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INTONATION AND SPEECH

Evgeniya St. Ivanova

ABSTRACT: This report analyses intonation as a paralinguistic means of communica-
tion. It further pinpoints intonation’s significant role in improving the efficiency of the 
communication process.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Думите могат да имат незначителна стойност в сравнение с това, което 
казват очите, изражението на лицето, мимиките, жестовете, красноречивото 
мълчание, т. нар. паралингвистични (невербални) средства на общуването. 
Интонацията също е едно от паралингвистичните средства, което отразява 
ритмико-мелодическите нюанси на звучащата реч. Психолозите смятат, че тя 
повишава ефективността на комуникацията средно с 35%. Това е музиката 
на словото, променящият се ритъм, тоновите багри на гласа, семантичното и 
емоционалното оцветяване.

Понятието интонация има латински произход (intonointonui– произна-
сям гръмогласно).

Интонацията се отнася към фонационните средства на речта (Терми-
нът фонация означава възможността на организма да произвежда звукове 
благодарение на вибрацията на гласните връзки. Процесът се означава още 
и като вокализация).

Интонацията може да се базира на промените в гръмкостта на речта 
(увеличаване или намаляване на силата на гласа); на промяната в темпа на 
речта (ускоряване или забавяне); на тембровите вариации на гласа, предава-
щи емоционалното състояние на говорещия.

Основните функции на интонацията са оценъчна, емоционална и ло-
гическа. Има и други конотативни функции, които предават по-тънкия сми-
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съл – намек, ирония, благодарност, поощрение, похвала, извинение, молба, 
подканване, утешение, съболезнование, съвет. Колкото по-деликатно се пре-
дава този смисъл, толкова по-бързо ще бъде постигнат резултат. Конотация 
означава допълнително значение. Тя има отношение към многозначността на 
речта. Ние можем едновременно да предаваме основния смисъл, например 
молба, но в нашата интонация може да присъства и друг подтекст – и извине-
ние, и благодарност, и достойнство, и надежда, и много други. Това именно е 
конотация – допълнително значение. Понякога речта се изгубва в конотации, 
става неясна, хаотична. Тогава е необходимо да попитаме събеседника си как-
во точно има предвид. Понякога конотативният похват се използва предна-
мерено като остроумна шега; друг път – за да се замаскира, да се прикрие сми-
сълът (умният не казва, а глупавият не разбира); може да се прояви следствие 
на вълнение, скороговорка, разконцентриране и т. под.

В съответствие с тези функции има и голямо разнообразие на видове-
те интонация: семантични и психологически. Към тях се отнасят и такива 
интонации като разделителна, обобщаваща, интонация на противопоставя-
нето, на завършеност или незавършеност, въпросителна или утвърдителна 
интонация. Семантичните (логическите) интонации изразяват синтактични 
отношения: завършеност на речта, прекъсване, въпросителна интонация. 
Интонационното отделяне на важните думи се осъществява чрез логическо 
ударение. Смисловата интонация се променя в зависимост от интонационно-
то различие на гласовете на отделните персонажи в текстовете, в които има 
действащи лица.

Психологическите (емоционалните) интонации в повечето случаи при-
дават допълнителен смисъл: радост – тъга, възбуда – скука, мажорна – ми-
норна, патетична – иронична, безгрижност – загриженост, обида, огорчение, 
назидание. Интонацията може да бъде поучителна или покровителствена, 
чрез нея може да се предава грубост или нежност, може да предизвиква смях 
или сълзи.

Семантичните интонации могат лесно да бъдат идентифицирани и пре-
дадени, а психологическите са спонтанни и трудно могат да се имитират или 
да се контролират. Ако не споделяме чувствата, за които загатваме или се оп-
итваме да внушим, то тогава ще бъде фалшива радост, фалшива тъга, фалшив 
възторг.

Интонацията е сложно звуково явление. Тявключва четири акустични 
компонента: тонов диапазон на гласа, сила на звученето, дължина и тембър. 
Гласовият звук като акустична единица също включва тези елементи: височи-
на, сила, тембър и дължина. Най-осезателната, „най-явната“ проява в движе-
нието на гласа са неговите височинни колебания – височинните съотноше-
ния в процеса на движението на основния тон. Затова интонацията най-общо 
се определя като „характер на реалното произношение“ [1: 90].

Основният тон са онези няколко тона, които произнасяме без напре-
жение, без усилие. Височината на звука отразява в съзнанието количеството 
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колебания (честота на трептене) на гласните връзки. То се измерва в херци в 
секунда – колкото повече са херците в една секунда, толкова по-висок е звука.

Силата зависи от амплитудните колебания на гласните връзки и се из-
мерва в децибели.

Тембърът е съвкупност от основния тон и обертоновете. Обертоновете 
са различните колебания на въздушните частици, които се образуват в устна-
та кухина и които зависят от нейния строеж.

Дължината на звука се определя от количеството време, необходимо за 
произнасянето на един звук.

Звукът и интонацията представляват единен артикулационно-акусти-
чески процес.

Понятието тон (от гр. tonos – напрежение) се използва в различни об-
ласти. В музиката това е звукът с определена височина, в живописта – раз-
личните оттенъци на цветовете и техните светлосенки, в медицината – зву-
кът от ударите на сърцето. В речта терминът тон се използва за обозначаване 
на височината на гласните, сонорите и звучните съгласни. Тонът се формира 
при преминаването на издишната струя от дихателните органи през гласните 
връзки. Изчислено е, че мъжете говорят средно на честота 85200 хц, а жени-
те – на 160340 хц.

Изменението на тона създава мелодическия рисунък на речта.
Какво включва понятието тониране на речта? Това означава да ѝ се 

придаде мелодическо разнообразие, да се преодолее монотонността, която се 
счита за най-голям недостатък. В същото време монотонността може да се из-
ползва като похват за изпълнението на определени задачи: да се предаде ску-
ка, мрачно време, досада. Тонирането не означава да се използват прекомерно 
ниски или прекалено високи тонове, тъй като тези тонове са физически умо-
рителни и досадни. Емоционалните оратори по правило говорят ентусиази-
рано и с приповдигнат тон. Приповдигнатият тон е подходящ за изразяване 
на гняв, негодувание или ликуване. Свенливите, неуверените хора обикнове-
но говорят тихо.

Говорното майсторство включва развитието на гласовия диапазон и 
умението за разнообразяване на неговата тоналност. Най-често за това се из-
ползва упражнението с миммм – меммм – маммм – моммм – муммм – мъммм. 
Изпълнява се напевно, започва се от възможно най-ниския тон като при вся-
ко следващо упражнение се увеличава с един тон, докато се стигне до възмож-
но най-високия тон.

Освен от задълбочените говорни познания, тонът и силата на звучене-
то или тяхната интензивност (ниска, средна, висока) зависят от жизнената 
ситуация, от психическото състояние, навиците и културата на говорещия.

Обобщеното възприятие на височинните съотношения в движението 
на гласа естествено включва и тембровите промени вследствие на промените 
в честотата на звуковите трептения, както и ритмическите елементи, свързани 
с промените в интензитета и гръмкостта и тяхната периодична повторяемост.
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Тембърът е артикулационно-акустична окраска на гласа, нейният ко-

лорит. При напрежение фонационните органи образуват обертонове, т. е. 
допълнителни тонове, придаващи особен оттенък на основния тон, особена 
окраска. Това е цветът на гласа, който предава емоционалното състояние на 
говорещия. По тембъра на гласа се установява неговия тип: бас, баритон, те-
нор, сопрано, мецосопрано, колоратурно сопрано и т. н.

Тембърът на гласа отразява в съзнанието формата на звуковите вълни 
и в този смисъл е строго специфичен и строго индивидуален за всеки чо-
век (като пръстовите отпечатъци). Той притежава експресивно-емоционални 
свойства и се променя в зависимост от преживяванията и състоянието на 
говорещия.

В зависимост от възприятията тембърът може да има различни разно-
видности: 

– светъл, блед, блестящ; 
– глух, вибриращ, треперещ, звънък, креслив, стържещ, шептящ; 
– мек, остър, твърд, студен, горещ, сух, равен; 
– бархетен, меден, златен, сребърен, метален, оловен, дървен; 
– муден, нежен, раздразнителен, весел, ликуващ, рязък, насмешлив, 

пренебрежителен, сърдит, благодушен; 
– напорист, заповеднически; 
– проникновен, внушителен.
В заключение можем да обобщим, че в интонацията на говорителя се 

отразява определено искане, мисъл, отношение, действие. А верният музи-
кален нюанс ще бъде намерен тогава, когато ясно и точно са формулирани 
целите на това искане, отношение или действие.
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