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ДЕТЕРМИНАЦИЯТА В ПРОЦЕСА
НА ЕЗИКОВА КОМУНИКАЦИЯ

Никола Кръстев
(СУ „Св. Кл. Охридски“)

El objetivo de este artículo es analizar el proceso comunicativo desde el 
punto de vista de la codificación y decodificación del contenido lingüístico. 
Se delimitan con claridad las dos operaciones principales que debe realizar 
tanto la fuente, como el receptor del mensaje para poder, respectivamente, 
formular e interpretar la intención comunicativa. Acto seguido se definen y 
diferencian la determinación categorial de la lexemática y la categorización 
lingüística de la interpretación. A modo de conclusión se rastrea el desarrollo 
en la comunicación de los cinco tipos de significado de Coseriu que permiten 
la construcción y la respectiva interpretación del sentido de cada enunciado 
o texto.

Езиковото общуване е особен вид комуникация, която има способ-
ността не само да служи за обмен на информация, но и пряко да влияе 
върху когнитивното ни възприятие на света. Езикът е не само изразно 
средство, но и инструмент за систематизиране на понятията, съжденията 
и представите ни за света и организиране на цялостното ни поведение 
около една пространствено-времева точка – съществуването ни тук и 
сега. Измежду всички видове поведения, целящи предаване на инфор-
мация от един източник на друг получател, единствено човешките ези-
кови средства позволяват кодиране на цялостна ситуация, отделена от 
непосредствения извънезиков контекст, чрез позоваване на конкретно 
събитие. С други думи, езикът ни дава възможност да предаваме инфор-
мация за ситуации, които не се случват в момента, с цел да предизвикаме 
поведенческа реакция у нашия събеседник (друго изказване или пове-
денчески акт, реализирани непосредствено след нашето изказване или в 
друг бъдещ момент).

Комуникацията, особено езиковата, е винаги целева. Водещо при 
нея е по-скоро комуникативното намерение (и непосредственото или 
бъдещото му отражение върху поведението). В този смисъл изразните 
средства са само част от стремежа на източника да предаде възможно 
най-недвусмислено информацията и по този начин да повлияе върху по-
лучателя на съобщението – едно и също съобщение може да бъде пре-
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дадено по много различни начини. Напривер словесният израз „Вън!“, 
знакът с ръка, сочеща към вратата, погледът, придружен или не от ким-
ване по посока на вратата, и т. н. имат за цел да подканят получателя на 
съобщението да напусне помещението. Експресивността (т.е. конотатив-
ните нюанси, разкриващи отношенията между източника и получателя 
на съобщението, и ефектът, незабавен или отложен във времето, върху 
поведението на получателя) обаче е различна, защото комуникативните 
канали и средства са различни.

С тази кратка статия ще се опитаме да проследим процесите, през 
които преминава комуникативното намерение най-вече в съзнанието на 
говорещия (и по-накратко в това на събеседника) по пътя към комуни-
кативния канал от гледна точка на Теорията на информацията на Шанън 
и Уивър (1949) и на трите равнища на езика и значението на Косериу 
(1978). Целта ни е да обособим ясно, с помощта на когнитивната тер-
минология, две фази в генерирането на изказванията – на фрагментация 
на когнитивния образ и на граматично структуриране на изказването, 
разбирано като семантичен обект (Лангакер 1979: 90), както и последва-
щите две фази, през които преминава процесът на декодиране на съдър-
жанието на съобщението.

1. Теорията на информацията, обоснована по математически път от 
Шанън и разширена от Уивър за другите научни сфери, представлява 
линеен модел за предаването на информация не само чрез глас, но и 
чрез музика, изображения и други кодове. Тя се състои от последовател-
ност от процеси, които превръщат комуникативното намерение в потен-
циална или реализирана реакция – източникът подбира съдържанието на 
съобщението, кодира го чрез дискретните единици, които предавателят 
да може да изпрати по комуникативния канал, а приемникът на получа-
теля да улови, за да може впоследствие събеседникът да декодира съоб-
щението и го разбере:

Фиг. 1. комуникативният процес според шанън и уивър
(по шанън и уивър 1949)

ДЕТЕРМИНАЦИЯТА В пРОЦЕСА НА ЕЗИКОВА КОМУНИКАЦИЯ

Източник предавател приемник получател

Съобщение Сигнал приет сигнал Съобщение

Източник
на шум
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погледната през призмата на езиковата комуникация, тази схема не 
се променя особено. Източникът, воден от намерението си да предаде 
някаква информация, ще оформи в съзнанието си съобщение, ще го ко-
дира с думи на език, който говорният му апарат да може да артикулира, 
а слуховият на получателя да декодира, и ще го произнесе. Веднъж по-
паднало в комуникативния канал, звуковото съобщение ще се смеси с 
останалите звуци (шумове), носещи се във въздушната среда, деляща 
приемника от предавателя, но високата му редундантност ще позволи на 
приемника да улови сигнала, да го декодира в съобщение, което получа-
телят да разбере. 

Тази схема обаче засяга единствено факторите, които участват в ко-
муникативния процес, но не и когнитивните операции, които всеки един 
от участниците прилага, за да доведе до успешен край комуникативната 
задача. Ако поставим в центъра на комуникативния процес именно ко-
муникативното намерение, ще видим, че семантичното съдържание пре-
минава през различни метаморфози, като всеки от участниците извърш-
ва определен брой операции, които му позволяват да формулира или да 
разбере съобщението. 

Фиг. 2. Схема на преноса на кодирана езиково информация по време на 
комуникативния процес

Всяко едно семантично съдържание може да бъде изразено с раз-
лични езикови средства – това е една от най-важните характеристики, по 
които човешкият език се различава от животинските: имаме способност-
та да създаваме безкраен брой нови съобщения от краен брой единици 
(Хокет 1960: 89). Следователно, при наличието на едно комуникативно 

Комуникативно
намерение

Когнитивни образи
при получателя

Когнитивни образи
при източника

Граматична
структура
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Граматична 
структура
при източника

предавател  иемник

Изказване Текст

Канал

Шум
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намерение1 (независимо от пораждането и целта му) източникът ще бъде 
поставен пред необходимостта да избере средствата, които да използва 
за по-точно кодиране на намерението си. След като избере вида средства 
(жестомимични, чисто езикови, иконични и т. н.) и конструкцията на из-
казването си (елиптични, прости, сложни изречения, междуметия и пр.), 
говорещият ще трябва да извърши още една операция – да подбере конк-
ретните езикови единици, които да подреди в линейна последователност 
така, че те да постигнат желания от него ефект (т.е. да фокусират пре-
цизно съдържанието му с оглед на резултата). по този начин, от гледна 
точна на когнитивното и езиковото оформяне на съобщението, комуни-
кативният процес придобива по-скоро посочената във фиг. 2 форма.

У говорещия, въз основа на представата му за света и/или за конк-
ретна ситуация (тук се включва и всякакъв вид текст, достигнал до него), 
се заражда комуникативно намерение. За формулирането на това наме-
рение източникът на информацията фрагментира когнитивния образ на 
компоненти, които намира за достатъчни за изграждане на езиковата 
форма и структура на съобщението си. В последния етап от кодиране-
то на съобщението, чрез наслагване на когнитивни и стриктно езико-
ви (характерни за предавателя) умения, езиковите знаци се подреждат в 
линейна последователност до пълното изразяване на съдържанието на 
комуникативното намерение, което по комуникативния канал и въпреки 
шумовете от околната среда достига до приемника на получателя. Там 
съобщението от линейна последователност от дискретни единици се де-
кодира в съдържания, носещи и семантичен, и функционално-синтак-
тичен заряд, които реконструират граматичната структура на текста. Тя 
от своя страна служи за основа на изграждането на когнитивни образи и 
интерпретация на комуникативното намерение на източника в съзнани-
ето на получателя. 

Ключови в този процес са двете форми, през които съобщението 
преминава, докато се предава през комуникативния канал. Когато напус-
ка предавателя, кодираното езиково съобщение представлява изказване, 
което се отличава със собствена граматична структура, експресивност, 
конотативни елементи (подтекст, хипертекст и т.н.) и пр. Изказването в 
най-пълна степен изразява комуникативното намерение според когни-

1 по повод интенцията Фодор (1998: 7) стига до заключението, че „както онтологично така и 
по дефиниция, интенционалността на пропозиционното поведение предхожда интенционал-
ността на естествените езици; и както онтологично, така и по дефиниция, интенционалност-
та на мисловните образи предхожда интенционалността на пропозиционалното поведение” 
(преводът е мой – Н. к.)
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тивните представи за света и за получателя, като отразява и емоцио-
налното състояние на източника към момента на формулирането му. За 
получателя обаче това изказване се преобразява в текст както заради шу-
мовете в комуникативния канал, така и заради представите за света и за 
източника, като същевременно се влияе и от емоционалното състояние 
на получателя в момента на приемане на съобщението. В действител-
ност често пъти (ако не и винаги) изказване и текст не се припокриват 
като съдържание (това е естествено, защото не съществуват два индиви-
да с еднакви когнитивни образи за света, нито дори за съдържанието на 
най-простите конкретни понятия). Единственото, което ги обединява, е 
комуникативното намерение (тук няма да разглеждаме случаите, в които 
източникът не съумява да изрази точно комуникативното си намерение) 
и граматичната структура. Те представляват своего рода константи на 
кодираното езиково съобщение за разлика от по-променливото (поради 
индивидуалните когнитивни представи) лексикално съдържание.

2. що се отнася до съдържанието на съобщението, в него следва да 
различим няколко вида значения, които се комбинират, за да формират 
смисъла на изказването/текста, носител на комуникативното намерение 
– лексикално, категориално, инструментално, структурално (или син-
тактично) и онтично (Косериу 1978: 136-137). първите две са присъщи 
на думите, третото на всяка морфема, била тя самостоятелна дума или 
не (като на практика обозначава функцията на съответната морфема), 
четвъртото на комбинацията от лексемни или категоремни единици с 
морфеми, изпълняващи синтактични функции при съгласуване в изрече-
нието (предава идеите напр. за „единственост“, „множественост“, „не-
свършеност“ и т.н.), а последното, пето значение се предава единствено 
от изречението и оформя неговия комуникативен статус (дали то е утвър-
дително, отрицателно, заповедно и т.н.). С други думи, лексикалното и 
категориалното значение структурират значението на езиковите едини-
ци (т.е. думите), което инструменталното значение конкретизира, докато 
синтактичното значение оформя изречението, като съгласува неговите 
компоненти, а онтичното значение най-общо е свързано с конативната 
функция на езика и има интенционален характер, целящ предизвикване-
то на реакция у получателя на съобщението.

Лексикалното значение, за разлика от категориалното, предава онези 
съдържания от когнитивния образ, които не зависят от категориалната 
принадлежност на думата. То е общото в парадигмите „топъл – топлина 
– топля“, „богат – богатство – забогатявам“, „бял – белота – побеля-
вам“ и т.н. (Косериу, пак там). Категориалното значение, от друга стра-
на, ни дава информация за свойствата на езиковите единици, на които е 
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раздробен когнитивният образ – дали са оформени като качество, свойс-
тво, действие и пр. Следователно, в горните редици, категориалното зна-
чение е онова, което отличава „топъл“ от „топлина“ и от „топля“.

Едно от най-важните свойства на езиковите единици според Лан-
гакер (1979: 92-93) е способността им да съществуват независимо или 
зависимо една от друга. Независими, например, са гласните и имената, 
защото могат да се произнесат и да имат смисъл извън всякакво взаимо-
отношение с друга гласна/съгласна и друга дума. по тази причина те се 
разглеждат като единици с нулева предикативност. Съгласните и глаго-
лите са зависими единици, защото имат нужда от друга единица, за да 
се проявят в цялата си пълнота. Затова глаголите задължително са едно-, 
дву-, три- или многовалентни – имат нужда от поне едно име (в случая на 
непреходните), за да съществуват правилно в изказването/текста.

Казаното дотук ясно илюстрира заключението, че когнитивният об-
раз няма категориална езикова определеност. Той представлява комплек-
сна представа, в която действие, качество и обект са едно неразделно 
цяло и, ако трябва да перифразираме Виготски (1973: 193), именно пре-
ходът от когнитивния образ към езиковите единици поражда различните 
значения.

Значенията освен по своето съдържание могат да бъдат разглеждани 
и като продукт на развитието на езика като биологична способност. В 
комуникативния процес може да открием едновременно три семантични 
плана с техните специфични особености (Косериу 1981: 283-284), съот-
ветстващи на трите равнища на езика и трите перспективи към умението 
да общуваме чрез език (пак там: 273):

Таблица 1. Трите семантични плана и техните перспективи
(по Косериу 1981: 273, 283-284)

перспектива
Равнища

Умение продукт Съдържание

Универсално Говорни умения всичко „изговорено“ Обозначение
Историческо Езикови умения специфичен език Значение
Индивидуално Изразни умения „текст“ Смисъл

От гледна точка на равнищата на езика, свойството на езиковата 
комуникация да предаде конкретно съобщение е универсално говорно 
умение, което като продукт съдържа всички съобщения, които хората са 
си предали благодарение на тази способност. по своята същност тези 
съобщения обозначават определен когнитивен образ, като го реконстру-
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ират в съзнанието на получателя. Средствата, чрез които се извършва 
тази реконструкция, принадлежат на историческото равнище на езика, 
чрез всички негови фонетични, граматични и морфо-синтактични пра-
вила. Тоест значението на съобщението се реализира чрез граматичната 
структура на съобщението. И на последно място, граматичната структура 
на изказването се изпълва със съдържание според изразните умения на 
източника (или от нея се извлича съдържание според изразните умения 
на получателя), като по този начин се поражда смисълът на съобщението, 
разбирано като носител на комуникативното намерение. Така, ако към гор-
ната таблица добавим реализацията на равнищата в един конкретен кому-
никативен процес, като този от фиг. 2, ще получим следния резултат:

Таблица 2. Реализация в комуникацията на семантичните равнища
перспектива

Равнища Умение продукт Съдържание Реализация в 
комуникацията

Универсално говорни умения всичко 
„изговорено“ обозначение когнитивен 

образ

Историческо езикови умения специфичен 
език значение грам. структура

Индивидуално изразни умения „текст“ смисъл изказване/ 
текст

3. За да се осъществи комуникативен процес с минимална загуба на 
съдържание, т.е. за да се изпълни най-цялостно комуникативното наме-
рение, са еднакво важни (както за формулирането на изказването, така и 
за тълкуването на текста) и говорните умения, и умението да използваме 
конкретен език, и индивидуалните способности на източника/получате-
ля да изкажат/разтълкуват точно комуникативното намерение. Видяхме 
обаче, че в този процес източникът се сблъсква с две основни операции: 
избор на конкретните езикови средства за изграждане на граматичната 
структура (за превръщане на обозначението в значение) и избор на ези-
ковите единици (за превръщане на значенията в смисъл). предвид посо-
ката на конкретизиране на семантичното съдържание от обозначаването 
към смисъла, за описание на тези две операции ще използваме въведе-
ния от Косериу термин „детерминация“.

под „детерминация“ Косериу (1973: 291) разбира онези операции, 
които служат за конкретизиране на значението и ориентиране към дейс-
твителността на езиковите знаци с цел разграничаване, уточняване и 
насочване на референцията им. по-нататък в същата статия авторът раз-
глежда подробно номиналната детерминация, като описва четири опе-
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рации, всяка със собствени инструменти, които нарича актуализация, 
дискриминация, делимитация и идентификация. Всички те имат за за-
дача да ограничат семантиката на езиковите знаци, докато се стигне до 
конкретното съдържание, което говорещият иска да предаде.

Не само имената се нуждаят от детерминация. Както видяхме по-
горе, семантичното съдържание на съобщението търпи две съществени 
преструктурирания – при превръщането на обозначението в значение (за 
изграждане на граматичната структура) и при превръщането на значе-
нието в смисъл (за оформяне на изказването). И двете операции по същ-
ността си са детерминативни, защото целят конкретизиране на съдържа-
нието на съобщението и съотнасянето му към някакъв когнитивен образ, 
но се различават по инструментите, които използват. За да разграничим 
тези два процеса, трябва да направим разлика между категориална и лек-
сематична детерминация. 

Категориалната детерминация има за своя основна задача да фраг-
ментира когнитивния образ на няколко компонента с нулева или нену-
лева предикация, като същевременно поставя фокус върху един от тези 
компоненти, който предопределя синтактичната конструкция на изказва-
нето. Тоест, ако говорещият прецени, че за по-пълноценното изразяване 
на комуникативното си намерение се нуждае от два аргумента с нулева 
предикативност, значи ще му е нужен един компонент с двувалентна пре-
дикативност (преходен глагол), а в зависимост от това къде е поставен 
фокусът на граматичната структура, функцията на подлог ще се изпълни 
или от извършителя, или от обекта.

Едва след като е определил категориално-синтактичната структура, 
източникът на съобщението може да премине към лексематичната де-
терминация на отделните компоненти на граматичната структура.2 Той 
отново е под въздействието на когнитивния образ и комуникативното 
си намерение (това графично е изобразено във фиг. 2 чрез наслагването 
на връх на триъгълника и правоъгълника на предавателя) и използва 
номинални детерминативни операции за аргументите с нулева предика-
тивност и вербални за компонента с ненулева предикативност. Лексема-
тичната детерминация е до голяма степен синтагматична и има за цел да 
ограничи и да предаде с езикови знаци онези фрагменти от когнитивния 
образ (а не конструкцията на образа), които най-пълно ще изразят съдър-
жанието на комуникативното намерение. 

2 Различни изследователи като Джакендоф (2002: 252) и Хайне и Кутева (2007: 304) стигат 
до същото заключение, че структурата на изречението предхожда тази на фразата в изграж-
дането на пропозицията.
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Необходимостта да се различи категориалната от лексематичната 
детерминация е продиктувана от езиковите факти. Във всички езици 
различаващи преходни от непреходни глаголи, използването на преход-
ния глагол неминуемо ще доведе до употребата на още два аргумента 
с нулев предикат в изречението, независимо от лексикалното значение 
на предиката или аргументите. Техниките в редица езици за промяна 
в транзитивността (транзитивизация, каузативност и други способи за 
увеличаване или намаляване на валентността на предиката) са още едно 
потвърждение, че категориалната детерминация се различава и предшес-
тва лексематичната.

В други езици обаче (най-често изолиращи или такива с добре 
развити изолиращи техники) лексематичните думи нямат постоянно 
категориално значение. Така например в английски delegate и в ман-
дарин „dày4 biǎo3“ (  ) могат да означават както ‘делегат’, така 
и ‘делегирам, упълномощавам’ (по Солнцев 1995: 227) в зависимост 
от структурата на изречението и лексематичната им детерминация. 
Това означава, че до голяма степен категориалната и лексематичната 
детерминация са силно взаимосвързани – в езиците с по-голям брой 
граматикализирани отношения категориалната детерминация е смис-
лоопределяща (напр. в инуит изречението може да се състои само от 
предикатен комплекс, аглутиниращ всички аргументи), докато при по-
лексикалните езици решаваща роля играе словоредът и лексематичната 
детерминация (както е при повечето изолиращи езици). Колкото по-
граматикализирани са отношенията в един език, толкова по-малко оп-
ределяща е лексематичната детерминация (по тази причина падежните 
езици не използват определителни членове за актуализация на имена-
та, например) и обратното.

Това идва да покаже, че въпреки че и категориалната, и лексематич-
ната детерминация може да бъдат причислени към универсалните го-
ворни умения, инструментите, с които си служат, са строго исторически 
и съответно историко-индивидуални. Те са от онези говорни умения, 
характерни единствено за хората, които отличават човешкия от живо-
тинските езици. Защото макар при някои животински комуникативни 
системи да може да се говори за фрагментация на когнитивния образ и 
първичен синтаксис, това в никакъв случай не се отнася до лексематич-
ната детерминация, за която е необходимо придобиването и предаването 
през поколенията на исторически език. И това е разбираемо предвид по-
когнитивната същност на категориалната детерминация в сравнение с 
по-езиковата природа на лексематичната.

4. Сходна когнитивно-езикова дихотомия наблюдаваме и в процеси-
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те на декодиране на съобщението при получателя. Макар логиката да на-
вежда на мисълта, че при декодирането ще протичат огледални на коди-
рането процеси, това не е така. причините за това са две. На първо мяс-
то, посоката на развитие на комуникативното намерение при източника 
и получателя е различна – при първия наблюдаваме стеснение на съдър-
жанието от когнитивен образ до изказването, а при втория, разширяване 
от текста към когнитивен образ. И на второ място, проблемите, които 
решава първият, са по-скоро от прагматично естествено (с комуникатив-
на, изразна, насоченост), а при втория преобладават тези от семантично3 
естествено (с когнитивна, опознавателна, насоченост).

След приемането на текста, първият процес, на който получателят 
на съобщението го подлага (подобно на всеки нов обект за опознаване), 
е категоризацията. Както вече казахме, съдържанието на езиковите еди-
ници не е категориално маркирано. Следователно, първата задача, която 
следва да реши получателят на съобщението, е кои единици към кои поз-
нати му езикови категории принадлежат. Едва след като е категоризирал 
езиковите единици въз основа на морфо-синтактичната им оформеност 
(изхождайки от знанията си за исторически обособената им парадигма), 
той може да пристъпи към семантична интерпретация на съдържанието 
им и реконструиране на когнитивния образ, вложен в тях, с цел извлича-
не на съдържанието на комуникативното намерение.

паралелите между категориалната детерминация и езиковата катего-
ризация от една страна, и между лексематичната детерминация и семан-
тичната интерпретация, от друга, са очевидни – това са сходни процеси, 
но с обратен знак. първите членове на всяка опозиция редуцират съдър-
жанието за комуникативни цели, а вторите го разширяват за когнитивни 
цели. Но и четирите процеса обработват съдържанието на съобщението. 
Следователно, ако анализираме генезиса и развитието на описаните от 
Косериу пет вида значения в светлината на тези четири процеса, ще по-
лучим една по-ясна картина върху структурирането на съдържанието на 
изказването и последващото декодиране на текста.

От гледна точка на генерирането на изказването първото значение, 
което започва да се изгражда, е онтичното, защото то отразява комуни-
кативния статус (въпросителен, подбудителен и пр.) на комуникативното 
намерение (още със самата интенция да предадем някакво съобщение, 

3 Използваната тук опозиция прагматика / семантика е на Карнап (1958: 79) – изследванията, 
които засягат пряко говорещия попадат в сферата на прагматиката, а игнориращите го и пос-
ветени на изразните средства и тяхната десигнация принадлежат на семантиката.
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ние знаем какъв ще бъде неговият статус, макар интонационно да мо-
жем да го променим в процеса на артикулиране на езиковите знаци). Ка-
тегориалната детерминация фрагментира когнитивния образ и така се 
задават първо категориалното значение (фрагментите се осмислят като 
предикативни или не) и след това структуралното значение (оформя се 
идеята за предикатно-аргументната структура на изказването). Докато 
категориалната детерминация се възползва от говорните и езиковите ни 
умения, лексематичната се уповава най-вече на историческите и инди-
видуалните ни изразни средства – тя поражда смисъла и стила на из-
казването.4 Затова чрез лексематичната детерминация се развиват първо 
лексикалното и сетне инструменталното значение (за окончателно офор-
мяне на езиковите единици при артикулацията на всяка морфема).

Фиг. 3. кодиране и декодиране на значенията

С други думи, при генериране на изказването стремежът да конкре-
тизира и прецизира съдържанието на съобщението кара мисълта да тече 
от цялото към отделната морфема, като първо се оформят логико-ментал-
ните единици на структурата на изказването, а впоследствие се изграж-
да и смисълът на изказването – подбират се най-подходящите думи и се 
оформят морфологично по най-съобразния за целите на комуникативно-
то намерение начин (в рамките на историческите норми на езика, които 
гарантират възможността съобщението да бъде декодирано правилно).

Както виждаме от фиг. 3 обаче, при декодиране на съобщението 
смисълът не се изгражда по същия начин. Това е лесно обяснимо, както 

4 Срв. с твърдението на Нюмайер (2004), че граматичните категории са по-близки по същ-
ността си до когнитивните, отколкото до комуникативните категории, за разлика от функци-
оналните фактори, както и че граматичните категории са част от универсалното равнище на 
езика, докато функционалните фактори са предимно исторически.
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предвид факта, че това е когнитивен по своята същност процес, така и 
предвид обстоятелството, че мисловният процес протича индуктивно от 
конкретните дискретни единици към когнитивния образ. по тази причи-
на първото, което трябва да направи получателят на съобщението след 
приемането на линейна последователност от звуци, е да разграничи ези-
ковите от неезикови звуци чрез диференциация на морфемите (със съот-
ветната им езикова функция) от несмислооформящите шумове. Тъй като 
не всички функции на морфемите се зараждат едновременно в съзнани-
ето на получателя, инструменталното значение ще придружава разбира-
нето на съобщението през целия процес на декодиране.

От гледна точка на получателя, след установяване на приемането 
на даден текст и въз основа на инструменталното значение на отделни 
единици от него, чрез езикова категоризация се определят първо катего-
риалните свойства на отделните единици и след това лексикалното им 
съдържание. Така получената граматична структура при получателя се 
различава от тази на източника, защото е по-скоро фразова, отколкото 
изреченска. Цялостната структура на текста не може да бъде изградена 
преди приемането на целия текст, категоризирането на всичките му от-
делни части и интерпретирането на функциите и значението им. Тоест 
след интерпретация на текста ще можем да определим структуралното 
значение и едва тогава на база всички значения, познанията ни за света 
и източника на съобщението, ще успеем да достигнем до онтичното му 
значение, чрез което ще изградим пълен когнитивен образ.

Не бива да забравяме, че всички тези процеси не протичат обезател-
но един след друг – докато детерминираме категориално/категоризираме 
някои части на изказването/текста (напр. подчинено изречение), е въз-
можно едновременно с това да детерминираме лексематично/интерпре-
тираме други негови части (съответното главно изречение). Именно по 
тази причина е важно да разглеждаме всички значения на изказването/
текста в развитие, защото кодирането и декодирането са процеси, при 
които всеки следващ етап надгражда и променя предходния. Също така 
не бива да забравяме, че освен чисто семантичните фактори при коди-
рането и декодирането играят съществена роля и други прагматични и 
когнитивни процеси и умения, които нямаме за цел да разглеждаме тук.

5. Дефинирането на описаните опозиции и идеята за развитието на 
отделните езикови значения не са продиктувани от желание да се сбли-
жат позициите на неоструктурализма и на теорията за хикс-чертица 
на Рей Джакендоф (1977) или минималистичната програма на Чомски 
(1993), защото тази кратка статия няма за цел да поставя основите на 
нов вид синтактичен анализ. Тя е насочена по-скоро към обособяване 
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на общовалидни за комуникативния процес параметри и поредица от 
операции, които да бъдат доразвити, за да доведат до по-ясно разбира-
не за процесите в езиковата комуникация и за да намерят приложение в 
изработването на качествено нов вид интерфейс и изкуствен интелект с 
комуникативна насоченост. 
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