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Р Е Ц Е Н З И Я 

за дисертационния труд на тема:  

„Семантико-функционални характеристики на подбудителния изказ в 

испанския и в българския език”,  

 

с автор Росица Славова Райнова – редовен докторант по професионално 

направление 2.1. Филология, Общо и сравнително езикознание (испански език),  

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

 

от доц. д-р Анушка Хеския Леви, 

 Нов български университет 

 
Представеният дисертационен труд е опит – веднага ще посоча, успешен – 

за разработване на един конкретен проблем на речта – цялостно описание на 

средствата за изразяване на подбуда в испанския и в българския език. Както 

показва самото заглавие, обект на изследване е подбудителният изказ – речева 

формация, чиято основна функция е да въздейства върху поведението на адресата, 

като го накара да изпълни волята на говорещия извършвайки определено действие. 

В този смисъл разработката излиза от анализа на езиковите единици като 

компоненти на лингвистичната система. Те са представени в една по-широка 

прагмалингвистична рамка като средства, с които се решава конкретна 

комуникативна задача.  

При описанието на  набора от инструменти за реализиране на подбудата в 

испанския и в българския език се съблюдават три основни параметри: 

- специфичната организация на езиковите средства в испанския и в 

българския език;  

- изразните традиции и предпочитания в двете езикови общности; 

- конкретната комуникативна ситуация и най-вече статусните 

взаимоотношения между комуникантите, които предопределят избора на конкретен 

езиков механизъм за осъществяването на замисления подбудителен акт. 
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 Така обхватът на описанието се разгръща към прагмалингвистичните, 

социолингвистичните и психо-лингвистичните аспекти на подбудителния изказ в 

испанския и в българския език, което позволява на докторантката да разкрие 

възможно най-пълно семантико-функционалния му заряд.   

Трудът, с обем от 250 стр., се състои от увод, шест глави, заключение, 

приложения, списък с използваната литература и списък с ексцерпираните 

източници. Оценявам положително структурата му, наличието на изводи след 

всяка глава, изработените графики, които онагледяват мястото на всяка стратегия, 

всяка вербална техника и техните процентни съотношения, както и приложенията с 

резултатите от математико-статистическия анализ на използваните езикови 

механизми за изразяване на подбуда в испанския и в българския език.  

Сполучлив е и подборът на емпиричния материал, който е представителен  - 

6000 страници от оригинални текстове на испански език.  Извлечен е от 

произведения на испаноезичната литература от втората половина на ХХ в. и 

началото на ХХІ в., повечето преведени и издадени на български език.  Когато няма 

публикуван превод, Р. Райнова предлага свой вариант, като не са малко и случаите, 

в които тя се намесва и коригира съществуващия вариант в посока на по-

адекватното изразяване на нюансите на подбудата, заложени в оригиналния текст. 

Този начин на „отношение“ към текста доказва, че Райнова е подходила много 

отговорно към изследвания материал и че го е направила „свой“ – единствено 

правилното преводаческо поведение. С тези предложени от авторката на 

дисертацията варианти работата придобива и практическа насоченост – материалът 

може да се използва в обучението по испански език и по превод. Приемам почти 

без коментар голяма част от новите предложения, защото те по-пълно съответстват 

на някои оттенъци на подбудата и като преводни еквиваленти стоят по-близо до 

оригинала. Този факт сам по себе си е показателен за това, че дисертантката не 

само е осмислила теоретичния подход към изследваната проблематика, но и че го 

прилага и – което е най-важното – този подход „работи” в конкретните случаи и 

дава надеждни резултати в преводаческата практика.    

Теоретичната основа на дисертацията е изградена върху концепциите на 

утвърдени учени в областта на лингвистиката, прагматиката и социолингвистиката, 
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испанисти и българисти, работещи по сходни проблеми (Е. Косериу, Дж. Лайънс, 

А. Вежбицка, Дж. Сърл, П. Грайс, Дж. Гъмпърц, П. Браун и С. Левинсън, Дж. 

Лийч, Хаймс, Х. Хевъркейт, М. В. Ескандел Видал, Ст. Димитрова, Р. Ницолова, Е. 

Вучева и др.). Ясно е очертана методологията на изследването. Изложението върви 

в посока от описанието на конкретната подбудителна стратегия и семантико-

функционалните й характеристики към използваните вербални техники в 

анализирания езиков корпус. При последните детайлно се диференцират 

комуникативните им съдържания от гледна точка на социалното взаимодействие 

между комуникантите (формални/неформални отношения) и на степента на 

прозрачност и импозитивност.  

Откроени са когнитивните, ситуативните и психосоциалните 

характеристики на подбудата, което от своя страна позволява да се прокарат 

типологични разграничения между конкретните й прояви. Към подбудителния 

изказ се подхожда диференцирано от гледна точка на степента на импозитивност, 

като в рамките на този общ знаменател отделните подбудителни стратегии се 

подреждат в координатна система, образувана от пресичането на две оси – власт и 

солидарност. По този начин описанието се разгръща поетапно от подчертано 

„властовите”, най-силно импозитивни и застрашаващи социалното равновесие 

комуникативни стратегии (каквито са заповедта, забраната, заплахата) към „по-

солидарните”, насочени към установяване на равноправни междуличностни 

отношения (каквито са молбата и искането на позволение).  

При анализа на всяка от импозитивните стратегии се отчитат 

комуникативното намерение на говорещия, семантичната структура на езиковата 

формация, естеството на взаимоотношенията между комуникантите от гледна 

точка на социалната йерархия, относителният процентен дял спрямо останалите 

стратегии в подбрания езиков корпус. Описанието на конкретните вербални 

техники, използвани за определена подбудителна стратегия, следва наличните 

формални признаци на изказа – видовете изречения, подредени по честотен 

признак. На това равнище се проследяват сходствата и различията при 

използваните механизми в оригиналните испански текстове и преводните им 

варианти на български език, като се търсят съответните обяснения в тези сходства 
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и различия, които се наблюдават в двете езикови системи и които предопределят 

във висока степен функционалното поведение на дадена езикова единица. 

Направените в тази посока коментари отвеждат към проблеми, свързани с 

говорната практика на двете културни общности, организацията на съпоставяните 

езикови системи,  езиковата типология.  

В направения анализ строго се съблюдават три основни критерии, които са 

определящи по отношение на формалното изразяване на конкретно подбудително 

съдържание, а именно:  

1) Видовете социални отношения между комуникантите. Този 

контекстуален параметър е заложен в социалния статус и социалните роли на 

говорещия и на слушащия в конкретната комуникативна ситуация. Той 

предопределя техните взаимоотношения и формата им на общуване по линията 

формално/неформално общуване, като намира отражение и в езиковото изразяване 

на подбудата. При анализа на всеки езиков механизъм авторката се придържа към 

това разграничение. 

2) Видовете модификация на подбудителния изказ. Езиковата формализация 

на подбудителния акт зависи не само от комуникативното намерение на говорещия, 

но и от преценката му за ситуацията на общуване, за готовността на слушащия да 

изпълни желаното от говорещия действие, за очакваното съгласие или 

евентуалната съпротива на отсрещната страна, както и от съпътстващите цели, 

които си поставя заедно с основната комуникативна задача. В този смисъл 

наличието на различни модификатори (или тяхното отсъствие) е показателно за 

начина, по който говорещият е оценил ситуацията на общуване, и усилията, които 

полага, за да повлияе върху поведението на събеседника си. Използването на 

конкретни езикови механизми – аргументация за отправената подбуда и различни 

лексикални модализатори (обръщения, нарицателни имена, междуметия и др.) – 

влияе върху степента на импозитивност. Ето защо анализът и систематизирането на 

езиковите модификатори за подсилване или за смекчаване на импозитивния 

характер на подбудителния изказ в испанския и в българския език е задача, чието 

решение насочва към редица прагматични и социолингвистични характеристики на 

повелителния речев акт. Отново ще подчертая и практическата стойност на анализа 
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на тази задача за чуждоезиковото обучение – конкретно за изграждането на речеви 

умения в различни комуникативни ситуации и за усвояването на специфични 

техники при превода от испански на български език (и обратно, ако се наложи).  

3) Степента на учтивост, произтичаща от явното/деликатното изразяване на 

подбуда. Както отбелязва Р. Райнова още в самото начало, когато разглежда 

психосоциалните характеристики на подбудата (с. 15-18), „отношението, което 

говорещият желае да демонстрира към слушащия, като се покаже учтив или не”, е 

един от основните параметри, влияещи върху подбора на езиковите средства. 

Учтивостта играе важна роля за едновременното „постигане на набелязаната 

комуникативна цел и решаването на съпътстващите я задачи, свързани с 

поддържане или положително развитие на междуличностните отношения” (с. 16). 

Именно съпътстващите цели ръководят говорещия при избора на подходящ 

стилистичен вариант за успешното осъществяване на социалното взаимодействие. 

Фактът, че импозитивният характер на подбудителните актове по принцип е в 

„конфликт” с нормите на учтивостта, поставя пред докторантката нелеката задача 

да проследи при какви обстоятелства и най-вече по какъв начин се проявяват 

стратегиите на учтивостта при изразяването на подбуда.  

Цялостното изложение е логично и последователно. Описанието на 

средствата за изразяване на различните подбудителни стратегии в двата езика стига 

до най-тънки детайли. Именно затова ще си позволя един въпрос. Разликата в 

силата на импозитивността при двата вида условни изречения за отправяне на 

заплаха si + presente de indicativo/como + presente de subjuntivo е добре 

аргументирана (с. 126), но как може да се обясни ролята на итеративните или 

дуративните перифрази след оператора como. И още един – установявам 

предпочитанията на авторката към термина техники с императив. От 

терминологична гледна точка каква е разликата между повелителните изречения и 

техниките с императив?  

Заключението представя в синтезиран вид и на по-високо ниво на 

абстракция основните изводи, до които докторантктата достига в хода на 

изложението. И ако в разработката подходът слиза и се разпростира към видовете 

техники, характерни за всяка подбудителна стратегия, тук перспективата е сменена  



- с достатъчното данни (с които вече разполага) Р. Райнова успява да формулира 

изводи за мястото и ролята на всеки регистриран механизъм в палитрата от 

импозитивни стратегии. При всеки от петте основни езикови механизми - техники с 

императив - по нейния израз, съобщителни изречения, въпросителни изречения, 

условни изречения, безглаголни изречения - са обобщени данните за водещата им 

комуникативна функция при изразяването на подбуда и за възможностите им да 

предават различни нюанси при различните подбудителни стратегии. Във всеки от 

езиковите механизми са систематизирани и основните различия между испанската 

и българската говорна практика, дължащи се на различия в двете езикови системи. 

Във всеки конкретен случай на формално несъответствие са посочени 

функционалните еквиваленти на български език. 

Авторефератът отразява вярно структурата и съдържанието на 

дисертационния труд. Той включва и подробна справка за приносите на работата, 

които напълно приемам. 

В заключение ще отбележа, че представеният дисертационен труд отговаря 

на всички критерии и изисквания за образователната и научна степен „доктор". Въз 

основа на това предлагам убедено на почитаемото Научно жури да присъди на 

Росица Славова Райнова образователната и научна степен „доктор" по 

професионално направление 2.1. Филология, Общо и сравнително езикознание 

(испански език). 

Рецензент: ^ 

/доц. д-р Анушка Леви/ 

22.05.2012 г. 

София 
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