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Līdz šim latviešu valodniecībā dialogs, it īpaši tā dabiskais lietojums mutvārdu tekstā, kad 
runāšanas brīdī to rada divi (vai vairāki) saziņas partneri, nav pietiekami plaši izpētīts. 
Diemžēl nav īstenota arī iecere veltīt atsevišķu apakšnodaļu dialoga raksturojumam 
mutvārdu tekstā jaunās akadēmiskās gramatikas izdevumā, tomēr tajā ir pieminēts jēdziens 
„dialogs” 22 reizes. Tas ir izmantots kā viens no praktiskā materiāla veidiem, kura analīze 
ļauj izdarīt būtiskus secinājumus par kādas valodas vienības lietojumu vai par kādām 
valodas parādībām, kas ir dialogam raksturīgas. Rakstā sniegts atskats, kas līdz šim ir 
izdarīts dialoga izpētē latviešu sintaksē, īpaši uzsverot J. Kārkliņa teorētisko atziņu nozīmi 
tās veicināšanā, un ieskicēti turpmākie pētnieciskie uzdevumi.

Atslēgvārdi: sintakse, mutvārdu teksts, dialogs, izteikumu pāris, parcelācija, redukcija.

Katrā zinātņu nozarē, lai taptu jauni pētījumi, turpinātos zinātniskās domas 
attīstība, ir nepieciešama pēctecība – zināmi priekšdarbi, ko jau paveikuši citi 
nozares pārstāvji vai pētnieks pats. Latviešu valodas sintakses teorijā nozīmīgu 
ieguldījumu turpmākajai dialoga izpētei ir devis Jūlijs Kārkliņš, pamatojot, ka 
„teksts kā izpētes objekts vedina uz vairākiem principiāliem secinājumiem, kas 
ir atšķirīgi no tradicionālās sintakses teorijas pieņēmumiem, kuru pamatā tiešāk 
vai netiešāk ir izolētu teksta vienību interpretācija un sistematizācija” (Kārkliņš 
1972, 450).

Raksta mērķis ir apskatīt, kas līdz šim ir paveikts latviešu valodniecībā, 
analizējot dialogu un tā vienības mutvārdu tekstā, kā arī akcentēt, kā J. Kārkliņa 
atziņas ir veicinājušas šo izpēti. Ilustrācijai tiks izmantoti gan publikācijās aprobēti, 
gan jauni mutvārdu teksta piemēri, kas raksturo dialoga izmantojumu dažādās runas 
situācijās ikdienas saziņā, kā arī televīzijas un radio pārraidēs, kur ir konstatēta 
samērā spontāna runa. 

Dialoga izpētes pamats sintaksē ir rodams valodas un runas pretstatījumā, 
kas izvirzīts Ferdinanda de Sosīra „Vispārīgās valodniecības kursā” (publicēts 
1916. g.) – valoda ar tās abstrakto sistēmisko būtību nošķirta no runas kā reāla 
individuāla valodas lietojuma (sk. Sosīrs 1997). Tā ir principiāli jauna pieeja 
sintakses teorijā, ko latviešu valodniecībā ir ieviesis J. Kārkliņš, kura uzskatus ir 
ietekmējusi Natālijas Švedovas (Natalija Shvedova) izstrādātā vienkārša teikuma 
koncepcija (Shvedova 1970). Atsevišķas publikācijas jau ir veltītas J. Kārkliņa 
devuma novērtējumam sintakses teorijā (sk. Valdmanis 1984; Rozenbergs 1993; 
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Rozenbergs, Valdmanis 1999; Freimane 2000), kā arī īpaši valodas un runas 
nošķīruma aktualizācijā (Laiveniece 2009, 4–5). 

Rakstā „Valodas un runas attieksmju problēma” J. Kārkliņš ir apsvēris 
nepieciešamību nodalīt valodas sintaksi un runas sintaksi, izvirzīt katrai no tām 
savus pētnieciskos uzdevumus, tajā pašā laikā atzīstot to pētniecisko saistību. No 
dialoga izpētes viedokļa ir noderīgs atzinums, ka „runas sintakses priekšmets varētu 
būt gan valodas sintaktiskās struktūras un tās funkcionēšanas likumību variantu 
noskaidrošana, gan arī to faktoru apzināšana, kas papildus ietekmē sazināšanās 
procesu (piemēram, situatīvais un valodiskais konteksts)” (Kārkliņš 1970, 29). 
No valodas un runas nošķīruma izriet statiskā un dinamiskā aspekta izvirzīšana 
sintaksē, kad ir iespējams aplūkot abstraktu teikuma modeli kā valodas vienību, 
bet tā realizācijas piemēru izteikumā, kas lietots konkrētā mutvārdu vai rakstveida 
tekstā, – kā runas vienību (par minētajiem aspektiem sk. Freimane 1997, 9; Skujiņa 
2007, 92, 373; latviešu sarunvalodas sintaksē Lauze 2004, 39–51). 

Kā jau uzsvērts iepriekšējos mutvārdu teksta, arī sarunvalodas, sintakses 
pētījumos, „nav noliedzams, ka teorētiskais pamats sarunvalodas sintakses izpētē ir 
sintakses teorijas atzinumi, kas izstrādāti, balstoties uz rakstveida piemēru analīzi” 
(Lauze 2013a, 134), tāpat kā „latviešu valodā ir viens kopējs vienkārša teikuma 
modeļu inventārs, kas tiek izmantots izteikumu veidošanai gan runātā, gan rakstītā 
tekstā” (Lauze 2004, 52).

J. Kārkliņš ir norādījis: „Runa var būt monoloģiska, ja sarunas biedrs tikai 
klausās vai zināmā situācijā tā nav nemaz, vai dialoģiska, ja saziņā piedalās arī 
sarunas biedrs.” (Kārkliņš 1970, 29) Tādējādi dialoga tekstu pamīšus (mutvārdu 
tekstā reizēm arī vienlaikus) rada vismaz divi (vai vairāki) autori. Plašāk dialogu 
ir raksturojis Jānis Rozenbergs monogrāfijas „Latviešu valodas sintakse” nodaļā 
„Teksts” (Ceplītis, Rozenbergs, Valdmanis 1989, 142–224), kur dialogs ir izdalīts 
kā viens no strukturālajiem teksta tipiem, salīdzinājumā ar monologu analizētas 
dialoģiska teksta pazīmes, raksturoti dialoga veidi, to vidū tipiskākais paveids – 
jautājuma-atbildes dialogs. Dialoga veidu apskata nobeigumā J. Rozenbergs ir 
pievērsis uzmanību jautājumam par monoloģiska un dialoģiska teksta robežām. Var 
pievienoties minētā autora secinājumam: „Atšķirīgas ir šo divu teksta tipu funkciju 
sfēras: monologs ir rakstu valodas tipiska izpausme, dialogs – sarunvalodas 
izteiksme.” (Ceplītis, Rozenbergs, Valdmanis 1989, 224) Turpat J. Rozenbergs 
1989. gadā ir atzinis nepieciešamību apzināties, ka latviešu runātais teksts nav 
pētīts un aprakstīts. 

Jāatzīst, ka, izstrādājot jauno akadēmiskās gramatikas izdevumu, bija iecere 
mutvārdu teksta daļā veltīt atsevišķu apakšnodaļu dialogam, taču tā netika 
īstenota. Nevienā „Latviešu valodas gramatikas”1 (2013) nodaļas un apakšnodaļas 
nosaukuma formulējumā nav vārda „dialogs”, tomēr ir raksturotas latviešu 
valodas parādības, kas dialogā ir sastopamas. Alfabētiskajā jēdzienu rādītājā ir 
ietverts jēdziens „dialogs”, kas šajā gramatikā ir pieminēts 22 reizes. Atsevišķi 
izdalīts jēdziens „dialoģisks teksts”, kas minēts trīs reizes. Kā zināms, gramatikas 
sagatavošanas metodoloģijā ir novitāte – iztirzāt literārās valodas parādības, kas 
pastāv kā rakstu, tā arī mutvārdu formā (Jansone 2008, 14; Lauze 2012, 27).

1 Turpmāk rakstā atsauces dotas uz konkrēto gramatikas nodaļu vai apakšnodaļu autoriem.
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Jaunajā gramatikas izdevumā atrodamie atzinumi par dialogu ir dažādi. 
Lielākā daļa ir attiecināmi uz abām dialoga eksistences formām, bet daļa – uz 
mutvārdu tekstu. „Latviešu valodas gramatikā” dialogs ir pieminēts morfonoloģijas, 
morfoloģijas un sintakses daļā, kur tas ir izmantots kā viens no praktiskā materiāla 
veidiem, kura analīze ļauj izdarīt būtiskus secinājumus par kādas valodas vienības 
lietojumu vai par kādām valodas parādībām, kas ir dialogam raksturīgas. 

Piem., morfonoloģijā tieši sarunvalodā ir konstatēts interjektivācijas process, 
kur atbildēs uz jautājumu dažādu vārdšķiru vārdi konversijas ceļā var kļūt par 
izsauksmes vārdiem. Tipisks ir vārda labi lietojums atbildē: Labi, būšu! Plašāk to 
ir pētījusi Andra Kalnača (2004, 107).

Morfoloģijas daļā, atsaucoties uz „Mūsdienu latviešu literārās valodas 
gramatikas” 1. sējumu, minēts gadījums, kad dialogā funkcionē vietniekvārds 
„mēs” t. s. oratora daudzskaitļa nozīmē – runātājs/rakstītājs it kā iesaista dialogā 
arī klausītāju/lasītāju: 

(1) Ko mēs no tā varam secināt? (Nītiņa 2013a, 436; Sokols 1959, 507)

Ir raksturots, kad darbības vārda vienkāršās nākotnes forma ir lietota pavēles 
izteiksmes funkcijā:

(2) Jūs mani atvainosiet, ka varbūt mazāk dzirdējāt nekā sagaidījāt. (Kalnača 
2013, 478)

Ir atzīts, ka „apgalvojuma partikulas visbiežāk sastopamas dialogos – atbildēs 
ar to skaidri apstiprinot iepriekš izteikto domu” (Breņķe 2013, 675), atzīmēts, ka 
„izsauksmes vārdi funkcionē galvenokārt runātā valodā, īpaši sarunvalodā, kā 
arī daiļliteratūrā, kur tie parasti ir dialogu sastāvdaļa” (Smiltniece 2013, 679). 
Kā dialogam raksturīgas pazīmes ir izvirzītas pirmā un otrā persona, kas „veido 
semantisku un gramatisku opozīciju trešajai personai, kas dialogā neietilpst, taču 
ietver sarunas saturu” (Kalnača 2013, 517). 

„Latviešu valodas gramatikas” sintakses daļā ir atzīts, ka, piem., „visi 
runas aktu veidi un izteikuma komunikatīvie tipi visspilgtāk atklājas dialogā, 
resp., runas situācijā, kur ir adresants un adresāts” (Valkovska, Lokmane 2013, 
774), uzsvērts, ka „jautājuma izteikumi parasti saistīti ar dialogu un atbildēm uz 
jautājumiem” (Valkovska, Lokmane 2013, 778). Plašāk mutvārdu dialogs ir pētīts 
gramatikas nodaļā „Teksta sintakse”, piem., ir minētas tekstveida pazīmes atbildei, 
kas izmantota mutvārdu dialogā vai tā attēlojumā rakstos (Nītiņa 2013b, 883). Ir 
analizēti atkārtojumi dialogā, kas tiek lietoti arī mērķtiecīgi, lai īstenotu noteiktu 
runas stratēģiju. Ilustrācijai var minēt divus gadījumus:

1) lai pārjautātu;
(3) Runas situācija2 poliklīnikas uzgaidāmajā telpā. 
 A: Jūs uz piecpadsmito? B: Nē. Tur ir iekšā. A: Tur ir iekšā? B: Jā. (LL 2010)

2 Mutvārdu teksta piemēros ir saglabāts autentiskums, tāpēc nav pieļauta rediģēšana.
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2) lai izvērstu informāciju, to precizējot.
(4) Runas situācija pie frizētavas. Sieviete ar draugu ir pienākusi pie ārdurvīm, 

kur pielikta zīmīte. Vīr.: Viss ir labi? Siev.: Viss ir labi, tikai divpadsmitos 
taisīs ciet. (LL 2006) (plašāk sk. Lauze 2013c, 928–929)

Tieši mutvārdu tekstā izpaužas īpaša runāta dialoga pazīme, kas ir runas 
pārklāšanās. Latviešu valodniecībā to ir pētījusi Maija Brēde televīzijā (sk. Brēde 
2007), bet metodoloģiskā aspektā tam ir pievērsta uzmanība grāmatā „Izpētes 
materiāla vākšana sociolingvistikā” (Lauze 2008a, 19–20).

(5) Radioraidījumā, kurā piedalās arī divi Saeimas deputāti A un B no dažādām 
partijām, tiek diskutēts par to, kā veicināt naturalizēšanos un latviešu valodas 
apguvi cittautiešu vidū (runas pārklāšanās parādīta ar izcēlumu).

 A: Redziet, Cileviča kungs lieliski runā latviešu valodā, bet nesaprot, kā ir 
izcēlusies Latvijas valsts, nu.

 Raidījuma vadītājs: Labi.
 B: Es, es saprotu, bet man vienkārši cits viedoklis.
 A: Jūs saprotat, jā, jūs saprotat. Jūs saprotat, bet negribat atzīt. (LR 1 2011) 

(Lauze 2013c, 931).

Apakšnodaļā „Mutvārdu teksta vienības” ir aplūkots, kā dialogā izpaužas 
redukcijas un parcelācijas process. Ja dialoga vienība ir salikts izteikums, redukcija 
ir konstatēta tik lielā mērā, ka pat nav verbalizēti visi kādas salikta izteikuma daļas 
struktūras komponenti: ir palikuši tikai viens vai vairāki palīgvārdi.

(6) Runas situācija virtuvē. Vīrs skatās, kas ir ledusskapī. Vīrs: Re, kur tā žāvētā 
gaļa. Sieva: Rīt jāizvāra zupa. Vīrs: Nu ja, ka neaiziet bojā. (LL 2006)

(7) Runas situācija autobusā, kur sarunājas pazīstami šoferi A un B. A: Tur jau 
pa to Eiropu, tur jau labāk maksā. B: Es domāju, ka jā. (LL 2006) (Lauze 
2013c, 940).

Mutvārdu dialoga izpētē ir nozīmīgi divi parcelācijas gadījumi:
1) sadalīta speciālā jautājuma realizācija, kad parcelātā tiek precizēts bāzes 

vienībā izteiktais jautājums. 
Šādos gadījumos ir fiksēti arī piemēri, kur runātājs nav precīzi nošķīris 

motivētājstruktūras un parcelāta robežas. 

(8) Piem., sieva, kas iedevusi vīram līdzi uz darbu pusdienām lielveikalā pirktu 
tomātu, viņam jautā: Kāds bija tomāts?3 Normāls? (LL 2012)

(9) Runas situācija augstskolā. B jautā kolēģim: Cikos mums? Vienos ir sapulce? 
(LL 2012) (Lauze 2013c, 942);

3 Šajos piemēros ir pasvītrota motivētājstruktūra.
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2) saziņas partnera iesaistīšanās izteikuma izveides beigu daļā, pasakot 
priekšā runātājam vārdu vai būtiski papildinot motivētājstruktūras saturu.

(10) Runas situācija studentu zinātniskajā konferencē. Studente, kas vada 
plenārsēdi, saka: Atgādinām referentus nepārsniegt desmit minūšu. 
Pasniedzēja: Limitu. (LL 2012)

(11) Viens radioraidījuma vadītājs saka: Rīt prozas lasījumi. Žurnāliste papildina: 
Un dzejas. (LR 1 2012) (Lauze 2013c, 942).

Parcelācijas un redukcijas norobežošanas problēma mutvārdu dialogā ir 
aplūkota atsevišķā rakstā (sk. Lauze 2014a, 107–109).

„Latviešu valodas gramatikā” plašāka uzmanība ir veltīta jautājuma 
izteikumam, kas dialogā ir visnozīmīgākais izteikuma komunikatīvais tips. Anali-
zējot vispārējos un speciālos jautājumus, ir akcentēti to ievadītājvārdi un secināts, 
ka ikdienas saziņā dominē vispārējie jautājumi bez jautājuma partikulas vai.

(12) Runas situācija darbvietā. A zina, ka kolēģes meita studē Rīgā, bet vēlas 
pārliecināties par viņas izvēlēto specialitāti: Juristus beigs? (LL 2000)

Speciālajos jautājumos ir konstatēta arī netiešā vārdu kārta, kad jautājamais 
vietniekvārds vai apstākļa vārds neatrodas izteikuma sākumā, bet beigās vai pat tā 
vidū.

(13) Radioraidījumā spriež par bioloģiski audzētu produktu. Žurnālists jautā 
zemniekam: Vajadzīgs kāpēc? (LR 1 2012)

(14) Televīzijas spēlē dalībnieces ir iebraukušas lauku sētā. Puisis: Iekšā kas jums 
tur ir nesams? (TV 3 2012) (Lauze 2013c, 948–949)

Balstoties uz runātās angļu valodas sintakses pētījumiem, ir izdalīts atsevišķs 
jautājuma izteikuma veids – atbalss jautājumi (echo questions), kuri lūdz 
apstiprinājumu tam, kas jau ir pateikts, atkārtojot daļu no teiktā satura (Biber et al. 
2007, 1101).

(15) Runas situācija tirgū. Sarunājas divas pārdevējas A un B. A: Desmit latus vari 
izmainīt? B: Desmit? A: Jā. (LL 2002)

Longmana runātās un rakstītās angļu valodas gramatikas (Longman Grammar 
of Spoken and Written English) autori atzīst: bieži gadās, ka atkārtojuma iemesls ir 
meklējams ne tik daudz tanī, ka jautātājam nav izdevies dekodēt iepriekšējo frāzi, 
cik tanī, ka viņam ir tam grūti noticēt (Biber et al. 2007, 1101).

(16) Runas situācija tālsatiksmes autobusā. A stāsta B par kādu mācītāju Itālijā. 
A: Viņam arī astoņpadsmit tūkstoši draudzes locekļu, svētdienās nāk 
piecdesmit. B: Astoņpadsmit tūkstošu? A: Jā. (LL 2012) (LVG 2013, 950)

Latviešu valodniecībā Aina Blinkena ir konstatējusi šādus jautājumus 
daiļliteratūrā, ar kuriem pauž īpašu attieksmi pret sarunbiedru – ironiju, nicināšanu, 
protestu, pārsteigumu, nesapratni, šaubas, taču teorētiski tos nav nošķīrusi no 
vispārējiem jeb teikuma jautājumiem (sk. Blinkena 1958, 184-185).
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Dialoga struktūrā ir nozīmīgi izteikumu pāri (adjacency pairs). Angļu valodas 
termins iepriekš ir tulkots Ilzes Plaudes monogrāfijas „Pragmatika” glosārijā kā 
pāru secība, taču grāmatas teorētiskajā izklāstā ir minēts arī termins izteikumu 
pāri, kas, manuprāt, ir precīzāks (sk. Plaude 2004). „Sociolingvistikas vārdnīcā” 
(A Dictionary of Sociolinguistics) par minēto terminu ir rakstīts, ka tas tiek „lietots 
konversācijas analīzē, kas attiecas uz izteikumu pāri, kurā pāra pirmā daļa paredz 
noteiktu otro daļu (vai iespējamo otro daļu kopumu)” (Swann et al. 2004, 6).

No vairākiem viedokļiem izteikumu pāra jautājums-atbilde izpēte ir īpaši 
svarīga. Piem., gan teorētiskā ziņā valodniecībā, gan praktiski, mācot latviešu 
valodu kā otro valodu vai svešvalodu, ir izplatīts uzskats, ka atbilde uz vispārējo 
jautājumu ir partikula jā vai nē. Taču šo atbilžu raksturojums pat veclatviešu tekstos 
(Beitiņa 2001, 64) un daiļliteratūrā (Blinkena 1958;  Ahero et al. 1962, 139) rāda, 
ka tā tas nav visos gadījumos. To apliecina arī dialoga analīze mutvārdu tekstā 
(plašāk par atbildēm uz vispārējiem jautājumiem latviešu sarunvalodas sintaksē sk. 
Lauze 2008b).

(17) Radioraidījumā tiek pārrunāts, ar kādiem sporta veidiem viesis ir nodarbojies 
skolas laikā. Raidījuma vadītājs: Tā bija arī tā pamatlieta, kur tevi senči 
stūma? Viesis: Nē, senči nestūma. (SR 2014)

(18) Runas situācija autobusā, kur trīs paziņas ieņem sēdvietas. A: Tu gribēji 
Solvitai blakus? B: Nē, tepat būs labi. (LL 2012)

Mutvārdu tekstā ir pētīti arī speciālie jautājumi un to atbildes sintaktiskā 
aspektā (sk. Lauze 2013b). Arī atbilde uz šī tipa jautājumiem var būt izvērsta, to 
var aizstāt pretjautājums.

(19) Radioraidījumā tiek intervēta sieviete, kas cienījamā vecumā nodarbojas ar 
nūjošanu. Žurnāliste: Kādi tad jums tie gadi? Nūjotāja: Sievietei sievietes 
gadi. (LR 1 2012)

(20) Runas situācija virtuvē. Sieva jautā vīram: Kāds šodien datums? Vīrs: Nu 
kāds var būt? (LL 2014)

Izteikumu pāri dialogā būtu plašāk analizējami arī dažādos lingvistiskās 
pragmatikas aspektos. Piem., kas atbildē uz jautājumu liecina, ka sarunas partneris 
nezina, ko teikt, vai izvairās sniegt informāciju. 

(21) Radioraidījumā, kas veltīts novada mūziķiem, dialoga sākumā viesim tiek 
jautāts par viņa saistību ar šo pilsētu. Raidījuma vadītājs: Tu esi saldenieks? 
Viesis: Jā. Vadītājs: Kurā paaudzē? Viesis: Labs jautājums. (SR 2014)

(22) Runas situācija kafejnīcā. Vīrietis: Cikos man jāatbrauc rītvakar? Sieviete: 
Es pazvanīšu rīt. (LL 2011)

(23) Runas situācija veikalā, kur pircēja netīšām ir aizķērusi grāmatas: Kas te krīt? 
Otra pircēja: Jā, nav te ērta tā darīšana. (LL 2012)

Nedaudz ir aizsākta izteikumu pāru izpēte sarunas nobeigumā, lai pārliecinātos, 
vai mutvārdu dialogā tiek respektētas saziņas dalībnieku sociālās gaidas uz 
sveicienu saņemt atbildes sveicienu, uz pateicības frāzi – pateicības pieņemšanu, 
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uz novēlējumu – pateicību u. tml. Jau pirmie rezultāti rāda, ka izteikumu pāri 
sarunas nobeigumā nav vienveidīgi (sk. Lauze 2014b).

(24) Runas situācija kultūras centrā. A: Es atvainojos, cik pulkstens? B: Deviņas 
pāri sešiem! A: Paldies! (LL 2014)

Šajā dialogā var konstatēt, ka atbilstoši lingvistiskās pieklājības normām 
saruna sākas ar atvainošanās frāzi, jo A un B nav pazīstami, taču nobeigumā, 
kad A ir izteicis pateicību, trūkst dialoga vienības vai neverbālas reakcijas, kas 
apstiprinātu, ka B ir pateicību pieņēmusi. 

Ievērojamu ieguldījumu plašākā mutvārdu dialoga izpētē tuvākajā nākotnē 
varētu dot sadarbība ar datorlingvistiem un mutvārdu tekstu korpusa izveide, kas 
pašlaik vēl ir tapšanas stadijā, taču tajā ir plānots iekļaut gan runātos monologus, 
gan dialogus.

Avotu saīsinājumi
LL Lindas Lauzes mutvārdu tekstu kartotēka
LR 1 radiostacija „Latvijas Radio 1”
SR radiostacija „Saldus radio”
TV 3 televīzijas kanāls
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Summary 
The aim of the current paper is to provide an overview as to the things accomplished in 
Latvian linguistics until today with respect to analyzing dialogue and its units in the spoken 
text, as well as to accentuate, how Jūlijs Kārkliņš’s approach has facilitated the research on 
dialogue. According to the separation of language and speech performed by Saussure, in the 
theory of syntax the simple sentence is considered to belong to language and is investigated 
in a static aspect contrary to the utterance belonging to speech and being analyzed in a 
dynamic aspect. In Latvian linguistics, Kārkliņš was the first to use this approach when he 
recognized language and speech to be the investigation objects of syntax.
A particular attention is given to the new edition of Latvian Grammar, since in this respect 
it is based on methodological novelties, among these – the introduction of examples taken 
from written as well as from spoken texts to illustrate the theory. Latvian Grammar did not 
succeed to include a subchapter on dialogue in the spoken text; nevertheless, this notion is 
mentioned 22 times therein. The present article shows that the analysis of dialogue gives an 
opportunity to create considerations about the usage of language units in dialogue as well as 
regarding specific features of the dialogue itself. At the end of the article, the future tasks in 
the research of dialogue in spoken text are highlighted.


