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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита от 
Катедрата по английска филология към Факултета по 
хуманитарни науки към ШУ „Епископ Константин Преславски” 
на 07.10.2016г.  

 
Дисертантката е докторант в свободна форма на 

докторантура по Германски езици (Съвременен английски език) 
към катедра Английска филология.  

 
Дисертацията е в обем от 247 страници. От тях 15 страници 

са библиография, която обхваща 243 източника – 32 на 
български, 12 на руски и 199 на английски език. В отделно тяло 
от 77 страници са поместени приложенията. В Приложение 1. се 
намират 820 представителни примери от корпуса с императив и 
готови изрази с отворен слот/ове (ГИОС), описани в труда. 
Приложение 2. включва 32 примера с модалните глаголи can, 
must и will, с подлог в 1 л. ед./ 1л. мн.ч. като изкази с директивна 
сила. Приложение 3. се състои от 33 таблици с резултати от 
различните етапи на изследването. 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои 
на 23.01.2017 г. от 11.30 часа в зала 211, корпус 2 на ШУ 
„Епископ Константин Преславски“. 

 

Материалите по защитата са на разположение в стая 107 на 
ШУ „Епископ Константин Преславски“, корпус 1. 
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Дисертацията разглежда императива в английския език в 
два аспекта – лингвистичен и комуникативен. Донякъде 
лингвистичният се покрива с комуникативния, но отправните им 
точки са различни. Докато от гледна точка на първия аспект се 
обсъждат формата, функцията, значението и употребата на 
императива, то от гледна точка на втория определяща е 
ситуацията. Изборът на темата на дисертационния труд е 
мотивиран от потребностите на чуждоезиковото обучение и 
затова в центъра на вниманието е устният дискурс в класната стая 
при носители на езика. Това налага стесняване на границите на 
изследването, като е изграден достатъчно голям за поставените 
цели корпус, ексцерпиран от Британски национален корпус на 
университета Бригъм Янг (BYU-BNC). Не са ни известни 
проучвания, които да използват описаната методология на анализ 
на езика в класната стая. Корпусната лингвистика и валентната 
теория улесняват представянето на структурите на изреченията 
(clause) и са свързани с лексикалния подход към езика. 
Изложените валентни образци служат и за база, на която правим 
съпоставка между разнообразни по форма езикови средства, 
които участват чрез примери в изготвянето на скала с общ 
критерий учтивост.  

Императивът в устния дискурс в класната стая има връзка с 
едно от основните предизвикателства за изследванията в 
прагматиката, т. нар. „въпрос за универсалността” (Блум-Кулка и 
Олщайн 1984), който се занимава с употребата на езика в 
различните култури. В тази връзка императивът не може да се 
разглежда без критерия за учтивост, който е тясно свързан с 
англоезичната култура. Изследването не се занимава подробно 
със сравнения между английски и български език, но се 
споменават общи положения в терминологията и в употребата. 

Подбуда може да се изрази не само по директен, но също 
така и по редица индиректни начини – чрез именни фрази с или 
без please, които функционират като индиректни молби; чрез 
сбити (condensed) директиви, отправени като команди към деца 
или домашни любимци; чрез готови изрази, както и чрез други 
декларативи и интерогативи. Тъй като това  разширява диапазона 
на изследването, което би затруднило вместването им в дадения 
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обем, затова се наложи да се стеснят границите до конструкциите 
с императива и готовите изрази с второлични модални глаголи 
(can/ must/ will), изразяващи деонтична модалност. Тези готови 
изрази,  съгласно формулировките, изброени по-надолу You 
can/can’t_, You must/mustn’t_, You will/won’t_ и техните 
интерогативни съответствия Can/Can’t you_?, Must/Mustn’t you_?, 
Will/Won’t you_? са означени като ГИОС1

Основната цел на дисертацията е да се опише употребата 
на императива в английски език в лингвистичен и комуникативен 
план. В лингвистичен план се тръгва от разглеждане на 
императива по отношение на формата. Въпреки че 
фонологичният аспект, свързан с произношението и интонацията, 
е един от съществените черти на императива, той не е цел на 
изследването. Акцентът пада върху морфо-синтактичните 
характеристики на императива като финитни изречения (clause), 
където най-централната част в класа на императивите е основната 
форма (base) без подлог, а ролята на т.нар императив в първо 
лице множественно число (let) (Хадълстън 1984) е допълваща. 

.  
Обект на изследването е императивът в английски език по 

отношение на допирните му точки с деонтичната модалност в 
устния дискурс в класната стая от носители на езика. Материалът 
за анализа са транскрибираните текстове, ексцерпирани от BYU-
BNC и представящи устния дискурс в класната стая по различни 
учебни дисциплини като математика, музика, химия, френски 
език, литература и др.  

Предмет на изследването са различните положителни и 
отрицателни императивни изкази, техните валентни образци и 
анализ на съответната им в различните контексти на употреба 
илокутивна сила, с която се използват, също изкази с let, както и 
готовите изрази с отворен/и слот/ове – You can/can’t_, You 
must/mustn’t_, You will/won’t_ и съответните им интерогативни 
форми – Can/Can’t you_?, Must/Mustn’t you_?, Will/Won’t you_?, 
които се употребяват като готови изрази с отворен/и слот/ове 
(ГИОС). 

                                                           
1 Съкращението „ГИОС” принадлежи на автора на изследването и е превод от formulaic 
sequence (containing slots for open class items) като готови изрази с отворен/и слот/ове.  
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Разглеждат се и функциите на императива, сред които основна е 
подбудата. Тя може да бъде изпълнена с различни средства, от 
които важни за изследването са определени модални глаголи 
(can, must и will), употребени с подлог лично местоимение във 
второ лице. За тях могат да се приведат доказателства, че имат 
потенциал за директивна сила. Комуникативният аспект е не по-
малко важен за изследването. В него ситуацията е продиктувана 
от контекста на класната стая, където в повечето случаи 
комуникативната тежест се приписва на един и същ участник в 
акта на общуване.  

Обособените два основни момента са от една страна 
разглеждането на структурите, а от друга – тяхната употреба в 
комуникацията. За постигане на целите са очертани следните 
езиковедски задачи:  

1. Да се направи сравнителен теоретичен анализ, като се 
открият приликите между императива, чието изконно значение е 
да изразява подбуда, и други второлични структури, които с 
участието на модалните глаголи в конкретната ситуация в 
класната стая служат също за изразяване на подбуда. 

2. Да се разгледат категориите модалност, наклонение и 
сила във връзка с императива. 

3. Да се ексцерпира корпус с примери от BYU-BNC от 
подкатегорията на устния дискурс в класната стая. 

4. Да се анализират положителни и отрицателни варианти 
на императива (вкл. императив с let, Хадълстън 1984) и 
конкретни второлични декларативни и интерогативни структури 
с модалните глаголи can, must и will (ГИОС) с оглед изтъкване на 
прилики и разлики:  

- по отношение на валентните образци; 
- по отношение на вида илокутивна сила, с която са 

употребени; 
- по отношение на учтивостта2

                                                           
2 Авторът на изследването изразява предпочитание към думата „учтивост” (politeness), тъй 
като „вежлив” и „вежливост” са описани като русизми (вж. Георгиев, Б., 1999. Институт за 
български език при БАН), но ги приема като взаимнозаменяеми, тъй като в дисертацията 
се срещат при някои от цитираните автори на български език. 

 като основен критерий 
при извеждане на скала.  
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Хипотеза. Предполага се, че няма пълно съответствие 
между императива и второличните структури с модалните 
глаголи can, must и will в корпуса с устен дискурс в класната стая, 
но всички те могат да бъдат причислени към една и съща група, 
макар и с различна степен на изразяване на подбуда. Възможно е 
преобладаващи сред тях да се окажат структурите с let, но 
сравнени с готовите изрази с отворен слот (ГИОС), примерите с 
елементарен императив се очаква да имат превес. 

Методиката на изследването включва дескриптивен анализ 
на структурите, функционално-семантичен и прагматичен анализ 
на изреченията (clauses). Споделят се възгледите на 
функционалистите, които обясняват езика като комуникативно 
средство и по тази причина езиковата единица, която се 
анализира, е изречението като clause. Проучването на употребата 
на императива засяга прагматиката. Прилики между двата вида 
структури – императив и ГИОС – се търси и по отношение 
илокутивната сила на изказите. За това теорията на речевите 
актове е от съществено значение. 

С цел откриване на сходства и различия между императив и 
ГИОС се изследват техните валентни образци. Ето защо в 
настоящата работа приложение намира Валентната теория 
(Хербст и др. 2004). При строежа на валентните образци се 
използват елементи и структури, описани във Erlangen 
Patternbank (Хербст и Урих 2009), а в някои случаи и моделите на 
Хорнби (1976, 1989).  

Подходът, използван в дисертационния труд, е съобразен с 
употребата и има пряка връзка с корпусната лингвистика, при 
която въз основа на репрезентативен езиков материал се градят 
хипотези и се стига до често изненадващи разбирания за 
употребата на лингвистични конструкции в даден дискурс. 
Предвид затруднението, свързано с формата на императива, 
селектирането на примерите е извършено ръчно, като това е и 
начинът за изчисляване на данните, за са се стигне до получените 
резултати.  

Мащаби и ограничения на изследването: 
Изследването се основава на езиков материал, ексцерпиран 

от Британския национален корпус (BYU-BNC), който е създаден 
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от Oxford University Press в края на 80-те и началото на 90-те 
години на миналия век. По последни сведения, посочени в 
корпуса, той обхваща 100 милиона думи в текстове от различни 
жанрове (устен дискурс, художествена проза, списания, 
вестници, академичен език и др.), но ежедневно се обогатява с 
нови данни. За устния дискурс в класната стая е отбелязан обем 
от 412 372 думи, според предоставената в платформата 
информация. Тъй като проучвам само двадест глагола от тази 
подкатегория, разгледаните примери са 17403. От тях само малко 
повече от 10% отговарят на предмета на изследването. Но за 
поставените цели това е достатъчно голям корпус. 

Трудът е написан на български език. Този факт осигурява 
достъп на по-широк кръг от читатели, които имат интерес към 
разработваната тема. Дисертацията се състои от три глави и 
заключение. 

 
ПЪРВА ГЛАВА. ИМПЕРАТИВЪТ В ЛИНГВИСТИЧЕН АСПЕКТ 

Тази глава предлага литературен обзор на източници, 
свързани с темата, очертава формалните граници на императива в 
изследването, представя мнения относно морфологията на 
императива, разглеждан по-детайлно на синтактично равнище, и 
споделя гледища относно възможността за изразяване на подбуда 
с второлични декаларативни и интерогативни структури с 
модалните глаголи can, must и will (ГИОС). 

Раздел 1.1. Граници на императива предлага различни 
становища във връзка с императива. Основна трудност 
представлява липсата на пълно съответствие между форма и 
значение, т.е. няма точно съответствие между изреченския тип 
(clause type) и неговата комуникативна употреба, което създава 
проблеми относно терминологията. Императивът от граматична 
гледна точка е тип изречение, а с оглед на семантиката е речев 
акт, но съвременната граматика борави предпазливо с термина, 
като го ограничава до изреченски тип, а използва понятието 
директиви за речевите актове (Колинс 2006). В настоящата 
работа се придържаме към втория подход, който разграничава 
двете понятия и, както и в концепцията на Хадълстън и Пулъм 
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(2002), базирана върху дескриптивната граматика, прилагам 
термина императив към този тип изречения (clauses). Централно 
място в императива заема основната структура – елементарен 
императив. Споделям становището, че структурата с let има 
спомагателна роля, като изказвам съгласието си с твърдението, че 
и двата вида са императив.  

Приемам, че прототипната функция на императивите е да 
изразяват заповеди и команди, но също така подкрепям идеята, че 
е възможно да се използват декларативи и интерогативи за 
команди, молби и др. Терминът директиви е по-широк, тъй като 
включва не само команди, но и предложения, инструкции и др. 
(Хадълстън и Пулъм 2002). Двете понятия не съвпадат напълно и 
смятам, че второто е приложимо и за императивите, и за ГИОС. 

Раздел 1.2. Граматични особености на императива  
Като основни характеристики на императива признавам 

предложените от Дейвис (1986): 
• отсъствие на подлог и ограничени възможности за 

наличие на такъв; 
• липса на окончание за време при глагола; 
• необходимост от do при отрицание или емфаза. 

Една от уникалните характеристики на императива е 
липсата на подлог, който в тези случаи се нарича имплицитен и 
се има предвид „подразбиращо се you”. Подлогът е обикновено 
адресатът. Когато той е във 2л., императивът е каноничен 
(Айкхенвалд 2010). Въпреки ограниченията, има възможност за 
разнообразни експлицитни подлози – you, неопределителни 
местоимения (someone), съществителни собствени. Тяхното 
присъствие носи специален ефект върху значението на цялото 
изречение. Често могат да бъдат объркани с вокативите. Подлог в 
първо и в трето лице не е възможен за елементарния императив, 
но се среща в структурите с let. 

Друга важна характеристика на императива е тясно 
свързана с глагола. Елементарният императив се състои от 
предикатор, който е непреходен глагол. Императивното 
изречение е единственото по рода си граматически завършено 
изречение, което може да се състои само от лексикалния глагол в 
английски език (Сеизова-Нанкова 2013). Императивният глагол 
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няма окончание за число, не може да се използва с модален 
глагол, съответно няма маркер за съгласуване с подлога и не е 
маркиран аспектуално. Среща се в деятелен или в страдателен 
залог, но двата варианта не са възможни в един и същи пример. В 
английски език, както и в български се характеризира с признака 
[-глаголно време], но и в двата случая е ориентиран към 
бъдещето.  

Третата особеност на императива засяга наличието на do 
при отрицание и емфаза, дори с be и с have в перфект. 
Емфатичното do се използва за смекчаване на императива, прави 
го убеждаващ или изразяващ раздразнение и фрустрация. 
Отрицателният императив започва с do или don’t, като първият 
вариант е възможен само с експлицитен подлог. Let’s позволява 
да се добави not, а за don’t е приемливо да е в начална позиция 
(BrE) или след let’s (AmE). И в българския, и в английския език 
императивът не може да се отрича, тъй като „Don’t call! означава 
Настоявам да не се обаждаш, не означава Не настоявам да се 
обаждаш” (Хан 2001: 289). 

Раздел 1.3. Анализ на императива  
Подчертава се значимостта на факта, че при изясняване на 

проблемите съществен е многоаспектният анализ, който може да 
представи едновременно синтаксиса, семантиката и прагматиката 
на императива. Тъй като елементите на триадата са тясно 
свързани, разделението по отношение на форма и значение е 
условно и по-скоро подчертава акцентите в конкретния момент. 
Структурните особености на императива като изречение (clause) 
бяха представени вече в раздел 1.2. По тази причина при 
изясняване на неговите формални характеристики (т. 1.3.1.) не се 
коментират обстойно сложните изречения – мотивира се само 
изходната позиция на автора на представената дисертация, който 
приема схващането, че императивът не може да бъде употребен в 
подчинени изречения. Направена е връзка с текста. 

Императивите могат да се разглеждат като текст, състоящ 
се от еднословно изречение, както и от значително по-големи 
единици. Текстовете могат да бъдат класифицирани според 
тяхната комуникативна функция и допълнително маркирани като 
описателни, инструктиращи и др. (Тончева 2005). 
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Инструктивните текстове са тясно свързани с императивите. За 
тази цел обаче могат да бъдат използвани и декларативи. 
Модалността в текстовете може да бъде експлицитно изразена 
чрез модални глаголи или императиви, съответно имплицитно 
представена с изявително наклонение (Тодорова 2007).  

1.3.2. по отношение на значението  
Връзката между форма и значение при императива е твърде 

сложна, за да може да се определи само въз основа на значението 
дали едно изречение е императивно. Добре познатото разделение 
внася яснота относно разликата между тип изречение и речев акт. 
Декларативите, интерогативите и императивите се разглеждат 
като граматични категории; твърденията, въпросите и командите 
се представят като ситуационни категории, а за дискурсни 
категории се приемат информативната (извличането на 
информация) и директивата. 

Традиционно разграничението между значенията на 
типовете изречения се описва чрез наклонението – граматична 
категория, която представя отношението на говорещия към 
състоянието или събитието, към което се отнася. Типът 
изречение е съществен, но не единствен фактор за определяне на 
вида речев акт. В тази връзка се включват пояснения за ГИОС, 
мотивирани по следния начин:  

1) Готовите изрази с един или повече отворени слотове 
се свързват с дефиницията на Рей и Пъркинс (2000), според която 
предварително конструирани (не)прекъснати поредици от думи3

2) Can you_?, Will you_?, You can_. са някои от 
‘рутинните’ или ‘фиксирани модели’, разгледани от Аймер 
(1996). Особено важно за настоящото изследване е твърдението, 
че те могат да бъдат описани като варианти на повтарящата се 
основа “MODAL you VP” под формата на “you MODAL VP” за 

 
се съхраняват и възстановяват от паметта като цели единици по 
време на употребата им в речта; 

                                                           
3 “a sequence, continuous or discontinuous, of words or other meaning elements, which is, or 
appear to be, prefabricated: that is, stored and retrieved whole from memory at the time of use, 
rather than being subject to generation or analysis by the language grammar” (Рей и Пъркинс 
2000: 1). 
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декларативните изречения и “MODAL you VP” за 
интерогативните (Аймер 1996: 148). 

3) Според лексикалния подход на Люис (2008) езикът не 
се състои от традиционната граматика и речник, а е често редица 
от няколко думи, организирани в предварително сглобени 
отрязъци4. Рамките със слотовете могат да бъдат полу- или 
напълно фиксирани5

Раздел 1.4. Изразяване на подбуда с готови изрази с 
отворен/и слот/ове (ГИОС)  

В тази раздел изказвам мнение, че споменатите модални 
глаголи могат да изразят, ако не същия, то поне подобен на 
императивните структури вид значение. Това се постига 
посредством деонтичността на модалните глаголи, чрез която 
може да се повлияе на действия, състояния или събития. 
Деонтичните модални глаголи се свързват с позволението и 
задължението.  

. 

A) can се използва по няколко начина: 
- субективна или обективна деонтична възможност 

(позволение), при която говорещият е деонтичният източник, 
налагащ задължението или гарантиращ позволението или то е 
изказано чрез правила и наредби; 

- в отрицателни изречения може да изрази 
отсъствие на позволение, което създава условия и предпоставки 
за двусмислено тълкуване между способност и позволение, но с 
отрицателен знак; 

- може да служи за предложение, почти молба; 
- като конвенционална или идиоматична форма на 

молба; 
- като неформална команда. 

Тези видове употреба на can, в които се загатва 
възможността за отказ на исканото действие, се срещат както в 
английския, така и в българския език. 

 

                                                           
4 „multi-word prefabricated chunks” (Люис 2008: 3). 
5 “expressions which are fully fixed, and others which are semi-fixed ‘frames’ with ‘slots’ which 
may be filled in a limited number of ways” (Люис 2008: 9). 



 

12 
 

Б) must  
Ако must се отнася за бъдещето, най-вероятно е то да се 

интерпретира деонтично (Хадълстън и Пулъм 2002). Must е често 
срещан начин за изразяване на команда или забрана на 
английски. В български език се свързва повече с оформянето на 
инструкциите. 

B) will е малко по-сложен случай, тъй като понякога се 
приема за маркер, насочващ към бъдещето. Позволява употреба с 
директивна сила и в българския, и в английския, като в последния 
от споменатите езици изразява следното:  

- команда; 
- молба за действие; 
- предложение. 

От направения литературен обзор следва, че между 
императивите и готовите изрази с отворен/и слот/ове (ГИОС) 
може да се търсят прилики. 

 
ВТОРА ГЛАВА. ИМПЕРАТИВЪТ В КОМУНИКАТИВЕН АСПЕКТ  

В тази част от дисертацията вниманието се насочва към 
семантиката и в по-голяма степен към прагматиката на 
императива. Основополагаща като принципи и позиции в случая 
е теорията на речевите актове. Прави се връзка между 
наклонение, модалност и сила. От особена значимост за 
изследването на императива в комуникативен план е критерият 
учтивост, с който се отчитат различните нюанси в изказването и 
се определя илокутивната сила на конкретния изказ. Въз основа 
на отразените теории и класификации се обобщават приликите и 
разликите между императивното изречение и ГИОС.  

Раздел 2.1. Семантични щрихи  
Обект на оценка в случая е връзката между семантика и 

прагматика, съответно тяхната роля при разкриване на 
различните аспекти на езика. Предлагат се някои по-популярни 
схващания за имератива от гледна точка на семантиката. 
Коментира се идеята на Портнър за императивите като 
обозначаващи свойства, а също предложението му за използване 
на термина списък със задачи, представляващ набор от свойства, 
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които могат да бъдат истинни само за адресата, както и 
обяснението му за различните подвидове императиви (заповеди, 
молби и др.). Той предлага разнообразните особености на 
императивите да се интерпретират според идеята за 
подразделянето на списъка със задачи на различни подсписъци – 
когато императивът актуализира подсписъка, свързан с 
авторитета на говорещия, резултатът е заповед, а когато 
актуализира подсписък, свързан с целите на адресата – 
предложение. По отношение на императивите и готовите изрази с 
отворен/и слот/ове (ГИОС) може да се отбележи, че това, което 
Портнър (2004) нарича приоритетни модални глаголи, включва и 
деонтичния им прочит. Портнър отстоява твърдението, че 
семантиката на императивите и тази на приоритетните модални 
глаголи не е една и съща, като отбелязва едновременно с това, че 
те са сродни. 

По-голяма прилика между императива и модалните глаголи 
открива Швагер (2005), в чийто анализ се допуска, че при 
императивите има модален оператор, който прави тяхната 
интерпретация незначително по-ограничена от тази на must. 
Доказателство за наличието на такъв модален оператор може да 
се открие в това, че императивите в условни изречeния имат 
ефект, подобен на модалните глаголи. 

От съществено значение за изследването е твърдението на 
Хан (1999:1), че „императивните изречения допринасят за 
деонтичната модална сила точно както деонтичните модални 
изречения”. Разликата е в източника на модалността: 
повелителното наклонение и деонтичните модални глаголи в 
изявително наклонение. При императивите задължението и 
позволението се откриват в интенцията на говорещия, 
деонтичните модални глаголи потвърждават, че съществува 
дадено задължение или позволение. Контекстът определя дали 
деонтичната модалност се свързва със задължението, или с 
позволението.  

Раздел 2.2. Императивът от гледна точка на 
прагматиката 

В този раздел се разисква ролята на вербалния контекст и 
на социалната ситуация в условията на реална комуникация, 
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където при нормални обстоятелства участниците в разговора 
понякога срещат трудности, свързани с разбиране на намерението 
на говорещия. От значение за правилната хипотеза относно 
интенцията са статусът на говорещия и слушащия, както и 
общата за тях информация. Това има връзка с теорията на 
речевите актове, разгледана в т. 2.2.1., където от трите възможни 
нива на анализ като най-значим се изтъква илокутивният речев 
акт. Той се определя от социални договоренности и се реализира 
чрез илокутивна сила. Тя “представя значимостта на дадено 
изказване, използвано от говорещия в процеса на социално 
общуване” (Генова 1997: 123). Именно илокутивната гъвкавост 
осигурява възможност за разнообразие, обуславящо вида на 
командите, предупрежденията, съветите и т.н. В т. 2.2.2. се прави 
кратък преглед на императива според идеите на Остин (1962). 
Имплицитният перформатив „Иди” („Go”) и експлицитният 
„Нареждам ти да отидеш ” („I order you to go ”) илюстрират ясно 
несигурността, която go оставя след себе си (изразът може да се 
интерпретира като команда, съвет и т.н.), за разлика от 
изказването на заповед, безспорна като интерпретация поради 
наличието на експлицитен перформативен префикс, назоваващ 
акта. Тази, един вид, загуба при повелителното наклонение е 
представена с примера ‘Shut it’ в различни контексти. От петте 
класа, в които Остин организира изказите според илокутивната 
им сила екзерситивите и донякъде комисивите могат да имат 
допирни точки с императива. Още по-значима за изследването е 
класификацията на Сърл, разгледна в т. 2.2.3., в която 
директивите заемат важно място. Наличието на примери с по-
силна и с по-слаба директивна сила поставя въпроса за т.нар. 
функционална хетерогенност. Придържам се към становището, 
че директивните речеви актове се свързват главно с повелително 
наклонение, но също така споделям идеята за разнообразието от 
форми за изразявате на директивите. Тази позиция е приложима 
както към директните, така и към индиректните речеви актове. 
Когато императивната форма функционално се свързва с команда 
или с изказване на молба, речевият акт е директен, а 
разминаването, което се открива между императивна форма и 
функция при твърдение или въпрос, води до индиректен речев 
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акт. Поддържам идеята за наличието на императивни директиви и 
директиви с неимперативна форма, което заедно с разбирането за 
различната степен на императивност работи в подкрепа на 
хипотезата, изведена в изследването. Свободата на избор на 
езикови средства, които според комуникантите са най-подходящи 
за конкретната ситуация, отваря врата за готовите изрази с 
отворен/и слот/ове (ГИОС) като опция на императива. 

Раздел 2.3. Модалност, наклонение, сила 
Разглежда се връзката на императива с ГИОС. Модалността 

се разбира като отношение на говорещия към изказаното от него 
съобщение, съответно като израз на неговия стремеж да внуши 
определен начин на възприемане на казаното. Традиционно 
модалността се разделя на епистемична и деонтична. Основната 
модалност (root modality) се разглежда или като основна 
възможност, или като основна необходимост, но способността и 
желанието са също в тази група. Деонтичната модалност като тип 
основна необходимост включва задължението, а като тип основна 
възможност включва позволението. Задължение може да се 
наложи с императив „eat your vegetables!”, но и с твърдение, 
което информира за деонтични условия „graduate students can 
check out books for the whole semester” (Байби и Флайшман 1995: 
4). Модалността засяга авторитета или “деонтичния източник” 
като “човек, набор от правила или нещо неясно формулирано 
като социална норма, които са отговорни за налагането на 
необходимостта (задължението) или гарантирането на 
възможността (позволението)” (Депраетере и Рийд 2006). 
Въпреки съмненията, които се срещат в литературата по 
отношение на will, смятам, че и трите модални глагола имат 
отношение към деонтичната модалност. 

Наклонението може да се раглежда като „проява на 
функционално-семантичната категория модалност” (Пенакова 
2004: 48). Споделям възгледа, че повелителното наклонение може 
да закодира силно желание, но едновременно с това в определени 
условия да се използва за израз на желание, по-слабо като сила (в 
позволението).  

Директивната сила е заложена в синтатксиса. Значението 
на императивната форма обаче не е равно на директивната сила. 
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То включва както директивни, така и недирективни употреби. 
Споделям мнението, че прототипната функция на повелителното 
наклонение е да предаде команди и/или молби, но също така не 
може да се отрече разнообразието от илокуции като инструкции, 
предупреждения, предложения и др., при които връзката между 
сила и контекст е изключително тясна. “Контекстът като правило 
премахва нееднозначността, амбивалентността или в даден 
контекст в повечето от случаите се реализира един речев акт” 
(Генова 1997: 121-122). 

Раздел 2.4. Критерият учтивост при императивите и 
готовите изрази с отворен/ слот/ове (ГИОС) 

Учтивостта се посочва като фактор, отговорен за избора на 
лингвистични изрази в речевите актове. Тя е балансът, постигнат 
между нуждата от прагматична яснота и нуждата да се избягва 
принуждението (Блум-Кулка 1987). Нежелателни са както 
липсата на учтивост, така и прекалената учтивост, която може да 
се тълкува като проява на сарказъм. Затова социалната позиция и 
връзката между участниците в разговора са важни. Ситуацията 
също е от значение, тъй като в зависимост от нея примери като 
Just be quiet могат да бъдат повече или по-малко вежливи.  

Учтивостта е типична характеристика за британската 
култура, която се отразява в езика. По този критерий се 
установява съществена разлика между английски и български 
език. Възможността за отказ подбужда говорещия към избор на 
такива средства, които да мотивират слушащия да действа. 
Измежду различните аспекти, в които явлението може да бъде 
разглеждано, се спирам само на някои: индиректността, 
употребата на please, опашати въпроси, тон и let. 

• индиректност 
Учтивостта често се свързва с индиректността, но те не 

бива да се отъждествяват – учтивостта е по-скоро основна 
мотивация за индиректността при директивите (Сърл 1975). 
Индиректните6

                                                           
6 Приемаме термините „преки” и „косвени” речеви актове като синонимни на „директни” 
и „индиректни” речеви актове, но използвам последните, тъй като присъстват в 
общоприетата международна терминология. 

 речеви актове са по-учтиви поради възможността 



 

17 
 

за избор и намалената сила на изказа. Смекчен начин да се 
повлияе върху поведението на хората са даването на съвет и 
предложение, които всъщност са тактичен израз при издаване на 
команди и даване на инструкции (Лийч и Свартвик 2002). 
Кратката форма е свързана с идеята за незабавна реакция, която е 
развита в принципа за иконична мотивация, където по-дългите 
изкази създават впечатление за по-голям респект (Айкхенвалд 
2010). Интерогативите най-общо са смятани за по-учтиви от 
императивите, но тъй като индиректните молби като Can’t you be 
quiet (Дейвис 1986) са толкова груби, колкото и съответният 
императив, може да се твърди, че двете категории позволяват 
градация в рамките на своя собствен вид. Декларативите също 
дават възможност за скалиране според степента на тактичност: 

“You will take me home (СЪЩО You must take me home)” 
“You can take me home”, 

където can е смекчен вариант на must, което се дължи на 
импликатурата “You do not have to”, но и на двусмислието, което 
позволява интерпретация като препоръка, съответно като съвет в 
полза на слушащия, но не за сметка на говорещия (Лийч 1983). 
Авторитетът на говорещия, който използва will и фактът, че 
модалният глагол се свързва с твърдение за нещо в бъдеще, 
гарантират изпълнението на действието и това прави изказа 
силна директива, изразяваща задължение. 

• please 
Това е типичен маркер за учтивост в британската култура. 
Използването му смекчва силата на изказа. Please се среща много 
често при императива. Свързва се преди всичко с молбата, но не 
може да се свърже с командата, тъй като в нея не се предлага 
възможност за избор. При низходяща интонация може да изрази 
раздразнение, грубост или критика (Аймер 1996). Please се среща 
във формален контекст и при липса на социална дистанция 
отсъства (пак там). Добавен към декларативи и интерогативи, 
променя изказите в директиви въпреки буквалното значение на 
останалата част от изречението. 

• опашати въпроси 
Те са характерни за английски език. Могат да бъдат 

прикрепени към декларативно и към императивно изречение. 
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Опашки като will you?, won’t you?, can you?, can’t you? помагат да 
се постигне определена степен на учтивост (Хадълстън и Пулъм 
2002). С тях може да се изрази дружелюбност (Аймер 1996); да се 
намали императивната сила; да се смекчи молбата, като се 
осигурява възможността адресатът да се съобрази или да не се 
съобрази с исканото. Такъв тип въпроси могат да намалят силата 
на отрицателните команди. Добавено към положителни команди 
с възходяща интонация, will you може да изрази нетърпеливост 
(Лийч и Свартвик 2002).  

• Тон 
Независимо от липсата на съгласие по въпроса дали 

императивите имат, или нямат типична интонация, влиянието ú 
върху илокутивната сила на изказите е неоспоримo. 
Намаляването на силата при командите се постига с възходящ 
или възходящо-низходящ тон (Лийч и Свартвик 2002). В 
български език интонацията също има решаваща роля за 
интерпретирането на императива. 

• Let 
Въпреки че са смятани за нетипични императиви, 

императивите с let са сред най-често срещаните форми. Let me е 
широко разпространен като учтиво средство за изразяване на 
предложение. Let бележи желанието на говорещия, но се използва 
и за т.нар. команди в 1 и 3 лице (Лийч и Свартвик 2002). 
Императивите с Let’s имат специална “камуфлажна” функция при 
обръщение на възрастни към деца или специалисти към 
възрастни, напр. учители и ученици (“Let’s do it please”, “Let’s 
wash your hands”) (Такахаши 2012). 

Раздел 2.5. Императивни изречения (clauses) и готови 
изрази с отворен/и слот/ ове (ГИОС) с директивна сила  

Отбелязва се популярната гледна точка, че някои 
императиви нямат директивна сила (напр. съветът). Такива 
случаи могат да бъдат определяни като изразяващи възможно 
най-ниска степен на сила, тъй като все пак насочват към 
действие, въпреки голямата свобода на адресата да се съобрази 
или да не съобрази. Смятам, че това е особено приемливо в 
контекста на класната стая, където учителите дават съвет, но са 
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истински заитересовани от резултата, тъй като тяхната задача е 
да доведат до успех образователния процес. 

В раздела се разглеждат последователно командите, 
молбите (request), предложенията, апелите (plea), инструкциите, 
съвета, отстъпката/позволението (concession/permission) и 
предупреждението. Те са представени теоретично, а след това (в 
трета глава на изследването) са проверени в реалната 
комуникация.  

 
ТРЕТА ГЛАВА. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИМПЕРАТИВНИ 
КОНСТРУКЦИИ И НА ГОТОВИ ИЗРАЗИ (ГИОС) ОТ УСТНИЯ 
ДИСКУРС В КЛАСНАТА СТАЯ 

Задача на изследването в тази част от дисертацията е да се 
провери дали реалната комуникация доказва теоретичните 
позиции, представени чрез библиографския преглед в Първа 
глава, както и дали отразява изводите, повлияни от идеите на Хан 
във Втора глава. Разглеждат се автентични примери от устния 
дискурс в класната стая със следните задачи: 1) да се открие 
връзка между различните форми на изследваните структури 
(императив и ГИОС) въз основа на валентността при двадесет 
глагола, 2) да се изследва употребата им в езика по отношение на 
различната им илокутивна сила и 3) да се използват примери от 
корпуса за изграждане на скала с основен критерий учтивостта. 

Раздел 3.1. Обща информация 
Тъй като всеки дискурс е специфичен, носителите на езика 

подбират подходящи и актуални езикови средства, които 
предлага съответната система (Даскалова 2014: 134). Езикът в 
корпуса е спонтанен и отразява естествено протичащата устна 
реч, но няма конкретни данни за пола и възрастта на участниците. 
Британският национален корпус на университета Бригъм Янг 
(BYU-BNC) (BYU-BNC) предлага информация за учебните 
заведения, в които са проведени разговорите (напр. Bacons 
College, John Ruskin Sixth Form College, и др.), както и за 
изучаваните предмети (напр. урок по текстообработка, 
математика, химия, френски език, музика и др.). 
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В азбучен ред са разгледани двадесет от най-често 
срещаните глаголи в английския език – answer, be, close, come, do, 
draw, get, go, have, keep, listen, look, make, open, put, read, sit, tell, 
try и write.  

Раздел 3.2. Валентни образци на 20 глаголa в императив 
и в ГИОС  

Понятието валентност се отнася главно до синтактичното и 
до семантичното равнище в езика. Семантичната валентност се 
свързва с потенциалната съчетаемост на лексикалните единици (в 
случая на разглежданите глаголи). Това е една от най-важните 
структурни характеристики на думата, която фиксира типовата ѝ 
съчетаемост и се отнася до цялата нейна дистрибуция, т.е. 
представя съвкупността от всички съчетания, позволени от 
системата. Основава се на законите на смисловото съгласуване. 
Семантичната валентност са тези валентности на думата, които 
присъединяват към нея синтактически зависими речникови 
единици и на всяка от които съответства промяна в нейното 
тълкуване. На синтактично равнище глаголите откриват различен 
брой слотове за участниците в ситуацията, които могат да 
получат различна формална интерпретация. На семантично 
равнище глаголът представя участниците в действието: агент, 
обект, адресат и инструмент. Всички те могат да бъдат 
експлицитно изразени, когато глаголът е в синатктична структура 
(напр. императив с експлицитен подлог). Основните елементи са 
описани от Хербст и Урих (2009) във въведението на Erlangen 
Valency Patternbank: SCU функционира като подлог на 
изречението (clause), най-често реализиран като номинална 
фраза; VHC е носителят на валентност. (Повече подробности за  
метода вж. Сеизова-Нанкова 2016). 

В работата се използват валентни образци с VHCImp за 
императивите и с VHCmod за структурите с готови изрази, 
включващи модални глаголи, като употребата на конкретния 
модален глагол е поставена в скоби, следвана от шпация, а тя – от 
пълнозначния глагол (напр. VHCmod(can answer)). Валентните образци 
са съществени при сравняването на структурите на двадесетте 
глагола в императив с тези в ГИОС. Целта на това сравнение е да 
се открият сходства между тях. Предлага се пример с един от 
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глаголите, но всички те следват един и същи начин на описание, 
като са отчетени особеностите им. 

3.2.22. С глагола look в императив 
В BYU-BNC с устен дискурс в класната стая има 469 

примера с този глагол, като 109 от тях са в положителен 
императив, 9 в отрицателен, а с let’s са идентифицирани 17. В 
сравнително голяма част от примерите look е употребен като 
нулевовалентен. Често се използва като знак за привличане на 
вниманието, подобно на listen. Тези случаи се свързват със 
стратегиите за учтивост (Аймер 1996). 

Валентен образец 1 със значение „поглеждам/гледам” с 
различни предлози 

 
Валентен образец: 

A) VHCImp(look) 
Б) VHCImp(look) + up/down 
В) VHCImp(look) + at NP 
Г) VHCImp(look) + at wh-CL 

Изреченски тип: 
императивно-директивна 

конструкция 

Брой 
примери от 

този тип 

А) Look (VHC)  
Б) Look (VHC) up/down 

 
 

34 
2+1 

В) Look (VHC)  
Be looking (VHC) 
Г) Look (VHC)  

at it/ the board/etc. (NP) 
at that (NP) 
at what the extract is drawn 
from 

57 
1 
3 

 
А) BYU-BNC_151_FMM_S_Classroom: done? No I haven't done anything 

yet I'm on (unclear)2. Look  I can't do it! I can't (unclear)2. You haven't 
Б) BYU-BNC_110_FME_S_Classroom: after three and a half hours? Three 

and a half is about there. Look up there, what do we get? Actually it comes out to four 
hundred 

BYU-BNC_22_F7S_S_Classroom: those lens, make sure it's in the right place  
(unclear) then look down  (unclear) and then put your thing on there and it should be 

В) BYU-BNC_14_F7N_S_Classroom: the airport, you see what's happened to 
the end of that word, look at it (pause) right, you've got age at the end because what 
rule 

BYU-BNC_945_FY9_S_Classroom: to do a job, how many. You can do them 
all, just be looking at that. You see multiply what they give you. Right. The 
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Г) BYU-BNC_366_JT2_S_Classroom: English. Middle English. Early 
modern. Use your brain, look at, look at what the extract is drawn from. Something 
called De Proprietibus 

Валентен образец 2 също със значение – „поглеждам”  
 
Валентен образец: 

VHCImp(look) + wh-CL  
Изреченски тип: 

императивно-директивна 
конструкция 

Брой 
примери от 

този тип 
Look (VHC)  
 

what's happening to these test 
papers (wh-CL) 

3 

 
BYU-BNC_88_FMB_S_Classroom:. How do I know I've got some chlorine 

in the water. Well look what's happening to these test papers. (pause) They're not acid 
any longer 

Валентен образец 3 със значение – „търся” 
  
Валентен образец: 

VHCImp(look) + for 
А) VHCImp(look) + for NP 
Б) VHCImp(look) + for wh-CL 

Изреченски тип: 
императивно-директивна 

конструкция 

Брой 
примери от 

този тип 

А) Look (VHC)  
Б) Look (VHC)  
 

for the good ones (NP) 
look for what they're going to 
ask you (NP) 

2 
1 
 

 
А) BYU-BNC_73_FM4_S_Classroom: think, Wow this is piling up the marks 

(unclear)2. (laugh) So (pause) look for the good ones (pause) don't spend too much t-- 
There'll only be 

Б) BYU-BNC_157_FMR_S_Classroom: on it. Erm (pause) again practice 
would help. Before you draw it, look for what they're going to ask you. Because you 
might start from nought 

Валентен образец 4 със значение „грижа се за” 
  
Валентен образец: 

VHCImp(look) + after NP 
Изреченски тип: 

императивно-директивна 
конструкция 

Брой 
примери от 

този тип 
Look (VHC)  after the children (NP) 1 

 
BYU-BNC_7_F72_S_Classroom: the shore. A seal called out to him, 

goodbye Angus, goodbye. Look after the children for me. Farewell, farewell. The seal 
dived away and 
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Валентен образец 5 със значение „внимавам” 
 
Валентен образец: 

VHCImp(look)  + out 
Изреченски тип: 

императивно-директивна 
конструкция 

Брой 
примери от 

този тип 
Look (VHC) out  1 

 
BYU-BNC_140_FMG_S_Classroom: spell look look Look? look look out 

there. (laugh) look at that. Okay erm L double O K. Good. Now so 

Валентен образец 6 със значение „преглеждам/търся” 
  
Валентен образец: 

VHCImp(look) + through NP 
Изреченски тип: 

императивно-директивна 
конструкция 

Брой 
примери от 

този тип 
Look (VHC)  through that (NP) 1 

 
BYU-BNC_176_FY9_S_Classroom: that you had? Yeah I've got it here. 

(unclear) Well look through that and I wa-- what I want now is if you, can try 

Don’t look – примерите от този вид следват един валентен 
образец: 

VHCImp + at NP – 9 примера 
BYU-BNC_369_JT2_S_Classroom: ? Paul, you looked up at the (unclear) 

times. No, don't look at that, Elliott. (laugh) Look at the, at the thing 

Let’s look се среща в два валентни образеца, като единият е 
същият като този при отрицателния императив: 

VHCImp(let’s look) + at NP – „поглеждам” – 16 примера 
BYU-BNC_207_GYP_S_Classroom: 's put some numbers in. Let's say we're 

doing, let's look at the one that I did. Which w-- erm twenty add one take away 
VHCImp(let’s look) + NP up – „търся” – 1 пример 
BYU-BNC_194_G4K_S_Classroom: erm (unclear) version of Ferret okay. So 

let it go. (pause) Let's look it up on C drive. Erm no we don't want that so just 
 
3.2.23. You can look/You must look/ You will look/Can you 

look  
В BYU-BNC са открити и ГИОС с глагола look. Срещат се в 

19 примера. 
You can look - Както при императива, се наблюдават 

употреби с адвербиални частици и предлози. 
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Валентен образец 1 със значение „поглеждам” 
  
Валентен образец: 

NP + VHCmod(can look) +at NP 
NP + VHCmod(can look) +into NP 

Изреченски тип: 
дeкларативна конструкция 

Брой 
примери от 

този тип 
SCU: NP 
You 

can look (VHC) at that (NP) 
can look (VHC) at it (NP) 
can look (VHC) at this/etc. 
(NP) 

4 
2 
5 

SCU: NP 
You 

can look (VHC) into the 
camera (NP) 

1 

 
BYU-BNC_68_FM4_S_Classroom: then carry on and do the other 

bit. Erm (pause) you know you can look at that or you can put a protractor on 
it and Mm. think 

BYU-BNC_385_JT4_S_Classroom: bad, refuse them. No. (unclear) 
No, you can just look into the camera and say, erm, (unclear) (unclear) Yeah. 

Валентен образец 2 със значение „търся” 
  

Валентен образец: 
NP + VHCmod(can look) + NP up 

Изреченски тип: 
дeкларативна конструкция 

Брой 
примери от 

този тип 
SCU: NP 
You 

can look (VHC) it (NP) up 
 

2 
 

BYU-BNC_216_GYR_S_Classroom: got your text books, with you? Yeah.  
So you can look it Yeah. up. Cos I don't, I don't 

Валентен образец 3 със значение „разглеждам” 
 

Валентен образец: 
NP + VHCmod(can look) + upon 
NP  

Изреченски тип: 
дeкларативна конструкция 

Брой 
примери от 

този тип 
SCU: NP 
You 

can look (VHC) upon the 
miracle (NP)  

1 
 

 
BYU-BNC_321_JK5_S_Classroom: in such a small amount of time as we've 

realised (pause) yes you can look upon the miracle of the cure of the blind man's sight. 
I think 
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Валентен образец 4 със значение „търся” 
  
Валентен образец: 

NP + VHCmod(can look) + for NP  
Изреченски тип: 

дeкларативна конструкция 
Брой 

примери от 
този тип 

SCU: NP 
You 

can look (VHC) for greater 
meaning (NP)  

1 
 

 
BYU-BNC_322_JK5_S_Classroom: one miracle (pause) but what I'm 

suggesting to you here is that you can look for greater meaning in it, further 
symbolism. (pause) Bartiamaus insisted (pause) he wanted 

You must look се среща в образец като първия на You can 
look: 

Валентен образец със значение „поглеждам” 
 
Валентен образец: 

NP + VHCmod(must look) + at NP  
Изреченски тип: 

дeкларативна конструкция 
Брой 

примери от 
този тип 

SCU: NP 
You 

must look (VHC) at this (NP)   
1 

 
BYU-BNC_152_FMM_S_Classroom: of calculations rather than two aren't 

you? Yeah. You must look at this from the minimum of Point of view of the minimum 
amount of labour 

You will look – също като в разгледания долу валентен 
образец: 

 
Валентен образец със значение „поглеждам” 
 
Валентен образец: 

NP + VHCmod(will look) + at NP  
Изреченски тип: 

дeкларативна конструкция 
Брой 

примери от 
този тип 

SCU: NP 
You 

 
will look (VHC) at your baby 
(NP) 

 
1 

 
BYU-BNC_49_F8L_S_Classroom: baby, they don't mind, their bones are 

very soft (pause) you'll look at your baby, all of you can look at babies that you're 
caring 
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Валентен образец със значение „търся” 
 
Валентен образец: 

NP + VHCmod(will look) + for NP  
Изреченски тип: 

дeкларативна конструкция 
Брой 

примери от 
този тип 

SCU: NP 
You 

will look (VHC) for these two 
combinations (NP)  

1 
 

BYU-BNC_148_FMJ_S_Classroom: 're using. That's it. Yeah. And so you'll 
look for sort of these two combinations to find out whether it'll be a tangent 

Can you look – 1 пример 
По отношение на следглаголния комплемент има 

съвпадение с валентен образец 4 при императива: 
NP + Vmod(can  look after) + NP (those folks)  
BYU-BNC_1_FMB_S_classroom: have s-- have you seen Pride and Prejudice 

and the telly?(unclear) Can you look after those folks. (unclear) Well well did 
anything happen when 

В императив глаголът look е или нулевовалентен, или 
моновалентен, а в ГИОС се среща като бивалентен. Характерната 
за императива употреба без нито един комплемент е нетипична и 
дори невъзможна за ГИОС. Императивните структури с този 
глагол предлагат по-голямо разнообразие като например това, че 
са следвани от wh-clause; в единични случаи се откриват 
специфични употреби, характерни за разговорната реч (be 
looking); могат да влизат в различни глаголни фрази като look out 
и look through,съответно да се използват с наречията up и down, 
различни от адвербиалната частица в You can look it up.  

От друга страна императивът и ГИОС имат някои еднакви 
структури с адвербиални частици и предлози като at, after, for 
(Хорнби 1989: 502-503). Това дава основание да се смята, че има 
прилики между двата типа структури, които в някои случаи биха 
могли да се използват като вазимнозаменяеми. 

Валентните образци с всеки от двадесетте глагола са 
групирани въз основа на сходствата и различията между тях7

                                                           
7 С влиянието на контекста се обяснява характерната за императива липса на подлог, както 
и редуцираната употреба на иначе задължителните следглаголни комплементи както при 
императива, така и при ГИОС. 

.  
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I група включва конструкции на глаголите, употребени с 
експлицитен подлог (you) и/ или с let’s. Тъй като готовите изрази 
с модалните глаголи can, must и will са със задължителен подлог, 
към разглежданите конструкции се отнасят всички глаголи, които 
се използват и в готови изрази (изключение правят само close и 
open). I.1. включва глаголи с експлицитно изразен подлог (you) 
при императива – do, keep, look, sit и write. Те се срещат и 
употребени с let’s, като единствено глаголът sit прави 
изключение. I.2. включва глаголите, които се срещат употребени 
с let’s, но не и с експлицитно изразен подлог(you) – be, come, 
draw, get, go, have, listen, make, put, read и try. Четири глагола – 
answer, close, open и tell не са употребени нито с експлицитно 
изразен подлог, нито в конструкции с let’s. 

II група включва глаголите въз основа на друг признак – 
общи следглаголни комплементи при императива и при ГИОС. 
Разграничават се две подгрупи: II.1. глаголи, при които всички 
или някои от валентните образци при императива и при ГИОС са 
еднакви по отношение на следглаголните комплементи – do, go, 
have, keep, listen, look, make, try и be и II.2. глаголи, на които 
всички или някои от валентните образци са общи по отношение 
на комплемента след глагола, но имат и други образци, 
различаващи се при императива и при ГИОС – draw, get, put, 
read, sit, tell и writ; изключение правят глаголите answer, come, 
close и open, които не отговарят на тези условия.  

III група включва глаголи, които нямат общи валентни 
образци. Тук спадат само два глагола – answer и come, които 
нямат общи валентни образци при императива и при ГИОС. 

IV група включва единствените глаголи close и open, които 
не са използвани в готови изрази с отворен/и слот/ове (ГИОС) в 
корпуса. 

Въз основа на различни свои признаци глаголът look може 
да принадлежи към група I.1 (като глагол, употребен с 
експлицитен подлог (you), както и употребен с let’s), а с оглед на 
признака следглаголни комплементи – към група II.1. Като 
доказателство и потвърждение в случая могат да се приведат 
следните примери: 
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I.1. глагола look може да бъде употребен: 
а) с експлицитен подлог (you) – (NP + VHCImp(look) + through 

NP) със значение „преглеждам/търся”; бивалентен: 
You (NP) then look through (VHC) it (NP) 
б) употребен с let’s: 
LOOK1 
(NP + VHCImp(let’s look) + at NP); със значение „поглеждам”;  
Let’s look (VHC) at the one that I did (NP) – бивалентен; 
LOOK2 
(NP + VHCImp(let’s look) + NP up); със значение „търся”;  
Let's look (VHC) it (NP) up on C drive – бивалентен; 
 
II.1. всички или някои от следглаголните комплементи са 

същите при императива и при готовите изрази с отворен/и 
слот/ове (ГИОС)  

LOOK1 (VHCImp(let’s look) + NP up = VHCmod (can look) + NP up) 
със значение „търся/правя справка” – бивалентен 

Let’s (NP) look (VHC) it (NP) up  
You (NP) can look (VHC) it (NP) up  
LOOK2 (VHCImp(look) + at NP = VHCImp(let’s look) + at = 

VHCmod(can look) + at NP = VHCmod(must look) + at NP = VHCmod(will look) 
+ at NP) със значение „поглеждам”  

Look (VHC) at the board (NP) – моновалентен 
Be looking (VHC) at that (NP) – моновалентен 
Let’s (NP) look (VHC) at the one that I did (NP) – бивалентен 
You (NP) must look (VHC) at this (NP) – бивалентен 
You (NP) can look (VHC) at it (NP) – бивалентен 
You (NP) must look (VHC) at this (NP) – бивалентен; 
You (NP) will look (VHC) at your baby (NP) – бивалентен 
LOOK3 (VHCImp(look) + for NP = VHCmod (can look) + for NP = 

VHCmod (will look) + for NP) със значение „търся”  
Look (VHC) for the good ones (NP) – моновалентен 
You can look (VHC) for greater meaning in it (NP) – 

бивалентен 
You will look (VHC) for these two combinations (NP) – 

бивалентен 
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LOOK4 (VHCImp(look) + after NP = VHCmod (can + look) + after 
NP) със значение „грижа се за” 

Look (VHC) after the children (NP) – моновалентен  
Can you look (VHC) after those folks (NP) – бивалентен 
Интересен случай, при който look е субстантивиран, е 

употребата в конструкция с делексикализиран have. В корпуса се 
среща в следните изрази – have a look, have a go, have a guess:  

HAVE (VHCImp (have a look) + at NP = VHCImp (let’s have a look) + at 
NP = VHCmod (can have a look) + at NP); със значение „поглеждам/ 
преглеждам/ разглеждам”  

Have a look (VHC) at that (NP) – без подлог моновалентен;  
Let’s have a look (VHC) at the reactions (NP) – с let’s 

бивалентен; 
You can have a look (VHC) at it’s a prime factors (NP) – в 

ГИОС бивалентен; 
Хорнби (1989) разглежда следните употреби при глаголите: 

специални употреби, неидиоматични употреби на адвербиални 
частици и предлози, идиоматични употреби, идиоми. Те са 
открити в корпуса и са класифицирани според тяхната употреба 
1) в императив, 2) в готови изрази с отворен/и слот/ове (ГИОС), 
3) в императив и ГИОС. Специалните употреби са напр. come in, 
come round, come over (в императив), come back, read out, sit down, 
put away, put back, put on, put up, put down, put out (в 
императивите и в ГИОС), come out, come down, come along, come 
up with, put in (в ГИОС); неидиоматичните употреби на 
адвербиални частици и предлози са  get out, get down, get back (в 
императив), get into (в императив и в ГИОС); идиоматичните 
употреби са напр. get up, get in, get on with, get away, get together, 
get through, go along, go up, go down (в императив), go on, get into, 
get over, get back, go over (в императив и в ГИОС), get away with 
(в ГИОС); идиоми са напр. get rid of (в императив), make sure (в 
императив и в ГИОС). Изместването на адвербиалната частица в 
начална позиция се среща при императивите, но не и при ГИОС 
(напр. Off you go). Адвербиалните частици се разграничават 
трудно от наречията. Те обче имат отношение към валентността, 
тъй като запълват един от слотовете, ср. put it_ и put it down. 
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Императивите проявяват нулева валентност само при глаголите 
go, sit и try.  

Раздел 3.3. Съпоставка, базирана на употребата на 
императивни изречения и готови изрази с отворен/и слот/ове 
(ГИОС)  

В тази част от изследването корпусът е анализиран във 
връзка с различните подтипове речеви актове. За да се определи 
илокутивната сила, в конкретния пример са взети под внимание 
различни фактори: статусът на говорещия и на слушащия, типът 
социална ситуация, знанието и убежденията за реалния свят, 
желанието на адресата за изпълнение на действието. В училище 
императивът се използва главно за даване на инструкции или на 
заповеди (Харакчийска 2011). При анализа на тези изкази в 
езиковата им употреба се срещат трудности, свързани с точното 
им класифициране (вж. Заключение).  

Разделът е структуриран в съответствие с принципа, който 
е използван в предходната част – тази за валентността (по 
азбучен ред на глаголите).  

3.3.12. С глагола look 
Предлагам за пример само глагола look, като първо е 

описана употребата му в императива, а после и в ГИОС.  
Императив с look 

• Команда – 46 примера (включва 2 примера с 
експлицитен подлог, а 10 от тях могат да се определят  по-скоро 
като възклицание или като изрази, които служат за привличане на 
вниманието); откриват се и 2 употреби в отрицателни изречения. 
Look в речта на учителя може да предхожда предупреждение или 
команда, като в тези случаи подсказва идеята за раздразнение 
(Хюз 1981), напр.: 

BYU-BNC_151_FMM_S_Classroom: done? No I haven't done anything yet 
I'm on (unclear)2. Look  I can't do it! I can't (unclear)2. You haven't  

Близки до възклицанията са примери, понякога 
предшествани от междуметия, от следния вид: 

BYU-BNC_39_F7U_Classroom: up then! (unclear) Oh God! (pause) You 
then rotate, oh look at this! (pause) I really hate you Danny! Listen to this! 
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Без възможност за избор, командата възлага на адресата 
изпълнение на действие (Пенакова 2004) и той следва да се 
подчини поради авторитета на говорещия. 

BYU-BNC_87_FMB_Classroom: 've s-- had some of this. Now can I explain 
this part over here look at this. Sh sh. Er right I've got this (unclear) contraption 
upside 

В отрицателните примери командата се разбира като 
забрана – тук се долавя ако не леко раздразнение, то нотка на 
строгост и укор: 

BYU-BNC_154_FMM_Classroom: nothing. Yes. So that's going to be 
(pause) Don't look at me like that! Nineteen X. Mhm. Plus X squared 

• Молба – 3 примера с please. 
При примерите от този вид се разчита на лексикални единици с 
директивна функция, за да се изрази директна молба. 

BYU-BNC_278_JAA_Classroom: don't you? (pause) Can I just erm, carry on 
working but just look this way a minute please. Have you seen have you seen this? 
Beautiful 

• Предупреждение – открива се в един пример с 
положителна форма, съответно в един с отрицателна форма. 
Адресатът в първия случай е заинтересуван от изпълнение на 
действието, а във втория  следва да се  въздържа относно неговото 
изпълнение. 

BYU-BNC_157_FMR_S_Classroom: on it. Erm (pause) again practice would 
help. Before you draw it, look for what they're going to ask you. Because you might 
start from nought 

BYU-BNC_220_GYR_Classroom: is not look at that. I'll leave it with you but 
don't look at it. Just try and remember what we were doing but the pig about  

• Инструкция – 37 положителни и 2 отрицателни 
употреби. Всички те са семантично свързани с командите 
(Пенакова 2004:76). Дават насока за действие от някой, който е 
висшестоящ в йерархията и е по-информиран, към по-малко 
информираната личност. 

Now + VHCImp : 
BYU-BNC_153_FMM_Classroom: (unclear) thank you. Eye's funny. Yeah. 

(pause) Now look it asks you for a certain number of things It says As-- (pause) The 
average 

VHCImp + now: 
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BYU-BNC_98_FMC_Classroom: are twelve questions here. You are going to 
hear the music several times. Look with me now at the twelve questions. Some of 
these you can answer directly 

then + VHCImp:  
BYU-BNC_22_F7S_S_Classroom: those lens, make sure it's in the right place 

(unclear) then look down  (unclear) and then put your thing on there and it should be 
Инструкция от този вид има и с експлицитно изразен подлог: 

BYU-BNC_38_F7U_Classroom: but it wouldn't surprise me if there was. 
(pause) Anyway (pause) you then look through it with the solution in and you'll find 
that if, for example 

VHCImp + and then: 
BYU-BNC_288_JJR_Classroom: recording the actual words people use is 

difficult, it's quite straightforward really. Look at the diagram and then try the 
exercise. I want you to have a 

First (of all) + VHCImp : 
BYU-BNC_286_JJR_Classroom: whether or not you can do this 

okay. So, first of all, look carefully at the sheets, and if you're sharing with 
somebody else, look 

Again може също да се приеме като дума, която насочва 
към инструктиране: 

BYU-BNC_436_KLW_Classroom: a quarter of a turn a quarter of the way 
round. And er (unclear) look at, look at these again  In school we didn't really do the 
В отрицателния пример адресантът отхвърля възможността да се 
види отговора и по-скоро инструктира: 

BYU-BNC_118_FME_Classroom: stuck, uncover one line just to see how 
they're starting. Don't look at the whole answer and then cover it up again and think 
right okay that 

• Съвет – 6 положителни и 3 отрицателни употреби. 
Съветите са насочени към ползата, която може да получи 
слушащият. Той има правото на избор и сам решава дали да 
извърши действието, или не (Аймер 1996). 

BYU-BNC_226_GYX_Classroom: squared Y and Y. Erm (pause) what value, 
if these are (pause) always look at it X to Y. Right? Yeah. Those are the Xs 

Прогресивната форма позволява на говорещия да каже на 
адресата, не просто да погледне, а да бъде в процес на гледане: 

BYU-BNC_945_FY9_S_Classroom: to do a job, how many. You can do them 
all, just be looking at that. You see multiply what they give you. Right.  

• Отстъпка/ позволяване – 16 положителни примера 
Okay + VHC Imp : 
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BYU-BNC_340_JP5_S_Classroom: The first one, nought. I mean, look, okay, 
look at these two bars of chocolate that you've got, there re--, looking 

right + VHCImp : 
BYU-BNC_304_JJS_S_Classroom: (unclear) have you got a headline? 

Bacon's burning Right look at the Gazette, twenty million college goes up in flames, 
out of control 

Well + VHCImp : 
BYU-BNC_56_FLX_S_Classroom: of that lot? Er (pause) carbon. Carbon. 

(pause) Well look. Oxygen. (unclear) You've got three things in blast furnace 

Yes + VHCImp : 
BYU-BNC_296_JJS_S_Classroom: erm (pause) Showed with a finger (pause) 

oh, crumbs, (unclear) oh yes, look it's in the first line. (reading) Half an hour later, 
Ron 

• Предложение – 1 отрицателен пример и 17 с let’s, 
напр.: 

BYU-BNC_221_GYR_S_Classroom: Mhm. And there's, there's the answer, 
but don't look at that if you can. I won't. Okay, I mean 

BYU-BNC_26_F7U_S_Classroom: (pause) So there's all those sorts of 
possibilities. (pause) Now, let's look at some examples and (pause) get you to name 
some of them as well. 

 
ГИОС с look 

• Команда – 1 пример с you will look и 1 с you must 
look. Посочените примери се определят като индиректни 
комнади, свързани с бъдещите действия на адресата (you will) или 
със задължение (you must) (Айкхенвалд 2010). 

BYU-BNC_152_FMM_S_Classroom: of calculations rather than two aren't 
you? Yeah. You must look at this from the minimum of Point of view of the minimum 
amount of labour 

BYU-BNC_49_F8L_S_Classroom: baby, they don't mind, their bones are 
very soft (pause) you'll look at your baby, all of you can look at babies that you're 
caring 

• Молба – 1 пример с can you look 
При индиректните молби има по-голяма контекстуална 
зависимост. 

BYU-BNC_1_FMB_S_classroom: have s-- have you seen Pride and Prejudice 
and the telly?(unclear) Can you look after those folks. (unclear) Well well did 
anything happen when 
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• Инструкция – 4 примера с you can look и 1 с you’ll 
look. В примерите с you can look на адресата се гарантира 
възможността да извърши посочените действия: 

BYU-BNC_80_FM5_S_Classroom: Okay so that's your (pause) table of what 
goes on. Now you can look at that and sort of chant it out to yourself and learn that as 
a 

А в примера с you’ll look се налага задължение: 
BYU-BNC_148_FMJ_S_Classroom: 're using. That's it. Yeah. And so you'll 

look for sort of these two combinations to find out whether it'll be a tangent  

• Съвет – 2 примера с you can look, напр.: 
BYU-BNC_68_FM4_S_Classroom: then carry on and do the other bit. Erm 

(pause) you know you can look at that or you can put a protractor on it and Mm. think 

• Отстъпка/ позволяване – 7 примера с you can look, 
Желанието на адресата за изпълние на действието е налице. 
Говорещият гарантира възможността за изпълнение на 
действието, например: 

BYU-BNC_321_JK5_S_Classroom: in such a small amount of time as we've 
realised (pause) yes you can look upon the miracle of the cure of the blind man's sight. 
I think 

• Предложение – 3 примера с you can look.  
Адресатът декларира равенство по отношение на статуса 
(Хихгашимори 1979): 

BYU-BNC_122_FMF_S_Classroom: it's erm it's quite an awkward word it 
comes in occasionally you can look it up if you like. look it in a di-- have you got a 

Таблица 18

                                                           
8 Тази таблица съответства на Таблица 23. от Приложение 3. Тук са изключени колонките 
с липсващите от корпуса структури при този глагол. 

. илиюстрира резултатите от групирането според 
илокутивната сила при глагола look. Съзнава се обстоятелството 
и се прави уговорката, че тoва групиране е до голяма степен 
субективно, тъй като често границите между разновидностите на 
подбудата трудно могат да се очертаят ясно и категорично.  
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Таблица 1. Брой употреби според вида илокутивна сила с всяка 
структура с глагола look 
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Команда 46 2   1 1  
Молба 3      1 
Апел        
Предупреждение 1 1      
Инструкция 37 2  4  1  
Съвет 6 3  2    
Отстъпка/ 
позволение 

16   7    

Предложение  1 17 3    
 

От таблицата става ясно, че глаголът look се среща най-
често като команда в императив. Приема се за уместно 
твърдението, че при готовите изрази в декларатив, има 
възможност за изразяване на команда с will (Даунинг и Лок 2006), 
където учителят се опира на своя авторитет, за да насочи 
учениците към действие. Макар и еднократна, тази употреба 
илюстрира прилика с императива. Честотността обаче показва, че 
този готов израз с отворен слот има ограничена употреба. Must 
също може да изрази задължение и лесно се свързва с командата.  

Инструкцията заема второ място по честотност при 
императива, както и при готовите изрази с отворен слот. Дори в 
този случай императивът е по-утвърденият вариант, но при 
готовите изрази се наблюдава малко по-голямо разнообразие, тъй 
като се среща не само в структурите в декларатив с can, но и с 
will. Разликата в честотността на отстъпка/позволение между 
императива и ГИОС не е толкова съществена, както при 
командата и инструкцията. Подобно съотношение се наблюдава и 
при съвета, но отново превес бележи общоприетият начин за 
изразяване на подбуда – императивът. Предложение се изразява 
най-вече с let’s, но се среща и в готовия израз с you can. Не 
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толкова типичният вид за контекста на класната стая – молбата, 
се изказва рядко. Среща се както с имератив, така и със 
стандартизираната форма can you? Предупреждението при този 
глагол обаче е изразено единствено с имератив. Изрази за апел не 
се срещат с нито една от структурите. 

Раздел 3.4. Критерият учтивост при изграждане на 
скала с примери от корпуса 

Становищата, разгледани в дисертационния труд, служат за 
база при изработването на скала с автентични примери от 
корпуса. Императивната форма се приема за неутрална по 
отношение на учтивостта, вж. схема 1.  

Схема 1. Неутрална позиция на императива 

 
Тъй като за примерите от корпуса е характерна голяма 

степен на учтивост, тя става основен критерий в скалирането, 
според който императивът слиза на по-ниска позиция в скалата. 
Това личи в Схема 2. Втората схема се различава от първата по 
това, че е базирана изцяло върху примери от корпуса и включва 
по-голяма гама от изкази. 
 

 

 

1. Can you_ ? 

2. Will you _? 

3. You can_ . 

4. do + imperative 

5. imperative 

6. You must_. 

7. imperative, will you? 

8. You will _. 

9. Can’t you _? 

 
--- 

 

ВЕЖЛИВ 

 

 

 

НЕУТРАЛЕН 

 

 

 

НЕВЕЖЛИВ 
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Схема 2. Скала на изказите, изразяващи подбуда с критерий учтивост  

НАЙ-УЧТИВИ 
1. Can you_ + please? 
2. Will you_ + please? 
3. Can you_ ? 
4. Will you _? 
5. You can _, if you like/wish 
6. Let’s _ 
7. imperative + please 
8. please + imperative 
9. just + imperative 
10. You can_ 
11. imperative, if you can 
12. do + imperative 
13. imperative 
14. You must_ 
15. imperative, will you? 
16. You will _ 
17. Can’t you _?  

НАЙ-НЕУЧТИВИ 

Индиректните молби (1.-5.) дават възможност за избор на 
адресата дали да се съобрази с искането за действие, или не. 
Изразяването на учтивост е подсилено с please. Разликата между 
1a) и 1б) е само в позицията на маркера:  

1а) BYU-BNC_1_F72_S_classroom: And those people who've got their 
hands up (pause) boys! Can you be quiet please, so that we can hear the people who 
want to 

1б) BYU-BNC_12_KGV_S_classroom: I was here actually. and you were in 
Thursday, Friday. Can you do one of these please for Tuesday. (pause) Brian were 
you in Monday  

Изреченията с will you са от същия тип, но са ситуирани  
по-ниско при опита за скалиране. Позицията на изказите се 
определя от това в каква степен даден илокутивен акт може да 
бъде в интерес на слушащия (cost-benefit) и е свързана с 
разликата в буквалното значение на Can you_? и Will you_? 
Използването на please премахва възможността за двусмислие:  
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2а) BYU-BNC_10_F7R_S_classroom: good, that's what this is all about, 
getting better. Right, will you please put your (pause) assessment sheet, which is what 
we have done and  

2б) BYU-BNC_22_FMC_S_classroom: that's important this is bar nine an 
octave lower. (music-ends) Okay now then will you please copy precisely what is 
there at bar ten. The music you need 

Отсъствието на please намалява учтивостта при Can you_ ? 
и Will you _?, но те все още са в горната част на скалата:  

3. BYU-BNC_26_F8L_S_classroom: did you? Right  (unclear) (pause) What 
did, Melanie, can you tell us what you did then? It's when the foot's twisted round 

4а) BYU-BNC_32_JA8_S_classroom: arm worked off and it fell down. All 
right okay. Now then will you go back to your own proper seats now and I'm going to 
give 

Вокативът спомага за по-категоричен и убедителен израз на 
учтивостта в пример 4б) в сравнение с пример 4а). 

4б) BYU-BNC_40_JT2_S_classroom: to the end, erm, (unclear) can I pounce 
on, erm, Matthew will you read to the end. With the Ark rested upon the mountains of 

You can_ предлага възможността действието да бъде 
изпълнено, а идеята за свобода на избора се добавя с if you 
like/wish, което е в непосредствена близост след разгледаното 
изречение (clause):  

5. BYU-BNC_879_FMC_S_Classroom: the music gets louder crescendo 
marks (reading) and softer diminuendo marks. Now you can do this if you wish of 
course on ordinary plain paper because all you need to 

Let’s като форма, обединяваща говорещия и слушащия, 
смекчава налагането.  

6а) BYU-BNC_359_J91_S_classroom:.? Ah. Minus. (unclear) What's, okay, 
let's come down a bit. What's plus three times minus three? Three. 

Особено интересна е комбинацията с please: 
6б) BYU-BNC_5_F72_S_Classroom: one or two people have got something 

they want to ask. So let's listen please. (unclear) And those people who've got their 
hands up (pause) 

Please отслабва директивната сила, но удивителният знак в 
7б) натежава в посока към строги и  по-неучтиви изкази: 

7а) BYU-BNC_154_JAA_Classroom: . I don't mind you talking to the person 
next to you but keep the noise down please. I want this work this week to be as good 

7б) BYU-BNC_3_F72_S_classroom: sound that you, not touching anybody! 
(pause) Sit down on your bottom and close your eyes please! Everybody else can do it 
except for you. (pause) 
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От друга страна 7в) е по-тежък и обяснителен, съответно 
малко по-учтив от 7г) и 7д).  

7в) BYU-BNC_23_FMC_S_classroom:. just looked. Okay. Mm. Mm thanks. 
Thank you. Listen please to the first four bars of this music. Four or five 

7г) BYU-BNC_32_JJR_S_classroom:. Let's try it Oh sir The reas-- the reason  
(laugh) Listen please. The reason why it's  

7д) BYU-BNC_47_JT2_S_classroom: the last one, please, whose gon na read 
that. Darren loudly. Listen, please. Shh. At the end of forty days Noah opened the  

Началната позиция на please създава предпоставки за 
интерпретация, при която степента на императивност се оценява 
като по-слабо изразена, но настойчивостта е категорично заявена 
и затова при скалирането изказът отива с една степен по-надолу: 

8. BYU-BNC_48_JT2_Classroom: window of the Ark (laugh) Shh, shh, no, 
please, listen. He had made and sent out a raven which came and went until 

Just може да има минимализиращ ефект, както в 
инструкцията (9a), или може да е белег на раздразнение, както е в 
(9б): 

9a) BYU-BNC_5_FME_S_Classroom: look at the answer. No. Look at the 
question and then just close the book and say right I'm going to try and solve this 
equation. 

9б) BYU -BNC_3712_JT2_S_classroom: alright.  Paul.  I was going to 
(pause) Elliot. Just do it. Can you just do that. Ah. (laugh) Don't 

You can_ в позиция 5. е малко по-учтив от този в позиция 
10., тъй като по-дългите конструкции създават впечатление за по-
голямо уважение. Примерът в позиция10. е илюстрация за т.нар. 
демократичен императив, при който говорещият не разчита на 
своя авторитет, а по-скоро търси сътрудничество, т.е. учителят се 
отнася към учениците като към общуващи, които са равни по 
статус:  

10. BYU-BNC_263_FME_S_Classroom: means it gives you a straight line. 
You can skip I mean you can go back to them if you finish this and you want more to 
do, skip 

Въпреки че първата част на примера в позиция 11. е 
императив, втората част дава възможност за избор:  

11. BYU-BNC_99_FMF_S_Classroom: For next time if you like you can 
think of some tion words and and write them down. Words ending in tion like station 
a railway station or see how  
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Емфатичното do в пример 12. е една степен по-горе в 
скáлата на учтивостта, сравнено с обикновения императив в 13а.: 

12. BYU-BNC_508_JK5_S_Classroom: what (pause) lessons are like you 
know okay. Now do welcome them, do make them feel at home, especially those of 
you who are new to the place 

По-ниският статус на адресата в контекста на класната стая 
задължава учениците да се подчинят. Въпреки това императивите 
са относително учтиви: 

13а. BYU-BNC_1522_FMM_S_classroom:Substitute that back in. Yes that's 
right. (pause) Yes. (pause) Do number seventeen. But I haven't done  

Отрицателната форма не прави примерът по-груб, тъй като 
е използван като предупреждение и е в полза на адресата:  

13б) BYU-BNC_2405_GYP_S_Classroom: to you multiply erm seventeen by 
a hundred and one.Don't try and do the wh-- whole lot all in one go, well that's simple 
George I 

Must е по силен „вариант на can” (Лийч 1983: 122) и 
удивителният знак в 14б) допълва семантиката на must, като 
показва, че изказът не толерира възражения.  

14а) BYU-BNC_2787_J91_S_Classroom: , you've done that on one bit of the 
fraction, so you must do it on the top as well. Times that by a thou-- aargh. You 

14б) BYU-BNC_68_FMM_S_Classroom: time. Mm. Mm? So careful read 
the question. You must read the question! (pause) Alright, how're you getting on with 
them? Or  

В случаи като примера в позиция 15. опашатите въпроси не 
допринасят за учтивостта в императивите:  

15. BYU-BNC_8_JK5_S_Classroom: not understood what they're tr-- trying 
to explain, they say come on, open your eyes will you, it's there, it's in front of you 

Формите за бъдеще време се използват като директиви, 
които изразяват задължение. You will_ и Can't you_? могат да 
бъдат толкова строги, колкото и императивите (Дейвис 1986), 
(като 16б) и 17.). „Квази-императивното will” е по-силно от must и 
дори показва по-голяма безпрекословност в отношението на 
говорещия. В случая се акцентува върху превъзхождащия 
авторитет на адресанта спрямо адресата и на отказа на всяка 
въможност за неуспех на предвижданото (Лийч 1987). 

16а. BYU-BNC_2920_JAA_S_Classroom: week can you please leave space 
to catch up with the writing which you will do in your own time. All right. Does 
anybody have a problem with what 
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16б. BYU-BNC_80_F7S_S_Classroom: (unclear) Miss violence Er, if you're 
gon na perform you will go out, there is no need Come on Gary, come on  (unclear) 

17. BYU-BNC_215_F7U_S_classroom:! (pause) I'm sorry to ask you a 
question Kempson. Can't you be nice for once? I couldn't be  

Отговорът на Can’t you _? (17.) се очаква да е положителен 
и предполага, че при наличие на необходимите условия, 
съответно на способността, която се изисква, действието трябва 
да се изпълни. Отрицателната форма отбелязва, че адресантът е 
раздразнен поради неизпълнението на това, което се очаква да 
бъде извършено от адресата. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последната част на дисертацията се прави обобщение на 
резултатите, получени в трета глава. Императивът като езиково 
явление и като основно средство за комуникация, използвано с 
образователни цели в класната стая, заема централно място. 
Лингвистичният аспект разглежда формите и структурите, като 
едновременно с това насочва вниманието и върху семантиката на 
наблюдаваните конструкции. Комуникативният аспект на оценка 
и анализ представя императива от гледна точка на ситуацията в 
класната стая. Отчитат се извънезиковите фактори, които 
допринасят не само за буквалните, но и за контекстово 
мотивираните значения, които говорещият продуцира в процеса 
на общуването. Контекстът е от изключителна важност и е 
свързан с особеностите на дискурса. Границите между 
различните илокутивни актове са често размити. Особено важна е 
ролята на please. Дискурсните маркери като now, (and) then, first, 
well, ok са друг фактор, който помага за определянето на 
илокутивната сила на изказите. Освен please се отчита и ролята 
на just като белег за смекчаване на императивността. По този 
начин целите, поставени в началото, са постигнати, а очертаните 
основни задачи на дисертационния труд – изпълнени. 
Конструирани са валентни образци, съответстващи на 
структурите на императива и на готовите изрази с отворен/и 
слот/ове в декларатив и в интерогатив. Изказите от 
ексцерпирания езиков корпус са идентифицирани от гледна точка 
на тяхната илокутивна сила. С примери от този корпус и на 
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базата на неговия анализ е изградена скàла, която отчита ролята 
на учтивостта като основен критерий и представя доказателства в 
подкрепа на изказаната хипотеза. Автентичен езиков корпус, 
извлечен от Британски национален корпус на универистета 
Бригъм Янг (BYU-BNC) и включен в Приложение 1 и 2, 
представя изкази от говоримия език в класната стая по 
различните учебни предмети. 

Изучаването и анализирането на речевите актове 
подпомагат изучаването на прагматичните аспекти на дискурса. 
Езикът в класната стая, като част от езика на ежедневието, дава 
представа за различните страни на многообразната му природа. С 
оглед на нейното осъзнаване са отчетени не само най-често 
срещаните, но и по-специфичните и по-рядко използваните 
форми на изказ, които допринасят за изграждането на цялостната 
картина на дискурса.  

Разгледани са 17403 примера от устния дискурс в 
класната стая при 20 от най-често срещаните глаголи в английски 
език. От тях 15551 не се използват като подбуда за разлика от 
останалите 1852 примера. 

Сред тези 1852 примера най-често срещани са 
императивите, които представляват 84,4%  или 1563 примера. Те 
включват императив в положителна форма и в отрицателна 
форма и структурите с let. Останалата част – 289 примера са 
готови изрази с отворен/и слот/ове (ГИОС), от които в 
декларатив са 12,7% или 236 примера (с can – 170, can’t – 32, 
must – 14, mustn’t – 1, will – 19, won’t – 2), а в интерогатив – 2,9% 
или 53 примера (can you – 42, can’t you – 1, must you – 0, will you – 
10).  

Фигура 1. дава представа за съотношението на императива 
спрямо готовите изрази с отворен/и слот/ове в декларатив и в 
интерогатив, където се забелязва незначителна степен на 
употреба на готовите изрази с отворен/и слот/ове в интерогатив. 
Малко по-голяма е честотността на готовите изрази с отворен/и 
слот/ове в декларатив, а общоприетият императив отбелязва най-
голям процент на употреба. 
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Фиг. 1. Употреба на императиви и готови изрази с отворен/и слот/ове 

(ГИОС) в BYU-BNC при 20-те глагола 

 

Фигура 2. разглежда квантитативните характеристики на 
различните илокутивни актове като команда, молба, апел, 
предупреждение, инструкция, съвет, отстъпка/позволение и 
предложение. Емпиричните данни дават обективни основания и 
доказват реалността на мотивите, използвани при формирането 
на основните качествени изводи. Налага се заключението, че 
императивите са с по-голяма честотност спрямо готовите изрази с 
отворен/и слот/ове. Независимо от по-малкия процент на 
готовите изрази, последните са действително вариант за 
изразяване на подбуда в разглеждания дискурс. Фигура 2. 
потвърждава това.  
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Фиг. 2. Стойности при различните видове илокутивни актове  

Най-често срещаните видове от гледна точка на илокутивна 
сила и при двата типа структури е инструкцията. Командите и 
предложенията са следващите по честотност при императива, а 
при готовите изрази с отворен/и слот/ове (ГИОС) това са 
позволението и предложението. Молбите и апелите са рядко 
използвани. Отрицателните императиви са по-скоро израз на 
предупреждение или съвет, които са в интерес на учениците.  

Изследването доказва правилността на хипотезата. Особено 
ясно изразено е това при глагола do (67,6% при императив и 
32,4% при готовите изрази с отворен/и слот/ове). Наблюдаваната 
липса на структури с Must/n’t you_? в корпуса може да бъде 
обяснена със саркастичния оттенък, който тя носи в себе си и 
който е неприемлив като отношение и езиково поведение на 
учителя в клас. Интерогативните и декларативните структури са 
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реална възможност за разнообразяване на речта на учителя при 
инструктиране, съответно при изразяване на позволение, съвет и 
команди по време на учебния час. 

Изградената скàла въз основа на примери от корпуса 
показва разнообразието от подбудителни структури на езика в 
класната стая. Малко по-ниското от централното място върху 
скàлата за императива се дължи на наличието на учтиви изкази в 
корпуса.  

Готовите изрази с отворен/и слот/ове (ГИОС) в интерогатив 
с или без please са позиционирани преди императива. От 
значение е различната позиция на please в императива; 
присъствието на just; влиянието на if you like/wish/can 
непосредствено след готовите изрази с отворен/и слот/ове или 
императив; наличието на емфатично do. Като най-учтиви се 
определят Can you_, please/ Will you_, please, а най-малко учтив е 
отрицателният интерогатив с Can’t you_?  

Интонацията влияе върху значението на изказите, но 
корпусът не предлага такава информация. Липсата на 
пунктуационни знаци също прави по-трудни анализите, напр. има 
трудност при определяне на подлога и вокатива.  

Изводите могат да намерят практическо приложение в 
обучението по английски език в начална степен на образование 
посредством подходящи за целта методи и подходи. Насочването 
на вниманието на бъдещите учители към резултатите, постигнати 
в предлаганата дисертация, могат да помогнат за освобождаване 
от монотонността, която утвърдената и най-често срещаната 
форма за подбуда – императивът – внася в клас. Това изследване 
може да послужи в бъдеще като база за сравнение с вече изграден 
корпус, свързан с речта на студенти-стажанти в ролята на 
учители в часовете по английски език.  
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Справка за приносните моменти в дисертационния труд 
1. Прави се опит императивът да се постави в по-широката 
рамка на дискурса в класната стая, като се съчетават неговите 
лингвистични и комуникативни аспекти. 
2. Изграден е корпус на носителите на езика, извлечен от 
разговорната част на Британския национален корпус (BYU-
BNC_Spoken_Classroom), който има стойност на автентична база 
данни и може да бъде използван както за бъдещите цели в 
проучванията на авторката, така и за научните търсения на други 
изследователи.  
3. Изследвана е сложната връзка между граматичните 
свойства на императивните конструкции и свързаните с тях 
значения.  
4. Изрази, които традиционно се възприемат като граматични 
структури You can, You must и You will в техните положителни, 
отрицателни и интерогативни форми, са разгледани като готови 
изрази с отворен/и слот/ове, допълващи императива и 
разширяващи гамата от изрази, които имат по-големи 
възможности при конкретната употреба в езика.  
5. За първи път императивът се изследва като тип изречение 
(clause type) в съпоставка с готовите изрази с отворени слотове 
(ГИОС). Като база за разсъждения в случая се използват 
валентните образци на изкази с двадесет от най-често 
употребяваните глаголи в английски език. 
6. Употребата е от първично значение, а дискурсът в класната 
стая има своите повече или по-малко предпочитани императивни 
конструкции с определени специфични валентни образци.  
7. Използването на теорията на речевите актове е в основата 
за определяне на различната илокутивна сила, проявена при 
употребата на императива и готовоте изрази с отворен слот. 
Оказва се, че един и същ от гледна точка на формална реализация 
изказ може да бъде употребен с различна сила. С оглед на 
размитите граници между значенията на изказите се отчита 
многофункционалността на ресурсите на английски език като 
дискурсни маркери и други езикови прийоми. 
8. Обобщават се следните изводи за императива: на първо 
място по честотност е инструкцията; командата заема следващото 
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място, като след нея идва предложението, изразено най-често с 
let; молбата се среща по-рядко и това е обяснимо предвид 
неравностойните отношения учител – ученик.  
9. С примери от корпуса и на базата на неговия анализ е 
изградена скàла, която отчита ролята на учтивостта като основен 
критерий.  
10. Педагогическата насоченост на изследването има връзка с 
обучението на студенти - бъдещи учители в началната степен на 
образование.  
11. Трудът е написан на български език и това го прави по-
достъпен за всеки, който проявява интерес към разработваната 
тема. 
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