глагола (фразата в пози-
цията на подлога или фраза от главното изречение в препозиция).  

6. ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПОДЛОГА. ДЯСНА ДИСЛОКАЦИЯ 
Промените в неутралния словоред се свързват с два механизма: преместване и дислокация. И
в  двата  случая  промените  следват  моделите,  по  които  от  гледна  точка  на  предаваната
информация се структурира изказването. Посоката на преместването се свързва с периферни-
те зони, но за конкретните аргументи е важна и изходната им (неутрална, немаркирана) по-
зиция, от която да започнат движение вляво или вдясно. Тъй като подлогът обикновено е
пред глагола, тази изходна позиция предполага възможности за преместване на аргумента
надясно,  след глагола,  до  достигане на  финалната  част/края  на  изречението.  Следващите
примери показват първия етап от преместването на подлога от началната позиция в първата
позиция след глагола:

и после тръгваме да търсим ние пръстен (РР) 
най-накрая си хареса той дънкова риза (РР) 
както и да е - няма смисъл да си припомням пак и пак за какво НАИСТИНА се вдигнаха хо-
рата преди 5 месеца!!! (Форум)

В първите два примера преместването на подлога от началото към финала на изречението ве-
роятно не е  свързано с означаване на нова информация (при неутрален словоред старата
информация, означена с подлога, е в началото на изречението), а по-скоро служи за насочва-
не на вниманието към следващите фрази в изречението. В примера от форума авторът е по-
казал графично коя част трябва да се изтъкне, тоест да се маркира прозодично като фокус. С
промяната в словореда на фокуса той допълнително се подчертава. 
Следващите примери показват, че подлогът може не само да бъде „изпреварен“ от глагола, но
да се окаже и в края на изречението, във финалната позиция от структурата:

викам че тъй де. отказа се той. разсърди се. почна да тропа с крак (РР) и му я купиха техните
(РР); И се ангажира със сервиз човека (РР)
аз си мислех че ще ме потиска тая книга/ защото преди така много трудно я четях (РР)
по-добре да знаят истината от мене хората (ПР); 
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Започват да преследват своите противници германците (ПР)
и при вас около детето се въртът нещата (ПР)
Малко тромав ми се видя Кубрат. Томпсън беше 3 рунда почти в нокдаун, а Кубрат не успя да
го свали... (Форум)

В по-ранни изследвания по въпроса (вж.  Tisheva   2007) беше предложен модел за анализ на
тези премествания, свързан с празната подложна позиция в началото (изпускането на подло-
га; pro-drop):

[Те] [започват да преследват своите противници] [германците] →
pro [започват да преследват своите противници] [германците]

Въпросът за чисто формалните особености на процесите, довели до промяната в мястото на
подлога,  няма да се коментира тук,  тъй като в рамките на избрания в работата модел за
представяне на словореда като пресечна точка на синтактични и прагматични механизми
може да бъде предложена по-различна интерпретация на преместванията на подлога след
глагола. Ето трансформациите на някои от предходните примери с неутрално подреждане на
елементите: 

аз си мислех че тая книга ще ме потиска
 (и при вас) нещата (и при вас) се въртът около детето (и при вас)
 Кубрат ми се видя малко тромав. 

Сравнението на тези варианти с реалните примери от анализирания корпус показва, че про-
мяната в словореда е свързана с процес на фокусиране - преместване на елемент от областта
след глагола в областта пред него, като със словоредната промяна се цели да се означи нова-
та/важната/открояващата се според говорещия информация. Подлогът, разположен на кано-
ничното си място,  в началото на изречението,  не е част от групата на фокуса;  фокусът е
свързан с елемент от глаголната група. При фокусирането подлогът се оказва след глаголната
група. Още аргументи за това, че преместването на подлога е свързано с топик-фокус конфи-
гурацията, се откриват в изречения с глагола съм (със съставно именно сказуемо). Фокусира-
ният елемент е името в съставното именно сказуемо. За да бъде изтъкнат, се прилага меха-
низмът на фокусирането – преместване от типичната позиция за фокуса, която е след топика,
напред с цел изтъкване, подчертаване:

вземи само нов компютър за тези пари/ въобще не се съгласявай на стар компютър трябва да
е ЧИСТО НОВ тоя компютър (РР); е ангеле МНОГО им е тая храна! (РР)
тука не СА реални проблемите ; тука не са РЕАЛНИ проблемите (ПР)
Моите са момиче и момче,така че не са еднакво облечени,но не че нямаме еднакви дрехи в
различни цветове. Според мен трябва да са си ИНДИВИДУАЛНИ децата. (Форум)
но при касите ми се вижда, че е ДОСТА тясно // доста ТЯСНО пространството и се съмнявам
дали ще мине двойната количка... (Форум)

Подлог в края на изречението се появява и при още една конфигурация, в която обаче на-
чалната позиция не е празна, а е заема от именителна форма на лично местоимение:
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те са сутрин мачовете (РР)
а те къде живеят индианците (РР)
ще ти покажа нещо което ми излиза: едно празно поле и после нали не ще като щракнах да
се затвори и то си стана празно полето (РР)
о ма тя и кола ли има таз кифла (Форум)

Както и при удвояването на началния подлог, и тук местоименията са в 3. лице, а именните
фрази в края на изречението са определени.  Такива примери с финален подлог, удвоен с
местоимение, представят дясна дислокация на подлога. Изпълнени са и двете стъпки, които
включва механизмът на дислокациите: елементът е променил каноничното си място, като
вместо в началото на изречението се разполага в края му; освободената позиция в началото
на изречението е заета от лично местоимение, което се съгласува по число и по род с именна-
та група, която е в края на изречението. Фокусът в тези примери се намира в зоната между
двете фрази, представящи подлога, например:

и то си стана ПРАЗНО полето
о ма тя и КОЛА ли има таз кифла 

С удвояването като синтактичен механизъм допълнително се маркира участието на подлога
в  изразяването  на  топика в  изречението.  Още една причина,  за  да  се  достигне до  конс-
трукцията с дясна дислокация на подгола, тоест конструкция с две фрази, представящи един
и същ аргумент, откриваме при анализ на тези конструкции в по-широкия контекст на диа-
логичното общуване (в случая компютърно опосредствано общуване във форум)

- Що мислиш, че някой трябва да плаща? Ето, пише си кой е собственикът, вместо да му хва-
ща билбордът прах, решил човекът да натрие носовете на дебилите.
- че те са под наем доколкото знам тея билбордове (Форум)

Темата, с която е свързана дискусията, е въведена; в първата реплика тя е изразена и експли-
цитно със съществително в единствено число. Това съществително обаче не е кореферентно с
употребеното лично местоимение в множествено число в началото на втората реплика. Ант-
цедентът на  те не е ясен, не е достатъчно еднозначно зададен от предходния контекст. С
включването  на  именната  фраза  в  края  на  изречението  говорещият се  стреми да  улесни
възприемането  на  информацията,  да  снеме  многозначността  и  да  подпомогне  по-ната-
тъшния процес на обработването й от слушателя/ адресата. 

Наблюденията върху словоредните варианти при реализирането на глаголните аргументи
показват структурната асиметрия между лявата и дясната периферия в българското просто
изречение. Дислокацията е механизъм, който се прилага както в областта пред глагола, така и
в  позициите  след  него.  Резултатите  от  действието  на  този  механизъм  в  двете  зони  са
различни. Изпускането на предлога на от фразата на непрякото допълнение е възможно само
при придвижване на предложната фраза в лявата периферия, в абсолютното начало на изре-
чението. Редът на фразите в лявата периферия е фиксиран, докато в дясната периферия, след
глаголната фраза, са възможни словоредни варианти и известна свобода в подреждането на
фразите една спрямо друга. Механизмите, които определят словоредните варианти при лява-
та и дясната дислокация, също са различни. 
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Отделянето с фонологични средства на елементите в лявата или в дясната периферия (заема-
щи началната или  финалната позиция в изречението) от предхождащите ги части не е за-
дължително,  за  разлика  от  конструкциите  в  английски  и  италиански  например.  Една  от
възможните причини за това може да се свърже със специфичния механизъм на клитично
удвояване  на  допълнението  в  българския  език:  този  механизъм  достатъчно  еднозначно
маркира промяната в словореда и поради таво е излишно подчертаването на словоредната
промяна и с фонологични средства.
Наред с разширяване на знанията за синтактичните механизми, в резултат на които се дости-
га до неканоничнисловоредни модели,  анализите показват,  че  в устната реч словоредът е
средство за означаване на различен тип информация в рамките на дискурса или във връзка с
оценките и отношението на говорещия. Чрез избора на определена конструкция говорещият
структурира информация в зависимост от нейната стойност (позната или нова информация
за говорещия или позната според представите на говорещия и на слушателя). От друга стра-
на,  употребата на  изказвания с  преместени  или  дислоцирани  елементи се  свързва  и с
принципа за релевантността – неканоничните словоредни модели съдържат повече указания
за това как, в какъв контекст или чрез какви процедури да се интрепретира изказването. Та-
къв тип изказвания имат по-висока степен на релевантност от изказванията с неутрален сло-
воред.

Извън анализите, представени в тази част, останаха интересни примери за преместване на
елементи от подчиненото изречение към главното, засвидетелствани в анализирания корпус:

после реши гривна че иска (РР); и аз ще им кажа към студентски град да дойдем (РР); и сега
коцето/ обади се на милен още във софия като бяхме (РР); Да ами самичка е нали баща му по-
чина още Костя като се ожени значи преди шестнайсет години (РР); двайсет години двайсет
години кметове  на  София се  избират  със  този проблем че  ще  го решът и  аз  съм силно
скептична че той ще бъде решен (ПР)

Наблюденията, свързани с моделите на простото изречение, биха могли да бъдат продълже-
ни с анализ на словореда и на равнището на сложното изречение, в които да бъдат  разгледа -
ни и този тип конструкции.
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ЛЕКСИКАЛНИ СРЕДСТВА С ПРАГМАТИЧНА ФУНКЦИЯ

Отношението на говорещия към елементите на комуникативнана ситуация – лицата, съоб-
щението, мястото, цялостния контекст, може да се означи с лексикални и/или граматични
средства,  определяни като част  от  модалната  рамка на  изказването.  Модалните  употреби,
например на формите за вид, време, наклонение на глагола, са описани в граматиките на бъ-
лгарския език (вж. Граматика 1983, Куцаров 2007). 
Изборът на конкретните лексеми или форми от парадигмата на съответната дума, които да се
включат в изказването, зависи и от комуникативните цели на говорещия, от представите му
за слушателя, от желанието да постигне допълнителни контекстуални ефекти и т.н. В изслед-
ванията на българския език моделът за анализ на прагматичните функции на морфологич-
ните и синтактичните категории е зададен още през 1984 г. с книгата на Р. Ницолова „Праг-
матичен аспект на изречението в съвременния български език“.  Тук вниманието ще бъде
съсредоточено върху друг тип средства за означаване на отношения между участниците в ко-
муникацията или между изказванията в дискурса. Най-общо това са лексикални средства с
разнородна граматична характеристика, тъй като те принадлежат към различни части на ре-
чта и макар да са част от структурата на изказването, нямат собствена синтактична функция
(не са част от аргументите или адюнктите от изреченската структура). Тези лексеми се разли-
чават и по своята информативна стойност от останалите елементи, включени в изказването.
Преобладаващата част от думите и фразите, включени в репликите между участниците в ко-
муникацията, представят информацията, която говорещият желае да предаде на слушателя.
Тези елементи се включват в изграждането на пропозитивното съдържание на изказването.
Наред с тях в изказването може да присъстват (без това да е задължително) и друг тип езико-
ви средства, означавани в прескриптивно ориентираната българска лингвистична традиция
като паразитни думи или паразити. Внушителното количество на публикации, в които се
критикува употребата на подобни думи и изрази както от специалисти, така и от носители на
езика  с  отношение  към родния  език,  се  свързва  с  въпроса  за  чистотата  на  езика  и  пра-
вилността на речта. В настоящата работа наблюденията обаче не са свързани с въпросите на
езиковата култура, а с речевата употреба, затова от множеството мнения и оценки по въпроса
тук ще бъде отбелязано само едно уточнение, направено от Л. Андрейчин: “В по-широк сми-
съл на думата борбата за чистота на езика обхваща и борбата срещу употребата на жаргонни
и  паразитни  думи,  както  и  на  груби  диалектизми  в  книжовния  език.  Въпросът  за  пра-
вилността на езика не трябва да се смесва с въпроса за чистотата.“  (Андрейчин 1986: 143).
Интересно в случая е уточнението на автора, че употребата на  паразитни думи нарушава
чистотата, а не правилността на книжовния език. В контекста на умерения пуризъм, с който
се характеризира езиковата ситуация у нас в исторически и особено в съвременен план, ре-
зултатът от «борбата» срещу паразитните думи очевидно е доста далеч от идеалното състоя-
ние на езика, което представят академичните граматики.
Причините за определяне на част от лексемите в структурата на изказването като «паразити»
вероятно са много; в основата на метафоричното терминотворчество може би стои идеята, че
с тези думи говорещите не обогатяват основната информация по темата на разговора, а само
запълват нежелани паузи, печелят време, отлагат реакцията си или се опитват да прикрият
истинските си мнения и оценки по коментираните въпроси. Ако паразитните думи притежа-
ват подобни характеристики, те всъщност трябва да се разглеждат като функционални еле-
менти от структурата на изказването; след като означават отношението на говорещия, те тря-
бва дда се разглеждат на друго равнище, което стои над равнището на изречението. Сред
малцината, заявили такава позиция в периода на «борбата за висока езикава култура», е Й.
Пенчев. При анализа на този тип лексеми като част от вметнатите думи и изрази в българ-
ския език той отбелязва: “Очевидно е обаче, че думи и съчетания като значи, както виждате,
знаете, могат да бъдат употребени и не шаблонно, а на място и следователно да бъдат необ-
ходими за изразяване на едни или други отношения“ (Пенчев 1966: 13). Идеята, че лексикал-



ните средства, определяни традиционно с общото название «паразитните думи», всъщност
са изразители на прагматични по тип отношения, е в основата на анализите, които ще бъдат
представени в тази част от работата. 

1. ПРАГМАТИЧНИТЕ/ДИСКУРСНИТЕ МАРКЕРИ11

За детайлното описание на структурата на изказването са релевантни два типа елементи: 
- елементи, отнасящи се до пропозицията на изказването – това са елементите, които форми-
рат обективното съдържание на изказването; 
- елементи, изразяващи отношението на говорещия  към пропозитивното съдържание на из-
казването -  към изразеното твърдение,  или към интерпретацията на съобщението,  насоч-
вайки слушателя към “прочит“ на съобщението, който съвпада с целите и очакванията на го-
ворещия. 
В лингвистичните изследвания, свързани с прагматиката, устната комуникация, особености-
те на дискурса и на разговора, елементите от втората група се означават с различни термини:
експресивни частици, модални частици, дискурсивни думи, дискурсни частици,маркери или
връзки, прагматични частици или маркери, сигнализатори (cue markers) и под. Разнообразна-
та терминология, разбира се, създава затруднения при анализите. Проблеми възникват и по-
ради факта, че в доста случаи различни изследователи използват един и същ термин за озна-
чаване на различни по съдържание и функция елементи. 
Освен  нееднозначността,  свързана  с  използваната  от  различни  автори  терминология,
затруднения създава и липсата на еднозначно мнение за това кои лексеми влизат в групата
на прагматичните  маркери.  В  изследванията  за структурата  на  изказването  в  английския
език например някои изследователи включват и фрази като you know (вж. напр. Schiffrin   1987;
Erman   2001), докато други (вж. напр. Fraser   1996, 2006) разграничават прагматични от дискурс-
ни маркери и включва във втората група само свързващи средства (connectors) като and и so. В
някои случаи към прагматичните маркери се причисляват и други елементи от изказването,
които  са  свързани  с  реакции  на  говорещия.  Приемайки  едно  най-широко  разбиране  за
прагматичните маркери като лексикални средства за означаване на отношението на говоре-
щия към съдържанието на изказването или към елементи от речевата ситуация, тук е необхо-
димо да се уточни обемът на понятието. На първо място, прагматичните маркери трябва да
се разграничат от фонационните средства (т.н. филъри) от типа а-а-а, ъ-ъ-ъ, м-м-м, хм, които,
наред с повторенията,  вероятно трябва да се приемат като една от особеностите както на
спонтанната, така и на подготвената устна реч: 

Освен тва чухме, че в немалка степен ъ-ъ-ъ нещата зависят и от самите нас (ПР);  Защо ние
тряа да участваме във ъ-ъ  политиката на европейската общност и на ъ-ъ-ъ нашите управля-
ващи да да да прикриваме безработицата (ПР)
Сега  /12 хм/  първото  което  отличава  италианския  от  българския  език  при  употребата  на
местоимения е следното... (ПР)
А вижте / в случая на БДП това не е от вчера / ние си спомняме доста по-ярко младежки
Бузлуджи / (а:) поне по моето скромно мнение (ПР)

11  Прагматични маркери и дискурсни маркери са двата най-често използвани термина при изследване на
лексикалните елементи, с които се означават прагматични по тип отношения. В тази част от работата се
използват  и  двата  термина.  Това  е  свързано  и  с  факта,  че  различните  авторите  си  служат  с  различна
терминология за означаване на сходни езикови феномени. 

12  Със знака / се означава пауза.
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ПРАГМАТИЧНИ АСПЕКТИ НА УСТНАТА РЕЧ

Първоначалните наблюдения върху примери от изследователския корпус с данни за устната
реч показват, че фонационни средства от посочения тип се използват само за да запълнят не-
желани от говорещия паузи в речевия поток. Докато дискурсните маркери показват отноше-
ния  между репликите  или изказванията  в  текста,  посочените  фонационни средства  имат
отношение само към собствената речева продукция на говорещия. В този смисъл филърите
биха могли да имат отношение към групата на прагматично значимите елементи в изказва-
нето само ако в групата на прагматичните маркери се включват и фонетичните средства за
самоконтрол и саморегулация. 
Лексикалните средства от типа на ами, ама, значи, виж какво в българския език трябва да се
разграничат и от междуметията. Елементите и от двете групи обикновено се употребяват в
една и съща позиция, с началото на изказването. Разликата между тях обаче е функционална
– междуметията представят спонтанни реакции на физиологични или емоционални стиму-
ли, докато разглежданите тук лексеми означават различни по тип отношения на равнището
на дискурса и комуникацията. 
В англоезичната литература по прагматика лексикалните показатели на прагматични отно-
шения се разглеждат в рамките на три теоретични подхода. В хронологично отношение една
от първите и основополагащи за изследването на прагматичните маркери е работата на Д.
Шифрин „Discourse Markers“ (Schiffrin   1  987). Авторката разглежда тези елементи, които може
да са както вербални, така и невербални знаци, като част от средствата за повишаване на ко-
херентността на дискурса. Дискурсните маркери са „контекстуални координатори на разгово-
ра, тъй като се използват, за да покажат връзката на изказването с контекст, в който то е
произведено и интерпретирано“ (Schiffrin     1987: 326). 
Според  Шифрин  дискурсните  маркери  са  отворена  група,  чийто  състав  се  попълва  от
различни части на речта. Един от източниците на тази група са съюзите, които по своята гра-
матична природа са зависими елементи със свързваща функция. Разликите между съюзите и
дискурсните маркери се свързват с обсега на действието им: тъй като съюзите свързват фра-
зи, техният обсег е локален, докато обсегът на действие на дискурсните маркери се простира
отвъд равнището на  изречението.  Важно е уточнението,  че дискурсните маркери са мно-
гопланови. Те могат да означават участниците в общуването, информационната натовареност
на  дадени  елементи  в  диалогичното  общуване,  да  представят  части  от  концептуалната
структура,  върху  която  се  основава  изказването  и  под.  Дискурсните  маркери  реализират
функциите  си,  свързвайки  изказването  на  едно  от  тези  равнища,  но  могат  да  разширят
действието си и да означат връзки и между различни планове на дискурса. 
Друга насока за изследване на прагматичните маркери очертават разработките Юкер (Jucker
1993) и Фрейзър (Fraser   1996;  200  6). Систематизирани са основните черти напрагматичните
маркери:
Прагматичните маркери не влияят върху условията за истинност на изказването
Те не участват при формиране на пропозиционалното съдържание на изказването (не допри-
насят за основното/пропозиционалното съдържание на изказването)
Прагматичните маркери са свързани с актуалната речева ситуация, а не със ситуацията, за
която се говори (отразяваната в изказването ситуация) 
Имат  емотивна,  експресивна  функция,  а  не  референциална,  денотативна  или когнитивна
функция. (Jucker 1993: 436)
Фрейзър задълбочава тези насока при анализа на прагматичните маркери и ги представя
като част от езиковата система. Въпреки че не предлага цялостна теоретична концепция, той
променя гледната точка към прагматичните маркери, тъй като ги определя като „елементи от
езиковата система, които не допринасят за пропозиционалното съдържание на изречението,
а  за неговата интерпретация“  (Fraser    1996:  170).  Средствата за означаване на прагматични
отношения според Фрейзър могат да се разделят в четири групи:

Littera et Lingua Series Dissertationes 3, 2013 | 53



• основни маркери (Basic Markers), напр. please13 или елементи, които означават комуни-
кативния статус

• коментарни маркери (Commentary Markers), напр. наречия, които оперират на равни-
щето на изречението frankly, certainly

• паралелни маркери (Parallel Markers), напр. Sir, Your Honour, damned

• дискурсни маркери, напр. and, so, but.
Прави впечатление, че докато за Шифрин дискурсните маркери са отделен клас функцио-
нални елементи, за Фрейзър те са подгрупа в класа на прагматичните маркери, в който, както
вече беше посочено, се включват само свързващи средства, чрез които може да се означи и
кохерентност на равнището на текста/дискурса. 
Третият теоретичен подход при изследване на елементите, с които се означават прагматични
по тип отношения, следва идеите на теорията за релевантността. В тази насока са разработки-
те  на  Д.  Блакмор  (Blakemore   1987;  2002)  за  дискурсните  маркери.  „Всяко  изказване,  всяко
действие в хода на комуникацията включват презумпция за релевантност. Това означава, че
за слушателя изказването е акт на съзнателна и явно реализирана комуникация, при която
говорещият не само се стреми да предаде определено съобщение, но наред с това активно по-
мага на слушателя да достигне до това съобщение. Оптимална релевантност е постигната, на
първо място, чрез презумпцията, че информацията, с която е натоварено изказването, влиза
във взаимодействие с контекста за пораждане на адекватни контекстуални ефекти. На второ
място, чрез презумпцията, че няма да са необходими неоснователни допълнителни усилия за
възстановяване  на  контекстуалните  ефекти.“  (Blakemore   2002:  105).  Дискурсните  маркери
допринасят за оптималната релевантност на изказването. Подобно на Шифрин, и Блекмор
приема, че те не са единен клас езикови единици. 
Във връзка с релевантността на изказването са и постановките на Бринтън за прагматичните
маркери (Brinton   1996): това са елементи, чиято функция е да „изразяват отношение или реле-
вантност на изказването спрямо предходно изказване или целия контекст“(Brinton   1996: 30).
Наред с означаването на оценки и отношения на говорещия, Андерсен (Andersen     2001) свърз-
ва функциите на прагматичните маркери с улесняването на процесите на интерпретиране на
съобщението, насочвайки слушателя към подходящия за целта контекст. 

Въпросът за равнищата, на които действат  лексикалните  маркери на прагматични отноше-
ния, също ще бъда представен накратко, тъй като има пряко отношение към определяне на
значенията, маркирани чрез съответните езикови средства. Според класическите постановки
те се свързват с две равнища, на които реализират обсега си на действие: вътре в рамките на
изказването или на равнището на текста,  като ориентират репликите на говорещите една
спрямо друга или ги поставят в определен, по-широк контекст.  В анализите на примери от
устната реч, предложени тук, се приема, че прагматичнит е маркери действат надизреченско
равнище, което може да бъде свързано с някоя от следните области:

Равнище на текста
Това е полето, в което  действат маркерите, участващи в изграждане на текстовата кохезия и
прогресия. За българския език такива са например фрази като както казах/споменах, впрочем,
между другото, както и да е, няма значение,  както и маркерите за корекция и авторедакция.
Маркерите,  които  оперират  на  текстово  равнище,  са  свързани  с формиране  на  общата
информативна стойност на съобщението. Като насочват слушателя назад в текста, към вече
посочени елементи, или напред, към нововъведената тема, те подпомагат точното разбиране

13  При представяне на класификацията са запазени оригиналните примери на английски от Fraser   1996.
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на вложеното от говорещия послание (пропозитивно съдържание) или на импликациите му.
Следвайки насоката, определена от изследванията на Шифрин, в представените по-горе тео-
ретични постановки езиковите средства, които имат отношение към организацията на текста
и избора на  по-общ контекст  за  интерпретация  на  съобщението,  се  означават  с термина
дискурсни маркери. Те сигнализират вземане на думата, смяна на ролите между участниците в
диалога, въвеждане на нова тема или уточнение към основната, различни по тип отношения
на  говорещия  към  съдържанието  на  съобщението,  както  и  желанието  му  да  моделира
оценките на слушателя за съобщението.

Равнище на междуличностното взаимодействие (социалния контакт)
Маркерите, които функционират на това равнище, се използват от говорещия в случаите, в
които той иска да провокира определени реакции от страна на слушателя на отправеното
към него съобщение (потвърждение, съгласие, приемане и т.н.), напр. чакай; виж (какво); да,
обаче..; добре, но..; ама, разбираш ли, нали, или да даде указания на слушателя за това как, в ка-
къв контекст постави изказването, за да стигне до желаната (от говорещия) интерпретация на
пропозицията.  На  това  равнище  прагматичните  маркери  означават  и  отношения  между
участниците в комуникацията:  абе, частици за контакт, обръщения  и т.н. В структурата на
изказването показателите на социалния контакт може да се открият в различни позиции – в
началото, в средата или в края на изказването. 

Метаезиково равнище (вж. по-подборно у Erman 2001)
Маркерите, които функционират на това равнище, въвеждат коментар  към самото съобще-
ние. Този коментар обаче не се отнася до пропозиционално съдържание на съобщението, а
до импликациите на говорещия и търсения от него ефект. С такива средства се представят и
субективните оценки на говорещия за илокутивната сила на изказването, означават се части
от изказването, които говорещият подчертава или омаловажава чрез употребата на апрокси-
матори:  някакъв, такъв, един вид, така),  модални наречия с фокусираща функция:  просто,
наистина, средства за намаляване на категоричността на казаното: струва ми се, предполагам
и под.

В обобщение на представените мнения по въпроса за теоретичните подходи при изследване
на прагматичните/дискурсните маркери може да се  каже,  че независимо от разнородната
терминология, всички автори извеждат функцията на разглежданите елементи на равнище,
по-високо от равнището на изречението, тъй като те са насочени към интерпретацията на съ-
държанието на изказването в хода на речевата комуникация. С тях се улеснява комуникация-
та, като пред слушателя се представят по-еднозначно комуникативните цели на говорещия;
дават се явни указания към слушателя за това как да тълкува съдържанието на съобщението,
дали да търси допълнителни ефекти,  вложени съзнателно от говорещия.  Наред с това да
изразяват отношения на говорещия към съобщението или към слушателя (или поведението
на слушателя при тълкуване на изказването), лексикалните средства от тази специална група
се използват и за постигане на кохерентност на дискурса. Освен че свързват репликите на
различните говорещи, те показват и как, в какъв контекст, във връзка с какви цели да се
тълкуват тези елементи от речевата  комуникация.  Отворен все пак остава въпросът дали
прагматични и дискурсни функции съвпадат, или са в отношения на допълнителна дистри-
буция, както и дали маркирането на посочените отношения е следствие от функцията им в
речевата практика, или се свързва с тяхното процедурно значение. Тези въпроси са свързани
с  по-общи  теоретико-методологически  проучвания.  Тъй  като  насоката  на  тази  работа  е
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орииентирана към анализ на употребата на конкретни лексиикални единици в реалната ре-
чева комуникация, подобни общотеоретични въпроси няма да бъдат коментирани.
  
В тази работа е избран терминът прагматични маркери, защото той е най-широкият в сравне-
ние с останалите използвани термини, посочени в началото на този параграф. С него могат
да се означават различни по природа и структура лексикални средства за означаване на праг-
матични по тип отношения, тоест отношения, които се пораждат в речевото общуване и са
свързани с желанието на говорещия да постигне определени комуникативни цели, да въз-
действа върху поведението или мнението на слушателя чрез изказването си. Следвайки кла-
сификацията на Фрейзър, дискурсните маркери се разглеждат като част от системата на праг-
матичните маркери и в този смисъл също ще бъдат отбелязвани при анализа на конкретни
примери. Тъй като по своите формални особености и функционална характеристика голяма
част от прагматичните маркери се доближават до частиците, като синоним на прагматичен
маркер тук се използва и прагматична частица. Този избор се свързва и с установената в бъл-
гарското (а и в южнославянското14) езикознание традиция показателите на отношения – мо-
дални, емоционални, експресивни и под., да се включват в класа на частиците.  От друга стра-
на, частиците като «лексикални средства в периферийна граматична функция... сигнализи-
рат  най-вече  отношения  в  сферата  на  модалността,  възприемана  в  най-широк  смисъл“
(Граматика 1999: 360). Като част от групата на служебните думи частиците «...се характеризи-
рат  със  семантична  и  функционална  несамостоятелност  “  (Граматика  1983:  476);  наред  с
формообразуващите и словообразуващите частици в класификациите се посочват и модифи-
циращите частици, част от които са емоционално експресивните частици, напр. ами. 
В изследванията на български език по прагматика частиците се определят и като част от
дискурсивни думи (калка от френското mots du discours); „...в славяноезичната литература за
негови еквиваленти се  приемат  термините  служебни думи,  неизменяеми части на  речта,
частици на речта, модални думи и някои други, но съответствието не е пълно“ (Димитрова
2009: 147). Във връзка с уточненията на терминологичния апарат тук е важно да се отбележи и
наблюдението  на  същата  авторка,  че  „Употребата  на  модалните  частици  е  една  от
дискурсивните характеристики на езика, защото, както е известно, дискурсът е прагматизи-
ран текст. От това следва, че прагматичните значения принципиално могат да имат носители
и от недескриптивен тип.“ (Димитрова 2009: 50). За разлика от дескриптивните думи, недеск-
риптивните думи (типични примери за които са копулата и различните квантори) нямат на-
пълно самостоятелно значение; тяхното значение е контекстуално зависимо, тоест прагма-
тично значение, разбирано като „значението, което думите или изразът придобиват в опреде-
лени ревечи ситуации“ (пак там).

2. ОСОБЕНОСТИ НА ПРАГМАТИЧНИТЕ МАРКЕРИ
При анализа на прагматичните маркери в различни езици като една от отличителните особе-
ности на устната реч най-често се посочват следните техни черти:  
- За разлика от изменяемите и неизменяемите части на речта прагматичните маркери не са
единен клас дума, а по произход се свързват с различни части на речта (съюзи, наречия, гла-
голи, междуметия; за бъллгарския език например ама, ами, значи; просто, така; виж, чакай).
Това е една от характеристиките на дискурсните/прагматичните маркери, която се посочва от
всички  изследователи.  Морфологичната  им  разнородност,  наред  с  липсата  на
вариативност/формоизменение показват, че тези елементи от изказването трябва да се отне-

14 За дискусия по въпроса за избора на терминологичен апарат вж. увода на сборника „South Slavic 
discourse particles“, 2010.
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сат към равнището на комуникативното взаимодействие, на дискурса или на разговора, а не
да  се  правят  опити  за  класифицирането  им  чрез  релевантните  за  пълнозначните/деск-
риптивните думи граматични класификационни признаци.
- Те са сравнително къси лексеми, които подлежат на по-нататъшно фонологично съкращава-
не, напр. ами – ми; значи – начи. Във връзка с прозодичните особености се посочва, че те ня-
мат собствено ударение, образуват акцентна дума с предходната или следващата ги ударена
дума. Това  обаче  не  може  да  се  отнесе  към всички  елементи,  които  функционират  като
прагматични маркери в българския език, тъй като сред тях има и доста дълги лексеми, напр.
повелителните глаголни форми виж, вижте, гледай, чакам. 

• Прагматичните маркери имат свои словоредни особености. Почти всички се появяват в
началото на изречението. Ако прагматичните маркери се явяват в средата или в края
на изречението, те са отделени с пауза и специална интонация, за да се различават от
омонимичните фрази, които са част от изречението, например  разбираш ли във фи-
нална позиция като прагматичен маркер се отделя с пауза за разлика от употребата на
глаголната форма като част от въпросително изречение, оформено с ли. На този факт
ще бъде отделяно по-голямо внимание при конкретните анализи и да не се генерали-
зира, защото има и такива маркери, които не  образуват самостоятелни фрази, нар.
нали  и така в средата на изказването. Прозодичните особености на устната реч като
цяло и на прагматичните мааркери в частност са сравнително слабо проучени, затова
този въпрос би могъл да бъде един от обектите на по-задълбочени проучвания в бъде-
ще. 

• Прагматичните маркери нямат собствено лексикално значение. Това обаче се оказва
доста  дискусионна характеристика – възможно е маркери, които по произход са са-
мостойни пълнозначни думи, да пазят следи от своето основно лексикално значение.
За  българския  език  се  посочва,  че  дори  и  при  прагматични  маркери,  които  по
произход са (противопоставителни) съюзи, се запазват следи от изходното инвариант-
но значение на съюза (вж. Fielder   2010). 

• Тъй като нямат свое пропозиционално значение, те се дефинират по модела на функ-
ционалните думи, чрез определяне на ролята им в изказването – да означават или мо-
дифицират прагматичния аспект на изказването. Тази тяхна особеност е причина те да
се определят като недескриптивни думи, а значението им – като процедурно, тоест
формиращо се при включването на съотвентия маркер в определен дискурс и необхо-
димост да се означат определени комуникативни цели или отношения. 

• Прагматичните маркери не са част от синтактичната структура на изречението. Тради-
ционната граматика ги определя като вметнати части, въвеждащи думи и изрази или
странични думи. Разбира се,  невсички видове вметнати части имат и прагматична
функция в изказването.  Тази характеристика е валидна за показателите на личното
отношение на говорещия или за маркерите на нова тема, на смяна на темата или въ-
веждане на допълнителна информация. Показателите на поредността или подредбата
на елементи от изказването, репликата или текста могат да се разглеждат като „орга-
низатори“  на  дискурса,  дискурсни  маркери.  Пояснителните  изрази  или  изречения
(обикновено отделяни с тирета или със скоби), уточняващи значението на различни
елементи от синтатичната структура, улесняват възприемането и обработката на про-
позитивното съдържание на изказването, така че не изпълняват в същинския смисъл
прагматични функции.

• Те могат лесно да се отстранят, без това да доведе до промяна в смисъла на изказване-
то. Тази особеност на прагматичните маркери също се приема от всички изследовате-
ли и се свързва с факта, че тези елементи не са част от пропозитивното съдържание на
изказвавето, но са включени в изказването като показатели на прагматични по тип
отношения и го модифицират на равнището на дискурса и речевата комуникация. 
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• В прескриптивната (нормативистки ориентирана) граматика прагматичните маркери
са стилистично маркирани и отрицателно оценявани. За тях най-често използваната
характеристика все още е паразитни думи.

• Въпреки стилистичната си маркираност прагматичните маркери имат висока честота
на употреба. От друга страна обаче, макар да имат конвенционален характер, употре-
бата им не е задължителна за нито една речева ситуация или сфера на общуването.
Честотата на употребата на прагматични маркери от разглеждания тип може да се
използва като един от обективните признаци за разграничаване на устна от писмена
реч, а в рамките на устната реч – да диференцира ситуацията, сферата, участниците
или  темата  на  общуване,  напр.  официално  подготвено  публично  общуване  от
спонтанна битова комуникация.

• Прагматичните  маркери модифицират  изказването  като цяло,  а  не  отделни негови
елементи,  както например част от  модалните  наречия или фокусиращите частици.
Това е свързано с равнището, на което се реализират прагматичните маркери и което е
по-високо  в  сравнение  с  равнищата,  на  които  функционират  останалите  части  на
изказването.

• Прагматичните маркери рядко са специализирани в означаването само на едно значе-
ние, затова могат да имат повече от една функция. По този въпрос също няма единно
мнение. Някои автори приемат, че съществува инвариантно значение на съответния
прагматичен маркер, от което в различни случаи, при употреба в конкретен речев акт
се актуализират различни аспекти или варианти на прагматични значения,  между
които не е задължително да има връзка.

Посочените особености на прагматичните маркери определят и спецификата при анализите
им. Тези анализи трябва да се провеждат на равнището на диалога, като се проследяват взаи-
модействието  между  участниците  в  общуването,  динамиката  в  комуникативния  процес,
поддържането  или  промяната  на  темата.  Описанието  на  морфологично  равнище  (при-
надлежност към дадена част на речта, граматични значения при „наследниците“ на изменяе-
ми думи и  под.)  не  може да  насочи към функциите  на  тези елементи на  равнището на
дискурса и комуникацията. Представянето на морфологичната структура може да потвърди
факта, че прагматичните маркери не са самостоятелна част на речта, а функционално опреде-
лена група. 
Синтактичната характеристика на прагматичните маркери се изчерпва с посочване на пози-
цията, в която се употребяват в конкретното изказване, като се уточнени дали това е единс-
твената възможна позиция, напр. абе, ама в началото на изказването, или маркерът може да
се „движи“ и да се включи на различни места в структурата на изказването, напр. нали. Зна-
чението на прагматичния маркер се извежда чрез анализ на контекста, в който е разположе-
но изказването, включващо маркера. При промени в синтактичната позиция трябва да се по-
сочи дали той се употребява с една и съща функция, или променя функционалната си нато-
вареност и означава различни отношения, напр. нали в края на изказването, отделен с пауза,
означава илокутивната сила на изказването (общ въпрос с очакване на положителен отговор),
а  в  средата  на  изказването  и  без  отделяне  с  пауза  маркира само прагматични значения,
свързани с указанията на говорещия към слушателя.  Към тези най-общи характеристи за
съответния маркер се добавят наблюдения за типа комуникация, сферата, ситуацията или за
социалните роли, пола, възрастта или други характеристики на говорещите, в чиито изказва-
ния е употребен. Тъй като в изследванията, представящи отношението между синтаксис, се-
мантика и прагматика, се посочва, че началото на изречението е мястото, което е предпочита-
но от маркерите на прагматични значения, основната част от наблюденията в тази работа ще
бъдат свързани с маркерите именно в тази позиция. Ще бъде отделено внимание и на такива
лексеми, които реализират прагматични функции само ако са употребени в определена пози-
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ция или тип изречение (например нали в съобщителни изречения) или имат специализира-
ни функции при употребата си в различни позиции или части от изказването (например
така в началото, в средата или в края на репликата). Поради динамиката на обекта представе-
ните тук наблюдения не  претендират за изчерпателност,  а  по-скоро поставят основата за
едно пълно и системно описание на прагматичните/дискурсните маркери/частици в българс-
кия език.

3. ПРАГМАТИЧНИ ЧАСТИЦИ В НАЧАЛОТО НА ИЗКАЗВАНЕТО: АМИ
В  системата  от  лексикални  прагматични  маркери  в  българския  език  се  включват  както
еднословни елементи – абе, ами, значи, нали, така, нещо и под., така и фрази – разбираш ли, в
смисъл, както и да е, и така и под. Обект на анализ тук ще бъдат прагматичните частици –
лексеми,  които по произход са служебни думи (съюзи,  въпросителни частици)  и които в
определени  контексти  се  употребяват,  за  да  означат  прагматични,  а  не
граматични/синтактични отношения.  Поради разнообразните значения и най-вече заради
високата  честотаа  на  употреба  в  устната  реч  ка  опредставителен  елемент  от  групата  на
прагматичните частици ще бъде разгледана частицата ами (с варианти еми, ми).
Употребите  на  ами  в  спонтанната  неподготвена  неофициална  реч  вече  са  били  обект  на
подробно представяне (вж. Тишева, Хауге 2001). Направените там изводи за значенията, кои-
то маркира тази прагматична частица бяха проверени върху данни от корпуса, съставен за
целите на настоящата работа. Този корпус е по-широк в сравнение с използвания от Тишева
и Хауге, тъй като включва данни както за разговорната реч, така и за медийната, деловата,
академичната  и  публичната  реч  и  за  компютърно  опосредстваната  комуникация  със
средствата  на  българския  език.  Така  се  повишава  представителността  и  надеждността  на
данните,  което,  от своя страна,  дава възможност направените тук изводи да се свържат с
актуалното състояние на българската устна реч, а не само с един от вариантите (или еле-
ментите от комуникативното пространство), чрез които тя се реализира.
При  употребите  на  ами  като  маркер  на  прагматични  отношения  най-голяма  близост  до
изходното значение на противопоставителния съюз се установява в случаите, когато частица-
та означава вербална реакция, която не съвпада или не отгооваря на очакванията на другия
участник в комуникацията. Такава употреба се реализира във втората реплика от диалогично
единство, което във всички примери от корпуса се състои от стимул въпрос и реакция отго-
вор с начално ами. 
Първата реплика на говорещия Н. от следващия пример включва дълга обяснителна или мо-
тивационна част, с която, освен да даде информация за заниманията си, той се стреми и да
предизвика  интереса  на  събеседниците  си,  които  би  трябвало  да  приемат  направеното
предложение чрез въпросителното изказване в края. Вместо очакваните от първия говорещ
одобрение или интерес към темата, вторият говорещ отговаря доста уклончиво. Частицата
ами в началото на репликата на В. показва, че В. осъзнава, че тази реакция не е очакваната
или  желаната  от  първия  говорещ  –  реакцията  е  по-скоро  отказ,  и  маркира  това  не-
съответствие с прагматичната частица. 

Н: това ли беше. имаше много. тя ми обясняваше жената. понеже нямам дискетки за това
(сочи) някакво представление само вестник (ФС) само за съмнителни и само със (Ф - ъ-ъ) и ми
прозвуча интересно. наистина. само със ритъм и със някакви такива/ правят музика от щра-
кане/ от тропане с лъжици/ не знам си какво. някакви такива неща. искате ли програмки?

В: ами може
Н: и да не искате аз ще ви ги дам (РР)
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Интересна е и втората реплика на Н. – след като е интерпретирал правилно реакцията на В.,
която е по-скоро отрицание, а не приемане на направеното във въпроса предложение, Н. вече
директно заявява целта си. 
Несъответствие между очаквания от първия говорещ отговор и реализирания от втория гово-
рещ се  наблюдава  и  в  следващия  пример.  Вместо  да  представи  информация,  свързана  с
личната мотивация за избора, В. дава други сведения. С  прагматичната частица ами вторият
говорещ маркира неадекватност или несъответствие между репликите в дискурса. Репликата
на Ц. след отговора на В. допълва тази „неадекватна“ реакция по темата.

С: Е зависи дюрон няколко/ ма вики добре първо кажи ми за тебе на какво - за какво ти
трябва компютър ?
В: Ами всъщност то за мене - то е по скоро за сестра ми по хубавото щото тя...(неясно)
Ц: Тя ще играе тетрис (смее се) кажи си най сетне (РР)

Следващият пример показва как с комбинация от прагматични маркери в началото на вто-
рата си реплика говорещата А. означава, че ще представи информация, която по някакъв на-
чин не съответства на очакваното развитие на комуникацията – след като разбира за намере-
нията на Б., говорещата А. иска да мотивира своето поведение, което да съответства на наме-
ренията на А. Вместо директно да заяви, че няма да продължи разговора, А. включва дълга
въвеждаща част преди същинската информацция за своите намерения. В комбинацията от
лексикални прагматични маркери се включва и десемантизираното лично местоимение то,
което в този случай е „знак за изреченска емфаза, когато съдържанието на изречението се съ-
поставя или противопоставя на съдържанието на други изречения в текста“ (Ницолова 1986:
41). То формално въвежда нова тема, или „външна“, или допълваща или индиректно свързана
с основната15:

А: ти какво ще правиш?
Б: на мен ми се ще нещо да понапиша. нещо да понауча/ щото -
А: ам  и то да ти кажа и аз не съм сигурна/ щото нали шест без двайсет имам среща ( –
поглежда си часовника) –

Употребата на ами в комбинация с други лексикални маркери на прагматична информация,
потвърждава и едно наблюдение, свързано със структурата на репликите в диалога – говоре-
щият  удължава изказванията,  които  според него  останалите  участници в общуването  ще
възприемат като неочаквани, неадекватни, нежелани, неприятнит, неприемливи и под. Така
той се стреми да отложи казването на нещо, което не съвпада с очакванията на останалите
участници в комуникацията. По същата причина например в началото на молби, предложе-
ния, подкани, искания и под., които според представите на говорещия за слушателя/адресата
няма  да  бъдат  приети  с  одобрение  или  ще  предизвикат  нежелана  реакция,  се  включва
„подготвителна“  част,  която освен че отлага  същинското съобщение,  създава  по-различен
фон за възприемането му в сравнение с предходния контекст. Тези модели за оформяне на
началото на репликата уточняват твърдението на Врина (1999), че в устната реч ами се упо-

15 Корпус  от  примери от  разговорната  реч  за  употребата  на  то  като прагматична  частица  е  представен  в
изследването на Ковачева (приложение ІІ в Kovatcheva 2012). Интересно е, че в компютърно опосредстваната
комуникация  такива  употреби  са  единични,  а  в  данните  за  публичната  реч,  използвани  в  настоящото
изследване, не бяха регистрирани. Изследването на употребите на то в различни видове изречения, както и
в различен дискурс трябва да бъдат проучени самостоятелно. 
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требява с фатична функция – поддържане на контакта, като паразит и помага на говорещия
при търсене на подходяща дума или израз. В духа на предложените тук анализи може да се
каже, че говорещият не толкова търси думи, по-скоро отлага съобщаването на нещо, което не
съответства на представите на слушателя. Един от начините за отлагане чрез удължаване на
началото  на  такива  изказвания  е  включването  на  прагматични  частици,  употребени  са-
мостоятелно или в комбинация с други „въвеждащи“ фрази като виж, виж какво, виж сега;  да
ти кажа, как да ти кажа;  вижте, всъщност, в действителност и под.
Нежеланият или неочакваният отговор, означен като такъв с употребата на прагматичната
частица  ами,  може да включва и уточнения или пояснения,  които да неутрализират неа-
декватността. Въпросът на С. от следващия пример завършва с нали – очевидно говорещият
очаква положителен отговор. Репликата на В. обаче започва с  еми,  което за С. е сигнал, че
реакцията/отговорът ще се различават от очакваното. Отговорът на въпроса с нали е отрица-
телен; веднага след него следват уточнения, въведени с дискурсния маркер в смисъл, с които
В. се опитва да смекчи неочакваната и вероятно нежелана от говорещия С. реакция.

С: Всичко е ново нали?
В: Еми не е ново в смисъл такъв току що разработено в смисъл такъв на три четири месеца ли
да е колко там в смисъл ..(РР)

Употребата на ами като маркер на комуникативната неадекватност на репликата е регистри-
рано в единични примери от данните за общуването във форуми. Първият участник в кому-
никацията задава въпроса още в началото на репликата си. Интересно е, че той е оформен
като общоотрицателно изречение – с въпроси от такъв тип се постига по-голяма деликатност,
повишава се учтивостта и т.н. и затова те се приемат като граматично средство за изразяване
на прагматични значения. След поредицата от уточнения във връзка с въпроса, които по-
казват осведомеността на говорещия/пишещия, вторият участник в започва репликата си с
ми, за да подготви първия, че следва неадекватен, неочакван отговор. След възприемане на
мторото изказване, чрез механизма на логическия извод (импликацията) първият говорещ би
трябвало да разбере защо е получил неочакван отговор на своя въпрос.

- Eй, нямаш ли си лекар там с който да обсъдиш нещата, да те прегледа, да те изпрати на спе-
циалист, ако се съмнява в нещо? Да ти направят снимки, сонографии, различни тестове?
- Ми нямам си лекар. Така е в третия свят. Просто искам да се проверя и да настоявам да си
направя това което аз кажа а не това което всеки лекар тук ще ме насочи да правя куп не-
нужни изследвания в неговия профил.... (Форум)

Близка до тази функция е употребата на частицата  ами  като указание към слушателя във
връзка с вида на информацията от изказването, в което е включена. Според говорещия, за-
почнал  репликата  си  с  ами,  тази  информация  може  да  е  вече  известна  на  слушателя,
подразбира се от предходния контекст или той може да достигне до нея след прилагане на
механизмите на логическия извод, на базата на общите знания за света. В следващия пример
е представена част от разговор за рибките на един от участниците в диалога и за странните
грижи (или по-скоро липсата на грижи) за тях. В този контекст въпросът на М. изглежда стра-
нен. За да покаже оценката си за качеството на въпроса И. започва отговора си с прагма-
тичната частица ами - и без да задава въпрос, М. сам би могъл да достигне до информацията,
която е въведена след ами.
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М: [и какво стана] 16  с тях накрая?
И: ами: / умряха. (РР)

В данните от компютърно опосредстваното общуване във форуми са регистрирани сходни
употреби на ами като маркер за допълнително търсени контекстуални и други ефекти – акти-
визиране на общите знания за света, логически изводи и под. След като обектът, с който е
свързана темата във форума, е определен като пророчица, вторият участник продължава с по-
редица от асоциации, свързани с тази номинация. С началното ами той показва, че ще вклю-
чи информация (за съответните методи на пророчицата),  която според него е известна на
другите участници във форума. 

05.08.2013 10:4817 - K. 144
Бря, майка му стара! Тая пророчица много надалеч вижда.

05.08.2013 10:51 - G. 115
ами сигурно  има  стъклена  топка  и  вижда  бъдещето  ...и  като  циганина  с  многото

циганчета ,винаги познава..едното вика ще вали,другото ще пече, третото ще е облачно...и
така винаги семейството познава...та и М.. сега чухме това,после ще каже онова и пак ще е
верно.. (Форум)

В следващия пример репликата на ВДГ-3, която започва с ами, е реакция както на изказването
на г-жа Андреева, по което се води дискусия във форума, така и на репликата на предходния
участник S, в която акцентът – и визуално откроен, е именно плащането. В контекста, зада-
ден от  изказванията  на  S  (макар  да  е  разположено  под  репликата  с  ами,  това  изказване
всъщност е репликата стимул за появата на реакцията с ами), ВДГ-3 прави извод за собстве-
ното  си  поведение.  Достигането  именно  до  този  извод  според  него  е  очевидно  и  три-
виалността му е маркирана с прагматичната частица.

10.10.2013 09:22 – ВДГ-3
Ами аз спирам да си плащам здравните тогава. Ще ставам ЦИГАНИН. Да си циганин в БГ е
най-добре

10.10.2013 09:16 - S.
Категорично не трябва да се спира достъпът до лечение на хората, които не са си платили
здравните осигуровки. Това каза пред Нова телевизия министърът на здравеопазването Таня
Андреева.
Смех!  Ти Обамакеър  ли ше  правиш?  Щот  накрая  некой трее  да  ПЛАТИ!  Кой,  кой,кой и
как??? Добре, че ДУМИТЕ нищо не значат и делата са на 180 градуса. (Форум)

В разговорната реч с ами говорещият може да сигнализира и смяна на темата на разговора.
Със същата функция може да се използва и противопоставителният съюз  а. Тази функцио-
нална близост между а и ами показва, че в значението на прагматичната частица са запазени

16  В квадратни скоби са оградени части от изказвания на двама или повече говорещи, които са произнесени
едновременно (части от реплики, коит осе застъпват).

17  В примерите е запазено означаването на часа, за да се покаже поредността на разменените реплики.
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елементи от противопоставителния съюз, с който се свързвапо произход. В следващия при-
мер смяната на темата, направена от А., е неочаквана и вероятно поради това говорещата е
избрала ами за начало на репликата си вместо а. Реакцията на Б. на въпроса на А. – с въпрос
повторение, показва, че Б. не е възприела репликата на А. по начина, по който А. е очаквала
да бъде разбрана. В този смисъл очевидно включването само на прагматична частица като
средство за повишаване на релевантността на изказването не е било достатъчно. Смяната на
темата не е подстатъчно добре подготвено и затова Б. не разбира правилно с какво е свързан
въпросът с начално ами. А. търси допълнителни ефекти с изказването си (това потвърждава
и смеха в края репликата), но Б. не достига до тях.  

Б:  и стават де. имат вкус там на нещо. 
А:  а:. ядеше се?
Б:  полях със лимон едно хубаво. и викам хайде 
А:  ами какво беше мезето? (Ф - смее се)
Б:  мезето...какво мезе? (РР)

Смяната на темата може да става и плавно, без нарушаване на логическите връзки между
изказванията в дискурса.  Въпросът с  ами  се отнася до същия обект,  за който се отнася и
предходната реплика на В., но насочва към друг тип връзки между него и действителността,
които се различават от представените вече в първата реплика. 

В: Фър-фър работи . еми той свърши този (Н) в московския университет / а математи- матема-
тика за вундеркинди дето най- най- най-  учат
А: Ами той не е ли женен?
В: Той с жена си и с детето си. нали ти разправях веднъж той женен за испанка (РР)

Друг вариант при означаване на смяна на темата чрез употребата на прагматичната частица
ами е представен в следващия пример. Преди да зададе въпроса по новата тема (техническите
параметри на компютъра), говорещият С. приключва предходната тема, свързана с причини-
те за търсенетона нов компютър. Обобщението е направено с наречието добре, което в такива
случаи  има  прагматична  функция,  свързана  именно  с  връзките  между  изказванията  в
дискурса. Частицата ми подготвя това обобщение и насочва слушателя към интерпретация на
цялата реплика във връзка с тематичната прогресия. 

Ц: Тя ще играе тетрис (смее се) кажи си най сетне 
В: За: чертаене на сгради съоръжения за аутокад деветнайсет аутокад две хиляди
С: Ми добре кажи ми другите параметри на компютъра (РР)

В обобщение може да се каже, че данните от корпуса, използван в тази работа, потвърждават
направените по-рано изводи за прагматичните значения, които се маркират от ами в начало-
то на репликата при диалогично общуване в неофициални ситуации по различни (не само
битови) теми. Началните  ами, еми, ми  са маркери, които означават едновременно спонтан-
ност на вербалната реакция, оценки на говорещия за контекста, темата или ситуацията, ука-
зания към слушателя за интерпретация на изказването. От тази многоплановост на предста-
вения маркер логично следва и въпросът дали той може да се разглежда и като маркер на
разговорност, а оттам и на типа общуване - спонтанното, неподготвено ежедневно общуване.
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Отговорът на този въпрос беше потърсен чрез анализ на корпус, включващ данни от медий-
ни интервю, които са част от дискусионни или коментарни предавания, водени от утвърдени
журналисти,  и са свързани с обществено значими теми. Събеседниците са предварително
подготвени по темите, които се обсъждат.  Интервютата са проведени в студио; общуването е
диалогично, с участието на двама говорещи. 
Характеристиките на речевата ситуация – официалност, висока степен на подготвеност, зна-
чимост  на  темата,  дистанция  между  говорещите,  налагат  определени  изисквания  към
използваните езикови модели. В този дух и изразяването на отношение към съдържанието
на изказване или към събеседника не би трябвало да става със същите средства, които се
използват в неофициалното общуване. Анализите по тази тема (вж. Тишева  2012) показват,
че при общуването в официални ситуации се прилагат специфични модели, които са изрази-
тели на прагматичното значение, което говорещият „наслагва“ над пропозиционалното зна-
чение на изказването. Ако слушателят не приема, не е съгласен с твърдението на говорещия
или му се противопоставя, в условията на спонтанно битово общуваане това отношение се
означава най-често с използването на прагматични маркери, най-често частиците  абе, ама в
началото на изказването. При официално общуване тези елементи за оформяне на началото
на изказването се използват рядко поради съзнанието на говорещите, че те са маркирани
като разговорни, колоквиални, следователно неофициални и непрестижни. От друга страна,
директното противопоставяне или грубото отричане на твърдение на събеседника се приема
като  нарушение  на  максимите  на  разговора  и  може  да  доведе  до  понижаване  на
имиджа/престижността на публичния образ на говорещия, който в случая се изгражда само
чрез вербални средства.
По друг начин стои въпросът с употребата на прагматичната частица  ами  в примерите от
анализирания корпус. За разлика от  абе  и ама,  ами има доста висока честота на употреба в
диалогичото общуване в медийна среда. Този начин за оформяне на началото на репликата
се използва от гостите в студиото: 

 Ж18: Какви са тези лица / какво разказват / какви истории има във снимките?
С: Ми / различни / примерно младите хора всичките млади хора / въпреки че жените ходят с
техните традиционни облекла / всичките ходеха хванати за ръка (ПР)

Ж: Какво / става наесен според вас?
С: Ами интересното наесен ще бъде отново около БСП (ПР)
Същият модел се открива и в репликите на журналистите:
С: Много повече ми харесват нали като са изкопирани (...)
Ж: Ами то е като разликата да гледаш един филм / на малък екран и в киносалон
С: Да така е / обаче знаеш ли че / като отваряш тая тема / аз примерно сега не обичам да ходя
на кино (ПР)

Целта на  анализите на конкретните примери тук ще бъде да се представят прагматичните
значения, с които говорещите използват тази прагматична частица, и да се сравнят с употре-
бите й в неофициалната (разговорна) реч. Едно от тях се свързва с желанието на говорещия
по различни (прагматични)  причини да  отложи отговора на  зададен към него  въпрос.  В
първия пример, който ще бъде разгледан тук, познанията на събеседника по темата на разго-
вора (той е политолог и политически анализатор) предполагат подготвеност и систематич-

18  В примерите с Ж се обелязват репликите на журналистите, а със С – на интервюираните.
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ност на отговорите му, ето защо той не би трябвало да търси начини да спечели време, за да
подготви отговора си. Въпреки това той започва няколко от репликите си с ами, ми:

Ж: Дали обаче сега като: /виждаме какво се случи със партиите които/ участваха в тази трой-
на коалиция/ можем да кажем/ кой даде най-голямата жертва?
С: Ами: / на пръв поглед най-голямата жертва е НДСВ / защото
Ж: не е в парламента 
С: моля 
Ж: защото не е в парламента?
С: защото не е в парламента / (...) 
Ж: А що се отнася до ДПС (а:) / като следите партията сега и поведението й в парламента //
каква е вашата оценка (ъ:) ДПС е ли опозиция на сегашното управление / или?
С: Ми според мен ДПС категорично е опозиция (...) (ПР)

И двете реплики на журналиста, които предхождат репликите с начално  ами, заавършват с
преки въпроси, които изискват точен отговор. Преди да достигне до фактологичната част на
отговорите, събеседникът включва сравнително дълги въвеждащи части, в които подчертава,
че не претендира за обективност (Ами: / на пръв поглед...; Ми според мен...). В този контекст
частицата ами може да се разглежда като маркери за комуникативна неадекватност в диалога
- нежелание да се даде директен отговор, отлагане на отговора, дистанциране от изразеното
пропозиционално съдържание. 
Следващият пример показва още по-ясно, че частицата ами не е средство за запълване на па-
уза и печелене на време за обмисляне на репликата, тъй като за тази цел събеседникът из-
ползва т.н. филъри, означени тук като (а:).

 Ж: Можем ли да ги идентифицираме / това са хората / от над / средната класа / под сред-
ната класа / най-бедните / или мислещитe?
С: Ами (а:) някои социологически проучвания показаха / че това са действително / (а:) актив-
ните хора (ПР)

И тук, както и в разгледания преди това пример, частицата е  начало на дълга въвеждаща
част  -  някои  социологически  проучвания  показаха,  с  която  говорещият  се  дистанцира  от
същинския отговор на поставения му въпрос. Започвайки изказването си с ами, говорещият
сигнализира (дава указания на слушателя), че репликата му в някаква степен не отговаря на
контекста, зададен от въпроса на журналиста. В случая комуникативната неадекватност се
конкретизира в желанието на събеседника да отложи директния отговор или да покаже, че се
дистанцира от съдържанието на изказването. 
В  следващия  пример  репликата  на  събеседника,  започваща  с  ами,  също  е  реакция  на
същински общ въпрос. След въвеждащата частица е употребено относителното наречие за-
щото – подчинителна връзка за въвеждане на обстоятелствени изречения за причина, с кое-
то в случая говорещият означава връзката между отделните реплики в рамките на дискурса:

Ж.:защо? заради робството ли?
С.: ами защото много векове наред че и десетилетия хайде да кажем България не е България
на своите граждани да вземеме от хиляда осемстотин семсет и осма да я вземем държавата

Littera et Lingua Series Dissertationes 3, 2013 | 65



реално погледнато много повече години и много по-дълъг период тази държава не е била
така да се каже демократична и на гражданите отколкото да е била демократична и то колко
да е била демократична в онея периоди съвсем начални така че българите нямаме отноше-
ние към държавата като към нещо свое [кратка пауза] тва прилича малко (ПР)

Цялата реплика на събеседника е пространен отговоор на въпроса на журналиста. Този отго-
вор е оформен чрез използването на различни прагматични (вероятно реторични според го-
ворещия) механизми: повторения, „включващо“ множествено число при глаголните форми,
маркери за въвеждане на уточняваща информация. Говорещият иска да изрази своето мне-
ние, не да отлага отговора. Прагматичната частица в началото на репликата показва по-скоро
отношението на събеседника към поставения въпрос – отговорът на този въпрос може да
бъде изведен чрез механизмите на логическия извод, чрез анализ на общия фонд от знания
за света. Подобно на говорещите от примера на Спърбър и Уилсън, анализиран в първата
част от текста, и тук събеседникът не отговаря на общия въпрос с директно потвърждение
или отрицание. Така оформен, отговорът цели да предизвика допълнителни ефекти, да акти-
визира знанията на журналиста и най-вече на аудиторията за света и да ги насочи сами да
направят логичните заключения по поставения  въпрос. Сигнал за това намерение на събе-
седника е прагматичната частица, чиято функция в този случай е свързана със стратегията за
повишаване на релевантността на изказването.
При прегледа на мненията за прагматичните маркери беше посочено, че една от функциите
им е да организират дискурса, като означават връзки между отделните реплики или по-голе-
ми комуникативни цялости. Типични дискурсни маркери са лексемите или изразите, означа-
ващи приключване на темата или на диалога. Интересно е, че в разглежданите примери за
общуването в медийна среда говорещите започват и финалната си реплика с ами.  

Ж: На финала / какво ще посъветвате / онези които като мен все още не са почивали и вас /
какво /  на какво да заложат / на сигурното придвижване / кое е по-сигурното 
С: Ами вижте м: мога да кажа че / сигурността в транспорта а: в момента е гарантирана (ПР)

И в този пример говорещият отново не дава директен и категоричен отговор на въпроса на
журналиста. Тази комуникативна неадекватност е маркирана с въвеждащата част, която за-
почва с ами. 

Ако репликата на журналиста не е оформена като въпрос, а съдържа коментар или продъ-
лжение на изказано твърдение, много често събеседниците започват репликата реакция на
посочения стимул с ами, за да подчертаят, че съобщават нещо известно, очевидно, или нещо,
което е логично следствие от съдържанието на предходния контекст или от фоновите знания
или пресупозициите на участниците в комуникацията: 

Ж: Но този въпрос / се състои //... (Н) ... стои 
С: Еми разбира се / в крайна сметка / то няма да може 100% от хората да са / грамотни и: / със
много голяма култура / но въпроса / те може и  5%  да са / въпроса е дали те ще дърпат обще-
ството напред / или пък 
Ж: Добре ама ама сме си/ балканци / Югоизточна Европа 
С:  Еми това е въпрос на историческа съдба 
Ж: Южна Европа както 
С:  Еми това има и  
Ж: Средноевропейска държава 
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С: Ми: не знам / за този географски 
Ж: Географски не може да се вместим  (ПР)

Системната употреба на  еми, ми  от събеседника като прагматичен маркер за тълкуване на
съдържанието на изказването в по-широк контекст (напр. пресупозициите, че фотографът не
се разделя с фотоапарата си и зависи от него) се допълва и от начина, по който е структури-
ран текстът след частиците. Журналистът не е задал въпрос, нито търси потвърждение или
отрицание от страна на събеседника. Събеседникът обаче тълкува предходната реплика като
стимул за изразяване на отношение (приемане или отричане на твърдението) и затова из-
ползва отрицателната частица или наречието сигурно:

Ж: За шест дни аз не си представям че гледаш света извън обектива 
С: Ми не даже в смисъл някои неща не ги кат не съм със фотоапарата някак си не ги виждам
добре не знам това е може би
Ж: Това е някаква зависимост
С: Еми сигурно ма е хубава зависимост  щот се виждат мноо хубаво през обектива всичките
неща или аз така ги виждам не знам
 Ж: Ако не е до тебе фотоапарата ... 
С: Ми не аз нямам такъв случай (ПР)

В подготвеното официално общуване за означаване на посочените прагматични значения
наред с ами се използва и прагматичният маркер значи: 

Ж: Каква е поносимостта ви докъде можете да издържите във критиките които те:  идват
отвсякъде от обществото 
С:  Значи аз  си мисля че ние задължително трябва да  издържим задължително трябва да
издържим защото това го изисква нашия професионализъм (ПР)

Ж: После имаше обаче предварителни присъди 
С: Значи първо / съм длъжна да направя една лека корекция (ПР)

Тук тези употреби на  значи  само са споменати за пълнота на представянето. Сравнението
между функциите на ами и значи като маркери на комуникативни отношения или връзки на
равнището на дискурса трябва да бъде обект на самостоятелно проучване.  

Поради спецификата на медийната ситауция и желанието на гостите да изградят положи-
телен  образ  чрез  речевото  си  поведение  средствата,  чрез  които  се  изразява  оценка  към
предходна реплика, също са обект на подбор и контрол от страна на говорещите. В реплики с
начално ами тази оценка може да варира от съгласие до несъгласие, но рядко стига до проти-
вопоставяне. Употреби по модела, представен в следващия пример, са единични:

Ж: Намеквате че чиновниците си тръгват рано от работа и тръгват към морето ли и заради
тях е направена тази заповед ли 
С:  Еми еми извинете безработните нямат пари да отидат до морето хората които работят в
частния бизнес работят при определен стриктен работен ден ... (ПР)
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Освен частицата  еми,  в началото на репликата е използван още един лексикален маркер –
извинете,  и е приложен механизмът на повторението като начин за изразяване на прагма-
тични отношения. С тази въвеждаща част говорещият подготвя слушателя да интерпретира
изказването по определен начин – в него се изразява отношение към предходната реплика,
което обаче не е положително и поради това се нуждае от по-дълго въведение (отлагане). Го-
ворещият осъзнава, че ще съобщи нещо, което не съвпада с очакванията на предходния гово-
рещ, затова се старае да подготви същинската част от изказването си, включвайки в началото
и елемент (извинете), свързан с регулирането на дискурса, максимите на разговора и учти-
востта.   
Сред анализираните примери за реплики с начално  ами  няма такива, в които частицата е
сигнал за смяна на темата. Това може да се обясни отново със спецификата на речевата ситуа-
ция и формàта на общуването – темите са предварително зададени, обикновено има предва-
рителен коментар по тях преди диалога в студиото; в медийната комуникация от разглежда-
ния  тип водещ (доминиращ)  в  диалога  е  журналистът  и  той определя  преходите  между
отделните елементи от разговора – начало, същинска част и край, както и смяната на темите
в същинската част. Примерите обаче потвърдиха употребата на ами като маркер на оценката
на говорещия за собственото изказване (като несъответстващо на очакванията на слушателя
или на контекста) и като част от указанията, давани от говорещия към слушателя, за начина,
по който да се интрепретира съдържанието на изсазването. Същите употреби бяха регистри-
рани и в примерите от разговорната реч. 
При общуване в официална обстановка се регистри и още една употреба на ами, която веро-
ятно поради спецификата на корпусите с данни за разговорната реч не е представена (или
поне досега не е станала обект на внимание) в тях – употребата на ами в абсолютното начало
на репликите на даден говорещ, в самото начало на общуването. Типичен случай за такива
употреби са например началните реплики на студенти по време на изпити, презентации и
други официални форми на устна академична комуникация:

Ами уважаеми колеги / моята магистърска теза е на тема... (ПР)
Ами аз съм Мария и съм завършила българска филология ... (ПР)
Ами моята  мотивация  да  избера  тази  програма  беше  свързана  с  работата  ми  в  една
фондация ... (ПР)

По същия начин се оформя и началната реплика (първото вземане на думата в рамките на це-
лия диалог) от втория участник в комуникацията. Репликата стимул (репликата на първия
участник) е или въпрос,  или подбудително изказване (подкана)  към конкретния участник
или към групата от участници в комуникацията: 
Ами отличителна черта на допълнението в испански е че винаги се въвежда с предлог (ПР);
Ами:  планът ни включва основни курсове по филологическите дисциплини (ПР);  Ами ако
продължим с академичната кариера ще е най-добре (ПР)
В подобни случаи освен ами се употребява и значи:
Значи_и_и // защо съм определила романа като част от постмодернизма // ами защото при-
тежава много от чертите на постмодерния роман (ПР); Значи // разликите които аз съм откри-
ла в употребата на неопределителните местоимения са следните... (ПР)
Интересно е, че примерите със значи в началото включват и повторение на въпроса или него-
ва парафраза. Повторението на различни равнища – дума, фраза  или изречение, се определя
като прагматичен механизъм, но с него обикновено се насочва вниманието към дадена част
от изказването. В случая с примерите от академичната комуникация чрез повторението гово-
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рещият по-вероятно търси начини да отложи началото на същинското съобщение, тъй като
се опасява, че няма да даде очакваната от другия участник информация. 
Употребите на ами (а и на значи) в абсолютното начало (първото вземане на думата от говоре-
щия) обаче не могат да се свържат със стратегията за печелене на време или отлагане на неа-
декватен отговор:
Ами: уважаеми колеги / моята магистърска теза е на тема... (ПР)
Значи_и_и // а_а уважаеми колеги / аз ще се опитам да представя накратко какво представля-
ва моята курсова работа (ПР)
В такива случаи ами може да се разглежда като сигнал за начало на реплика, „вербален знак“
за вземане на думата или за привличане на вниманието, подобно на вдигането на ръка или
покашлянето, преди участникът в комуникацията да е започнал да говори. Тъй като тук става
дума за означаване на елемент от развитието на диалога, означаване на последователността
от реплики и под., частицата продължава да функционира като прагматичен маркер, но вече
не изразява отношение или оценка на говорещия към съдържанието, а към организацията на
дискурса.  В такъв смисъл  ами  разширява функциите си.  Освен че насочва към определен
дискурс, в който да се интерпретират изказванията в хода на комуникацията, частицата става
и маркер за началната фаза от комуникативния процес. С такава функция обикновено са на-
товарени поздравите  в  началото  на  общуването  и  това  би  било  по-логичното  начало  на
представените тук примери от академичната реч. „Конкуренцията“ между поздравите като
част  от  етикетните  формули или от  особеностите  на  избрания  регистър  с  прагматичната
частица ами при първото вземане на думата от нов участник в комуникацията показва още
веднъж неутрализацията на частицата като разговорен маркер и приемането й като част от
особеностите на устното общуване независимо от средата или ситуацията, в които то проти-
ча. 

Примерите от устната официална и неофициална реч, разгледани в тази част от работата, по-
казват, че прагматичната частица ами ( еми, ми) е част от езиковите средства и при подготве-
но официално, и при неофициално спонтанно общуване. Чрез употребата на ами говорещият
насочва слушателя как да декодира или тълкува изказването, в какъв контекст да направи
това тълкуване, за да достигне най-точно и бързо до вложеното послание или комуникативна
цел. Тези наблюдения разширяват изводите на  Й. Пенчев, че „синтактически несвързани с
изречението думи и съчетания от думи, [...] изразяват отношението на говорещия към това,
за което говори, общата оценка на съобщението, или съдържат указание за неговия източник,
връзката му с други съобщения или с по-широкия речев контекст“ (Пенчев 1966: 12). Интерп-
ретацията  на  употребите  на  ами в  устната  реч във  връзка  с  чистотата  на  речта е  отчита
всички равнища, на които оперира тази частица. Тя имат отношение към организацията на
дискурса,  към „...прагматизацията  на  текста,  на  превръщането  му  в  дискурс“  (Димитрова
2009: 147).
Направените наблюдения за употребата на прагматичната частица ами дават основание да се
направи и още един извод. Елементите, които се употребяват по един и същ начин и при
подготвено  официално,  и  при  неподготвено  неофициално  общуване,  би  трябвало  да  се
разглеждат не само като маркери на разговорната реч, а като маркери на устната форма на
реч, на устна (а не писмена) комуникация. Маркери като разгледаната тук частица  ами  по-
казват формата на общуването, а не средата или сферата, в която то протича. В този контекст
разликите между официалното и неофициалното могат да се определят чрез фреквентността,
с  която се  използват средства от  една и съща група,  в  случая групата на  прагматичните
частици. 
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4. СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ПРАГМАТИЧНИ МАРКЕРИ В НАЧАЛОТО НА 
ИЗКАЗВАНЕТО: ОЗНАЧАВАНЕ НА ОЦЕНКА
Анализът на употребите на прагматичната частица  ами показва, че една от функциите й е
свързана с означаването на отношението на говорещия към предходната реплика, оценявана
като тривиален въпрос, въпрос, чийто отговор се подразбира, или изразяване на отношение
към собствената му реплика - съдържанието на репликата не съответства, по един или друг
начин, на дискурса и слушателят трябва да я интерпретира по по-различен начин, да по-
търси друг контекст за интерпретирането й. Започвайки своята реплика с ами, последвана от
подчертаване, че в изказването ще се представя лична преценка по зададената тема – според
мене, говорещият  подготвя  слушателя,  че  ще  последва  изказване,  което  ще  изисква  по-
различна интерпретация. Твърдението е оформено като „отговор“ на реторичен въпрос; слу-
шателят трябва да направи заключението,  че и самият говорещ е част от множеството на
„незнаещите“:

 Ж: А професор Г. ъ н нали знаете колко ъ e ъ огромно количеството пари които се налива във
здравеопазването в България по различните ъ как да кажа ъ начини !
С:  ами според мене никой не знае точно колко съ наливат ну така или иначе ъ не е само
въпрос на пари начи нека да напраим уговорката че без пари нищо не може да стане a така
или иначе нашия процент от здравния ъ от брутния продукт е не повече от пет процента или
нещо от тоя род плюс доплащането пак няма да стане десет процента пак няа да стане десет
процента (ПР)

Примерът  показва  как  чрез  система от  прагматични средства  –  лексикални прагматични
маркери (частиците ами, (з)начи,  изразите според мене, да направим уговорката, така или ина-
че), повторенията на фрази, използването на „включващо“ множествено число (да направим)
говорещият се стреми да омаловажи и представяната информация, и собствената си позиция.
Събеседникът не заявава директно, че не няма информация по темата или че не е в състояние
да  направи  във  връзка  с  поставения  проблем.  Слушателят  трябва  по  други  пътища  да
достигне до истинското съдържание, вложено в многословната реплика. Такова речево пове-
дение  е  пряко  следствие  от  желанието  на  говорещия  да  бъде  оценен  положително  и  от
журналиста, и още по-важно – от аудиторията, да изгради положителен (обществен) образ.
Това  се  постига  чрез  сътрудничество  с  останалите  участници  в  разговора  (споменатият
принцип  за  сътрудничеството)  и  спазване  на  поредица  от  конвенции  или  общоприети
представи за езиково поведение, което е подходящо в дадената речева ситуация. 
Максимата  за  учтивостта  (смятана  от  някои  изследователи  дори  за  принцип)  изисква
участниците в разговора да се стремят към съгласие помежду си: съзнателно да намаляват
проявите на несъгласие и съзнателно да увеличават изразяването на съгласие с позициите на
останалите говорещи. Поддържането на диалога, продължаването на темата, дори и без вна-
сяне на нова информация по нея, са част от проявите на сътрудничество. Избягването на гру-
бото директно противопоставяне на останалите участници в разговора е една от проявите на
учтивостта, разбирана в по-широк смисъл – като поддържане на положителния образ на съ-
беседника, а не само във връзка с речевия етикет. 
Екстралингвистичните фактори, свързани със ситуацията, в която протича общуването, и со-
циалните роли на лицата, които общуват,  влият върху избора на конкретни езикови средства
за спазване или за нарушаване на принципа за учтивост. В разговорната реч противопоставя-
нето,  отричанието,  отхвърлянето на изказванията на останалите участници в разговора се
означава директно, с граматични маркери за отрицание (отрицателни частици, отрицателни
глаголни  форми,  отрицателни  местоимения)  или  с  помощта  на  прагматични  маркери  –
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прагматични частици като сигнал за тълкуване на изказването, от което те са част, като отри-
цание (за прагматичните частици вж. напр. Тишева, Хауге 2001; Fielder 2010), сравни:

В: И примерно няма да става за: чертаене .
С: Не бе ще става просто малка информация ще се побира разбираш ли? (РР)

Б: ама аз съм го гледала тоя филм!.
А: ама майко ти че си го гледала хубаво [ма аз не съм] (РР)

Различните прагматични частици, които може да се използват за означаване на противо-
поставяне на предходната реплика, маркират това отношение с различна интензивност. Най-
слаба степен на противопоставяне се  наблюдава в  примерите с  ами,  а най-силна – с  абе.
Между тези два полюса в скалата на отрицанието, отхвърлянето и неприемането се интерпре-
тира интензивността на изразеното отношение чрез ама. От допълнителен анализ се нуждае
въпросът дали ама се възприема по-скоро като средство за директно и грубо противопоставя-
не, тоест по-близо до абе,  или може да се мисли като неутрално средство. Наблюденията на
Филдър, че носителите на българския език не биха употребили ама при наличие на социална
дистанция между участниците в комуникацията е добра изходна база за такъв тип анализи.
От друга страна, дори и при неформално общуване без социална дистанция между говоре-
щите се търсят начини за смекчаване на директното противопоставяне, маркирано от абе, в
случая чрез включване на стандартна етикетна формула:

В: и специално това:/ на айерсито dоcument view архитектурата изобщо не ме кефи.
Б: абе/ моля ти се/ може би не и толкова лоша ама гадно са я направили.

При  официално  общуване  директното  изразяване  на  противопоставяне  би  нарушило
принципа за учтивост в комуникацията и би довело до промени в представите за участници-
те  в общуването, форрмирана на базата на речевото им поведение. От друга страна, използ-
ването на маркерите за противопоставяне, които са част от ежедневното спонтанно неофи-
циално общуване – ама и абе, би довело до смяна (понижаване) на регистъра, а оттам – и до
нарушаване  на  условията  за  успешна  комуникация  поради  „разминаване“  в  кодовете,
използвани от  различните  участници.  За  да  се  избегнат  тези неблагоприятни последици
както за обществения образ на говорещите, така и за успешното реализиране на комуника-
тивните цели, при общуването в официална обстановка се използват друг тип лексикални
маркери за противопставяне или несъгласие. Това ще бъде илюстрирано с анализ на примери
от  медийната  реч –  радио-  и  телевизионни предавания,  свързани с  обществено значими
теми, в които диалогът протича с висока степен на подготвеност по темите, а между журна-
листите и събеседниците им има социална дистанция. 

Ж: Малко е трудно за забелязване наистина / защото доста а: се изличи като субект в публич-
ното пространство 

С: Да / но за сметка на това/ но за сметка на това / неизвестните около / проекта Първанов
по който общественото мнение очевидно продължава да бъде раздвоено/ неизвестните около
този проект също ще бележат предстоящия политически сезон (ПР)
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С: Значи искам да започна от това че ... съвсем различен е проблема на оценката на доказа-
телствата / в смисъл вече когато се приема че тези доказателства са годни / по какъв начин те
ще бъдат оценени / достатъчни или не / за защита на определена теза 
Ж: Добре а: но / трябва ли да има някакъв толеранс на съда (ПР)

И  двата  примера  показват,  че  вместо  да  изрази  директно  своята  отрицателна  оценка  за
твърдението на първия говорещ, вторият говорещ започва репликата си с потвърждение или
положителна оценка на изказаното мнение. След това „положително“ начало  следват изрази,
които показват какво е всъщност отношението му към твърдението на съъбеседника. Така се
оформят почти граматикализирани структури в началото на репликата реакция, съставени от
елементи в определена последователност: 
първият елемент с основно значение изразяване на съгласие или потвърждение: утвърди-
телната частица да, изрази за потвърждение така е, съгласен/съгласна съм, добре и под.; 
вторият елемент изразява противоположното значение – противопоставителните съюзи  но,
обаче. В корпуса такова начало на репликата на втория участник в комуникацията най-често
следва стимул съобщително изказване: първият участник в разговора изразява своето мнение
(формулира твърдение), следва привидно съгласие на втория говорещ с изказаното твърде-
ние, последвано веднага от  маркер за противопоставяне.

В репликата на втория говорещ (реакцията на изказаното твърдение от първия говорещ)
може да присъстват няколко елемента, изразяващи първоначалното съгласие или приемане.
Така  формално се  удържава фразата,  натоварена с  положителна оценка;  говорещият при-
видно „отлага“ противопоставянето, но с включване на модалното наречие вероятно във фра-
зата между да и но все пак изразява и оценка – съмнение в истинността на първото твърде-
ние:

Ж: А МВР / прокуратурата обаче виждат в тази възможност тези хора да останат в ареста ... та-
кива случаи има и такива престъпления са разплитани 

С: Да / най-вероятно е така / но във крайна сметка закона казва... (ПР)

Интересно  е,  че  подобни  средства  за  изразяване  на  несъгласие  се  прилагат  както  от
интервюираните, така и от журналистите:

С: Надяваме се на политическата зрялост на премиера 
Ж: Да / въпроса е обаче и вие да бъдете компромисни  (ПР)

Оценката на говорещите за речевата ситуация (официална, представителна, свързана с
обществено  значими  теми)  влияе  върху  съзнателния  и  целенасочен  избор  на  езикови
средства.  Събеседниците  трябва  да  представят  съдържание  на  изказванията  си,  своите
твърдения според конвенциите на високия регистър, като наред с информативната  функция
създават и поддържат пред събеседника и аудиторията (слушателите или зрителите) положи-
телен си обществен образ (face). С тази цел може да се използва и директното отричане на
предходната реплика, която обаче е оформена като отрицателно изречение. В следващия при-
мер така оформя началото на репликата си журналистът. 

С.: не е както в другите телевизии ето тарифата ето тука толкова [кратка пауза] поканата е без
заплащане тва го обяснявам на зрителите макар че може би не е не е не е коректно
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Ж.: Напротив напротив трябва да трябва да се знае ние така ги тия тия неща направихме без
никакви тарифи за да се знае че тука ъ_ъ_ъ тия ъ_ъ_ъ мойте интервюта не става дума за пари
става  дума  за  тва  че  решихме  да  поканим  шестте м_м първи  по  рейтинг  кандидати  и:
така [кратка пауза]

С категоричното отхвърляне на твърдението, с което завършва репликата на събеседника –
не е коректно – напротив, без да формулира ново твърдение във връзка с коректността, гово-
рещият индиректно цели именно повишаване на престижността на своя обществен образ
като обективен и безпристрастен журналист. Повторението в началото на репликата, като ме-
ханизъм с прагматична функция, служи за насочване на вниманието на слушателя към тази
част от изказването.  
В  анализирания  корпус  примерите  с  директно  заявяване  на  несъгласие,  неприемане  или
противопоставяне са единични. Интересноо е, че говорещите осъзнават неприеливостта на
такава реакция в офиициалната ситуация на общуване, в която протича разговорът, и веднага
след изразяването на отрицание включват изрази, с които се стремят към понижаване на не-
гативната оценка. Такава функция изпълняват например етикетните изрази за извинение:

Ж: Сега / вие сте се обърнали към премиера ... вие ще се съобразите и ще изпълнявате тази
заповед / или имате други намерения 

С: Не просто / извинявам се но нещо което / в Конституцията е гарантирано / не знам кой
би го отменил (ПР)

В разгледаните дотук примери за изразяване на оценка репликата на втория участник е
реакция на  съобщително изказване,  направено от първия говорещ.  Плавното  развитие на
диалога в медийните интервюта обаче не предполага изразяване и от двете страни на мне-
ния, оформени като съобщителни изказвания, а значително по-често редуване на въпрос от
страна на журналиста и отговор на събеседника.  В такива случаи в корпуса с официална
подготвена реч се откриват примери, в които се използва още един от моделите19 за оформя-
не на начало на репликата в неподготвената неофициална реч – репликата реакция на събе-
седника  започва  с  глагол  в  повелителна  форма.  В  разговорната  реч  в  такава  позиция  се
използват императивите на няколко глагола: видя, гледам, слушам, чакам, като поради особе-
ностите на всекидневното битово общуване формите са предимно в единствено число. 

В: не бе/ мен мен принципите си ме кефят само че не ме кефи как са го измислили във веве-
цецето.
Б: ма чакай сега вевецецето. виж сега езика на/ езика е си плюс плюс -.
В: виж сега/ такова -
Б: това че те са го написали по гаден начин (неясно) библиотека: -
В: примерно гледай сега -
Б: гледам  
В: примерно на пи ей пи много повече ме кефи как са направени обектите/ всичко е пъблик/
достъп отвсякъде довсякъде / викаш си ... (РР)

19  Първият модел се свързва употребата на прагматичната частица  ами  в началото на изказването, което е
типично за разговорната реч,  но се приема като начин за изразяване на оценка и в официална ситуация.
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В анализирания корпус примерите са само с императива на видя, и то за множествено число
(учтива форма):

Ж: Иначе доволен ли сте от вашата съдба// съжалявате ли за нещо/   което се е случило или
не се е случило? 

С: Вижте: човек не може да съжалява и прекалено да се радва// човек може да изпита
емоции от лошата си съдба... (ПР)

Репликата на журналиста включва два преки общи въпроса, които изискват отговор с да или
не – потвърждение или отричане на това, с което се свързва въпросът, потвърждение или
отричане  на  връзката  между  предиката  и  аргументите  му  и  т.н.  Събеседникът  обаче  не
оформя своята реплика по очаквания начин; на практика той не дава никакъв директен отго-
вор на зададените въпроси. Започвайки с вижте, той показва, че или не желае да отговори на
въпроса (защото не е в състояние да го направи, защото смята, че не е необходимо и под.),
или се стреми да отложи отговора (за да го обмисли, да го постави в адекватен контекст, в
който да бъде интерпретиран по определен начин и т.н).  
Възможно е въпросът в репликата на журналиста да е предхождан от негови разсъждения по
темата,  както и обратното -  разсъжденията да са след въпроса.  В случая журналистът из-
ползва две въпросителни местоимение – какви и коя. Второто въпросително изречение може
да се приеме и като идниректен въпрос. Събеседникът има възможност да избира на кой от
двата въпроса да реагира. 

Ж: Това е основното при социалистите / а при другите  какви са очакванията ви за есента /
вече започнахме да задаваме въпроса коя е вашата кандидатура 

С:  Вижте / ако: едно е сигурно /  то е че последния месец / завърши с много ясни пре-
дизборни обяви (ПР)

Събеседникът привидно дава някакъв - макар и доста описателен, отговор на първия стимул
в репликата на журналиста (частния въпрос с въпросителното местоимение какви). В начало-
то на изказването са включени фрази,  с  които всъщност говорещият отлага отговора.  Из-
ползването на конструкция по модела на условните изречения за логически извод (ако...,
то...) показва допълнителните оценки, с които е натоварена репликата – представя се хипоте-
за, възможност, от една страна, която обаче е характеризирана и чрез прилагателното сигурно.
Според говорещия има вероятност представената възможност да се реализира. Така събесед-
никът натоварва репликата си с информация, която слушателят трябва да обработи чрез при-
лагането на логически процедури, а не само като възприеме лексикалните елементи, предста-
вящи отговора, и осмисли значението им. Индиректното «завоалирано» говорене, имплика-
циите изискват разширяването на контекста, в който да се интерпретира изказването - слу-
шателят трябва да е запознат със събитията през последния месец, за да разбере отговора.
Въвеждащата фраза насочва вниманието на адресата към това, че за обработката на твърде-
нието, представено в изказването, наред с използване на знанията за речниковия състав на
езика, ще трябва да се приложат и други знания, които изискват и по-различна интерпрета-
ция. 
Следващият пример представя друг вариант за съвместна употреба на лексикални прагма-
тични маркери. Репликата на журналиста съдържа въпрос, но той може да се тълкува по-ско-
ро като реторичен похват, отколкото като същински въпрос:
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Ж.: но те не разбраха ли че когато искаш всички да те обичат накрая нищо не става и накрая
никой не те обича
С.: ами явно не го разбират ето вижте че тва е абсолютна въртележка постоянно постоянно но
понеже във България няма точни граници норми ясни правила никой не може да каже в
България дали въпреки че да речем не им решаваш проблемите на хората те няма да те избе-
рат много чести са случаите да те избират и тогава те си казват ми за какво (ПР)

Събеседникът приема, че в репликата на журналиста се съдържа въпрос, и затова започва
своята  реплика с  отговор.  Прагматичната  частица  ами  показва оценката  на  говорещия за
предходната реплика – отговорът на зададения въпрос е очевиден, всеки може да достигне до
него. След това начало събеседникът представя своята позиция по темата. Началото на изло-
жението му е маркирано с ето вижте – фрази за привличане на вниманието към това, което
ще последва в изказването. Изразено е твърдение - тва е абсолютна въртележка, а важността
му е подчертана чрез лексикалното повторение непосредствено след него (а повторението,
подобно на удвояването на аргументи, е механизъм с прагматична функция). Мотивацията
на изразеното твърдение е доста непоследователна и незавършените фрази показват това. На
синтактично равнище комбинацията на изречения с различна структура (безлични, обобще-
нолични) отразява желанието на говорещия да се дистанцира от съдържанието на изказване-
то  и  така  да  представи информацията  като  обективна.  Включената   в  края  на  репликата
препредадена „чужда реч“ е оформена по модела на тези конструкции от разговорната реч,
със запазена прагматична частица в началото. Незивисимо от тази смяна на регистъра в края
на репликата, като цяло събеседникът се стреми да не заявява директно личната си позиция,
а  отново насочва слушателя към това  да  направи своите  изводи по темата  на  разговора.
Прагматичните маркери в началото на изказванията са указанията на говорещия за начина,
по който трябва да се възприеме и оцени репликата му от слушателя, така че да достигне до
вложеното от него (говорещия) съдържание. 
Наблюденията върху данните за устната комуникация в медийна среда (радио-  и телеви-
зионни интервюта) показват, че официалната ситуация, социалната дистанция между говоре-
щите,  значимостта  на  проблематиката,  високата  степен  на  подготвеност  по  конкретните
теми, както и разбирането на интервюираните за комуникацията чрез медиите като част от
средствата за създаване на положителен обществен образ влияят върху избора на езикови
средства и модели. Общуването не преминава в сферата на всекидневния регистър. Използва-
нето на  различни прагматичните  частици за оформяне на  началото на  репликите  е  сред
малкото прояви на промяна в избраната езикова стратегия.  При това обаче участниците в
общуването съзнателно подбират такива прагматични средства, които според техните оценки
имат по-висок статут или се приемат за неутрални (не се оценяват като типично разговорни).
Направените  анализи  и  обобщения  за  лексикалните  средства,  използвани  в  началото  на
изказването/репликата, с които се предава прагматична по тип информация, дават основание
да се говори за система или йерархия на прагматичните маркери. Тя е определена от типа си-
туация, в която протича устното общуване: 
- маркери, които са част само от неофициалното битово общуване, напр. частицата абе. Това
са разговорни маркери (маркери на разговорна реч) в същинския смисъл на думата. Използ-
ването им извън битовата сфера или неофициалното спонтанно общуване показва или смяна
на регистъра (която може да бъде свързана с различни комуникативни стратегии), или не-
познаване на уместните за ситуацията средства, или неумение тези средства да се използват
в речта. 
- маркери, които са специализирани при общуване в официални ситуации, напр. представе-
ните тук маркери за изразяване на оценка (да, но...; да, обаче...), вижте (само в множествено
число,  по  правилото  за  учтивата  форма)  за  въвеждане  на  изказване,  което  трябва  да  се
интерпретира по по-различен начин или в по-различен контекст. Без да доведат до наруша-
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ване на принципите за успешна комуникация, тези средства може да се използват и в неофи-
циална ситуация, която обаче не се реализира със средствата на най-ниския регистър.
- маркери,  които се използват и при официална, и при неофициална комуникация - най-
типичният пример за това е анализираната тук частица ами, както и посочената частица зна-
чи.   Тези средства се възприемат като неутрални – не са маркирани нито като разговорни,
нито като част от „официалното“ публично говорене, еднакво приемливи във всички ситуа-
ции на общуване. Маркерите от този тип вероятно трябва да се разглеждат като показатели
на формата на общуването (устно:писмено) и на степента на подготвеност.

Проверката, разширяването и допълването на тази систематизация е сред целите на бъде-
щи самостоятелни изследвания по въпроса. Наличието на богати бази данни за българската
устна реч в различни сфери и ситуации прави реализирането на тази задача възможно в
близкото бъдеще. 

5. ПРАГМАТИЧНИ МАРКЕРИ В СРЕДАТА20 НА ИЗКАЗВАНЕТО – ТАКА И НАЛИ
При общия преглед на особеностите на прагматичните частици беше посочено, че словоре-
дът е  един от признаците,  според които те могат да бъдат описани или класифицирани.
Лексемите, които се включват в групата на прагматичните маркери, не се отличават с фикси-
рана позиция, не се свързват с определена фраза в изречението (глаголна, именна и т.н.), за-
щото модифициращата им функция се реализира на надизреченско равнище – равнището на
дискурса и комуникацията.  Те  се употребяват в различни области от изказването – в цент-
ралната част, в началото (лявата периферия) или в края (дясната периферия).
Тази словоредна свобода обаче не е абсолютна,  тъй като се наблюдават и някои системни
употреби. В литературата, свързана с прагматичните маркери, се посочва, че преобладаваща-
та част от тях се употребяват в началото на изречението. Това „предпочитание“ към начална-
та позиция е мотивирано и от наблюденията върху формалната синтактична структура на
изречението. В модела на Бенинка (Benincà    2001) за реда на конституентите например има
специално място, отделна фраза за елементите, които оперират на равнището на дискурса,
преди показателите на илокутивната сила (комуникативната цел): 

DiscourceP > ForceP > TopP >FocP > FinP

Зависимостта  между  позиция  и  прагматична  функция  в  българския  език  може  да  бъде
илюстрирана с граматикализираната употреба на глаголната форма вижте, когато тя е в на-
чалото от изказването и след нея няма маркер на подчинително свързване (не следва подчи-
нено изречение). Примерите в предходната част показаха това, както и прагматичните значе-
ния,  които  се  свързват с  тази употреба.  Частицата  че,  независимо дали е  част  от  въпрос,
подкана, заповед или отговор на въпрос, също се употребява в началото на репликата. Анали-
зираните примери с  ами  показваха, че и тя се разполага в началото на изказването или на
репликата21. 
В края на изказването, ако той не съвпада с края на репликата, лексеми от разглежданата гру-
па  се  срещат  по-рядко.  Когато  обаче  краят  на  изказването  е  и  край  на  репликата  на
съответния говорещ, там, наред с маркерите за означаване на отношение към съдържанието

20  Така  условно ще бъде  означавана  областта  между лявата  и  дясната  периферия на изречението.  Там са
позициите на конституентите – аргументи и адюнкти, а между тях се разполагат и различни по характер и
функции  прагматични  маркери.  В  традиционните  описания  на  синтаксиса  на  простото  изречение  в
българския език някои от тези маркери са описани като вметнати части. 

21  Възможно е ами да се намира в края на изказване или реплика, обикновено в комбинацията тъй ами, но в
анализирания корпус няма примери от този тип. 
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на изказването, естествено се разполагат и маркери за обобщение и приключване на темата,
напр. и така. В края на репликата е мястото и за изрази, отразяващи развитието на диалога
(структурата на разговора),  напр.  това е/беше всичко, с това приключваме...,  след които за-
почва финалната част от разговора с размяна на етикетни изрази за благодарности и за сбогу-
ване. Елементи от този тип трябва да се разглеждат самостоятелно, тъй като те изпълняват
няколко различни функции, свързани с различни елементи от речевата комуникация. Освен
като свързващи средства на равнището на дискурса (дискурсни маркери), лексемите за край
на темата, за обобщение и приключване на същинската част от разговора функционират и
като маркери на отношенията между говорещите във връзка с принципа за учтивост. 
Представените в най-общ план словоредни особености на прагматичните маркери показват,
че може да се говори за специализация на области от изречението за  разполагане на опреде-
лен тип маркери и предпочитание на определени маркери към определени позиции. С това
обаче словоредните характеристики на прагматичните маркери не се изчерпват, тъй като има
лексеми с прагматична функция, които се срещат в повече от една позиция. При това промя-
ната в словореда не води до промяна в прагматичната им функция. Примери за такъв тип
маркери намираме в изследванията на Х. Р. Хауге за частиците аджеба (Хауге 2006) и де (Хауге
2012). 
Свободният словоред на частицата аджеба -  в началото, в средата или в края на изречението,
употребата й както в преки, така и в косвени въпроси или във възпроизведена реч не влияят
върху функцията й да означава оценка на говорещия на ситуациите, състоянията или обекти-
те, представени в изказването. Р. Хауге анализира примери от писмената реч, най-вече от ху-
дожествената литература. В корпуса от данни за устната реч, който беше съставен  за това
изследване, тази частица не се среща. Макар при представянето й в речниците да се дава ха-
рактеристика „разговорно“, очевидно употребата й в речевата практика е ограничена и зависи
от редица извънезикови фактори. Примерите тук са от форуми и блогове и са включени само
като илюстрация на словоредните модели. Те показват, че позицията след маркерите на ко-
муникативния статус (въпросителни думи или частици) е предпочитаното място за прагма-
тичния маркер аджеба:
Къде аджеба е това?; Абе аз ставам ли аджеба за предприемач или  съм се объркал нещо;
Защо, аджеба, се занимавам с интернет; Какво аджеба е това?
Наблюденията върху по-широк корпус от данни ще покажат в какви контексти продължава
да се употребява аджеба, дали прагматичната функция е единствената функция на тази лексе-
ма, дали относително фиксирания й словоред е свързан и с по-висока степен на граматикали-
зация и др.
Прагматичните значения, маркирани с частицата де, са различни в зависимост от комуника-
тивния статус на изказването,  от  което тя е  част,  и  позицията й в  него.  В подбудителни
изказвания говорещият употребява тази частица, обикновено в края на изказването, „когато
предполага, че слушащият не очаква подбуда или заповед“ (Хауге 2012: 233). Когато е употре-
бена в средата на съобщителни изказвания, де въвежда изрази за корекции от различен тип:
корекция  чрез  въвеждане  на  нова  референция  (назоваване,  означаване)  на  споменат  вече
обект или парафраза на елемент от предходния контекст, автокорекции, корекции на чуждо
изказване. Много честата употреба на де след изрази за съгласие – добре де, така де, отговаря
по  функция  на  разгледаната  вече  употреба  на  фрази  с  противопоставителни  съюзи  в
публичната реч за изразяване на несъгласие или неприемане на предходно твърдение: „Гово-
рещият предполага, че събеседникът не очаква от говорещия положително оценяване на да-
дената ситуация или състояние на нещата и затова маркира израза с де, вместо напр. така е“
(Хауге 2012: 235). .

Освен частици, в различни части от структурата на изказването могат да се открият и наре-
чия,  които  в  определен  контекст  изпълняват  само  прагматична  функция.  Промените  в
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употребата на показателното наречие там от маркер на ситуационния деиксис в маркер за
деиктичност на равнището на дискурса, граматикализацията на там особено в конструкция-
та  оня там дето,  подпомогната и от общата тендецния към номинализация в спонтанната
устна реч, са обект на специално внимание в изследването на М. Ковачева (вж.  Kovatcheva
2012: 47-56).  Наблюденията върху данните от изследователския корпус, с който е свързано
настоящото изследване, показват, че и друг елемент от системата на показателните (местои-
менни) наречия се употребява с прагматична функция. Става въпрос за лексемата така. Като
елемент  от  системата  на  деиктичните  (показателните)  думи,   така  означава  „тъждество
между  характеристиките  на  два  признака  (статичен  признак,  динамичен  признак  или
признак на признак) или две ситуации“ (Ницолова 1986: 118). Подобно на универсалния но-
минализатор това, заради своята граматична природа така също може да употребява и в но-
минализации на събития, действия, състояния, представени в предходния контекст. В устната
реч това наречие има още по-разнообразни функции, които, оказва се, зависят от мястото му
в структурата на изказването. Те ще бъдат илюстрирани с примери от устно общуване както в
неофициална, така и в официална среда, между участници с различни социални роли и с
различна степен на социална дистанция между тях. 
Първият пример е част от телевизионно предаване, в което се дискутират социално значими
теми. Участник 3. - зрител на предаването, задава въпрос по телефона, участник 1. – журна-
листът, му благодари. Събеседникът – участник 2., започва репликата си с така:

Участник 3. А_а_а много ми е приятно / ъ: да си изкажа мнението / аз съм [...] И какво мисли
да направи той от тука нататък за този много важен въпрос за България ? 
Участник 1. Благодаря! 
Участник 2.  Така /  а:точно преди минути във вашия репортаж се виждаше как аз викам по
адрес на ХХ ела да отговориш за шистовия газ (ПР)

В този случай така има само прагматични функции. От една страна, наречието маркира на-
чало на репликата; то е сигнал за вземане на думата, проверка на канала за протичане на ко-
муникацията, привличане на вниманието на слушателите. Както показаха наблюденията в
предходната част от работата, с такава функция в устната реч се употребяват  значи  и ами.
Конкретната реплика с така от анализирания пример не е първата реплика на този участник
в комуникацията. Тъй като тя е предизвикана от репликата на зрителя (отговор на зрителс-
кия въпрос),  така  може да се разглежда и като прономинализатор, обобщаващ въпроса (в
оригиналната транскрипция репликата на участник 3. е значително по-дълга от представено-
то тук) и процесите, свързани с осмислянето на въпроса и подготовката на отговора. 
Друго значение, което се маркира с участието на лексемата така, е изразяването на съгласие
с предходно твърдение. Тук степента на граматикализация на показателното наречие е висо-
ка, тъй като то е част от устойчива конструкция с участието най-често на глагола съм, на не-
гови синоними с екзистенциално значение или най-общо означаване на действие – така ще
стане, така ще направим, и по-рядко – повторение на глагол, употребен в репликата, по по-
вод на която говорещият изразява своето отношение. При реализиране на тази прагматична
функция в началото на изказването фразата с така, може да се комбинира и с други маркери
за одобрение или приемане – добре, разбира се, съгласен съм. По този начин е оформено нача-
лото на репликата на участник 1. – събеседникът в студиото: 

Участник 1.: ама то обществото са пациентите професор ХХ /  значи ако вие се представя-
те a добре a няма да има проблем 
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Участник 2.: така е  разбира  се  разбира  се e а абсолютно  съм  съгласен ъ центъра  на  на
наште грижи трява да е пациента. всичките усилия на на на: а говоря и като председател на
Кардиологичното дружество пациента е центъра на нашто внимание 
Участник 1.: така / и като излизаме извън празничния тон и стигнем до парите (ПР)

Поредицата от лексеми за означаване на съгласие и повторението на разбира се показват, че
говорещият прави началото на своята реплика по-дълго от очакваното. Този механизъм беше
разгледан при употребите на ами в случаите, в които авторът на изказването очаква, че това,
което  ще съобщи,  няма  да  бъде  прието  или одобрено  от  събеседника или може да  бъде
възприето по нежелан, неточен, неадекватен на комуникативните цели начин. Със същата
функция тук е използвана поредицата от лексикални маркери за изразяване на съгласие.
В разглеждания пример втората реплика на участник 1. – журналиста, също започва с така,
но значението, с което е натоварена лексемата, е друго. Тя маркира обобщение и приключва-
не на предходната тема – за грижите за пациентите в случая, и подготвя въвеждането на нова
тема. Употребата на така като приключващ маркер е свързана с деиктичните характеристики
на наречието на равнището на дискурса и участието му в процесите на номинализация.  
В изследванията на българските местоимения, от които е част и така, възможността за десе-
мантизация и граматикализация е отбелязан отдавна. Насоки за такъв тип анализ на употре-
бите на показателното наречие дават наблюденията на Р. Ницолова:  „Когато говорещият е
затруднен да намери подходящия израз, той поставя на негово място това, такова или така,
които често са синоними универсални заместители“ (Ницолова 1986: 118). Данните от анали-
зирания корпус потвърждават това:

а_а_а от това което във момента е налично на политическата сцена ъ_ъ_ъ ако така трябва да
сравним двамата кандидати ХХ може би със сигурност може да има за: съюзник ХХ защото
знаем че няколко пъти два пъти той беше избиран със техните гласове... (ПР)

Включването и на фонационно средство за запълване на пауза – филъра ъ_ъ_ъ, също говори в
подкрепа на твърдението, че функцията на така в средата на репликата е свързана с търсене-
то на подходяща  дума. Автокорекциите са механизмът, чрез който говорещият представя „на
глас“ процеса на търсене на най-адекватната езикова формулировка.  В следващия пример
така  въвежда  последователно  два  варианта,  отделени  с  пауза,  за  представяне  на  своето
твърдение:

въобще цялата  тая  романтична  любовна  история /  а: звучи доста  сходно  със а: / клишета-
та а: и: /  и се прибягва до тях /  а: според мен а: за да се а: така настоява /  потвърди факта че
тази жена все пак а: не е дошла за да се ожени по сметка / а тя: наистина е влюбена във мъжа
(ПР)

В разговорната реч частицата  де  е един от маркерите за въвеждане на автокорекции (вж.
Хауге 2012).  Официалната ситуация,  в която протича общуването,  налага използването на
други маркери, свързани със структуриране на изказването. Функцията на така като филър
се допълва с указания към слушателя за типа на информацията, която ще последва – пореди-
ца от изрази, от която последният най-точно отговаря на импликациите на говорещия. 
Сред примерите за употребата на така в средата на изказването не са рядкост и такива, в кои-
то наречието е употребено на нетипично място за включване на модификатор от този тип:
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 защото според мен има: много така: принципно различие между начина по който разказва
една жена и: по принцип начина по който разказва един мъж (ПР)

Така следва наречието за количество и степен (квантификатора)  много,  но не е „заместител“
на опората, която много да модифицира; така не е пояснение за начин към прилагателното
принципно.  Показателното наречие е включено в изказването, но не част от синтактичните
конституенти, тоест функцията му е само прагматична. Тя може да се свърже със спомената-
та  вече  възможност  с  така  да  се  запълват  паузи  или  да  се  въвеждат  автокорекции.  В
разглеждания пример обаче няма поредица от варианти, показващи процеса на търсене на
най-добрата формулировка. Удължаването на гласната в края на думата може да се приеме
като факт в подкрепа на първата спомената функция – запълване на пауза по приемлив за
ситуацията начин. 
Така може да се разположи след предлога и пред името в предложна фраза. 

искам да попитам /дали приемате един определен момент / някои / хора / дали сте попадали
на: / така моменти / в които да си личи / че: / те говорят неистини вече (ПР)

Определенията, изразени с наречия, може да се намират и пред, и след съществителното –
много моменти, къщата отсреща.  С такава функция обаче се употребяват наречия от други
групи, а ако са показателни - с друга семантика. Включването на  така  заради търсене на
подходяща дума или автокорекция е малко вероятно, защото говорещият повтаря същото съ-
ществително,  което  е  употребил  в  предходното  изказване.  Повторението  очевидно не  е  с
прагматична  цел,  тоест  не  насочва  вниманието  на  слушателя  към  важна  за  говорещия
информация.  В  такива случаи  така  може да  се  разглежда по-скоро като  апроксиматор  –
прагматичен маркер за омаловажаване на изразено твърдение или намаляване на катего-
ричността  на  изразеното  твърдение.  С  подобна  цел  в  разглеждания  пример  говорещият
използва и термина неистини вместо по-нормалното за неспециализираната реч лъжи. 
Тази функция на така е близка до употребите на неопределителните местоимения някакъв,
един за означаване на различни степени на неопределеност. Интерпретация на случаите, в
които прагматична оценка се изразява чрез неопределителните местоимения,  предлага Р.
Ницолова: „Като представи един определен обект като неопределен, говорещият иска да по-
каже, че за него този обект е маловажен, и поради това се абстрахира от факта, че на него и на
слушателя този обект е известен от по-рано, т.е. изразява се схващането, че маловажното не
следва да се представя като известно, познато.“ (Ницолова 2008: 203).  В следващия пример
възможността за замяна на така с формата на неопределителното местоимение някаква по-
казва, че подобен анализ може да се приложи и за употребите на показателното наречие като
прагматичен маркер:

техните истории всъщност са богати на някакъв вид а: така / обща тъга от миналото / макар
че не са: / тоест не съжаляват за всичко станало  (ПР)

Набюденията върху употребите на така като средство за означаване на елементи от структу-
рата  на  дискурса или разговора,  представени тук,  не  претендират  за  пълнота  и  изчерпа-
телност. Богатата база данни за устната комуникация, събрана по проекта Изследване на моде-
ли и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език
(ФНИ на МОМН, дог. № ДТК 02/11, 16.12.2009 г.),  ще позволи представените първоначални
обобщения да бъдат проверени и уточнени. Все пак още на този етап от проучването на
употребите на показателното наречие така в устната реч може да се каже, че в определени
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позиции и контексти  така  изпълнява само прагматични функции и може да се разглежда
като  още  един  елемент,  попълващ  системата  на  прагматичните  маркери  в  съвременния
български език. 

Сходни промени в употребата и функциите се наблюдават и при въпросителната частица
нали. Тя се употребява в преки общи въпроси или в главни изречения, маркирани с очакване-
то на говорещия да получи положителен отговор. По тази семантична импликация  нали  се
различава  от  останалите  въпросителни частици.  Като  показател  на  илокутивната  сила тя
може да заема различни позиции в  изречението – в началото, ако въпросът се отнася до ця-
лата пропозиция, означена с изречението; в средата на изречението, като при това въпросът е
свързан с думата или фразата, пред която се намира частицата, или в края на изречението (за
употребата на нали като показател на илокутивната сила вж. напр. Тишева 2009). 
Нали е единствената въпросителна частица, която може да се употреби в края на изречението,
като образува отделна фраза, отделена с пауза и специфична интонация от останалите еле-
менти. Такива примери са често регистрирани и в анализирания тук корпус:

А:  пак си облизаха пръстите/ нали?
Б:  ами/ да ( – усмихва се). (РР)

А: то не може да продават за софия: / не то явнo за секи град си: получават разни оферти /
нали 
Б: еми да (РР)

Когато въпросът е свързан с потвърждаване на изразено твърдение, очакванията за положи-
телен отговор може да се представят и с фраза, включваща освен нали и показателното наре-
чие така във функцията му на обобщение (прономинализатор) на представеното твърдение:

А: ти попадаш първо в националното радио / нали така .
Б: а: да . (ПР)

В някои случаи фразата нали така може да се разглежда освен като маркер на въпрос, на кой-
то се очаква положителен отговор, и като маркер за припомняне – актуализиране на предход-
но знание, общо за говорещия и за слушателя. Говорещият желае слушателят да потвърди ис-
тинността на припомненото. 
В представените примери от устната реч  нали  маркира илокутивната сила на изказването,
означава комуникативния му статус като пряк общ въпрос. Тя означава и очакванията на го-
ворещия за поведението на слушателя. Тези импликации са свързани не само с очаквания
положителен отговор,  но и с желанието за продължаване на комуникацията. Позитивните
нагласи на говорещия за сътрудничество в речевото общуване, т.е. продължаване на комуни-
кацията, отвеждат към максимите на разговора и принципа за сътрудничество.. В такива из-
речения може да се говори за съчетаване на синтактичната функция – означаване на илоку-
тивната сила на изказването, с прагматична – представата на говорещия за поведението на
слушателя. 
В устната реч обаче нали се употребява доста често и в съобщителни изказвания. Частицата
не участва в маркирането на илокутивната сила; макар да е част от изказването, тя не транс-
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формира съобщителното изказване във въпросително. Употребата на нали очевидно не е свъ-
рзана с формалните категории на синтактичното равнище, а с означаването на информация,
отношения, представи на равнището на дискурса и комуникацията. Подобна възможност е
отбелязана от Р. Ницолова при анализите на общите въпроси в българския език: “Има случаи
обаче, когато говорещият е убеден, че изказваното от него съждение е истинно и според слу-
шателя, тъй като става дума за съобщение за известен и на двамата факт. Тогава изреченията
с  нали губят въпросителния си характер, доближават се по функция до съобщителните из-
казвания, от които се отличават само по това, че говорещият чрез нали посочва, че не съобща-
ва нищо ново, непознато на слушателя“ (Ницолова 1984: 118). Така може да се определи функ-
цията на нали в следващия пример:

ама не е за черногледство ти знаеш ли какъв живот имам аз от втора година вече не съм се
спрял и всичките сме така / учиш като ненормален работиш / после ходиш / работиш цяло
лято блъскаш прибрах се за един месец във България / нали там хубаво това беше почивка /
обаче после / пак същото и това те / страшен стрес постоянно не се спираш / направо можеш
да полудееш накрая (РР)

Говорещият иска да активизира представите на слушателя във връзка със ситуациите, озна-
чени в изказванията преди и след нали. В началото на репликата е представен напрегнатият
живот в чужбина, който според говорещия е типичният начин на живот за лицата от негова-
та  група (показано чрез  избора  на  обобщено лични изречения,  въведени от  изречение с
обобщителното местоимение всички). На този фон е въведен нов факт – връщането в Бълга-
рия, което се оценява като почивка. Според говорещия слушателят би трябвало да знае как
ще бъде оценено връщането.  Тази импликация за представите на слушателя във връзка с
пропозицията на изказването е маркирана с частицата нали. 
Същата функция е представена и в следващия пример:

А: а/ два три пъти сигурно я е сменил ама не повече.[аквариумчето ей такова малко]
И: [като умря едната другата] / гледам/ беше вътре/ умрялата риба/ една седмица изкара тъй.
А: а то аквариумчето нали ти казвам/ двайсет на трийсет сантиметра няма вътре водорасло
няма нищо. мътилка става за / и охлюв няма там за цяр да почиства.
Е: изроди.

Всички участници в разговора коментират една и съща тема, тъй като всички са запознати в
една или друга степен с нея. В първата си реплика А. дава информация за размерите на аква-
риума, а във втората си реплика очаква от слушателите да активизират тази информация и
на базата на знанията си за света да направят съответните интерпретации на съдържанието
на изказването. Функцията на  нали  като маркер на позната за говорещите информация се
идентифицира още по-еднозначно, тъй като частицата е включена във вметнато изречение
нали ти казвам. 
И в  публичната  реч  нали  също се употребява в  съобщителни изказвания като маркер на
информация, която е позната на говорещия и според неговите представи би трябвало да е
позната и на слушателя. За да е сигурен, че информацията ще бъде интерпретирана точно по
този начин, с изказването след нали говорещият конкретизира с какво се свързва, каква точно
е тази известна информация:
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ясно е че вие не сте компетентен по  тези въпроси цитирате безумията на старата тройна коа-
лиция ХХХ и пак продължавате със старите практики нали отчитате тва което те са правили в
предишни мандати (ПР)

В подробното си изложение участникът Б. от следващия пример дава информация във връзка
с работата си. Вероятно за слушателя това не е позната информация и включването на нали в
началните изказвания от репликата не би било мотивирано от желанието да се активизира
общия фонд от знания  на  участнициите  в  комуникацията.  Говорещият представя едно и
също съдържание (организацията на радиопрограмата) в няколко изказвания.  След като е
информирал слушателя по въпроса, в края на репликата си Б. употребява нали като знак за
припомняне и обобщение на информацията, която вече е известна и за събеседника :

Б: в тези шейсет минути имахме възможност да сложим само една западна песен . [...] и зна-
чи вътре във тези шейсет минути / се пълнеха със две български / една съветска / от со -
цобкръжението полско чешко унгарско / каквото искаш и запълваш / и смяташ шейсет мину-
ти със тези три неща / които задължително трябва да сложиш / нали/ съветско / две българско
А: така: да (ПР)

Ако слушателят не е запознат в предходния контекст или от общия си опит и знания за света
с информацията, която говорещият представя като известна (в конкретния случай - изразява-
нето  на  подкрепа  за  дадена  личност),  или  говорещият  се  съмнява,  че  това  е  известна
информация, в изказването може да се включат указания в каква посока да се интерпретира
съдържанието.  Затова  след  нали  говорещият  уточнява  какво  е  имал  предвид  с  фразата
„всичко възможно“. По същия начин и в следващия пример говорещият уточнява защо се на-
лага да се предаде тази информация и едновременно с това разширява знанията на слушате-
ля:

да не се допусне за- запалването на косите на някой ъ_ ъ_ъ от вярващите а пък и част от дре -
хите тъй като нали дрехите са силно ъ нали нали токсични и оттам по-лесно запалими (ПР)

В примери от разгледания тип  нали  освен като маркер  на  позната,  обща за участниците
информация  може  да  получи  и  още  една  функция  –  да  означи  по-различния  статут  на
следващото я изказване. След  нали  говорещият прави уточнение, като представя референта
на «универсалния заместител» такъв:  

X:  иначе те възприемат като некакво така:[ау:]
В: [ако си си такъв н  а  ли  ] / ако си си българин  тряа да/ все едно/ да се отдръпнеш от българи-
те /за да се ъ: 
X: еми нормално е / кво (РР)

Функцията на нали да означава статута на елементи от изказването – информацията трябва
да се интерпретира по по-различен начин, като уточнение или корекция, може да бъде до-
пълнена, а ефектът да бъде засилен чрез включването и на  други коментарни маркери. В
следващия пример това е фразата в смисъл:

А: я погледни колко [много е] бе.
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Б: [повечето -] майко повечето е вода това/ ох и не им е много полезно/ в смисъл/ нали [не ги
насища].
В: [полезно] им е ама не им е такова. (РР)

От анализите на представените примери може да се направи изводът, че частицата нали, упо-
требена в съобщителни изказвания, означава преценката на говорещия за знанията на слу-
шателя, по-специално представите на говорещия за наличието на знания, които са общи за
всички участници в  комуникацията.  Употребата  на  въпросителната  частица  е  свързана  с
прагматичната функция да се активизират именно тези общи, споделени знанията.  
Нали може да се използва многократно в репликата на един и същ говорещ. С началната фра-
за нали ти каам участникът Б. показва, че в разказа си ще представи известна вече информа-
ция:
 
А: Че аз тва ти казвам за тая цена петстотин 
Б: Нали ти каам то... / нали илчев вика / хиляда марки няа ти смъкнат вика щото / до петсто-
тин съ смъкват нали / и после вика да знаиш че ти ги смъкнаха тез Ф (ъ-ъ) / пари щото носиш
пари в брой / и той почна да ми разпра: / Ф (а-а) вили продавал / дървен материал начи барте-
ри ста:т / реални пари няма / нали пък аз съм дошла с парите там и / кво ли си викат по-добре
тез осем хиляди и четристотин отколкото дървен материал и гуми + (РР)

Повторението на нали може да се свърже с желанието на говорещия освен да поддържа пред-
ставата за наличието на общ фонд знания по темата, с която е свързана конкретната реплика,
и с това, че той проверява индиректно канала за връзка между участниците в комуникацията.
Поддържането  на  диалога,  развитието  на  темата  са  част  от  принципа за  сътрудничество.
Сходни са наблюденията на М. Алмалех за функцията на нареченото от него «вметнато да»:
то е «израз на снемане на напрежението и уверяване, че слушателите, зрителите слушат вни-
мателно и не се разсейват,  т.е.  типично фатична функция за установяване,  поддържане и
приключване на контакт» и още «Такова усилие за поддържането на комуникацията е фа-
тична функция, която може да бъде наречена и обединяваща/обединителна двете страни на
комуникацията» (Алмалех 2006). С повторението на нали говорещият подчертава наличието
на обща база от знания по темата, върху която да се развива разговорът и така приобщава
събеседника си, насочва го към позитивно развитие на комуникацията. Тази способност на
нали не само да маркира въпросите като въпроси с очакван положителен отговор, а съобщи-
телните изказвания – като изказвания, основани на общо знание, води до още една възмож-
ност за употреба. Частицата сама образува отделна фраза в началото на реплика или отделна
реплика в развитието на диалога. С тази конструкция се изразява потвърждение на твърде-
ние, съгласие с мнение и под., представени в предходната реплика:

А.: Много се изморихме вчера, ама пък виж сега колко хубаво е станало, даже на мене ми ха -
ресва 
В.: Нали? (РР)

08:18kanoli1 – Направих груба сметка и се оказва, че на 6-7 ученика се пада 1 учител... Според
мен нормалното е на около 20 ученика да бъде един учител.
08:23nixinko – Нали, друго си е викаш, един учител да им преподава по всички предмети (Фо-
рум)
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Представените примери от устната реч дават основание да се твърди, че в невъпросителни
изказвания нали трябва да се разглежда като прагматичен, а не като синтактичен маркер. Ре-
левантността на изказванията е свързана със знанията на говорещите за света, с общите им
прагматични пресупозиции, с възможностите за достигане до определени изводи на базата
на импликациите. Частицата нали означава указанията на говорещия за това как слушателят
да интерпретира съдържанието на изказването, вложената в него информация и по този на-
чин повишава релевантността на съобщителното изказване. Тя може да показва и отношения
между участниците в речевия акт и става средство за реализиране на фатичната функция на
езика. 

Наблюденията върху употребата  на така в определени позиции – в началото или в края на
изказването, които съвпадат с началото или с края на репликата, в средата на изказването, в
комбинация с филъри, повторени изрази, изрази за уточнение или корекции, потвърждават
тезата, че показателното наречие изпълнява функции на равнището на дискурса, свързани с
регулиране на комуникацията и отношенията между говорещите. Промени във функцията
настъпват и при въпросителната частица  нали,  когато тя е употребена в съобщителни из-
казвания – тя не означава комуникативния статус на изказването, а типа информация или
начина, по който тя трябва да се оценява и интерпретира от слушателя. Наред с това  нали
участва и в управлението на дискурса като средство за поддържане на контакта и положител-
ната оценка на предаваната информация. И двете анализирани лексеми по своята граматична
природа принадлежат към неизменяемите части на речта. Те нямат определен референт в из-
вънезиковата действителност. Включването им в структурата на изказването се свързва с ко-
муникативните намерения на говорещия, отразява отношенията между участниците в общу-
ването. Тези характеристики на така и нали, които те реализират в посочените контексти, да-
ват основание разглежданите лексеми да бъдат включени в групата на прагматичните части-
ци в българския език.
В теоретичния преглед на особеностите на прагматичните частици беше посочено, че те не са
отделен клас думи, самостоятелна част на речта, а функционално определена група, която се
попълва от елементи от другите части на речта. Най-често по произход прагматичните ча-
стици се свързват с неизменяемите части на речта, затова нови «кандидати» за попълване на
тази функционална група трябва да се търсят на първо място там. И двете лексеми, разгледа-
ни в този параграф, са неизменяеми – така по произход е наречие, а нали – въпросителна ча-
стица. Промените в словореда, интонацията, ударението са формалните средства за означава-
нето на новата функция на думите от посочените класове. Когато  така  и  нали  изпълняват
прагматична функция, те не получават логическо ударение. Изключение правят случаите, в
които  така  е  в  началото  на  изказването  и  маркира  обобщение  на  предходно  изказване,
съгласие, приемане на предходното твърдение или се реализира като вербално средство за
означаване на начало на репликата. Прагматичните маркери нямат синтактична функция. В
разгледаните тук примери  така  не се включва в структурата нито на глаголната,  нито на
именните фрази, не се употребява като модификатор. Нали не променя комуникативния  ста-
тус на изказванията, от които е част. Тези наблюдения отново потвърждават тезата, че група-
та на прагматичните маркери в съвременния български език е отворена и продължава да обо-
гатява състава си. 
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В настоящото изследване бяха представени някои от системните езикови средства, използва-
ни в устното общуване, за означаване на прагматична информация. Прагматична е информа-
цията, свързана с различни аспекти от реализирането на езиковите структури в реалното ре-
чево общуване:
- означаване на комуникативните цели на говорещите, които те се стремят да реализират
чрез езикови средства
- изразяванне на  различни по тип отношения към съобщаваното, към слушателите или към
други елементи от речевата ситуация
- предизвикаване на определени реакции или оценки у слушателя/адресата на изказването
- моделиране на контекста, в който да се постави изказването и под. 
Прагматичната информация се проявява при реализирането на формата в определен контекст
или ситуация, а не се съдържа в самата изолирана езикова форма или структура, каквато е
например част от граматичната информация. Това определя и избора на конкретния обект на
анализите – вариантите на българския език «в действие», чиято система се означава с терми-
на съвременна българска устна реч. Устната реч може да се реализира като книжовна (пред-
ставителна, официална, публична) реч или разговорна (спонтанна, битова, неофициална) реч.
На този принцип отговарят и конкретните примери, които са анализирани в работата. В из-
следователския корпус не са включени примери от български диалекти или жаргон. Една от
спецификите на настоящото изследване е свързана именно с използваните примери – това са
примери от реални речеви ситуациии. Примерите са ексцерпирани от съществущите елек-
тронни ресурси (корпуси и бази данни) за съвременната българска устна реч. Допълването на
тези данни с примери от компютърно опосредстваната комуникация дава възможност да се
проследи кои от средствата, типични  за устната реч, се използват и при опосредстване на ко-
муникацията (устно общуване чрез писане). 
Кокретните анализи са насочени към две от системните средства за означаване на прагма-
тична информация: синтактичните механизми, чрез които се променят ловоредните модели
(премествания, дислокации, удвояване) и най-типичните лексикални средства за означаване
на прагматична информация – прагматичните частици. 
Редът на конституентите от синтактичната структура се определя не само от техните грама-
тични (а  понякога  и  семантични)  особености,  но  и  от  прагматичната  им значимост  или
важност за успешното общуване. Синтактичната конструкция, използвана в конкретната ре-
чева ситуация, отразява отношението на говорещия към темата на общуването (предаваната
информация),  като  наред  с  това  насочва  слушателя  към  определена  интерпретация  на
изказването.  Преместването  на  елементи  към  лявата  част  на  изказването  (преместване
напред,  от  зоната  след глагола към позиции пред глагола)  може да  изпълнява различни
функции в дискурса, които обаче в основата си са свързани с желанието на говорещия да
представи два типа информация:  предпоставеният елемент се отнася до нещо,  което вече
експлицитно или имплицитно присъства в дискурса (подобно на анафората); преместеният
елемент е значим, открояващ се, „ярък“ за дадения дискурс. Промяната в словореда на еле-
менти, които типично се разполагат пред глагола, може да бъда както компенсаторен меха-
низъм при преместване на информативно по-значимата част от изказването пред глагола,
така и да е свързана с означаването на референцията в рамките на дискурса или текста.
Наблюденията върху словоредните варианти при реализирането на глаголните аргументи
показват структурната асиметрия между лявата и дясната периферия в българското просто
изречение. Дислокацията е механизъм, който се прилага както в областта пред глагола, така и
в  позициите  след  него.  Резултатите  от  действието  на  този  механизъм  в  двете  зони  са
различни. Изпускането на предлога на от фразата на непрякото допълнение е възможно само
при придвижване на предложната фраза в лявата периферия, в абсолютното начало на изре-



чението. Отделянето с фонологични средства на елементите в дясната периферия (заемащи
финалната позиция в изречението) от предхождащите ги части не е задължително, за разли-
ка от външния топик в лявата периферия. Редът на фразите в лявата периферия е фиксиран,
докато в  дясната периферия,  след глаголната фраза,  са възможни словоредни варианти и
известна свобода в подреждането на фразите една спрямо друга. Механизмите, които опреде-
лят словоредните варианти при лявата и дясната дислокация, също са различни. 
В разработката са разширени и обобщени наблюденията, представени в предходни изследва-
ния, върху системата от лексикални средства, чрез които се маркира връзката между отделни
елементи  на  дискурса,  създава  се  подходящ  (релевантен)  контекст  за  интрепретация  на
изказването или се означава отношение на говорещия или към предаваната информация,
или към събеседника/адресата, или към речевата ситуация. Разглежданите елементи функци-
онират на равнище, по-високо от равнището на изречението, тъй като те са свързани с интер-
претацията на съдържанието на изказването в хода на речевата комуникация. С включването
им в изказването се улеснява комуникацията, като пред слушателя се представят по-едно-
значно комуникативните цели на говорещия; дават се явни указания към слушателя за това
как да тълкува съдържанието на съобщението, дали да търси допълнителни ефекти, вложени
съзнателно от говорещия. Наред с това да изразяват отношения на говорещия към съобщени-
ето или към слушателя (или поведението на слушателя при тълкуване на изказването), лек-
сикалните средства от тази специална група се използват и за постигане на кохерентност на
дискурса. Освен че свързват репликите на различните говорещи, те показват и как, в какъв
контекст, във връзка с какви цели да се тълкуват тези елементи от речевата комуникация. 
Значението на лексикалните прагматични маркер се извежда чрез анализ на контекста,  в
който е разположено изказването, включващо маркера. Към тези най-общи характеристи за
съответния маркер се добавят наблюдения за типа комуникация, сферата, ситуацията или за
социалните роли или други характеристики на говорещите, в чиито изказвания е употребен.
Данните от корпуса, използван в тази работа, потвърждават направените по-рано изводи за
прагматичните значения, които се маркират от ами в началото на репликата при диалогично
общуване в неофициални ситуации по различни (не само битови) теми. Началните ами, еми,
ми са маркери, които означават едновременно спонтанност на вербалната реакция, оценки на
говорещия за контекста, темата или ситуацията, указания към слушателя за интерпретация
на изказването. Ами се употребяява като маркер на оценката на говорещия за собственото из-
казване (като несъответстващо на очакванията на слушателя или на контекста) и като част от
указанията, давани от говорещия към слушателя, за начина,  по който да се интрепретира
съдържанието на изказването и в ситуации на подготвено официално общуване по социално
значими въпроси в медийна среда. И в публичната комуникация, и в разговорната реч тази
прагматична частица разширява употребата си и се използва като сигнал за начало на репли-
ка, „вербален знак“ за вземане на думата или за привличане на вниманието на събеседници-
те.  Със същата функция в същата позиция се използват и  значи  и (и)  така.  Наред с това
наблюденията върху данните за устната комуникация в медийна среда показват,  че офи-
циалната ситуация, социалната дистанция между говорещите, значимостта на проблематика-
та, високата степен на подготвеност по конкретните теми, както и разбирането на интервюи-
раните за комуникацията чрез медиите като част от средствата за създаване на положителен
обществен образ влияят върху избора на езикови средства и модели. Общуването не преми-
нава в сферата на всекидневния регистър. Използването на различни прагматичните частици
и граматикализирани изрази с функция на прагматични маркери за оформяне на началото
на репликите е сред малкото прояви на промяна в избраната езикова стратегия. Очевидно
участниците в общуването съзнателно подбират такива прагматични средства, които според
техните оценки имат по-висок статут или се приемат за неутрални (не се оценяват като ти-
пично разговорни). 
Направените  анализи  и  обобщения  за  лексикалните  средства,  използвани  в  началото  на
изказването/репликата, с които се предава прагматична по тип информация, дават основание
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да се говори за система или йерархия на прагматичните маркери. Тя е определена от типа си-
туация, в която протича устното общуване: 
- маркери, които са част само от неофициалното битово общуване, напр. частицата абе. Това
са разговорни маркери (маркери на разговорна реч) в същинския смисъл на думата. Използ-
ването им извън битовата сфера или неофициалното спонтанно общуване показва или смяна
на регистъра (която може да бъде свързана с различни комуникативни стратегии), или не-
познаване на уместните за ситуацията средства, или неумение тези средства да се използват
в речта. 
- маркери, които са специализирани при общуване в официални ситуации, напр. представе-
ните тук маркери за изразяване на оценка (да, но...; да, обаче...), вижте (само в множествено
число,  по  правилото  за  учтивата  форма)  за  въвеждане  на  изказване,  което  трябва  да  се
интерпретира по по-различен начин или в по-различен контекст. Без да доведат до наруша-
ване на принципите за успешна комуникация, тези средства може да се използват и в неофи-
циална ситуация, която обаче не се реализира със средствата на най-ниския регистър.
- маркери,  които се използват и при официална, и при неофициална комуникация - най-
типичният пример за това е прагматичните частици ами значи, нали, така. Тези средства се
възприемат като неутрални – не са маркирани нито само като разговорни, нито само като
част от „официалното“ публично говорене, еднакво приемливи са във всички ситуации на
общуване.  Маркерите  от  този  тип  вероятно  трябва  да  се  разглеждат  като  показатели  на
формата на общуването (устно:писмено) и на степента на подготвеност.

Проверката, разширяването и допълването на тази систематизация е сред целите на бъде-
щи самостоятелни изследвания по въпроса. Поради динамиката на обекта представените тук
наблюдения по-скоро поставят основата за едно пълно и системно описание на прагматични-
те маркери в българския език. Наличието на богати бази данни за българската устна реч в
различни сфери и ситуации прави реализирането на тази задача възможно в близкото бъде-
ще. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК С АДРЕСИТЕ НА САЙТОВЕТЕ, ОТ КОИТО СА ПРИМЕРИТЕ ЗА ИНТЕРНЕТ ОПОСРЕДСТВАНА 
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