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НЕРЕДУКТИВНИТЕ ЛИНГВИСТИЧНИ 
ТЕОРИИ И ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Abstract: The paper looks at some non-reductionist linguistic theories which share 
a common thread as they all take an emergentist-constructionist approach to grammar. 
The theories in question are corpus linguistics, pattern grammar, cognitive grammar and 
construction grammar. They all address the larger units of meaning first and try to define 
the smaller ones in terms of their interaction with the larger lexico-syntactic patterns. The 
polylexemic nature of the linguistic sign and its emergence in the process of communication 
is fundamental to such an approach. Some implications for language education are also 
dealt with. The analysis employs examples from Bulgarian and English.
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В настоящата статия ще разгледаме някои теории за езика, възникнали 
като антипод на генеративната Чомскианска традиция, които ще наричаме 
нередуктивни. Редуктивната теория започва с най-малките единици и дефи-
нира по-големите комплексни единици. Нередуктивната теория започва с 
най-големите единици и дефинира по-малките посредством тяхната връзка с 
по-големите единици. Като основен извод във всички нередуктивни лингвис-
тични теории се налага конструкционната обусловеност на синтактичните 
категории и тяхната неавтономност.

Холизмът е отправна точка за нередуктивните теории. В лингвистиката 
този подход се основава на идеята, че лексико-синтактичните конструкции 
притежават свойства, които не могат непременно да бъдат анализирани и 
обяснени като сума от значенията на съставните им компоненти. Езикът се 
възприема като система от знаци, които не съществуват априорно, а се из-
граждат в процеса на комуникация. Нередуктивните теоретични подходи към 
граматиката ще наричаме още емергентни, тъй като те разглеждат систем-
ността в езика като „комплекс от сложни нормативни модуси на интерактив-
но поведение“ (Хопър 1998: 172).

Използваме чуждицата емергентен, която напоследък си пробива път в 
хуманитаристиката. Тя произлиза от английското прилагателно emergent, кое-
то означава възникващ. Смятаме, че възприемането на тази чуждица в случая 
е необходимо заради по-компактната £ форма на прилагателно вместо него-
вия превод със сегашно деятелно причастие.

Вниманието ни ще се насочи към няколко постгенеративни подхода, обе-
динени в понятието конструктивистки, тъй като всички разглеждат конструк-
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цията като основен структурно-лингвистичен примитив, който се изследва 
комплексно: Корпусна лингвистика (Синклер 1991; Синклер 2004; Стабс 
2001); Граматика на моделите (Ханстън, Франсис 2000); Когнитивна грама-
тика (Ланъгър 1987) и Конструкционна граматика (Голдбърг 1995; Голдбърг 
2006; Тейлър 1998; Крофт 2001; Стефанович, Грайс 2007).

В когнитивната граматика на Ланъгър (Ланъгър 1987) конструкцията се 
анализира като езикова единица – символ, рутинно лексико-граматично пос-
троение, което е част от лингвистичните конвенции на определено езиково 
общество и се отличава с единство на форма и значение. Ланъгър (Ланъгър 
1987: 57–63). В това тълкуване се открояват три основни аспекта: холистич-7–63). В това тълкуване се открояват три основни аспекта: холистич-). В това тълкуване се открояват три основни аспекта: холистич-В това тълкуване се открояват три основни аспекта: холистич- се открояват три основни аспекта: холистич-се открояват три основни аспекта: холистич-три основни аспекта: холистич-
ност, конвенционалност и символност. Бихме добавили, че конструкциите се 
различават по степен на схематичност. Например английската конструкция 
[(be) + (adjective) + (in) + (possessive pronoun) + (noun) + (to) + (verb)], реали-, реали-
зирана в изказването She was adamant in her refusal to marry him., се отлича-
ва с по-слаба схематизираност, тъй като позволява и алтернативно лексико-
синтактично представяне като в следното изречение: She adamantly refused to 
marry him. Обаче конструкцията [(spend) + (time period) + (gerund)] е силно 
схематизирана и не позволява трансформация на конституентите: She wants 
to spend more time travelling.

Смятаме, че можем да приемем конструкциите като структуриран ин-
вентар от знанията на служещия си с езика за условностите и установената 
практика в съответния език. Този инвентар образува мрежа от конструкции с 
различна степен на схематизация. Конструкцията съединява една комплексна 
синтактична единица с една комплексна семантична единица.

За пръв път в корпусната лингвистика на вниманието се налагат често 
повтарящи се мултивербални единици, в които няма рязка граница между 
лексика и граматика. В изследванията на автори като Синклер (Синклер 1991; 
Синклер 2004) и Стабс (Стабс 2001) многократно се доказва, че пълната сво-та сво- сво-
бода на избора е голяма рядкост в езика. Няма и пълна устойчивост. Свобода- е голяма рядкост в езика. Няма и пълна устойчивост. Свобода-е голяма рядкост в езика. Няма и пълна устойчивост. Свобода-
та на изказа и устойчивостта на определени речеви сегменти са два противо-ени речеви сегменти са два противо-ни речеви сегменти са два противо-
речиви принципа, които образуват разнообразен континуум. Синклер нарича 
тези два принципа „принцип на свободния избор“ и „идиоматичен принцип“ 
(Синклер 2004: 109). Те се активизират в различна степен в зависимост от 
типа дискурс.

Според принципа на свободния избор употребата на езиковите единици 
се осъществява посредством неограничено селектиране, като единствената 
санкция се налага от граматиката, без да се отчитат командната роля на праг-се налага от граматиката, без да се отчитат командната роля на праг-т командната роля на праг- командната роля на праг-
матиката, социокултурните норми и специфичното комбинаторно модели-
ране на лексико-синтактичната конструкция. Свободният избор не може да 
обясни ограниченията в употребата на езикови единици. Това става възмож-в употребата на езикови единици. Това става възмож- употребата на езикови единици. Това става възмож-
но в рамките на идиоматичния принцип. Носителят на езика има на разпо-
ложение голям брой полуготови лексико-граматични построения, които той 
избира да употреби в тяхната цялост, независимо от факта, че на пръв поглед 
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могат да се разделят на отделни сегменти. Този принцип е много по-широко 
разпространен и неуловим, изплъзващ се. Например, когато говорещият из-
ползва английската конструкция set about doing something, той не строи из-
казването си от отделни думи, следвайки граматични правила, а употребява 
еднократно селектиран израз от определен инвентар от готови полупродук-полупродук-
тивни конструкции, в които синтактичният анализ не е релевантен. Налице е 
фиксиран предлог, следван от герундивна форма на глагол, който обикновено 
е преходен: They set about solving the problem.

Съществуват цели изречения, в които специфичното лексико-граматично 
моделиране трудно се подлага на синтактичен анализ. Ето едно изказване, 
което предава впечатлението на говорещия от град като Лондон: There is a lot 
going on all the time. Изречението е трудно за превод на български. То описва 
в сгъстено-идиоматична форма въздействието на огромен град като Лондон, 
който кипи от живот. Подробният граматичен анализ на това изречение е тру-
ден, ако се следва принципът на отворения избор. Подобен неочакван избор 
на лексикални и граматични елементи, които изглеждат странно употребени, 
сигнализира превключване на идиоматичен принцип, който ние ще наричаме 
идиоматико-рестриктивен, защото върху избора на езикови единици винаги 
действат ограничения от различно естество. 

Конструктивисткото разбиране за езика приема, че идиоматико-рестрик-
тивният принцип доминира в речта, независимо че много изказвания могат да 
бъдат потенциално анализирани като резултат от свободен избор. По думите 
на Синклер, този неограничен езиков избор можем да си го представим като 
„аналитичен процес, който действа постоянно, но на практика до него се при-
бягва само през определени интервали“ (Синклер 1991: 114).

Идиоматичното лексико-синтактично моделиране се задейства в момен-
ти, когато употребата на лексемите е комбинаторно и конструктивно обусло- лексемите е комбинаторно и конструктивно обусло-лексемите е комбинаторно и конструктивно обусло-те е комбинаторно и конструктивно обусло- е комбинаторно и конструктивно обусло-
вена, т.е. е в образуването на полилексемни построения, чието значение не е 
сумата от значенията на отделните лексикални компоненти. Това е най-често 
срещаното описание на семантиката на фразеологизмите. Във всеки език 
обаче се употребяват конструкции, които не могат да се категоризират като 
фразеологизми, но въпреки това значението на целия комплекс се гради чрез 
специфично комбиниране на лексикални и граматични конституенти. Напри-
мер, в израза харча си парите за глупости, често използван в българската 
разговорната реч, глаголът управлява точно определен предлог и непосред-глаголът управлява точно определен предлог и непосред-лаголът управлява точно определен предлог и непосред-
ствено след него следва кратка форма на възвратно-притежателното местои- форма на възвратно-притежателното местои-форма на възвратно-притежателното местои-
мение. Съществителното глупости има оценъчна конотация. Говорещият не 
одобрява харченето на пари за непотребни неща и избира този израз като 
холистична единица, за да реализира пресупозиция разточителство. В по- В по-
добни изказвания прагматичната функция има водеща роля в интегрирането 
на лексемите в тяхното лексико-граматично обкръжение. Разбира се, всеки 
би разпознал фразеологизма, който предава същия смисъл – хвърлям пари на 
вятъра – заради пълната метафорична трансформация на лексикалните ком-
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поненти и силния емотивен ефект. Традиционно обаче фразеологизмите се 
изучават винаги отделно като специфични изказвания, докато конструкции 
като харча си парите за глупости се анализират генеративно, като резултат от 
свободно комбиниране на лексеми по граматични правила.

Конструктивистките направления в лингвистиката приемат подобни из-
рази като специфично моделирани лексико-граматични комплекси, които мо-
гат да се описват като цялостни единици с техните семантични, прагматични 
и граматични особености, подобно на фразеологизмите, които се различават 
от конструкциите единствено поради факта, че в тях семантичната и лексико-
граматичната трансформация на компонентите е доведена до крайност. 

Чомски (Чомски 1991: 417–454) отрича необходимостта да се учат кон-: 417–454) отрича необходимостта да се учат кон- 417–454) отрича необходимостта да се учат кон-417–454) отрича необходимостта да се учат кон-–454) отрича необходимостта да се учат кон-454) отрича необходимостта да се учат кон-) отрича необходимостта да се учат кон-отрича необходимостта да се учат кон-да се учат кон-
струкции. Достатъчно е само да се знаят общите принципи, които определят 
тяхната граматичност. Емергентният конструктивистки подход е диаметрал-
но противоположен, тъй като всяко изказване се възприема като конкретна 
реализация на определена конструкция и то трябва да се санкционира според 
това дали може да се категоризира като утвърдена, често повтаряща се ком-ена, често повтаряща се ком-на, често повтаряща се ком-, често повтаряща се ком- ком-
плексна структурно-семантична единица.

Голдбърг (Голдбърг 1998) предлага хипотезата за събитийното езиково 
кодиране. „Конструкциите, които съответстват на основни изреченски прими-. „Конструкциите, които съответстват на основни изреченски прими-„Конструкциите, които съответстват на основни изреченски прими-
тиви, кодират в центъра на своята семантика събития, които са основни за чо-
вешкия опит“ (Голдбърг 1998: 205). По този начин езикът отразява ограничен 
кръг от възможни събития чрез неограничен брой изказвания и конструкции. 
Нека да разгледаме английската конструкция into + -ing, реализирана в изказ-
ване като She talked them into agreeing to her plan. В нея наблюдаваме рестрик-
тивност по отношение на семантиката на глаголите. Откроява се групата на 
глаголи, изразяващи идеята за определен тип говорене. Най-често конструкци-
ята описва ситуация, в която някой си служи с езика хитро, измамно, нечестно, 
за да подмами или принуди някого да направи нещо. Сред употребяваните гла-Сред употребяваните гла-
голи са trick, coax, charm, persuade, sweet-talk, argue, tease, nag, pester. За други 
глаголи, които също описват начин на говорене, съществуват конструкционни 
ограничения. Например, глаголи като advise, recommend, suggest, warn, discuss, 
dispute, са подложени на конструкционно отблъскване. Можем да направим 
заключението, че в тази конструкция действа семантична рестрикция спрямо 
глаголи, които не означават „разговарям разумно, внимателно и без демон-
страция на сила“. Разгледаната конструкция реализира пресупозиция, която 
ще наречем манипулация и можем да я категоризираме като манипулативна 
конструкция, която кодира характерен акт от междуличностните отношения в 
своеобразен лексико-граматичен комплекс. Такива конструкции, в съгласие с 
Тейлър, приемаме за „конструкционни идиоми“ (Тейлър 1998: 187).

Подобно на фразеологизмите, тези устойчиви лексико-синтактични по-
строения трябва да се представят и описват поотделно с информация за спе-
цификата на тяхната семантика и употреба. Нещо повече. Имаме основание 
да допуснем, че дескриптивният апарат за описание на конструкционните 
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идиоми може да се използва и за обяснение на граматичната система. С дру-
ги думи, дори и по-стандартните изреченски модели могат да се интерпре-
тират като специфично преплитане на формални и семантични особености. 
Например, вмъкването на местоимения-клитики като ми и си в редица често 
срещани изказвания в българската разговорна реч моделират фразата по до-
ста идио синкратичен начин и създават проблеми на изучаващите българския 
език като чужд. Например: Ще ми води свидетели той! Правят ми се на  
невинни. В събота ще си почивам. Какво си правиш? В последния пример 
употребата на си изглежда синтактически нерелевантна дори и за носителите 
на българския език като роден.

Единствената разлика между подобни конструкции и фразеологизми 
като Правят ми мили очи. е, че чистите идиоми се употребяват при много 
по-специфични условия, налагащи фигуративна интерпретация на изказва-
нето. По отношение на статуса им на конструкции обаче тези изречения не се 
различават фундаментално от фразеологизмите. Дори най-простите изрече-
ния съдържат в себе си известна доза идиоматичност, особено съпоставени с 
превода им на чужд език. В такива случаи можем да говорим за междуезико-
ва идиоматичност. Да вземем изказването Погледни във вестника да видиш 
какво ще дават по телевизията довечера. и неговия превод на английски 
език Look in the paper to see what’s on TV tonight. За да предаде правилно и 
конструкционно релевантно тази мисъл на английски език, обучаемият няма 
друг избор освен да съхрани цялата конструкция в дълготрайната си памет, 
готова за употреба, а не да я съчинява всеки път, като комбинира думи по 
правила. Тогава съществува риск от допускане на грешки или формулиране 
на неидиоматично изказване, което не е съобразено с конвенционализираната 
реч на носителите на английския език като роден и следователно е неприем-
ливо. Ето един такъв превод от нашата практика: Watch in the newspaper and 
see what display in the TV tonight. 

В езиковото обучение, където все още битува генеративният подход към 
езиковата система и абсолютизирането на морфосинтаксиса, е необходимо 
идиоматико-рестриктивният принцип да заеме своето достойно място. Изре-. Изре- Изре-
ченията в речта на обучаемите трябва да се санкционират с оглед на тяхната 
идиоматическа издържаност още от първия урок и не бива да се допускат  
изказвания, които, макар и граматически правилни, звучат неестествено. Обу-
чаемият трябва да свикне с идеята за идиоматическата рестриктивност и да 
не гради погрешната представа, че всичко в езика може да се каже, стига да е 
само и единствено по граматичните правила. За да се постигне това, препо-
давателите трябва да преосмислят модела на езика, който разделя граматика 
и лексика и използва граматиката да управлява лексикалния избор. Съвре- Съвре-Съвре-
менното езиково обучение е изправено пред предизвикателството да помог-ото езиково обучение е изправено пред предизвикателството да помог-е изправено пред предизвикателството да помог-о пред предизвикателството да помог- пред предизвикателството да помог-помог-
не на изучаващите чужд език да усвоят достатъчен инвентар от най-честите 
комуникативно значими конструкции, като предостави пряк път към една не 
толкова абстрактна и плашеща лексико-граматика. 
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Емергентният метод, общ за всички конструктивистки течения, се осно-
вава на схващането, че няма фундаментално разделение между лексикона и 
синтаксиса. Граматиката, подобно на лексиката, се състои от лингвистични 
знакове или символи, които обединяват в себе си форма и значение. Следо-
вателно, граматиката може да се изследва с аналогични методи, тъй като и 
граматиката, и лексиконът, са преди всичко хранилища на знакови единици. 
Чрез специфичното структурно-семантично моделиране на изказването кон-
струкцията поражда граматиката, която не се схваща като завършена система 
от принципи, а като динамично формиране на временни подсистеми. Кон-Кон-он-
струкционната граматика е инвентарно-базирана, т.е. разглежда граматиката 
преди всичко като инвентар от единици – символи, а не толкова като система 
от правила. Когнитивно-конструктивисткото гледище за езиковата система е, 
че тя предимно съхранява структури, а не ги генерира.

Емергентните лингвистични направления поставят необходимостта от 
предислоциране на граматиката като продукт на комуникацията, а не като из-като продукт на комуникацията, а не като из-
точник на общуване. Изучаващите чужд език обикновено си поставят една 
трудно постижима цел, която впоследствие ги демотивира – да овладеят из-– да овладеят из- да овладеят из-
черпателно системата от правила. В английския език това най-често се свежда 
до овладяване на многобройни глаголни времена. Това се превръща във фикс 
идея, която измества стремежа към успешна комуникация на заден план. Ето 
защо, много важно е обучаемите да осъзнаят, че „Езикът не е ограничен, де-„Езикът не е ограничен, де-
финиран обект, а свободен набор от взаимно покриващи се частици социален 
опит“ (Хопър 1998: 171). В общуването непрекъснато се появяват нови слу- (Хопър 1998: 171). В общуването непрекъснато се появяват нови слу-(Хопър 1998: 171). В общуването непрекъснато се появяват нови слу- В общуването непрекъснато се появяват нови слу-непрекъснато се появяват нови слу-о се появяват нови слу- се появяват нови слу-се появяват нови слу-появяват нови слу-яват нови слу- нови слу-
чаи на уговаряне на значението и сполучливата вербална интеракция трябва 
да стане основна цел на всеки, който иска да научи чужд език.

Нашата позиция е, че за да общува успешно, изучаващият чужд език има 
нужда от богат репертоар от стратегии за създаване на дискурс, които да 
бъдат лесно достъпни в дълготрайната памет. За да овладеят граматиката на 
един език, обучаемите трябва да се научат да манипулират и трансформират 
езиковите единици. За съжаление, битува широко разпространената предста-
ва за граматиката като устойчива рамка от правила, която трябва да се овладее 
напълно, преди да се комуникира успешно. Тази доктрина се затвърждава в 
средното училище, където се създава представа, че в езика всяко изказване 
може да се генерира свободно, като нещо ново и неповторимо, а в съчине-, а в съчине-
нията по литература клишираните изречения се санкционират като шаблон. 
Обучаемите неправилно очакват и се стремят да научат едно постоянно, неиз-
менно значение на езиковите единици, вместо да се съсредоточат върху кон-
текстите, в които те могат да се използват уместно.

В края на нашето изложение ще направим следните изводи:
Езикът е инвентар от знакове, кодирани в езикови единици, които пред-зикът е инвентар от знакове, кодирани в езикови единици, които пред-

ставляват уникална връзка между форма, значение и функция. Дискурсът е 
наниз от речеви блокове, синтактически организирани съобразно комбина-
торни рестрикции. Комуникацията зависи от достъпа на комуникантите до 
идентична система от знаци и познаване на идиоматичната рестриктивност.
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Eмергентното преосмисляне на граматиката е необходимо условие за по-мергентното преосмисляне на граматиката е необходимо условие за по-
вишаване качеството на езиковото обучение, тъй като дава онтологично пре-
димство на комуникацията. Задачата на езиковото обучение трябва да бъде 
преосмислена по посока на разширяване и обогатяване на репертоара от кон-
струкции, които бихме могли да наречем комуникативни матрици.

Узуално-базираният анализ на езиковите единици разкрива тънки особе-
ности и закономерности в тяхната употреба, в резултат на което те се конвен-
ционализират сред определено езиково общество и участват в изграждането 
на обобщени принципи на лексико-граматично моделиране.
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