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Гла ва пър ва:  
Пред ва ри тел ни съ об ра жения

Дисертационният трудразглеждаролятанаинтонациятаотчисто
езиковедскагледнаточкакатозапръвпътсевключватнесамодоказа
телстваотсинхроннияплан,ноиотдиахронния.Основнататезае,че
интонацията,разчитайкина„скритатапаметнаезика“(Николаева),ре
ализирачистограматическикатегорииотнайосновентип,коитоизра
зяватдълбокисемантичниотношения,вслучаядълбокопадежни.Вка
зуалнатастранасепоказва,чеинтонациятафункциониравусловичтана
двупадежноствезика,катопотозиначинреализирастария„примити
вентанц“(Болинджър),койтоезаложенизначалновнея.Втозисмисъл
дисертационнияттрудилюстриракакможедасеизполватприйомите
наконтенсивнататипологияприсъпоставянефункциониранетонаин
тонацията като падежен (казуален) маркер в различните разглеждани
езици.

Работатавъвеждатематаскратъкекскурсусвкласическатаримска
литература,задаседокажевековечнатасклонностначовечеството,ко
ятоеразбирасееихарактерназаучените,дасаидолопоклонницина
модернишколиитечения,катоприбързаноилекомисленопренебрег
ватздравататрадиция,преминалапрезвремето.Представясеедноот
писматанаХораций,койтоепротивтова,чеScribimus indocti doctique 
poemata passim(‘Вднешнитевременаиобразованите,инеобразованите
людестихоплетстватнавсякъде.’).

Конкретновобласттанаезикознанието,особеноповреметонаСту
денатавойна,период,койтобесвидетелнакраянаструктурализмаи
бурното,почтиагресивнонавлизаненагенеративнатаграматиканаНо
амЧомскиипоследователитему–първоначално,презпетдесетте го
дининаминалиявексамовСАЩ,носамоследпомалкоотпетилетка
серазпростиравЗападнаЕвропаинякоистраниотИзточнаЕвропадо
степендасеговориипишезаЧомскианскареволюция(вж.Нюмайър,
Kибиидр.).Въпрекитова,някоипериферниезиковиявлениякатоин
тонацията трудно се вместват в доминиращите даден период езикови
моделииразличнитеезоковитрадиции,дориследващиеднаисъщав
основатасиезиковедскапарадигма(напр.генеративнотоезикознаниена
Чомски),представятмножестворазличнимоделинаинтонационенана
лиз.Разнообразиетоетолковаизобилстващо,ченеотдавнаХърстиДи
Кристосизвестносъжалениеотбелязватвсвояпионерскитрудпоин
тонационнатипологияианализнадвадесетезика,чесъществува„пре
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ситеност(‘plethora’)оттеоретичниподходи,коитоотделнитеавториса
привнесливпредмета“.

ВтазипосокаСтуденатавойнаизиграваотрицателнаролявразви
тиетонасътрудничествомеждуезиковедитеотИзтокаиЗапада:отедна
страна съществува партийният диктат наМосква, а от друга – неже
ланиетоназападнитеезиковедидасезапознаятструдоветенасвоите
източниколегипорадинепознаваненаезиците,главноруски.Потази
причина езикознаието на Запад след Втората световна война става в
истинскиясмисъл–ивсеощее–англоцентрично,достепенченякои
представителинасъвременнатаПражкашкола(Сгал,Хайичова,Пане
вова)сиронияотбелязват,чесеидентифицирватсмаксиматанаТениер:
Timeo hominem unius linguae.

ВъпрекиотрицателнияефектнаСтуденатавойна,сътрудничество
тонаголемитефигуривезикознаниетокактоотЗапад,такаиотИзток
никога не секва, особено в традиционните центрове на езиковедската
наука–Прага(Фр.Данеш,Й.Вахек),Москва(Вл.Звегинцев)иЛенин
град(Л.Зиндер)отеднастрана,иХарвард(Р.Якобсон,Д.Болинджър),
Лондон(М.А.К.Халидей)иПариж(А.Мартине)отдруга.

СледкраханакомунистическатасистемаикраянаСтуденатавойна
сътрудничествотомеждуизточнитеизападнитеезиковедиеулеснено,
носегавечесенаблюдавамасовонапусканенаталантливиезиковедиот
бившитестранинаИзточнияблокиустановяванетоимвзападнилин
гвистични научни центрове. Това води до спад найвече в качеството
наезиковедскатанаука,създаванавбившитекомунистическистрани.
Засъжалениетазиутвърдиласевечетенденцияеособенорелевантназа
разработкитевобласттанаинтонацията, защотопоследнатаефинан
совлуксзакоятоидаеобеднялаизточноевропейскастрана.Именноот
такивасъображениянастоящатаработафокусиравърхутема,коятоне
изискваексперименталнаработасненаличнавстранатаниапаратураи
можедасеосновеединственонадълбоко,панорамнопознаваненамно
гоширокспектъротезиковиявления,коитосаубягналиотвниманието
навсепотясноспециализиращитесевексперименталнатасферафоне
тициифонолози.

В езикознанието интонацията неизменно се включва като част от
научнатадисциплина,новинагизаемамаргиналноинесигурнимясто.
Тявинагисподелясъдбатанаскитникаевреинивсепътувапонайизну
рителниямаршрутмеждунивотонафонетикатаисинтаксиса,анапос
ледъкинивотонадискурса,винагиносейкинагърбаситежкиятоварна
семантиката.Товапъкяправи–кактоСапир(1927)отдавнаотбеляза–
„еднаотнайважнитестранинаречеватадинамика.“Нейниятдялвъв
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фонетичнитеиезиковедскитеизследваниянепрекъснатонараствакакто
доказваРоси(2000)вобзорнотосиизследваненасъстояниетонаинто
национнитеизследвания,катозабазанасравнениемуслужатданниот
Първиясветовенконгреснафонетичнитенауки,състоялсевГентпрез
1938,иЧетиринадесетия,състоялсевСанФранцископрез1999г.:уве
личениетоечетиридесетпъти.Товазакономерноводиидосъздаването
надисциплинатаин то на ци он на фо но ло гия (Intonational Phonology),тер
минизкованиприложимодоказанотР.Лад(1996).

Порадисамияфакт,чеинтонациятасъществуваматериалноврече
ватасреданаезика,ависторическиаспектречтаотсравнителноблиз
котоминало е предмет на съхранение във времето, то интонацията е
билапредметсамонасинхронниизследвания.Синхроннитеинтоноло
гичниизследваниясаособенопрецизираниснавлизанетонаелектро
никата,компютъризацията,статистикатаиметодитенапсихологията.
Седнадумасъздавасесложнанаучнаинтердисциплинарност,коятоза
съжалениенеобръщаникаквовниманиенафилологията,почтиникакво
наантропологиятаиминималнонакултурологията.Еднаотцелитена
настояшатаработаедаилюстрираползатаотпривличанетонапослед
нитедисциплинивизучаванетонаинтонацията.

КатоначалоприемамдефинициятанаинтонациятаспоредЕваГар
динг: „Интонацията е глобалнатамелодия нафразата или изречение
то,накоятосаподчиненилокалнитедвижениянависочинатанатона.“
ВсъгласиесАдамсепостулира,чевречевияакт„говорещиятсъздава
изказ,предназначензаслушащиявдаденконтекст,катоизказътсесъс
тоиотизречение,имащодаденапрозодия“.

Присъствието на ‘говорещ’ и ‘слушащ’ в горната дефиниция при
дава субективен характер на всеки двустранен акт на човешка кому
никация.Отсвоястранатоваводидоетичнипоследици,коитомоде
литенаезиковакомуникацияобикновенопренебрегват,авъпросътза
„безпристрастнияидобреинформираннаблюдател“еразгледанощеот
АдамСмит (1759).Последният разглежда свободата, която индивидът
притежаваприреагираненаизказнадеятеля,т.е.далиесъгласенили
не,ивпоширокинтроспективенплан,часттаотиндивида(азът),която
можедасеотделиотменеиданаблюдавакаквоправяаз.Товаеосновен
принцип,койтобиобяснилпространствотонанедетерминираност,вко
ятомогатдаманевриратговорещиятислушащият.

Въвежданетонапонятиетоза„безпристрастнияидобреинформи
раннаблюдател“вкомуникативнияпроцесводидоморалнаоценкана
всекиречевиакт.КактоБахтинтвърди,езикознаниетонеесамонаучна
дисциплина:езикътнеесамопредмет,тойеидействие,апоследното
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секрепинасъществуванетонасъбеседници.Втозисмисълизказътсе
базиранесамовсегашниямомент,ноивмножествотоизказиотмина
лото,скоитообразуваеднасистема.

ВтозисмисълмоделътнаБахтинотхвърлямоделанаСосюривпо
широксмисълфункциитенаЯкобсон,коитопроизтичатотпоследния.
ПриБахтинсеотчитатовамногогласие,множественостотгласовезаед
носъсстрелатанавремето.ТакаБахтинпредвиждааксиоматанаПриго
жин:„Метафоричноможедасекаже,чевравновесиематериятаесля па,
докатодалечеотравновесиетязапочвадавиж да.“Такаактивнотоучас
тиена„дистанцираниянаблюдател“наСмитиграеролятанафактор,
„организиращхаоса“(БоклундЛагопулу).

Сцелизбягваненакапанитенаевроианглоцентризматрябвадасе
имапредвидпредупреждениетонаЛевиСтрос,чевпоголяматачастот
културитевербалнитепроявисеизползватмногопестеливоисаогра
ниченидострогопредписаниобстоятелства.

Согледцелитеизадачитенаизследванетосепредлагадасезапоч
не с граматичносмислов анализна самото заглавие–Ня кои ас пек ти 
на ин то на ци он на та ти по ло гия,–коетопредставляваеднаноминална
фраза.Определениетонаглаватанафразатаас пек тиенеопределител
нотоместоимениеня кои,чиятоупотребаеубословенапрагматично:не
възможноедасеосветлятвнужниятеоретичендетайлвсичкиаспекти
поредпричини,еднаоткоитое,чеезикознаието,вчастностинтонаци
оннатафонология, както казва Р.Лас: „В историята на езикознанието
няма епизодикато триумфанахелиоцентричнатанад геоцентричната
космология,аеималковероятнодаиматакива.“

Следваща стъпка е обяснение на съществителното ас пекти. Тази
съставнасесвързвасограничениятанасамияавтор:принципнотипо
логичнитеизследваниясасвързаниспознаванетонамногоезици.Зада
съществуваминималнаадекватностнаанализатрябвадасеизползват
образцовипримериотвъзможнонайголямбройезицисцелвалидиране
на конкретната работна хипотеза.Вмножественото числона същест
вителнотоас пек ти влиза и пресупозицията, че явлениетоможе да се
разглеждав своятамногостраннаперспектива, коетосъщоспомага за
адекватносттана анализа.Номиналнатафразавпостмодификационна
позицияин то на ци он на ти по ло гияевпроцеснаприеманетонастатут
насложносъществително,катопотозиначинутвърждаваиавтономния
систатут.

Езиковотопонятиеин то на циякатоцентралновработатаеподложе
нонапоподробнопроучване.Интонациятавинагиебилачастотизуча
ванетонапрозодиятаи/илисуперсегментнатасистеманаезика.Отсвоя
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странадуматаотгръцкипроизходпро зо диясесвързвасизучаванена
мелодичнитечертинаезика–височинанатона,гръмкост,темпоири
тъм.

В американската езиковедска традиция е утвърдена употребата
на су пер сег мен тен (suprasegmental) като синонимен и предпочитаем
предпро зо ди чен/про зо дия(вж.напр.капиталниятруднаИлзеЛехисте
Suprasegmentals1970).Товасатоналнииколичественипризнацииприз
нацинаудареността,чиитоекспонентинаизреченскоравнищесатем
пото,интонациятаиизреченскотоударение.

Презседемдесеттегодининаминалиявекгосподстващатапарадиг
ма в американското езикознание е разширената стандартна теория на
Н.Чомски.Нафонанабушуващитебиткивътреииазвънпарадигма
та, имащи като един резултат кончината на пораждащата семантика,
се появяват модели като „езикознание на развитието“ (‘developmental
linguistics’) (Бейли), които покъсно достигат кулминационна точка в
когнитивнаталингвистика,катопоследнатанеизменновключвавекто
равреме.ВмоделанаЧомскиинтонациятазаемакрайнонестабилнапо
зициямеждуcompetenceиperformance:вкапиталнияSound Patterns of 
English (SPE)(1968)тянесеспоменава.Говорисеединственозаразлич
ниниванаударениеналексикалнитеединицинаизказа(ванглийски).
Къмнегосеприлагатправилатанафонологичниякомпонентчрезтран
сформационнияцикълдодостиганенанивотонаизречението.

Британскататрадицияизползватерминапро зо ди чен (prosodic)вдва
смисъла: първият е според теорията наФърс за прозодичен анализ, а
вториятеразширениетонатазитеория,където ‘прозодичен’включва
изначението‘интонационен’.Прозо ди ченеиобщоприеттерминвевро
пейскататрадиция.Напрактикавтозиподходинтонациятасеизравня
васпрозодиятаилисуперсегментите.Втозисмисълврускататрадиция
сеговориза‘тясна’и‘широка’дефинициянаинтонацията,катопослед
натасеограничавасамодовисичинатанаосновниятон.Ладивъввто
ротоизданиенаЛад(2008:4)дефинираинтонациятадоголямастепен
всъгласиес‘широкото’разбиране:„Интонацията…сеотнасядоупот
ребатанасу пер сег мен т нифонетичничерти,коитосъздават‘постлекси
кални’илина ни во из ре че ниепрагматичнизначенияполин г вистич но 
струк ту ри ран нна чин.“Тезихарактеристикизаедноформиратритъмаи
катосекомбиниратспаузацията,делятпотоканаречта.

Морфологичнотообразуваненатермина ‘суперсегментен’водидо
погрешнатапредстава,ченещоседобавянад(супер,супра)сегментно
тонивонаречевияакт.Седнадумаполучавасеефектана„усмивката
безкотка“отАли са в стра на та на чу де са та,т.е.интонациятаседържи
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като‘плуваща’черта(floatingfeature),катопоследнияттерминепоня
тиеотинструментариуманаавтосегментнометричнатафонология(АМ)
(вж.гл.III).

СпоредСосюр,донякъдеопростенческисетвърди,чеезиковитесиг
налисехарактеризиратединственослинейноствъввремето.Недоста
тъчносттанапринципапоотношениенаинтонациятаеочевиден.

Всредатанаминалиявекединраненпредшественик,А.И.Смир
ницки,правиопитдапоправинедостатъкакаторазглеждаезиковиязнак
втова,коетотойнарича‘двухлинейность’.Предложениетонеенапъл
но задоволително, но вярнатапосока е дадена.Тя е развитапокъсно,
презосемдесеттегодининаминалиявек,инеависимоотСмирницки,
отпредставителитенаАМ.

ПаквсредатанадвадесетивекШарлБаипървицеленасоченодо
казвазнаковияхарактернаинтонацията.Спореднегоинтонацията,по
добнонажестовете,еотпечатъквпаметтаипритежавасвойството,ха
рактернозавсичкиезиковизнаци:тесавиртуалниизадължителносе
актуализиратвпроцесанаупотребатаси.Идеятазатрансформациятана
интонациятаотвиртуаленвактуалензнакрешаваутвърдителновъпро
сазатовадалиинтонациятаекомпонентпричетенетонаум.

Презшестдесеттегодинитерминътсу пер сег мен тен (suprasegmental)
придобива широка употреба. Липсата на пространствени и времеви
ограничениянамоделасъздаватвпечатлениезанарушаваненадискрет
нияхарактернаезиковиязнак.ПотовавремеБолинджър(1961)предла
гаидеятазаградиентност(‘gradience’)наезиковиязнакитяснатавза
имовръзкамеждуконтрастностиградиентностособеновобласттана
интонацията.

Повратнаточкавразвитиетонаинтонологията,акоможемтакада
наречемезиковедскатадисциплина,занимаващасесвъпроситенаин
тонацията, е публикацията на британския езиковед М.А. К.Халидей
(1967)Инто на ция и гра ма ти ка в бри тан ския ан г лийски език.Внеяав
торът заявява недвусмислено: „Английските интонационни контрасти
саграматически:тесеизползватвграматикатанаезика.Системите,ре
ализираничрезинтонацията,сатолковаграматически,колкототакива
катовреме,числоинаклонение,реализиранисдругисредства.“(1967:
10)ОсновнатаинтонационнаединицаетоноватагрупаиливХалидейи
Грийвс(2008)тоноватаединица,коятовнеутралния,немаркиранслу
чайсъвпадасъссинтактичнопростоизречение(‘clause’).Втозисмисъл
тяеекспонентнаграматическозначениеиекомпонентотезиковиямо
делнафункционалнатасистемнаграматиканаХалидей.Понастоящем,
следвайкиПиерхъмбърт (1978), езиковедите говорят за ‘интонационна
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фраза’(ИФ),немногоуспешентермин,защотонапомнязаноминална,
глаголнаит.н.фразиотобласттанасинтаксиса.Самататясереализира
чрезтрисистеми–всеизвестнитетриТнаанглийскатаинтонация–то
налност,тоничноститон.

Катопърва стъпка, доказващаползата от поширокинтонационен
модел,сепривеждапримеротдиахронията,илюстриращвзаимовръзка
тамеждуИФиграматическитеединици(ГЕ).Приемамеаксиоматично,
ченанивоизречениеинтонациятаоптималнопредставяграматическия
си,следователноизнаковиясихарактер.Такаизреченскатаинтонация
можедасеизползвакатоосновазатипологиченанализ.

В традицията на сравнителноисторическото езикознание интона
цията,кактояразбирамевднешнидни,неепредствлявалаинтересза
езиковедите,нотехнитедълбокинаблюдениявърхуезиковоторазвитие
предоставятнепрякоинформация,отнасящаседопроцесанаграмати
кализация,койтопъкутвърждавафункциониранетонаинтонациятака
тоезиковзнак.

Споредпримерът,заимстванотДобрев(1982),отнасящседопрас
лавянскатавокалнасистема,некаобозначимкатоVединственатапра
гласна,коятовпоследствиеводидопояватанаредае :о :ē :ō :ь.От
корена*ŭVlkwсеформираглаголнономиналнатаоснова*ŭVlkw
–VчрездобавяненагласнатаV(вж.3л.,ед.ч.сег.вр.вл7четъот*ŭel
kw–e–сестепенкактозакоренната,такаизагласнатанаоснова
та,иименителнатаформа,ед.ч.влькъ‘животно,коетотеглинещо’от
*ŭьl kw–o–средуциранастепеннакореннатагласнаиостепенна
гласнатанаосновата).Впраславянскотоизречение*ŭVlkw–V*ŭVl
kw–V–‘вълкътвлече’сказуемотосеразличаваотподлогасамопо
ядренотосиударение,коетосесвързвасъссказуемото,т.е.разликатае
самопрозодична(вж.мястотонаядреотоударениявсъвр.Бълг.Вълкът
влече[ядренотоударениеедаденовкурсив]).ВсъседствосядротоV
приеманайвисокатастепенилиестепента:последнатахарактеризира
експонентитенасказуемото(вж.естепентавъввл7четъ).Отдалеченаот
ядротоVевпониска(оилинулева)степен.Тяхарактеризираекспо
нентитенаподлога,т.е.съществителните,скоитоядротонесеасоциира
подифолт.Така,от еднастрана глаголнономиналнатаоснова*ŭVl 
kw–V–водидопояватанаглаголнатаоснова*ŭelkw–e>vl7xet]),
носещаядрото, аотдругастранаеноминалнатаоснова*ŭьl kw –o
>влькъбезядро.Форматазазвателенпадеж*ŭVlkw–V–гласната
наосноватаVевсъседствосядротоитъйкатосъобщениетосъдържа
предикация,вокативътвед.ч.вльче(=гр.λύκε,лат.lupe)основатаев
своятаестепен.
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Стозипримерсепоказакакпрозодичнофонологичнатадиверген
цияводидограматикализациянадвуделениетотема/ремавизречени
ето.Тойеифилогенетичнодоказателствозакорелациятамеждусинтак
тичназависимостипрозодичнаграницамеждуподлогаисказуемото,
коятоеуниверсалия.

Със следващия пример от синхронията се инициира серия от до
казателствен материал, илюстриращ факта, че интонацията оперира
навсички езиковинива,показващаЯнусовоповедение: означаващото
опериранаконкретнониво,аозначаемото,порадиасиметричниядуа
лизъмназнакафункциониранапринципаналогикатана„структурата
накитайскатакутия“донивотонадискурса,катоцелиятпроцесможе
дасеобяснивсмисълана‘преместваненаранга’наезиковитеединици
(‘rankshiftingofunits“).Вслучаясинтонациятаезикътпроявявасвойст
вото‘флуктуация’,когатоединициотпонискоструктурнонивомогат
дасеинтегриратвповисоконивоиобратно,катопридобиватсвойст
ватанапоследното. (Молхова 1981: 47).Интонацията става значима в
пълния смисъл, когатофункционира като експонент на граматически
отношения,независимоотфакта,чесамататясепоявява„наръбана
езика“,кактоумногоформулираБолинджър.

Например, внемскиинтонациятаможеда е граматическимаркер,
т.е.морфема,закатегориятападеж.ВизречениетоHerr Müller schickte 
dir das Buch und nicht Anna,акоядротосеасоциирасMüller,тоевконт
растсAnna,катопървотоеподлогисмисълъте‘ГнМюлертиизпрати
тазикига,анеАнна.’Акоядротосеасоциирасdir‘натебе’,тоевкон
трастсAnnaкатонепрякодопълнение.Тогавапреводниятеквиваленте
‘ГнМюлеризпратитазикниганатебе,аненаАнна’.Вдватапримера
единственитесредства заразрешаваненападежнитеотношенияеин
тонацията,тъйкатоAnnaвкачествотосинасобственосъществително
неможедасе(пре)модифицирасчлен,койтовнемскиеекспонентна
падеж.АкодуматаAnnaвъввторияслучайеекспонентнаформазада
теленпадеж, то това е защотов граматичната системананемскиима
дателнаформакатонемаркиранекспонентнанепрякотодопълнениеот
тозитип.

Такаче,акосеприемепринципанаЙелмслев(1935:96),че„падежът
екатегория,коятоизразяваотношениемеждудваобекта“,интонацията
можедасеразглеждакатоконкретенекспонентнакатегориятападеж.

Третият пример в тази глава илюстрира подълбок прочит и раз
решаваненасмисловадвузначностприфилологическипрочитнакла
сически текст от старата руска литература (XIIвек), а именно две от
„тъмнитеместа“вСло во о плъ ку Иго рев7.Многоот„тъмнитеместа“се
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дължатнатова,черъкописътвероятноебилвscripta continuaипърво
тоиздание(1800)вмногослучаиесубективенпрочитнахипотетичния
оригинал.Вмногоотслучаитеключъткъмпроблематичнияпрочитев
граматиката,исъщотолковачестовсистематанатоналността,разбира
накатоделененаречеватавериганаинтонационнифрази,внемаркира
нияслучайсъвпадащисъссинтактическипростоизречение(Халидей).

ВкратконаучносъобщениеЛихачов(1984)хвърлясветлинавърху
еднооттъмнитеместа(671–674)напоемата,къдетоучениятреконстру
ираприсъствиетонаощеединпевец,Ходына.Надругомястовпоема
та(471–494)текстътспоредпървотоизданиегласи:‘ЕдинъжеИзяслявъ
синъВасилковъ позвони своими острымимечи ощеломыЛитовскiя;
притрепаславудҌдусвоемуВсеславу,асамъподъчръленымищитына
кровавҌтравҌпритрепатъЛитовкымимечи.И схо тию на кро ва тъ и ре
къ:дружинутвою,Княже,птицъкрилыпрiоdҌ,aзвҌрикровьполизаща.
НебыстьтубратаБрячеслава,нидругагоВсеволода:единъжеизрони
жемчюжнудушучресъзлатоожерелiе.“

Лихачовтвърди,чеправилниятпрочитнаизписанатаскурсивчаст
е „и с хотию на кровъ, а тъи рекъ“ (485–486). Разделянето на думата
‘схотию’на‘схотию’несеотнасявсъщносттасидосмянанабуква;в
случаясепроменяцялостнотозначениенапростотоизречениесвъвеж
данетонапотенциалнатапаузамеждудветеединици,т.е.„схотию“.

Другиятпримерсповисикастепеннатрудностефиналътнапое
мата:

КняземъславаадружинҌ!
Аминъ.(693–694)

ВкраткастатияД.С.Уърт(1992:407)предлагасвойпрочит,който
„неподлагатекстанакозметичнахирургия“,т.е.безникаквадопълни
телнаманипулациянатекстовитеданни.Катобазираинтерпретацията
синадругипоранниизданиянапоемата,тойчетефиналното<аминъ>
смалко<а>.Такачеепологичнодасечете<аминъ>некатоотделно
завършваща текстформула, а като сказуемо за състояние, управлява
що дателнатаформа <дружинҌ>.Ако прочитът е <Аминъ> както е в
първото издание и приЛихачов (1990), това са две отделниИФ, но в
тозисивид<Аминъ>сесрещавсредновековнитерускитекстовеедва
презXVIв.ибимоглодасесчитакатопокъснадобавкакъмръкописа.
ИнтерпретациятанаУърткатоеднаИФимапреимуществото,чеследва
логикатанасюжета,аеивсъгласиесъссредовековнияканон,постули
ращзначението„Такадабъде!“
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Глава втора:  
Статутът на интонацията при анализа на 
езиковите нива в организацията на езика

Тазиглавацелиданамеримястотонаинтонациятавосновнатагра
матиканаезикаилидажеакоевъзможновпоширокмодел.Забащана
формалнияанализнаезиковиямоделнаниватасесчитаЕмилБенве
нист(1902–1976),поставящначалотомуспленарниясидокладпредIX
международенконгресналингвиститепрез1962г.,озаглавенLe niveaux 
de l’analyse linguistique.Спореднегоразличнитеинтонационнивариан
тинесауниверсалииисавсфератанасубективнатаоценъчност.

Идеята,чеинтонацията,митичниятАхасфернаезикознанието,за
емаспециалномястовйерархичнатаорганизациянаезика,бевъзприе
таотПенчева(1983).ВтазиработаПенчевааргументиранодоказва,че
словообразуванетотрябвадасетретиракатосупрасистема,минаваща
презвсичкинива,нонеселокализиравнитоеднооттях.Прозодич
натасистемаиинтонациятавчастностможедасеразглеждатпоана
логиченначин.Поотношениенасубстанциятаинтонациятасеродеес
фонологията,функционалнодействанаединицитеотвсичкинива,ако
муникативносереализирасамочрезсредстватанаречеватасреда,т.е.в
речта.Основатанамоделананиватасеформираотсемантиката:всички
нивасасвързанисъсзначението,анавърханамоделанеизменносена
мираинтонацията.ВтозисмисълПенчева(1983:58)многоточноотбе
лязва,ченайнискитеинайвисокиконструктинамоделапренебрегват
дискретнияхарактернаезика,докатонамиращитесемеждутяхсисте
мисебазиратизцялонадискретносттамаезиковитеединици.

МоделътнаПенчеванапомнямоделанаХалидей (1961),разширен
от представителите на Бирмингамската школа за анализ на дискурса
(вж.КултардиБразил1982).Всичкитезиподходисафункционалноори
ентирани,единственатаразликаемястотонаинтонациятавйерархич
натаорганизация:приХалидейтяенеотделимачастотграматиката,а
приБирминамскаташколаеавтономенкомпонент,паралеленнакомпо
нентаграматикаилексикаидоминиранотдискурса.

Ванализасинатипологичнатаприроданаморфематавсловообразу
ванетоиобосновкатанаексплицитнатааналогиясинтонациятаПенче
вапредлагаинтереснонаблюдениезаотношението‘субстанция–фор
ма’,аимено,чепорадибеднотоморфологичномаркиранеизолираните
елементивсловообразуванетосаснеопределенасъщностиоставатта
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кивадовгражданетоимвсинтагматиченконтекст,дориипоследният
даеотнайелементарентип.Товаименнодаваприоритетнасинтаксиса.

ВгенеративмататрадицияСелкърк(1986)първапледира,чепрозо
дията–иin extensu –интонациятатрябвадасепредставяткатометрични
дървета,независимиотсинтаксиса,иразширяващисекатегории.Тепък
сесвързватсъссинтактичнидърветананивоповърхниннаструктура.
Ронат(1984)предлагадоказателствазатова,чеинтонациятатрябвада
виждаSструктуратавлогическатаформаинайвероятновдълбоката
структура., т.е. преведено нафункционален език трябва да е налична
двупосочнавръзкамежду‘интонация’и’граматикаилексика’.

Нена последномясто излиза въпросът за значението.По отноше
ниенаинтонациятаХалидейиГрийвс(2008)предлагатхипотезата,че
системитенаТОНАсъздаватмеждуперсоналнизначения,докатосисте
мите заТОНАЛНОСТиТОНИЧНОСТсъздаваттекстуалнизначения.
Тоновата съгласуваност играе роля в създаването на логически зна
чения.Единственатаметафункция,вкоятаинтонациятанямаприносе
експериенциалната.

Катоначалощесеанализиравзаимодействиетонаинтонациятасди
ференциалнипризнациотсегментнатафонология.Впроцесанафлукту
иранеотдолунагореинтонациятаоставяслединавсякоотнивата,през
коитопреминава.Такаинтонациятанеизразявапростопостлексикално
значениеполингвистичноструктуриранначин,апоскоронейнитесуб
станциалнихарактеристикисавъвфонологията,скоятодейства,което
Блейк(1994:13)определякато„конкуриращмеханизъм“,ноформални
теиекспонентифункциониратексплицитнонавсичкиостаналиезико
винива.

Еднафонологичномотивиранаемфатичнаструктуращеилюстри
рапринципакатопокажекакструктуратасепредаваотанглийскина
българскиируски,иразличнитефонологичниилексикограматически
механизми,къмкоитовсекиотезицитеприбягва.Примерътеотромана
наФ.СкотФицджералдВе ли ки ят Гет с би,главапърва:НикКарауейе
представеннаДейзиигцаБейкъротсъпруганаДейзи,прикоетоДейзи
отговарясемфатичното:

(1)„I’mpparalyzedwithhappiness.“

Българскатаирускатапреводниверсиисасъответно:

(2)Ппарализиранасъмотщастие.
(3)Намменяотрадостистолбнякнашел.
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(1),(2)и(3)използватинтонацията,прикоетосмисловоизтъкната
тадуманосисричкатасядрото,реализираночрезпертурбациянаF0.
Обикновеновтакиваслучаивисочинатанатонанееосновнатахаракте
ристика:повишенадължинанаконсонантнотоначалонасричкатасъз
даваспоредавтораипреводачитеефектана‘положително’преувеличе
ниеврепликатанаДейзи.Ванглийскитоваеедноадекватнорешение,
нонеможедасекажесъщотозабългарскиируски.Вдватаславянски
езиканесъществуваопозициятанапрегнати–ненапрегнатигласни,ко
ятоесвисокастепеннафункционалнанатовареностванглийски,ипо
тазипричинаобикновеноудължаванетонагласнитесъздаваефектана
емфаза:

(4)Парализииранасъмотщастие!

Уместнащееиупотребатанавъзклицателниязнак,нещонемного
типичнозаанглийскатаезиковапрактика(вж.коментаритеподолу).

Рускиятвариант(3)освенудължаваненасъгласнатаизползвафразе
ологичнаединица.Самататяеемфатичнаивкомбинациятасиспрозо
дичнотоудължаванеиповисокияF0,другмеханизъмзаконкурираща
мотивация,ефектътеманиернатавтология.

ВГлаваIбедискутиранпримераотнемски,скойтоседоказва,че
интонацията може да функционира граматически като маркер за па
деж,т.е.можеданеевече„плаващ“(‘floating’)признакидасе„закотви“
(‘anchor’)вкатегориятападеж.Вслучаяинтонациятанедействапрос
токатоконкуриращмеханизъм,апоскоротукдействатова,коетоА.
М.Пешковскинарече„компенсаторен закон“наинтонацията,койтов
нашияслучайсеизползваприидентифицираненаезиковитемеханизми
вмеждуезикованализ,т.е.типологично.

Примерътотнемскинееhapaxвсистематанаконкретнияезик,ни
топъкнемският ерядъкезик, където сепроявяванякакворядко гра
матично явление.Вдисертационния труд се предлагат примери с ре
конструирана интонация, базирани на данни за латински от труда на
Квинтилиан Institutio oratoria, къдетовКнигаVII,Глава9специално
серазглеждаявлениетодвусмислие (‘ambiguitas’) (напр.Аio te, Aecida, 
Romanos vincere posse.).Даватсепримерииотрускиезик(напр.Сравни:
Оля, чув ст во ва ла мать, не зря вызва ла ее.иОля чув ст во ва ла: мать не 
зря вызва ла ее.).

Втрадициятанагенеративизмакатегориятападеж,разбирананеса
мокатоморфологичнакатегория,нонайвечекатоосновенфакторпри
определяненаролитенааргументнатаструктура,еинтегриранавтео
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риятазауправлениеисвръзканаЧомски,падежнатаграматиканаФил
мор,релационнатаграматиканаПърлмутъриПостал,илексикофунк
ционалнатаграматиканаБрезнан.Общатема,обединяващавсичкитези
подходи,еограниченотомножествоотуниверсалнисемантичнироли,
катоАгент,Тръпник,Инструмент,коитосереализиратчрездълбокисе
мантичнипадежи.Всякаквимеханизмизаизразяваненаграматически
отношениямогатдасаформинамаркираненападежа.

Използванетонавидпадежнаграматика,вслучаярелационнатагра
матика,сеосноваванафакта,четеоретичнонеутралнатаотправнаточ
ка е, че граматическите отношения се разглеждат катонедефинирани
примитиви.Първатагрупасатермини,семантичноразнороднииекс
плицитносвързанисграматическитеотношенияподлог,прякодопъл
нениеинепрякодопълнение.Другатагрупасеформираотсемантични
ролинат.нар.кос ве ниотношенияивключвалокатив,бенефактивиин
струменталис.Първатагрупавключвачистосинтактичниотношения,
автората–семантични.Йерархичнотесаподреденипоследнияначин:

(4)под лог      пря ко до пъл не ние     непря ко до пъл не ние         кос вени
123

Моделътесмногонива,т.е.подчиненитеединицинаглаголамогат
дапроявяватразличниотношениянаразличнинива.Таканапр.–

(5a)HerrMüllerschicktedirdasBuchundnichtAnna.
1321

всмисъла„ГнМюлер(NOM)тиизпратитазикнига,анеАнна(NOM)“
прякореализираотношениятаотначалнотониво.Присмисъл„ГнМю
лер изпрати тази книга на тебе, а не на Анна“ се получава следната
репрезентациясмногонива:

(5б)HerrMüllerschicktedirdasBuchundnichtAnna.
1321началнониво
12chômeur3крайнониво

Например,в(5б)Annaможедаеподлог,новслучаяпреминавакъм
непрякодопълнениеиемаркиранас3нарепрезентационнатаскала.Das 
Buchепониженопъкдоchômeur,френскатадума,значеща‘безработен’
и използвана в релационната граматика като разширена метафора за
подчинентермин,изместенотстатутасипорадипреоценка,обикнове
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нопорадипреминаваненадругподчинентерминвдругоотношение(в
случаяAnna).Теориятанеказвамногозат.нар.косвениотношения,но
тесапотясносвързанисинформационнатаструктура.ОтПиерхъмбърт
(1980)сеприема,чеинтонациятаимадвецели:Висока(В)иНиска(Н),и
втозисмисълтърсимдаустановимтеоретичнодвупадеженмодел.

Началнатахипотезае,чеинтонациятащевзаимодействасъссинтак
сисавсфератанатермините.

Вследващатачастсеразлеждатпонятията„ключ“(‘key’)и„завър
шек“(‘termination’)поначина,покойтосеизполватотД.Бразилипос
ледователитемуотБирмигамскаташкола(вж.Бразилидр.1980).Целта
есдвататерминадаседефинратстойностинаосноватанаобщокогни
тивнозначение.Основнаслабостнамодела,кактосевидяпогоре,есла
батавръзкамеждуинтонацияидискурс,макарчетакавасепостулира.
Натозиетапсепредлагадазапълнимлипсващатавръзкастеориятана
актуалноточленениенаизречението (АЧИ), разработенаотПражката
школаипоспециалновъввариантаи,разработенотЯнФирбас(1992).
Теориятаеширокоизвестнанабългарскатаезиковедскааудиторияиня
мадасеизлагававтореферата,ноенакраткоизложенавдисертацион
ниятруд.

Трябвадасеспомене,чеспоредХалидей(1974)АЧИеуниверсално
езиково явление, а такова еиинтонацията (вж.Болинджър1964, 1978),
следователноидветеявлениямогатдасеизпозватвтипологичнияанализ.

ЩеанализирамеосновенпримеротБразил,задаилюстрирамекак
„бракпосметка“междунеговиямоделнадискурсаиАЧИмогатдаос
ветлятподобредаденоезиковоявление.

Примерите(6а),(6б)и(6в)наБразилсасполучливатриада,илюст
риращакакинтонационнитезначениясекомбиниратслексикограма
тическите.При„ключ“имаметриизбора–висок,среденинисък:

LOST
(6)(а)//pheGAMbled//pand//кон т растен(обратнона
очакванията,т.е.съществува
опозициямеждудвете);
(б)//pheGAMbled//pandLOST//до ба вящ(тойнаправиидвете
неща);
(в)//pheGAMbled//pand//из рав ня ващ(кактобимогло
LOSTдасеочаква,т.е.съществува
еквивалентностмеждудвете).
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Таблица (7) схематично анализира (6) помодела наДанеш (1966),
преформулиранпоФирбас(1992)1:

Таб ли ца (7)
He gambled and lost

АЧИ Th TrPr;RhPr TrPro TrPr;RhPr
Семантиченмодел B Q Q
Синтактиченмодел S V Conj. V

От (7) севижда,чепроблемът за „ключа“изобщонеепоставенв
АЧИ.Азтвърдя,чеспоредсемантичнатаскалана(6),кактоепредста
венав(7)есреализациянанайслабодинамичнияоттритеизбора,т.е.
(6б), където добавящото значение е в пълно съответствие със семан
тичнитеролинапростодобавяненаQнадватаглагола,gambledиlost.
ИдватаелементафункционираткатоRhPrиядротоевърхупоследния
елемент,lost.

Изравняващотозначение,представенов(6в),епредставеновТабли
ца(8),къдетосевижда,чеlostфункциониракатоуспешенконкурентна
gambled,последниятесведендоRh:

Таб ли ца (8)
He gambled and lost

АЧИ Th TrPr;Rh TrPro TrPr;RhPr
Семантиченмодел B Q Sp
Синтактиченмодел S V Conj. V

Контрастнотозначениена(6а)еилюстрирановТаблица(9):

Таб ли ца (9)
He gambled and lost

АЧИ Th TrPr;Rh TrPro TrPr;RhPr
Семантиченмодел B Q FSp
Синтактиченмодел S V Conj. V

Сравнениемежду(8)и(9)показвакомуникативнапразнотавскала
танапоследния:нивотонакомуникативендинамизъм(КД)изведнъж

1 Th–тема;TrPr–централенпреход;RhPr–централнатема;TrPro–ориен
тиранкъмпрехода;B–тръпник;Q–качество;S–подлог;V–глагол:
Conj.–съюз;Rh–рема;Sp–спецификация;FSp–понататъшнаспецифи
кация.
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„скача“отQнаFSp,като„заличава“(‘delete’)попътясиSp.Твърдя,че
вслучаяалтернативнатаинформация–в(9)действиетонане гу бе не,а
пе че ле не–ецеленасоченодеактивиранавъвфоновотознание:тяможе
даседостигнечрезумозаключениеврелевантнияконтекст,нонеисе
позволява да излезе на повърхността.Слушателят трябва да извърши
това,коетовтеориятанарелевантносттасенарича„строежнамостове“
(‘bridging’).Ивисокиятключ,иFSpнасочват(9)втазипосока.

Хибридниятмодел,койтопредложих,можедасеизползвазаанализ
наезиковиявлениясвисокасложност,напр.пресуппозиции(вж.Хали
дей1974:52).Тойсъщопритежавадотакавастепендетерминизъм,че
можеуспешнодаизпълнявафункциитенапарсернаписментекстиин
тонация.
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Гла ва тре та:  
Увод в ти по ло ги я та и ин то на ци он ния анализ

Тазиглаваиманайвечеинформативенхарактерицелидапокаже
формалнатастранавизучаванетонаинтонацията,т.е.методитенаин
тонационнияфонологичен анализ. Той, от своя страна, и създаването
наединнатранскрипциящебъдатнадежднаосновазапредприеманена
успешнитипологичниизследвания.

Отначалотона80тегодинивсветовенмащабсенаблюдаваотдръп
ванеотсъпоставителнитеизследванияипреминаванекъмтипологичен
анализ.ВнякоистраникатотогавашнияСССРтипологичнитеизслед
ванияиматмногобогататрадиция,особеновобласттанаконтенсивна
татипология,закоятощестанедумаподолу.Приинтонациятанещата
отново стоятпосложно: липсва стандартна, общоприетаинтонацион
на теория.Фонологичната страна започва да се прояснява с работите
наЛебен (1973),Голдсмит (1976)и особеноПиерхъмбърт (1980), за да
достигнедонякаквозавършенонивоприЛад(1996),койтоутвържда
ваавтосегментнометричната(АМ)фонологиякатостандартнатеория.
Семантичнатастранаевсеощевембрионалносъстояние,катосеизк
лючатсмелитеопитинаБюринг(1997,2016)иСтийдмън(1991,2014).

ВисторическиконтекстАМфонологиясеразглеждакатопрякопро
дължениена „класическия“периодна генеративнатафонология, про
цес, започнал спубликациятанаSPE (1968)наЧомскииХале.Както
отбелязваГолдсмит(1990)АМфонологияенайпървопродължителна
прозодичнияанализнаДж.Р.ФърсиЛондонскаталингвистичнашко
ла,анализанадългитекомпонентинаЗ.ХарисиЧ.Хокет,итоналните
анализинаК.Л.Пайк.

ПодходътиметодитенаанализвSPEсастатични:всекифонетичен
символ (напр. [d]) е колона отнеподреденидиференциалнипризнаци,
формиращиматрица, която пъкпредставлява сегмент.Всяка единица
поголямаотсегментаевечеморфологична:седнадума,моделътеста
тиченилинеен,т.е.неприложимзаинтонацията.Целтаедасесъздаде
фонологичнатеория,лицензиращачетиридинамичнитипаотношения:
отношение на еднокъмедномежду признак и асоцииран звуков еле
мент(‘anchor’),множественаасоциираност,многопризнаци–единзву
ковелемент,„гол“звуковелементи„плаващ“признак.Такаедналек
семабимоглавечедасеопишефонологичновсвоятадинамика,като
участиетонаорганитенаговорнияапаратсетретиракатоизпълнението
наразличнитепартитуривединоркестърисаматафонологичнатеория
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придобивамноголинеенхарактер.Таканапример,движениетонаF0на
думатаstampкатопартитураналаринксаможеабстрактно(иформално)
дасепредставипоследнияначин:

(1)В*Н,къдетоВ=ВисокиН=Нисък.

Централнияттоннависочиннияакцентсемаркирасъсзвездичка(*)
катоВ*илиН*(оттам„звездентон“).

Многочестовтоналнитеезици(напр.Марги,език,койтосегово
ри вНигерия) присъстват контурни тонове, които се реализират вър
ху един звуков сегмент, т.е. нарушавайки централен принцип на кла
сическияанализнадиференциалнитепризнаци,чепоследнитеникога
несеявяватвлинейнапоследователностведнаматрица.Втозисмисъл
можедасетвърди,четоноветеседържатнезависимовсравнениесъс
сегментите.Освентова,фонологическиедоказано,чеконтурнитето
новесапоследователностнаразличниравнитоновеиметодологически
анализътепопростакотесеразглеждаткатотакива.Накратко,отново
идвамедоналичиетонадватона:НиВ.

В АМ фонология се постулират различни фонологични редове
(‘tiers’):имамесегментенред,втоналнитеезициимаметоналенред,ка
товсекивидредсесъстоиотмножествапризнаци.Всекипризнакможе
даучаствасамовединред,седнадумаредътсеопределяотпоявяващи
тесевнегопризнаци.Ролятанаасоцииращитеправиедасинхронизи
ратинформациятамеждуредоветечрезсвързване,напр.тонътвтонал
нитеезицисеасоциирасопределени„тоновоносещиединици“(ТНЕ).
ВмножествотоезициТНЕесричковотоядро.

Като всичкиостаналиредове тоналният ред е стриктноподреден.
Съществува основенпринцип, че асоцииращите правинемогат да се
пресичат.

Многочестовтоналнитеиинтоноложкитеизследванияпроблемът
екакдасеобясниразтеглянетоисвиванетонаобхватанатона.Втакъв
случайсеприлагаУниверсалнатаассоцииращаконвенция(УАК),дефи
ниранакато:

(2)Когато неасоциирани гласни и тонове се появяват от същата
странанаасоцииращатаправа,теавтоматическисеасоцииратв
отношениееднокъмедно,роейкисеотасоцииращатаправа.
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Ако съществува „плаващ“ тон, той се асоциира с непосредствено
предходния тон.Обратно, ако съществува „гол“ сегмент, то тогава се
прилагаправилотозаразпространяваненатона(‘spreadingrule’).

Другтипявление,коетомотивираавтосегментнатарепрезентация
ето нал на та ста бил ност.Втоналнитеезици,когатоеднагласнаседе
вокализираилиизтриеотдаденофонологическоправило,тонътможе
прякодасеидентифицира:тойоставаплаващ.Такавапроцедураене
възможнаприлинейниямодел,тъйкатоеневъзможнодасеизтриеглас
набездасеизтриетона.

Натозиетапсмеизправенипреддвавъпроса:какъвеброяттонове,
койтоможедаимавсякалексикалнаединицаикакваепосокатанакар
тиране,т.е.каксаасоцииранитоноветесТНЕ.Автосегментниятмодел
позволявадверазличнирепрезентации:илипридватонавсекиоттяхсе
свързваседнагласна,илиединтонемножественосвързансдвесрич
ки.ЛипсатанадетерминизъмсеуреждасъсЗадължителнияконтурен
принцип,койтотвърди:

(3)Насъседниидентичнитоновесезабранявадаучастватвлекси
калнатарепрезентациянададенаморфема.

Поотношениепосокатанакартираненатонавъзможноеасоциира
нетодаставаотлявонадясноилиотдясноналяво.

Многоафриканскиезиципроявяваттоналнисвойства,описваниот
африканиститекатоdowndriftиdownstep.Приdowndriftпоследовател
носттаВНВнесереализиракато[ ̶̅ ̅ ],акато[ ̶̅ ͇ ],т.е.дватаВтонанесе
признасятнасъщотовисочиннониво,авториятВесвисочинанатона
понискаотпървия.Нтоновете,коитосепявяватмеждуВтоноветесъ
щосапредметнаdowndrift.

Докато downdrift е автоматичен процес, при downstep понижен В
получавафонемен статут, когатоН, което е „условие“ за downdrift се
изгубва (илипорадиизтриване,илипорадиасимилация).Downstepсе
отбелязваснадредниязнак!,поставенмеждуединВиследващия,пре
търпялdownstepВ.МногопредиПиерхъмбъртдаизползваdowndriftи
downstepвинтонационниясианализнаамериканскияанглийски,Шах
тер(1965)доказва,чеdowndriftеинтонационносвойствонаезицикато
Хауза.

ПотовавремеЛиберманиПринс(1977)(ЛП)представяттеория,в
коятоударениетосеразглеждакатоотношениемеждусрички,органи
зиранивйерархична(илиметрична)структура.СледЛПотносителната
изтъкнатост се дефинира спрямо съставящи, т.е. тя е относително ка
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чество, графичнопредставеночрез анотиранена синтактичнитеразк
лонениянадървотосw за„слаб“иs за„силен“.Нотациятаелокално
свойствонадендритнатаструктураикатотаковаседефиниразасестри
нскиразклонения.ЛПвнасятидругиуточнениявметричнататеорията,
напр.запазванетонаизвестнияотSPEпризнак[±stress].Тесчитат,че
съществувакорелациямеждустойноститенапризнака[±stress]илей
бълирането(s, w).Тяе:

(4)Акодаденагласнаеs,тотяе[+stress].

Оттук,акодаденагласнае[stress],тотяеw.
ДвадесетгодиниделятпионерскатапубликациянаСтокуел(1960),

опитващаседанамеримястотонаинтонациятавгенеративниямодел,
и изпълненената с продуктивни идеи докторска теза наПиерхъмбърт
(1980).ВнашиднимоделътнаПиерхъмбъртсепревърнавстандартна
фонологичнатеориянаинтонационнатаструктура.

Пиерхъмбърт представя интонационния контур като наниз от ви
сочинни акцентиипериферни тонове (‘periphery tones’).Височинните
акцентисесъстоятотединиченВилиНтонилиоткомбинацияотдва
тона.

Граничните тонове са единични тонове, асоциирани с периферия
танаИФисеотбелязватсдиакритичниязнак%(Н%,L%).Фразовите
акцентиилифразовитоновенезвезднитонове,коитоводятвисочинния
акцентнаизвестенинтервалотвреме.ВначалнатанотацияПиерхъм
бъртгимаркираснадредендефис(H ̅илиL ̅ )2.ПактамПиерхъмбърт
постулира седем възможни височинни акцентни типа: H*, L*, L+H*,
L*+H,H+L*,H*+LиH*+H.Последнияттипвеченесеизползва.Стези
типовеможедасесъставиалгоритъмнаграматика,генериращавсички
възможнитоновимелодииванглийски.

Както доказва Брус (1977), F0 конфигурациите, които свързват ак
центуваните сричкинеиграятважнаролявъвфонетичнотоописание
нацялостнияконтур.Инвариантнитепризнацинасистематанависочи
натанатонасапромянатанапосокатанатона,анетолковапреходите,
коитогисвързват.Втозисмисълосновниятфонологиченанализвключ
ваидентификациянананизаотединилиповечевисочинниакцента,ко
итоформиратце ле ви те точ ки(‘targetpoints’)съвместносрелевантните
фразовиитоналниграници.

В работата се разглежда основната интонационна таксономия: ак
центнитетипове,граничнитетоновеифразовитетонове.

2 ОттукнататъквглаватасеизползваоригиналнатанотациянаПиерхъмбърт.
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Подобнонасегментнатафонетикаифонологияинтонациятасенуж
даеотсвоятранскрипция.През1992г.групаамериканскиученипубли
куватпроектзатакаватранскрипция,базираннаинтонационнияанализ
анализнаПиерхъмбъртзаанглийски.ТяеизвестнакатоToBI (TOnes
andBreakIndices)иеприложенасмодификациизамногоезици,вкл.и
български(вж.Димитрова2016).Вднешновремеработатапостандар
тизиранетонаоригиналнияToBIпродължава,катонапоследнияМеж
дународенконгреспофонетика,провелсепрез2015г.вГлазгоу.Проек
тътполучизнаменателнотоимеIPrA(InternationalProsodicAlphabet)по
аналогиясприетатакъмкраянаXIXв. IPA.Втазиобластсеразвива
особеноинтензивнадейност.

ТранскрипциятаToBIнададенизказминималносесъстоиотзапис
нареч, свързаниястова записнаF0 контураиноменклатура затран
скрипциянаявленияотчетирипаралелниреда:

(а)ортографиченред;
(б)тоналенред;
(в)реднаиндексиранитепрекъсвания;
(г)редразни.

На (а) се използват само ортографически изписани думи, озвуче
нипаузии контракции.Редътнаиндексиранитепрекъсванияпоказва
степентанасвързаностмеждудуми,фрази,изкази,строгодефинирани
фонетичноифонологично.(б)използвадватипатонове:фразовитоно
ве и височинни акценти.Основните тонални нива саHиL.С тях се
анотираспоредтеоретичнитепрепоръкинаПиерхъмбърт,напр.H%и
L%означаваткрайнииграничнитонове.Следвайкитрадициитенааф
риканистикатаипораннатаАМфонологиязаdownstepсеизползвади
акритиката!.Редътразнисеизползвазавсякаквикоментари,коитобиха
моглидасаотползанаползващиябазатаданни.
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Глава четвърта:  
Случаят за падежа … при интонацята. 
Увеличаване на степента на анализа. 

Контенсивна типология

Еднатеза,коятоеприетааксиоматичновдисертационниятруд,е,
четеоретичнопървенствоседаванаизречениетопреддуматаивтози
смисълтрябвадаразбирамеизвестнатаалюзиянаБолинджързаприми
тивниятанцнаинтонациятапривръзкатаинтонация–синтаксис.Като
начало,спримерот„Септемврийци“наХр.Кърпачевседоказва,чеин
тонациятавсвоятаграматическафункцияимапървенствоприразреша
ванетонадвузначносттанаезиковатаединица.Ачеинтонациятаможе
даизразяваграматическакатегорияможедасевидиотединпростпри
меротанглийски.Сравни(1)и(2):

(1) А1:Billcouldaskafriend.
 B1:\Who?(=WhichfriendcouldBillask?)
(2) А2:Billcouldaskafriend.
 B2:/Who?(=Whodidyousaycouldaskafriend?)

ИнтонациятавВ2преструктурирападежнитеотношениявсмисъл,
чеизначалниятръпник‘аfriend’еизпразненоткакватоидаестепенна
КД,а‘Bill’ставатакъв,катоинтерпретациятае„Билщеетози,който
щепомоли.“.

Втазипосоканааргументиранеможедасепредставипримераот
немскивразличните сиинтерпретациипоопростенформаленначин.
Сравни(3а)и(3б)съответносформулнитерепрезентации(4а)и(4б):

(3а)HerrMüllerschicktedirdasBuchundnichtAnna.
(3b)HerrMüllerschicktedirdasBuchundnichtAnna.
(4a)S3a={Nom+FiniteVerb+Dat+Acc+Conj+Neg+Nom}
(4b)S4b={Nom+FiniteVerb+Dat+Acc+Conj+Neg+Dat}

Валгебриченсмисъл(4а)евярноза(5):

(5)HerrMüllerschicktedirdasBuchundnichtdieMutter.

Поподобенначин(4б)евярноза(6):
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(6)HerrMüllerschicktedirdasBuchundnichtderMutter.

(3a)и(3б)сасегментноидентичниформи,а(5)и(6)серазличават
граматически:die Mutterв(5)еим.п.,ед.ч.,ж.р.,нарицателносъщ.дока
тов(6)der Mutterедат.п.,ед.ч.,ж.р.,нарицалелносъщ.Разликатамеж
ду(3а)и(3б)сеотнасядопозициятанаядрото,т.е.тоничносттаиакосе
взематпредвидформулите(4а)и(4б),тотрябвадасеприеме,черазли
катавсемантичнатападежнаструктураводидоразликавинтонация
тасъсстрогодетерминиранхарактер,т.е.последнатавинагиизпълнява
функциятанападежнаморфемаиследователноимазнаковхарактер.

ПримеротЯнакиев(1974)показва,чеинтонациятаможедафункцио
ниракатограматическаморфемаивглаголнатасистема,вероятноприас
пекта,нотоващееобектнабъдещопроучваненаавтора.Сравни(7)и(8):

(7) Тояпъттойбешеиз ля зълвпетчаса.
 [‘Тояпъттойбешеизлязълпредипетчаса.’]
(8) Тояпътбешеизлязълвпетчаса.
 [‘Тояпътбешеизлязълвпетчаса.’]

ВзаключениеЯнакиев(1974:120)категоричнозаявява:„Особеност
натезиморфемие,чезатяхсесигнализирасупрасегментно…“.Итук
сесещамезаидеятанаТ.М.Николаева (2002:38)за„скрытаяпамять
языка“. Ефективността на знака се състои във всеобхватността, която
притежава,независимооткъдепроизлизасамиятой.

На този етап ще се увеличи степента на анализа (по Халидей
‘delicacy’),задасеустановиролятанаинтонациятаприизграждането
надетерминираносттанавзаимовръзкатамеждусинтаксисаисеманти
ката.Подходът е алтернатива наАЧИпоФирбас (1999).Използват се
прийоминаролеватаиреференциалнаграматика(РРГ)наФоулииВан
Валин(1984),последнатаеразклонениенападежнатаграматика.(9а)и
(10а)саанализипоФирбас,(9б)и(10б)–поРРГнаизречениетоDogs 
must be carried on the escalator.Думитесглавнибуквимаркиратфокус.

(9)Dogs MustbeCARRIED ontheescalator
(a)B(earerofQuality) Q(uality) Set(ting)
(б)U(ndergoer)
P(rivileged)
S(yntactic)
(Argument)
MarkedPivot

Activity;verbDO(x,
[carry ˊ(dogs)];Fo(cus)

NMR(nonmacrorole
argument),Loc(ative)
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(10)DOGS mustbecarried ontheescalator

(a)Ph(enomenon)
Pr(esentationof
Phenomenon) Set

(b)U;PSA;Fo
ActivityverbDO(x
[carry ˊ(dogs)] NMR;Loc.

Акосеприемезапостулат,че„Говоренетоеевтино“(Хайман1998),
когатоезиковатаструктуранепритежавадругиформалнимеханизми,
езикътприбягвадоинтонацията,задамаркираекспонентинасеманти
ченпадеж,сдостигайкидо„скритатапаметнаезика“.Порадифакта,че
интонацията винаги граничи сжеста (вж.Болинджър 1983), а послед
ниятвинагиерелационенвчовешкатакомуникация,тоинтонацията,
вдалечнотоминалоизначалнощедаефункциониралаикатопадежен
маркер.Тазихипотезащесеверифицираизаергативниятипезици.

В работата се приема езиковия модел на Гюсенховен (2004: 58).
Отнего е очевидно, че отфонологична гледна точкаинтонационните
правилавлексикалнатафонология(поточнопостлексикалнитеправила
спореддефинициятанаинтонациятанаЛад)сеприлагатследлексикал
нитеправила,т.е.следправилатазалексикалниятонвтоналнитеезици.
Всравнение,напр.сядренотоизреченскоударениеотSPE,тенесепри
лагатнаповърхниннотониво,аидватпростонавторомястоприпод
редбатанаправилатаследлексикалнитеправила.Нопостлексикалните
правилавсеощесенамиратвскритатарепрезентация (‘theunderlying
representation’):тесаследлексикалнитеправила,защототрябвада„из
чакат“прилаганетонасинтактичнитеотношения.Акопостлексикални
теинтонационниправиласеразглеждаткатоособенподвиднапървите,
тевлизатвгенеративнияпроцесоттретоизмерение,тованасеманти
ката.

Във функционалната граматика, която е структуралистична в ос
новатаси,заавтономносттаналексикалнотоиграматическотонивое
даденаубедителнаарументациявХалидей (1966).Такачеив генера
тивния,ивструктуралистичнияподходграматическитетоновесепри
писватнанивотонасинтаксиса,т.е.наинтонацията(постлексикалната
репрезентация)исеразглеждаткатийерархическиразличниотлекси
калнитетонове.

Ако се разгледа само граматическия компонент, един теоретичен
конструкт,основаннадвупадежнасистеманадълбокосемантичнипа
дежиможехипотетичнодасепостулираприустановяваненавзаимо
действиетоисинтонацията.Товащесеустановиспомощтанаинст
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рументариуманаконтенсивнататипология (вж.Климов1983,Пенчева
2006идр.,ипоподробнотопредставяненаметодавдисертационния
труд).

Катосеиматпредвидпогорнитенаблюдения,показателнощееда
седобавятнаблюдениятанафонетициотпостараташкола.Таканапр.
Шчерба(1974)подинтонациявключванесамо„широкото“и„тясното“в
съвременноторазбиране,нои„логическотоударение“,„словеснатаин
тонация“и„сричковатаинтонация“, т.е.лексикалниятонвтоналните
езици.Ясное,чеспоредШчербаграматическатаинтонацияесамочаст
отявлението.

ВеднозадълбоченоизследваненаафриканскитеезициКьониг(2008:
204)разглеждатонакатопадеженмаркерикато„специфичноафрикан
скифеномен“.Вторатачастнатезатащевидим,ченеевярна.Заезиците
умбундуингангелатяобобщава,чесходнитечертисаезиковомного
интересни:падежнитеформисаидентичниисадве,изразеничрезтона,
еднатаначалноН,наричанаакузативна,адругатаелипсатананачал
ноН,наричананоминативна.Авторкатапривеждапримерииотдруги
африканскиезициотразличнигеографскиареалииустановявасходни
зависимости,еднаоткоитоедвупадежнатасистема.

Ю (2009) специално разглежда присъствието на „звук за ергатив
ност“вполинезийскияезиксамоански,езикотергативентип,койтоне
притежавалексикалентон.Юдоказва,чевсамоанскиабсолютивнияпа
дежетоналномаркиран,катовисокграничентон(Н)присъствавлява
таперифериянаабсолютивнияаргумент.ТакаЮпоказва,чепадежните
маркери(морфеми)всамоанскисакактосегментнитакаиинтонацион
ни,аобуславящиятконтекстесинтактичен,анепрозодичен.

Едно типологично наблюдение, базирано на примерите от афри
канскитеезициисамоански,е,чеинтонациятафункциониракатопа
деженмаркервбедни,съдържащидвачлена,падежнисистеми.Подоб
нисистемисеразглеждатподробноотАркадиев(2002,2008,2009)исе
срещатмногочестовезицитепосвета,ноедванапоследъксапредмет
наособенинтересзаезиковедите.Тесаотинтереснайвече,защотоса
доказателствозапоследнатаипърватафазанасъществуванетонападеж
везика.Акоприемемзааксиома,чепадежътерелационнакатегория,то
вплананаонтогенезатапървотопроплакваненановороденотоеипър
воотношениекъмвъншниясвятиможедаиманайширокспектърот
значения,нобележиначалотонапроцесанакогнитивноусвояванена
света.Спървотоприплакваненовороденотоустановявавечедвустран
ноотношение„аз“и„останалатачастотсвета“,апроцесътсеразвива
додостиганетонамомента,когатодететоможедасевключивкому
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никативнияпроцес‘аз’/‘ти’.Вначалотонакомуникативнияпроцесде
теторазполагасдватона–нисъкивисок,итоваевсъщностопростена
версиянадеятел/тръпник,последователноилюстриранавбедни,двупа
дежниезиковисистеми.Йокояма(2002)визследванетосизаразвитието
наинтонациятапридецаруснацидоказва,черускотодетеусвоявапърво
т.нар.‘ненейтральнаяинтонация’,аненеутралнатаилиповествователна
интонация.Последнатапозволявазаеманенаролятана„безпристраст
ниянаблюдател“наАдамСмитизапочваедваследчетиригодишната
възраст.Едватогавасепоявяваактивно3лице(неаз/нети),коетокак
топосочваЗлатева (1985) е винагиотрицателномаркирано [ активно
участие].Такачевраннатафазанаезиковоторазвитиеотношениетоде
ятел–тръпник,падежновсъщносттаси,сесигнализираизвънреднои
самочрезинтонационнисредства.
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Глава пета:  
Интонационна фонология и контенсивна 
типология, приложени към (преведени) 

литературни текстове

Преводът е едно от интелектуалните занимания на човечеството,
койтонайпоследователно се стремикъмосъществяванетонапрагма
тичницели–междуезиковакомуникация,катосеизползватдветесре
динафункционираненаезика–писменатаиговорнатаилиречевата.
Втеориятанапреводаниесеинтересувамекакоптималнодапредадем
сезиковисредствасобщениеотезикаизточник(ЕИ)наезикацел(ЕЦ).
Втазичастотпетаглававниманиетосефокусиравърхуотношението
език–текст.

Що се отнася до поезията, както посочва Р.Якобсон (1987: 25):
„Структура стиха всегда нерасторжимо связана с просодическими и
синтаксическимисвойствамитогоязыканакоторомонсоздается.“.Ка
топримерзакомплекснияхарактернапрозодиятаседаваедносравне
ниенаЯкобсонотстихнаПушкинотЖил на све те ри цар бедныйна
рускиспреводамуначешки,илюстриращразличнитеначини,покоито
хореяфункциониравдватаславянскиезика.Катотипологичниразли
чия,дължащисенапрозодичнимеханизмиседаватпримериотБе о улф,
българскияиюжнославянскифолклоренцикълзаКралиМарко.Втях,
напр., цезурата в средата на стиха изпълнява както ритмична, така и
синтактичнафункция,каторазделястиховетенасмисловигрупи.

Катопримерзаадекватнопредаваненапрозодичнитесредствавпо
етичнияпреводнаразличниезициседавапърватастрофаотСти хии
наЕлисаветаБагрянавсравнениеспреводнивариантинаруски,анг
лийски(вдваварианта)ишведски.

КактоотбелязваЯнакиев(1960:210)Багрянаотдаваспециалновни
маненаидентичносттанадактилнитеклаузулинавсякаритмичнагру
па.Дактилниятмоделеизцяло запазенврускияпревод,ное загубен
синтактичнияпаралелизъм.Вдругитеезицинесеправииопитзазапаз
ваненаметриката.Интересное,ченякоидругитипологичниприлики
междуЕИиЕЦспомагатзаповишаваненанивотонапреводнаекви
валентност:напр.,наличиетонапостпозиционенопределителенчленв
шведски,коетоспомагазареализациятанадинамизмавпоемата.Като
цяло,сравнениетопотвърждаватезатанаЯкобсон(1960:358),че„пое
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тическатафункцияпроектирапринципа за еквивалентност от оста за
селекциянаостазакомбинация.“

Горниятпринципеприложенкъмлитературентекствпроза(Чудо
мир,Не съм от тях)инеговипреводниеквивалентинаруски(2)ианг
лийски(1).ПионерскиинтонационенсъпоставителенанализнаЧудоми
ровитеразказисрускияимпреводеправенотМахрова(1989,1993),като
изборътеобусловенотфакта,че„стилистичнитеособеностинаразкази
тенаЧудомирдоголямастепенсарезултатотизключителноточнаими
тациянабългарскатареч.“(Махрова1993:34).Катопървапроцедурна
стъпкаМахроваустановявависокастепеннасъвпаданенасинтактични
иинтонационниструктуривЕИиЕЦ.Анализътнаанглийскиятекстсъ
щопоказвависокастепеннасинтактичнаеквивалентност.Еднаотраз
ликитеванглийскиятекстелипсатанавъзклицателнизнаци(18вЕИ
спрямо2вЕЦ),коетоекултурноипрескриптивнообусловено,кактосе
доказвавдисертационниятруд.Поотношениенаритъмаитоналността
наИФразликитесаминималниисъссигуростнесапредставителни.
Товапоказва,чевосноватасипреводнатаеквивалентностеиздържанав
различнитетекстове.Големитеразликисеявяватвупотребатанасисте
матаоттоновевтритеезика,нотоваекаточелинеизбежно.

Тук отново се прибягва до изследвания на Йокояма (2003, 2005).
Типологично разказът на Чудомир и вариантите в другите два езика
принадлежаткъм‘ненеутралния’типинтонацияивтакиваслучаире
матанеможедасеопредели,кактообразнопишенарускиЙокояма„на
глаз“.Налицееразместваненасемантичнитероли,съпроводеноспро
менивинтонационнитеконтури.Карцевскибиказал,чевтакиваслучаи
антикаденциитеизлизатнапървомясто.

Следващият пример е от Или а да та на Омир. Както пише анг
лийскиятпоетАлександърПоуп:„Омирниправислушатели,аВерги
лийниоставячитатели.“Интересъткъминтонациятанат.нар.„мъртви
езици“есравнителноскорошноявление.Развитиетонаезикознанието
презXXвеккактопрезвреметонаструктурализма,такаипригенера
тивизма,поддържадисбалансамеждусинтаксисифонетикавтоваотно
шение.Такачеосновниятвъпросвтазичастедалиезиковедътможеда
реконструираинтонациятавпроизведениекатоИли а дата.

НапървомястоИли а да та,кактовсякопроизведениенастарияепос,
сеепеела.Синкретизмътмеждуезикимузикасеобсъждаширокопо
настоящемотезиковедиимузиколози–вж.хипотезатанаМитън(2009).
Неподатливосттакъмпроменинаинтонацияимузикаособеновобласт
танаБалканитеиБлизкияизтокедискутиранаощеотпостаротопо
колениефилолози(вж.Арнаудов1996,Пари1971).Сравнениесеправи
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междуначалатанаИли а да та(VIIIв.прн.е., Ене и да та(Iвекотн.е.)на
Вергилий,Бе о улф(Xв.)иБотевотоХай ду ти(XIXв.).Четиритетекста
доказватсинкретизманаезикимузика,нотесъщоисаиповик,молит
вакъмбожество,човекилидорипиещатакомпания,кактоевБе оулф.
Вокативътвинагиедаванкатопримерзатипична„стилизиранаинто
нация“везиците(вж.Лад1978).Въввсичкитеслучаиимаметова,кое
тоБогданов(1990)нарича„непосредственообщуванечрезхудожествен
текст“,коетоехарактерначертанафолклора.

ВработатаследвапримеротИли а да та(20,455–59),койтопървое
разделенна„единици,определениотпауза“(‘pausedefinedunits’)(Бра
унидр.1980)катофизическиреализациинаИФ.Омировиятхекзаме
тър, както доказваЕдуардс (2002) не е просто поредица отшестмет
ричнистъпки,авсъщностпоредицаотчетири,апонякогаитригрупи
отдуми,организиранинаосновасмисълаим.Потозиначисеизбягва
монотонносттанаизказа,катопоследниятставапоразнообразенрит
мично.Товаразместваотсвоястранапаузитеиобвързваединицитесъс
синтаксиса,т.е.налицеса„идейниединици“(Чейф)илипознатитесин
тагми(Шчерба).Всичкотовасъздаваефектанаразговорнанепосредст
веност.Такаинтонацията емоглада сеизползва като „мнемонически
символ“,(Лотман1987)

СледващпримерсеконцентриранаанализнаХамлетовиямонолог
To be, or not to be – that is the question …инеговитепреводниварианти
при ГеоМилев (1919, 1928),ВалериПетров (1973–1974) иАлександър
Шурбанов(2006).ГеоМилевпревежданачалотонамонолога„Дабъдеш
илине–туйевъпросът.“итосеутвърждавапочтикатоканонвпре
воднатанилитература.Моделъте следваниотВ.Петров: „Дабъдеш
илине?Туйевъпросът.“.ФормулатаенарушенаотАл.Шурбанов:Да
бъдемилине – това сепита.“Шурбанов (2013)предлага аргументи–
литературни,историческиипрагматични–взащитанасвоявариант.
СъществуваобачеединконтрааргументвподкрепанавариантаГеоМи
лев)В.Петров,аименно,ченеопределенотонаклонениенаинфинитива
ванглийскиенеутралноспрямокатегориятачисло,докатобългарската
даформа емаркирана заопозицията ед.ч.(мн.ч.Опозицията е еквипо
лентна,аразликатастилистична.НовмонологаХамлетнеселистреми
целенасоченодаизбегнемн.ч.катоpluralis maiestatis,коетомусеполага,
идагосведедоpluralis modestia,къмкоятосестреми?Товаевиднооще
в1.2.163врепликатанаХамлеткъмХорацио.Втозислучайизборъте
каточелинакантарисеобуславяоткултурнатавалидностнаЕЦ.

Везикаиматрикласа,коитоформиратезиковатаосновазарелации:
S(отангл.Sole),А(Аgentвтранзитивнияконтекстилиактивниятучаст
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никвдвуместнарамка)иР(PatientилиТръпниквтранзитивниякон
текстилипопасивниятчленнадвуместнарамка).СледвайкиАркадиев
(2008)S,AиРщесенаричат„ядренироли“.Катосеследвапринципаза
икономиянаМартине,седостигадотриследствияпоАркадиев:

(1) РолятаSнесенуждаеотспециалнакодификация,тъйкатоне
участвавсинтагматиченконтраст.

(2)РазличнитеподтиповеSроли(АиРвчастност)сапредметна
неутрализация,тъйкатотяхнотозначениеможедабъдеизваде
ноотконтекста.

(3)Измеждудвамаучастникавтранзитивнаситуацияедостатъч
нодасемаркираедин,тъйкатодругиятможедасеустановина
принципанаостатъка.

Началото на Хамлетовия монолог илюстрира infinitivus absolutus,
докатоидватабългарскивариантасаекспонентинаконюнктивнида
форми(вж.Маслов1982:283).Идветеформисагенеричнивсъответ
нитеезици,макарчевбългарскиимапосиленелементнаоптативност
порадиконюнктива.Втозисмисъливанглийски,ивбългарскитене
могатдасеотнасятзаминалмомент:товасеизключваиотлогикатана
сюжета.Възможноедасеотнасяткъмсегашенибъдещмомент,откъ
детоидваиелементаоптативност.Ванглийскинаповърхниннониво
форматаенефинитна,т.е.участницитемогатдасачленовенавсекивъз
моженсвят.Потазилогикамонологътсеявяваединотнайавтономните
впиеситенаШекспир.

Единствените дълбоко семантични падежни отношения спрямо
участниците вмонолога са „аз“, „ти“ (ед.ч.) и включващото „ние“и в
смисъланаАркадиевтипологическисавъзможниследнитеезиковива
рианти:

(4)акузативен,обединяващSиАипротивопоставящсенаР;
(5)обратно,ергативен,обединяващSиРипротивопоставящсенаА;
(6)неутрален,обединяващитритероли.

Катосевземепредвид,чеванглийскиповърхниннатареализацияе
резултатотизтриваненаучастницитевдълбокатападежнаструктура,
докатовбългарскиучастницитесереализираткатопразниPROфор
минаАиизтритРичеединственSнеучаствавсинтагматичниконт
расти,токрайниятрезултатесемантичнаВЕилиБЪДЕШ/БЪДЕМпре
дикация,лишенаотпадежнарамка,представящаглаголнодействиев
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найгенеричниясмисълнаВЕ,т.е.EXIST/СЪЩЕСТВУВАМ.Разликата
междуанглийскияидватабългарскивариантае,чевбългарскирамката
е‘неоформена’(‘underspecified’)напоплиткониво,оттамиприсъщата
двузначност„ти“/„ние“.Товаееквиполентнаопозиция,разрешимаот
стилистичнавариация.В този случай сенаблюдава семантичнанеут
рализация,ограничаващавариациятавезикадотипа(6)поАркадиев.

Щосеотнасядоинтонационнияаспекттоваеалтернативенвъпрос,
завършващ с каденция, тъй като алтернатива не съществува: втората
частоткоординиранатасъюзнаструктураеснегация.ВсистематаToBI
транскрипциятанаанглийские:L%H*!H*LL%.Вбългарскиявариант
тя е:L%H* !H*HL%.Появатана вторифокус (!Н*)можеда се гене
рирасправилотонаБюринг„Генерализациязавторапояванафокус“
(‘GeneralizationaboutSecondOccurrenceFocus’)(вж,Бюринг2016:177).
ВанглийскиповторениетонаВЕеексплицитно,вбългарскисеподраз
бираизатоватосеприемазаДАДЕНО.

Алтернативно,крайноповишаваненатонаможедасетретиракато
подчиненоповишаване,нотобипротиворечалоналогикатанатекста–
вж.Hamlet,3.1.77–79.Такасемантичнонеутрализиранитетрироли(S,
AиР)сереализиратречевоснайслабомаркиранияфонетиченконтур
„плоскаташапка“(‘theflathat’)(оттаксономиятанаIPO).Високатава
лентност наВЕ в значението на EXIST е съпроводено с липса на по
върхнинниучастници,катопоследнитесатолковамного,чеезикътне
успявадагивключи,атоваотсвоястранаесъпроводеноснайслабо
маркиранияинтонационенконтур.

Вкраянатазиглавасеразглеждаконцепциятанастоицитеза„лек
тон“.Встоическататрадицияфилософиятасеразделянадведисцип
лини,имащизапредметречта:реторикатаидиалектикатакатодвете
частиналогикатаив този смисъл граматическите заниманиясачаст
отфилософията.Тованеекраят:стоицитесезанимаватстова,коетое
илиемоглодасекаже,искалоедасекажеилиеозначавало(таканаре
чения„лектон“).СекстЕмпирикгоопределякатонещо,коетоможеда
секажеезиково,имасепредвидиможедабъдеистинаилинеистина.
СпоредЛосев(1982:168–169)„ясное,чеспоредстоиците„лектон“,на
първомясто, е безтелесно, че е предмет на осмислен изказ, несводим
нитокъмфизическавещ,коятосеизразявасловесно,нитокъмсловес
нитезвуци,спомощтанакоитосеизказва,иче,навторомясто,натози
„лектон“есвойственасвояиманентнаистинност,невинагисъответст
ващанаобективнатаистинностнаматериалнитевещи.“Втазилинияна
разсъжденияГрезер(1978)добавя,че„лектон“сеотнасяидозначение
то,разглежданокатонематериалниединици,нацелиизречения.Втози
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смисълдисертационниятрудпривеждапримеридоказва,че„лектон“е
термин,вкойтостоицитесавключвалиинтонациятаидругинематери
алниезиковиявлениякатопресупозицията.
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Зак лю чения

Началотонаинтереситемикъмфонетикатаифонологиятасъвпадна
във времето с провежданетонаXIмеждународен конгреспофонети
кавТалин,Естонияпрез1987г.Причетенетонадокладитепопаднах
намногоинтереснияисмногоширокавизиянапреддокладSentence 
Intonation in Language and LinguisticsнаН.Д.Светозарова(1987),пред
ставителнатогавашнатаЛенинградскафонетичнашкола,основанаот
Л.В.Шчерба.Докладътмиотвориочитезамногоотспешнитепробле
ми,коитотогавасалежалипредфонетичнитенаукиимногооткоитои
досегасаостаналинеразрешени.Когатопланирахработатасипонасто
ящиядисертационентруднякоиоттезипроблемиведнагаизлязохана
повърхносттаитрябвашедабъдатразгледани.

Таканапр.,ощевначалотонадокладасиСветозарова(1987:496)пи
ше:„Щосеотнасядоинтонационнитеединици,центърътнадискусията
едалидабъдатприписаникъмплананаизразаилидасеразглеждат
катодвустранниединици,т.е.катоезиковизнаци.“Настоящатадисер
тационнаработанавлизавдълбокидетайливстремежасидадокаже,
чепосъвсемнетривиаленначининтонациятаепрояванакомплексен
езиков знак.Кактометафорично определям в работата си, тя споделя
съдбатана „скитника евреин“.Светозарова в тазипосокана аргумен
тиране,когатозасягапроблемазастрогатапринадлежностнаинтона
циятасамокъмфонетично/фонологичнотониво,отбелязва:„Тозипод
ход,естественидоритрадиционаленкатотакъв(ср.обичайнатаразлика
междусегментниисуперсегментнисредстваилипризнаци),носинякои
своипротиворечия.Кактовависокоравнищенафонетичнисредствасе
корелирасфакта,чефонетичнотонивосесчитазанайниското?Помо
ему,интонационнитефактидемонстриратнепълнотатанатазиконцеп
ция.“ (498)Втозисмисълработатаправиопитубедителнодадокаже,
чеинтонацията„сеасоциира“сдълбокатасемантичнакатегорияпадеж
(понякогаможебиаспект), катоизползвавъзможностите,даденииот
това,коетоТ.М.Николаеванарича„скрытаяпамятьязыка“.Врамките
накатегориятападежепристанът,къдетоинтонациятасе„установява“
ипреставадабъдевечниятАхасфервезика.Натовапредставителитена
Пражкаташколабихавъзразилис„Да,нотоваеперифернасистемана
езика.“.Формалнотяможедаетакава,нокогатоезикът,това„заредено
оръжие“(Болинджър),трябвадаприбегнедоинтонациоонисредства,тя
удрявцентъраиенезаменимавреализациятанаезиковитефункции.
Вработатапредлагампримериотредицаезициотразличниезиковисе
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мейства,илюстриращивисокияфункционалентовар,койтоинтонация
таможедапоемевкачествотосинападеженмаркер(морфема).Можеда
сеспори,чепримеритесаограничени,тъйкатоидватсамоотдватипа
езици–ергативнииноминативни,–нопроблемътеобусловен,първо,
отнивотонаезикознаниетовмоментаи,второ,(не)наличиетонабаза
данниотдругиезиковитипове.Небивадасезабравя,чечовешкиятглас
ебилмистериядосравнителнонедалечновреме:ПантагрюелнаРабле
всеощечувалнеразмразенидуми,когатоплувалпрезсевернитеморета.

Доколкотомиеизвестно,опитътдасереконструиратинтонационно
текстове,написанинамъртвиезици,направенвтазиработа,епионер
скастъпкавтазипосока,ноесъщонесъмнено,чеприйомитенаком
пютърнатасимулациящедопринесатмногозаизследваниятавтазина
сока.Същотосеотнасяизавзаимодействиетомеждутеориянапревода/
интонация:вработатаседоказва,чечовечествотовинагииинтонира,
дорикогаточетенаум,итеориятанапреводаможеда„разкрасичовеш
котосилице“катообяснитозипроцеснаемпатия.

Човечествотовинагисеевъзхищавалоотпредизвикателствотодасе
навлезепонадълбоко,независимоотскрититеподводникамъни,Нав
лизанетовпоголямадълбочинаеосновнатацелнатоваизследванена
интонацията.Всъщностметодътнаанализ,койтосепредлага,емного
широк,аианалитичнитесредстванесазатвореномножество:предпо
лагасеиизползваненасредстваиданниотнезаслуженопозабравената
филология.Методътнеенитостриктносемантичен,ниточистофоно
логичен(закакъвтобихапледираликласическитеамериканскиструкту
ралисти).Въпрекитова,превеседаденнасемантиката,защотоавторът
едълбокоубеденвправотатанапринципанаР.Якобсон,че„Език(ът)
беззначениенезначинищо“(‘Languagewithoutmeaningismeaningless.’),
койтоеиоткриващотомотонапърватаглавананастоящиятруд.

Катоцялотрудътеинтердисциплинарен,катосестремивкраяна
краищатададопринесевизясняванетонаосновниявъпрос:защоинто
нациятаседържиезиковопотакъвначин?Отговоръте,четяеспе ци ал
но,ибогато,ибеднофонологичносредствозаизразяваненасемантич
ниотношения,функциониращинанивограматика.Товаеминимална
стъпканапредвсравнениесъсстерилносттаначистофонологичнияили
чистосемантичнияподход.Същевременнооттовапроизлизаинеговата
вътрешноприсъщатруднасъщност:необходимаезначителнапообем
базазнаниязаезикаиезиците,задасепостигнекакъвтоидаерезултат.
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