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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд на Росица Славова Райнова, озаглавен 

Семантико-функционални характеристики на подбудителния 

изказ в испанския и в българския език, София, 251 страници, 

за получаване на образователната и научна степен «доктор» 

 

Рецензент: проф. дфн Иван Вълчев Кънчев 

 

     Разработката на темата е освободена от условните методологически 

модели на класическия структурализъм от първата половина на ХХ в. 

Още в заглавието на дисертацията, разгърнато в уводните бележки и в 

глава І, са заложени “изходните позиции”, произтичащи  от следните 

съвременни лингвистични постановки: а) за същността на езика като   

познание на говорещия за света и за себе си; б) за наличието в диалога 

на неподправена солидарност между говорещия и неговия събеседник; 

в) функцията на всяка езикова единица е проява на нейната семантика 

и т.н. От гледна точка на тези теоретични и методологически позиции 

обективната критика има основание да впише дисертацията в контекста 

на динамичния структурализъм от втората половина на ХХ в. и на 

неговия  интегрален модел за изследване на езика. 

     В подкрепа на този предварителен извод са приведени почти всички 

оценки, включени в настоящата рецензия. Някои от тях имат характер 

на препоръки, с положителна насока, за доразвиване и надграждане на 

съвременната поставка за същността на подбудителния изказ. 

     Дисертационният труд съдържа 251 страници, разпределени между 

увод, шест глави, заключение, приложения с резултати от проведения 

анализ, библиографска справка и списък на ексцерпираните източници. 

     Глава І, Теоретико-методологичски основи на изследването, има за 

обект същността на понятието подбуда (исп. exhortación), представена 

като израз на апелативната функция на езика, проявяваща се в строго 

определена “комуникативна ситуация”, наречена диалог. Тази изходна 

позиция вероятно обуславя успешната разработка на темата. В диалога 

подбудата придобива смисъл на предложение, от страна на говорещия 

към адресата, за промяна на екстралингвистичната действителност. В 

същата диалогова ситуация се генерират двата полюса на скалата на 

импозитивността - волята и солидарността. Представените три вида 

характеристики на подбудителния акт (когнитивните, ситуативните и 

психосоциалните) са предпоставки към семантичния и функционалния 

анализ на комуникативните стратегии, речевите тактики и вербалните 

техники, наречени параметри на подбудата.  
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    Мястото в дисертацията на трите общовалидни характиристики на 

подбудителните актове следва да се оцени и с оглед на спорния въпрос 

за императивното (повелителното) наклонение. Подобна грамема със 

модално значение, показващо “отношение на говорещия субект към 

глаголното действие”, не се съдържа в нито една  характеристика, 

включително и в когнитивната, сведена до условие за осъзната 

необходимост да се формулира акт на подбуда. До същия извод водят 

оценките на дисертантката за останалите характеристики: ситуативните 

са контекстуални параметри, обуславящи изразяването на подбудата, а 

психосоциалните характеристики имат отношение към мястото на 

учтивостта между двата полюса, власт и солидарност. Най-сетне 

приложеният модел за същността на характеристиките не подкрепя 

лингвистичната традицията за модалното значение на императива, 

оформено като поредно глаголно наклонение. Критериите за оценка и 

резултатите от нея водат до заключението, че подбудителният изказ е 

комплексен комуникативен знак, възникнал в диалогова ситуация, 

където същественото е отношпението на власт или на солидарност 

между преките участници в него. На този  въпрос  ще се отдели повече 

място при вербалната техника с императив. 

    При уточняване на терминологичния апарат (Изречение. Изказ. Речев 

акт) авторката е приложила успешно теорията и методологията на 

Косериу за аспектите (дейност - познание - продукт) и равнищата 

(универсално – историческо – индивидуално) на речевата дейност (исп. 

lenguaje), допълнени с интегралния модел на Вучева, който не оставя 

съмнение за същността на изказа като единица на речта: речево 

действие (на универсално равнище), езиков продукт (на историческо 

равнище) и средство за общуване (на индивидуално равнище). 

Следователно, говорещият субект на изказа, си служи с комплексен 

езиков знак.  

     Най-сетне, разположени на оста действие («стратегия») – начин 

(«тактика»)  - средство («техника»), параметрите на подбудата могат 

да се отнесат към функционалните планове на езика, както следва:  

комуникативната стратегия е факт на  системата, речевата тактика и 

вербалната техника принадлежат на езиковата норма, защото са 

същности от различно абстрактно ниво, предназначени да реализират 

стратегията в конкретната реч. 

     Глава І приключва с критерии за анализ на подбудителния изказ в 

последователност от общото към частното и специфичното.  
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     От глава ІІ до глава VІ последователно се подлагат на анализ четири 

повелителни стратегии (заповед – молба – забрана - заплаха) и една 

пермисивна (искане на позволение). 

     Към всяка стратегия на изказа се експлицират, съответно, речевата 

тактика (начинът на реализация) и вербалните техники (средствата за 

реализация). Всяка глава приключва със сходствата и разликита между 

съпоставените езици. Резултатите имат значение за теоретичната и 

приложната лингвистика.                    

    В настоящата рецензия се проявява предпочитание към вербалните 

техники, защото, като средства за реализация на системата в нормата, 

позволяват на критиката да се домогне до имплицитно заложени данни 

от вишна степен на абстрактиция, каквито са принципите за езиковия 

тип на стратегиите. Ето как изглежда операцията на самата оценка. 

    Схащането за комплексния характер на подбудителния изказ (като 

набор от комуникативна стратегия, речева  тактика и вербална техника) 

следва да се оцени обективно с положителен знак и да се отнесе към 

постиженията на една творческа и целенасочена дейност, разгърната от 

дисертанката. Но тази категоричност би изглеждала едностранчива ако 

оценката се отнесе само до експлицитните постановки за семантико-

функцианалните характеристики на подбудителния изказ, както гласи 

първата част от заглавието на изследването. За да бъде цялостна, освен 

обективка, оценката за приносите на труда трябва да отчете и скритите 

предпоставки, между които най-ярко се откроява релационния тип на 

всички подбрани стратегии: повелителните (заповед, забрана, заплаха 

и молба) и единствената пермисивна стратегия искане на позволение. За 

схващането на този вид типология, обща за всички стратегии в двата 

съпоставени езика, критиката се домогва посредством концепцията на 

Хумболт за “вътрешната форма” на езика, доразвита и надградена в 

теорията на Косериу за “езиковия тип” като функционален план от най-

висш порядък, обуславяш функциите на категориите в система и 

структурана на тяхната реализация в нормата. Отнесени към обекта на 

рецензираната дисертация, тези постановки изглеждат така: категория 

от релационен тип (т.е. с външна функция), каквито са падежът и 

степента за сравнение (сравнителната и относителната превъзходна), 

се реализира в нормата описателно (синтагматичнио). В конкретния 

случай, комуникативтите стратегии, генерирани от отношенията между 

участниците в диалоговата ситуация, се реализират в плана н нормата 

синтагматично в съответствие с типа на семантиката в съдържанието 

на съответната стратегия. Да проследим структурата на някой вербални 

техники: повелителното изречение се възприема, с основание,  като 
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прототипен  модел за изказване на подбуда, следват съобщителните и 

въпросителните изречение за заповед, забрана и молба, който могат да 

се реализират и в условни изречение. Общо за всички  техники е, че са 

описателни (синтагматични) структури, породени от релационния тип 

на стратегиите. 

    Обективността налага въпросът за езиковия тип на стратегиите да се 

отнесе към имплицитните приноси на дисертацията, които могат, при 

подходящи условия, да се превърнат в перспектива за доразвиване на 

изследването. С оглед на тази възможност, т.е. да се надгради труда с 

учението на Хумболт, Косериу и Дитрих, желателно е дисертантката  

да продължи темата в посока към една типология на подбудителния 

изказ в рамките на същите съпоставени езици.   

    При осъществяването на тази първа перспектива неизбежно ще се 

разкрият нови възможности за надграждане на традиционни модели за 

същността на категории, които функцинират в една от системите като 

независими единици, докато в другата система са разпределени между 

сродни категории. Такива са случайте с условното наклонение в нашия 

език и с подчинителното наклонение в испанския език. Като семантика 

въпросните граматични величини имат място и в двата езика, но като 

оформени категории, със собствени парадигми, условното наклонение 

е присъщо на българската функционална система, докато в испанския 

език е допълнително значение на индикативните форми за бъдеще 

време, съответно актуално и неактуално. По въпроса за дистрибуцията 

и организацията в грамемата на подчинителната семантика процесът е 

обратен на предходния: граматичната системата на испанския език 

притежава маркирана морфема  на подчинително наклонение със своя 

парадигма в нормата, докато същото модално значение в българския 

език е разпределено между формите на изявителното наклонение, 

включени в описателната конструкция да + спрегнат глагол. Време е 

подобни явления да намерят място в описателната и съпоставителната 

лингвистика, защото “езиците не са сходни по същиите показатели, по 

които изглежзат  различни” (Косериу).  

    Отделна оценка (считана за продължение на предварителните общи 

бележки) заслужава анализът на вербалната техника с императив. В 

дисертацията тази оформена материя е отнесена към реализацията на 

директната подбуда при комуникативните стратегии заповед, молба и 

забрана, а при заканата е изместена от условните техники, които по 

своята структура са описателни изрази с глаголни форми за бъдеще 

инактуално време с допълнителна семантика за условие, от типа diría, 

haría и т. н., с двойно съответстве в български език: щях да кажа и бих 



 5

казал, щях да направя и бих направил. С изчерпателния анализ на тази 

техника дисертантката потвърждава концепцията на Андрес Бельо, 

доразвита от Емилио Аларкос през 50-те години на миналия век, за 

изключване на императива от обсега на наклонението, защото, подобно 

на вокатива, който не е падеж, изразява апелативната функция на 

езика в диалогова ситуация. Днес всички испански граматика споделят 

тази концепция. 

    В българското езикознание обаче все още преобладава традицията за 

наличие на повелително наклонение, въпреки познатите критерии на 

Якобсон и Смирнитски за генезиса и същността на морфологичните 

категории. Всяка категория предполага определен вид отношение 

(между участници в комуникативния акт, между участник и действие, 

между две действие, между действие и момента на говоренето и т.н.). 

От гледна точка на тези критерии дефиницията за наклонението  като 

“отношение на говорещия към глаголното действие” е неприложима 

към императива, защото се основава на друг вид отношение: “между 

участници в диалога (по-точно: на говорещия субект към слушателя)” и 

е закотвен в рамките на пряката реч, С тази характеристика въпросната 

вербална техника не може да участва в съобщителни и въпросителни 

изкази, запазени за субективната оценка на говорещия по отношение на 

глаголното действие (неиреално/иреално, неусловно/условно и т.н.). По 

същите семантични и функционални показатели императивът е 

несъвместим с косвената реч. В основата на неговата семантика лежи 

пряката подбуда на говорещия субект.  

     Ако настъпи промяна в говорната ситуация и пряката реч се замени 

с косвена, неизбежно ще отпадне участието на прекия подбудител, а с 

него и подбудата, заменена от желание да се извърши действие. Тази 

модална характеристика, съпровождаща пряката подбуда, придобива 

релеватна стойност в косвената реч и приема функцията на форма със 

значение на подчинително наклонение (в българския език желанието е 

допълнително към значението на формата в описателната конструкция 

да + глаголна синтагма в изявително наклонение).  

     На равнище «положителен императив» двата езика показват двойно 

сходство: между функционалните системи и между техните езикови 

норми. Същите аналогии се запазват и при прехода от повелителни 

техники (присъщи на пряката реч) към съобщителни техники (запазени 

за косвената реч. 

     На равнище «отрицателен императив» съпоставените езици запазват 

сходство между своите системи, докато нормите проявяват тенденции 

за разграничения между вербалните техники. В испанския език при      



въвеждане на отрицание настъпва пълна неутрализация между подбуда 
и желание. В дисертацията се съдържа отговорът на въпроса за 
несъвместимостта на императивната форма с отрицанието. Когато 
подбудителят казва \habla\ (говори!) той посочва действието и 
избраната заповедна стратегия спрямо събеседника т.е., нещо като 
"заповядвам ти да говориш". Съвсем друго решение за изказ се взема, 
когато се въвежда отрицание. То има за обект да отрече само 
значението на лексемата, но не и заповедта, напр. te ordeno no hablar. 
Така схваната семантиката на апелативния изказ, не може да се каже 
no habla!, защото отрицанието би обхванало и заповедта, т.е. нещо като 
no te ordeno hablar. При такива обстоятелства, говорещият прибягва до 
употребата на подчинително наклонение, което не съдържа заповед. Тя, 
заповедта, не отпада от изказа, а нейн изразител става изреченската 
подбудителна интонация. Следователно в no hables заповедта се 
изразява интонационно, а събеседникът, подлог на действието, се 
посочва с форманта за лице и число -es). Срещу тази организация на 
отризателната заповед в испански език, българската норма предпочита 
конструкцията не говори! или недей да говориш!, която най-близко стои 
до испанската техника no hables. 

Постигнатите резултати са приложими в теоретичната и приложната 
лингвистика. Освен като издържани иновации, те се възприемат и като 
постижения с възможности за надграждане. 

В заключение, считам, че рецензираният труд притежава качествата 
на дисертация за присъждане на научната и образователна степен 
"доктор" на Росица Славова Райнова 

София, 31 май 2012 г. 
Подпис 

(проф. дфн^ван Вълчев Кънчев) 
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