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В статье описываются и анализируются два основных типа рамочных конструкций 
� именниые (экзоцентрические) и вербальные (эндоцентрические). Для их 
характеристики компоненты рамки, синтаксические особенности главного елемента 
и его связь с рамкой. Типично разговорный феномен, каковым являются рамочные 
конструкции, имеет свои аналоги и в других славянских языких (русском, чешском, 
полском) и представляет собой существенный компонент синтаксиса разговорной 
речи. Предложенные термины вызваны называть нелитературные явления. 

 
This paper seeks to describe and analyse two basic framework constructions: the nominal 
(exocentric) and the verbal (endocentric). They are being characterised through the 
framework components, through the syntactic features of the nuclear element, as well as 
through the integrative link between these two constituents. Framework constructions, 
being a linguistic phenomenon pertaining to typically  colloquial speech, are found across 
languages, namely in Russian, Czech and Polish. They are a central syntactic consttuction. 
The need to refer to non-standard linguistic phenomena has lead to the introduction of a 
number of new terms. 

 
Синтаксисът на българската разговорна реч (по-нататък - РР) почти не е 

описван досега, като се изключат някои работи, представящи отделни явления 
(Йосифова 1987, Николова 1984)1, както и такива, в които се подчертава 
необходимостта да се изследва тази сфера на езика ни (Виденов 1990, стр. 373�
378). В още по-голяма степен това се отнася до синтактичните явления, срещани 
само в тази разновидност на нашия език, а, от друга именно тези явления са едни от 
доводите за обособяването на българската РР като самостоятелен лингвистичен 
обект. 

1. Тук ще бъдат описани синтактични конструкции от българската РР, които 
нямат свои анализи в други неразговорни текстове, Става дума за т.нар. рамкови 
конструкции. Под рамкова конструкция (по-нататък - РК) тук ще се разбира такъв 
фрагмент от устната реч, който се отличава със следните характеристики: (а) 
формална маркираност, а именно. началният л крайният елемент в конструкцията 
изпълняват еднаква синтактична функция спрямо централния елемент и 
същевременно началният и крайният елемент са семантично тъждествени за 
даденото изказване; (б) семантична оформеност, отговаряща за целостта на 
изказването; (в) интонационна оформеност с типичен за българския език 
интонационен спад с края на индикативно изказване. Последната характеристика е 
най-дискусионна дотолкова, доколкото не е фиксирана със съответната апаратура, а 
е уловена само интуитивно. 

 
                                                           
1 Тук би следвало да се посочи и частта �Особенности синтактического строя русской н болгарской разговорной речи" 
от Василева, Стайкова (1988), където обаче методологията на изследването, а оттам и получените в него резултати, правят 
разработката ирелевантна за нататъшните проучвания на разговорния синтаксис 



Въз основа на трите белега от трудно разчленимия поток на устната реч може 
да се изолират самостоятелни изказвания с ранг на синтактична конструкция Те 
може да бъдат най-разнообразни. 

2. По структурно-формален белег най-общо РК може да се разделят на два 
типа: А. Синтактични конструкции,   в  които рамкиращите елементи в 
морфологичен план представят именни групи, и Б. Синтактични конструкции, в 
които  рамката се образува от две вербални групи. Веднага следва да се подчертае, 
че вторият тип е значително по-редкият тип РК, поне в събрания материал. 

Нека проследим по-подробно разновидностите, чрез които се проявяват 
отделните типове. 

2.1. Именни РК. При тях рамката се оформя от съществителни, прилагателни, 
местоимения. Задължително условие за образуване на рамката е кореферентността 
между началния и  крайния й елемент Синтактичните функции на двата елемента в 
РК са еднакви, но може да бъдат разнообразни в различните РК, което ще се види от 
илюстративния материал по-долу 

2.1.1. Рамкиран може да бъде подлогът, когато е третоличен:  Той го познава 
професорът2, Тя е уморена леля  ти и подобни добре познати и често 
срещани  в   речта   ни   примери.   Най-често  се вижда   рамка,   образувана   от 
предходно лично местоимение и затварящо рамката кореферентно съществително 
име. 

Не са редки и случаите със съществителни хипероними, практически 
прономинализирани, напр.: Баща ти беше прав човекът, Леля ти се умори от 
гостите жената. Когато хиперонимите се явяват в рамката на личното 
местоимение, като в Той ни предупреди човекът, Тя не дойде жената, То инак е 
работно момчето, тогава те са отчетлив компонент на конструкцията и не 
изпълняват семантична (референциална) функция, а изключително структурираща. 

2.1.2. По-рядко в наблюдавания материал се среща допълнение,  
образуващо рамка. Пряко допълнение наблюдаваме в случаи като: Него   го срещнах 
вчера   момчето.    Него   го  няма   днес на  работа  сина   ви.   Доколко 
синтактичната функция на именната група благоприятства оформянето на РК 
би  могло да  бъде  предмет  на  друго  изследване.   Тук  фреквентността   на 
примерите е относителна, само в рамките на ограничен материал от 
магнетофонни и ръчни записи, а предпоставките за образуване на РК би 
следвало да се очертаят на фона на фреквентността на определена синтактична 
функция изобщо в дадения език, т.е. ако подлогът е най-честата позиция за 
имената в българския език, очевидно е, че и рамкираният подлог ще се среща 
най-често, и обратно � слабата поява на обстоятелствено пояснение за начин 
предполага  и  редки  РК от този тип. 

2.1.3. Непрякото рамкирано допълнение също може да се срещне: На нея й 
разказах всичко на майка му. С нея го подписах с твойта химикалка. За него 
разговаряхме дълго за Иван.  

2.1.4. Различни видове обстоятелствени пояснения също образуват РК: 
обстоятелство за време: Тогава чак се срещнахме след два часа; обстоятелство за 
място: Там го видях до киното. По нея тръгнах после по малката пътечка; 
обстоятелство за начин: Така го минах по горния ръб.  

Извадени от контекста на спонтанния диалог, който понякога тече твърде 
неутрализирано и с множество повторения, някои  от  примерите   може   да бъдат 
интерпретирани като изкачвания с катафорична употреба на местоимението, тъй 
                                                           
2 Отбелязването на пълния член тук се прави единствено с оглед на четивността и икономия на място 
- при пълен контекст неговото присъствие не е необходимо, освен това в РР той не е 
противопоставен на непълния член. 
 



като характерно за РК е, че при тях местоимението (когато го има) отваря РК или 
стои почти в началото й, а съществителното име затваря РК. Катафоричността обаче 
съвсем не може да се отнесе до случаите, когато единият от елементите на РК е 
хипероним, тъй като той не привнася нов за смисъла на изкачването елемент. Освен 
това и в останалите случаи еднозначността на референта на местоимението е 
безспорна за всички участници в диалога и в чисто информативен план единият от 
двата елемента (по-често вторият) е практически ирелевантен. 

2.1.5 И в другите славянски езици срещаме структурно аналогични типове 
(примерите са почерпани от разработки върху РР � в случая с руския език � " или 
от разговорни текстове -� в случаите с чешкия и полския език, както и от лични 
ръчни записи на репликите). Срв. пол. ale tamtą to zaszapecili tą renesansową. Опе тi 
ротоgłу zasadniczo te zioła, чеш. а to  nemá vůbec �ádný význam todle, tyse mi líbí 
květiny, р. Они все такие иголки. Она еще не подсохла синяя кофта. 

Вижда се, че и тук отварящият рамката елемент е местоимение (не само 
лично), а затварящият � негов именен или местоименен корелат. Едно наблюдение 
върху структурата на репликата в българската РР (Ангелова 1989) показа, че 
началото на репликата по правило е по-силно и специфично маркираният фрагмент, 
докато нейният край е значително по-слабо и неспецифично фиксиран. В този 
смисъл затварящият рамката елемент компенсира отсъствието на друг сигнал за 
край и представлява функционалната точка в устната реч (което се отчита на базата 
на наблюдаваните случаи). Още повече, че в съдържателно-тематичен план този тип 
реплики - с отчетлив финал - твърде често се явяват в края на разговора по дадена 
тема, т.е. те именно представят извода, умозаключението от проведения (инак 
понякога рехав) диалог. В представата на говорещия това е смислово най-
натоварената реплика и РК е нейният отличителен структурен белег. Оттук, струва 
ми се, може да се изведе още една функция на РК в РР, а именно емфатичната. 

2.2. Вторият тип РК по дефиниция е по-особен. Рамката при него също се 
характеризира със структурно-семантична тъждественост между вербалните 
елементи, като единият от глаголите най-често е екзистенциален и се намира в 
синонимно взаимоотношение с другия, пълнозначния глагол, който конкретизира 
значението на първия. Условията от 1. в същата степен са релевантни и за тези РК, 
но при тях интонационната оформеност (която е налице) не е така отчетлива и 
поради това тези РК се изолират значителна по-трудно, и то с помощта на 
предходния контекст. За улеснение на прочита тук този контекст е приведен в 
максимално лаконична форма в квадратни скоби, напр.: 
(къде  отиде  тя?)  � да   види за  билети  дали има 

отиде  за сирене   да   вади 
[сладкишът?]              � ми  то е сгъстено  от  желатин   има   в  него 
[сиропа?]              � а сиропа е   малко  сладък го   направихме 
[къде  са  книгите?]  � прибрах   ги е там  върху  бюрото  ти   ги   сложих 
[не  съм  виждала  скоро  маршрутно такси]   �  аз   видях   там  на  един  светофар 
беше 
- то   щеше   да   бъде цяла  група университетска  тук   трябваше   да   дойде 
- и  върху   това   е  някакъв  плат   трябва   да   се   намери 

И  срещнатите  примери от  други  славянски  езици: 
пол. bо się okazało że margarina ma dużo ciężkich metali w sobie zawiera, miałem wiesz 
trochę z rych rzeczy probiłem, р. Мы сделаем черненькие тебе не больно будет. 
Получается как будто свеженькая вишня ты  ешь. Дайте мне пожалуйста вон там 
книга лежит. 

Сравнително ограниченият обем на материала, с който разполагам (10 касети 
х 60 мин.) не дава възможност да се правят наблюдения и да се очертават 
зависимости между различни видове вербални РК по различни параметри като 



например: участие или не на екзистенциален глагол в РК; участие или не на 
синонимни глаголи в РК; участие или не на verba sentiendi dicendi, cogitandi и пр. 
Допускам, че това са в общи линии насоките, по които би следвало да се 
концентрира вниманието при по-задълбочено наблюдение. 

Неголемият брой вербални РК вероятно се дължи и на това, че нашата реч (и 
устна, и писмена) съдържа относително много повече имена, отколкото глаголи, 
оттук произтича и значително по-големият дял на именните РК в нея. 

3. При очертаните общи особености на именните и вербалните РК, които 
позволяват да се изолира специфичната разговорна РК, следва да се посочат и някои 
техни различия. И така, докато общите особености на РК се базират върху 
особеностите на самата рамка, разликите между именните и вербалните РК се 
очертават въз основа на структурните особености на централния елемент в РК. 
Оказва се, че той в различна степен е споен със самата рамка. Може да проследим 
това по-долу. 

Интуитивно конструкцията: Той беше прав професорът е много по-
компактна и затворена, отколкото РК: Сиропа е малко сладък го направихме. 
Вторият случай съвсем ясно може да бъде разчленен на две отделни изказвания, 
като се дублира при тона централният елемент, а именно: 
ми то е сгъстено от желатин 

желатин там в него 
Аналогична  операция   върху  първия   пример  се   прилага   по-трудно:  
той беше прав   

беше прав професорът    
поради непривичното място на подлога във второто изказване. Така може да се 
допусне, че при нереалните РК имаме работа с елидиране на хипотетично дублиран 
елемент, принадлежащ и към предходното, и към следващото изказване. В случая 
може да става дума за една от проявите на икономия в речта. 

Членимостта на вербалните РК ги характеризира като две изказвания, 
обвързани в едно в речевия поток. Централният елемент в тях самостоятелно може 
да се отнесе или към предходната част, или към следхождащата. Той може да дели 
цялата РК на две отделни структури, т.е. структурните сили, действащи в тези РК, 
имат центробежен характер. Това позволява вербалните РК да бъдат назовани още   
е н д о ц е н т р и ч н и . По логиката на тази терминология именните РК, където 
централният елемент е в по-голяма степен неразделен компонент от РК и не може да 
се мисли като принадлежащ едновременно към двете отделни части на 
конструкцията � предходната и следхождащата, за да формира с тях две отделни 
самостойни конструкции, тези именни РК може да бъдат назовани още е к з о ц е н т 
р и ч н и. Централният елемент в тях е центрообединяващият за РК, 

Въвеждането на нова терминология не е продиктувано от стремеж към 
увеличаване на граматичните термини, а от желание да се назоват синтактични 
явления, които нямат свои аналози в книжовната реч и поради това не са описвани в 
класическите граматики, а следователно досега не са били назовавани. Най-общо 
именните РК съответстват на простото изречение от традиционния синтаксис, а 
вербалните РК � на сложното изречение. Това подобие е твърде метафорично и 
всъщност откроява РК като специфика именно на РР. 

4. В руската езиковедска литература, описваща руската РР, подобни 
конструкции се назовават �конструкции с наслагване" (Лаптева 1976, стр. 339} или 
изкачвания с интерференция, (Ширяев 1973, стр. 339), като последният автор 
обяснява механизма на възникване на подобни конструкции със стремежа на 
говорещия да се възползва от последния елемент на вече готовото (изречено) 
изказване, за да гради върху него следващото си изказване. Според Е. Н. Ширяев 
тези изказвания са илюстрация за действието на една от разговорните тенденции � 



тенденцията към синкретизъм в плана на изражение. 
В славянските езици по-трудно се откриват примери, както от първия, така и 

от втория тип РК, вероятно и поради наличието на падежи в тези езици. 
При екзоцентричните РК централният елемент има най-често глаголен 

характер � това се вижда и от малкото посочени тук примери. При тези РК 
глаголът подчинява и двата елемента на РК. 

По-сложна е картината с ендоцентричните РК и вероятно затова на тях е 
отделено по-голямо място в езиковедската литература. Особеното тук е в двата 
глагола, образуващи конструкцията. Централният елемент, за де формира РК, а не 
анаколут, би следвало да бъде управляем и от двата глагола, напр.: Ладно отдам 
тебе пешку можешь забирать, (Лаптева 1976 стр. 342), Это и у нас очень многие 
спецкурсы читают в  Университета на полставке работают (Ширяев 1973, стр. 
343). За множеството руски примери е характерен именителният или винителният 
падеж на съществителното от централния елемент в РК, което дава основание на  
изследователите на руската РР да говорят за инвазия на немаркирания падеж (Руска 
разговорна реч 1983, стр. 139: Журавльов 1988, стр. 122). 

Освен �конструкции с наслагване�, съответстващи на вербалните 
ендоцентрични РК, О, А. Лаптева разграничава и �конструкция с добавка" (3976, 
стр. 266), близки до описаните тук именни екзоцентрични РК, Разграничаването и 
от други автори в други езици на два близки типа РК е аргумент към това, че става 
дума за по-общ разговорен механизъм, при чието действие като резултат 
наблюдаваме образуване на разнообразни РК. Разнообразието не се свежда само до 
екзоцентричните и ендоцентричните РК. Има редица случаи, които не може да 
бъдат еднозначно отнесени към вербалните или към именните РК. 

Сред конструкциите, посочени у О. А. Лаптева, в групата на вербалните 
(назовани тук) се наблюдават такива РК като: Я поставила кастрюлю воды 
вскипятила; И мы сидим здесь в Институте замерзаем. (Лаптева 1976, стр 350). 
Срв. и бълг.: Донеси ми от хола един нож съм забравила там. Тия тонколони като 
на брат ми има магнетофон. Тук рамковостта е непълна, само формална. Във 
връзка с това вероятно би било подходящо наред с екзоцентричните и 
ендоцентричните РК да се разграничават терминологично и последните приведени 
случаи - като конструкции, които са екстрацентрични. По този начин ще бъде 
обхванато цялото пъстро множество от РК, срещани в РР. 

6. Изводите, които може да бъдат извлечени въз основа на изложения дотук 
материал, са следните. 

6.1. Рамковите конструкции, както именните (екзоцентричните), така и 
вербалните (ендоцентричннте), са типично разговорно явление3, без база в 
книжовната реч, а евентуално в диалектната (която по съществото си е само устна, 
т.е. близка до РР по тази характеристика), но за това все още липсват изследвания в 
българското езикознание. 

РК се характеризират (1) чрез компонентите на самата рамка, а освен 
това и (2) чрез синтактичните особености на централния елемент в нея и (3) 
чрез спойката му с рамката. Такива конструкции се наблюдават и в другите 
славянски езици, като за руската РР те са описани най-пълно и подробно. 

Най-фреквентни сред  ендоцентричните  РК са  случаите  с  централен 
елемент, изпълняващ функциите на подлог и/или в предходната, и/или в 
следхождащата част от РК. Също така най-фреквентни сред екзоцентричните 
РК са случаите, когато рамкиращите имена представляват подлога спрямо 
централния елемент в РК. Това изразява същественото място на подложния 
                                                           

3 Подобно явление за английския език е описано и от Д. Франк (1985). 
 



елемент   в   изказването   и   в   тематичен   план.    При   падежните   езици 
наблюдаваме по-голяма фреквентност на немаркирания � именителния падеж. 
И в двата случая на РК подлогът представя съдържателния и структурно- 
синтактичния  изоморфизъм  на  изказването в  речта. 

6.4. Именно   РК  отразяват   най-общо   способността   на   говорещите   
към словотворчество, която се проявява в значителна степен в РР. 

6.5. РК в същото време представляват минималната синтактично 
обработена реплика, която позволява нейната адекватна перцепция в комуникацията 
в този смисъл, че РК (ендоцентричните в по-голяма степен) са разположени на 
границата между самостойните и книжовно оформени конструкции, от една 
страна, и анаколутите � от друга страна. Поради това тяхното изследване би 
било интересно и в качеството им на един от ключовете към вътрешната реч. 
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