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Статията разглежда казуса за прозодичната и интонационната реализация на 

частите на простите двусъставни съобщителни изречения с копулативен глагол 
съм. Експерименталният протокол включва обработка на прости двусъставни съ-
общителни изречения, събрани за целите на проекта „Ритъм и интонация на бъл-
гарското изречение“ (МУ21-ФлФ-013), с програмата Speech Anlyzer 3.1 и анализ 
на техните графики на мелодията и спектрограми с фокус върху прозодичното 
разпределение на фразите. Изследват се броят и видът на прозодичните единици, 
както и видът на прозодичното групиране в глаголната фраза на копулативния 
глагол съм. 

Ключови думи: прозодия, интонация, копулативен глагол, просто изречение 
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The study is focused on the rhythmic and intonational characteristics of simple sen-
tences with the copulative verb to be. The adopted experimental protocol consists of the 
processing of a corpus of simple sentences collected under the project Rhythm and Into-
nation of the Bulgarian Sentence (МУ21-ФлФ-013), using Speech Analyzer 3.1, fol-
lowed by analysis of their melodic graphs and spectrograms with a focus on the prosod-
ic grouping of the phrases. The number and type of prosodic units are studied, as well as 
the type of prosodic grouping in the verb phrase of the copulative verb to be.  
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Цели и методи 
Проучването има за цел да проследи ритмичните и интонационните 

характеристики на съобщителни прости изречения с копулативен глагол 
съм. Фокусът е върху реализацията на най-високо интонираната фраза,  
както и върху прозодичното разпределение във фразите. Методите на изс-
ледване са инструментален и сравнителен. От общия набор изречения в 
създадения за целите на проекта „Ритъм и интонация в българското изре-
чение“ (МУ21-ФлФ-013) корпус бяха избрани само прости двусъставни 
съобщителни копулативни изречения. Бяха наблюдавани и сравнени тех-
ните графики на мелодията и спектрограми с оглед на характерната инто-
национна и прозодична реализация на глаголната фраза. 

 
Хипотеза 

Работим с насоките на Йордан Пенчев (Penchev/Пенчев 1980: 80–81) за 
звуковите характеристики, които обуславят фразовата фонология, а имен-
но – синтактичните интонационни признаци пауза, височина и ударение. 
Според същото изследване (Penchev/Пенчев 1980) глаголната фраза се на-
мира в изтъкната рематична част, защото има потенциал да носи новата 
информация, т.е. ще очакваме глаголната фраза да е маркирана с [+p]. Тъй 
като обаче изреченията са прости двусъставни, те не би следвало да се ха-
рактеризират с интонационно разнообразие за разлика например от слож-
ните съставни изречения, за които е засвидетелствано, че могат да имат 
различни интонационни контури на подчинените си изречения (Penchev/ 
Пенчев 1980).  

Тук очакваме най-силно рематичната част да бъде глаголната фраза, 
която съответно да формира самостоятелна прозодична единица. Ще про-
следим прозодичното групиране и на другите части на изречението. Видът 
на прозодичната единица, за която ще държим сметка, е акцентирана фра-
за. За нея използваме дефиницията на Сун-А Юн: „малката прозодична 
единица като акцентираната фраза често има само един височинен акцент 
и е или последвана от неударени думи (например в японски), или бива 
предхождана от неударени думи (например във френски); и сходно, дадена 
интонационна фраза в езиците с акцентно ударение често завършва с яд-
рено акцентно удрение, най-изтъкнатата част от думата“ (Sun-A Jun 2005: 
432). 

 
Експериментални данни 

Нека разгледаме следните примери (ексцерпирани от произведението 
„Чифликът край границата“ на Йордан Йовков), като за всеки прилагаме 
три графики: структурографско избражение, графика на мелодията и спек-
трограма (в този ред). 
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1. Санка остана като гръмната. 
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Първият пример е просто двусъставно изречение с полукопулата ос-
тана и предикатива като гръмната в предложна фраза. На изображение-
то с графиката на мелодията по-горе се вижда реализацията на цялото из-
речение между двете черти. Най-високите части в изречението са във фра-
зата на глагола, по-точно в полукопулата остана (252 Hz) и в частта от 
предиката гръмната. Най-силно рематична е глаголната фраза. Интересно 
е прозодичното разпределение: цялото изречение оформя една прозодична 
единица с един най-висок тон при полукопулата и неударена част при 
предлога като.  

Нека видим следващия пример: 

2. Очите ѝ бяха черни и светли. 
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В този пример частта на предиката е по-дълга, като е оформена с две 
прилагателни и съчинителен съюз. Забелязва се сходна тенденция с по-
горното изречение: най-изтъкнатата интонационна част е копулата бяха, а 
предикатът остава също в сравнително по-висока тоналност спрямо под-
лога очите ѝ. От гледна точка на прозодичното групиране между различ-
ните части на изречението няма обособени паузи. То е интонирано като 
единна прозодична единица акцентирана фраза. 

3. Всички майки са добри. 
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В този пример абсолютният интонационен пик се реализира при копу-
лата са – 327 Hz. Високият тон и тук се запазва в глаголната фраза в срав-
нение с подлога и общата средна височина на тона на цялото изречение. 
Освен това се запазва подчертано ниската реализация на подлога всички 
майки. Прозодичното разпределение в изречението също не носи изненади 
– фразите се реализират без паузи помежду си, като единна прозодична 
единица. 

4. Всичко туй беше разпиляно около него. 
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Пример 4 не се различава от останалите от гледна точка на реализаци-
ята на височините – най-високата част на изречението е в глаголната фра-
за, по-точно отново при копулата (302 Hz), a предикативът се намира в по-
ниска спрямо тази част, но в по-високо интониран спрямо общата тонална 
височина сегмент. От гледна точка на прозодичното разпределение се наб-
людава пауза между предиката и обстоятелството, но също и между под-
лога и копулата с предикатива. За разлика от останалите примери при този 
имаме три прозодични цялости – подлог, копула с предикатив и обстоя-
телство.  

5. Той беше пребледнял и измъчен. 
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В този пример наблюдаваме отново същите тенденции – най-високо се 

интонира копулата, а предикативът след нея е в изтъкната спрямо остана-
лите части на изречението част, но не при абсолютния пик. Изречението се 
реализира като една прозодична единица. 

6. Сега черният цвят е модерен. 
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Този пример се различава от останалите по изнесеното обстоятелство. 
Ако погледнем прозодичната реализация обаче, ще видим, че тук не се 
потвърждава тенденцията от предходния пример (4. по-горе), а именно – 
да се реализират няколко самостоятелни прозодични единици. Реализаци-
ята на най-високо интонираната част и тук се запазва при копулата. Нека 
разгледаме още едно изречение с изнесени обстоятелствени пояснения. 

7. Сега цял ден полето е пълно с хора. 
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И тук най-високо се интонира копулата, а предикативът попада във ви-
сочинна част спрямо останалите части на изречението. Когато говорим за 
прозодичното разпределение, е интересно да проверим дали двете обстоя-
телствени пояснения обособяват отделна прозодична единица. Това обаче 
не сe наблюдава – и тук изречението е оформено като една прозодична 
единица, без паузи между различните му части. 

 
Дискусия и резултати 

Очертават се следните резултати: 
1. В простото двусъставно изречение с копулативен глагол съм копу-

лата носи най-високо интонираната част, а предикативът се разполага в 
част с висок тон спрямо средната тоналност на изречението. 

2. Простото двусъставно изречение в по-голямата част от случаите се 
оформя като една прозодична единица с едно основно ударение във фраза-
та на глагола. В ограничени случаи всяка част на изречението се интонира 
като самостоятелна прозодична цялост с паузи помежду им, но се запазва 
тенденцията най-изтъкната част да бъде глаголната фраза. 

Тези изводи потвърждават първоначалната хипотеза, а именно, че в 
простото двусъставно изречение с копулативен глагол съм има един осно-
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вен интонационен контур, изреченското ударение се носи от глаголната 
фраза, и по-точно от копулативния глагол, и изречението в голямата част 
от случаите се изговаря като една прозодична единица. Това се подкрепя и 
от наблюденията на Д. Тилков (Тилков/Tilkov 1981: 40–50), че структурна-
та функция на интонацията подпомага изграждането на смислови отноше-
ния между частите на съобщението с подчертаване на степените на важ-
ност. Според П. Цонев (Цонев/Tsonev 2007: 12) така дефинираната от Тил-
ков функция съответства на тълкуваната като синтактична от други автори 
(например Пайк и Пенчев) функция. В този контекст резултатите не са из-
ненадващи – простото двусъставно съобщително изречение с копулативен 
глагол изразява едно съобщение с една максимално височинно изтъкната 
(и в този смисъл приоритизирана) част, която е, разбира се, глаголната 
фраза. Това обаче зависи до голяма степен и от т.нар. от Й. Пенчев „наме-
рение на говорещото лице“ (Пенчев/Penchev 1980) – само чрез интонация 
можем да променим вида на изречението от съобщително във въпросител-
но например. Тук е интересно да споменем и един коментар на Г. Падаре-
ва-Илиева за ролята на интонацията и принципа за езиковата икономия. 
Авторката разбира този принцип в смисъла на Джоу, а именно – най-общо 
под езикова икономия се разбира принцип, с който „се предоставя повече 
информация с по-малко усилия“ (Zhou 2012: 35). Според Падарева-Илиева 
характеристиката на интонацията да променя знака на информацията без 
промяна на лексиката, я прави инструмент за реализация на езикова ико-
номия и натрупване на прагматични значения (Падарева-Илиева/Padareva-
Ilieva 2015).  

 
Заключение 

Тук представихме изследване на казуса за ритъма и интонацията на 
простите двусъставни съобщителни изречения с копулативен глагол в бъл-
гарския език като целта ни беше да проследим интонационните и прозо-
дични характеристики на този тип изречения. Резултатите ни показват, че 
тези изречения се реализират интонационно с един основен височинен пик 
върху глаголната фраза, по-конкретно върху копулата, но предикативът 
също влиза в област с по-висок от средния за изречението тон. От гледна 
точка на прозодичното разпределение простите двусъставни копулативни 
съобщителни изречения се реализират предимно като една прозодична 
единица. Предстои прилагане на тези резултати към по-голям брой такива 
изречение и сравнението им с въпросителни изречения. 
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