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УВОД 
 

1. Актуалност на темата на дисертацията 

 Още от самото възникване на първия интерес към езика сред древните 

цивилизации името и глаголът, както и техните граматични категории, заемат 

централно място във философските, филологическите и езиковедските изследвания. Но 

въпреки двухилядолетния интерес и всепризнатото присъствие (най-малкото в 

западните традиции) на тези категориални матрици (разбирани като множество от 

езикови единици, обединени от общо категориално значение на име или на глагол), 

езиковедите не успяваме да изработим научноиздържана дефиниция за тях. В този 

смисъл настоящото изследване може да се причисли към естествения ход на развитие 

на науката, при който големите открития от други научни области карат 

изследователите да преосмислят постановките на предмета на собствения си интерес. 

Ако до края на XIX в. обект на проучване са били чисто лингвистичните особености на 

езика, големият напредък в биологията, първите успехи на психо- и 

невролингвистиката от началото на ХХ в. и стремително нарастващите ни познания за 

структурата и функционирането на мозъка водят до естествено любопитство към 

невробиологичните основи на езика и съзнанието. Точно в този по-общ 

интердисциплинарен контекст се зароди идеята за настоящата работа – ако се цели 

общовалидна дефиниция на името и глагола, трябва да се тръгне от системата на езика, 

от добре проучените езикови факти, които да бъдат да сведени до логико-ментални 

структури и свързаните с тях речемисловни процеси. А за да се проникне дълбоко в 

езиковата системата, трябва да се стъпи върху такова описание на езика, което да 

допуска едновременното наличие на системни взаимоотношения и на логико-ментални 

структури в обяснението/интерпретацията на системата на езика. Единственото такова 

системно описание, което ми е известно, е това на Косериу (1978, 1981). Всички 

останали теоретични постановки поставят в центъра на анализите си не системния 

характер на езика (разбиран в традициите на Сосюр), а определено негово равнище 

(синтактично за генеративистите, семантично за когнитивистите, морфологично при 

Ленинградската група). 

Тъй като Косериу не третира въпроса, как бихме могли да разкрием потенциално 

универсалните характеристики на езика, които са основани на логико-ментални 

процеси, се насочих към изследванията на Ленинградската типологична група. 

Споменатите трудове служат за отправна точка в съвременните типологични 
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търсенията на универсалните характеристики на езика (Комри 1993: vii), които се 

опитват да преодолеят дедуктивния подход на Чомски и статистическия на Гринберг.  

Въпреки над двехилядолетната история на изследванията по темата за името и 

глагола, никога досега, доколкото ми е известно, тя не е била обект на сходен анализ, в 

който се вплитат системни, типологични, съпоставителни, морфосинтактични и 

универсални характеристики, за да се надникне в логико-менталните процеси, стоящи 

зад името и глагола. Настоящият анализ е методологична алтернатива на 

универсалните описания, дадени от теоретичната лингвистика през ХХ в., и 

едновременно с това следва традицията на зачестилите в последните години 

изследвания на граматикализационните процеси в езика (Лехман 2002, Джакендоф 

2002, Хайне и Кутева 2007, Хърфорд 2011, Пинкър 2013 и други). За разлика от 

останалите монографии, посветени на граматикализационните процеси, на 

възникването на езика и езиковите структури, тук основният акцент е поставен върху 

типологичното развитие на системните характеристики на езика от контенсивна гледна 

точка. Това я прави актуална във време, в което граматикализационните процеси 

вълнуват множество езиковеди по света, а контенсивната типология се утвърждава като 

водещата диахронна типология. 

2. Методология, предмет, обект, цели и задачи 

Именно защото при извеждането на общовалидни дефиниции на името и глагола 

липсва системен подход и защото съвременната лингвистика не успява да ги обясни на 

базата на невробиологичните процеси, се опитах да изградя такава методология, която 

да позволи съчетаването на системността, знаковата природа и когнитивните процеси 

без предпоставяне на резултатите от изследването чрез прилагането на дедуктивен 

подход. Възприетият индуктивен метод на анализ наложи съпоставянето на подсистеми 

между езиците в светлината на цялата езикова система, а целта на съпоставката са 

универсалните характеристики на съответната подсистема. По този начин 

универсалните особености не се предпоставят като задължително условие за 

системността на езика (както е при минималистите и когнитивистите). Индуктивният 

подход отвежда резултатите от отлично проучения системен характер на езика през 

типологизиране на универсалните му свойства до потенциалните невробиологични 

процеси, които може да обяснят универсалността на името и глагола. Така изготвената 

методология на работа не се нуждае от специфична теоретична рамка, а само от 

позоваване на системния характер на езика чрез паралелите между стойност / функция / 

реализация в системата. А описанието на граматичните категории е извършено в 



5 
 

теоретичен и типологичен план въз основа на най-съвременните и достъпни за мен 

изследвания върху всяка една категория (или група от категории), които да отразят 

новите доказателства за структурата, съдържанието и реализацията им.  

Предмет на изследването несъмнено са универсалните особености на името и 

глагола. Но поради техния системо- и структуроопределящ характер обект на анализа е 

съпоставката на всички свързани с тях граматични категории в девет неродствени, 

ареално дистанцирани и типологично различни езика по света, избрани на случаен 

принцип, при който все пак доброто документиране на системата им бе водещо 

(флективните езици не са представени, тъй като този тип е широко разпространен сред 

съвременните индоевропейски , и не само, езици, поради което всички читатели на този 

труд познават добре поне един подобен език; все пак в съпоставителните анализи са 

включени позовавания, където е нужно, и на флективни езици). Другите критерии в 

подбора на езиците бяха жизнеспособността на езика и, където е възможно, 

регионалната му значимост. Морфологичният и контенсивният тип на езиците също 

бяха взети под внимание, за да бъдат проследени типологичните характеристики на 

отделните категории, като за изготвянето на схемите на контенсивното развитие, 

изведени в края на всеки раздел със съпоставителни анализи на категориите, използвах 

предварително обработена база данни от 20 езика.  

 Тъй като индуктивният подход изисква да не се предпоставя теоретичното 

знание пред емпиричния материал, а обратното – емпиричният материал да послужи за 

формулиране на теоретичното знание, описанието на съпоставените категории не е 

изведено в специално изработена теоретична рамка, насочваща към дедуктивно 

описание на категориите, основано на малък брой езици. В съответствие с по-

съвременните типологични изследвания, използвaщи по-широк езиков корпус, първо е 

изготвена съпоставителна анкета и е дадено системно описание на езиците, обект на 

изследването, и едва след това е изложена теоретичната база, която би могла да изясни 

явленията, наблюдавани в съпоставяните езици. Сравнително малкият брой подбрани 

езици е компенсиран с позоваване, където е възможно, на ареалното и генетичното 

разпространение на съответната езикова структура и на неродствени и ареално далечни 

езици извън корпуса. Потенциално универсалните категории са проследени в тяхното 

типологично развитие, като голямата част от изводите са със статус на обоснована 

хипотеза, доколкото пълното им доказване или опровергаване изисква работа със 

значително по-представителен корпус. При това, подобно мащабно начинание е трудно 

постижимо и предвид системния подход на съпоставката, което донякъде обяснява 
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защо повечето типологични (и донякъде универсалистки) изследвания са посветени на 

конкретна езикова структура, а не на взаимообусловени системни стойности. 

Първичността на разглежданите тук категориални матрици обаче не предполага такъв 

фрагментарен подход. Ето защо се обследва системната стойност на всяка граматична 

категория (а не конкретна реализация или стилистична употреба) и потенциалната ѝ 

универсалност, като така се установява нейната отнесеност към името, глагола и/или 

пропозицията. По този начин, чрез установяване на потенциално универсалните 

категории на името и глагола, се стеснява потенциално универсалното съдържание на 

последните. Тоест универсалната същност, или функционалност, на името и глагола се 

разкрива чрез изследване на потенциално универсалната им системна стойност, 

реализирана в езика посредством граматичните категории, които ги характеризират. 

Така въпреки относително ограничения корпус обоснованите хипотези са със 

сравнително голяма степен на вероятност, тъй като произтичат от типологична и 

системна доказаност на изводите. 

 Основната цел на изследването е да се разкрие съдържанието на категориалното 

значение на името и глагола и да се изясни тяхната логико-ментална същност. Макар 

изковаването на системна логико-ментална дефиниция на тези категориални матрици 

да не е сред задачите на настоящата разработка, съответната дефиниция би могла да се 

изведе от заключенията, предложни в респективните аналитични части на работата. 

Конкретните задачи, които трябваше да реша за осъществяването на основния замисъл, 

са следните:  

1. Критичен исторически преглед на вижданията по проблема през вековете, 

който обхваща гледищата за името и глагола и техните категории, както и 

тезите за произхода им от древността до раждането на идеята за системния 

характер на езика (Сосюр). 

2. Обособяването на два етапа в историята на проблема – филологически (дори 

по-скоро философско-филологически) и лингвистичен с цел доказване на 

анахроничния характер на съвременните разбирания по въпроса за 

същността на името и глагола. 

3. Кратък критичен анализ на всяка една от по-разпространените дефиниции за 

името и глагола в съвременното езикознание с цел обосноваване на 

несъстоятелността им от гледна точка на системо- и структуроопределящия 

логико-ментален характер на основните категориални матрици. 
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4. Изясняване на това що е то универсалия и универсална характеристика, 

както и средствата за установяването им в езика. 

5.  Изготвяне на дескриптивни справки за всеки един от изследваните езици с 

цел описанието им като система от определен езиков тип на базата на 

съпоставителна анкета. 

6. Типологична съпоставка на всяка една от граматичните категории (група от 

категории), характерни за името и глагола, с цел извеждане на присъщите им 

– потенциално универсални – номинални, вербални и пропозиционални 

черти. 

7. Съпоставка на системните стойности на името и глагола в разглежданите 

езици, свеждане на резултатите до потенциални универсални характеристики 

и идентифициране на съответстващите им логико-ментални процеси. 

3.  Структура на дисертацията 

С оглед на постигането на заложената цел и произтичащите от нея задачи 

изследването е построено в три части (с формата на Хегелова триада) с увод и 

заключение. Част първа се състои от две глави. В първата в дихотомичен порядък са 

изложени историята на описанието на името, глагола, техните категории и зараждането 

им. Включването на основните теории за глотогонезата бе продиктувано от две 

обстоятелства – заради чертите от същността на езика и естеството на категориалните 

матрици, които разкриват (макар и непряко), и защото много точно осветляват 

философските корени на съответното течение или школа. Втората глава съдържа 

критичен анализ на съвременните схващания за името и глагола, корените на някои от 

които са лесно проследими през вековете, и на проблема за езиковите универсалии. 

Въпреки че универсалиите също имат своята предистория, особено в универсалната 

граматика на Пор-Роаял, във втора глава те са разгледани като начин на мислене за 

езиковите факти. Представени са двата основни подхода, на Чомски и Гринберг, както 

и някои от спорните им страни. В заключителната част са посочени критериите, които 

трябва да съпътстват откриването на универсалните черти на езика като система. 

 В противовес на първата част, Част втора е съсредоточена около езиковите 

факти. Съставена е от три глави. Първата се спира на терциум компарационис и на 

някои методологични и терминологични уточнения, но главната ѝ задача е да предложи 

съпоставителен въпросник, който да послужи за основа на морфосинтактичните 

описания на обследваните езици. Във Втора глава тези описания са представени в 

обратен на традиционната морфологична типология ред, т. е. от синтетичните към 
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аналитичните средства. За да се постигне по-голяма обективност на описанието, при 

изготвянето на морфосинтактичните справки са използвани от два-три до повече от 

десет източника. Във всеки един от случаите е следвана приетата за този език 

терминологична база. Това е направено и с цел да се избегне погрешно цитиране на 

източниците. Придържането към употребата на авторовите термини (често не особено 

общоприети) на съответните изследователи е преодоляно в Част трета, където 

терминологията е уеднаквена съобразно теоретичната рамка, в която се разглежда 

съответната категория. Част втора завършва със съпоставителна таблица, която 

обхваща всички резултати от типологичните морфосинтактични справки, като се 

отчита реализацията на съответната категория или отсъствието ѝ в конкретния език, 

както и средствата за функционалното ѝ изразяване, ако тя не е налична, но са развити 

компенсаторни механизми. По този начин се установява противовесът между 

теоретичните постановки за универсалиите от Част първа и приведените емпирични 

езикови факти. Освен това, представените факти от само себе си оспорват валидността 

на някои от цитираните дефиниции (сведени напр. до аргументи/предикат, при условие 

че в редица езици е установено наличието на прагматичната опозиция топик/предикат). 

 Последната част съдържа три глави, посветени съответно на типологичен 

съпоставителен анализ на системната стойност на номиналните категории, на 

вербалните категории и на категориалната същност на името и глагола, като последната 

се извежда въз основа на потенциално универсалните им характеристики. 

 В заключението се представят основните типологични и най-вече концептуални 

резултати, постигнати в хода на разработката. Очертават се и възможностите, които те 

разкриват за някои нови теоретични постановки. 

Библиографията съдържа 272 заглавия, от които около една трета, или 84, са 

издадени след 2000 г., и включва единствено цитираната литература, като не са 

посочени десетките трудове и монографии, които ползвах за изграждането на 

емпиричната и теоретичната база на изследването. Като обем работата обхваща 430 

стандартни машинописни страници. 
 

ЧАСТ ПЪРВА. ВЪВЕДЕНИЕ 

Глава първа: Исторически преглед на проблема 

 Историята на проблема за същността на името и глагола е разгледана в два етапа 

– филологически и лингвистичен. Първият обхваща периода на търсения на обяснение 

за частите на речта и генезиса на езика, започващ още у древните цивилизации. 
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Проследени са основните схващания у трите или четирите сямостоятелни езиковедски 

традиции – древноиндийската, китайската, античната и арабската. Установява се, че 

въпреки че по-голяма известност са придобили старогръцките концепции, на практика 

силното развитие на съвременното езикознание от ХІХ в. насам не би било възможно 

без значителното влияние на арабските и най-вече на древноиндийските граматики.  

Прегледът на историята на проблема започва с някои по-малко разпространени 

възгледи от лоното на човешката цивилизация и култура, оказали влияние върху 

основоположниците на първите езиковедски традиции. Представят се египетски, 

шумерски, хетски, угаритски и финикийски съчинения, при които водещ е 

педагогическият им характер и традуктологичната им същност.  

На изток, в Индия, по подобен начин древните религиозни химни станали 

неразбираеми и се нуждаели от семантико-етимиологични обяснения и коментари, 

групирани в списъци, наречени нигханту. Така около V – VI в. пр. н. е. се стигало до 

граматиката на Панини, „Осмокнижието“, което обобщава индийското познание за 

езика в около четири хиляди сутри, създадени не за интерпретация и правилно 

произнасяне на древните химни, а за нормите на книжовния език.  

Въпреки че третата самостоятелна езиковедска традиция, китайската, търпи 

известното индийско влияние, тя запазва своята самостоятелност и оказва голямо 

влияние върху изучаването на езика в Япония и съседните на Китай народи.  

За разлика от Индия и Китай, където има по-практическа цел, в древна Гърция 

интересът към езика възниква в лоното на философията и то сравнително късно. 

Централно място в първия етап от развитието му заемал спорът между натуралисти и 

конвенционалисти, продължен по-късно, макар и в нова посока, от аналогисти и 

аномалисти и от дескриптивисти и рационалисти, а във втория, александрийски етап, 

граматиката била издигната в самостоятелна наука. Крайъгълният камък между тези 

две фази са често противоречивите възгледи на Аристотел относно езика.  

Античните автори не се интересуват пряко от произхода на категориите, но в 

съчиненията им прозира разбирането за универсалността на възловите езикови и 

граматични характеристики, установени въз основа на старогръцкия и латинския език. 

Педагогическият характер на латинските граматики на Донат и Присциан способствал 

за широкото им приложение, а заедно с това и за разпространението през средните 

векове на идеята за универсалния характер на частите на речта.  

През ранното Средновековие интересът към езика на стария континент до 

голяма степен затихва. Латинският, издигнат в култ от християнството, се превърнал в 
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език на науката. Рационалистичната философия го разглеждала като модел на 

логическото мислене, което от своя страна подготвило почвата за големия философско-

лингвистичен спор между реалисти и номиналисти в началото на късното 

Средновековие и разпространението на идеите на универсалната граматика от 

модистите. 

 В този период на относителен застой в развитието на европейските 

лингвистични идеи, произлизащи от гръко-римската традиция, във възникналия през 

VII – VIII в. Арабски халифат била разработена система от практически знания за езика 

на основата на постиженията на античната философия (предимно на Аристотел) и на 

индийските граматики. След XIII век в Западна Европа древногръцките автори били 

почти напълно забравени. Благодарение на Кордоба и по-късно на Толедската 

преводаческа школа, в която араби, евреи и християни работели съвместно, огромно 

количество граматики, свещени писания и философски съчинения (най-вече преводни 

през арабски език и иврит) стигнали до западните мислители. Всичко това дало нов 

импулс в езиковедските изследвания на континента, привличайки интереса отново към 

проучването на езика.  

 На фона на общото безразличие на Западна Европа към езиковедските проблеми 

изпъкват два важни етапа в средновековното развитие на лингвистиката: философско-

лингвистичният спор между реалисти (Анселм Кентърбърийски) и номиналисти 

(Росцелин от Компиен) и философската граматика на модистите, при която съчетанието 

между латинския, схоластиката и интереса към общотеоретичните проблеми на езика 

довело до стремеж към изграждане на стройна система, опираща се по-скоро на 

логиката и дедукцията, отколкото на езиковите факти. Анализите на модистите 

загубват силата си едва през XVI в. под ударите на хуманизма. Макар работите им да 

били почти напълно забравени, интелектуалното наследство на модистите не изчезнало 

(например граматиката на Пор-Роаял, която описва и класифицира универсалните за 

всички езици явления).  

Във времената на Новата наука се оформя една методологична двуплановост, 

предопределена от две ренесансови философски течения – емпиризъм и рационализъм, 

поставени в рамките на прехода от религиозно-философския към естествено-

философския мироглед. Номиналисткият подход срещнал своите най-горещи 

привърженици в Англия в лицето на емпиристите Хобс и Лок. А рационалисткият – във 

Франция, където картезианството подтиква Арно и Лансло да създадат своята „Обща и 

рационална граматика“. Тези рационални основи на новата наука стимулирали 
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търсенето на небиблейски обяснения за произхода на езика, а натрупаните чрез 

Великите географски открития лингвистични данни за неевропейски езици открили 

хоризонта на съпоставителното езикознание. В резултат от това се появили две важни 

течения, които скоро се обединили в едно: историческото и сравнителното. Основният 

проблем на историзма, въпреки многото и интересни идеи, които разпространява, е 

невъзможността му да стъпи на анализа на езиковия материал. Непълнотата на 

умозрителността бива преодоляна едва след обединяването на този подход със 

сравнителните изследвания и превръщането му в първия научнообоснован диахронен 

лингвистичен подход.  

Научната динамика на XIX в. далеч не се ограничила единствено до 

сравнителните изследвания: братята Шлегел правят първите стъпки към езиковата 

типология чрез тяхната дарвинистка морфологична класификация на езиците, а през 

1820 г. с доклада на Хумболт „За сравнителното изучаване на езиците съобразно с 

различните епохи на тяхното развитие“ се полагат основите на лингвистичната наука, 

като се обосновава системният характер на езика (език/реч). Чрез изследванията на 

Хумболт и Шлайхер се ражда морфологията, при която с методи от естествените науки 

се целял анализ на думите в търсене на материята и формата на езика – значението, 

като сбор от понятията и образите, които изграждаме за нещата, и отношенията, в 

които те встъпват.  

Натуралистическата теория на Шлайхер обаче се оказва прекалено 

едностранчива и неспособна да обясни езиковите явления в цялост, което довело до 

отричането ѝ от страна на множество изследователи, като по този начин се открил 

пътят на психологизма в езикознанието, очертан най-ясно от една от основополагащите 

за съвременната лингвистика школа – младограматическата. Младограматиците, макар 

и в известен смисъл ученици и последователи на Шлайхер, не споделят изцяло 

виждането му за езика като природен организъм, защото за тях той съществува 

единствено в говорещия човек и защото психическите и физическите дейности, които 

човекът използва при усвояване на езика от предците си, остават неизменни с течение 

на времето. В тази посока младограматиците постановяват три основополагащи 

принципа, от които се ръководят в изследванията си: историцизъм, психологизъм и 

постоянство и безизключителност на фонетичните закони. С въвеждането на горните 

принципи наложили т. нар. емпиричен или атомистичен подход към езика, според 

който относно развоя на езика може да се мисли единствено еволюционно, въз основа 

на колкото е възможно по-богат илюстративен материал от един времеви интервал. 
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Така се създали два забележителни вида закони – фонетичните закони и законът за 

езиковите аналогии, както и основите на теоретичния синтаксис (Паул). 

В разгара на историческия подход към езика и на властващото влияние на 

младограматиците, Фортунатов изучава езика като система от отношения и полага 

устоите на формалното направление в лингвистиката и на Московската лингвистична 

школа, която начертава пътя за преодоляване на младограматическия модел. Отказът  

от психологизма и историзма в името на чисто езиковедските критерии и 

математическата точност, приложени към синхронните изследвания, става причина 

нерядко Московската школа да бъде обвинявана в прекален формализъм. 

Встрани от този спор между отделните лингвистични подходи към езиковите 

факти (исторически, натуралистични, психологически и формалистки) остават кръг от 

учени, водени от Бодуен де Куртене, които образуват силна, макар и малобройна, 

теоретична лингвистична школа – Казанската. Значението ѝ е от изключителна важност 

в световен мащаб, защото главните ѝ тезиси залягат в основата както на 

структуралистичния подход, така и на съвременната лингвистика изобщо. Чрез 

принципа на хронологията Бодуен затвърждава системния характер на езика като 

резултат от тесните връзки и взаимоотношенията между елементите през отделните 

периоди на неговата история, без да подминава и влиянието на психо-социалните 

фактори. В по-късните си творби Де Куртене задълбочава още повече концепцията си 

за езика като система, като я раздробява на три подсистеми – фонетична, морфологична 

и синтактична. Крушевски, от друга страна, вниква до такава степен в системността на 

езика, че успява да различи двата основни вида структурни отношения между 

езиковите единици: асоциациите по сходство и асоциациите по близост. Но може би 

най-големият принос на Казанската школа се състои в обстоятелството, че активната 

кореспонденция на Бодуен и Крушевски със Сосюр спомага изключително много за 

установяването на идеите на структурализма, а въз основа на трудовете на нейните 

представители се съставят изследователски програми в Пражката функционална школа, 

Копенхагенския кръжок, в Масачусетския клон на американския структурализъм (чрез 

Якобсон) и др., което оказва осезаемо влияние върху цялата езиковедска наука на ХХ в. 

Езикът е система от произволни (арбитрарни) знаци. Това твърдение слага край 

на цяла една епоха в езикознанието и открива хоризонтите пред една самостойна наука 

и множеството ѝ подразделения, които на свой ред ще се обособяват в продължение на 

години след издаването на „Курса по общо езикознание“ на Сосюр. Швейцарският 
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езиковед изгражда стройна теория от ясни понятия, превърнала се в крайъгълен камък 

на всяко общоезиковедско изследване от 1916 г. насам. И макар да не е първият, съзрял 

редица особености на езика, като неговата системност, социалната му природа, 

разликата език/реч, двойствеността на лингвистиката и т. н., голямата заслуга на Сосюр 

е, че той „е дефинирал в ясна и категорична форма вече споменатите и някои други 

идеи, като е извлякъл някои от тях от латентното им състояние, включил ги е в една 

стройна теоретична система, в едно органично цяло“ (Бояджиев 2000: 252). 
 

Глава втора: Категориите, категориалните матрици и езиковите универсалии 

1.2.1 Дефиниции за името и глагола 

В първия раздел от Глава втора е представена концепцията на Косериу, който 

продължава структуралистичните традиции на Сосюр и извежда системния характер на 

езика като негова най-значима съшност. Изложено е разделението по равнища на 

системата на езика и на различните значения, предложено от Косериу (1981: 283 – 284) 

с твърдото убеждение, че само то отговаря на критериите за диахронен системен анализ 

на езика. Според учения  в езика може да открием едновременно три семантични плана 

с техните специфични особености, съответстващи на три равнища на езика и три 

отправни перспективи към умението да общуваме чрез език (пак там: 273): 
 

Перспектива 

Равнища 
Умение Продукт Съдържание 

Универсално Говорни умения всичко „изговорено“ Обозначение 

Историческо Езикови умения специфичен език Значение 

Индивидуално Изразни умения „текст“ Смисъл 
 

Смисълът на текста се изгражда с помощта на изразните умения, или чрез 

индивидуалното съчетаване на исторически изградени значения, които са няколко вида 

в съответствие с техниките на обозначението: лексикално, категориално, 

инструментално, структурално (или синтактично) и онтично (Косериу 1978: 136 – 137). 

Първите две исторически създадени значения са присъщи на думите, третото на всяка 

морфема, била тя отделна дума или не (указващо функцията на съответната морфема), 

четвъртото е свойствено на комбинацията от лексемни или категоремни единици с 

морфеми, изпълняващи синтактични функции при съгласуване в изречението 

(изразяващи идеите напр. за единственост, множественост, несвършеност и т. н.), а 

последното, пето значение, се предава единствено от изречението и оформя неговия 

комуникативен статус (утвърдително, отрицателно, заповедно и т.н.). Направените 
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разграничения са основополагащи за системния анализ на обследваните в дисертацията 

езици: лексикалното и категориалното значение структурират съвместно съдържанието 

на езиковите знаци (думите), което инструменталното значение конкретизира; 

синтактичното значение структурира изречението, като съгласува неговите 

компоненти, а онтичното значение задава онтичния му статус, произтичащ най-общо от 

интенционалния характер на речта. На тази основа е съвсем логично да се приеме, че 

ако лексикалното значение предава онези съдържания от понятието и менталния образ 

на извънезиковия реферет, които не зависят от категориалната принадлежност на 

думата, категориалното значение е онова, което отличава името от глагола. Ето защо, за 

да претендира за общовалидност, тяхната дефиниция трябва да се основава на 

съдържателната страна на категориалното им значение. 

Нито една от по-разпространените дефиниции на името и глагола не отговаря на 

посоченото изискване. В потвърждение на това заключение в разработката се прави 

кратък критически анализ на следните пет дефиниции, като се изтъква същественият 

принос на последните два критерия за съвременните схващания по въпроса:  

1. Семантичен критерий същност – действие. 

2. Синтактичен критерий аргументи – предикат 

3. Психологически критерий статика – динамика 

4. Морфосинтактичен критерий автономност – неавтономност 

5. Семиотичен критерий референция – предикация. 
 

1.2.2. Езиковите универсалии 

В този последен раздел от Първата част се проследяват зараждането на идеята за 

езиковите универсалии и трите исторически етапа, през които преминава изучаването 

им. Прегледът на съвременното състояние на въпроса се простира от доклада на 

Якобсон на VIII-мия конгрес на лингвистите в Осло, през „Меморандума за езиковите 

универсалии“ на Гринберг, Дженкинс и Осгуд, до двата антагонистични подхода, 

използвани понастоящем – дедуктивния на Чомски и индуктивния на Гринберг (Комри 

1989: 2). Отсяването на съществените разлики между тях (обхват на изследваните езици 

в корпуса, степен на абстрактност на анализа и тълкуване на установените 

универсалии) мотивира в най-голяма степен възприетия в дисертацията индуктивен 

емпиричен подход, обусловен от представените накратко основни принципи за 

откриването на универсалните свойства, формулирани от Ленинградския типологичен 

кръжок. 
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ЧАСТ ВТОРА. МЕТОД НА СЪПОСТАВКА И ЕМПИРИЧНИ ДАННИ 

Глава първа: Съпоставителен метод и инструменти 
 

2.1.1. Терциум компарационис 

Основната трудност, която срещат съпоставителните изследвания на 

неродствени езици, е методът на съпоставка – т. нар. „терциум компарационис“. С цел 

да се сведе до минимум рискът от едностранчивост и за да се избегне прилагането на 

неподходящи критерии за анализ, което би довело до налагане, а не до откриване и 

проследяване на идентични структури, се предлага основните категориални матрици да 

бъдат изследвани и описани, като се погледне „отвътре-навън“ през системата на всеки 

един от включените в работата езици. Това би могло да стане единствено чрез 

използване на смесена структурално-типологична методология с функционално-

системен подход, която да укаже и определи функциите и особеностите на 

граматичните категории, характерни за системата на езиковия тип на изследваните 

езици. 

Единственият според мен възможен път подобно начинание да бъде 

осъществено е чрез описание на исторически обособената система на изследваните 

езици. По този начин, чрез схематично представяне на слово- и формообразувателните 

процеси ще бъде регистрирано присъствието или отсъствието на определени езикови 

структури, тъй като тяхното наличие или отсъствие в езиците предоставя по-ценна 

информация за организацията на системата, отколкото конкретните им исторически 

проявления. Поради тази причина съпоставката ще се осланя предимно на логически и 

транслационни подходи, които да установят междуезиковите еквиваленти при 

изразяването на съдържанието на съответните граматични категории в неродствени и 

типологично несходни езици. Опитът да се проследят типологично многопластовите 

измерения на граматичните категории цели да бъдат обединени в едно съдържателно 

цяло, което да позволи определянето на универсалния им характер. Ако се окаже 

невъзможно, това ще означава, че съответните категории са исторически обусловени за 

определен тип езици и не може да послужат за конкретизиране на категориалното 

значение на името и глагола в плана на обозначението. 

За тази цел преди съпоставката и дефинирането на граматичните и езиковите 

категории първо е изготвено описание на емпиричните данни, изградено въз основа на 

въпроси, свързани не толкова с формални белези, колкото със семантични категории, 
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независимо от тяхното морфосинтактично проявление. Семантичните категории се 

тълкуват в съответствие със схващането на Бондарко (1988: 12) като „основните 

инвариантни категориални признаци, семантични константи, встъпващи в един или 

друг вариант на езиковите значения, оформени с различни изразни (морфологични, 

синтактични, лексикални, а също и смесени) средства“. Основните семантични 

категории, от своя страна, може да бъдат сведени до универсални значения чрез 

окрупняването им и отнасянето им към по-общи и обемни категории (Ярцева 1981: 23). 

Предвид посочената възможност е напълно целесъобразно да се направи опит да се 

отделят историческите от универсалните съдържания. Само така би могло да се спази 

основният принцип на компаративистиката, принципът на сравнимост, защото ще се 

съпоставят съдържания от едно и също равнище на езика (семантичното), а не 

разнородни формални проявления (морфофонемни, морфологични, морфосинтактични, 

синтактични). 

Мнението на Данчев (2001: 49), че основен проблем при изследването на 

неродствени езици са именно критериите за съпоставимост, е надеждна основа за 

изграждане на принципа на съпоставяне, а именно: при изследваните езици ще се търси 

не толкова транслация между граматичните категории, а тяхната вътрешносистемна 

стойност по отношение на релевантните характеристики на името и глагола. С други 

думи, чрез типологизация и съпоставка ще се направи опит да се изясни най-напред 

съдържанието на съответната граматична категория, след това да се регистрира 

наличието или отсъствието ѝ във всички езици от корпуса и накрая ще се извърши 

типологичен анализ, който да открои универсалните от историческите ѝ особености. 

За да бъде постигната интегралност на анализа, освен съпоставянето на слово- и 

формообразувателните механизми, в предложения терциум компарационис от смесен 

тип следва подробно да се извърши и съпоставка на граматично (морфосинтактично) 

равнище на анализираните езици. Това се налага заради възможността една граматична 

категория в даден език да се структурира на морфологично равнище (чрез деривация и 

флексия), а в друг език да се прояви на морфосинтактично и синтактично равнище. 

Тази възможност логично води до необходимостта от използването и на семантико-

функционални критерии за установяване на семантичните категории. С други думи, 

особено важно за целите на дисертацията е описанието по всеки от изследваните езици 

да е триразредно и да включва наличните граматични категории, средствата за 

формалната им реализация и принадлежността им към номиналната фраза, вербалната 

фраза и/или пропозицията. За по-добро онагледяване получените резултати ще бъдат 
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обобщени в таблица При последващата съпоставка най-напред по семантико-

фукционален принцип следва да се обвържат граматичните със семантични категории и 

да се проследят типологичните им особености, което ще гарантира отделянето на 

универсално обозначителните от конкретните исторически черти на семантичните 

категории. Едва тогава ще може да се отсеят присъщите на името и глагола категории и 

да се сведат съответно до по-общи и първични същностни характеристики. 

Като цяло настоящото съпоставително изследване по своето естество е 

системно-функционално и това предполага задължително да се използват не само 

синхронни, но и диахронни данни за семействата на анализираните езици. Този 

допълнителен подход има за цел да разкрие закономерности с по-голяма степен на 

универсалност, защото се позовава не само на синхронното състояние на езиковите 

системи към момента, но и на предходни техни състояния. Това, разбира се, не е 

възможно за всички компоненти на съпоставката, включващи, както бе посочено по-

горе, семантичните специфики както на слово- и формообразувателните механизми, 

така и на морфосинтактичното равнище на езика. Търсеният резултат е чисто 

теоретично описание на категориалните матрици на името и глагола, предмет на 

изследването, от гледна точка на езиковия тип и езиковата система и свеждането им до 

когнитивни процеси, което привнася и допълнителна когнитивна перспектива в този 

иначе чисто структурален анализ.  

Изградената по този начин съпоставителна методология е базирана на 

индуктивен подход, подчинена е на единен семантичен критерий на съпоставка на 

девет генетично, ареално и културно несвързани езика и се опира на множество 

източници. В този смисъл тя не притежава могъща евристична сила, но гарантира 

несубективност и позволява разглеждането на семантичните категории като 

взаимосвързани структури от една единна система с различни езикови реализации. 
 

2.1.2. Методологични и терминологични уточнения 

Всяко изследване от подобен род неизменно се сблъсква с редица 

методологични и терминологични трудности. Те се състоят основно в избора на един 

или друг инструмент за решаването на поставените задачи и на един или друг от почти 

равностойните термини, употребявани в научна литература. В този раздел се 

обосновава научността на приложения подход, внасят се някои терминиологични 

уточнения и се прави изключително кратък преглед на типологичните класификации, 

използвани при съспоставката на граматичните категории, като се обръща специално 
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внимание на най-значимата (за целите на това изследване) от тях – контенсивната 

типология (Климов 1983). В обобщен вид тя може да се представи по следния начин:  
 

  Класен Активен Ергативен Номинативен 

Л
ек

си
ка

 

Съществително 

 

Глагол 

 

Множество 
предметни 

класове 
(?) 

Активени ~ 
инактивни 

класове 
Активни ~ 
стативни 

 
Ø 
 

Агентивни ~ 

фактитивни 

 
Ø 
 

Преходни ~ 

непреходни 

С
ин

та
кс

ис
 Конструкция 

на изречението 

Допълнения 

 

 
 
? 

Активна ~ 

инактивна 

Близко ~ 

далечно 

Ергативна ~ 

абсолютивна 

«Пряко ~ 

косвено» 

Номинативна 

 

Пряко ~ 

косвено 

М
ор

ф
ол

ог
ия

 

Номинално 

склонение 

Глаголно 

спрежение 

 
Ø 

 
Множество 

класно-лични 

афикси 

Активни ~ 
инактивни 

падежи 
Активни ~ 
инактивни 

редове лични 
афикси 

Ергативни ~ 
абсолютивни 

падежи 
Ергативни ~ 
абсолютивни 
редове лични 

афикси 

Именителен ~ 
винителен 

падеж 
Субектни ~ 
(обектни) 

редове лични 
афикси 

 

За целите на анализа се използва специално изготвена съпоставителна анкета 

(а не език еталон), която задава основните семантични, формални и функционални 

параметри за установяване на наличието на средства за изразяване на семантико-

функционалните категории. Този метод позволява първо да се докаже самото 

съществуване на отделните категории и едва след това да се проследят начините, по 

които се реализират те. Така се постига ограничаване на съдържанието на конкретните 

семантични категории, свързани с името и глагола. Впоследствие чрез налагане на 

семантико-съдържателните полета на тези категории, извлечени от анализа на 

системната структура на всички разглеждани езици, ще се откроят точките на 

застъпване, които да отведат до универсалните категориални характеристики на името 

и глагола. Веднъж разкрити, тези характеристики ще бъдат пренесени върху 

характеристиките на контенсивните езикови типове (единствено контенсивната 

типология отговаря на семантичния критерий на съпоставка), за да се потърси 

потвърждение на общовалидността на установените универсални характеристики. 

 2.1.3. Сравнителен въпросник 

 Дескриптивните справки на всеки един от анализираните езици включва 

информация по следните въпроси, които разкриват системните особености, типа и 

конкретните проявления на семантико-функционалните категории: 

 а) Обща информация 
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– Генеалогична принадлежност 

– Географско разпространение 

– Приблизителен брой носители 

– Брой диалекти 

– Други важни обстоятелства 

 б) Система на езика 

– Езиков тип 

o морфологичен тип 

 според класическата типология 

 според модела на Сапир 

o контенсивен тип 

– Структура на словореда 

– Синтагматична организация (ядро — зависим компонент) 

– Форма на изразяване на синтактичните отношения 

o предимно аналитично 

o предимно синтетично 

 преобладават префикси 

 преобладават суфикси 

 смесено 

o смесено / различно 

в) Слово- и формообразуване 

– Функционална транспозиция 

– Словообразуващи средства (морфологична транспозиция) 

o за образуване на имена от глаголи 

o за образуване на глаголи от имена 

– Формообразуващи средства 

o парадигматични 

o синтагматични 

г) Име 

– Морфологична структура 

– Средства за изразяване на: 

o клас /род 

o число  

o падежни отношения 

o членуване 

o притежание 

– Други категории и средства за изразяването им 
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д) Глагол 

– Морфологична структура 

– Средства за изразяване на: 

o лице 

o клас / род 

o число 

o време 

o вид 

o наклонение 

o залог 

– Други категории и средства за изразяването им 

е) Категориални характеристики на изречението 

ж) Други релевантни граматични особености 
 

В резултат от описанието към  всеки език е изготвена следната таблица, която да 

обобщи описанието на семантико-функционалните му категории и средствата за 

изразяването им: 

Отнася се 
Вид                     към: 
на категорията 

 
Име 

 
Глагол 

 
Пропозиция 

Падеж    

Членуване    

Притежание    

Число    

Клас/род    

Лице    

Време    

Наклонение    

Вид     

Залог    

Други категории    

Словоред    

 

В края на дескриптивната част събраната информация е схематично представена 

в една обща съпоставителна таблица на изследваните езици (вж. по-долу стр. 27), която 

служи за основа на съпоставителните анализи в Част трета. 
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Глава втора: Дескриптивни справки 

2.2.1. Категориите в полисинтетичните езици  

2.2.1.1. Навахо (Северна Америка) 

 Подобно на повечето атабаски езици, по морфологичен тип навахо е 

полисинтетичен и глаголно доминиращ, тъй като в ежедневната реч имената често се 

използват без никаква флексия или само с посесивен префикс, а глаголите образуват 

комплекси с множество слово- и формообразуващи префикси. Той е сложен смесено 

релационен език с инкорпорираща техника. В резултат от тази техника в някои случаи 

при комбинирането на два префикса се получава не сборно, а трето, ново значение, 

както показва направеният преглед на модално-аспектуално-темпоралната му система. 

 Без съмнение, от контенсивна гледна точка навахо е активен език с основен 

словоред СОГ (активна конструкция), което е необичайно, имайки предвид, че е 

преобладаващо префигиращ. Субектно-обектните отношения се изразяват чрез 

представки, инкорпорирани към глаголната основа. В номиналната синтагма 

притежателят се поставя преди притежаваното име. 

2.2.1.2. Инуит (Арктика) 

 Инуит често се употребява като учебен пример за полисинтетичен език. Освен 

това е глаголно доминиращ, защото нерядко имената се инкорпорират в глаголния 

комплекс. Той е почти изцяло суфигиращ и е от сложен тип смесено релационен език с 

инкорпорираща техника. Думата може да съдържа от една до над двадесет морфеми, 

като в начална позиция стои основата, чието значение се модифицира последователно 

от две групи суфикси – деривационни, със силен лексикален заряд, и флективни 

окончания, изразяващи предимно граматични съдържания. 

 От контенсивна гледна точка инуит е ергативен тип с нефиксиран словоред СОГ, 

както може да се очаква за суфигиращ език. Субектно-обектните отношения се 

изразяват чрез падежи, сред които изпъкват абсолютивният и ергативният (релативен, 

както го наричат специалистите по тези езици). В номиналната синтагма определящото 

име (притежателят) обикновено предхожда определяното (притежаваното). 

2.2.1.3. Кечуа (руна сими, Южна Америка) 

 Кечуа са полисинтетични, изцяло суфигиращи и глаголно доминиращи езици. Те 

са от сложен чисто релационен тип с инкорпорираща техника (по Сапир). От 

контенсивна гледна точка са номинативен езиков тип. 

Изключенията от слово- и формообразуващите правила са рядкост. Съставни 

думи не се срещат често, префикси не се използват. Определящото име обикновено 
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предхожда определяното. Основният словоред на главното и простото изречение е 

свободен, макар да се наблюдава предпочитание към СОГ, който е задължителен при 

наличието на подчинени субстантивирани изречения. Субектно-обектните отношения 

се изразяват чрез падежните суфикси към номиналната фраза. 
 

2.2.2. Категориите в аглутинативните езици  

2.2.2.1. Джапу (Австралия)  

 По морфологичен тип джапу определено е аглутинативен език, както и повечето 

юулнгу. Освен това е номинално доминиращ, тъй като глаголната система не е така 

богато организирана както номииналната, и е сложен чисто релационен език, разчитащ 

на аналитична техника с преобладаващо морфологично оформяне чрез суфикси.  

 Според контенсивната класификация би следвало да се постави в рамките на 

ергативния тип, макар да е отдалечен от еталона. Имената се разделят на различни 

класове според семантико-функционалните си особености, от които най-релевантен е 

признакът одушевеност/неодушевеност, и се делят на отчуждими и неотчуждими. 

Освен това падежната система е от смесен ергативно-номинативен тип: имената, 

въпросителните местоимения и детерминатите се скланят по ергативно-абсолютивен 

модел, докато личните местоименията съблюдават номинално-акузативна организация. 

 Обикновено начална позиция в изречението заемат агенсът на преходните или 

субектът на непреходните глаголи, следвани от обекта, ако има такъв, и глагола 

(инактивна конструкция). Все пак сложната падежна система позволява до голяма 

степен свободен словоред, при който вариациите от посочената подредба се възприемат 

като експресивно или стилистично маркирани.  

 По отношение на последователността на компонентите в именната синтагма 

(която сама по себе си може да бъде обособена като независимо и пълнозначно 

изречение) се наблюдават два случая: на синтагма с ядро име с човешки референт и с 

ядро име с нечовешки референт. Докато в първия случай номиналната група започва с 

местоимение (най-често лично), следвано от самото име, във втория името се 

предхожда от показателни местоимения или именни детерминатори (производни 

прилагателни, генитивни конструкции и други), които се подреждат от по-общо към 

по-частно значение, а го следват квантификатори или модификатори, изменящи 

значението на ядрото. С други думи, модифициращото следва модифицираното и, 

съответно, притежателят следва притежаваното име. 

 2.2.2.2. Суахили (Африка) 
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 Суахили, или както е по-правилно да се нарича кисуахили, е аглутиниращ език 

от номинално доминиращ тип. Той е почти изцяло префигиращ и е от прост смесено 

релационен тип с аглутинираща синтетична техника според класификацията на Сапир. 

Прави впечатление, че глаголната морфология е много усложнена – подобно на 

полисинтетичните езици разполага с единадесет позиции за изразяване на различни 

релационни съдържания, като основата е на три позиции (за деривационни, модални и 

плурални суфикси) от края на думата. За разлика от полисинтетичните езици обаче, не 

използва инкорпорираща техника, поради което е класифициран като аглутинативен. 

 От контенсивна гледна точка кисуахили е късно класен тип, почти в преход към 

активен, тъй като опозицията в някои номинални класове преминава към 

одушевеност/неодушевеност на основата на активност/неактивност. Класовото 

съгласуване е по-силно от съгласуването по признака одушевеност, което означава, че 

семантичните признаци имат превес над лексикалните. Словоредът е свободен, като 

неутралният е СГО, при което топикализираните елементи се изместват вляво, а темата 

вдясно. Субектно-обектните отношения се изразяват чрез съгласуване на класовите 

маркери както в номиналната фраза, така и в глаголния комплекс. В именната синтагма 

определящото име (притежателят) следхожда определяното (притежаваното).  

2.2.2.3. Тагалски език (Тихоокеански регион) 

 Определянето на езиковия тип на тагалския не е лека задача, защото макар да е 

един от най-добре проучените филипински езици, той е обект на сериозни дискусии 

сред изследователите (особено предвид синтактичните му особености). Отличава се със 

сложна аглутинираща морфология при глагола и частично изолираща флексия на името 

(за разлика от аглутиниращата деривация) – частично, защото имената не изразяват 

почти никакви граматични категории, а номиналните показатели за 

падеж/членуване/фокус се изписват отделно като проклитики, въпреки че нито носят 

собствено ударение, нито може да се появяват самостоятелно. В този смисъл не бива да 

ги приемаме за фонологично обособени независими думи, а като аналитично средство 

за изразяване на определени функции в рамките на изречението. Не трябва също така 

да се изключва възможността отделното изписване на тези маркери да се дължи на 

колониалните испански и английски аналитични традиции. За целите на изследването 

се приема, че тагалският е аглутиниращ език със смесена техника за изразяване на 

граматичните и синтактични отношения както чрез афиксация, така и аналитично. 
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 Тази аглутинираща техника с елементи на изолиране категорично определя 

езика като сложен чисто релационен по класификацията на Сапир – изразява както 

конкретни, така и чисто формални понятия (напр. номиналните маркери).  

 От контенсивна гледна точка езиковият тип на тагалския също е преходен – в 

най-обстойната граматика, тази на Шахтер и Отанес от 1972 г., той е представен като 

ергативен, но други изследователи (Химелман 2005 и Крюгер 1993 например) го 

приемат за номинативен. В дисертацията натежава по-скоро мнението в полза на 

ергативността, макар и частична, с аналитично изразяване и в преход към номинативен 

тип, заради функцията на глаголите (диатезата на практика определя синтактичната 

функция на всяко от имената) и изреченската структура (има два ясно обособени и 

диаметрално разположени центъра – предикат и топик). Неутралният словоред е ГОС, 

като субектът е по-скоро топик, отколкото подлог (в традиционния смисъл на агенс), 

защото в зависимост от диатезата функцията на субекта може да се изпълнява от 

агенса, обекта, местоположението, бенефициента или инструмента на действието. 

 В номиналната синтагма ядрото и зависимият компонент може да се появят във 

всякаква линейна последователност (зависимият компонент се свърза към ядрото чрез 

специална аломорфна конекторна клитика, която освен това отнася и наречията към 

глаголите), но непрономиналният притежател обикновено следва притежаваното име. 
 

2.2.3. Категориите в коренните езици  

2.2.3.1. Мон (Югоизточна Азия) 

 В миналото протомон е имал напълно развита флективна и деривационна 

морфология, от която днес в този предимно аналитичен език са запазени малко реликти 

от префикси и инфикси, повечето непродуктивни. За разлика от ареалните си съседите, 

макар че е коренен, той не е тонален. За сметка на това е развил нещо подобно на 

тонална система с два регистъра – нормален, с ясна ороназална артикулация, и нисък, с 

гръдно-дихателна артикулация. Не използва и класификатори (така характерни за 

бирманския, тай и другите членове на китайско-тибетското езиково семейство). 

 Той е прост чисто релационен език. От контенсивна гледна точка е по-скоро 

ергативен тип, макар в глаголната парадигма да се наблюдават множество реликти от 

активния. При все това са налични и някои наченки на номинативен тип – основният 

словоред е АГО, а определящото име следва определяното. 
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 Категорично мон е глаголно доминиращ език. Това се потвърждава от серийните 

глаголи, както и от отношенията, в които влизат те с обекта на главния глагол при 

оформянето на предикатния коментар. 

 Изреченската структура е изградена предимно върху опозицията 

топик/коментар. Освен словоредът СГ/АГО, който е почти задължителен в 

подчинените фрази, в простите и главните изречения по прагматични причини може да 

се срещат и други – АОГ и дори ОАГ. Всяка подразбираща се част може да бъде 

пропусната с изключение на коментара дори когато той не е глаголен. 

2.2.3.2. Мандарин (Източна Азия) 

 Като повечето китайски диалекти мандарин е тонален език с ясна и кратка 

сричкова структура. Не е едносричков език, въпреки че е коренен. Той е прост чисто 

релационен език, открояващ се с аналитично изразяване на граматичните отношения. 

Ориентиран е повече към лексикалното съдържание и контекстуалното конкретизиране 

на значенията, а не към морфологично изразяване и граматичнa формализация. 

 Заради съществуването на номинализираща частица и склонността да образува 

серийни глаголи в настоящата класификация натежа по-скоро определянето на 

мандарин за глаголно доминиращ език, в който предикатът играе важна роля в 

синтактичната организация като опозиция на топика.  

 Определящото (номинализиран глагол или прилагателно, или друг зависим 

компонент) винаги прехожда определяното име, което е ядро на номиналната фраза. 

Водещ принцип в словореда са не отношенията между субект/предикат, а 

прагматичните отношения между топик и коментар. Субектът не е маркиран чрез 

фиксирана позиция, съгласуване или падеж, като в разговорната реч дори се изпуска. В 

рамките на предиката обектът може да заема различни позиции. 

 Липсата на преобладаващ словоред (въпреки че СГО има превес над СОГ), 

наличието на частица за страдателен залог и функционалната подялба на главните 

глаголи на два лексикални класа – активни (агентивни) и стативни (фактитивни) –

навеждат на мисълта, че мандарин е номинативен език с реликти от ергативния строй. 
 

2.2.3.3. Мистекски (Централна Америка) 

 Определянето на морфологичния тип на мистетския  е нееднозначно – на ниво 

дума е коренен език с изолираща техника, но при фразообразуването се наблюдават 

множество аглутиниращи характеристики. Според класификацията на Сапир е от тип Б 
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– сложен чисто релационен език, тъй като разполага с деривационни афикси. От 

контенсивна гледна точка е активен тип. 

Заради относителния му аналитизъм, разликата между дума и афикс е трудна за 

установяване. Според някои изследователи тя е въпрос на силабична дължина: 

основните елементи на мистекския включват няколко древни моносилабични афикса и 

голямо количество дисилабични коренни думи. Все пак границата морфема/дума не е 

толкова ясна, защото думите могат да се съкращават наполовина и да се превръщат в 

„коренни фрагменти“, които понякога функционират като афикси, а друг път като 

първи корени при словообразуването чрез съставяне.  

Думите и афиксите образуват различни фрази, състоящи се от номинално или 

вербално ядро с/без афикси, като изпълняват една единствена синтактична функция. От 

морфофонемна гледна точка, компонентите във фразите са семантично полунезависими 

и при произнасяне се държат като аглутинирани: синтагматичното ядро обикновено е 

заобиколено от двете страни от паузи, а афиксите – само от една пауза. 

Фразите образуват изречения и може да са съставени само от един корен или от 

съвкупност от атрибути, афикси и корени. В началото на изречението по принцип е 

разположена глаголната фраза, последвана от номиналните фрази за агенс и обект. Този 

словоред се обръща при нужда от емфатизация и топикализация на някоя от частите му, 

които преминават преди глагола.  

Както следва да се очаква от ГСО език, когато номиналната фраза е съставена от 

две имена, второто определя първото, а то има функцията на ядро. Според общото 

правило определящото име е също така и притежател на определяното ядро. Най-

сложните фрази започват с прилагателно за количество или числено име, последвани от 

ядрото, определящото име и завършват с прилагателно и/или показателно местоимение. 

 Синтактичните отношения се изразяват предимно по аналитичен път. Основна 

роля играе словоредът, въпреки че съществуват серия от частици (които маркират 

граматичните взаимоотношения на околните елементи) и няколко предлога (в по-

голямата си част производни от имената на частите на тялото).  
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Езици Инуит Кечуа Навахо Джапу Кисуахили Тагалски Мандарин Мон Мистекски 
Носители 80 хил. 10 млн. + 178 хил. 200 220 млн. 20 млн. + 840 млн. 950 хил. 445 хил. + 
Семейство Алеут Америнд. На дене Пама-нюнга Банту Австронез. Синотиб. Австроаз. Отоманг. 

Ез. тип 
 
 
 

Вид категория 

Полисинт. Полисинт. Полисинт. Аглут. Аглут. Аглут. Коренен Коренен Коренен 
Сапир Г Сапир Г Сапир Г Сапир Б Сапир В Сапир Б Сапир А Сапир А Сапир Б 
Ергативен номинативен активен ергативен Късен класен ергат./ном. номинативен акт./ергат. активен 
Глаголен Двойно дом. глаголен номинален Двойно дом. неутр. дом Глаголен глаголен номинален 
Суфигиращ суфигиращ префигиращ суфигиращ Префигиращ Смесен Аналитичен аналитичен аналитичен 

И
м

ен
н

и
 

Клас / род - 
 - 2 2 16 - + 

класификатори - 5 
съгласуване 

Число 2 (+1) 2 
оптативно 

+ / - 
преф., суф. 

+ 
оптативно 2 +/- 

Оптативно 
+ суфикс 
оптативно 

2 
частици 

2  
оптативно 

Падеж 
 8 13 - 13 - 4 

Проклитики 

- 
словоред 

- 
предлози - 

Членуване + 
суф./мест. 

- 
местоимения 

+ 
местоимения 

+  
клитики 

+ 
афикс, мест. 

- 
словоред 

+ 
частици 

- 
синтагма 

Прите-
жание 4 лица 4 лица + 

префикс 
+ 

синтагма + + 
Клитика 

+ 
конструкция 

+ 
конструкция 

+ 
синтагма 

Други копула 
суфикс енклитики клитики време с 

падежи 
локативен 
суфикс 

номинален 
предикат мерни думи номинален 

предикат  

Г
л

аг
ол

н
и

 

Род - 
 - + -/+ + - -  - - 

Число 2 (+1) 
суфикси 

2 
оптативно 3 3 + префикси, 

суфикс 
+/- афикси 
оптативно - - 2 

местоимения 
Лице 4 лица 

афикси 4 лица 6 3 3 - 
диатеза 

- 
местоим. - 3 + 1 

местоимения 
Време 
 

7 
 

суфикси 
 

деривация 
 

7 + 2 
 7 + 11 + n 

 
префикси 

3 афикси + 
частици 4 - аспект 

наречия 
- локативи 
наречия 

+ наречия 
частици 3 (4) 

тонове, 
частици Вид 

 
8+ 

деривация 
3+4 афикси 
/ частици 15+ 4 

афикси 

5 
сл. думи 

+ серийни, 
спом. глаголи 

Наклонение 
 3 2 афикси + 

частици 
3 

суфикс 7+1+1 2 
частици 

3 тонове, 
частици  

Залог 2 
Деривация 

1 суфикс 
съгласуване 4 2 

падежи + 4 афикси 
дупликация 

+ 
частица 

+ 
частица - 

П
р

оп
.  инкорпор. 

на С и О 
топик 

преизказване 
класиф. 
глаголи 

4 оценъчна 
модалност 

съгласуване 
по клас 

топик/ 
коментар 

топик/ 
коментар 

топик / 
коментар  

Словоред СОГ 
свободен СОГ СОГ СОГ 

свободен СГО ГОС 
свободен Няма основен СГО ГСО 
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ЧАСТ ТРЕТА. КАТЕГОРИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ЕЗИКА 

Глава първа: Съпоставителен анализ на именните категории 

 

 Изготвената съпоствителна таблица ясно показва, че номиналните категории се 

проявяват по много различен начин в разглежданите езици. От една страна, на пръв 

поглед не може да се установи някаква общоезикова структурна организация, която 

формално да се прекодира с оглед на езиковия тип, а от друга, се наблюдават 

съществени отлики в средствата за изразяването им в сравнение с не малка част от 

индоевропейските езици, послужили в миналото за дефиниране на името, глагола и 

граматичните им категории. По тази причина исторически натрупаните определения за 

съдържанието на тези категории биха могли да се използват единствено за 

контрастивно сравнение.  

 Въз основа на предложената съпоставителна таблица и на дескриптивните 

морфосинтактични справки в Третата част от разработката се предприема анализ на 

всяка една от семантико-функционалните категории, заложени в анкетата. 

3.1.1. Клас/род 

Класът/родът представляват семантична класификация на имената, която по 

един или друг начин придобива формален, морфосинтактичен израз в рамките на 

номиналната синтагма и/или на изречението. Проблемът е, както сполучливо отбелязва 

Корбит (1991: 4), че „докато имената може да бъдат класифицирани по различни 

начини, само един вид класификация на имената служи за родова система“. Според 

Хокет (1958: 231) „родовете са класове имена, отразени в поведението на свързаните с 

тях думи“. При тази дефиниция водещият критерий за определяне на дадена 

класификация на имената като родова е съгласуването (Корбит 1991: 4). Следователно 

един език ще има толкова рода, колкото формални морфосинтактични средства 

съществуват в него за изразяването на класовете имена.  

Последващият анализ на категорията показва, че развитието на класа/рода е 

свързано основно с контенсивния тип на езика. В езиците от класния строй, 

представени в работата от суахили (късно класен език, сравнително отдалечен от 

еталона, защото се забелязва значително нарастване на арбитрарността в номиналните 

класове и намаляване на семантичната мотивираност на повечето класове, като се 

достига почти до степен на одушевено съгласуване), имената се разпределят в 

съдържално обусловени групи, наречени класове. Те са основани на съществуващи в 

действителността отношения и са мотивирани, а най-абстрактният признак на 
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класификация е одушевеност/неодушевеност. Това е една от причините според Климов 

(1983: 89 – 90) формообразуването да не е отчетливо отделено от словообразуването, а 

съгласуването в рамките на изречението да предоставя както семантична информация 

за класа на подлога, така и синтактична информация за субектно-обектните отношения. 

В активните езици (навахо, мистекски и джапу) признакът одушевеност/ 

неодушевеност придобива очертанията на активни и неактивни имена, които се 

обвързват с активни или стативни глаголи (Климов 1983: 92). Тук вече родовото 

съгласуване не носи информация за субектно-обектните отношения (те са поети от 

позицията на прономиналните глаголни префикси в глаголния комплекс, от словореда 

или от падежи), макар че то остава мотивирано и предопределя степента на активност 

на действието. Основното проявление на родовото съгласуване е в прономиналната 

система. 

Общото между ергативните и номинативните езици е, че имената не се 

разпределят в семантично обусловени класове (Климов 1983: 105). Докато в 

ергативните все пак номиналната класификация все още се среща, в номинативните тя 

е по-скоро изключение, вероятно резултат от диахронна мотивация. Но и в двата типа 

езици тя не е определяща за другите езикови равнища (Панфилов 2015). Точно такъв е 

случаят с класификаторите в редица азиатски езици и с рода в индоевропейските езици. 

За разлика от класификаторите, които са мотивирани от действителни характеристики, 

като размер, форма, одушевеност, родът е значително по-граматикализиран и по-слабо 

мотивиран (вече бе изтъкнато, че може да се проследи до признака 

одушевеност/неодушевеност в индоевропейския праезик). И класификаторите, и родът 

обаче по никакъв начин не влияят върху субектно-обектните отношения. Дори когато 

при семитските езици личните глаголни афикси се съгласуват с рода на подлога, това 

съгласуване има по-скоро деиктичен, а не морфосинтактичен характер, т. е. указва кой 

е подлогът, а не го определя синтактично. В този смисъл за двата инструмента, 

класификатори и род, основна функция е не актантно-предикатната организация 

(какъвто е случаят на съгласуването с класови глаголни префикси в суахили например), 

а съответно класификацията и дискурсивната референциалност. Първият тип 

инструменти класифицират името според определени негови извънезикови 

характеристики, а вторият тип – чрез съгласувателните си показатели – обвързва 

компоненти на изречението в една номинална фраза или указва връзката на дадено 

местоимение с името, което замества, но в рамките на изказването, без да е 
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о д у ш е в е н о с т 

задължително да отразява извънезиковата полова принадлежност (защото за всички 

неодушевени имена родът е немотивиран).  

Постепенната граматикализация на категорията клас/род не е независим процес. 

Може да се очаква, че той протича успоредно в няколко подсистеми на езика. А това се 

свързва със засилване на съгласувателната роля на предиката. Следователно е по-

вероятно да срещем класове и признака одушевеност/неодушевеност в номинално или 

двойно доминиращи езици, а класификатори и родове в двойно и глаголно доминиращи 

езици. Неутрално доминиращите езици се характеризират със слабо развита 

морфология и затова в тях не би трябвало да открием въпросната категория. Данните, с 

които разполагаме, не са достатъчни, за да докажем това предположение. Колкото и 

достоверно да изглежда то, все пак е изцяло спекулативно и не трябва да бъде взето 

като напълно меродавно в резултатите от настоящото изследване. 

Морфологичният и морфологично-концептуалният тип не оказват влияние върху 

структурата на категорията клас/род. Преобладаващата техника също, с изключение на 

склонността на някои аналитични езици да използват класификатори, ако въобще 

разполагат със средства за изрязяване на категорията. 

 

       (генерично + специфично име) 

 класове 

 

    класификатори   родове 
       Ø 

 

мотивираност         немотивираност 

   конкретно             абстрактно  

 семантичност     граматикализираност 

  +класификация          –класификация 

–референциалност        +референциалност 
 

Както е видно от схемата по-горе, съдържанието и функциите на категорията се 

променят според контенсивния тип на езика, в който се е развила. Не бива обаче да 

приемаме, че тя се среща в чист вид. Постепенната промяна на контенсивния тип на 

езиците води до промени и в структурата на категорията клас/род в посока на 

граматикализацията и десемантизацията. Пример за такъв език е английският 

(Бояждиев 2000: 178), чиято староанглийска тричленна родова система (произлизаща от 

праиндоевроейския признак одушевеност/неодушевеност) е започнала да изчезва през 

(+актантно-предикатна 

организация) 

 

(-актантно-предикатна 

организация) 

Неутрален 

Класен 

Активен 

Ергативен 

Номинативен 
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средноанглийския (заедно с отпадането от езиковата система на флективните 

окончания и склонението), за да се стигне до настоящото състояние на родова 

неутралност в новоанглийския (с маркиране на род по полова принадлежност 

единствено при анафоричната употреба на местоименията). 

Следователно категорията клас/род не само, че не е универсална, но тя и не бива 

да се счита за определяща за категориалното съдържание на името, тъй като се отнася 

до класифицирането на лексикалното му съдържание, а оттам и до влиянието на тази 

класификация върху синтактичните особености на изказването. Така, една дума е име, 

не защото изразява клас/род, а е способна да изразява клас/род, защото е име. 
 

3.1.2. Число 

Подобно на рода, числото е десигнативна категория, т. е. разкрива информация 

за особеностите на извънезиковата ситуация. Квантифицира участниците в нея, но без 

да ги съотнася към речевия акт (Якобсон 1960: 134). Благодарение на тази си 

характеристика тя е една от най-често срещаните номинални категории в езиците по 

света и показва голямо структурно разнообразие (Корбит 2006: 724). Може да се кодира 

формално в самата лексема (чрез деривация на събирателни/множествени имена от 

единични), морфологично (чрез съгласуване с местоименията, прилагателните и/или 

глагола или чрез граматични средства за изразяване на различните видове множествено 

число и множественост чрез афикси, вътрешна флексия, редупликация на корена или 

морфофонетична промяна в тона на името) и морфосинтактично – чрез квантификатор 

(прилагателно, числено име, служебна дума, наречие) в номиналната фраза, чрез 

редупликация и степени за сравнение и други подобни.  

Всички тези средства разкриват сложния характер на една по-обща категория, 

върху чиято съдържателна страна пръв се спира Бодуен де Куртене (1963: 313), като я 

нарича „количественост“ на езиковото мислене в унисон с количеството в 

математическото мислене. По-нататък Бодуен обособява четири чисто математически 

количества в езика: пространствено, времево, числово (отнасящо се както към 

пространствената, така и към времевата количественост) и интензивно. Тази идея 

присъства у множество автори, като някои от тях, напр. Тураева и Биренбаум (1985: 

122 – 123), в една прелюбобитна статия застъпват позиции, напълно приложими за 

целите на настоящата работа, а именно: категорията количество е представена в 

„онтологическа триада, основана на категориите, които може да се отделят в сложната 

структура на битието“ – количество на предметите и лицата (дискретни пространствени 
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едници), количество на процеса (кратност и продължителност) и количество на 

признака (степени на интензивност на качествата на предметите и процесите); за 

изразяване на количество на признака се използват степените за сравнение, служебните 

думи, редупликацията и други лексикални способи; за реализация на количеството на 

процеса служат категорията аспектуалност, итеративните форми, редупликацията и 

различни лексикални средства, включващи наречия и числителни имена; а най-честите 

средства за изразяване на количеството на предметите и лицата са числителните имена 

и мерните думи, категорията число, количествените местоимения, събирателните 

имена, производните думи с числов корен и с квантификатори и съгласуването по 

число с глагола, прилагателните и местоименията. Казано другояче, числото е само 

едно от възможните средства за реализация на категорията количество. И докато 

лексикалните средства за обозначаване на количество изглежда са застъпени във 

всички езици, граматичната категория число не е присъща на отделни езици и дори на 

цели езикови семейства (Бояджиев 2000: 180).  

Разглежданите в настоящата работа езици потвърждават горното заключение  – 

при категорията число се наблюдава развитие от по-генеричното ѝ проявление при 

коренните езици (с явно предпочитание към лексикални средства за изразяването на 

количеството на предметите и лицата) към граматикализирането ѝ в 

полисинтетичните. Процесът на увеличаваща се граматикализация е съпроводен от 

нарастваща задължителност на съгласуването. Най-ярък пример за този процес е 

взаимната обвързаност (семантична и формална) между категориите клас/род и число.  

Предвид особеностите на категорията количество се очертават няколко 

интересни зависимости между езиковия тип и граматическата категория число. 

Анализът на числовите подсистеми в разглежданите езици показва, че влиянието на 

категорията клас/род и на свързаната с нея семантична категория одушевеност е ясно 

проследимо сред изследваните езици при контенсивната типологизация на категорията 

количество.  

Езиците от предполагаемия неутрален тип не би следвало да притежават 

средства за изразяване на числото, а категорията количество би трябвало да се 

реализира изцяло по лексикален път.  

При класните езици се наблюдава известна граматикализация на категорията, 

която още не е осмислена като численост на предметите и лицата. Множествеността е 

отделен клас, като в едни случаи е плуралност (клас 2, клас 4, клас 8 в суахили) на 

лицата или предметите, а в друг случай е колективност/цялост на предметите (клас 6, 
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клас 11 в суахили). Освен това не всеки номинален клас притежава съответния 

множествен клас. Семантичният признак за класификацията на имената е хетерогенен – 

по-стройните класове 1 и 2 са обединени от възможността да са извършители на 

действието (това е една от причините суахили да е приет за късно класен език), а в 

класове 9 и 10 са обединени думи за животни и заемки без оглед на лексикалното им 

съдържание. С други думи, одушевеността в суахили играе единствено второстепенна 

роля. 

В активните езици одушевеността вече има решаващо значение при 

реализацията на категорията количество. Зараждащата се граматична категория на 

числото е оптативна (напр. клитиките при имената с човешки референт и суплетивните 

форми при имена за клан и племе в навахо) и съгласувателна чрез афикси (напр. 

субектните плурални маркери в мистекския) в глаголния комплекс. Мон е пример за 

език в преход от активен към ергативен тип. Числото тук също е оптативно, а 

употребата му е винаги детерминираща (т. е. носи по-голям граматичен заряд). Въпреки 

отсъствието на граматично обособена категория клас/род, семантичното, а не 

морфосинтактичното, разделяне на глаголите на активни и стативни и прагматично 

устроеният синтаксис говорят за топикализационен и лексикален характер на 

категорията количество. 

При разглежданите ергативни езици числото е граматикализирана, понякога 

оптативна категория. При джапу на изреченско ниво числото е граматикализирано в 

личните местоимения, а в номиналната фраза категорията количество е зависима от 

одушевеността и се реализира предимно по лексикален път (суплетивна форма на 

колективните имена с човешки референт, квантификатор със значение 

‚група/съвкупност‘ и т. н.). От друга страна, в инуит числото е напълно 

граматикализирано и напълно функционално, като е тясно свързано с другите 

флективни номинални и вербални афикси. 

В номинативните езици палитрата на средствата за изразяване на количество е 

още по-широка. Сред разглежданите тук употребата му е оптативна, но значително по-

често задължителна. Тагалският (преходен между ергативен и номинативен тип) 

разполага с множествена форма на функционалните проклитики и съгласувателни 

суфикси в предиката, които са оптативни; числото е граматикализирано в личните 

местоимения. В мандарин граматичната категория е генерична, с възможност за 

употреба на мерни думи и на вокативен реликтен суфикс за имена с човешки референт. 

В кечуа присъствието на одушевеността е още по-силно предвид задължителното 
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Номинативен 

 

Ергативен 

 

Активен 

 

Класен 

 

Неутрален 

маркиране на число при посесивните имена и задължителното съгласуване с глагола 

при одушевени субект и обект. 

Въз основа на казаното дотук се налага заключението, че когато категорията 

количество на предметите и лицата – поради десигнативния си характер – влезе в 

досег с категорията одушевеност, тя развива освен лексикалните и граматикализирани 

средства за изразяването си, които разширява по скалата на одушевеността. Самото 

възникване на граматичната категория число се дължи на осмислянето от страна на 

говорещите на одушевеността на референта при десигнативното определяне на 

неговото количество. Така признакът одушевеност се явява доминиращ за категорията 

число, поради което наборът от средства за изразяването му се определя винаги по 

скалата на одушевеността, като задължително започва от началото ѝ и се разпростира 

успоредно с разширяващата се граматикализация до различни нейни компонени в 

зависимост от езиковия тип и историческото (ареално, културно и диахронно) развитие 

на съответния език. Посочената зависимост от езиковия тип при развитието на 

средствата за изразяване на категорията количество и на граматичната категория число 

може да бъде илюстрирана по следния начин (в областта на одушевеността 

съгласуването нараства по степените на скалата на одушевеността): 

 

     граматикализация + съгласуваност 
Тип Г    

  число   

Тип В 

        количество 

Тип Б 

 

Тип А       

 Сапир        лексикални средства 

 

Изводът, към който навежда анализът на разглежданите езици, е недвусмислен: 

граматическата категория число не е универсална, за разлика от логико-

менталната категория количество на предметите и лицата, която под едно или 

друго проявление присъства най-вероятно във всички езици и е отличителна системна 

и функционална черта на името. 
 

о д у ш е в е н о с 
т 
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3.1.3. Казуалност 

Падежът традиционно се приема за флективна парадигматична категория за 

изразяване на граматични (на имената спрямо предлози, следлози или други имена на 

фразово равнище) и синтактични (на имената спрямо глагола на изреченско равнище) 

взаимоотношения. Падежните форми нерядко са полифункционални (Бояджиев 2000: 

197) и синкретични (Блейк 2004: 41). 

Отделните лингвистични школи често правят разлика между граматичните 

отношения (включително синтактичните, а именно подлог, пряко и непряко 

допълнение, косвени допълнения), семантичните (агенс, пациенс и пр.) и 

прагматичните (фокус, топик, коментар и др.) роли, но неизменно ги свързват 

неразривно с валентността на глагола (Комри 1989: 57) и способността му, когато 

функционира като предикат, да определя броя и вида на номиналните компоненти на 

изречението. Докато в класическата граматика тези отношения и роли се обвързват с 

падежа, по-съвременните изследвания доказват, че падежната организация невинаги 

отразява пряко и единствено граматичните отношения и семантичните и прагматичните 

роли (Комри 1989: 71 – 84), а заедно с други семантични признаци и граматични 

категории изгражда по-сложната структура на тази граматична категория. Така се стига 

до сравнително общоприетата днес дефиниция на падежа, обобщена през 1994 г. от 

Блейк (2004: 1): Падежът е система за маркиране на зависими имена за вида на 

взаимоотношенията им с техните ядра. Тук под „ядро“ Блейк разбира глагола на 

изреченско равнище и предлозите и следлозите на синтагматично. Като си поставя за 

задача да отличи падежните от другите видове отношения и роли, Блейк (пак там: 3) 

установява две свойства на падежа: да изпълнява някаква функция (напр. пряко 

допълнение или агенс на страдателен глагол) и да има определено значение (т. е. 

семантична роля). В съзвучие с цитираното мнение казуалните функции тук са 

обединени в две групи: синтактични и семантични. Същевременно едно от 

предизвикателствата в случая е да се проследи дали синтактичните функции 

постепенно се превръщат в семантични, както предполага Лехман (2002: 96).  

Анализът на емпиричния материал показа две особености на казуалната система. 

От една страна, семантичните падежни функции намират своята морфологична 

реализация преди синтактичните. От друга страна, развитието на актантно-

предикатните отношения се заражда от съгласуването по клас между името и 

предиката. Посоченото съгласуване по-късно се развива в опозицията топик/предикат, 

която в ергативно-номинативните езици преминава в опозиция между подлог и 
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допълнение. Това развитие на актантно-предикатните отношения се корени в 

осмислянето на функциите на глагола като предикат на пропозицията.  

В неутралните и класните езици глаголът е със силен лексикален заряд, 

валентността му е още латентна и се реализира единствено в съгласувателен план. 

Пространството вероятно се организира чрез предлози. 

В активните и ергативните езици одушевеността оказва влияние върху 

лексикалното съдържание на глаголите и те се разделят на активни-стативни и след 

това на агентивни-фактитивни. Водещи значения в пропозицията са 

топикализираността и агентивността, изпъкващи на контекстуален фон, маркиран в 

предимно семантични падежни функции. Понякога предлозите се граматикализират 

(частите на тялото и другите пространствени лексеми се превръщат в грамеми), като в 

редица езици тази граматикализация ги трансформира в падежни окончания. 

Впоследствие одушевеността постепенно започва да губи своето структуроопределящо 

значение – появяват се смесените ергативни системи, предикатът се осмисля като 

пренос на значение от подлога към допълнението. Семантичните падежи покриват вече 

все по-широко и десемантизирано поле, граничещо с адвербиалността. 

Най-граматикализирани се явяват падежните функции и значения в 

номинативния строй, когато изграждат стройни съгласувателни и синтактични 

субектно-обектни структури и/или падежни системи от най-различен вид с високо ниво 

на абстрактност, в част от които се стига до процес на опростяване и загуба на падежни 

грамеми (в романските езици например). 

В множество езици казуалността присъства формално единствено като 

семантични функции и не играе никаква роля в актантно-предикатните отношения, а 

изразява единствено отношенията между имената с цел изграждане на пространствения 

контекст, в който се ситуира изказването. Това положение се променя в езиците, в 

които одушевеността е (и е била) осмислена като ръководещ фактор в 

действителността. Макар и откъслечни, цитираните изследвания и получените тук 

резултати навеждат на заключението, че одушевеността ускорява процеса на 

граматикализация на казуалните структури и въвежда синтактичния компонент 

(актантно-предикатната организация) в падежните системи. Впоследствие 

конструкцията агенс/активен глагол се измества към топик/предикат, ярък пример за 
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което е тагалог. Едва след това става възможно предикатът постепенно да бъде осъзнат 

като преносен елемент между подлог и допълнение1. 

Целият този процес на граматикализиране на падежните функции в зависимост 

от контенсивния тип на езика и съответните актнтно-предикатни отношения може да се 

илюстрира с предложената схема, която ясно обобщава получените от анализа 

резултати: 
 

ЛЕКСИКАЛНОСТ       ГРАМАТИКАЛИЗИРАНОСТ 
     ОДУШЕВЕНОСТ 

неутралност класовост активност ергативност  номинативност  
(агентивност)  (субективност) 

сем. функции   предлози, следлози 

(предлози = части тяло,       

простр. имена)   косвени падежи   

                 акузатив 

    грам.  функции    

                генитив    номинатив 

              Ø 

притежателни структури 

(агенс/предикат)      (топик/предикат) (субект/обект) 

- актантно-предикатна организация   + актантно-предикатна организация 

 

В заключение единствено може да се добави, че очевидно казуалността е 

многолика категория, която обхваща множество езикови явления. Но заради основната 

ѝ способност да обозначава отношенията между имената и между имената и предиката 

в пропозицията, може да се твърди, че тя не е номинална, а пропозиционална 

категория. И като такава, без значение от езиковия тип (който предопределя по-скоро 

организацията на падежната система) и от формалния израз, тя е неизменна, и 

вероятно универсална, характеристика на пропозиционалното съдържание. 

 
3.1.4. Членуване 

 Косериу разглежда членуването като част от детерминационните процеси – 

актуализацията. Под детерминация разбира онези операции (Косериу 1973: 291), които 

служат за конкретизиране на значението и ориентирането на езиковите знаци към 

действителността с цел разграничаване, уточняване и насочване на референцията им. 

                                                 
1 Встрани и независимо от този процес стои само един падеж – генитивът. По-горе той е указан с точки, 
защото произходът му се корени в притежателните структури, на които е посветена т. 3.1.5. Тук просто 
информативно е посочено, че съществуват различни конфигурации на категорията в зависимост от типа 
на актантно-предикатните взаимоотношения. 
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локативни 
инструменталис 

датив 

абсолютив 
      ергатив 
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По-нататък в същата статия авторът разглежда подробно номиналната детерминация, 

като описва четири операции (всяка със собствени инструменти), които нарича 

актуализация (конкретизация на референцията и денотация), дискриминация (отделяне 

на обект от множеството, към което принадлежи, чрез три вида подоперации – 

квантифициране чрез множественост, селектиране най-вече чрез неопределителни 

местоимения и ситуиране основно чрез показателни и притежателни местоимения), 

делимитация (ограничаване на семантиката на името чрез прилагателни и т. н.) и 

идентификация (уточняване чрез квалифициране на референцията в случай на 

възможно двусмислие). Изброените операции имат за задача да ограничат 

семантичната динамика на езиковите средства, за да се стигне до конкретното 

информационно съдържание, което говорещият иска да предаде.2  

В този смисъл членуването е само един от инструментите за номинална 

детерминация. По сходен начин показателните местоимения, притежанието, 

собствените имена (те са неизбежно детерминирани), личните местоимения, 

класификаторите свеждат по-общото съдържание на езиковия знак до конкретното 

значение, разбирано като определено име, и същевременно изграждат неговия 

контекст. Следователно определеността или неопределеността на името не зависи 

единствено от наличието или отсъствието на съответния член, а от цялата структура на 

номиналната фраза. Като се има предвид, че езиците (често езици в ареален контакт), 

маркиращи с член определеността на името, са явно малцинство (Лайънс 1999: 48) в 

сравнение с езиците, използващи други средства (показателни и лични местоимения и 

притежание, напр.), обект на изследване тук е не членуването, а изразните средства за 

детерминираност на името чрез членуване и други сродни детерминатори. 

 Краткият обзор показва, че морфологичният тип не оказва особено влияние 

върху структурата на тази граматична категория. Не е такъв случаят обаче с 

контенсивния тип. Според класическата контенсивна теория семантичната доминанта в 

лексикалната подсистема се развива от семантичните именни класове към 

активни/неактивни класове и последваща граматикализация (т. е. повишаване на 

абстрактността) на семантично обусловените съгласувателни свойства на имената. Така 

в ергативните езици номиналната система се декласифицира и влиза в по-абстрактни 

отношения с глагола, основани на принципа топик/предикат, които в номинативния 

                                                 
2 В тази посока, разликата между „книга“ и „книгата“ ще се състои в стесняването на референцията до 
конкретен денотат. 
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строй са заменени от десемантизирана субектно-обектна организация. В този смисъл 

резултатите, получени от съпоставката на граматичната детерминираност, са лесно 

обясними и донякъде предсказуеми.  

 По-силната семантична мотивация на номиналните класове означава, че 

имената, попадащи в тези класове, до голяма степен вече са детерминирани чрез самата 

си категоризираност като членове на този клас (например принадлежността към 

първите два класа с човешки референт в единствено и множествено число). Употребата 

на даден класов афикс (и съгласуването по този афикс с глагола) сама по себе си води 

до конкретизация на референцията. Детерминативната функция на показателното 

местоимение (при смяната на позицията му в суахили), както и самият референциален 

афикс придобиват по-скоро емфатична и анафорична стойност, а не чисто 

референциална. В този смисъл имаме основание да допуснем, че в класовите езици 

първичен носител на определената детерминация е класовият префикс. 

 В активните езици номиналните класове започват да губят своята семантична 

конкретност. Мотивираността им намалява, а одушевеността започва да играе ключова 

роля. Мистекстият и навахо са показателен пример в това отношение. Класовете се 

обособяват в класово подобни родове, доминирани от признака одушевеност, които 

разпростират влиянието си и върху притежанието, и върху подялбата на имената в 

групи на притежаващи, притежавани и неутрални. Употребите на следпоставено 

числително име или показателно местоимение са редки (обикновено те са 

предпоставени и промяната на позицията води до промяна и на функцията им). Главно 

детерминиращо средство са притежателните конструкции, които са в основата на 

номиналната система. Така конкретизацията на референта се извършва вече не толкова 

чрез семантично определяне на принадлежността му към даден клас, а чрез 

обвързването му с негов притежател или притежание. От разбирането на света като 

съставен от референти, принадлежащи към семантични категории, се преминава към 

разбиране на света като съставен от взаимообвързани референти в притежателна връзка 

на принципа активност (одушевеност). 

 В ергативните езици класовете са единствено реликт, а мотивираността на 

номиналната система продължава да намалява. Като резултат започва да се губи и 

влиянието на признака одушевеност (и детерминативните функции на притежанието). 

В анализираните тук езици тези процеси водят до развитието на богати казуални 

системи в инуит и джапу. Казуалността поема детерминативните функции от класовете, 

тъй като в първия случай единиците от действителността се класифицират по даден по-
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малко или повече мотивиран признак, а във втория падежното окончание категоризира 

имената по граматична функция. Мотивираността на тази граматична функция варира 

според семантичната роля на падежа и това влияе върху детерминираността на името.  

 Преходът към номинативния строй разкрива и още по-голяма десемантизация на 

грамемите. Особено видно е това в тагалския. Притежанието се осъществява чрез 

морфосинтактични (посесивна предикатна структура или генитивни конектори), а не 

морфологични средства (липсват притежателни афикси). Въпреки че глаголът е 

маркиран за страдателна диатеза (чисто номинативна черта), номиналните проклитики 

организират изказването по ергативен модел, като успоредно с това изразяват и 

детерминираност, и топик в изречението. Така например абсолютивната 

функция/топикът на предиката са винаги детерминирани, независимо от съпътстващите 

детерминиращи средства, а ергативната проклитика е немаркирана за детеминираност и 

я придобива от контекста. Най-обширен обаче е класът на немаркираните имена, които 

заемат предикатна позиция в началото на изречението, възприемат се като 

задължително недетерминирани и функционират като копула и сказуемно определение. 

Това състояние ясно може да се тълкува като разпад, или най-малкото преобразуване, 

на падежната система, при което детерминираността започва да придобива по-

самостоятелна морфосинтактична форма – многофункционалните проклитики 

обозначават различни функции в различните контексти, но детерминативното им 

съдържание безусловно остава непроменено. Тази ситуация твърде много наподобява 

случилото се разпадане на казуалните системи в много от европейските езици и 

свързаното с него зараждане на определителния член от показателното местоимение. 

 Сред номинативните езици, изследвани тук, няма общ шаблон за изразяване на 

детерминираността. Положението в кечуа е сходно с това в ергативните инуит и джапу 

– няма определителни и неопределителни членове (въпреки че в някои диалекти, най-

вероятно под влияние на испанския, съществува следпоставен определителен член), а 

основните средства за детерминация са падежите и показателните местоимения. 

Подобно на ергативните езици, и в кечуа одушевеността оказва, макар и ограничено 

реликтно, влияние в номиналната система. То се проявява на две нива: при употребата 

на посесивните афикси (стоят по-близо до номиналната основа от плурализиращите и 

казуалните) и в падежната система (напр. при целенасочено движение целта се маркира 

в акузатив, а във всички останали случаи с алатив). В крайна сметка, посесивно-

казуалните средства, допълнени с показателно местоимение в случаите на двусмислие, 
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се оказват напълно достатъчни за изразяването на детерминация в акузативните 

синтактични структури. 

Мандарин също е език с множество ергативни и дори активни реликти. Той е 

топик доминиращ език, в който всяко име вляво от предиката се приема за 

детерминирано, като същевременно има различни способи за изразяване на страдателна 

диатеза, които позволяват на синтактично добре оформеното пряко допълнение да 

заема позицията на топика. Тази позиция често се свързва с употребата и на мерни 

думи, които също неизменно маркират детерминираността на съответната синтагма, 

защото числителното име и показателното местоимение също са лексикални 

детерминиращи средства. В този смисъл, при отсъствие на класова система и на 

падежни конструкции, детерминацията се поема от една от реализациите на 

класово/родовата подсистема, класификаторите, заедно с притежанието и 

топикализационната структура на изречението. 

Панорамата на детерминацията в номинативните езици става още по-пъстра, ако 

маркираме и съществуването на определителен член в множество европейски езици, 

където той възниква от показателните местоимения като следствие от разпадането на 

падежната система, съпътствано от нарастваща граматикализация в номиналната 

система. Общото при всички номинативни езици е високата степен на десемантизация 

на номиналната система. Тя е толкова висока, че дори при падежната детерминация 

лексикалното съдържание на имената да оказва някакво влияние върху структурата на 

детерминацията, то е ограничено, докато агентивното начало в ергативните 

конструкции, одушевеността в активните и класовете в класовите езици предопределят 

детерминативните свойства на съответното име. Предложената по-долу схема 

илюстрира някои отношения между семантична мотивираност и граматикализация, 

както и развитието на предполагаемите инструменти за изразяване на детерминираност, 

представени въз основа на относително ограничения корпус: 
 

     граматикализация 
      мерни думи  

      членове  

      каузални отношения 

          многофункционални частици (клитики) 

      активна конструкция (притежание) 

       показателни местоимения 

        класове 

           семантична мотивираност 

о д у ш е в е н о с 
т 
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Следователно от контенсивна гледна точка се налага изводът, че детерминацията 

е не толкова самостоятелна граматична категория, колкото че тя е набор от езикови 

операции и техните инструменти, което потвърждава дедуктивната дефиниция на 

Косериу. Все пак наблюдаваните закономерности подсказват, че може да очакваме 

определени инструменти да са по-характерни за определен тип езици, отколкото за 

друг. Но при положение че в по-голямата си степен тези инструменти всъщност са 

представители на отделни категории, е трудно да се приеме, че зад един езиков 

инструмент стоят две функционално равнопоставени категории. В този смисъл 

детерминиращата функция на класа/рода, падежите и посесивността се явява вторична 

спрямо тяхната първична функция, а именно, да класифицират името и да определят 

взаимоотношенията между отделните имена, най-общо казано, и по този начин да 

ограничават лексикалното съдържание до определен референт. А тази референциална 

динамичност произлиза от самата същност на езиковия знак: извън определен контекст, 

дори и еднозначен, той е виртуален (мултиреферентен), но след като встъпи в 

отношения с други езикови знаци, референциалният му обхват бива стеснен от 

говорещия в зависимост параметрите на комуникативната ситуация до конкретния 

референт. По тези причини детерминацията не бива да бъде възприемана за 

граматична категория дори когато за целите ѝ в езика е наличен 

определителен/неопределителен член, а за операция, подобна на емфатизацията и 

топикализацията. 
 

3.1.5. Притежание 

 Възприемането на притежателните взаимоотношения е характерна черта на 

човешката психика. Първична форма на притежание над обекти от действителността 

изпитват много животни, но само при хората то се превръща в свойство (т. е. субектите 

и обектите от действителността биват категоризирани като притежатели или 

притежавани) и като такова то е пряк резултат от съзряването на човешко 

самосъзнание. Ето защо най-често с тези взаимоотношения се свързват термините 

„контрол“ и „пространствена близост“, защото притежанието предполага някаква 

форма на контрол на притежателя над притежаваното или близко тяхно 

местоположение. Диксън (2010: 262 – 263) например изброява следните видове 

взаимоотношения (не непременно свързани с притежанието), които намират своя израз 

чрез посесивните конструкции в английския език: принадлежност; част от цялото; 

роднински връзки; атрибуция спрямо човек, животно или нещо; ориентация или 
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локация; асоциация; номинализация. Посочените характеристики налагат на 

посесивността да се гледа като на релационно понятие, обхващащо обширен набор от 

концептуални взаимоотношения между субектите и обектите в действителността. 

 Въпреки че практически всички езици изразяват притежание, трудността с 

установяването на обща дефиниция дори в рамките на един език (Диксън 2010: 263) се 

дължи на голямото разнообразие от езикови инструменти. Най-общо посесивните 

средства се подразделят на атрибутивни, предикативни и изреченски. Атрибутивното 

притежание, наричано също номинално и вътрешни номинални структури, се 

конструира или чрез директна апозиция, или чрез генитивен маркер при притежателя, 

или чрез притежателен маркер при притежаваното, или чрез последните две 

едновременно (пак там: 305). Към тези четири възможни структури Айхенвалд (2013: 8) 

добавя употребата на независим маркер между притежателя и притежаваното име, 

както е в мандарин. Важна особеност на атрибутивните конструкции е, че те може да 

бъдат сведени до процес на „спецификация, прагматична стратегия, при която 

номинален елемент е разширен с друг елемент, чиято основна функция е да 

специфицира предходния и/или да акцентира върху него“ (Хайне 1997: 186). 

Предикативните структури изразяват притежание обикновено чрез притежателен 

глагол (напр. имам) или чрез копулативен глагол и служат не толкова за маркиране на 

предполагаема притежателна връзка, колкото за установяване на ново притежателно 

отношение (Диксън 2010: 265), в резултат на което се асоциират и с неопределена 

детерминация. На свой ред, изреченските посесивни средства, наричани също външни 

притежателни структури, не използват нито един от предходните два вида изразни 

средства, но също експлицират взаимоотношения, като отношението за принадлежност 

или отношението част-цяло, макар и по лексикален път. 

Въпреки че практически всички езици изразяват притежание, структурата на 

категорията далеч не е хомогенна. Може би основният извод, който може да се направи 

от проведения в дисертацията анализ, е, че семантичната мотивираност на категорията 

търпи сериозно развитие от контенсивна гледна точка. 

В класен език като суахили (макар и късно класен) притежанието явно е 

възприемано като толкова мотивирано, че се изразява със суфикс (позиция, заделена 

обикновено за деривацията) в този префигиращ език (предпоставената на корена 

позиция изглежда запазена за по-граматикализираните и съгласувателни елементи). 

Извод, който се потвърждава и от следпоставеността на притежателя в атрибутивната 

посесивност.  



44 
 

Преходът към активен строй е белязан, както вече бе посочено неколкократно, 

от мощния контрол на одушевеността върху съгласуването. Навахо маркира 

неотчуждимите имена, защото те се възприемат за зависими имена, които нямат 

самостоятелно съществуване в действителността. Сходно е положението и в 

мистекския, където притежателните клитики до такава степен се свързат с ядрото на 

притежателната конструкция, че губят фонеми или променят тона си. 

Въпреки прехода към ергативен тип, аналитичният мон съхранява останки от 

одушевеността, като в активните конструкции дори в древния мон (Йени и Маккормик 

2014: 534) притежателят заема агентивна позиция в предикатното притежание, а 

притежаваното е пациенс (ако притежателят не е посочен, притежаваното става косвен 

актант). По останалите си характеристики мон по-скоро прилича на ергативния инуит, 

защото одушевеността е загубила своето влияние върху притежанието. 

Не такъв обаче е случаят с джапу, в който, вероятно под влияние на другите 

океански и австралийски езици и независимо от ергативния му тип, опозицията 

отчуждаемо/неотчуждаемо притежание е много силна (и свързана с конструкцията 

генерично + специфично име, която в други случаи е съществено стъпало от развитието 

на класовата система, вж. т. 3.1.1.). 

С развитието на номинативния строй намалява, и дори се скъсва, връзката с 

признака одушевеност. Тагалският разполага с богат набор от посесивни средства, но 

не изразява неотчуждаемо/отчуждаемо притежание. Граматикализираността на 

категорията се потвърждава и от детерминативните функции, които играят 

притежателните/непритежателните форми на показателните местоимения. 

Кечуа и мандарин обогатяват допълнителните функции, които може да поеме 

категорията. Въпреки някои реликти на одушевеността, развитието на генитивен 

падеж с разнообразни функции при тях е факт, за разлика от ергативния инуит. В 

мандарин абстрактността на генитивната частица достига до номинализираща функция 

и предикатна посесивност. 

Контенсивното възникване на средствата за изразяване на категорията 

притежание може да се илюстрира както е изложено  на следващата страница).  

Данните – дори от анализирания тук ограничен корпус – доказват мнението на 

изследователите, че притежанието е най-вероятно универсална характеристика на 

езиците. И бидейки такава, нейният генезис се корени дълбоко в ранните етапи на 

структуриране на номиналната синтагма. Но не само. Ако приемем за достатъчно 

обоснован анализа на предикатното притежание, направен от Хайне (1997: 204 – 207), 
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   номинатив 
   ергатив 
абсолютив 
   акузатив 

 

няма как да не се съгласим с него (пак там: 208), че между притежанието и глаголния 

аспект съществува системна взаимовръзка, която говори за еднопосочна еволюция в 

посока от първата категория към втората. А това означава, че в по-далечен план трябва 

да отнесем генезиса на посесивността към корените на човешкото самосъзнание и 

езиковата способност изобщо. 

 
ЛЕКСИКАЛНОСТ      ОДУШЕВЕНОСТ   ГРАМАТИКАЛИЗИРАНОСТ 
                       неотчуждаемо/отчуждаемо 

неутралност класовост активност  ергативност       номинативност 
          Ø 
        
 

        

  грам.  падежни функции               

                      генитив      

            посесивен суфикс 

атрибутивно  притежание    (апозиция)      
          

 
детерминация 

предикатно притежание 
 

 

Глава втора: Съпоставителен анализ на глаголните категории 
 

Глаголът е може би най-сложната езикова категория, като основната трудност 

при изучаването му се корени в неговата двойствена природа – функционира и като 

глагол, и като предикат. Докато имената не променят значително формата в зависимост 

от функцията си в пропозицията, глаголът претърпява множество процеси на слово- и 

формообразуване, за да служи едновременно за изразяване на определено 

действие/процес/събитие/състояние и за да изпълнява вменените му релативни 

функции за кохерентно изграждане на пропозицията.  

Тъй като всяка една от вербалните категории е щателно изследвана от най-

различни автори, за да се провери хипотезата за двойствената функция на глагола, за 

целите на настоящия анализ глаголните категории са обединени в три групи – 

съгласувателни (лице, число, клас/род), съдържателни (вид, наклонение, време) и 

предикативни (или променящи валентността на глагола и оттам синтактичната 

структура на пропозицията). По този начин е направен опит да се открият някои 

закономерности в генезиса на всяка една от функциите, които довеждат в диахронен 

план до развитието на всяка от категориите и до съдържателната организация на 

средствата за изразяването им. 

  посесивни клитики 
посесивни частици 
 

 притежателни местоимения 
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3.2.1. Съгласувателни категории – лице, число, клас/род 

 Съгласувателните категории имат за основна инструментална цел маркиране на 

актантите в пропозицията. Традиционните граматики ги обвързват с участниците в 

общуването, а именно: говорещ, слушащ и обект на разговора. Но това не е напълно 

вярно, защото те, особено категориите за първо и второ лице, не просто маркират 

говорещия и слушащия, а по-скоро участниците, или дискурсивните роли на говорещ и 

слушащ (Сивиерска 2004: 1). С цел точното идентифициране на актантите тази 

граматична категория е тясно свързана най-вече с числото, но също и с рода, и падежа, 

а понякога и с определена детерминация, обвиатив, време, аспект, наклонение и 

отрицание (пак там: 3). Връзката на категорията лице с други категории се реализира 

чрез специфични лични парадигми, чиято структура зависи от типологичните 

особености на конкретния език – някои езици разполагат само с една парадигма лични 

афикси за всички синтактични и дискурсивни функции, докато повечето имат по 

няколко. Тези парадигми може да се състоят най-общо от два реда показатели 

(Сивиерска 2004: 16) – независими (наричани още свободни, пълноценни, ударени, 

кардинални и дизюнктивни) и зависими (обвързани форми, неударени, дефективни и 

конюнктивни). Докато съществуването, формата и позицията на вторите зависят от 

диахронното развитие и езиковия тип (в коренните езици те липсват, в префигиращите 

езици се изразяват от префикси и т. н.), независимите форми са винаги налични заради 

прономиналната си анафорична функция. 

В рамките на всяка парадима се наблюдават две основни опозиции. Първата 

произтича от неразривната връзка между лицето и числото като граматични категории 

и противопоставя лицата от единствено число на тези от неединствените числа (често 

парадигматично изразени от суплетивни форми). А втората опозиция противопоставя 

първо и второ лице, от една страна, и трето лице от друга (Лайънс 1977: 638 – 639). 

Тази опозиция може да се материализира по най-разнообразни начини – в определени 

езици липсват грамеми за трето лице и то се обозначава някъде с показателни 

местоимения, другаде с лексикални средства; в други езици първо и второ лице се 

маркират в един падеж, а трето с друг (Сивиерска 2004: 5 – 6). Това се дължи на 

различната природа на лицата – значението на първо и второ лице не може да бъде 

разтълкувано без позоваване на съобщението, заради което Якобсон (1971: 132) ги 

нарича шифтъри, а трето лице е анафорично и като такова в множество езици маркира 

и класа/рода на обекта на разговора. 
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Ключовият фактор в тяхната функция обаче неизменно е съгласувателната им 

същност. Корбит (2006: 4 – 5) изхожда от дефиницията за съгласуваност на Стиъл 3, за 

да изведе четири елемента, които характеризират съгласуването – контролер (най-често 

име, актант в пропозицията), контролирана цел (предикатът, личното местоимение), 

съгласувателна среда (изречението, абзацът), съгласувателни свойства (конкретните 

граматични категории, по чиито стойности се извърша съгласуването: напр. числото 

като свойство с определена стойност – единствено, дуално, множествено) и условия 

(фактори, влияещи върху средата). И тъй като съгласувателните свойства в езика 

обикновено се изграждат чрез категориите лице, число и род, може да се приеме, че 

контролерът прехвърля тези свойства върху определена цел (предикат, местоимение 

или прилагателно), където те формално се реализират като съгласувателни показатели. 

При личните показатели, ако това прехвърляне на свойства се извършва върху 

предиката като контролирана цел, независимо от обхвата на средата (било то в рамките 

на изречението или не), резултатът приема формата на един от четирите вида зависими 

лични показатели с разнородни стойности според типа на езика. А ако свойството се 

прехвърля извън рамките на простото изречение, контролираната цел придобива 

формата на независим личен показател, който на свой ред може да се превърне в 

контролер и да прехвърли същите свойства на друга цел – съответния предикат. По 

тази причина независимите лични показатели и предикатите с лични зависими 

показатели са винаги детерминирани – чрез съгласувателното свойство се осъществява 

конкретизиращата връзка с техния референт.  

Съпоставителната таблица не разкрива никаква определена зависимост нито от 

глаголно/номиналната доминация, нито от морфологично-концептуалния езиков тип. 

Въпреки ограничения корпус обаче, става видно, че съгласувателното свойство, и 

донякъде контролерите, се променят по-скоро контенсивно, а не толкова според 

морфологичния тип. Напр. в класовите езици прехвърляното свойство е класът на 

субекта и обекта. С приближаването към активния строй и разгръщането на признака 

одушевеност човешкият референт започва да се противопоставя на останалите класове 

(както е в суахили). Все пак активното начало не означава пълно скъсване с класовото 

съгласуване и навахо и мистекстият го доказват. Класифициращите глаголи в навахо и 

класовите зависими показатели в трето лице (в опозиция с първо и второ лице) са ярък 

пример за това. Макар стъпката да изглежда малка и логична, тя предполага качествено 

                                                 
3 „Терминът съгласуваност обикновено се отнася до някаква системна ковариантност между семантично 
или формално свойство на един елемент и формално свойство на друг“ (Стиъл 1978: 610). 
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различно възприятие на глагола – в класовите езици съгласуването определя 

синтактичните функции на актантите, изгражда се актантно-предикатната структура на 

пропозицията, докато в активната конструкция тези функции се поемат от други 

средства (падежи напр.), а съгласувателните субектни и обектни показатели придобиват 

деиктичен характер. Т. е. в активните езици съгласувателните показатели вече не 

определят ролите на контролерите, а просто маркират предиката като тяхна цел. Това 

проличава при третото лице – то отсъства в личната независима парадигма в 

мистекския, а в навахо се проявява като опозиция трето неопределено лице/трето лице 

с човешки референт. В активните езици одушевеното лице постепенно взима превес 

над семантично мотивираната класификация на имената. Предикативнаната функция на 

съгласувателното свойство, определяща ролите на актантите, отстъпва пред 

деиктичната функция на личните съгласувателни показатели. Под влиянието на 

одушевеността се заражда лицето като граматична категория. 

С развитието на ергативността съгласувателното свойство поема в най-различни 

посоки. В източна и югоизточна Азия изчезва – двувърхата конструкция 

топик/предикат с маркиране на топика и наличие на предлози означава, че коренните 

езици не се нуждаят от съгласуване, защото обектът е част от предиката, а топикът е 

маркиран с позиция и клитика. В тагалския също отсъства съгласувателно свойство, 

защото падежите и диатезните промени организират ясно актантно-предикатната 

структура, а изгубеното влияние на одушевеността не налага съгласуваност.  

От друга страна, в австронезийския джапу при съгласувателното свойство се 

наблюдава преплитане на различни стойности – падеж, число и лице. Оформянето на 

пълнофункционален акузатив в активната конструкция е съпроводено от доминация на 

лицето над падежа, но в инактивната позиция съгласувателният показател за името в 

косвена функция предхожда всеки друг съгласувателен показател заради обичайната 

одушевеност на косвеното име. 

И на последно място, в инуит лицето вече е структурирано като граматична 

категория и се съгласува със субекта и обекта, като последният вече се отделя от 

глаголната синтагма в преобразувателната конструкция, която в номинативните езици 

ще доведе до преходност на глагола. Тази последна реализация на съгласувателното 

свойство в номинативния строй придобива стойност на лице и число, макар в 

различните номинативни езици да се наблюдават останки от одушевеността. 

В номинативните източноазиатски езици, като мандарин, продължава да липсва 

съгласуване между актантите и предиката. Но в други номинативни езици (семитските 
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Номинативен 

 

Ергативен 

 

Активен 

 

Класен 

 

Неутрален 
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и индоевропейските например) стойностите на съгласувателното свойство притежават 

собствена форма – напълно граматикализираните вече лице, число и род. 

Одушевеността обаче невинаги играе значима роля, което в определени случаи води до 

намаляване на съгласувателната функция на съгласувателните показатели, а оттам до 

появата на парадигматични омонимии. С други думи, сред някои номинативни езици се 

наблюдава частично изгубване на граматичната категория лице, особено когато е 

отслабено влиянието на признака одушевеност, който е основна причина за 

възникването ѝ. Такива например са испанският, английският и японският. В първия се 

наблюдава честа омонимия на първо и трето лице (отчасти заради повишената 

прагматичната важност на второто лице, за разлика от първото и третото, и отчасти 

заради невъзможността да се обърка в контекста шифтърното първо с референциалното 

трето лице); вторият маркира единствено референциалното трето лице, а японският 

изобщо не разполага с независими (не са затворен клас, използват се с детерминатори и 

затова може да се приемат за подвид на имената) и зависими лични показатели. От 

друга страна, някои номинативни езици, в които има запазено реликтно влияние на 

одушевеността, притежават пълни лични парадигми. Такива са руският и арабският. 

Първият притежава стройна парадигма от независими лични показатели за всички 

падежи без никакви омонимии и две спрежения със собствени лични окончания, както 

и съгласуване по род на субекта в минало време. А вторият разполага с незавимиси 

лични местоимения и съгласувателни суфикси за субект и обект за три лица и два рода 

във второ и трето лице, единствено, дуал и множествено число. 
 

граматикализация     
     Ø  

    синкретични лице, число, род  Развитие   

            падеж   на 

       съгласува-   

   род + число   телното 

                грам. лице (С и/или О)   свойство 

       класове    функция на съгласуването 

    предикативна     деиктична 

        +актантно-предикатна      -актантно-предикатна 

     организация    организация 
 

Анализът, от една страна, обосновава обединяването на трите граматични 

категории (лице, число и род) в една съгласувателна парадигма, към която следва да се 

причислят и други категории (най-малкото падежът и определената детерминация, 
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които имат съществена роля в някои активни и ергативни езици с топик доминираща 

структура). А от друга, ясно показва, че тези категории не са изцяло глаголни. Те са 

също толкова номинални, колкото и контролерите, които ги прехвърлят като 

съгласувателно свойство върху глагола като тяхна цел. И следователно не бива да ги 

възприемаме като потенциално универсална характеристика на глагола. По-скоро те са 

потенциално универсални характеристики на пропозицията, където се разгръщат в 

плавен преход от предикативна към деиктична функция в зависимост от контенсивния 

тип на езика. 
 

3.2.2. Съдържателни категории – време, вид, наклонение 

 Обединението на тези три ключови глаголни категории в една обобщена 

хиперкатегория изглежда необичайно предвид различното съдържание, което влага в 

тях западното езикознание. Но съпоставителната таблица показва, че в езиците по света 

те се организират в силно взаимосвързана (и в определени случаи дори обща), понякога 

слово-, а друг път формообразувателна парадигма. Докато в инуит и навахо 

инкорпориращата техника ги обединява в едно цяло, в тагалския изобщо липсват 

темпорални маркери, а в мистекския наклонението е отделено в самостоятелна 

категория. Посочените факти говорят за съдържателна и функционална близост на 

трите категории, поради което за целите на това изследване те са обединени в 

своеобразен категориен комплекс, имащ за цел да уточни лексикалното значение на 

глагола, без да установява никаква взаимовръзка с актантите в пропозицията. 

 По отношение на аспекта в англоезичното езикознание особено разпространена 

е дефиницията на Комри (1976: 3), за когото „аспектите са различни начини за 

възприемане на вътрешната темпорална конституираност (constituency) на ситуацията“. 

Генеративният нюанс, предаден през синтактичния термин „конституираност“, е 

преодолян частично едва от наследника на генеративизма: когнитивната лингвистика. 

Лангакър (2008: 147 и сл. сл.) извежда обща за имената и глаголите съдържателна 

опозиция – бройни/небройни и въз основа на нея разглежда перфективните и 

имперфективните глаголи като подкласове на процесите, разбирани като 

взаимоотношения, сканирани последователно в тяхното развитие във времето. Въпреки 

че последната дефиниция той отнася до глаголите, на практика описва аспекта 

(очевидно приемайки го за същностна характеристика на глагола) и го обвързва с 

хиперкатегорията „количество“. Подобно схващане в руското езикознание е въведено 

още от Бодуен де Куртене, като неговото „времево количество“ е прецизирано в 
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количество на процеса (кратност и продължителност) от Тураева и Биренбаум (1985: 

122). В традицията на Бодуен де Куртене следва да разположим и Якобсон (1971: 134), 

който определя вида като десигнатор квантификатор, защото характеризира изказаното 

събитие без позоваване на актантите и без съотнасянето му към момента на говорене. 

 Като се има предвид, че произходът на вида чрез граматикализиране на 

притежателните глаголни конструкции е сравнително добре доказан (Хайне 1997: 188 – 

195), обвързването му с количеството не е учудващо, тъй като е пряко свързано с 

взаимоотношенията между притежателя-субект и притежаваното-обект на 

конструкцията. Най-ясно това проличва в т. нар. от Хайне (1997: 192) фаза 4 в генезиса 

на аспекта, когато специфициращият преходен глагол може да се реализира без обекта 

си. Ако приемем това заключение за общовалидно, това означава, че опозициите 

бройност/небройност, кратност/продължителност и свършеност/несвършеност (а 

дори и пределност/непределност) на действието всъщност се коренят във 

взаимодействието между отчуждаемото/неотчуждаемото притежание и затвореното с 

обект/отвореното без обект действие. 

Независимо от възможния произход на аспектуалността, тук тя се тълкува като 

функционално-семантична, а не морфологична категория. Три са най-общо 

морфосинтактичните ѝ проявления: граматичен аспект (глаголният вид като 

морфологична категория), лексикален аспект (или начин на глаголното действие, 

aktionsart) и речева аспектуалност (аспектуални съдържания, изразени с други налични 

контекстуални средства – глаголни конструкции, наречия, частици и т. н.). Между тези 

три реализации се наблюдават две фундаментални опозиции. От една страна, речевата 

аспектуалност се противопоставя на глаголната (лексикална и граматична) по своя 

факултативен, неграматикализиран (т. е. недесемантизиран и без стриктни системни 

правила за употребата ѝ) характер. В този смисъл и граматикализираният, и 

лексикалният аспект представляват задължителна (т. е. регулирана от системни 

правила) морфосинтактична характеристика на глаголната форма, докато до речевата 

аспектуалност се прибягва единствено в релевантни за целите на съобщението случаи, 

подобно на адвербиалното изразяване на времето. От друга страна, граматичният 

аспект влиза в опозиция с лексикалния, защото вторият е постоянна характеристика на 

лексикалната основа на глагола, изразяваща неговата пределност, продължителност и 

статичност (Комри 1976: 41 – 51), докато граматичният може да бъде променян. Тъй 

като речевата аспектуалност и начинът на глаголното действие не влияят пряко върху 

естеството на категориалната матрица глагол, а са свързани с лексикалното съдържание 
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на езиковите знаци, тук се спираме най-вече на граматичния аспект и формите за 

неговата реализация, които са задължителни и граматикализирани (т. е. претърпели са 

процес на поне частична десемантизация). 

Аспектуалността е тясно свързана с категорията време, поради което 

традиционната граматика невинаги прокарва точна граница между тях. Все пак може да 

се обобщи, че видът е вътреситуационно време, докато времето е деиктичен глаголен 

показател, организиран около момента на говорене (или друг момент) и следователно 

външноситуационно (Комри 1976: 5). В това си качество времето може да бъде 

абсолютно, когато деиктичният му център съвпада с момента на говоренето, и 

релативно, когато той е всеки друг момент (Комри 1985: 1). Освен това, времето 

маркира действието като предходно, едновременно и следходно спрямо деиктичния си 

център, както и дали то е отдалечено от дадения ориентационен момент, или не. 

Последната характеристика, макар и кодирана единствено по лексикален път в 

западноевропейските езици, е сравнително често срещана като граматикализирана 

форма в езиците по света (напр. в банту, аборигенските австралийски езици, в редица 

америндиански езици), където може да се срещнат няколко степени на отдалеченост на 

действието със силно рестриктивни употреби (Комри 1985: 83).  

Тясната връзка между време, аспект и наклонение се дължи както на това, че 

първите две категории нерядко се преплитат, така и на факта, че често, но невинаги, 

тези три категории се маркират в глаголния комплекс (Палмър 2001: 1). Самата 

същност на наклонението като категория, изразяваща отношението на говорещия към 

фактическата страна на изказването (Лайънс 1977: 319), води до възможността за 

неутрализация и синкретично изразяване на граматични съдържания в съчетанията 

между наклонението и вида/времето. Наклонението обаче следва да се разбира много 

по-общо и само като една от възможните реализации на модалността, която може да се 

изрази и чрез различни модални структури (глаголни конструкции, серийни глаголи и 

т. н.), модални наречия, както и цели подчинени изречения. Това, което различава 

наклонението от останалите възможни реализации на модалността, е степента на 

граматикализация – наклонението е по-граматикализираната форма за изразяване на 

модалност и обикновено функционира в изречението на основата на бинарна опозиция 

реалис/иреалис (Палмър 2001: 4), докато модалните структури предават по-

разнообразни оценъчни съдържания.  

Взаимодействията между аспектуалните, темпоралните и модалните стойности 

са явно сложни и многообразни, но също така и неравнопоставени. За да обясни тази 
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неравнопоставеност, Дал (1985: 23 – 26) въвежда понятието доминация и пояснява, че 

граматичните аспектуално-темпорално-модални морфеми обикновено съчетават 

семантични характеристики, взети от аспекта, времето и модалността и най-вече от по-

доминантната от тези категории. Езиковият материал от анализирания тук корпус 

подкрепя подобно схващане.  

В късно класния суахили неразчленимостта на темпорално-аспектуално-

модалното (ТАМ) значение е очевидна. Суфигиращата позиция на наклонението и 

модалните значения, които се установяват в ТАМ префиксите, и няколко други 

обстоятелства отвеждат до заключението, че модалността все още носи съществен 

семантичен заряд, макар и да е претърпяла някаква степен на граматикализация. Това 

говори за повишаващо се влияние на одушевеността в този банту език, но и за 

доминираща роля на аспекта, защото аспектуалната подсистема е значително по-богата 

от темпоралната, независимо дали глаголната форма е проста, или сложна (вж. също и 

Бодуан – Лейц 1999: 260). 

Навахо и мистекският са активни езици, като това проличава и в тяхната ТАМ 

система. Глаголите и при двата езика семантично може да се разделят на активни и 

стативни, които по подразбиране са аспектуално натоварени, но това аспектуално 

съдържание, макар и сходно, е различно. Така стативните глаголи в мистекския са 

континуативни по принцип, без да носят никакъв доуточняващ аспектуален маркер, а 

активните и еквативните притежават три форми – потенциална, континуативна и 

комплетивна, които изразяват и темпорални значения, като следходност, 

едновременност и предходност, но при все това посочените форми са аспектуални 

(дори в изречения с маркиран темпорален момент те запазват значението си). Тъй като 

често потенциалът съвпада омонимно с комплетива, при нужда от изразяване на 

комплетив той се образува от потенциалната форма чрез префикс. ТАМ системата явно 

е доминирана от аспекта и поради факта, че наклоненията нямат собствен израз, а 

използват потенциалната форма със следпоставен маркер за подкана за императив и с 

предпоставен субординативен маркер na за конюнктивно наклонение. Освен тези 

наклонения, съществува и пропозиционална модалност чрез т. нар. контрафактуалност 

– чрез промяна в тона се отрича съдържанието на глагола като нереализирано.  

В навахо стативните глаголи имат не само имперфективна, но и перфективна 

парадигма – първата е сходна по значение с атрибутивните конструкции с прилагателно 

в индоевропейските езици, а втората се свързва по-скоро с позиционни състояния на 

тялото. Освен активно/стативната опозиция, аспектите доминират и в ТАМ системата: 
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модалните аспекти са седем за активните и два за стативните глаголи и се изразяват от 

самата основа; основните аспекти (маркирани от адвербиални и аспектуални префикси) 

са поне единайсет, а подаспектите – около десет. Някои изследователи разделят 

аспектуалните от модалните съдържания и като модални описават имперфективните, 

перфективните, прогресивните, итеративните и оптативните форми заради 

способността им да се съчетават с аспектите в сложна парадигма. Тук поради 

аспектуалното съдържание на тези наклонения е предпочетен терминът модални 

аспекти. Независимо от използваните термини, доминиращата роля на аспекта е видна. 

Тя е семантично обусловена заради връзката му с глаголните класификатори, особено 

при глаголите за позиция, движение и боравене с вещи. Модалните аспекти са 

разположени по-близо до основата, точно до префикса за субекта и класификаторния 

префикс. Предвид силната активност на навахо и влиянието на одушевеността върху 

глагола (субектът е разположен до класификатора, предопределящ обекта, с който 

глаголът може да се съчетае, и следователно се явява контролиращ предикатното 

поведение на глагола), може да предположим, че модалните съдържания са запазили 

своята семантична мотивираност и че граматикализацията им е на много ранен етап. 

Граматикализирано наклонение намираме в мон. Преходът към ергативност 

личи в структурата на предиката – аспектуалните глаголи и обектът предхождат 

темпоралния маркер (един, за минало време, което говори за темпорална опозиция 

минало/неминало) и модалните маркери (два – хипотетичен и асертативен, като вторият 

може да се появява и в изявително, и в повелително наклонение). Глаголите отново са 

активни и стативни (атрибутивни по своя характер), не изразяват преходност и въпреки 

наличните граматикализирани средства не са задължително маркирани за ТАМ. За 

сметка на това, предпочитат наречия и граматикализирани глаголи за темпоралните и 

модалните съдържания, което говори за превес на лексикалното над 

граматикализираното изразяване, както може да се очаква от един изолиращ коренен 

език. Макар че аспектът и лексикалните средства отново са доминиращи, отделянето и 

граматикализирането на времето и наклонението са вече факт. Това е стъпка, която ще 

се затвърди при ергативните езици. 

Ергативните представители в корпуса са джапу и инуит. В джапу все така 

основен е аспектът (перфективен, неутрален и проспективен), но неговото съдържание 

се надгражда с помощта на темпорални (минало, неутрално и бъдеще) и модални 

(индикатив/неиндикатив) частици, чрез които се реализират напълно различни 

значения. Освен това съществува и оценъчна модалност, която допълнително може да 
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внесе промени в съдържанието. Например проспективният футурум в неиндикатив с 

хипотетична оценъчна модалност обозначава вероятно реализиране на събитието, а 

перфективът в минал неиндикатив с хабитуална оценъчна модалност дава обичайно 

случващо се събитие/дейност в миналото. Така в резултат от сложните съчетания се 

образуват глаголни синтагми с различна аспектуално-темпорално-модална стойност, 

които може да бъдат допълнително променени от адвербиални частици, спомагателни 

глаголи и номиналните локационни квалификатори. Императивът няма отделна форма, 

а се изразява чрез хипотетичния потенциал на проспективния аспект. Подробният 

анализ на схемата показва, че макар и  аспектът да е в основата на ТАМ системата, а 

времето да е негова производна категория, модалността доминира в този ергативен език 

със своята многопластовост.  

Инуит потвърждава същия извод. Модалността е обхванала цялата ТАМ система 

и то до степен на абсорбиране на темпорално-аспектуалните съдържания. 

Граматикализирани суфикси за време и аспект няма, но модалният маркер (неразделим 

от окончанията за лице и число) и деривационните суфикси изплитат сложна мрежа от 

значения. В този смисъл модалността е единствената почти изцяло граматикализирана 

категория, напълно доминираща ТАМ системата. 

Тагалският също като мон е език в преход. Основна опозиция в глаголното 

съдържание е агентивност/фактитивност с допълнителен клас на потентивност, както е 

характерно за ергативен език. Времената не са оформени като самостоятелна 

граматична категория, а наклонението и аспектът се подразделят по признаците 

актуалност и несвършеност в две наклонения (реалис/иреалис) и два основни вида 

(перфективен/имперфективен). Иреалисът и перфективът са формално немаркирани, 

което води до пълно отсъствие от аспектуално-модално маркиране при перфективния 

иреалис – позиция, заета от инфинитива (завършило, но нереализирано действие, 

използвано като императив и в конструкции със спомагателен глагол). Така 

образуваната аспектуално-модалната флексия заема най-външните позиции в 

морфологията на глагола, разделена от основата с маркери за диатеза (локативна, 

бенефактивна, инструментална, дирекционална и т. н.). Деривативно се извеждат 

редица ТАМ съдържания, като каузатив, потенциал, хабилитатив, модератив и пр. Това 

означава, че въпреки преходния тип, в тагалския наблюдаваме пълна граматикализация 

на вида и наклонението, съпътствана от ясни правила за съчетаването им.  

Отсъствието на категорията време е характеристика по-скоро на ергативните, 

отколкото на номинативните езици. Достатъчно е разгледаме вербалната система на 
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кечуа, в която, както при много индоевропейски езици, времето е силно 

граматикализирана и сравнително самостоятелна категория. Аспектът е по-скоро 

деривативна категория, в която се различават две съществени опозиции 

перфективен/имперфективен и пунктуален/стативен или дуративен. Времената са три 

основни прости (сегашно, минало и бъдеще) и няколко сложни, получени чрез 

комбинации с аспектуални претранзиционални и посттранзиционални суфикси и 

спомагателни глаголи. Наклоненията също са три – индикатив, императив и оптатив, 

като императивът притежава собствена парадигма за всички лица без първо единствено 

число. Оптативността на претранзиционалните (сред които и аспектуалните) и 

посттранзиционалните (модални и други) суфикси говори за доминация на категорията 

време над останалите две категории от ТАМ системата. А от стройната императивна 

парадигма, вградена в транзиционните суфикси, може да направим извода, че 

наклонението и модалността като цяло са напълно граматикализирани. 

Все пак не всички номинативни езици показват еднаква степен на 

граматикализираност на ТАМ комплекса. И това е нормално, защото не е задължително 

основният контенсивен строй на определен език да изключва реликти от останали 

строеве. Такъв е случаят с мандарин. Базисното деление на глаголите е ергативно – 

агентивни и фактитивни (и спомагателни за глаголните конструкции). Аспектуалните 

морфеми доминират глаголната фраза, а модалните съдържания се предават чрез 

спомагателните глаголи. Забелязват се обаче наченки на граматикализация поради 

разпространението на словообразувателни инфикси за изразяване на положителна и 

отрицателна потенциалност. Граматичната категория време не се реализира 

морфологично, а чрез пространствено-времеви имена, които се отнасят до времевия 

момент на изказването, когато предхождат глагола (затова са с определителна 

детерминация), и до продължителността или честотата на действието, когато 

следхождат глагола (затова са с неопределителна детерминация). С други думи, 

изместването вляво към позицията на топика променя не само детерминативната 

стойност на тези имена, но и тяхната ТАМ стойност – от аспектуални пояснения те се 

превръщат в темпорални, което, от една страна, ни помага да разберем по-добре 

процеса на граматикализация, а от друга, разкрива съществуването най-малкото на 

някаква граматичност в темпоралните съдържания на коренния мандарин. 

Въпреки ограничения корпус езиковите факти все пак показват определени 

тенденции в контенсивното развитие на ТАМ категориите. Както и при другите 

граматични категории, трансформацията на ТАМ компонентите на езиковите системи 
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Номинативен 

 

Ергативен 

 

Активен 

 

Класен 

 

Неутрален 

    
  време 

о д у ш е в е н о с т 

от семантична мотивираност към граматикализирана абстрактност е ярко белязана от 

одушевеността. Ако преди нея аспектуалното е водещото начало в представянето на 

глаголното съдържание, т. е. по-важно е да се укаже начинът, по който това глаголно 

съдържание е реализирано, маркирането на одушевеността вече извежда на преден 

план вършителя (агенса) и с него значимост придобива не начинът, по който е 

осъществено действието, а оценката на вършителя за него. За топик-предикатната 

структура на ергативните езици глаголът е ядро на предиката и неговите категории се 

отнасят до целия предикат, което обяснява доминиращата роля на модалността. След 

отделяне на прякото допълнение обаче, опозицията топик/предикат се разрушава и в 

резултат на това модалността става характеристика и на пропозицията, и на глагола 

като негово предикатно ядро. Разкъсването на доминацията на модалността над аспекта 

води до загуба на темпорални съдържания от съчетаването между вид и наклонение, 

което вероятно е една от причините за граматикализиране на категорията време. Така 

деиктичното съотнасяне към определен момент взима превес над по-деривативния 

аспект и по-оценъчната модалност при номинативните езици. Този процес не тече с 

еднакъв ритъм при всички езици и едновременно за всяка една от категориите, но 

случайният избор на езиците при съставянето на настоящия корпус подкрепя 

хипотезата за подобна контенсивна промяна на доминиращия компонент в 

аспектуално-модално-темпоралната подсистема на глагола, както е видно от следната 

схема: 
 

граматикализация     
                 вид 

   

             

     

   наклонение 

                   

             

          семантичност 

 Анализът на разглежданите тук три категории показва, че дори в езиците, в 

които някоя от тях не е силно развита, тя все пак присъства. За разлика от съпоставката 

на другите категории, където неизменно търсихме примери от други сродни и 

неродствени езици и езикови семейства, тук този подход би бил непродуктивен заради 

сложните взаимоотношения, в които влизат аспектуалността, темпоралността и 

модалността. Ето защо се опитахме да докажем, че системната стойност на едната от 
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тези три категории зависи пряко от стойността на другите две и особено от 

доминиращата категория. Данните, с които разполагам, и проведеният анализ показват, 

че независимо от ограничения корпус, може да уверено да приемем, че аспектуално-

модално-темпоралната (в този ред!) конкретизация на глаголното значение е 

вероятно негова универсална характеристика. 
 

3.2.3. Предикативни категории – валентност, диатеза, преходност, каузатив 

 Валентността на глагола представлява неговата способност да се свързва с едно 

или повече имена. В зависимост от броя връзки и актанти може да се различат едно-, 

дву- и тривалентни глаголи. Валентността на глагола обаче не бива пряко да се свърза с 

преходността му, тъй като в няколко езика (тонга, тибетски и др.) е възможна 

непреходна двувалентна конструкция от субект и дативен сирконстант. Тази 

взаимосвързаност между валентност и преходност поражда една от най-съществените 

морфосинтактични особености в езика – възможността за промяна във валентността на 

глагола. Посочената промяна може да се осъществи в две посоки – за увеличаване или 

за намаляване на броя връзки с актантите. Или иначе казано, за превръщане на 

дативния сирконстант в актант (увеличаване на валентността) и за превръщане на 

актант в дативен или друг сирконстант или за изключването му от пропозицията 

(намаляване на валентността). Като възможни инструменти за увеличаване на 

валентността Диксън (2000: 13, 31) посочва каузатива (първоначално в непреходната 

конструкция, но често и в преходна субектът става обект) и апликатива (добавя нов 

обект, като превръща субекта на непреходния глагол в агенс на новообразувания 

преходен глагол или като превръща стария обект в периферен сирконстант). Като 

намаляващи валентността средства  (пак там: 7 – 8) авторът описва пасива, 

антикаузатива, антипасива, рефлексивността и реципрочността.  

Връзката между валентност, преходност, каузатив и залог става по-ясна, когато я 

погледнем през призмата на диатезата. Холодович (1970: 21 – 22, 13) дефинира залога 

като граматично маркирана в глагола диатеза, а под диатеза разбира схема на 

съответствие между единиците от семантичното равнище и единиците от 

синтактичното равнище (между субект и обект, от една страна, и подлог и пряко 

допълнение, от друга). Регулярното обозначаване в глагола на съответствието между 

единиците от синтактичното и единиците от семантичното равнище на езика (т. е. 

залогът) е морфологична категория и предвид данните от съпоставителната таблица, 

няма универсален характер. По тази причина – и доколкото диатезата е семантико-
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морфосинтактична, вероятно универсална категория – в настоящия анализ залогъг се 

тълкува само като едно от възможните ѝ проявления. 

Възприемането на посочената по-горе обща дефиниция на диатезата води до две 

последствия. От една страна, като форми на диатезата трябва да се определят всички 

възможни морфосинтактични средства за реализация на валентността на глагола 

(разбирана като негова синтактична способност да се свързва с актантите), 

включително на апликатива и каузатива. Това са налага, защото по същество те са 

взаимосвързани единици от синтактичното равнище на езика и следователно промяната 

във валентността на глагола предизвиква промяна във функциите на актантите. От 

друга страна, валентността принадлежи към семантичното равнище на езика и се 

отнася не до способността на глагола да обозначава функциите на актантите, т. е. дали 

действието се възприема като непреобразуващо (т. е. инактивно, фактитивно, 

непреходно), или преобразуващо (т. е. активно, агентивно, преходно), а до 

възможността глаголът да установява въобще някаква връзка с актантите, за да изрази 

извънезиковите отношенията на единиците от действителността. Но всяка промяна във 

валентността води до диатезна промяна в преобразуващите свойства на глагола и във 

функциите на актантите. Докато промяната в преобразуващия характер на предиката 

(включително на преходността) служи не за промяна на семантичните отношения 

между единиците, а за синтактично фокусиране върху определен актант. Промяната 

във валентността има за цел да „преструктурира“ отношенията между актантите и чрез 

производни диатези да придаде нова конфигурация на участниците в извънезиковата 

ситуацията, а промяната в преобразуващия характер на действието е синтактично 

средство за фокусиране и топикализиране. 

Множество изследователи на суахили избягват да използват термините 

преходни/непреходни глаголи и предпочитат да говорят за стативни 

(инактивни)/активни глаголи. Преходността не е водещ синтактичен фактор при 

наличието на различни семантично мотивирани морфологични инструменти, които да 

реализират валентностните промени в предиката чрез фокусиране върху конкретен 

актант или предишен сирконстант (в случая на апликатива). 

Фактът, че основната функция на пасивиращия суфикс е да фокусира върху 

неагентивен субект, означава, че одушевеността е съществен фактор в този тип диатеза. 

Това е поредното доказателство за късно класния характер на суахили. И следователно 

може да очакваме засилване на това влияние при същински активните езици. В 

мистекския и в навахо глаголите също се делят на стативни (инактивни) и активни, а 
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диатезните съдържания се формализират чрез деривация – префикс в мистекския и 

тематичен префикс (оформящ глаголната основа) в навахо. В мистекския обаче не 

съществува страдателен залог, а в навахо диатезните промени водят до доста сложна 

структура. Най-общо може да се каже, че и в навахо, подобно на суахили и микстеския, 

преходността не е ясно структурирана категория за изразяване на валентността на 

глагола. Диатезата и валентните промени се изразяват по смесен морфологично-

съгласувателен път – наличието или отсъствието на префиксите за субект или обект е 

от решаващо значение за смисъла на глаголната основа. С други думи, диатезата тук е 

насочена към фокусиране върху определен субект, агенс или обект, а функцията на 

обектите не е ясно разграничена. Одушевеността играе съществена роля не само в 

подразделянето на глаголите на активни и инактивни и в стриктната йерархия по 

одушевеност, която се следва при подредбата на актантите. Въпреки все още 

нестабилния си характер, преходността започва да придобива езиково измерение, което 

ще се засили при ергативните езици, но все още отсъства от преходния, активно-

ергативен мон. 

Глаголните му лексеми принадлежат към един от двата основни класа – 

стативни и активни, което свидетелства за активното минало на езика. Единствената 

оцеляла продуктивна деривация от флективното минало е каузативът. Чрез серийни 

глаголи се изразяват не само аспектуално-модални значения, но дори и реципрочност, и 

страдателен залог (спомагателен глагол със значение ‚страдам‘). Преходността 

продължава да не е обвързана с активността/стативността на лексемата и да е трудно 

определима, въпреки че групите на дитранзитивните и на амбитранзитивните глаголи 

не са особено многобройни. Промяната към ергативност е най-видима в изместването 

на обекта вдясно от глагола. Така, предвид сравнително нестабилната преходност, 

всяко допълнение, следващо глагола, може да бъде възприето за обект, независимо от 

неговото съдържание. Тези особености показват, че по отношение на диатезата мон е 

по-скоро активен отколкото ергативен, или в преход към ергативен, език. 

Чисто ергативни в корпуса са джапу и инуит. В джапу активната конструкция е с 

глагол във финална позиция, което е възможен реликт от активния строй. Въпреки 

това, повечето глаголи в речниковия състав на джапу, както всеки австралийски глагол, 

са твърдо преходни или твърдо непреходни, независимо че съществуват инструменти 

за промяна на валентността (каузативни афикси и рефлексивен/реципрочен афикс). 

Същевременно някои от тях могат да бъдат: а) амбитранзитивни (както преходни, така 

и непреходни); б) полутранзитивни (получават задължително субект и име с дативен 
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падеж във функцията на обект); в) дитранзитивни (приемат задължително две 

допълнения – абсолютивно/акузативно и дативно/косвено). Преходните глаголи са 

разпределени в три спрежения, а непреходните в едно, четвърто, като това разделение 

изглежда не е подчинено на семантични признаци. Каузативният афикс може да се 

аглутинира не само към немаркираната глаголна основа, но и към номинализираната 

форма на глагола. Валентността на така образуваните каузативни преходни глаголи 

може да бъде намалена чрез рефлексивния/реципрочния афикс. Друг възможен вариант 

е чрез пасивираща конструкция, в която реално няма пасивираща морфологична 

грамема. Прави впечатление, че въпреки че преходността вече е затвърдила 

функционално-синтактичната си роля, тя още съдържа реликти от одушевеност и 

използва номинални, а не чисто глаголни морфосинтактични средства за намаляване на 

валентността. Номиналната доминация над глаголната система е явна. 

Инуит, като типичен полисинтетичен и глаголно-доминиращ език, макар и да 

разполага със стройна ергативна казуална система, не прибягва до нея за промените в 

диатезата. Чрез деривационни суфикси се изразяват каузатив и пасив. По тази причина 

мнозина изследователи определят каузатива като вид подчинително наклонение, което 

служи не само за въвеждане на причинителя на причиненото микросъбитие, но и за 

обозначаване на действия в миналото. Допълнителната сложност идва и от омонимията 

между различните модални съдържания и диатезата –кондиционалът и каузативът 

формално съвпадат. Въпреки сравнително свободния словоред, основната подредба 

следва активната конструкция СОГ (запазването на която е лесно обяснимо предвид 

суфигиращия характер на инуит), като всяко отклонение е със стилистична цел – 

придвижването на имената вляво ги топикализира (Митън 2004: 409). Все пак не бива 

да забравяме, че често изреченията се състоят само от глаголен комплекс с 

инкорпорирани в него местоимения или цели имена. Въпреки всичко посочено дотук, 

което по-скоро говори за активен тип диатеза, в инуит се забелязва обособяване на 

независимостта на обекта и то с неподозирани средства – транзитивните суфикси са 

сходни по форма с посесивните окончания (Митън 2004: 408). Тази особеност разкрива 

свързаност между актантните отношения агенс/обект и притежателните отношения 

притежател/притежавано. Това означава две неща. От една страна, личи доминираща 

все още роля на одушевеността (притежател–агенс) и произтичащото от това 

възприемане на обекта като резултат от въздействието на агенса. От друга страна, на 

преден план започва да изпъква предикативната същност на глаголния комплекс. На 

практика това, което различава имената от глаголите, не е лексикалното съдържание на 
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основите (освен че много от тях са амбивалентни – и имена, и глаголи, – 

категориалната им принадлежност лесно и многократно може да бъде променяна по 

деривационен път), нито притежателните и личните суфикси (сходни и дори 

съвпадащи), а преходността на глагола и свързаната с нея способност да изразява 

преобразувано от агенс действие върху обекта.  

Преминаването към номинативния строй засилва влиянието на преходността и 

на страдателния залог. В тагалския са налице особености и от двата строя – 

изреченската структура е организирана около две ядра (топик/предикат) с неутрален 

словоред ГОС, като субектът е по-скоро топик, отколкото агенс, защото в зависимост 

от диатезата функцията на субекта-топик може да се изпълнява от агенса, обекта, 

местоположението, бенефициента или инструмента на действието. Така диатезата на 

практика определя синтактичната функция на актантите. В този смисъл диатезата се 

явява една от основните глаголни категории, тъй като дадена лексикална основа може 

да функционира като предикат в изречението, ако към нея се аглутинират афикси за 

залог и аспект, и като номинална фраза, когато няма никакъв афикс. Диатезата е най-

близката до глаголната основа флексия (преди аспектуално-модалните окончания) и 

има за цел да насочи глагола към определен топик, маркиран с абсолютивната 

проклитика. По този начин деятелният залог (маркиран от префикс или инфикс) ще 

насочва действието към фокус, маркиран в абсолютив и играещ функцията на агенс в 

изречението; при страдателния залог (префикс или суфикс) във фокуса на глагола ще 

бъде обектът или пациенсът, отново маркиран в абсолютив; при локативната диатеза 

(суфикс) фокусът ще пада върху място или местоположение, което иначе би било 

въведено от маркер sa, но в този залог е белязан от абсолютив; и, на последно място, 

бенефактивната и инструменталната диатеза (префикс) ще прехвърлят фокуса върху 

бенефициента или инструмента. Според привържениците на номинативно-акузативния 

тип на тагалския точно изискването детерминираният подлог (независимо дали е агенс, 

пациенс, бенефициент, или друг) да се превърне в топик е доказателство, че залогът го 

изисква за свой граматичен подлог. Така маркираната за диатеза основа може да 

получи префикс за каузатив и рефлексив, а не обратното, както би могло да се очаква, 

ако каузативът беше по-семантично натоварен. С други думи, тук граматикализацията 

вече е обхванала всички форми на диатезата, а одушевеното влияние е просто реликт от 

предишно диахронно състояние. 

Вече видяхме реликти от одушевеността и в номинативен език като кечуа. 

Полисинтетичен, суфигиращ като инуит, кечуа също е с неутрален словоред с глагол 
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във финална позиция. За да може обаче един корен пълноценно да участва в 

изречението, той се нуждае от поне един глаголен суфикс, който да гарантира 

синтактичната му функционалност. Това е флективният суфикс за маркиране на 

подлога, независимо дали е използван, или не в комбинация с модален и темпорален 

суфикс. И тук, както в инуит, като цяло (с изключение на второ лице) субектните и 

притежателните номинални суфикси съвпадат. Обектът на преходните глаголи се 

отбелязва със съответния суфикс само ако той не е в трето лице. Така преходните 

глаголи с обект в трето лице съвпадат по форма с непреходните глаголи. Също в редица 

случаи маркерът за непряко допълнение измества прякото, което е сравнително 

универсална черта заради обичайната одушевеност на непреките допълнения. 

Одушевеността играе съществена роля и при разграничаването на две лица, когато 

едното е във функцията на подлог, а другото на пряко допълнение, като за 

диференцирането им се използват транзиционните суфикси. Т. е., въпреки влиянието на 

одушевеността върху преходността на глагола, субектът и обектът са недвусмислено 

разграничени. За изразяване на страдателния залог се прибягва до деривационен 

суфикс с пасивиращо съдържание и съответното падежно съгласуване или до пасивна 

конструкция от причастие, последвано от спомагателен глагол, която най-вероятно е 

заимствана от испанския език. Апликативът (бенефактив), каузативът и рефлексивът 

също се образуват по деривационен път. Следователно, въпреки реликтното присъствие 

на признака одушевеност най-вече в казуалната система, може да приемем, че 

диатезата и преходността вече са граматикализирани. 

Сходна картина откриваме и в мандарин, другия номинативен  език от корпуса 

(макар и с множество реликти от други строеве). Глаголът е ядрото на предиката и със 

значението си определя броя и вида на компонентите му, като извън предиката остава 

само топикът и/или подлогът. В зависимост от броя допълнения глаголните фрази са 

непреходни (с копулативен, прилагателен или друг глагол), преходни (с едно пряко 

допълнение), двупреходни (дитранзитивни глаголи с пряко и непряко допълнение) и 

каузативни. Доста често една глаголна морфема може да бъде и преходна, и 

непреходна. От друга страна, според съдържанието си глаголите се делят на агентивни, 

фактитивни и спомагателни (модални). Каузацията се извършва чрез спомагателни 

глаголи, а страдателният залог има три форми: понятийна (промяна в тона без друго 

изражение); формална (чрез пасивираща частица); и лексикална (чрез спомагателни 

глаголи, които указват, че субектът/топикът е получателят на действието, последвани 

от номинализиран глагол за обект). Макар и в недотам изчистена форма като при кечуа, 
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Номинативен 

 

Ергативен 

 

Активен 

 

Класен 

 

Неутрален 

    
   

         агентивност/фактитивност 
о д у ш е в е н о с т 

в мандарин се наблюдават редица признаци за граматикализация на субекта, обекта и 

преходността. Преминаването от активни към преходни конструкции, от опозицията 

топик/предикат към подлог/допълнение, силно повлияна от остатъчното влияние на 

одушевеността, е в сравнително по-ранен стадий. Но изчезването на морфологичния 

каузатив, употребата на три форми на страдателност, включително самостоятелна 

пасивираща граматикализирана частица, заедно с възможността една морфема често да 

бъде и преходна, и непреходна, означават, че диатезата е изведена извън глагола като 

лексикално ядро на предиката и е възприемана като прагматична характеристика на 

пропозицията. При всички случаи обаче обектът е осъзнат като отделен компонент от 

предиката, защото може да бъде детерминиран по морфосинтактичен път (чрез bă 

конструкция или страдателен залог).  
 

граматикализация     актанти 
                  подлог 

   преходност/непреходност самостоятелен обект 

              детерминиран топик 

       пряк/косвен обект 

        агенс/субект 

     активност/инактивност              

              

          преобразуване 

         

Анализът на емпиричния материал потвърждава заключението на Климов (1983: 

87), илюстрирано в горната схема: в края на активния период в структурата на 

пропозицията започва преход от разграничаване на действието по признака 

активност/инактивност към разграничаването му по по-абстрактния признак 

преходност/непреходност. Както видяхме, този преход преминава през задължително 

детерминирания топик, за да се стигне до конституирането на подлога като 

синтактичен номинативен феномен. Агенсът не винаги е топик в ергативните езици, 

макар и преимуществено да изпълнява тази функция заради своята одушевеност в 

изходната диатеза. Но с намаляването на одушевеността, основната нейна 

функционално-референциална характеристика – детерминираността – се запазва. Така 

преходът агенс – топик – подлог се състои от две фази: фокусиране (винаги 

агенсът/субектът, както и впоследствие топикът, са контролирани от предиката чрез 

диатезата!) върху агенса чрез изграждане на двувърхата ергативна конструкция 

топик/предикат, и превръщане на детерминираността в основна граматична черта на 
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топика като следствие от намаленото влияние на одушевеността, като по пози начин се 

открива пътят към по-граматикализирания и абстрактен подлог. С други думи, 

успоредно с десемантизацията на опозицията активност/инактивност и 

структурирането на преходността агенсът/субектът се превръщат в подлог през 

задължително детерминирания топик. От активните/инактивните глаголи, 

контролирани от своите агенс/субект, се стига до подлог, контролиращ предикат от 

глагол, контролиращ обект.  

С голяма степен на вероятност тези процеси протичат на универсално ниво, а 

поради взаимовръзката между валентност и актанти следва да причислим диатезата 

към потенциално универсалните черти на предиката и пропозицията. 
  

Глава трета: Същност и съдържание на името и глагола 
 

 Анализът на граматичните категории на името и глагола показва обща 

тенденция към граматикализация на всички категории в посока от неутралните към 

номинативните езици, която се дължи на намаляването на семантичната мотивиция на 

езиковите единици. Това е извод, който до голяма степен произтича от самата същност 

на контенсивната типология като типология на развитието, на диахронната промяна.  

От друга, анализът на граматичните категории на името и глагола доказа, че ако 

при името единствените потенциално универсални категории са количеството и 

притежанието, при глагола ситуацията се усложнява, тъй като неговите категории 

изграждат по-комплексни взаимоотношения заради двойствения му характер на 

атрибут и на предикат.  

Дори ако изключим типологично контенсивния компонент от анализа, 

съпоставителните изводи не се различават драстично – потенциалната универсалност 

на количеството и притежанието като номинални категории, на аспектуално-

модално-темпоралните категории като вербални и на детерминацията, 

казуалността и диатезата като пропозиционални категории по-скоро не подлежи 

на съмнение. Следователно, от чисто функционална гледна точка в един непознат език 

може да определим една дума като име или като глагол в зависимост от това, дали 

нейната фраза чрез аналитични, синтактични или смесени средства е способна да 

изрази количество и притежание, ако е име, или вид, наклонение и време, ако е глагол. 

Направеният анализ на съчетанието от тези универсални характеристики на 

името и глагола навежда на извода, че името обозначава не толкова обособени, колкото 

дискретни единици, разбирани като крайни (притежават край, отвъд който се простира 
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друга единица) и изброими. Крайни, защото говорещият може да ги постави в 

определена йерархия спрямо други единици, като по този начин ограничава обхвата на 

краищата им (т. е. стеснява референцията им). И изброими, защото освен че са 

обособени, говорещият може да ги изброи. Водеща за техния дискретен характер обаче 

изглежда е крайността, тъй като може да си представим езикови единици, които са 

изброими, но некрайни – прилагателните. При тях количеството указва изброимост 

само по съгласуване, но не и точно определен край, тъй като обозначените от 

прилагателните признаци по-скоро се преливат един в друг (както показват и степените 

за сравнение). Точно невъзможността да бъде посочен краят им ограничава 

способността на прилагателните да влизат в йерархични отношения, въпреки че са 

изброими единици. Другата причина е, че присъщите им категории уточняват 

единствено броимостта им, а за конкретизиране на крайността им е нужно наречие. По 

некрайността си прилагателните си приличат с глагола, поради което в някои езици 

(като мандарин) съществува група на прилагателните глаголи. 

Както видяхме, в универсален план на глагола е присъща аспектуално-модално-

темпоралната система, когато става въпрос за неговата атрибутивна, охарактеризираща 

функция, и валентността със съпътстващата я диатезата, когато го разглеждаме като 

предикат. Възможността словоформите на един глагол да обозначават разнообразни 

аспектуално-модално-темпорални конкретизации на значението му и различен брой 

валентни връзки показва, че глаголното съдържание в основата си е некрайно и 

неизборимо. Некрайно, защото пределността на вида и диатезните промени на 

валентността внасят и променят крайността на глагола, съответно като атрибут и като 

предикат. И неизброимо, защото темпоралната деиктичност и оценката за 

фактологичния статус представят лексикалното съдържание на глагола в скаларен ред 

спрямо определен референтен фактор за времето (момент или фактологична оценка) – 

например миналост (близко – далечно) и бъдещност (непосредствено – далечно) – и за 

модалността (искам да – много искам да), както и потенциалност (малко вероятно – 

много вероятно). На това се дължи категориалната близост между некрайни атрибути, 

като червенеещ се и червенее се, и некрайни предикати, като написалият разказа и 

разказвачът написал – глаголът в тях е некраен и придобива крайност само 

благодарение на аспекта и деиксиса, които ограничават недискретната му същност.  

Признаците крайност и изброимост обаче до голяма степен са резултат от 

прилагането на морфологичен критерий – свързаността на номиналността и 

глаголността с определени граматични категории.  
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Ако приемем, че в понятийно-образното логико-ментално пространство 

лексикалните значения образуват континуум, формиращ се в мозъка на база 

взаимодействието ни със света, то категориалната транспозиция доказва, че в този 

континуум няма отделно обособени дискретни и недискретни съдържателни единици, с 

които се свързват езиковите знаци. Това означава, че съотнасянето на езикова форма 

към семантично съдържание и ограничаването на това съдържание до лексикално 

значение и референт са два различни процеса, които ще наречем категориална и 

лексематична детерминация.  

Резултатите от психолингвистичните и невролингвистичните изследвания 

потвърждават достоверността на тази хипотеза и хвърлят допълнителна светлина върху 

свойствата на тези процеси. Виготски (1999: 126 – 157) описва три етапа (и множество 

фази), през които преминава онтогенетичното образуване на понятието. А Лурия (1979: 

280 – 281, 283) регистрира, че в случаите на динамична афазия се губи 

синтагматичната, предикативна структура на изказването, която е заместена от 

„телеграфен стил“ (запазена артикулация и назоваване, но с невъзможност да се свърже 

с глаголи и служебни думи; глаголите се артикулират в тяхната номинативна форма).  

Следователно процесите, които стоят зад това обособяване на дискретни и 

недискретни единици в понятийно-образното пространство, са различни и са дълбоко 

свързани с първичните логико-ментални процеси. Предвид дискретния и недискретния 

характер на образуваните семантични единици, е съвсем уместно да се твърди, че тези 

процеси, основани върху анализа и синтеза, водят до фрагментиране и 

дефрагментиране в езика на (извън)езиковите ситуации. В речемисловните процеси 

обаче анализът и синтезът придобиват друга роля, защото боравят с езикови знаци, 

които на свой ред са резултат от разчленяването (категоризирането) и съчленяването 

(възприемането) на действителността. От речемисловна гледна точка логико-

менталният анализ не само представлява операция на разчленяване на цялото на 

съставни части, но и насочва процеса на фрагментиране на понятията и образите от 

семантичния континуум в дискретни единици. От друга страна, логико-менталният 

синтез не само е операция, при която се съчетават два и повече елемента, за да се 

получи нещо ново, но и насочва процеса на дефрагментиране на понятията и образите 

от континуума в недискретни единици. С други думи, чрез анализ от семантичното 

пространство се фрагментират (дискретни) единици с номинална категориална 

структура, а чрез синтез от семантичното пространство се дефрагментират 

(недискретни) единици с вербална категориална структура. Чрез фрагментирането се 
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установява връзка между езиковия знак и дискретната единица (крайна и изброима), 

която претърпява различни детерминативни операции, за да отведе недвусмислено 

интерпретанта до съответния разчленен компонент от действителността (извънезиковия 

референт). А чрез дефрагментирането се установява връзка между езиковия знак и 

недискретната единица (некрайна и неизброима), която се превръща в дискретна чрез 

граматични категории (съгласувателни и съдържателни) и чрез съотнасяне с други 

дискретни единици. Така чрез фрагментиране се получават имена (същности, 

аргументи, автономни дискретни единици), а чрез дефрагментиране – глаголи 

(действия, предикати, неавтономни недискретни единици).  

Полученият на принципа на фрагментация/дефрагментация езиков знак обаче не 

е задължително да функционира само като дискретна или само като недискретна 

единица. Вече видяхме, че прилагателното и наречието не са напълно 

дискретни/недискретни единици. Това е така, защото дискретните и недискретните 

единици могат на свой ред да изпълняват две функции в речта – референциална и 

предикативна. Докато фрагментирането и дефрагментирането са процеси на 

категоризация, чрез които се осъществява обособяването на семантичното 

пространство в дискретни и недискретни единици, референцията и предикацията са 

функции, породени от употребата на езиковите знаци и свързани със способността им 

да фокусират знака съответно върху референта и върху връзката му с другите 

референти. Това означава, че ако анализът и синтезът са когнитивни процеси, 

фрагментирането и дефрагментирането са речемисловни процеси, а референцията и 

предикацията – произтичащите историко-универсални функции, защото 

функционирането на една категория винаги зависи от историческата употреба и от 

езиковия тип на системата, в която съществува.  

Референциалната функция обикновено се свързва с името, защото всички 

граматични номинални категории имат за цел да установят еднозначно съответния 

референт. Некрайният характер на недискретните единици предполага, че 

предикативната функция се свързва с глагола, защото това е един от начините той да 

придобие дискретност чрез съотнасяне към друга единица (дискретна или не). Така 

глаголите придобиват крайност и се детерминират (дори серийните глаголи и 

глаголните конструкции, които винаги са по-крайни като единици). В този смисъл 

предикативната функция е функцията на релационната му същност. Но това далеч не е 

съвсем така. Глаголът също може да е референциален (инфинитивът или 

субстантивираният глагол), а името – предикативно (атрибутивните номинални 
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конструкции с/без предлог). Видяхме също, че и прилагателното притежава 

предикативна способност, защото то също придобива крайност чрез свързването си с 

името. Затова следва да приемем, че прилагателното е резултат от фрагментиращ 

процес, при който получената дискретна единица се употребява с предикативна 

функция (предикативен фрагментатор). С други думи, ако в даден език без 

прилагателни фрагментираните единици (имената) имат и атрибутивна/предикативна 

функция (т. е. приписват признак или характеристика на друго име), рано или късно 

тези фрагментирани единици ще се развият в прилагателни. Чрез предикативната 

функция прилагателните променят своята фрагментирана структура с нулева 

валентност и я увеличават с една връзка до едновалентност. 

И обратното, заради способността му да охарактеризира почти без да се променя 

формално, наречието е резултат от дефрагментиращ процес, при който получената 

единица се употребява с референциална функция (референтен дефрагментатор). 

Референциалната му функция го превръща в дискретна единица, ограничава 

дефрагментираната му природа до едновалентност, поради което сравнително свободно 

може да се поставя на различни позиции в изречението, но винаги пояснява друга 

некрайна единица (глагола или прилагателното), която да превърне крайна, без да се 

съгласува с нея. По тази причина голяма част от наречията имат аспектуално, модално 

и темпорално съдържание. Когато наречието се свързва с прилагателно име, то на 

практика се превръща в дефрагментиран референциален дефрагментатор, от което 

произтича едно важно негово функционално свойство – предполага двустепенно 

(двуйерархично) дефрагментиране, защото пояснява както съответното прилагателно 

(дефрагментиран референт), така и чрез него името, което двете охарактеризират 

(дефрагментиран референциален дефрагментатор). Затова наречието изпълнява 

референциална функция за прилагателното и предикативна за името, в чиято 

номинална фраза се намират и двете. 

Контенсивният анализ на фрагментиращата и дефрагментиращата способност на 

езиковите знаци, направен в този раздел на работата, показва посока от конкретното 

семантично мотивирано съдържание към по-абстрактното и граматикализирано 

съдържание, а функциите им еволюират от референция през атрибуция към 

предикация, като последната трябва да се разбира като резултат от увеличаването на 

валентността на атрибутивната функция на недискретните единици. Този извод може 

да се илюстрира по следния начин: 
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Номинативен 

 

Ергативен 

 

Активен 

 

Класен 

 

Неутрален 

    
   

         Активна предикатност 
о д у ш е в е н о с т 

    

     Актантност / предикатност 

    

                   

              

 

       Глаголна атрибутивност 

        Референциалност/атрибутивност     

    семантичност   граматикализация 

         

Способността на името и глагола да указват фрагментираност и 

дефрагментираност на лексикалното значение, което носят, изглежда е универсална. 

Дори в езици, в които няма ясна формална разлика между имена и глаголи, като 

северноамериканското семейство салиш например, тези категории се проявяват 

функционално по различен начин и получават съответните на функциите си 

граматични категории. Съществуването на лексикални суфикси със значения на 

‚човек‘, ‚животно‘, ‚ръка‘ и т. н. се дължи в диахронен план на граматикализация, 

последвала инкорпорацията на съответните корени (Митън 1997: 369), във връзка с 

обособяващата се преходност на глагола в този полисинтетичен език. Въпросната 

инкорпорираща техника не означава, че името се е превърнало в недискретна единица, 

а че в прехода от ергативност към номинативност езиците салиш са превърнали 

двувърхата конструкция от топик и предикат в едновърха с имплицитен подлог. Тази 

синтактична конструкция не променя начина, по който е структурирано лексикалното 

значение, а начина, по който се изграждат актантно-предикатните отношения. 

Случаят с толкова особени езици като салиш само потвъждава достоверността 

на изведената тук теза: имената са резултат от фрагментиране на понятийно-образния 

континуум в дискретни (крайни и изброими) единици, а глаголите – резултат от 

дефрагментирането на понятийно-образния континуум в недискретни (некрайни и 

неизброими) единици.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изводите, до които доведе анализът на емпиричния материал, в никакъв случай 

не обезценяват описанията и дефинициите на двете основни езикови категории, 

изложени в първата част от настоящата работа. Те единствено ги изпълват със 

семантико-функционално съдържание. А универсалните характеристики на името и 

глагола като обобщени категориални матрици и на съответните граматични категории, 
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представени тук в типологичен контенсивен план, неизбежно се явяват един вид 

натуралистичен отговор на рационалистичния стремеж за извеждане на 

универсална граматика, както това неведнъж се е случвало в историята. 

Получените резултати навеждат към заключението, че принципно всички 

посочени характеристики може да бъдат сведени до речемисловните процеси на 

фрагментиране и дефрагментиране.  

Без да е било сред целите на тази работа, изводите от съпоставителното 

изследване индиректно отхвърлят една от основните критики срещу контенсивната 

типология, а именно: липсата на единен критерий. Изведеното тук контенсивно 

развитие на фрагментиращите и дефрагментиращите процеси позволи да се съвместят 

тези разноредови принципи в един общ и надграждащ семиотичен принцип и да се 

проследи възможната еволюция на функционирането му, която би могло да се 

представи в следния ред: от референция през атрибуция и активна предикация до 

пълна глаголна предикация – процес, в който като водещ признак, отключващ 

предикативните свойства на глагола, ясно се очертава одушевеността.  

На последно място в разработката се обосновава необходимостта в центъра на 

типологичните и системно-съпоставителните изследвания да бъде поставена 

детерминацията като основна езикова операция за уточняване и конкретизиране на 

съдържателните единици на езика чрез присъщите за категориалната им 

функционалност граматични средства и категории, защото единствено чрез този 

детерминационен индуктивен подход може да бъдат разкрити общи езикови 

закономерности и потенциални универсалии в речепроизводството. 
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Справка за приносните моменти в дисертационния труд 

 
1. В труда се предлага оригинална индуктивна системна методология за семантико-

функционален съпоставителен анализ на неродствени типологично различни 

езици на базата на специално изработена анкета. Универсалните свойства на 

граматичните категории, разкрити в процеса на работа, нагледно доказват 

надеждността на въведения индуктивен системен подход, което е показателен 

пример за приложимостта му при извличането на универсални дефиниции на 

категориалните матрици име и глагол. 

2. Изведен е критичен анализ на основните дефиниции на името и глагола в светлината 

на историята на лингвистичната наука, който служи за контекст на 

проуниверсалистките описания, до които се стига в изследването. 

3. Проследено е контенсивното типологично развитие на граматичните категории. 

Въз основа на предприетия анализ са очертани семантико-функционалните им 

универсални свойства. 

4. Формулирани са универсалните характеристики на името и глагола като 

дискретни/недискретни единици, породени като резултат от процесите на 

фрагментация/дефрагментация на образно-понятийния когнитивен континуум. 

5. Обоснована е авторовата теза, че от контенсивно-типологична гледна точка функциите 

на името и глагола еволюират в диахронен план по скалата от референция през 

атрибуция и активна предикация към транзитивна предикация. 

6. Дисертацията предлага аргументирано въвеждането и следването на семантико-

семиотичен критерий като възможна единна основа на контенсивната 

типология.  
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7. Обоснована е необходимостта от прилагането на детерминационистки подход при 

анализа на езиковата система в синхронен, диахронен и съпоставителен план, чрез 

който да се опишат всички езикови средства според способността им да 

детерминират определена езикова единица. 
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