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Увод

1. замисъл, цели, задачи  
и методология на изследването

1.1. в общия замисъл на работата е вложено намерението да се 
вникне в принципите и начините за словесно междуличностно 
взаимодействие, които се проявяват в минималната диалогична 
единица подкана–отговор. 

Обект на изследването е вербалната реакция на подбудата 
в съвременния португалски книжовен език в нейната пълнота и 
сложност – явление, разположено в многомерна система от ми-
словни, психологически, социални и езикови координати. 

Непосредствен предмет на изследване са онези страни и 
пластове на посочената динамична същност, които представля-
ват интерес основно за лингвистичната прагматика, но попадат 
и в обсега на близките области на научно познание, съпричаст-
ни на проблематиката: философия на естествения език, социал-
на психология, теория на комуникацията, анализ на дискурсa, 
анализ на разговора, текстолингвистика. Обзорът на научните 
становища и дискусии по въпросите на словесната интеракция 
разкрива следното положение. Първо, всяко от направленията 
търси равновесието между субективните потребности на гово-
рещите и обективните правила в практиката и засяга функцията 
на езика в условията на междуличностно общуване. Второ, тази 
обща насока е разгърната от сравнително автономни позиции, 
затова е и конкретизирана в много разрези и познавателни об-
рази. Сами по себе си теоретичните постановки, на които се ос-
новава разработката, не създават цялостно впечатление за ди-
алогичната единица, а наблягат на отделни нейни аспекти – от 
крайната формализация през взаимодействащите си ситуативни 
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величини до абстрактната семантична конфигурация. Избраният 
подход (интегриране и преосмисляне на идеи) обхваща различ-
ни страни на езиковата реалност и речевата употреба, предпо-
лагащи специфичен поглед и метод на проучване. Съчетаването 
на взаимодопълващи се гледни точки и включването на повече 
интерпретативни идеи позволяват да се даде точна и подробна 
картина на явлението.

Изследването има за цел да предложи обоснована представа 
за същността, строежа и функциите на словесната реакция на ад-
ресата в диалогичното единство подкана–отговор в съвремен-
ния португалски книжовен език1. Описанието на отговора (от-
звук) на подбудителния изказ налага комбинирането на методи в 
последователното решаване на следните задачи: 

(1) Да се определят прагматични, когнитивни, психосоциални 
и структурни параметри за многопосочен анализ на ответна-
та реплика, който да очертае нейните функционално-кому-
никативни стойности на различни равнища в диалогичното 
езиково пространство, както и повърхнинните Ј характерис-
тики.

(2) Да се систематизира по смислов признак разнообразието от 
изкази за отговор (подбран емпиричен материал) като ком-
плексни гъвкави структури, които служат на дадени цели в 
междуличностното (социално) вербално взаимодействие и 
са показателни за неговия резултат.

(3) Да се изведе и опише ролята на ответната реплика в конту-
рите на диалогичното единство като: 

а) израз на определено комуникативно поведение (в което се 
вплитат конкретна мотивация, нагласа, диспозиция, цен-
ностна ориентация, социални норми и дилеми и др.) и отно-
шение на адресата към предложеното междуличностно вза-
имодействие; 

1 Терминът книжовен език се използва със съдържанието, което влагат 
КБЕ (1966: 66) и Пачев (1993: 140–141), а именно: кодифицирана форма 
на езика с устна и писмена разновидност, норма с наддиалектен харак-
тер, общоприета за всички институции и сфери на обществения живот в 
съответната държава и притежаваща сравнително стабилен лексикален 
състав, установен правопис и произношение на думите, граматика на 
езика и стилистистична диференцираност. 
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б) принос за структурирането на диалога и социалната инте-
ракция (транзакция) и значимост в перспективата на общия 
интерактивен ефект;

в) конститутивен блок в синтагматичните модели на двустран-
ния дискурс. 

(4) Да се посочат възможностите за реализация на изказа(-ите) 
в репликата за отговор и да се отчетат особеностите и тен-
денциите в синтактичното (текстово) оформяне на базовите 
(единични) и комбинираните (сложни) функционални еди-
ници.

Поради комплексния характер на обекта и разнотипността 
на поставените задачи в разработката на материала (теорети-
чен и емпиричен) се използват различни методи. Теоретичната 
база е създадена специално за нуждите на труда. Тя обединява 
известни научни постановки (стартовите знания) и обособява 
конкретна концепция (крайната програма). Прегледът и подбо-
рът на теоретичните позиции изхождат от това, доколко съдър-
жащата се в тях информация може да послужи в планирането и 
осъществяването на изследването. Обработката на емпиричния 
материал се състои в следните операции: наблюдение, описание, 
сравнение, групировка на събраните факти чрез обобщение и 
конкретизация (отчитайки максимален брой признаци), съдър-
жателен и количествен анализ на материала (за установяване на 
общи зони и точни граници, както и процентното съотношение 
между отделните подмножества).

2. езиков корпус на изследването

изследването на ответната реплика в единството подкана–отговор 
предполага анализ на целостта – комуникативното взимодейст-
вие, заключено в минималната диалогична единица с начален 
подбудителен изказ. Наблюденията са насочени основно към 
вербалната реакция на адресата (разгледана успоредно като акт 
и продукт), нейното влияние върху подателя на подбудата, ней-
ното участие в композицията на дискурса и в синтеза на инте-
рактивния резултат. Заключенията се базират на анализ на кни-
жовно фиксирания диалог (т.е. статичен, консолидиран образ на 
диалога в книжовния текст) в перспективата на интерактивната 
организация на социалната речева дейност. 
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Корпусът обхваща 2677 примера. Източник на сведения е 
съвременната португалска литература, отразяваща европейския 
вариант на езика. Включени са главно драматургични произве-
дения и художествена проза, богата на пряка реч (52 заглавия, 
които отговарят на повече от 9220 страници), като се спазва рав-
нопоставеност в обема на представителните текстове от всеки 
автор. 

Изследваният материал съчетава характеристиките на две 
привидно изключващи се реализации на словесното общуване. 
Анализът се простира върху вид „транскрипция“ на междулич-
ностната комуникация и засяга особеностите на устното слово, 
доколкото те може да бъдат предадени със средствата на пис-
меното – книжовната реализация превъзмогва незавършеност-
та и дифузността, характерни за живата, изговаряната реч. За 
разлика от устната реч писмената се характеризира с пунктуа-
ционна и графична оформеност, както и с по-редки нарушения 
на граматиката на текста.  Както уместно обобщава Йотов (2002): 
„Застиналият в двумерното пространство на плоскостта писмен 
текст има своя архитектоника, свои изисквания на граматична 
правилност на изреченията, обусловени от закона на строгата 
симетрия. В писмения текст „безредие“ не се допуска, а ако се 
появи, то бива санкционирано“1. 

Диалогичните реплики в литературното творчество са сти-
лизирана разговорна реч – те се отличават от реалното устно об-
щуване по това, че са предварително подготвени и неограничено 
редактирани. В съдържателен план използваните примери пред-
ставят извадки от разговор между двама активни участници, 
отразяващ (или по-точно пресъздаващ) междуличностно взаи-
модействие в непринудени, привични речеви ситуации. Мини-
малните диалогични единици онагледяват размяната на „изпи-
сани реплики“ в конкретни, но измислени, неспонтанни кому-
никативни събития2. Те са плод на трансформация, т.е. предаване 

1 Разликите между устния и писмения дискурс са описани от още много 
автори, сред които О’Донъл (1974), Браун и Юл (1983: 14–19), Чейф и 
Тенън (1987) Халидей (1989: 92–93), Линел (2005: 18–36), Полтридж 
(2006: 13–15).

2 Подобни графични дешифровки не са „препарати“ от „живата“ тъкан 
на колоквиалния дискурс, а само нейна имитация, модел (Йотов 2002). 
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(маркиране) на симулиран разговорен процес със средствата на 
писмената система независимо от сферата на общуване. Това 
разбиране е предпоставка за избора на основните операции при 
осмисляне и проверка на извлечения практически опит: много 
предположения и изводи относно същността и тенденциите в 
междусубектната (и в частност в устната) комуникация се пре-
насят (екстраполират пространствено) върху реализацията Ј в 
писмената реч.

Възможностите за изследване, които предоставя такъв ези-
ков материал, са изтъкнати от редица учени. Земская и др. (1981: 
7–8) напр. заявяват, че „принципите на построение на разговор-
ната реч я доближават до езика на художествената литература”1. 
Подобно на говорещия субект, който използва разговорната реч, 
авторът на художественото произведение се отнася творчески 
към формата на речта – и на двете изяви е „присъща и свобода-
та в построяването на езиковите единици, и свободата в избора 
на готовите езикови единици от общонародния фонд на дадения 
език“. В убежденията на Лейкоф и Тенън (1984) анализът на из-
куствения диалог позволява да се открие някаква „субективизи-
рана схема за произвеждане на разговора“, или „модел на ком-
петентност, достояние на говорещите в дадена общност“. Линел 
(2005: 32–36, 188) също смята, че научните хипотези, базирани на 
наблюдения върху писмени източници, може да бъдат успешно 
прилагани към устната реч и словесната интеракция като цяло, 
и признава, че анализът на писмения текст е естествената пред-
поставка за осмисляне на езика и дискурса. 

Подходът към корпус, създаден въз основа на писмени 
текстове, се отличава съществено от обработката на корпус от 
разговорна реч. Преди всичко диалогът в готовите текстови ар-
хиви е линеен и сегментиран – налице са ясни граници между 
репликите на отделните говорещи, както и между изказите, по-
дадени от един и същ говорещ. Лингвистичният анализ на лите-

Те са диалогични структури, които създават представа за общуване 
между фикционални персонажи и определят отношенията между автора 
(повествователя), от една страна, и читателя и героите, от друга (вж. 
Фаулър 1994: 173–174). 

1 Преводът на всички цитати от научни съчинения, ползвани в оригинал 
и/или непреведени на български език, е на автора (срв. Литература).
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ратурната творба не изисква специални умения за извличане на 
информация, нито се натъква на необичайни от комуникативна 
гледна точка езикови компоненти (вж. Шорт 1994). В такава база 
данни обаче не може да се проследят особеностите на спон-
танното общуване като интонация, ритъм, паузи, прекъсване, 
застъпване на реплики, едновременно говорене и т.н. Отново 
предвид естеството на източниците и обема на представител-
ния корпус езиковият материал по-трудно може да бъде класи-
фициран по жанрови признаци (напр. сфера на употреба, регис-
тър на общуване, степен на импровизация, социолингвистични 
данни за говорещите и пр.)1. Анотацията при първоначалната 
обработка на текстовете е максимално опростена: ограничава 
се диалогичното единство (обикновено две съседни тематично 
обвързани реплики), отбелязват се комуникативният статус на 
изказа(-ите) в ответната реплика (вкл. емоционалната марки-
раност), отчитат се типовият и конкретният извънречев акт, 
съответно функцията на самата реплика в транзакцията, както и 
синтактичните особености на конструкцията за отговор. Резул-
татите се групират и разглеждат по съответстващи на главната 
цел начини, за да се откроят възможните устойчиви (формални 
и смислови) зависимости между подбудителния изказ и него-
вата вербална реакция и да се установят характерните белези 
на междуличностното взаимодействие, заключено в диалогич-
ното единство. 

3. Структура на изследването 

Трудът се състои от увод, две части, заключение, списък с използ-
ваната литература и приложение. Структурата му е обвързана 
със задачите на изследването, както следва: първата част е насо-
чена към организацията на теоретичния и емпиричния материал, 
а втората – към съдържателната, изразната и формалната страна 
на ответната реплика в диалогичното единство подкана–отго-
вор (описанието се базира на изготвената систематизация на ези-
ковите единици).

1 Полезни насоки за подобни изследвания дава Бийбър (1988; 1995).
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Първата част очертава теоретико-методологическите рамки 
на изследването. Тя е ключова за разработката, защото в нея е из-
ложена системата от възгледи за природата на обекта и начини за 
неговото проучване. Така е създадена подходяща основа, с чиято 
помощ се осъществява анализът и се осмислят резултатите. 

Предмет на изследването в следващата част (Първа, Втора 
и Трета глава) са основните перспективи в интеракцията, изве-
дени въз основа на словесната изява на адресата в диалогично-
то единство подкана–отговор. Проследява се връзката между 
формата и функцията на изказа в ответната реплика въз основа 
на конкретни изреченски структури и се извеждат типовите му 
синтактико-прагматични характеристики. Вербалната реакция 
се описва като линия на комуникативно поведение (в съответ-
ствие с определена нагласа за сътрудничество) според насоката/
релевантността на словесната реакция, интенционалните пла-
стове на езиковата конструкция, съдържанието и конструиране-
то на прагматичния (интерактивния) ход, отношението му към 
механизмите за контрол на диалога и социалното взаимодейст-
вие. В Четвърта глава са засегнати възможности за комбинация 
на прагматични ходове в репликата за отговор. 

В Заключение са обобщени основните резултати, постигнати 
в хода на изследването.
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I част.  
ТеореТико-меТодологичеСки оСнови  

на изСледванеТо

1. Словесното общуване

Предаването на значения и споделянето на знания са дълбоко 
заложени в човешкото поведение и социалните порядки. Сло-
весното общуване е не само уникална способност и начин за 
личностно себеизразяване и утвърждаване, но и движещ ме-
ханизъм и специфична материализация на междуличностните 
отношения. 

В това изследване вербалният обмен се разглежда като съв-
местно изпълнение на двама участници, които си сътрудничат 
за постигането на дадена комуникативна цел1, и още – дейност, 
отличаваща се от други символни прояви или форми на кому-
никация по признаците: 1) семантичност (semanticity), 2) ге-
неративност (generativity) и 3) изместимост (displacement)2. 
Посочените признаци обобщават следните положения: 1) зна-
чението на всеки езиков сигнал съответства на някакъв обект; 
2) въз основа на ограничен брой сигнали (чрез съчетаване или 

1 За разлика от цитираната концепция повечето основни парадигми 
на комуникацията изхождат от индивидуалния акт на разбиране и 
производство на речта (напр. моделът за кодиране–декодиране, ин-
тенционалистката представа, подвижната перспектива и др.). Отн. 
разнообразието в проучванията вж. още Фиске (1990) и Литълджон и 
Фос (2005).

2 Преводът на термините, които не се ползват с известност в специали-
зираната литература на български език, е на автора (за справка в скоби 
е приложено наименованието в оригинал). 
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прегрупиране на символи) може да се образува неограничен 
брой смислени послания, при това всеки „компетентен полз-
вател на езика“ е в състояние да съставя и да разбира изкази, 
които никога не е срещал, но мигновено проумява; 3) говоре-
щият е в състояние да се споделя неща, съществуващи в дру-
го време или пространство (реални или фантазни) (вж. Краус 
2004).

Водещо за изследването е схващането, че при езиковата 
комуникация винаги има някаква надредна социална интерак-
ция, която поражда необходимостта от реч. Общуването не 
е задължително самостоятелно явление, а може да се вплита 
като съставна част (елемент от взаимодействието) и едновре-
менно условие на некомуникативната дейност (вж. Моерман 
1988: 2; Леонтиев 1969: 27, 69; Леонтиев 1997: 27). При всички 
положения то е социално сътворение – процес, успореден на 
извършването на определена съвместна дейност за постига-
не на даден резултат. В тази светлина общуването може да се 
осмисли едновременно като интериндивидуално (междулич-
ностно) явление (форма на социално взаимодействие) и инди-
видуално явление (конкретна личностна реализация) на рав-
нището на социалната ситуация или социалната идентичност 
(вж. Гампърц 1968; Блейкмор 1992: 3–10; Хартли 1993: 20–41; 
Кларк 1996; 2001).  

Словесното взаимодействие може да се разглежда освен 
като факт от действителността и като факт на речта – предаване 
с езикови средства на определен фрагмент от действителността 
и по-точно негов „специфичен образ, оформил се в съзнанието 
на говорещия, т.е. образ, възникнал в резултат на концептуали-
зацията и категоризацията на действителността в човешкото 
съзнание“ (Димитрова 1995)1. Речевото поведение може да бъде 
обяснено само ако езикът се разглежда като динамична знакова 

1 По въпроса Моерман (1988: 120) отбелязва духовито, че „монолитност-
та на ежедневната действителност произлиза от това, че я подпираме 
и измазваме постоянно, докато говорим за света и го изследваме за 
материалите, необходими ни, за да говорим. А под нашето дейно скеле 
може да няма съвсем нищо.”



17 I част. Теоретико-методологически основи на изследването  

система, чиято първостепенна функция е комуникативната1. Тя 
се осъществява чрез постоянно „балансиране между подредения 
характер на мисленето и хаоса на житейските ситуации“ и взе-
мането на езикови решения (Димитрова 1999: 77). И осмислено 
в обратен ред, езикът и речта (конкретната му реализация във 
вид на текст) са свързани диалектически в речевата дейност като 
„непосредствена действителност на мисълта“ (Ницолова 1984: 
23–25)2. Речта представлява „творческа, свободна и целенасочена 
дейност – винаги нова, защото е обусловена от изразните цели на 
говорещите“ (Кънчев 1995: 69)3. Оттам традиционно всяко рече-
во действие се разглежда като целенасочена проява на речевата 
дейност, а неговите изразни средства – като набор от конкретни 
езикови възможности и „последователност от знакови прояви, 
породена в процеса на тяхната интеграция“ (Йотов 2001). Затова и 
езиковите явления се анализират както в самия езиков контекст, 
така и в по-широкия контекст на социално поведение4. Съзна-
телният подбор на наличните вербални средства при осъществя-
ването на някакъв замисъл е оценъчна дейност, предопределена 
от поведенчески константи и променливи, установени социални 
норми и очаквания, ценностна скала, индивидуалност, стратеги-
ческо мислене (вж. Колшански 1984: 136; Вершурен 1999: 55–68; 
Вучева 2006: 243–277; Гибс-младши 2010 и др.). Естествено, нито 

1 В съзвучие с дълбокото убеждение на Колшански (1980; 1984), че общу-
ването е функция и субстанция на езика.

2 Постановката е застъпена по-отдавна в русистиката: езикът е „средство 
за общуването и оръдие за размишлението“ (Звегинцев 1962; Лурия 2006: 
284), той е абстрактна система, внасяща порядък у фактите, наблюда-
вани в речта (Звегинцев 1976: 199). 

3 Още Сосюр (1959: 19) извежда като основна характеристика на речта 
индивидуалните комбинации, които зависят от волята на говорещите. 
По въпроса вж. още Кларк (1985), Косериу (1987), Бело (1991), Марсало 
(1992), Хъдсън (1995: 147–151), Невеш (1997), Бояджиев (2004).

4 Социалното комуникативно поведение е неразривно свързано с широк 
кръг от познавателни, ситуативни и асоциативни фактори (вж. Пачев 
1993: 81–83; Хъдсън 1995: 143–147; Ван Дейк 1997; Крес 1997; Педро 
1997; Виденов 2000; Переш и Моя 2003: 18–19 и др.). Както всяко 
поведение изобщо то „има характер на функция“, т.е. производно 
е на комплекса от императиви на общественото мнение (Виденов  
1999: 94).
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един изказ в протежението на комуникативния обмен не може да 
бъде описан правдиво извън естествената му среда на употреба, 
т.е. обществото, на което служи1.

Установяването на словесен контакт се основава на естест-
вената, ежедневна потребност на участниците да споделят с окол-
ните и да встъпват във взаимодействие с тях, за да удовлетворят 
личните си стремежи или най-вече да поддържат самооценката 
си (вж. Търнър 1988: 61)2. Движещият импулс в човешкото об-
щуване е създаването на психически връзки, приложими в соци-
алната практика. Така междуличностната комуникация може да 
бъде разгледана от две страни. 

От психологическо гледище процесът на вербален обмен се 
подчинява на известните аксиоми за словесното взаимодействие, 
от които на преден план изпъкват невъзможността за некомуни-
кация, неизбежната съдържателност на поведението в интерак-
тивна ситуация и нивата на взаимоотношение в комуникацията 
(вж. Вацлавик и др. 1967:  48–70). Всяко речево действие може да 
бъде осмислено като търсене на допир между два отделни пункта 
в потока от преживявания на всеки от комуникантите3. Натруп-
ването на знания и умения се развива с много по-висока скорост 

1 Тезата е онагледена в остроумния паралел на Ръсел (1959): „Като дете 
имах часовник с махало, което можеше да се откача. Открих, че часовни-
кът върви много по-бързо без махалото. Ако главното предназначение 
на един часовник е да върви, по-добре да няма махало. Вярно,  той вече 
не би могъл да отмерва времето, но това няма значение, ако станеш 
безразличен към неговия ход. Лингвистичната философия, която се 
интересува единствено от езика, а не от света, е също като момчето, 
което харесва часовника си без махало, защото той, въпреки че вече не 
отброява часовете, върви по-лесно отпреди и в по-забавно темпо“.

2 При това говорещите винаги имат огромно желание (осъзнато или 
неосъзнато) да общуват така, че да не си навредят, а по възможност и 
да извлекат някаква полза за себе си (вж. Димитрова 1999: 6).

3 Ефимерността на този контакт е красиво описана и от Моерман (1988: 
30): „Всички наши пълнозначни, последователни, структурно комплекс-
ни и наситено културни съприкосновения (застъпвания) са сигурно 
непреднамерени, неочаквани, подсъзнателни и незапомнени. Никое 
действащо лице не е техен създател. Ние изграждаме своята преживяна, 
споходена, значима социална действителност през клупа на интерак-
тивните процеси – прекалено фини и мимолетни, за да са подвластни 
на мислещия, планиращия Аз.”
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и в по-голяма дълбочина, отколкото говорещият може да преда-
де в общуването – свободното му разгръщане е възможно само 
виртуално. Затова от позициите на психолингвистиката изказът 
може да се сравни с точка – също като нея той няма постоянна 
предполагаема дължина и не претворява напълно постоянното 
движение на усвоеното познание. Нишката, която свързва двата 
центъра на опитност, съставя интерсубективния компонент на 
речевия (извънречевия) акт (вж. Стайлс 1981; Стайлс 1992: 58). 

Въпреки своята спонтанност общуването не възниква про-
изволно, а е подчинено на определена интенционалност. Най-съ-
ществените предпоставки за осъществяване на комуникацията 
несъмнено са общите фонови знания и владеенето на един и същ 
езиков код. За да стигнат до взаимно разбиране, комуникантите 
следва да разполагат със сходна епистемична нагласа и изразни 
възможности. Освен това всеки от тях притежава собствен набор 
от характеристики и ресурси – неговите интенции и действия 
винаги са в съзвучие с определени очаквания, разбирания и ми-
словни категории, а интерпретацията му може да търпи промени 
по време на интеракцията (Литълджон и Фос 2005: 97). Мотиви-
те за общуване се оформят в зависимост от съвкупността на на-
личните информационни обеми, от желанието за осъществяване 
на вербален обмен, от готовността за себеразкриване, съпрежи-
вяване, приобщаване и др. Затова в междуличностното общуване 
се намесват много процеси, които протичат поне отчасти едно-
временно: когнитивно планиране, изпълнение, наблюдение, раз-
биране, съхранение, възстановяване и др. (вж. Ван Дейк 1983а). 
Независимо дали е планирана и дали е под контрола на един или 
повече говорещи, словесната интеракция прокарва осезаема раз-
лика между началния и крайния социален контекст. Диалогът е 
глобалната единица на междуличностното взаимодействие, из-
градена от свързани изкази и притежаваща определена формал-
на и акционална структура.

От друга страна, осмислено като социален феномен, общу-
ването представлява не само „процес на външно взаимодейст-
вие на изолирани личности, а способ за вътрешна организация 
и вътрешна еволюция на обществото като цяло“, т.е. развити-
ето на обществото предполага постоянно диалогично взаимо-
действие между личността и обществото (Леонтиев 1997: 21). 
В частност всяко комуникативно действие удовлетворява или 
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накърнява нормативно предписани социални очаквания или 
конвенции, или добитата чрез опит „социално усвоена рутина“ 
(Хабермас 1999: 56). По същия начин диалогът конструктивно и 
продуктивно може да разклати (макар и временно) условности и 
общоприе ти представи, залегнали в предкомуникативното със-
тояние1. Участниците в общуването договарят своите отноше-
ния, идентичността си2, начините за взаимодействие, смисъла 
на информационните обеми и пораждат собствени норми и нови 
правила, присъщи на естествения контекст. Затова принципно 
се приема, че словесният израз не съответства единствено на 
желанието да се предаде конкретна информация, а е предпостав-
ка за изграждане, поддържане или видоизменение на определе-
но взаимоотношение3 (вж. Сисна и Андерсън 1994; Литълджон 
и Фос 2005: 238). Така и смисълът на всяко езиково послание4 
изпъква като социално ситуиран феномен – той произлиза от 
конкретните обстоятелства на интеракцията, а индивидуалният 
принос на отделния участник не носи смисъл извън пределите 
на ситуацията. Смисълът се появява в интеракция и се постига 
в съвместната дейност на говорещия и слушащия (Краус 2004; 
Полтридж 2006: 54)5. 

1 Това е продължение на мисълта на Звегинцев (1976: 36–37): „Особенос-
тите на външните условия, социалното знание и езиковите форми се 
превръщат от членовете на обществото в инструкции, подложени на 
постоянна интерпретация и реинтерпретация според развитието на 
процеса на общуване.“

2 Литълджон и Фос (2005: 90) заключават, че самоотражателните пред-
стави на личността винаги произлизат от социалното взаимодействие 
чрез договаряне, т.е. когато субектът утвърждава, модифицира или 
предизвиква собствената си идентификация или тази на другите.

3 В концепцията на Ломов (1976) информативната (съдържателната) 
страна на комуникацията е равнопоставена на интерактивната и пер-
цептивната. Те се открояват в следните основни функции на словесното 
общуване: информативно-комуникативна, регулативно-комуника-
тивна и афективно-комуникативна функция. 

4 Отн. измеренията на езиковото послание вж. още Барт (1980).
5 То е защото според Бахтин (1986) „самата ни мисъл – философска, 

научна или артистична – се ражда и оформя в интерактивния процес 
и се бори с мислите на другите, а това не може да не оставя отпечатък 
и върху формите, които изразяват мисълта ни“. 
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Организацията на общуването предполага индивидуалният 
социален участник да проектира както себе си, така и другия (Гу-
дуин и Херитидж 1990). Взаимността в този процес не позволява 
„разцепване“ на междусубектното въздействие, т.е. отделяне на 
дейността на всеки един от социалните партньори като паралел-
но развиваща се и наслояваща се „симетрична“ дейност – имен-
но защото общуването е „взаймодейственост“ и като такава има 
континуално-недизюнктивна природа (Ломов 1975). Затова и 
структурният анализ на индивидуалната дейност е недостатъчен 
за описание на съвместната дейност, защото при все относител-
ната Ј самостоятелност и степен на важност тя остава част от 
едно цяло и търпи влиянието на целостта (вж. Журавльов 1988). 
Както уместно обобщава Бахтин (1986): „Всеки изказ е изпълнен 
с ехо и реверберации на други изкази, с които е свързан посред-
ством духа на общност в сферата на словесната комуникация“ и 
е наситен с „диалогични обертонове“. В този смисъл диалогът е 
ключово понятие за общуването1, защото обхваща не само раз-
мяната на реплики, но и многопластовата съдържателност на из-
каза.

Диалогът обичайно се свързва с прототипната двустранна 
интеракция (вж. Кербра-Орекиони 1997). Възможните кому-
никативни роли са отразени в основните термини адресант и 
адресат2, общо разглеждани като комуниканти, участници в 
речевия акт. По-нататък в изложението те се използват алтер-
нативно с традиционните говорещ и слушащ (слушател) с ясно-
то съзнание, че ролята на говорещ се поема последователно от 
всеки участник (говорещият е привидно активната фигура в об-
щуването, а събеседникът е друг говорещ в изчакване). Новият 
говорещ, както го описва Сусов (2006), създава свое силово поле, 
взаимодействайки с полето на предходния говорещ – така въз-

1 Пак Бахтин (1979: 284) пише: „Диалогът не е преддверие към действие-
то, а самото действие. Да бъдеш, значи да общуваш диалогично. Когато 
диалогът свърши, свършва всичко.”

2 Други подходящи названия за езиковите личности (партньорите в 
общуването) са съответно: създател (автор) на текста, продуктор, 
отправител на съобщението, емитент и аудитор, получател на 
съобщението, реципиент, потребител (вж. Димитрова 2009: 22). В ин-
терактивен план те може да бъдат наречени актори (вж. Педро 1996).
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никва „многополюсно енергийно поле, в което се осъществява 
смяната на центровете на комуникативното пространство“.

И двамата участници в речевия обмен се намират в опреде-
лено предкомуникативно състояние1. За разлика от подателя по-
лучателят на съобщението може въобще да няма потребност от 
междуличностен контакт или (поне теоретично) да не възприема 
посланието. В този случай той упражнява правото си на мълча-
ние, началната реплика в замисления диалог остава без отговор 
(т.е. дискурсът остава привидно монологичен) и словесният кон-
такт застива. Обикновено обаче слушателят реагира с действие 
и/или реч на съдържанието на предходната реплика (т.е. той же-
лае да продължи словесния контакт. Тогава говорещият получа-
ва недвусмислено потвърждение, че ответната страна тълкува 
дадената пропозиция и разпознава съответното намерение. Съ-
беседникът има свободата да се съобрази или не с някой елемент 
от подадената (входна) реплика или с предложеното езиково 
средство (изразен регистър)2. В допълнение може да си служи с 
различни невербални средства, за да заяви активно участие във 
взаимодействието. Когато адресатът последва вербално говоре-
щия чрез релевантен и тематично свързан коментар на казаното, 
са налице две реплики, съставящи минимален диалог. Ако събе-
седникът пренебрегне входната реплика и направи независимо 
изказване, са налице две реплики, които не образуват диалог, а 
два последователни монолога. Това обаче не означава, че в мо-
нолога липсва комуникация, или че при недиалогичното натруп-
ване на реплики не е сигурно, че междуличностният обмен се е 
осъществил3. Всъщност комуникация има и в двата случая, но тя 
е непълноценна, „осакатена“: в първия липсва потвърждение на 
търсената взаимност, а във втория е накърнена предполагаема-

1  То се определя от три основни фактора: знанието за фрагмента от дейст-
вителността, който представлява обект на изказването, емоционалното 
отношение към събитието и волитивното отношение към събеседника 
(вж. още Лакова 2006: 80; Лакова 2007: 132).

2 Отделно от непрестанната селекция между езиково маркирани и ези-
ково немаркирани регистри „всяка езикова личност си има свой начин 
на говорене, свой идиолект“ (Димитрова 1999: 84).  

3 Възприетата тук позиция се различава от мнението на Лакова (2006: 
82–83; 2007: 133–134).
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та тематична1 цялост. Както монологът, така и сблъсъкът на два 
монолога са едностранчиви опити за общуване, но са форми на 
говорене, неизменно насочено към другия2. Подобни случаи са 
своеобразна мъртва точка или „разпад“ на очакваното диалогич-
но единство, но са еднакво показателни за резултата от протича-
щото междусубектно взаимодействие. С оглед на това основната 
цел във всеки анализ на разговора е да се изследват посланията, 
разменени в диадични интеракции, да се открият планомерните, 
обичайните процеси, които са от значение за разговарящите (вж. 
Херитидж 1989). Тази постановка е в основата на една от глав-
ните задачи на изследването, свързана с необходимостта от сис-
тематизация на изказите за отговор на подбудителната реплика 
в диалогичното единство подкана-отговор. В изходната база 
стои разбирането, че словесната реакция има не само информа-
тивна стойност – тя е израз на съзнателно възприето комуни-
кативно поведение, показателно за създаването или развитието 
на определени взаимоотношения и обвързано с надредната со-
циална интеракция – комуникативното действие е производно 
на комплексна индивидуална и взаимна проекция. Конкретната 
езикова конструкция е инструмент за постигане на определени 
цели в междуличностното вербално взаимодействие. Подборът 
на средствата в рамките на известните езикови възможности е 
оценъчна дейност, подчинена на познавателни, психологически, 
ситуативни и социални фактори. Описанието на съдържанието 
и формата на речевия продукт следва да е съобразено с всички 
равнища на езиковата употреба.  

2. равнища на езиковата употреба

Съществено за описанието на езика, речта и речевата дейност е от-
крояването на следните базови понятия: изречение (на равнище-

1 Под тема в изложението се разбира съдържанието, вложено от Добрева 
и Савова (2004: 127): „специфичният зрителен ъгъл, перспективата, 
ракурсът, в който дадена предметна област се представя в текста“. Отн. 
тема и топик вж. още Дьо Богранд и др. (1995: 139, 167) и  Кох (2010: 
81–82).

2 Схващанията за традиционните означения диалог и монолог са засегнати 
и от Бакърджиева (1999). 
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то на езика), изказ1 (на равнището на речта) и речев акт, речево 
събитие и комуникативна ситуация (на равнището на речевата 
дейност)2. 

Изречението е „основна езикова единица, която се предста-
вя чрез множество абстрактни структурни схеми и се разглежда 
извън връзките Ј с контекста и речевата ситуация“ (Ницолова 
1984: 25). Затова в предстоящия анализ на езиковата реализация 
на речевите действия изречението се разбира като теоретична 
рамка на изказ с конкретна комуникативна стойност, който е 
продукт на съответния речев акт3. 

По думите на Вучева (2008: 229) изречението е знак за гра-
матичността на речевата формация, зад който стои определена 
езикова норма, за разлика от изказа – речевия продукт – зад 
който стои определен поведенчески продукт. Ролята на син-
таксиса в комуникационното събитие е „да осигури ориентири 
за конструиране и разпознаване на посланието“ (Шеглоф 1996), 
да създаде повърхнинна структура, която да „ограничава въз-
можните хипотези за организацията на лежащите в основата 
концепти и релации“ (Дьо Богранд и др. 1995: 75). В това се из-
разява формалната свързаност на текста, която е „почти рав-

1 С това значение Ницолова (1984), Стаменов (1991), Тишева (1994) и 
Лакова (2006; 2007), Пенчева (2011: 142–143) ползват термина изказ-
ване. В работата нататък е предпочетено названието изказ, залегнало 
у Димитрова (1991), Карагьозова (1991), Йотов (1994; 2001), Тодоров 
(2000: 122) и Вучева (2006). 

2 Отн. разграничаването и прехода между отделните равнища вж. още 
Ницолова (1984: 23–26), която прави основното разделение между 
изречение, изказване и речев акт, а също Сколън и Сколън (1995: 
19–20) и Юрдхайм (1998: 222–223). 

3 Първите стъпки в тази посока безспорно са направени още в руската 
лингвистика. Арутюнова (1976: 43–46) отчита като признаци на сми-
съла на изречението подчинението на определени правила за употреба 
и „оръдийността“ (целенасоченост) и приема за основна семантична 
характеристика на изказа указването на комуникативната цел, с която 
се произвежда пропозицията. Звегинцев (1976: 186–189, 198) отбелязва, 
че изречението възниква като речево образувание, служещо на конкрет-
ните комуникативни цели, а неговият смисъл се поражда от естествения 
образ – мисълта. Обстоен преглед на схващанията за изречението в 
крупните езиковедски направления прави Борба (1979).
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нозначна на обединението и подреждането (от логическо гле-
дище) в него на предикативните единици“ (Димитрова 1995). 
Важно е да се отбележи, че възможностите за реализация на 
изказа (синтактичният формат) и комуникативната му стой-
ност имат обозрим, дори крайно ограничен набор в сравнение 
с оттенъците в илокутивното съдържание на извършения ре-
чев акт1. 

От позициите на лингвистиката на речта изказът е „знаков 
феномен, ситуиран в сложна система от езикови, когнитивни, 
психологически и социални координати“ (Вучева 2008: 225)2. 
Тук и по-нататък в изложението изказът като единица, нато-
варена със смисъл (актуализирана пропозиция, реализация на 
речев акт, продукт на изказването), се разграничава от изказ-
ването, което обхваща словесната проява при всяко включване 
в диалога, т.е. отговаря на реплика на конкретния говорещ при 
размяната на комуникативни ходове. Такова е разбирането на 
Юрдхайм (1998: 221): „изказът е неразривно свързан с изказ-
ването, което не отпраща към нещо, съставено от знаци или 
думи, а към мига, в който този състав е бил формулиран – бил 
е изречен. Изказването е ситуация, разиграваща се във време-
то и пространството“. Докато изказът стъпва на твърдение, а 
то по думите на Скинър (1969) е „неизбежно въплъщението на 
определено намерение по определен повод, насочено към раз-
решението на определен проблем и поради това специфично за 
ситуацията по начин, който само наивността може да опита да 
превъзмогне“.

1 Предвид това Ницолова (1984: 106–110) въвежда термина комуника-
тивен статус (на изказването) и го определя като характеристика на 
комуникативното намерение на говорещия да внесе някакво изменение 
в действителността, което има определено обективно съдържание: 
„отношението, в което субектът иска да влезе посредством изказването 
си с действителността, разглеждана като обект на изменение, а не като 
обект на отразяване“.

2 Следователно той може да се дефинира едновременно от гледна точка на 
създаването и интерпретацията като „съвместно и активно организира-
но психосоциално взаимодействие, резултат от срещата на двупосочни 
езикови, психологически, личностни и социални интерпретации на 
конкретна ситуация на общуването“ (Вучева 2008: 247).
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Речевият акт1 може да се определи най-общо като реален 
фрагмент информация, резултат от познавателната дейност на 
човека и елемент от системата на текста (вж. Колшански 1984: 
21–32; Тодоров и Дюкро 1991: 398–403). Той е не просто компо-
нент на дискурса, а рационално, целенасочено (макар и невинаги 
целесъобразно) действие на определена личност (Сусов 2006). 
Съществуват различни виждания за обхвата му: „най-малката ко-
муникативна единица, в която се произвежда изказването“ (Ни-
цолова 1984: 26) или целият „процес на създаване, произнасяне 
и възприемане на речевото(-ите) съобщение(-ия)“ (Димитрова 
2009: 22)2. Това изследване се опира на схващането, че речевият 
акт е разпознаваемата минимална единица на общуването, пър-
вичният носител на значение в употребата и разбирането на ес-
тествените езици (вж. Сърл и Вандервекен 1985: 1; Вандервекен 
1990: 1). Често обаче в рамките на едно изказване (по-голямата 
по обем комуникативна единица) може да се открие цял набор 
от отделни речеви действия (speech act set), които се допълват 
взаимно предвид комуникативните намерения и интереси или 
изграждат цялостен, сложен речев акт, включващ повече от една 
илокуция (съответно повече от един изказ), а понякога и смяна 
на говорещия. 

1 Терминът речев акт е наложен от Остин (1962a; 1962б; 1970). Вдъхновен 
от идеите на Витгенщайн (1995: 177–189) за „езиковата игра“ като форма 
на живота, Остин  създава оригинална теория за словесното действие, 
подчинено на определено намерение и преследващо определена цел. 
Замисълът му добива огромна популярност (но и съществени изме-
нения) в ръцете на Сърл (1967; 1975; 1981). В научната литература и до 
днес представите на вдъхновителя и решенията на разпространителя 
често (и погрешно) се разглеждат като едно цяло (по въпроса вж. Сбиса 
2009; Раджагопалан 2010: 9–18).

2 Вж. концепцията на Йотов (1979: 24–26) за акта на многосубектна 
социално-речева дейност (или за по-кратко: акт на речево общува-
не), който се състои от поне две едновременни (т.е. функциониращи 
в един и същ времеви отрязък) и взаимообусловени речеви действия. 
Той отразява момента на взаимно въздействие на комуникантите, при 
това представено не като сума от индивидуални мотиви, цели, планове, 
операции и резултати, а в сложно единство: индивидуалните страни на 
процеса не губят своята относителна самостоятелност, но са подчинени 
на водещото ниво – общата цел, планировката, образците на съвмест-
ното получаване на резултатите от общуването. 
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Така наборът от речеви актове се оказва подобен на речевото 
събитие (speech event), което обхваща речевите актове на всички 
комуниканти (Сколън и Сколън 1995: 19–20) или най-общо ци-
клично (последователно, поредно) организирано речево проте-
жение (stretch of  speech), онагледяващо социалната употреба на 
езика (Вершурен 1999: 42, 152). Наименованието речево събитие 
може да се отнесе към всяка размяна на речеви действия незави-
симо от нейния обем, т.е. към всеки диалогичен интервал, вклю-
чително минималната единица, разглеждана тук като репликово 
единство. Вербалната интеракция следва да се разглежда като 
поредност от действия, чийто набор съставя текст – съвместно 
произведен, подчинен на правилата за вътрешна кохезия и по-
казателен за конкретно взаимоотношение между говорещите. 
Специалното организационно равнище на диалога, на което се 
установява семантична и прагматична кохерентност в разли-
чима структурна единица, се отнася към репликата (Моерман 
1988: 3–4; Кербра-Орекиони 1997). Репликата тук е синоним на 
ред на говорене (turn), който отговаря на интервал на вербална 
активност или намеса на комуниканта в интеракцията (вж. Кох 
2010: 80; Вейга 2003: 119)1. По-ниско в йерархичната формация 
на диалога се подрежда речевият акт (преразгледан и адаптиран 
в някаква степен към перспективата на разговора), а като над-
строечна единица стои разговорът. Ключовото понятие в диа-
логичната композиция е обменът (exchange), който би трябвало 
да се осмисля не като поредност на реплики, а като прагматично 
дефинирана група единици. 

На последното, най-високо стъпало в речевата употреба стои 
комуникативната ситуация – съвкупността от реалните усло-
вия на протичане на комуникацията, съотносима със социалния 
повод на речевата активност (вж. Шифрин 1994: 142; Менгьоно 
2010: 204). В тази разработка терминът комуникативна ситуа-

1 Прецизното определение за реплика е „последователност от едносубект-
ни релекси (или елементарен релекс), които запълват един простран-
ствено-временен промеждутък между две последователни построения 
на другите участници в същия акт на общуването“, като под релекс се 
разбира „устно-речев израз на комуникативно-речевото отношение“ 
(вж. Йотов 1991: 52, 63). По въпроса вж. също Финеган (2004: 296) и 
Шеглоф (2007: 13).
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ция (или още комуникативно пространство)1 се използва със 
съдържанието, което влага Димитрова (2009: 22), а именно: „це-
лият комплекс от външни обстоятелства и ментално-психологи-
чески състояния на говорещите и слушащите“. 

3. действията в речевото събитие

Словесният поток не може да се обясни като сбор от изолирани, 
завършени комуникативни действия. Той се състои от верижни 
смислови обеми, които не само се подреждат и надграждат после-
дователно в дискурса на говорещия, но и се проектират в обмена 
на езикови структури между различни говорещи и в редуването 
на ролеви изяви в разговора (вж. Сърл 1992). Разговорът поставя 
речевите актове в по-широка йерархична структура, разчленима 
преди всичко на сложни единства от вербални действия. Идеята 
е изложена още от Сърл и Вандервекен (1985: 11), според кои-
то нито езиковата компетентност, нито речевият акт може да 
получат правилно обяснение, докато не се опише способността 
за разбиране и произвеждане на изкази (т.е. илокутивни акто-
ве) в подредени вериги от речеви актове (ordered speech act se-
quences), наречени разговори – там всеки илокутивен акт отваря 
възможност за краен и обикновено съвсем ограничен набор от 
подходящи илокутивни актове за отговор. 

Конвенционализацията на различни ситуативни режими и 
подобаващите им езикови формули е довела до утвърждаването 
на своеобразни „комплекти“ – близки (или съответни) двойки 
речеви актове (adjacency pairs) (вж. Сърл 1992; Сакс 1995: 554–
560; Холтгрейвс 2002: 95). Самото им установяване е доказателс-
тво за принципите на прагматична кохерентност и релевантност, 
който изисква двете действия да са предвидими и да удовлетво-
ряват едни и същи условия на речевата ситуция (вж. Ван Емерен 

1 За означаване на съвкупността от фактори, свързани с речевия акт, 
Ницолова (1984: 26–28) предпочита понятието речева ситуация. Тук 
обаче се следва разграничението на Димитрова (1999: 53), според която 
речевата ситуация се свързва с употребата на едни или други езикови 
средства, докато за прагматичните измерения е по-подходящ терминът 
комуникативна ситуация, защото се свързва еднозначно с определена 
цел в общуването.



29 I част. Теоретико-методологически основи на изследването  

и Гротендорст 2006: 107–108; Кох 2010: 45–46)1. Необходимо е да 
се спомене обаче, че съвместните действия невинаги имат слове-
сен израз, а вторият акт в двойката може да бъде заместен от не-
вербален сигнал. Затова е подходящо решението на Кларк (2004) 
да запази наименованието близка двойка за случаите на строго 
словесна интеракция и да въведе по-общия термин проекционна 
двойка (projective pair) със следното съдържание: чрез първото 
действие се предлага някакъв съвместен проект, а чрез второто 
се указва възприемането на това предложение.

Съществено значение за изследването има постановката, че 
поставен в диалогичната рамка, всеки произнесен речев акт отваря 
пространство за подходящ акт за отглас. При това каскадната ор-
ганизация на комуникацията не се влияе от идиолектите на учас-
тниците в диалога (независимо от тяхното многообразие и непов-
торимост). Вторият речев акт в двойката представлява реакция на 
първата част и е показателен за достигнатия интерактивен ефект. 
Разглежда се като предпочитана реакция в случай на приемане и 
непредпочитана в случай на отхвърляне (вж. Шеглоф 1982; Юл 
1996: 78–82; Финеган 2004: 297; Ван Емерен и Гротендорст 2006: 
119; Кох 2010: 126). Важно е да се отбележи, че предпочитанието в 
случая не трябва да се осъзнава единствено като психологически 
конструкт, а като интерактивен принцип. С оглед на това се отчи-
тат две общи тенденции: компонентите на съответните двойки се 
строят така, че да се избегне непредпочитаната реакция, а непред-
почитаната реакция се поднася в много по-сложен формат, откол-
кото предпочитаната (вж. Левинсън 1983: 333; Каспър 2006) 2. 

Традиционно се смята, че речевите актове на всеки говорещ 
са обвързани както един с друг, така и с отговорите на събеседника 

1 Явлението е дефинирано от Ван Дейк (1977б; 1979; 1989: 238) като 
сложно (глобално) действие, или единство от последователни действия, 
разположени в интеракция и свързани в макроакт. Антиципацията 
осигурява на всеки от комуникантите достъп до макроинтерпрета-
цията на единството, а личната система от норми и предпочитания дава 
основа на процесите за вземане на решение и формиране/изменение 
на намеренията.

2 Вероятно защото приемането на предложеното взаимодействие е оча-
кваната, немаркираната реакция на адресата (тази, която не се нуждае 
от обосновка), а отхвърлянето му – неочакваната, маркираната реакция 
(вж. Лима 2006: 81). 
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и с непосредствения контекст – на тази основа се осигурява оп-
ределен комуникативен и интерактивен ефект върху слушащия. В 
по-широк аспект близките двойки актове може да се разглеждат 
като рамка за реципрочно поведение и анализ – всяко действие 
е едновременно контекстуално оформено (context shaped) и кон-
текстуално обновяващо (context renewing) при взаимно ориенти-
ране на говорещия и слушащия, или още контекстуално незави-
сим и контекстуално чувствителен елемент на човешкото поведе-
ние (Гудуин и Херитидж 1990; Сбиса 2002; Херитидж 2010). Това е 
неизбежно, защото контекстът не е обективна (външна) социална 
структура, нито е субективна оценка на контекстуалните промен-
ливи, а „ендогенен спрямо интерак цията“ (Каспър 2006). Той „не е 
покритие, добавено след  структурирането на действието от тух-
лички теоретични речеви актове“ (Шеглоф 1992), а е „многоплас-
тов: верижно-разговорен, езиков, вграден в настоящата сцена, ин-
крустиран с минали значения и още много други“ (Моерман 1988: 
7). На практика дори ако даден речев акт изглежда неуместен, ад-
ресатът се старае да открие релевантен център или смислова връз-
ка с текущата тема, така че интерпретацията да е функционална за 
специфичната цел1. Изводимостта е многократно усложнена, тъй 
като всяка от страните в комуникативния процес допуска пове-
че възможни решения от страна на другия в осъществяването на 
предполагаемата задача. Факт е обаче, че слушащият почти винаги 
успява да се справи с това положение и преодолява лесно и ско-
ростно потенциалната комбинаторна експлозия, дори ако възста-
новката, на която се спре, не съвпада с първоначалното намерение 
на говорещия (вж. Познер 2002; Ван Емерен и Гротендорст 2006: 
109)2. 

1 Разминаването в интерпретацията се дължи най-често на различия в 
социокултурния фон (вж. Гампърц 1982: 139; Стъбс 1983: 161; Сърл 1992; 
Сърл 2002: 264).

2 По този въпрос Дьо Богранд и др. (1995: 87) заключават, че способността 
на човека да открива вложения смисъл и да изключва или да разгадава 
неопределеността или многозначността все крие загадки, и стои сред 
„най-удивителните и най-комплексните комуникационни процеси“. 
Учените подчертават още, че „въобще не съществува абсолютно при-
ключване на рецепцията, а по-скоро само един праг на завършването, 
при който разбирането на текста удовлетворява“ (Дьо Богранд и др. 
1995: 42).


