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СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА 
КАТЕГОРИЯТА ВЕЖЛИВОСТ

Адриана Миткова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Seen as a regulator of human behaviour, that sets a relationship of solidarity between the communi-
cators, politness is connected with the social adequacy of the discourse, which is characterized by 
the specific for each speech community contents of the face. The choice of the politeness strategies 
is adapted to the parameteres of the broader sociocultural context and of the particular social situ-
ation (the domain of communication, the characteristics of the participants in the speech event and 
the social distance between them).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: езикова вежливост, социокултурен контекст, социална ситуация

1. Тълкуването на езиковата вежливост като регулатор на човешкото 
поведение, насочен към поддържането на социално равновесие, обуславя 
възможността тя да бъде изучавана чрез прилагането на обособените от 
Лийч (1983) два подхода ‒ лингвопрагматичен и социопрагматичен. Ана-
лизът от гледна точка на лингвистичната прагматика е свързан с речевите 
актове в рамките на изказа. Вниманието е насочено към участниците в ко-
муникацията и към избора на дискурсивни стратегии на вежливост в съот-
ветствие с техните потребности, желания и намерения. От перспективата на 
социокултурната прагматика анализът надхвърля рамките на междулич-
ностното взаимодействие и контекстът, в който се разглежда вежливостта, 
включва речевата общност, съставена от индивиди, които споделят знания 
и вярвания, изградени на обща социокултурна основа. При този подход се 
интегрират личностното и социокултурното измерение на вежливостта и 
така тя се превръща в пресечна зона на интересите на социокултурната пра-
гматика и интеракционната социолингвистика.

Интеракционната социолингвистика представлява частно изследова-
телско направление в рамките на социалния конструктивизъм, при който 
се застъпва концепцията за интеракционната природа на конструирането 
на социалната идентичност на индивидите. За разлика от индивидуалната 
идентичност (съвкупността от характеристики, които правят индивида 
различен от другите и неповторим) социалната идентичност е резултат 
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от това, как индивидът възприема самия себе си като принадлежащ към 
различни социални групи, които са обособени въз основа на параметри като 
националност, класа, пол, възраст и др. Съгласно разработената в рамките 
на когнитивизма теория за социалната идентичност (Ташфел, 2010) ин-
дивидите се стремят да повишат своята самооценка, а социалната им иден-
тичност може да бъде положителна или отрицателна в зависимост от оцен-
ката, която получава групата, към която принадлежат. Тъй като личността 
е член едновременно на много социални групи, социалната ù идентичност 
има различни компоненти. Значимостта на компонентите зависи от това, 
кой от тях в дадена ситуация може да има положителен или отрицателен 
ефект върху оценката на социалната идентичност. Поради тази причина във 
всяка конкретна ситуация индивидът избира комуникативните стратегии, 
чрез които да актуализира някой (или някои) от компонентите на социал-
ната си идентичност (т.е. да се идентифицира с някоя от социалните групи, 
към които принадлежи) или личностната си идентичност (т.е. да подчертае 
уникалната си същност).

Един от механизмите за актуализиране на желания аспект на иден-
тичността в различни социокомуникативни ситуации е приложението на 
стратегиите на вежливост. Изборът на конкретни стратегии се диктува, от 
една страна, от комуникативните намерения на участниците в речевото вза-
имодействие, а от друга, се съобразява с параметрите на социокултурния 
контекст и на социалната ситуация. По думите на Калсамиля и Тусон в са-
мата динамика на взаимодействието изпъкват и се активират някои социал-
ни идентичности и така се изгражда и поддържа социалният образ, който 
индивидът желае да представи във всеки конкретен случай (Калсамиля и 
Тусон, 2007: 126). 

2. От перспективата на интеракционната социолингвистика природата 
на   вежливостта се определя като динамична и променлива. Разглежда се 
като динамична, тъй като се изгражда в процеса на речевите взаимодейст-
вия – говорещите избират стратегиите си на поведение по такъв начин, че 
да изглеждат вежливи, а същевременно слушащите тълкуват и оценяват 
действията на своите събеседници. Разглежда се като променлива, тъй като 
обект на анализ са речевите взаимодействия между индивиди, които при-
надлежат към различни култури или към различни социални групи в рам-
ките на една култура. Контекстът на взаимодействията включва множество 
фактори, които водят до променливост на стратегиите на вежливост в три 
аспекта – междукултурен, вътрешнокултурен и междуличностен. 
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2.1. Поставено в широк социокултурен контекст (макроконтекст), ре-
чевото взаимодействие се разглежда като извършващо се между индивиди, 
които споделят общи вярвания, нагласи и ценности. Вежливостта отразява 
социалната адекватност на комуникативното поведение – да бъде индиви-
дът вежлив, означава поведението му да е съобразено с определени култур-
ни норми, свързани със споделеното знание. Следователно не съществува 
някакъв априорен модел на вежливост. В различните култури понякога се 
наблюдават съществени разминавания, тъй като тълкуването на речевото 
поведение като вежливо зависи от специфичните за всяка социокултурна 
общност съдържания на социалния образ. След критическо преосмисляне 
на модела на вежливост на Браун и Левинсън (1987) някои специалисти ус-
тановяват, че разграничението между положителен и отрицателен образ 
не е универсално и се оказва неприложимо към неанглоезичните общности 
(Браво, 2001, Кербра-Орекиони, 2004). 

В своя модел на езикова вежливост Д. Браво (1999, 2003) приема, че 
понятието образ е универсално, но не и неговите съдържания в различни 
култури или социални групи. Като алтернатива на категоризацията на соци-
алния образ като положителен и отрицателен Браво предлага категориите 
образ на автономност (imagen de autonomía) и образ на афилиативност 
(imagen de afiliación). Това са „празни“ откъм културно съдържание кате-
гории, които се запълват според специфичния социокултурен контекст. Ав-
тономността се отнася до поведение, което отразява желанието на човек 
да се чувства и да бъде възприеман от останалите като индивид със свой 
специфичен облик, като личност, отличаваща се от групата, а афилиатив-
ността се свързва с поведение, което изразява желанието на индивида да 
се чувства и да бъде възприеман от другите като член на групата, т.е. да се 
идентифицира с нея. 

В редица сравнителни изследвания се стига до заключението, че съ-
ществуват два типа култури – култури на сближаване и култури на дис-
танциране. При първия тип се наблюдава тенденция към егалитаризъм, 
стремеж към скъсяване на междуличностното пространство и групова со-
лидарност, а при втория водещо е желанието за поддържане на дистанция и 
личностна независимост (вж. Брис, 2004; Хевъркейт, 2004).

2.2. В рамките на една и съща култура също е невъзможно да се говори 
за поведение, което е per se вежливо или невежливо. Има множество фак-
тори, които определят нормата, съгласно която поведението се възприема 
като социално адекватно във всяка конкретна ситуация. От социолингвис-
тична гледна точка вежливостта е определяща за социалната адекватност 
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на изказа. Но речевата реализация на вежливостта не се свежда само до 
употребата на нормативно установени и ритуализирани формулировки. За 
да се тълкува изказът като вежлив, изборът на стратегии на вежливост и 
средства за прилагането им трябва да се адаптира към параметрите на кон-
кретната социална ситуация, които са системно значими за участниците в 
комуникативните взаимодействия – сферата на комуникативна дейност, 
характеристиките на участниците в комуникативния акт и социалната 
дистанция.

Сферата на комуникативна дейност е обусловена от функционална-
та специфика на социалната дейност и определя избора на функционален 
стил на общуване. В публичните сфери (административна, обществено-по-
литическа, образователна, медийна и т.н) съществува йерархия в отноше-
нията между събеседниците и комуникативното поведение се регулира от 
нормативно определени правила, докато в частните сфери (семейна, меж-
дуличностна, всекидневно битово общуване) общуването е непринудено, 
неофициално, има личностен характер и там е възможно и допустимо нару-
шаването на действащите норми. 

Характеристиките на участниците в комуникативния акт, които са 
значими за избора на стратегии на общуване, са социалната им идентич-
ност (изградена от атрибути като пол, възраст, географски произход, со-
циокултурно равнище и др.) и ролевите им отношения – статусно-ролеви 
отношения (началник – подчинен, майка – дете, приятел – приятел и др.), 
ситуационни роли (домакин – гост, продавач – клиент, лекар – пациент), 
дискурсивни роли (съветващ – съветван, поздравяващ – поздравяван) и ко-
муникативни роли (говорещ и слушащ).

Социалната дистанция е мерило за отношенията между събеседници-
те и има две измерения – отношения на власт и отношения на солидар-
ност. Отношенията на власт са от йерархичен тип, отразяват положението 
на общуващите в социалната стълбица и могат да бъдат симетрични (при 
индивиди, заемащи еднакво място в стълбицата) или асиметрични (при ин-
дивиди, заемащи различно положение в стълбицата). Отношенията на соли-
дарност са отношения на близост и зависят от степента на предварително 
познанство на събеседниците (по-продължителното познанство обикнове-
но предполага по-голяма близост) или от степента на емпатия между тях 
(поради общи характеристики, сходство във вкусовете и интересите и др.). 
Отношенията на солидарност са от симетричен тип.

От гледна точка на интеракционизма социалните отношения не са 
статични. Вътрешната динамика на речевото взаимодействие непрекъсна-
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то поражда промени в тях. Самият индивид може да създаде ситуации на 
власт, на солидарност или неутрални, като например подчертае или остави 
на заден план някои параметри на своята идентичност, с цел да се солида-
ризира със събеседника си или да се дистанцира от него. 

2.3. Когато се дава приоритет на междуличностния контекст, вежли-
востта се измерва чрез субективни параметри. Комуникативното поведение 
включва психологическите и емоционалните състояния на общуващите, 
оценката, която дават на междуличностните отношения, и изборът на рече-
ви стратегии на вежливост е подчинен на комуникативните им потребности 
и намерения. Въпреки че става дума за индивидуалния, за творческия ас-
пект на вежливостта, все пак винаги присъства и социален компонент до-
толкова, доколкото във всеки тип взаимодействие събеседниците участват 
не само като индивиди, а и като членове на социални групи.

3. Едно от обичайно правените разграничения в рамките на езикова-
та вежливост (както вербалната, така и невербалната) е между норматив-
на и стратегическа. Нормативната (формална) вежливост е подчинена на 
правилата за поведение, произтичащи от обществените договорености, и 
речевите стратегии са стандартизирани и имат относително задължителен 
характер. Въпреки това изборът на стереотипни вежливи формули не е ав-
томатичен, а е съобразен с различни критерии от социокултурен характер. 
Дали говорещият избира да каже „добър ден“ или „здравей“, „довиждане“ 
или „чао“, е сигнал за степента на познанство на събеседниците, социални 
им роли и др. Стратегическата вежливост е насочена към постигането на 
конкретни комуникативни цели. Въпреки че тя няма толкова задължителен 
характер и говорещият разполага с известна свобода в поведението си, все 
пак стратегическата вежливост трябва да се прилага успоредно с формална-
та – не е възможно човек да бъде стратегически вежлив, без същевременно 
да се придържа към нормите на формалната вежливост. Въпреки ниската 
степен на конвенционалност и езикова кодификация механизмите за стра-
тегическа вежливост се закрепени в съзнанието на членовете на общността 
и са разпознаваеми в даден контекст.

4. Накрая ще посочим няколко примера като илюстрация за възможни-
те  взаимодействия между някои от параметрите на социалната ситуация и 
дискурсивните стратегии на вежливост.

Една от най-очевидните прояви на вежливост е употребата на формите 
за обръщение. Тя предоставя информация за съществуващите между съ-
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беседниците отношения на дистанция/близост, уважение/доверие, власт/
солидарност. Понякога изборът на форми за обръщение е производен на 
съблюдаването на социалните договорености. В други случаи представля-
ва стратегическо средство за постигане на конкретни комуникативни цели. 
Обикновено преминаването към обръщение на „ти“ и на малко име изразя-
ва стремеж към скъсяване на дистанцията, към изтъкване на образа на афи-
лиативност, а обръщението на „Вие“ или например на „господин Х“ е белег 
за желанието да се поддържа или увеличава дистанцията и да се подчертае 
образът на автономност на събеседниците.

Една от стратегиите в рамките на металингвистичната вежливост е 
изборът на типа смяна на комуникативните роли. Поредността на речеви-
те ходове, прекъсванията, застъпванията на реплики или едновременното 
говорене са механизми за комуникативно взаимодействие, които могат да 
имат различен социален ефект. В публичните сфери на общуване обикнове-
но смяната е регламентирана чрез правилата на речевия етикет и се налага 
относително по-строгата последователност на речевите ходове от типа ини-
циативен ход – реакция. Например в дебати, конференции или интервюта 
евентуалното прекъсване на събеседника или едновременното говорене с 
него изразяват неуважение, липса на интерес или несъгласие с думите му 
и др. Като цяло определяща за избора на смяна на комуникативните роли 
до голяма степен е симетрията или асиметрията в социалните отношения. 
Асиметричните отношения позволяват на събеседника с по-висок социа-
лен статус да „регламентира“ смяната на комуникативните роли както в 
официалния дискурс, така и в неофициалния (например в разговор между 
баща и син). В частните сфери на комуникативна дейност речевият ети-
кет в някои социокултурни общности е по-толерантен към прекъсванията, 
застъпванията на реплики и едновременното говорене. Този тип смяна на 
комуникативните роли може да функционира като стратегия на вежливост, 
насочена към потвърждение и съгласие с думите на събеседника или към 
поддържането на контакта между говорещия и слушащия и осигуряването 
на непрекъснато взаимно внимание. В такъв контекст те сигнализират за 
стремеж към сътрудничество при общуването и установяване на отношения 
на солидарност.

По повод на връзката между социалната дистанция и стратегиите на 
вежливост Х. Хевъркейт (1994: 40) изтъква следната зависимост – степен-
та на вежливост нараства а) колкото по-голяма е дистанцията между съ-
беседниците; б) колкото по-голяма е властта на събеседника; в) колкото 
по-налагащ се е стилът на изказа. Що се отнася до последното условие, 
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една от най-ефикасните стратегии за постигане на ефект на вежливост е 
атенуацията – смекчаването на илокутивната сила на изказа с цел мини-
мизиране на всяко възможно налагане на собственото мнение и като проява 
на уважение към мнението на събеседника. В публичните сфери, където 
съществува социална дистанция между събеседниците, един от типичните 
нормативно установени механизми за атенуация е политически коректният 
език. Чрез придържането към общоприетия индиректен или евфемистичен 
изказ участниците в публичния дискурс същевременно се стремят да полу-
чат положителна оценка за своята собствена идентичност. 

В рамките на т.нар. оценъчна вежливост е приложима стратегията на 
интензифициране. Например правенето на комплимент е акт за изразяване 
на признание или одобрение на личността на събеседника, който е насочен 
към изтъкване на образа на автономност на слушащия и образа на афилиа-
тивност на говорещия. Съдържанието и формата на комплиментите са съо-
бразени най-вече със социалната идентичност и статусно-ролевите отноше-
ния на събеседниците. По принцип комплиментите по отношение на външ-
ния вид например са по-приемливи между лица с еднакъв социален статус. 
От количествена гледна точка са по-типични за речевите взаимодействия 
между жени и в тези случаи е характерно приложението на стратегията на 
интензифициране на изказа чрез различни езикови средства (специфични 
оценъчни прилагателни и съществителни имена, хиперболизирани струк-
тури, възклицания и др.).
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