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В СВЕТЛИНАТА НА РЕЧЕПРОИЗВОДСТВОТО
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This article discusses some of the semantic characteristics of speech generation in terms of the 
nominal determination. Reviewing the fragmentation of the cognitive image in several linguistic 
meanings according to the purposes (communicative and pragmatic) of the speaker, the author con-
cludes that more dynamic lexical meanings are negotiable as opposite to the more grammaticalized 
ones. Furthermore, nominal determination is described as one of the few processes that allow the 
restructuring of the cognitive image in concrete language meanings, organizing them in a lexical – 
categorial scale. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: речепроизводство, смислоизграждане, знакопроизводство, номинална 
детерминация, когнитивен образ, значение, конкретно – абстрактна скала

0. Речепроизводството без съмнение е един от основните когнитивни 
процеси у човека, чрез който се постигат както комуникативни и инфор-
мационни, така и чисто прагматични цели. През различните му фази ког-
нитивните образи в съзнанието на говорещия постепенно се преобразуват 
в езикови форми, в резултат на което по-сложните по своята семантична 
структура когнитивни образи се свеждат до по-конкретни езиково кодира-
ни значения. Благодарение на този процес, продуктът от речепроизводство-
то се оказва носител на редица значения с хетерогенен генезис, ръководен 
от комуникативното намерение и обусловен от житейския опит и другите 
когнитивни процеси1. С това кратко изследване ще се опитаме да просле-
дим някои общи закономерности, които ще ни позволят да откроим редица 
специфични особености на речепроизводството..

1.1 Речепроизводството по същество има прагматична насоченост. Не-
говата цел е да реализира изцяло определено комуникативното намерение. 
В този смисъл, когнитивистите са напълно прави, когато застават зад инте-

1 За Лейкъф и Джонсън (2003: 4) понятийната система е неразделна от житейския опит 
и когнитивните процеси. В този смисъл, езикът следва да се разбира като важно средство за 
изразяване на тези понятия.
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ракционната алтернатива за съдържанието на значенията, според която зна-
ченията на езиковите единици не са фиксирани и предопределени, а са ди-
намични и активно се договарят между събеседниците въз основа на физи-
ческия, езиковия, социалния и културния контекст (Лангакър, 2008: 28). Все 
пак, говорещият пази в съзнанието си известно вътрешно убеждение за това 
какво трябва да означават думите обикновено, защото в противен случай 
договарянето на значенията ще се окаже напълно произволно (пак там: 30).

Подобно на значенията, когнитивните образи също имат динамична 
природа. Те представляват невронни мрежи в мозъка, изградени вследствие 
от различни когнитивни процеси и променяни непрестанно от жизнения 
опит. И в зависимост от целите на комуникативното намерение, говорещи-
ят подбира нужните езикови инструменти, за да предаде на събеседника 
си необходимата му част от съдържанието на когнитивните образи. В този 
процес Лангакър открива три вида структури2 – семантични, фонологич-
ни и символни (Лангакър, 2008: 15). Семантични структури са понятийни-
те съдържания, използвани за езикови цели като значения на изказването. 
Фонологичните структури обхващат всички възможни чисто езикови фор-
ми – акустични, жестомимични и писмени. Символните структури свързват 
другите две и то със значеща сама за себе си връзка, по силата на която 
семантичните отвеждат мисълта до фонологичните и обратното; те харак-
теризират двойката съдържание / форма като едно цяло. Ето как Лангакър 
(пак там) представя различните структури, градирани от по-простата към 
по-сложната:

Фиг. 1

1.2 Ако приемем тази теза, речепроизводството следва да се раздели на 
два отделно действащи процеса – смислоизграждане и знакопроизводство 

2 Обособяването на тези три структури до голяма степен отговаря на връщането на когни-
тивистите към класическата семиотика и описанието на знака, дадено от Пърс (1986).
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(разбирано като процес на съотнасяне на значения към двигателни неврон-
ни мрежи, отговорни за произвеждането на езиковите знаци). Първият от 
тях разгражда когнитивния образ на значения, целящи изграждане на сми-
съла, на информационното3 съдържание на изказването под влиянието на 
комуникативното намерение (и затова отговоря на въпроса „какво искам да 
постигна“). А вторият е воден най-вече от прагматични цели и се състои в 
подбор на комуникационните канали (реч, брайлово писмо, писмен текст, 
жестомимичен или друг канал или комбинация от тях) и езиковите средства 
със съответните им значения (отговаря на въпроса „как мога да го постиг-
на“). Прагматичните цели не се свеждат само до избора на канал, по който 
съобщението да бъде предадено така, че да може да бъде изцяло получено 
от събеседника, а и до специфична организация на единиците от избраната 
знакова система, която да гарантира пълното декодиране на съобщението 
в съответствие с физическия, езиковия, социалния и културния му кон-
текст. Колкото до комуникативните и информационните цели – доброто 
преструктуриране на когнитивния образ в значения влияе върху реакцията, 
която целим да постигнем.

Ако анализираме тези процеси през призмата на речепроизводството, 
можем да открием известна последователност в извършването им, въпреки 
мултифокалната едновременност, характерна за когнитивните процеси – 
първо трябва да знам каква информация искам да предам, а след това да 
избера подходящия с оглед на събеседника канал и да взема предвид кон-
текста, за да използвам най-точните средства за постигане на целите си. По 
този начин у говорещия първо се заражда намерение да предаде някаква 
информация, след това той преструктурира когнитивния образ, носител на 
тази информация, в значения, които съотнася към средствата, които смята, 
че ще бъдат най-лесно доловени и най-точно декодирани.

Именно това заключение ни позволява да се съгласим с когнитивисти-
те, че значението на езиковите единици е динамично и се променя спрямо 
различни фактори от средата (включително събеседника). Все пак, въпреки 
че и динамиката в езиковите значения и тази на когнитивните образи се 
дължат на влиянието на жизнения опит и когнитивните умения, тя не се раз-
вива по еднакъв начин в двата случая. Промяната в когнитивния образ става 
по-бавно, с натрупване на базата на жизнения опит, за разлика от езиковите 
значения, които са до голяма степен езиково придобити. Това се дължи на 
комуникативните и информационните цели на смислоизграждането, което 

3 Терминът „информационно“ използваме тук в смисъла придаден от теорията на инфор-
мацията на Шанън и Уивър (1968).
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позволява в две отделни ситуации един когнитивен образ да се изрази с 
различни семантични, фонологични и символни структури, акцентиращи 
върху различни негови характеристики. Общото, обаче, между тези две ре-
ализации в речта е, че езиковите значения имат по-конкретно съдържание и 
отвеждат към различни особености на един и същ когнитивен образ.

1.3 Смислоизграждащият процес, чрез който един когнитивен образ се 
обособява като линейна поредица от езикови единици, всъщност води до 
пораждането не на едно, а на няколко конкретни значения. Това пряко про-
изтича от необходимостта да се разчлени фрагментът от действителността4, 
структуриран в когнитивния образ. Тези значения се комбинират помежду 
си, за да формират смисъла на изказването, носител на комуникативното 
намерение. 

Косериу (1978: 136–137) различава пет вида значения според съдържа-
нието, което предават – инструментално (на отделната морфема), лексикал-
но (на отделната лексема), категориално (на категориалната определеност 
на лексемата), структурално или синтактично (изразено от морфосинтак-
тичните единици на изречението) и онтично (на комуникативния статус 
на изречението). Сред тези значения, инструменталното, категориалното и 
структуралното гарантират в най-голямата степен непроизволността в до-
говарянето между говорещия и събеседника му относно значенията на от-
делните единици, докато останалите позволяват когнитивният образ да бъ-
де изразен с възможно най-разбираемите за събеседника езикови единици. 
С други думи, за изразяването на един когнитивен образ можем да използ-
ваме утвърдително, възклицателно, отрицателно или с друг статус изрече-
ние (онтично значение) или различни метафори (лексикално значение), за 
да постигнем, договаряйки се негласно със събеседника, комуникативното 
си намерение. Но винаги използваме за основа предполагаемите му знания 
за инструменталното значение на морфемите, категориалната определеност 
на думите и синтактичната структура на изказването.

2.1 За да дефинираме процеса на разчленяване на когнитивния образ 
и пораждане на отделните езикови значения, ще заимстваме от Косериу 
термина „детерминация“. Под детерминация Косериу (1973: 291) разбира 
онези операции, които служат за конкретизиране на значението и ориенти-
рането му към действителността на езиковите знаци с цел разграничаване, 

4 Още Бикертън (1994: 28) стига до заключението, че това е една от основните особено-
сти на човешката комуникация за разлика от по-холистичната животинска, чиито фонологич-
ните структури изразяват цялостни фрагменти информация, без да я разчленяват.
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уточняване и насочване на референцията им. По-нататък в същата статия 
авторът разглежда подробно номиналната детерминация, като описва че-
тири операции (всяка със собствени инструменти), които нарича актуали-
зация (за конкретизация на референцията и денотацията), дискриминация 
(за отделяне на обект от групата му чрез три вида подоперации – кванти-
фициране чрез множественост, селектиране най-вече чрез неопределителни 
местоимения и ситуиране основно чрез показателни и притежателни мес-
тоимения), делимитация (за ограничаване на семантиката на името чрез 
прилагателни и т. н.) и идентификация (за уточняване чрез квалифициране 
на референцията в случай на възможно двусмислие). Всички те имат за за-
дача да ограничат семантичната динамика на езиковите средства, за да се 
стигне до конкретното информационно съдържание, което говорещият ис-
ка да предаде (Табл. 1). Същото ще направим и ние, като в тази статия ще 
разгледаме единствено номиналната детерминация и ефектите от нея върху 
речепроизводството.

Таблица 1

Операции Подоперации Средства Задачи

Актуализация Граматична 
определеност

Определителни и 
неопределителни 
морфеми

Конкретизация на 
референцията и 
денотацията

Дискриминация

Квантифициране За множественост
Открояване на обект 
от групата, към която 
принадлежи

Селектиране Неопр. местоимения

Ситуиране Показателни и притеж. 
местоимения

Делимитация

Поясняване
Различни лексеми 
като прилагателни и 
съществителни имена

Подчертаване на 
характерна особеност

Специализиране Уточняване на граници

Специфициране Добавяне на нехарактерна 
особеност

Идентификация

Случайно 
идентифициране

Различни лексеми 
като прилагателни и 
съществителни имена

Уточняване на 
референцията при 
двусмислие

Обичайно 
идентифициране
Постоянно 
идентифициране

2.2 Детерминацията по своята същност е смислоизграждащ процес. Той 
се ръководи от комуникативни и информационни цели, защото чрез нея из-
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точникът се опитва да уточни и конкретизира значението на съобщението 
си (като отговаря на въпроса „какво“). В този смисъл, всички операции на 
детерминацията правят по-конкретно и ясно съдържанието на динамичните 
семантични структури. Единствено изключение е идентификацията, чиято 
задача е точното декодиране на символните структури – идентификатори 
използваме по прагматични причини, когато символната структура не е 
достатъчно недвусмислена и се нуждае от допълнително лексемно (редун-
дантно по своята природа) пояснение5.

За разлика от идентификацията, чрез делимитацията (макар да се из-
ползват сходни езикови средства) се постигат различни резултати – уточня-
ва се не конкретната референция на знака, а се подчертават някои особено-
сти на когнитивния образ или се добавят такива към семантичната структу-
ра. Делимитацията маркира онези особености на когнитивния образ, които 
не произтичат пряко от връзката между семантичните и фонологичните 
структури, но имат значима оценъчна важност за говорещия. Това означа-
ва, че делимитацията е повлияна от комуникативните и информационните 
цели. 

От своя страна, актуализацията и дискриминацията, „макар да са раз-
лични операции, се поставят в една и съща идеална линия, тъй като пред-
ставляват последователни фази на един и същ детерминационен процес, т. 
е. на процеса насочен от виртуалното към актуалното...“ (Косериу, 1973: 
304, преводът е мой – Н. К.). По този начин, по-комплексната ситуационна 
дискриминация предполага предходните по-прости процеси, без да е нужно 
в речта да се реализират всички подоперации и инструменти (пак там: 303). 
От гледна точка на смислоизграждането обаче, преструктурирането на ког-
нитивния образ до по-конкретни езикови значения говори за протичане на 
детерминационните процеси в обратната последователност6: 

5 Използването на идентификатори произтича пряко от опасенията на говорещия, че 
събеседникът му не разполага с нужната предварителна информация, за да разтълкува пра-
вилно изказването – „Отивам до офиса в Мексико“ ще е напълно достатъчно, само ако фир-
мата има офис единствено в град Мексико или предварително се знае, че става дума за него. 
Но при липсата на тази информация ще е необходимо използването на идентификатор за 
обозначаване точната референция „Отивам до офиса в Мексико Сити“, за да се различи от 
другите възможни офиси на територията на държавата Мексико.

6 Според Косериу (1973: 304) същото важи и за развитието на езиковите средства от 
диахронна гледна точка, където се върви от по-комплексните детерминационни процеси към 
по-простата актуализация: „членовете произлизат от функционалния разпад ма показателни-
те местоимения“.
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7

Фиг. 2

2.3 По дефиниция идентификацията и делимитацията разчитат по-ско-
ро на лексикални средства, докато в дискриминацията и най-вече при акту-
ализацията преобладават граматичните. В този смисъл, детерминационните 
процеси се реализират в речепроизводството от по-лексикалните към по-
граматичните средства. Ако изключим идентификацията, която не е смисло-
изграждаща, а зависи единствено от контекста и / или прагматичните цели, 
постепенната граматикализация на средствата – от делимитацията през де-
скриминацията към актуализацията – води до повишаване на абстрактното 
съдържание (схематичността по терминологията на Ланкагър8) и до нама-
ляване на „договоруемите“ значения. С други думи, колкото по-абстрактно 
е съдържанието на едно средство, толкова по-граматикализирано е то и по-
трудно бива обект на договаряне между говорещия и събеседника (защото, 
в крайна сметка, граматичното е конвенционалната основа на изказването, 
която служи за декодирането на съобщението).

Тази повишена абстрактност на граматикализираните единици в реди-
ца случаи налага необходимостта от съгласуване в рамките и извън рамките 
на номиналната синтагма. Примери за това са определителните членове в 
някои индоевропейски и семитски езици, както и морфемите за множестве-
ност в номиналната синтагма, а на изреченско ниво - класовите номинални 
маркери в банту, топикализационната частица ay в тагалог и т. н.

Нека онагледим казаното дотук с един пример от кисвахили (Мартън, 
2009: 1028): vitabu vile vizuri  [онези хубави книги]. Тук забелязваме ре-

7 Не при всички езици е развита граматическа категория за изразяване на определеност-
та. А дори и при езиците, разполагащи с такава категория, употребата й зависи от другите 
детерминационни средства. Затова приемаме употребата на актуализацията за евентуална и 
тук я представяме в скоби.

8 Лангакър (2008: 22) дефинира лексикалните единици като единици с по-специфична 
символна връзка, граматичните – с по-схематична символна връзка, като обяснява опозици-
ята специфичност/схематичност с точните и подробни характеристики на първите спрямо 
по-абстрактните особености, които изразяват вторите (пак там: 17).
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зултата от три детерминационни процеса – специфициране (делимитация), 
zuri [хубав], ситуиране (дискриминация), le [показателно местоимение за 
неблизки обекти],  и квантифициране (дискриминация), vi [маркер за 8 
клас, множествено число на думите от 7 клас – неодушевени обекти]. В 
кисвахили не съществуват определителни членове, но класовата система е 
силно граматикализирана (почти до степен на арбитрарност, която размива 
семантичното описание на класовете) и налага задължително съгласуване 
в рамките на номиналната синтагма и в изречението. Така от когнитивния 
образ на [книгите], които посредством други когнитивни процеси са опре-
делени като [неблизки] спрямо говорещия и [хубави] съобразно комуника-
тивните и информационните му цели, се оформя една поредица от езикови 
значения, фрагментиращи първоначалния образ. Съгласуването в рамките 
на номиналната синтагма и на изречението чрез включване на задължите-
лен инфикс обозначаващ субекта на втора (или трета според някои изсле-
дователи) префиксална позиция в глаголната структура, от своя страна не 
само очертава границите на номиналната синтагма, но и определя нейната 
синтактична функция на подлог. По този начин в кисвахили детерминаци-
ята е носител на още по-абстрактни граматични съдържания, които дори 
изграждат структуралното значение на езиковите единици.

3. От казаното дотук става ясно, че номиналната детерминация има за 
цел да уточни референцията на езиковите знаци (в случая на идентификаци-
ята) или да конкретизира и поясни съдържанието им (чрез делимитацията, 
дискриминацията и актуализацията). Следователно е подходящо първата от 
тези операции (или идентификацията) да наричаме референциална или сим-
волна детерминация, а останалите три степени да определим като лексикал-
на или семантична детерминация. И двата така очертани вида номинална 
детерминация са лексематични детерминации по своята функция – детер-
минират единствено лексикалното значение на езиковите единици и то чрез 
други лексикални и/или инструментални значения. В този процес, както бе 
посочено, инструменталните значения са фиксирани и конвенционални, а 
лексикалните са динамичният продукт на постоянното договаряне между 
говорещ и събеседник, каквато е и динамичната същност на детерминацията.

Категориалното и структуралното значение са значенията на символни-
те структури – те произтичат от самата същност и функция на знаците и за-
това са резултат от знакопроизводството. А инструменталното, лексикално-
то и онтичното значение са семантични структури с различна комплексност 
(виж фиг. 1) и затова генезисът им произлиза от смислоизграждането. По 
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тази причина, изборът на средства за изразяване на категориално и струк-
турално значение би следвало да се определя най-вече от прагматичните 
цели на говорещия (категориалността и синтактичната структура са пряко 
свързани с експресивността и стила9), а изборът на средствата за изразяване 
на онтичното, лексикално и инструментално значение е най-вече от кому-
никативно и информационно естество10.

Ако се върнем към кисвахили ще забележим интересна подробност – по-
абстрактните смислоизграждащи средства могат да изпълняват и знакопро-
изводствени функции. Това от една страна се дължи именно на по-абстракт-
ния им характер, а от друга – на съгласуването в рамките на изречението. 
Така конкретно – абстрактната скала, приложена към фазите на речепроиз-
водството, детерминацията и езиковите значения, придобива следния вид 
(който не отразява последователността на отделните процеси, нито прехода 
от едно значение в друго, а отразява най-вече взаимоотношения):

Фази на   
речепроизводство
Цели при избор
на средствата
Номинална
детерминация
Езикови
значения
Съдържание
на значенията

Фиг. 3

4. Детерминационните процеси имат особено важно значение в прево-
да, защото преводачът е едновременно приемник и предавател на същото 
съобщение. Той трябва умело да разграничи комуникативните и инфор-
мационните от прагматичните цели на източника на текста и да проследи 
последователно смислоизграждащите и знакопроизводствените процеси, за 
да постигне един напълно точен превод.

В преводаческата дейност декодирането на съобщението протича от 

9 Значението и референцията на изразите „Красива нощ“, „Нощ – красота“ и „Нощта 
е красива“ са еднакви, но експресивността и следващото от нея прагматично внушение са 
различни.

10 „Красива нощ!“, „Тиха нощ“ и „Красиви нощи“ предават различна информация в срав-
нение с посочените в предходната бележка фрази.
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по-простите езикови единици към по-комплексите. Иначе казано от носи-
телите на инструменталното към носителите на онтичното значение. Съ-
щевременно, преводачът прекодира на друга знакова система същото съоб-
щение, като това прекодиране протича в обратната последователност – от 
комплексните единици, носители на онтично значение, към най-простите 
единици, изразяващи инструментално значение.

Анализът на използваните от източника на текста детерминационни 
средства несъмнено ще накара преводача да използва функционално сход-
ни средства според нормата на целевия език (като следва да се обръща осо-
бено внимание на обичайната и на постоянната идентификация, които може 
да не съвпадат в изходния и целевия език, особено при нехудожествените 
текстове). В резултат на този анализ, преводът трябва да остане носител не 
само на смисъла на изходния текст, но и на съдържанията на всяко едно от 
значенията, генерирани чрез детерминационните процеси. 
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