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В увода на дисертационния труд се обръща внимание на факта, че всеки език 

разполага с набор от средства за посочване на източника на информация и на 

отношението на говорещия към достоверността на предаваната от него информация, но 

не всички езици притежават категорията евиденциалност, т.е. не във всички тя е 

граматикализирана. Адмиративът, граматически начин за изразяване на учудването на 

говорещото лице по повод на съобщаван факт, който се оказва неочакван за него, е 

морфологическа категория. Във всички езици може да се изрази учудване, изненада на 

говорещия от факт, който се разминава с неговите представи, но далеч по-малко са 

езиците, в които това се реализира по граматически път.  

От семантична гледна точка адмиративността представлява признак в полето на 

епистемичната модалност, тъй като изразяването на учудване, изненада от 

говорещия/пишещия е вид субективна оценка за знанията му, а самото учудване е 

предизвикано от разминаването между две когнитивни  състояния. Нека подчертая, че 

адмиративната семантика може да бъде изразявана чрез различни езикови средства не 

само в различните езици, но и в един и същи език.  

В  българския и албанския език обаче адмиративността се изразява по граматичен 

път чрез глаголни форми, като това не изключва възможността да се изрази и чрез 

лексикални средства, интонация и др.  

В езика учудването/изненадата на говорещия може да се изрази с лексикално- 

семантични средства (в ситуации от 1 до 5) или с граматични средства (в ситуация 6):  

1) С междуметия и частици: 

бълг. Я, вали дъжд!,  алб. Ja, po bie shi!; 

2) Чрез глаголи за изненада: 

бълг. Изненадан съм, че вали дъжд!, алб. Jam i çuditur që po bie shi! 

3) С интензификатори (т. нар. wh-words):  

бълг. Колко силно вали!, алб. Sa shumë shi që po bie!; 

4) С интонацията в комбинация с индикатива: 

бълг. Вали дъжд!, алб. Po bie shi! (в момента на говорене); 

5) С помощта на конструкция, която изразява изненада:  

бълг. Гледай ти – вали дъжд!, алб. Shiko – po bie shi! 

6) С граматични средства (често в комбинация с лексикални маркери): 

бълг. То валяло дъжд!, алб. Na rënka shiu! (адмиратив). 

Както българският, така и албанският език се отличават в типологически аспект 

като езици, които притежават граматическа глаголна категория, чрез която се изразява 
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учудване на автора на актуалната реч като вид субективно отношение към 

информацията в изказването.  

Според застъпеното в тази работа виждане адмиративът в албанския език е една 

от употребите на опосредствания модус (косвения евиденциал)
1
. В българския език 

адмиративът е емоционално-експресивна употреба на конклузива (Герджиков 

1984/2003 и Алексова 2003), а в албанския език едно от контекстуалните значенията на 

опосредствания модус е именно адмиративното. Нещо повече, в албански то е най-

честотно в разговорната реч, затова е и най-забележимо, най-ярко. Това се явява и 

причината с термините адмиратив и mënyra habitore (букв. удивително наклонение) да 

се означи целият косвен евиденциал в албанския език, чието инвариантно значение 

според застъпваното тук виждане е опосредствана информация. 

Темата на дисертационния труд „Генезис и семантика на адмиратива в български 

и албански“ изисква да бъде направено едно уточнение. Терминът адмиратив е приет в 

албанската граматика като назоваващ граматична категория, която обаче има не само 

адмиративни, но и конклузивни, гномични, ендопатични, дубитативни и преизказни 

употреби (вж. напр. Търпоманова 2010, 2015, Нинова 2012). Търсенето на причините за 

спецификата на евиденциалната категория в съвременния албански език и на ниво 

семантичен инвариант, и на ниво употреби, предпоставя необходимостта от 

разглеждане на протичането на процеса на граматикализация на т.нар. адмиратив в 

албанския език. Това от своя страна изисква да се обърне специално внимание на 

генезиса на тази категория.  

През първото десетилетие на XXI век интересът към категориите евиденциалност 

и адмиратив в балканските езици расте прогресивно в световната и в българската 

лингвистика, за което свидетелстват издадената монография за адмиратива в 

съвременния български език на Кр. Алексова (Алексова 2003), а и основополагащият 

труд на Ал. Айхенвалд за евиденциалността (включително и на Балканите) (Айхенвалд 

2004), защитената дисертация върху категорията евиденциалност в съвременния турски 

език (Баджанлъ 2005), както и типологическото изследване (на английски език) за 

евиденциалността в балканските и балтийските езици на П. Кехайов (Кехайов 2008), 

                                                 
1
 В дисертационния труд се използват като синонимни две терминологични схеми: широко 

разпространените в световната лингвистика термини, свързани с категориите евиденциалност и 

адмиратив (вж. напр. Айхенвалд 2004), и терминологията на Г. Герджиков (Герджиков 1984/2003), 

която в някои отношения отразява по-точно спецификата на назоваваните езикови явления в двата 

балкански езика. Следователно синонимно в дисертацията се употребяват евиденциалност – модус на 

изказването на действието, косвен евиденциал – опосредстван модус, конклузив – умозаключителен 

модус, ренаратив – преизказен модус, дубитатив – недоверчив модус. 
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дисертацията на С. Конедарева (Конедарева 2015) за евиденциалността в българския 

език от гледна точка на лингвистичната типология, издадените на български език 

граматики, в които място намира категорията адмиратив както в българския (Ницолова 

2008), така и в албанския език (Станков 2009), съпоставителните монографични 

изследвания за евиденциалността в българския и албанския език на М. М. Макарцев 

(Макарцев 2014) и Ек. Търпоманова (Търпоманова 2015), студията на Кр. Алексова за 

адмиратива в българския език (Алексова 2016) и др. 

Въпреки че на адмиратива са посветени редица научни изследвания в световната 

лингвистика, необходимостта от допълнителни изследвания и анализи на адмиратива в 

българския и албанския език произтича от факта, че граматическата същност, 

семантиката  и употребите на адмиратива в албанския език продължават да повдигат 

въпроси, които са недоизяснени или поне спорни. Следователно и сравнението между 

албанските и българските адмиративни форми (а и техните употреби) се нуждае от още 

анализи, коментари, а в определени насоки – и от преосмисляне. 

Обект на изследване в настоящия труд са евиденциалните глаголни форми в 

българския и албанския език, като акцентът се поставя върху една от контекстуалните 

употребите на косвения евиденциал (опосредствания модус) – адмиративната. 

Значимостта на тази употреба във връзка с генезиса на евиденциалната категория, 

функционална ѝ натовареност, честота ѝ и граматическия ѝ статус в двата съвременни 

езика показват някои немаловажни различия, въпреки че е налице семантична близост 

и паралели в произхода на формите.  

Конкретният предмет на дисертационния труд са генезисът, семантиката и 

употребите на адмиратива, а това включва функционирането му в различни контексти, 

жанрове, регистри и т.н. В тази работа се защитава тезата, че задълбоченото изследване 

на съвременното състояние на адмиратива би могло да стане само посредством 

съчетаването на два подхода: проследяване на генезиса и разглеждане на речевите 

употреби на адмиратива в съвременния език. Така очертаният предмет на изследване е 

неразривно свързан със съпоставка на функционирането на адмиратива в български и 

албански в различни контексти, тъй като само по този начин биха се проявили 

приликите и разликите на неговите разнообразни речеви реализации в двата езика. 

В дисертацията е застъпено виждането на Г. Герджиков и Кр. Алексова 

(Герджиков 1984/2003 и Алексова 2003), че адмиративът в българския език е 

емоционално-експресивна контекстуална употреба на конклузива (умозаключителния 

модус). Т.нар. адмиратив в албанския език е формален изразител на целия 
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опосредстван модус, като една от неговите речеви употреби е именно адмиративната. 

Инвариантът на албанския адмиратив е опосредствана информация, а една от неговите 

семантични реализации – субективно собствено твърдение, се оказва много по-широко 

употребявана в плана на сегашното в сравнение с употребите на българския 

умозаключителен модус (един от трите опосредствани модуса). 

Албанският адмиратив е свързан със субективната оценка на истината, 

собствената вяра в състоянието на нещата, собствената гледна точка на говорещия, като 

не е задължително тя да кореспондира с реалното положение на нещата. Адмиративът в 

българския и албанския език има допирни точки и с епистемичната модалност, тъй като 

със субективното си изказване говорещият дава и своята епистемична оценка. 

В центъра на настоящото изследване стои адмиративното значение, което се 

изразява по граматичен път в рамките на глаголните категории на два балкански езика 

(българския и албанския), като то се откроява чрез съпоставка на семантичните полета 

на адмиративността и евиденциалността, тъй като се оказва, че и в двата езика 

адмиративът е употреба – в българския език употреба на един от косвените 

евиденциали, тъй като категорията е многочленна, а в албанския език, при наличие на 

двучленна евиденциална категория, адмиративът има статуса на най-честата употреба 

на косвения евиденциал, което е довело до терминологичния избор категорията да бъде 

назована адмиратив. 

За да бъде аргументирана тезата, че адмиративът в съвременния български език е 

употреба на конклузива, а не е контрастна транспозиция на ренаратива, тук са сравнени 

ренаративните и конклузивните употреби в българския език. Т. нар. адмиратив в 

албански е опосредстван модус, чиито употреби, освен че покриват конклузивното, 

ренаративното, дубитативното и адмиративното значение на българските 

опосредствани модуси, навлизат и в полето на българския индикатив, тъй като 

албанската категория адмиратив има и гномични, генерични и ендопатични употреби в 

сегашния план. В дисертационния труд се разглеждат максимално широк кръг от 

контекстуални употреби на албанския адмиратив с цел изясняване на инвариантното 

значение на категорията и спецификата на нейните употреби в съпоставителен план. 

Дисертационният труд има за цел да представи генезиса и семантиката на 

адмиратива в българския и албанския и да очертае съществени общи черти и различия в 

паралелите между двата езика. Постигането на поставената цел изисква изпълнението 

на следните конкретни задачи: 

1) Да се съпоставят мненията за евиденциалността и адмиратива в българския 
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и албанския и на база на съществуващите хипотези да бъдат направени обобщения за 

същността на двете категории. 

2) Да се изясни връзката между семантичните категории евиденциалност и 

адмиративност и да се представи мястото на българския и албанския адмиратив върху 

географската карта на света сред езиците, които притежават граматически категории 

евиденциалност и адмиратив. 

3)  Да се дефинира семантичният инвариант на адмиратива (опосредствания 

модус) в албанския език и да се разгледат особеностите на формалната му парадигма. 

4) Да се определят специфичните особености на генезиса на евиденциалността 

и адмиратива в български и албански и да се проследи общото и индивидуалното в 

процесите на граматикализация на евиденциалните значения в двата езика. Да се 

установят функционално-семантичните съответствия и несъответствия в употребата на 

адмиративните форми в български и албански. 

5) Да се съпоставят темпоралните употреби на адмиратива в двата езика с цел 

откриване на общото и специфичното. 

При разглеждането на представените теоретични проблеми съзнателно е търсено 

решаването на поставените задачи във връзка с изпълнението на целта.  

В дисертацията са приложени съпоставителният и дескриптивният метод. В 

Първа глава на дисертацията е приложен и типологическият подход, тъй като 

опосредстваните модуси в български, албански и турски са разгледани от гледна точна 

на лингвистичната типология. Във Втора глава, посветена на развоя на опосредстваните 

модуси в българския и албанския, се наблюдава и съчетание между синхронен и 

диахронния подход. Освен това в работата са налични и семантико-структурни, 

функционално-речеви подходи, както и семантико-функционален подход по отношение 

на разглежданите примери в последната Пета глава на дисертацията. 

В настоящия труд са коментирани редица примери, включени в граматики на 

българския и албанския език, монографични изследвания, примери от съвременната 

албанска преса, форуми на български и албански език, художествената литература, 

лириката, приказките, героичния епос (на гегийски, на тоскийски и в говора на 

арванитите). Корпусът е отворен, т.е. дисертацията си служи както с примери, 

ексцерпирани лично от мен, така и с примери на други автори, за да може на едно 

място да бъдат събрани възможно най-много речеви реализации на адмиратива в двата 

езика. 
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За да се откроят по-ясно приликите и разликите в речевите употреби на 

различните евиденциали в българския и албанския език, за сравнение е използван 

периферният за Балканския езиков съюз (БЕС) турски език. Причините, довели до това 

решение, са свързани със защитаваната в дисертацията теза, че турският опосредстван 

модус оказва въздействие върху генезиса на адмиратива в двата езика. 

Първа глава на дисертацията – „Евиденциалността и адмиративността като 

понятийни и граматични категории“ (с. 12–64), се занимава с проблеми, свързани с 

основните семантични признаци и с граматическия статус на евиденциалността и 

адмиратива според различни гледни точки в лингвистиката. Евиденциалността е 

представена като понятийно поле и като глаголна категория с различна организация. 

Изведена е и разликата между адмиративността като семантично поле и адмиратива 

като граматикализирано значение. Отделено е отделено място и на отношението между 

двете категории в турския, българския и албанския, тъй като тези езици са част от 

Евразийската зона (Балкански полуостров и Западна Азия) на разпространение на 

евиденциалността и адмиратива, част са от една и съща езикова картина на света – 

балканската. В тази част на дисертацията са изяснени понятия като евиденциалност, 

евиденциал, конклузив, адмиратив, епистемична модалност и опосредстваност на 

информацията. Уточнен е и терминологичният апарат, с който си служи работата. 

Под евиденциалност разбирам не източник на информацията, а степен на 

ангажираност на говорещия с направеното от него изказване. Според застъпеното в 

работата ми виждане евиденциалността е категория, при която обвързаността с 

източника на информация определя степента на нейната достоверност от гледна точка 

на говорещото лице.  

За нуждите на настоящата работа е направено разграничение между термините 

(ад)миративност и (ад)миратив. Адмиративността е семантична категория, с която 

се означава нова, неасимилирана информация, а (ад)миративът е граматическият израз 

на (ад)миративността. (Ад)миративността се изразява посредством различни 

лексикални маркери или конструкции от типа на англ. (It) turns out (that) S, 

съпроводени със съответната интонация и други маркери, които не са част от 

граматиката. (Ад)миративът е граматикализирана миративност – такава, каквато се 

наблюдава в турски, български и албански. 

По своята същност адмиративът е субективна категория, с помощта на която 

говорещият изразява своето учудване/изненада във връзка с опосредствано 

новополучено или преосмислено предходно знание. При адмиратива става въпрос за 
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субективна представа на говорещия за възможното, предполагаемото състояние на 

нещата, която бива опровергана на базата на извод, умозаключение, обобщение, като 

разминаването между очаквано и реално поражда учудване/изненада. Тук е важно да се 

отбележи, че изненадата и учудването на говорещия могат да са позитивно или 

негативно маркирани, което е предварително зададено от факта, че учудването и 

изненадата са вид човешки емоции. Субективността в дисертацията се разглежда във 

връзка с езиковото изразяване на собствената гледна точка от говорещия (или, по-общо 

казано, на участника в речевия акт). Субективизацията, от своя страна, се съотнася със 

структурите и стратегиите, които езиците развиват, за да изразяват субективността на 

езиково равнище (Финеган 1995: 1–2). Изненадата и учудването обаче невинаги се 

припокриват, тъй като учудването е подзначение на изненадата. Под изненада може да 

се разбира: 

1. Събитие, случай и под., които стават неочаквано, внезапно. 

2. Учудване от нещо внезапно, неочаквано.
2
 

Изненадата от неочакваната ситуация може да бъде съпроводена с учудване, 

ирония, възмущение и др. Учудването е вид изненада и като емоция се отличава не 

само с относителна краткост, но и с различен интензитет (вж. Алексова 2016). По-

честно, но не винаги, по-силната емоционална реакция в изказванията с адмиратив се 

отбелязва с удивителен знак. Експресивността на изказването с адмиратив също може 

да има различна сила, като в българския и албанския език тя е обусловена от 

спецификата на субективната оценка за говорещия за степента на разминаване между 

предварителните му представи, знания, очаквания, предположения и реалното 

състояние на нещата (или вярванията на говорещия за реалното състояние), както и от 

възможната обвързаност на изненадата с други субективни емоции и оценки. 

Реализирането на адмиратива включва наличие на предварително очакване за 

един факт и разминаване между нагласите ни и реалното положение на нещата, т.е. 

условия за възникване на учудването. Говорещият се ангажира (позитивно учудване) 

или отхвърля (негативно учудване) новопридобитата информация, изхождайки от 

своята собствена гледна точка. 

 Посредством конклузива и адмиратива говорещият дава вторична епистемична 

оценка на информацията и я представя като опосредствана. Адмиративът в българския 

език е контекстуална употреба на конклузива – умозаключението в широкия смисъл на 

                                                 
2
 http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/изненада (20.04.2015). 

http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/изненада
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думата, а условията за възникване на учудването са налични в съответния контекст на 

изказването. Вероятностното умозаключение като мисловна форма (probable inference), 

с което работи статистическата индукция, според Ч. Пърс е това, чийто извод (като 

мисловен процес) не е необходимо верен. Вероятността е съотношението на 

благосклонните случаи към всички налични случаи, а шансът за случването на един 

факт има връзка с вярванията ни в него. Към този тип умозаключение могат да бъдат 

причислени и индукцията, и абдукцията. Ч. Пърс се занимава не само с проблема за 

етапите на изследването, но и за това как възниква самата изненада на база на 

вероятностното умозаключение. Това, което изисква обяснение, е не 

незакономерността, а разминаването между нашите очаквания и наличните резултати 

(реалното положение на нещата). Концепциите на Ч. Пърс за изследването, вярването, 

познанието, опита и умозаключението показват, че авторът разглежда понятието 

„истина“ като част от изследването на субекта и евентуално като неговия резултат (вж. 

Иванов 2008: 89–96). Именно този тип умозаключение лежи в основата на конклузива. 

Както стана ясно, не всяко учудване се изразява по граматичен път. Поради тази 

причина разглеждането на проблемите за граматическия статус на евиденциалността и 

адмиратива е невъзможно без опиране върху понятиято граматикализация. 

Терминът граматикализация е използван за първи път от френския лингвист 

Антоан Мейе през 1912 г. в значението на приписване на граматическо значение на 

дума, която преди е била самостойна (Траугот, Хопър 2003: 19). Кристиан Леман 

отбелязва, че употребата му е проблематична, тъй като тя автоматично насочва към 

процес, вследствие на който нещо става част от граматиката. 

Граматикализирането на глаголите и респективно на глаголните категории 

авторите представят по следния начин: full verb (основен глагол) > (vector verb, 

делексикализация) > auxiliary (спомагателен глагол) > clitic (клитика) > affix (афикс) 

(Траугот, Хопър 2003: 111).  

Развитието на един глагол може да не преминава през всички етапи, но откъдето и 

да започне, то винаги се движи надясно от изходния елемент. В албанския език 

например глаголът kam (имам) се е десемантизирал и е станал спомагателен глагол при 

образуването на индикативния перфект kam pasur/kam pasë, след което той започва да 

застава в следходна или предходна позиция спрямо причастието, което носи основното 

лексикално значение: kam pasë или pasë kam и играе ролята на клитика, след което 

между kam, заело нова синтактична позиция, и pasë настъпва сливане и клитиката вече 

се превръща в афикс (флексия) на новата глаголна категория (адмиратива): pas(ë)-kam. 
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В албански глаголната граматикализация изминава пълен цикъл. В българския език 

глаголът съм продължава да се използва като спомагателен глагол, а неговото наличие 

или липса в 3 л. оразличава парадигмите на конклузива и ренаратива. 

При граматикализацията с изходен граматически елемент е възможно някакъв 

основен признак на изходния елемент да имплицира новото граматическо значение 

(Ницолова 2013а). Така е станало при граматикализацията, която разглеждам в 

настоящата работа, а именно – образуването на евиденциалната глаголна категория 

(респективно и на адмиратива, който е контекстуална употреба на един от нейните 

членове) въз основа на индикативния перфект в български и албански. 

При отношението епистемична модалност – евиденциалност от най-голямо 

значение е делението епистемична – епистемологична (евиденциална) модалност. 

Приемам тезата на Кр. Алексова (Алексова 2004), че това не са два отделни вида 

езикова модалност, а два подтипа епистемични категории. При първия говорещият 

отчита достоверността на изказването от гледна точка на абстрактното логическо 

мислене, а при евиденциалната модалност говорещият отчита достоверността на своето 

изказване от гледна точка на позициите си в реалния свят. 

Не само типолозите, но и множество учени, изследващи един език или 

съпоставящи няколко езика, се интересуват от въпроса за евиденциалността и 

адмиратива върху географската карта на езиците по света. Евиденциалността и 

адмиративът в турски, български и албански принадлежат към ареала Балкански 

полуостров и Западна Азия по делението на Ал. Айхенвалд и към втория европейски 

подареал по делението на П. Кехайов. Към ареала спадат български, албански, турски, 

персийски, западноарменски, грузински, непалски и др. – езици от различни езикови 

семейства, в които опосредстваната информация се означава с форми, възникнали на 

базата на перфекта (Ницолова 2008).  Вл. Плунгян смята, че адмиративът се среща в 

езиците от този ареал, тъй като те се опитват да маркират евиденциалността в 

съчетание с модалността (вж. Плунгян 2001: 355). В Европа евиденциалността е 

регистрирана в източната част на континента, а последните три района влизат в 

границите на Евразийската зона, като във всеки от тях се говори поне един тюркски 

език (Кехайов 2008: 25–26). Би могъл да се направи изводът, че евиденциалността се 

разпространява от Азия към Европа.  

След разглеждане на категориите върху географската карта на света стигнах до 

извода, че евиденциалността и адмиративът са категории, които могат да се 

разпространяват посредством взаимодействие на езиците (езикова интерференция) при 
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подходящите екстра- и интралингвистични условия. Приложила съм типологическата 

класификация на Ал. Айхенвалд (вж. Айхенвалд 2004), която правилно причислява 

албанския, а и турския език, към типа А2 евиденциални системи (вторична информация 

срещу всичко друго). Важно е обаче да се уточни, че под вторична информация 

авторката разбира опосредствана информация, а не преизказване. В класификацията на 

Ал. Айхенвалд българската евиденциална система е неправилно определена като 

двучленната от тип А1, при който основното противопоставяне е първична информация 

срещу вторична информация. Според защитаваното в тази работа виждане за 

българския език би трябвало да се създаде С4 (четиричленна) тип евиденциална 

система: firsthand (=indicative), inferred, reported,  dubitative (индикатив, конклузив, 

ренаратив, дубитатив). Класификацията, представена от Айхенвалд, не може напълно 

точно да представи и семантичния инвариант на албанския адмиратив, защото при 

типологическите класификации се вземат предвид не спецификите, а общото между 

множество езици. 

Във Втора глава на дисертацията – „Генезис на евиденциалността и 

адмиратива в българския и албанския език“  (с. 65–140), е проследен развоят на 

евиденциалността и адмиратива в българския и албанския език. Адмиративът в 

български е употреба на един от членовете на евиденциалната система (конклузива), а в 

албанския език е една от употребите на т. нар. адмиратив, поради което се налага да се 

проследи генезисът на евиденциалността. Главата е разделена на три части. В първата и 

втората част е проследен равоят на евиденциалността и адмиратива в български и 

албански, а третата е посветена на въпросите за чуждоезиковото влияние, т.е. на 

степента на влияние на турския език върху развитието на българския и албанския 

опосредстван модус (косвен евиденциал). 

Направен е семантичен преглед на развоя на категориите евиденциалност и 

адмиратив, формирали се на базата на резултативния перфект, чиито комбинаторен 

вариант е перфект за констатация. Констативният перфект
3
 стои в основата на 

създаването на евиденциалността като категория в българския език, като той може да се 

употребява със и без спомагателен глагол съм в 3 лице (вж. Ницолова 2013а). Формата 

без спомагателен глагол е идентична с формата на основното време на ренаратива – 

аориста. При ренаратива резултативността на перфекта позволява на говорещия да 

                                                 
3
  Констативният перфект се различава от резултативния по това, че означава констатация след 

състояния и събития в миналото, а не „неопределена“ претериалност с актуален по време на говорене 

резултат (вж. Косеска 2001). 
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съобщи резултата от наблюдаваното действие, за което той е научил от трето лице. В 

редица славянски езици, в които перфектът става основно минало време, аористът и 

имперфектът постепенно изчезват, а формата за перфект още в самото начало губи 

спомагателния глагол съм (Ницолова 2013: 63). Индикативният перфект в съвременния 

български език поради наличието на умозаключителен аорист, произхождащ от него 

чрез граматическа метафора в миналото, е ограничил употребите си до перфект за 

констатация (вж. Ницолова 2008, 2013, 2013а). Това отсъства в развоя на албанския 

опосредстван модус (т. нар. адмиратив), докато в съвременния български език само 

този вид употреба на перфекта остава налична заради ситуацията на конкуренция с 

конклузивния аорист. Така посредством индикативния аорист в съвременния български 

език действието може да се предава обективно и днес, а посредством перфекта 

говорещият изразява своето емоционално (одобрително или неодобрително) отношение 

към минало действие (вж. Ницолова 2013: 59–60). 

Въпросът за семантиката на албанския индикативен аорист е важен за настоящото 

изследване, тъй като е свързан с един факт, подчертаван в редица изследвания – 

липсата на аорист в темпоралната парадигма на албанския адмиратив (косвения 

евиденциал). Субективността на перфекта и възможността му да представя действието 

като резултат, който е налице в момента на говоренето, се явяват важни предпоставки 

за появата на албанския адмиратив. Опозицията 'перфект – аорист' сама по себе си няма 

решаваща роля при формирането на адмиратива в българския и албанския език. 

Авторката счита, че категорията евиденциалност на Балканите се създава там, където 

перфектът има несвидетелска семантика, т.е. в български, албански и турски. 

Перфектът е и субективно време, което се противопоставя на обективния аорист (вж. 

Асенова 1996: 569–570).   

Индикативният перфект (Мартин се е прибрал – ей сега го видях) и 

конклузивният аорист (Мартин се е прибрал – ето, ключовете му са на масата) имат 

различни темпорални и евиденциални характеристики. При индикативния перфект 

интервалът на референтност съвпада с интервала на речта, когато е налице резултатът 

от действието, а самото действие не се свързва с определен минал интервал за разлика 

от аориста и имперфекта (Ницолова 2008: 294–295). При конклузивния аорист има 

умозаключение, извод, обобщение за действие, което е предходно и приключило преди 

акта на комуникация, т.е. в опосредствания модус старата форма се изпълва с нова 

семантика. Резултативността на перфекта позволява на говорещия да предава 

резултатите на ненаблюдавани действия, като адмиративът е свързан семантично с 
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перфекта за констатация и перфекта за предаване на горещи новини. Когато към 

конклузивната семантика се добави и учудване, изненада в комбинация със 

съответната интонация, неочакваният извод се реализира като адмиратив: Я, Мартин 

се (е) прибрал! (адмиратив). 

Перфектът за констатация е вариант на резултативния (статалния перфект), при 

който говорещият наблюдава само резултата от действието, а не самото действие, като 

често в този случай в 3 л. е изпуснат спомагателният глагол съм (Ницолова 2013а), 

напр.: Още едно дете... Някой ми оставил още едно дете. (Елин Пелин по Ницолова 

2013а). 

Изпускането на спомагателния глагол съм в 3 л. се наблюдава и при адмиратива 

като контекстуална употреба на конклузива поради силната експресивност, с която са 

натоварени (Герджиков 1984/2003, Алексова 2003). Следователно, ако в контекста има 

показатели, че говорещият е изненадан от наличието на още едно дете, формата в 

изказване (2) е за адмиратив. В дисертацията приемам тезата на Г. Герджиков и Кр. 

Алексова, че той е употреба на конклузива с изпуснат спомагателен глагол съм в 3 

лице, като източникът на информация при адмиратива може да бъде както собствено 

умозаключение, така и чужда реч (по-рядко), което според мен е доказателство, че при 

адмиративът не се влияе от източника на информация (вж. още Алексова 2016).  

В дисертацията се защитава тезата за генезиса на категорията модус на изказване 

на действието (евиденциалността) в българския език като възникнала преди XIV век, 

без обаче да се отрича влиянието на турския език върху нейния развой (дообогатяване 

с нови употреби) като опосредстван модус, от който на един по-късен етап са се 

отделили три модуса на изказване на действието (конклузив, ренаратив и дубитатив), 

които се противопоставят на неопосредствания индикатив по признака 

опосредстваност. По този начин в съвременния български език евиденциалността се е 

развила от двучленна до четиричленна глаголна категория на базата на признаците 

преизказност и субективност. 

За начален етап от нейното развитие може да се приеме времето преди 1396 г. 

(вж. Герджиков 1984/2003). Ексцерпираните от Г. Герджиков употреби от Чергедските 

молитви (XIII век) са не само модални, но и опосредствани. Първият стадий от 

развитието на категорията – този на двучленна организация, според Г. Герджиков 

трябва да се отнесе към XII – XII век (вж. Герджиков 1984/2003: 256).  Засилването на 

несвидетелските функции на перфекта (П) води до формирането на две основни 

значения при перфектните форми – собствено перфектно и несвидетелско, второто от 
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които започва да се противопоставя на аорист (А) само по модален признак. За база на 

новата категория служи индикативният перфект, тъй като означава предходно 

действие, чиито последици са актуални в момента на говоренето. Ето защо при него на 

основата на резултатите от действието говорещият може да реконструира и 

ненаблюдавани минали действия. Първоначалните употреби на перфект с 

несвидетелско значение в наративна функция трябва да се разглеждат според Г. 

Герджиков само като транспозитивна употреба на перфект в полето на аорист. Тези 

употреби водят до възникването на парадигма от перфектовидни форми с аналогично 

значение при сложните минали времена. Така перфектните форми стават 

бипартиципиални – разцепват се на неопосредстван модус на П и на опосредстван 

модус на А, а поради липсва на имперфектно причастие – и на имперфект. И до днес 

умозаключителният А съвпада формално с индикативния П.  

През целия първи стадий изпадането на спомагателния глагол съм в 3 лице е 

имало само стилистична, ескпресивна роля, защото не е съществувала днешната 

опозиция между преизказния модус и умозаключителния модус. Би могло да се счита, 

че първият стадий от развитието на евиденциалността не кореспондира със 

съвременното състояние на категорията в българския език, тъй като през този етап 

категорията все още е двучленна. Едва след срещата с турския опосредстван модус 

(най-вероятно в условията на билингвизъм) се оформят отделят две от употребите на 

опосредствания модус в самостоятелни парадигми – конкузивна и преизказна, а на 

един следващ етап се развива и дубитативната парадигма. Опосредстваният модус 

вероятно в този първи етап е изразявал опосредствана информация (независимо дали 

опосредствана от собствено заключение, извод, обобщение или опосредствана поради 

препредаване на чужда информация). 

През втората фаза на първия стадий опосредстваният модус започва да обхваща и 

плана на неминалото. Това е възможно, тъй като при маркираните модуси (преизказен 

и умозаключителен в случая) опозицията между директни (сегашно време, перфект, 

бъдеще време и бъдеще предварително време) и индиректни времена (аорист, 

имперфект, плусквамперфект, бъдеще време в миналото и бъдеще предварително в 

миналото) се неутрализира. След разглеждане на примери от говора на арванитите 

(албанските преселници в Гърция в периода между XIII – XVI в.) и редица 

адмиративни употреби в „Требник“ на Г. Бузуку и съпоставянето им с употреби в 

съвременния албански език, установих, че албанският адмиратив се е формообразувал 

едва след срещата си с турския език в периода втората половина на XV – началото на 
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XVI век. През XVII век конклузивът и ренаративът вече са се обособили като отделни 

модуси на изказване на действието, т.е. през първия стадий от развитието на 

евиденциалността в българския език. Развоят на българската евиденциалност 

приключва с появявата на субективния преизказен дубитатив през втория статий от 

развитието на категорията. 

Адмиративът в албанския език е засвидетелстван в говора на късните мигранти, 

напуснали албанските земи в периода XVII – XVIII век  – в албанските говори в с. 

Мандрица, България (северен тоскийски диалект), и в Украйна (северен тоскийски 

диалект), както и в говора на напусналите Албания католици през XVII – XIX в. - в 

говора на албанските католици, преселили се в Далмация, дн. Хърватия (гегийски 

диалект). В говора на по-ранните изселници: тоскийските говори на арванитите 

(албански преселници в Гърция) и арбрешите (албански преселници в Италия), 

адмиратив не е развита. Арбрешите са напуснали албанските земи в периода XV– 

XVIII в., а арванитите между XIII –  XVI в. (Станков 2009: 49–55, Фридман 2010: 36, 

Търпоманова 2015: 60–61). Най-голямата миграционна вълна на арбрешите е в периода 

1470–1480 г., т.е. след смъртта на Скендербег през 1468 г. (вж. Станков 2009: 49). В 

арбрешкия говор има засвидетелствани модални презумптивни употреби на 

индикативния перфект (Алтимари 1994: 212, 220), но не и адмиратив, т.е. няма слети 

инверсни перфектовидни форми. По всяка вероятност причината за това е, че 

арбрешите не са имали интензивни контакти с турския език. 

Според В. Фридман (Фридман 2005: 40) албанският опосредстван модус 

(косвеният евиденциал) се е развил през периода на османското робство на Балканите 

не в селата, а в градовете, където езиковата интерференцията между езиците е най-

силна, т.е. където турският се е говорил от повече носители на албанския език. В 

подкрепа на тази своя теза В. Фридман привежда неоспоримия факт, че адмиративът е 

добре развит в Косово, където престижът на турския език е продължил да съществува 

чак до XIX в. 

В езика на албанската диаспора в Италия (арбрешите) се среща само 

презумптивен перфект, образуван по италиански образец: habere + минало причастие, 

напр.: ka shruajtur = итал. egli forse ha scrittо, 'той вероятно е писал'. Повечето арбреши 

са носители на тоскийския диалект в негова стара форма, запазена от периода на 

тяхното изселване, което започва през ХV в. след османските нашествия в албанските 

земи (Бейлери 2007). В първата албано-италианска граматика от 1870 г. (б.а. –  на други 

места се казва, че датира от 1871 г.) на  Йероним де Рада подобни презумптивни 
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употреби на албанския индикативен перфект са означени с термина passato dubitativo, 

'дубитативно минало' (Алтимари 1994: 212). В говора на арванитите са регистрирани 

инверсни неслети и слети форми за изразяване на контрафактивност, които са 

натоварени с експресивност на употребата, както и слети адмиративни форми в 

условни конструкции или в конструкции за изразяване на контрафактивност без 

подчинителен съюз алб. të, бълг. 'дa' (вж. Лиосис 2010). Неслетите инверсни 

перфектовидни форми от типа на bartuneh chaa и uneh chee (Фидлер 2004: 383), бълг. 

'носила е' и 'си сукал', които са регистрирани у Бузуку, са се използвали паралелно със 

слетите адмиративни форми за сегашно време от типа на ruoite-chee, бълг. 'си запазил' 

(вж. Фидлер 2004: 382). 

В Чергедските молитви са открити евиденциални форми със запазен 

спомагателен глагол съм в 3 лице, които в семантично отношение наподобяват 

изказванията, в рамките на които са регистрирани адмиративни форми за условност и 

хипотетичност в „Требник“ на Гьон Бузуку (първия писмен паметник на албански език, 

на гегийски), както и в говора на арванитите. Срв. следните опосредствани употреби: 

Да не бънде родено, сиф сме щеле загина (конклузив) (Герджиков 1984/2003: 259), гег. 

E kȳ në mos ish ṇ Sinëzot, nukë të mujtëkē ( < модалния глагол mund, 'може') me bām as 

ṇdonjë kafshë (Бузуку LVII по Фридман 2010: 33) (презенс на косвения евиденциал) и 

арв. t’ i marr-ë-keshë, do i keja (të + адмиративна форма в протазиса на условна 

конструкция) (Лиосис 2010: 186), бълг. 'Да ги бях взел, щях да ги имам.' = 'Ако ги бях 

взел, щях да ги имам.'. 

Освен форми за изразяване на контрафактивно желание с të + адмиратив, в говора 

на арванитите се срещат изказвания с (të +) mos + адмиратив от типа на арв. të mos 

arrëtëkeshë (контрафактивно желание) (по Лиосис 2010: 187), бълг. 'Да не бях 

пристигал!'. В говора на арванитите има и инверсни слети перфектовидни форми без 

të, чиято семантика е свързана с изразяването на контрафактивни желания, напр.: mos u 

letëkeshitë (контрафактивно желание) (по Лиосис 2010: 187), бълг. 'Да не се бяхте 

раждали!'. Отрицателна модална частица mos придава хипотетичност на изказването 

на говорещия.  

Подобни употреби без të се срещат и в съвременния албански език, напр.: съвр. 

книж. алб. Mos u dashkam vetëm për punë në këtë shtëpi (собствен архив) (адмиративен 

презенс, отрицателна форма с mos, неувереност), бълг. 'Да не би да съм искала само 

да работя в тази къща!?'. В примера, съдържащ употреба mos в съвременния албански 

език, не става въпрос за изразяване на контрафактивност. В това изказване говорещият 
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изразява своето възмущение по отношение на представите за самия него и мястото му в 

семейния дом. Подобни употреби в съвременния албански език кореспондират с 

изразяване на негативно учудване с помощта на да-форми в българския език от типа 

на: бълг. Да се прострат насред пътя! (Ц. Церковски по Попов 1968: 208). 

Кога точно е започнал първият етап от развитието на албанския адмиратив и дали 

неслети инверсни перфектовидни форми са съществували и преди срещата с турския 

опосредстван модус, не би могло да се твърди със сигурност поради липсата на 

засвидетелствани в писмени източници езикови данни. Първите набези на османските 

турци в земите на днешна Албания на запад от Охридското езеро датират от около 1385 

г., а съпротивата на албанците в някои райони на съвременна Албания продължава чак 

до края на XV и началото на XVI в. (Мете 2007: 195–199). С оглед на това по-вероятно 

е сливането на инверсните елементи от формата перфекта да е станало в периода 

втората половина на XV в. – първата половина на XVI в., когато езиковите контакти с 

турския език са били интензивни, т.е. по време на турско робство. 

Няма данни, които да подкрепят възникването на албанския адмиратив преди 

периода на влияние на турския език. Първите набези на османците по албанските земи 

датират от 80-те години на XIV в., а някои албански земи са превзети едва в началото 

на XVI в., което означава, че на турците им е отнело повече от век, за да завладеят 

албанските земи (Мете 2007: 198–199) – време, което е напълно достатъчно, за да 

възникне езикова интерференция между турския и албанския език. По-голямата част от 

албанските земи обаче падат под робство през 70-те и 80-те години на XV в. Най-

голямата миграционна вълна на арбрешите от албанските земи към Италия е именно по 

това време. В говора на арбрешите от този период не е имало фосилизиран адмиратив, 

който по-късно е изчезнал, т.е. нямало е слети инверсни форми, които са се използвали 

паралелно с неслетите. В говора на арбрешите (носители на тоскийския диалект) се 

появява 'дубитативно минало' (неслети, неинверсни форми на перфект) с презумптивно 

значение. Неслети инверсни форми, употребявани паралелно със слетите, има в 

гегийския говор (в „Требник“ на Бузуку от средата на XVI в.). Фосилизирани слети, 

както и неслети адмиративни форми са регистрирани и в тоскийския говор на 

арванитите – албанските преселници в Гърция. Миграцията на арванитите се е 

осъществила в периода XIII–XVI в. Периодът на засичане на миграциите на арбрешите 

и арванитите е от края на XV до средата на XVI в., когато категорията вече е налична у 

Бузуку (1555). Именно в този период трябва да са възникнали слетите инверсни 

адмиративни форми в албанския език. Прави впечатление, че в говора на арванитите 
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(тоскийски) по-често адмиративните слети форми са натоварени с негативна оценка и 

изразяват контрафактивно желание (употреби с mos) и са противоположна на 

очакванията на говорещия негативна констатация, или пък са свързани с утвърждаване 

на собствената негативна представа на говорещия, която е противоположна на 

реалността (в условни конструкции или с të). Едно такова виждане съвпада с идеята за 

възникване на категорията по време на робство. 

Във формално отношение генезисът на адмиративните форми в албанския език 

може да бъде представен по следния начин според застъпваното тук мнение за 

протичането на процеса на граматикализация на формално равнище: 

изходна форма (индикативен перфект): kam pasur/pasë (спомагателен глагол в  

  презенс с пълно и съкратено минало причастие, бълг. 'имал съм') > инверсия:  

  pasë  kam > сливане:  pas(ë)-kam с елизия на -ë- 

На първо място е стоял спомагателният глагол, а на второ място – причастието. 

Формата за перфект kam pasur започва да се среща със съкратено причастие kam pasë. 

Синтаксисът на албанския адмиратив позволява наличието и на инверсната форма pasë 

kam. Перфектовидните форми kam pasë и pasë kam стават стилистични варианти. С 

течение на времето, когато категорията започва да се изпълва с нова семантика, тя 

търси своя формален облик. В протичането на процеса на граматикализация се стига до 

етапа на сливане на причастието (pasë) и спомагателния глагол (kam): pasë + kam = 

paskam, т.е. адмиративното сегашно време се образува на базата на инверсен 

индикативен перфект със съкратено причастие и сливане на съставките (вж. още Ситов 

1979: 119).  

Възникването на адмиративното значение в албанския език е извървяло следния 

развой: 

1) емоционално-експресивни употреби (неслети инверсни перфектовидни форми), 

които по-често кореспондират с адмиративните употреби на косвения евиденциал в 

съвременния албански език > 2) хипотетични и контрафактивни емоционално-

експресивни употреби за изразяването на невъзможни желания с të и/или mos, които 

по-често са негативно маркирани (слети инверсни перфектовидни форми) > 3) 

адмиратив (косвен евиденциал) (слети инверсни перфектовидни форми) с разнообразни 

речеви употреби, най-честотната от които е адмиративната, тъй като е емоционално-

експресивна. 

Най-приемлив изглежда изводът, че т.нар. адмиратив (косвеният 

евиденциал/опосредстваният модус) в албанския език е бил модална категория, чиито 
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речеви употреби са се припокривали с полето на епистемичната модалност (иреалис от 

гледната точка на говорещия) и са изразявали контрафактивност чрез някакъв общ 

семантичен признак, от който по-късно се е развивало същинското адмиративно 

значение (реалис от гледната точка на говорещия). Като се вземат под внимание 

примерите с адмиратив, които влизат в условни конструкции, налични както у Бузуку и 

в говора на арванитите, произходът на албанския адмиратив вероятно е свързан с 

модалния комплекс на онези значения, които конотират с някакъв тип оценка на 

говорещия, в основата на която стои субективно заключение на говорещия за две 

състояния на нещата. Като говорещият определя кое от двете е по-възможно, кое 

зависи от някакво условие, кое е противоположно на реалността, кое е съмнително, кое 

самият той възприема като невъзможно състояние, желание и т.н. 

Турският опосредстван модус се оказва важен фактор за формирането на 

евиденциалността в българския и албанския език, тъй като дообогатява 

евиденциалните им системи с нови употреби (ренаративни и дубитативни). 

Евиденциалната глаголна категория във всеки от трите езика обаче поема по свой 

собствен път на развитие. Българската евиденциалност е възникнала като 

опосредствана информация, докато инвариантът на албанския адмиратив в началото 

е бил субективна опосредствана информация (а това включва ангажираност на 

говорещия с изказването, тъй като той представя свое субективно виждане, 

констатация, извод, обобщение, включително изненадващ извод, заключение, 

умозаключение), но после е включил в себе си и ренаративните употреби, т.е. станал е 

опосредстван модус. 

Една от основните цели на настоящия дисертационен труд е да представи и 

аргументира застъпваното в тази част виждане за генезиса на адмиратива в българския 

и в албанския език. За да се реализира тази цел, на базата на съпоставки между 

писмени паметници, между мненията на различни автори, между положението в 

различни албански диалекти, включително и извън Албания, са потърсени 

доказателства не само за времето, към което може да бъде отнесена началната точка на 

процеса на граматикализация, но и за семантичните и формалните промени, които са 

показателни на развитието на този процес, довел до съвременното състояние. 

Успешното изпълнение на посочената цел отвежда и към необходимостта да се 

разгледа въпросът за влиянието на турския върху двата балкански езика във връзка 

именно с генезиса на евиденциалните категории в български и в албански. Българският 

и албанският език са имали директен контакт с тюркски език, в който съществува 
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граматична категория евиденциалност. В турския език адмиративът, разбиран като 

изразяване на изненада, учудване по граматичен път, има статуса на употреба на 

косвения евиденциал (опосредствания модус). Турският опосредстван модус се оказва 

важен фактор за формирането на евиденциалността в българския и албанския език. 

Между българския и турския и респективно между албанския и турския се очертават 

повече типологически сходства, отколкото между албанския и българския, що се 

отнася до организацията, семантичните особености и употребата на евиденциалната 

глаголна категория. Албанският адмиратив се е развил на базата на инверсни 

перфектовидни форми с експресивно-емоционално значение. Като стилистични 

варианти на индикативните перфектни форми, неслетите инверсни форми са също 

субективно емоционално маркирани. Както се вижда от анализираните в тази работа 

примери, неслетите инверсни форми са се използвали паралелно със слетите. Най-

вероятно под влияние на турския опосредстван модус т. нар. адмиратив в албанския, а 

и българският опосредстван модус започват да се използват и за предаване на чужда 

реч. 

Трета и Четвърта глава, озаглавени съответно „Адмиративът в съвременния 

български език“ и „Адмиративът в съвременния албански език“, са посветени на 

съществуващите гледни точки за същността на категорията в двата езика. Тезите на 

различните автори са групирани по семантичен критерий и са подложени на критичен 

анализ. Според застъпеното в дисертационния труд виждане адмиративът в българския 

и албанския език е една от употребите на опосредствания модус (косвения 

евиденциал). В българския език адмиративът е емоционално-експресивна употреба на 

конклузива (вж. Герджиков 1984/2003 и Алексова 2003), а в албанския език едно от 

контекстуалните значенията на опосредствания модус е именно адмиративното. Нещо 

повече, в албански то е най-честотно в разговорната реч, затова и най-забележимо и 

най-ярко. Това се явява и причината с термините адмиратив да се означи целият 

опосредстван модус (косвен евиденциал) в албанския език, чието инвариантно 

значение според застъпваното в дисертационния труд виждане е опосредствана 

информация. 

В Трета глава (с. 141–170) семантиката на адмиративните форми в българския 

език е дефинирана по следния начин: „Оказва се, че Д (Д – реално действие, състояние 

според говорещия), въпреки че аз не очаквах, и това ме учудва.” (Алексова 2016).  

Уточняването, че Д (действието) е реално според субективното виждане на 

говорещия, е важно за изясняване на семантиката на адмиратива, тъй като по този 
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начин се описват и двете реализации на изказванията с адмиратив: когато асерцията е 

вярна и когато тя е неистинна (вж. Алексова 2016). Възможно е и разминава на 

представите на говорещия за новооткрития факт с реалността, напр.:  

А: Я, Иван пристигнал! Ето куфара му. 

Б: Не, не е Иван, брат му е. (по Алексова 2016)  

Според Кр. Алексова опровергаването на предходни представи, придобиване на 

ново знание, което се противопоставя на старото знание, също е важен елемент от 

семантичното съдържание на адмиратива (Алексова 2016). Р. Ницолова представя 

адмиратива като две контрастиращи едно с друго когнитивни състояния на говорещия, 

но изразени от пресупозицията на изказването: състояние на незнание и състояние на 

току-що придобито знание, а семантичната структура на изказването с адмиратив Той 

бил тук! може да се представи така: 1) пресупозиция: Аз узнах, че р, и това ме учудва, 

тъй като, преди да получа това знание, смятах, че е no-възможно р, т.е. да не е тук, и 

2) асерция: Аз твърдя, че р (той е тук). (Ницолова 2008: 378). Придобиването на нови 

знания и нова информация е свързана с общата структура на знания на говорещия. В 

студията си за адмиратива в българския език Кр. Алексова (Алексова 2016) споделя 

виждането на на К. Хенгенфелд и Х. Олберц, че в дефиницията за семантиката на 

адмиратива (включително и в българския език) трябва да се отчита не само новостта на 

информацията от гледна точка на говорещия, но и на слушащия. За да докаже своята 

теза, авторката привежда следния пример: Ама то имало крокодили! (по Алексова 

2016). Контекстуалната ситуация е следната: Някой се връща от непознато за 

събеседниците място, което е било непознато и за него. В акта на комуникацията 

информацията (наличието на крокодили) вече не е нова за говорещия, но е нова за 

слушащите. Кр. Алексова счита, че в основата на адмиративността в българския лежи 

опровергаването на предходни представи, вярвания на говорещия за състоянието на 

нещата, като тяхното изходно когнитивно състояние може да се реализира като 

незнание на факта, неосъзнаване на факт в момента на неговото съществуване, 

неочаквано „преоткриване“ на забравен факт и противоположна представа, която се 

опровергава (Алексова 2016). 

Според Кр. Алексова (Алексова 2016) адмиративните форми в българския език са 

граматическо средство за изразяване на емоционалност и начин за експресивизация на 

дискурса. Интонацията и контекстът в изказванията с адмиратив играят 

смислоразличителна роля, когато в парадигмата на евиденциалността (опосредствания 

модус) има омонимични форми (напр. между ренаративни и адмиративни форми): 1) 
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Иван заминал. Вчера разбрах от Петър. (преизказна форма); 2) Я, Иван заминал! Ама 

че изненада! (адмиративна употреба) (по Алексова 2016). 

За първи път адмиративна форма в българския език, без обаче самият автор да я 

определя като такава, е налична в студията на Ю. Трифонов. В пример от Христо Ботев 

адмиративната форма за сегашно време е дефинирана като „глаголно съединение за 

невъзприетост“  – „Проклет бил (= е) човек вуйка ми! “ (Трифонов 1905: 185). Въпреки 

че Трифонов долавя приликата между ренаратива и адмиратива – невъзприетост на 

глаголното действие, той все още не може да ги разграничи напълно от причастията.  

До средата на XX век в развитието на граматическата ни традиция адмиративът 

не е обект на самостоятелно изследване. В тази глава е направен преглед само на тези 

граматики, в които е разгледана категорията адмиратив в българския език. Изложените 

позиции, отнасящи се до адмиратива, не са представени изцяло в хронологичен ред, а в 

рамките на една концепция се синтезират вижданията на отделни автори.  

В монографичните изследвания се срещат различни мнения за граматическия 

статус на българския адмиратив. Според някои изследователи той е употреба на 

индикативния перфект. Сред тях са Б. Цонев, Г. Вайганд, Н. Костов, Ал. Теодоров–

Балан, Св. Иванчев, Зл. Генчева, М. Врина, Ж. Фьойе (Цонев 1937, Вайганд 1925, 

Костов 1939, Теодоров–Балан 1940; Иванчев 1973/1976, Генчева 1990, Врина 1989, 

Фьойе 1996). Други автори като Л. Андрейчин, Ю. Маслов, Ст. Стоянов, Ст. Георгиев, 

Хетил Ро Хауге, го дефинират като употреба на ренаратива (Андрейчин 1938/1976, 

Маслов 1956, Стоянов 1964/1980, Георгиев 1996, Ро Хауге 1999). А трети, сред които 

са Х. Валтер, Ив. Куцаров и Р. Ницолова, считат адмиратива за транспозиция на 

ренаратива (вж. напр. Валтер 1977/1982, Куцаров 1994, Ницолова 2008). В други 

изследвания адмиративът е представен като недоверчива контекстуална употреба на 

преизказните форми (вж. Дарден 1977, Фридман 1981, 1982), като употреба на 

конклузива (вж. Герджиков 1984/2003, Алексова 2003), като част от изявително 

наклонение (Дьомина 1959,  Станков 1969), като употреба и на конклузива, и на 

ренаратива (Йовкова-Шии 2013), като разширение на семантичното поле от представи 

и вярвания на говорещия (Иванова–Съливан 2006). Повечето от представените в тази 

част тези за мястото на адмиратива в българската глаголна система го разглеждат във 

връзка с един от членовете на категорията евиденциалност (модус на изказване на 

действието по терминологията на Г. Герджиков – вж. Герджиков 1984/2003). Най-

често адмиративът е представен като употреба на индикативния перфект, на 
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'умозаключителния модус' (конклузива) или транспозиция/употреба на 'преизказния 

модус' (ренаратива).  

От съпоставените в Трета глава тези за граматическия статус на адмиратива в 

българския език става ясно, че той не би могъл да се смята за употреба на перфекта, 

нито за транспозиция или употреба на ренаратива. От прегледа на различните мнения 

за адмиратива се вижда, че адмиративът почти винаги е представен не като отделна 

модална субкатегория, а като употреба на някоя от модалните глаголни субкатегории. 

Адмиративът в български по своята граматическа същност не представлява отделна 

субкатегория. Поради тази причина се присъединявам към тезата на Г. Герджиков и 

Кр. Алексова (вж. напр. Герджиков 1977, 1984/2003 и Алексова 2003, 2016), че 

адмиративът в съвременния български език няма собствена парадигма и е 

емоционално-експресивна, контекстуална употреба на един от евиденциалите – 

конклузива, като се срещат адмиративни форми със и без спомагателен глагол съм. 

За т.нар. адмиратив в албанския език също се срещат различни мнения, които са 

представени в Четвърта глава на дисертацията (с. 171–208). Обърнато е специално 

внимание на тезите на А. Шмаус, В. Фидлер, А. П. Ситов, А. В. Десницка, Й. Миндак, 

М. М. Макарцев и Ек. Търпоманова (вж. Шмаус 1966, Фидлер 1966, Ситов 1979, 

Десницка 1982, Миндак 1987, Макарцев 2009, 2014, Търпоманова 2010, 2015). 

Лингвистите не са последователни в определянето на граматическа същност на 

албанския косвен евиденциал. В. Фридман (Фридман 1981) смята, че адмиративът в 

албански е независима категория, а по-късно го причислява към категорията статус 

(Фридман 2000). А. Шмаус пък причислява албанския адмиратив към категорията 

модус (Шмаус 1966). Граматиките на съвременния албански език го разглеждат във 

връзка с категорията наклонение (ГАЕ 1995 и Станков 2009), а в по-ново време се 

възприема и като косвен модус (Макарцев 2009, 2014).  

Логично изниква въпросът коя от двете употреби – коментативната или 

адмиративната, е водещата в семантиката на албанския адмиратив. А. В. Десницка 

(Десницка 1982) и А. П. Ситов (Ситов 1979) стигат до извода, че в албански 

адмиративната и ренаративната семантика са взаимосвързани и взаимообусловени. 

Чуждото изказване би могло да послужи като основа, върху която говорещият прави 

своето субективно умозаключение. Според мен обаче това е по-скоро факт, върху 

който се базира конклузивът, а не преизказване с допълнителен адмиративен нюанс. 

Според М. М. Макарцев основното значение на косвените евиденциали в 

албански е субективната емоционална оценка на говорещия (като тя невинаги е 
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положителна), а евиденциалността и епистемичността възникват като второстепенни 

значения. Авторът правилно отбелязва, че субективизацията на речевите употреби 

трябва да заема централно място в изследването на албанския адмиратив (вж. 

Макарцев 2014: 55–57). М. М. Макарцев правилно отбелязва, че в албански на практика 

няма пряка евиденциалност (индикативният имперфект и индикативният аорист не 

съдържат семантичния признак пряка евиденция), а с новообразуваната парадигма на 

албанския адмиратив говорещият може да изрази всички нюанси на косвената 

евиденциалност (Макарцев 2014: 61). Въпреки това тезата на Г. Герджиков, че в 

исторически план при албанския адмиратив не е изключено коментативното значение 

да е вторично, изглежда приемлива, тъй като адмиративното значение може по-лесно 

да се изведе от експресивния характер на инверсията на двата елемента и от промяната 

в темпоралното значение на формата (Герджиков 1984/2003: 120). Следователно според 

мен инвариантът на категорията в албански – опосредствана информация, се е 

обособил по-късно, след съприкосновение с турския опосредстван модус.  

Така виждането на А. В. Десницка, която определя албанския адмиратив като 

„експресивна констатация“, чрез която говорещият подчертава емоционалното си 

отношение към съобщавания факт, допълва семантиката на категорията в албански 

(Десницка 1982: 176). Сходно е и мнението на Л. Дюше и Р. Пърнаска, според които 

адмиративът в съвременния албански функционира не като констатиране на факт, 

представен като обективна и безспорна истина, а по своята същност е „проблематична 

констатация на непредвиденото“ (Дюше, Пърнаска 1996: 33). Присъединявам се към 

казаното от Дюше и Пърнаска, че пресечна точка на всички употреби на категорията в 

албански е една асерция, наложена от говорещия, която не е продължение на 

спонтанността на неговата интенция. Двамата изследователи отделят генерични и 

гномични, както и ендопатични употреби на албанския адмиратив. Подчертават, че 

чрез него говорещият може да образува и въпросителни изказвания. Това внася яснота  

по отношение на разнообразните речеви употреби на албанския адмиратив. А. П. Ситов 

регистрира и стилистическа функция на адмиратив в албански (вж. Ситов 1979). 

Тезите на Макарцев, Герджиков, Десницка, Дюше и Пърнаска са сходни и 

допълващи се и се доближават до възприетото от мен виждане за семантичния 

инвариант на категорията в албанския език. С немаркирания член (индикатива) 

говорещият предава информацията неопосредствано, докато с маркирания член (т. нар. 

адмиратив) говорещият я представя опосредствано. Той реактуализира 

новопридобитата информация (действие или чуждо изказване) на базата на своя 
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собствен извод и с помощта на субективизацията избира как да свърже пресупозицията 

със съответния контекст.
4
 

Граматиките на албанския език причисляват адмиратива към категорията 

наклонение, което се дължи на инертното следване на традицията, а не на правилен и 

задълбочен анализ на семантиката на категорията. Този факт е отбелязан от Ек. 

Търпоманова (Търпоманова 2010: 48) и Й. Миндак (Миндак 1987: 153). Ако т. нар. 

адмиратив съществува като самостоятелна категория (вж. напр. Търпоманова 2015), 

той би принадлежал към отделна презумптивна модална категория – към 

вероятностния глаголен модус според терминологията на Г. Герджиков (вж. Алексова 

2001).  

В свои по-ранни статии В. Фридман твърди, че адмиративът в албански е 

независима категория (Фридман 1981). Впоследствие виждането на автора еволюира и 

той стига до извода, че адмиративът в албански е част от категорията статус по своята 

същност не е модална категория (Фридман 2000). Според В. Фридман (Фридман 2000) 

„aдмиративът в албански не  е отделно наклонение със самостоятелна употреба, а 

маркира 'статус' и по своята същност не е модален, дори и да взаимодейства с 

категорията 'модалност'. Като доказателство на хипотезата си той привежда факта, че 

адмиративът в албански си служи с отрицателната индикативна частица nuk, а не с 

отрицателната модална частица mos (която според Фридман се използва само при 

модалните категории). Фридман посочва, че ако адмиративът беше наклонение, то той 

би изисквал двоен пласт модалност и би се употребявал с отрицателната частица mos 

(Фридман 2000: 360). В съвременния албански език с отрицателната частица nuk си 

служат и адмиративът, и индикативът (т.е. двата модуса на изказване на действието), 

докато при останалите наклонения (конюнктив, оптатив и императив) се използва mos. 

При условното наклонение в протазиса, който задава условието, се употребява mos, а в 

аподизиса, където стои същинската форма в условно наклонение – nuk. С mos си 

служат и някои глаголи, когато попадат в полето на иреалиса. Това може да се счита за 

доказателство, че албанският адмиратив, а и индикативът са модуси на изказване на 

действието. Следователно евиденциалността в албанския език и наклонението са две 

различни граматични категории, т.е. че т. нар. адмиратив в албанския език не е 

наклонение. 

                                                 
4
 Е. Траугот определя подобни субективизирани употреби като „базиращи се на говорещия функции“ 

(speaker-based functions), а самият процес нарича „субектификация в граматикализацията“ (Траугот 

1995: 32). 
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От направените в дисертацията анализи и коментари може да се направи изводът, 

че наличието или липсата на mos не би могло да се счита като доказателство за това, че 

албанският адмиратив не е модална категория. Важно е да се отбележи, че 

презумптивността в балканските езици (български и румънски) е неразривно свързана с 

бъдеще време.
5
 Докато опосредстваните модуси в албански, турски и български се 

граматикализират на базата на формите за индикативен перфект (Айхенвалд 2004: 288). 

Отличителна характеристика на албанския адмиратив се състои в инверсията и 

сливането на съставките на перфекта. Както беше регистрирано, в говора на арбрешите 

има презумптив по италиански образец, но при него не се наблюдава инверсия и 

сливане на спомагателния глагол и съкратеното минало причастие. 

След като изследва много случаи на екскламативни употреби, Шмаус стига до 

извода, че изразяването на субективната реакция на говорещия в определен 

ситуационен контекст е изходна точка при определянето на семантиката на 

адмиратива. Авторът обаче отбелязва изразяването на недоверие (негативна реакция) 

на говорещия по повод на съобщен факт, тоест наблюдава се вътрешно отхвърляне на 

изказването като неистинно (Шмаус 1966: 111).  

 В настоящата работа е застъпена тезата, че албанският адмиратив притежава 

един инвариант – опосредствана информация, а не субективна опосредствана 

информация, тъй като по този начин несубективните ренаративните употреби не биха 

намерили своето място сред речевите реализации на албанския адмиратив, натоварени 

с адмиративна, конклузивна, ренаративна, дубитативна семантика, има генерични и 

ендопатични употреби, като най-честотна от всички тях е адмиративната употреба. 

С оглед на изложеното в Четвърта глава, албанският адмиратив не може да се 

счита за самостоятелна презумптивна категория, нито пък за отделно наклонение. Т. 

нар. адмиратив в албански е опосредстван модус на изказване на действието, който 

покрива и част от семантичното поле на българската да-модалност, а навлиза и в 

полето на българския и турския индикатив, тъй като има по-широка сфера на употреба 

в плана на сегашното. С други думи – албанският адмиратив е опосредстван, който се 

припокрива с полето на епистемичната модалност. 

В статията си от 2010-та година Ек. Търпоманова сравнява албанския адмиратив с 

българския опосредстван модус, но в монографията „Евиденциалност в балканските 

                                                 
5
 За българските ще да-форми с презумптивно значение вж. напр. Герджиков 1984/2003: 121–153, за 

румънския презумптив вж. Фридман 1998, 1999 и Михок 2013. В тази работа няма да се задълбочавам в 

разглеждането на мненията по въпроса. 
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езици: български и албански“ от 2015-та година авторката представя адмиратива и 

евиденциалността като самостоятелни граматични категории (Търпоманова 2015: 46, 

80). Евиденциалността и адмиративът в албанския език наистина са различни 

семантични концепти, но те нямат отделни глаголни парадигми и поради тази причина 

не биха могли да се разглеждат като самостоятелни граматични категории. Българският 

адмиратив е една от употребите на конклузива (отделен член на опосредствания модус, 

субективен евиденциал), докато адмиративът в албански е една от речевите реализации 

на mënyra habitore (букв. удивително наклонение = опосредствания модус, косвения 

евиденциал).  

Що се отнася до граматическата същност и семантиката на албанския адмиратив, 

в статията си от 2010-та година Ек. Търпоманова (Търпоманова 2010) и в своята 

монография от 2014-та М. М. Макарцев (Макарцев 2014) правилно го представят като 

опосредстван/косвен модус, който се противопоставя на удостоверителния. Ек. 

Търпоманова (Търпоманова 2010) счита субективността на албанския адмиратив за 

диференциален признак на категорията, следователно според авторката инвариантът на 

категорията е субективна информация, докато М. М. Макарцев го определя като 

субективен косвен модус. Неговите генерични, ендопатични и конклузивни употреби 

наистина са силно субективизирани. Би могло да се каже, че субективната 

опосредствана информация е инвариантът на категорията в един по-ранен етап от 

нейното съществуване. След включване на ренаратива като една от употребите на 

албанския адмиратив, инвариантът на категорията става опосредствана информация. 

Субективността не се явява диференциален признак на категорията. Основният 

аргумент за това е, фактът, че ренаративните употреби не са субективни. 

Представянето на адмиратива като субективна опосредствана информация би 

изключило несубективните ренаративни употреби от албанския опосредстван модус. 

Пета глава на дисертацията – „Съпоставителен анализ на адмиратива в 

българския и албанския език“ (с. 209–299), има за цел да разгледа евиденциалните 

категории в българския и албанския език, като акцентът е върху адмиративните 

употреби в двата езика  както във формално отношение, така и в семантико-

функционален аспект, тъй като всяка лингвистична категория представлява единство 

от форма и значение. 

В повечето изследвания за адмиратива в български и албански се посочва фактът, 

че в албански, за разлика от български, инверсната позиция на спомагателния глагол в 

адмиративните форми е граматикализирана. Общото между българския и албанския 
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адмиратив по отношение на произхода му е, че и в двата езика той се формира на 

базата на перфекта. Формите притежават еднакви елементи (причастие и спомагателен 

глагол), а разликата се състои в различно подреждане и разположение на компонентите 

(Асенова 1996: 565–566). П. Асенова отбелязва, че близостта между формите в 

албанския и тези в българския е по-значителна, отколкото разликата между тях. 

В исторически аспект перфектът в албанския се е разцепил на немаркирано 

минало време и на нов перфект с инверсия на съставящите елементи – адмиратив, 

който е започнал да се използва за означаването на всички нюанси на опосредствания 

модус (Ницолова 2008: 376).  

В българския език транспозицията на перфекта вм. аориста за изразяване на 

опосредствана информация лежи в основата на генезиса на евиденциалната категория, 

което е довело до съвпадение на формите на индикативния перфект и конклузивния 

аорист. В съвременния си вид категорията в българския съдържа четири евиденциала, а 

адмиративът разглеждам като емоционално-експресивна употреба на конклузива (най-

често с изпускане на спомагателния глагол съм в 3 л.). 

В албанския език темпоралната парадигма на  косвения евиденциал се състои от 

четири времена (презенс, имперфект, перфект и плусквамперфект). Темпоралната 

парадигма на албанския адиратив на глагола аfroj, ‘доближавам’ е представена в 

Таблица 1: 

Таблица 1. Темпорална парадигма на албанския адмиратив (по ГАЕ 1995) 

 

Албанският адмиратив 

 Презенс Перфект Имперфект Плусквамперфект 

1 л. ед. ч. afruakam paskam afruar afruakësha paskësha afruar 

2 л. ед. ч. afruake paske afruar afruakëshe paskëshe afruar 

3 л. ед. ч. afruaka paska afruar afruakësh paskësh afruar 

1 л.,мн. ч. afruakemi paskemi afruar afruakëshim paskëshim afruar 

2 л. мн. ч. afruakeni paskeni afruar afruakëshit paskëshit afruar 

3 л. мн. ч. afruakan paskan afruar afruakëshin paskëshin afruar 



32 

 

В граматиките на албанския език, включително и в тази на Л. Станков, се 

споменава и спорното бъдеще адмиративно време от типа на do të punuakam, 'щял съм 

да работя' (Станков 2009: 335).  М. М. Макарцев и Ек. Търпоманова също смятат, че 

времената в албански са пет, като към четирите добавят и футурума като налична в 

езика времева форма (вж. Макарцев 2014: 113 и Търпоманова 2015). Възможността на 

системно равнище да се образува форма за адмиративно бъдеще време трябва 

задължително да се съпостави със състоянието в устната и писмената комуникация, с 

езиковия усет на носителите на албанския език като първи, а допитванията ми до тях 

сочат, че тези форми почти не се употребяват. 

В българския език модусите на изказване на действието имат ясна и симетрична 

темпорална система, като всяка форма отговаря на две индикативни времеви форми. 

При простите времена от плана на миналото – аорист и имперфект, умозаключителната 

форма се получава от удостоверителната, като се вземе сегашно време на 

спомагателния глагол съм и се прибавя съответното елово причастие. При 

композираните времена от плана на миналото – плусквамперфект, бъдеще в миналото 

и бъдеще предварително в миналото, същото се прави и по отношение на основния 

спомагателен глагол, напр. бях чел – бил съм чел, щях да чета – щял съм да чета, щял 

съм да чета – щял съм да съм чел. Две по две индикативните времена – акционно и 

резултативно, имат една и съща конклузивна форма, като изключение прави само 

формата за аорист. Съвпадането на темпоралните форми в конклузива (а и в ренаратива 

и дубитатива) е резултат от парадигматична неутрализация на признака индиректност 

(ориентация към миналия момент) според Г. Герджиков (Герджиков 1984/2003), а 

неутрализацията е конкретна реализация на принципа на компенсацията, 

представляващ стремеж към относително намаляване на положителните семантични 

товари, носени от различните членове на една парадигма. Съвпадащите форми в 

косвените евиденциали могат да бъдат определени като бидетерминанти, както 

приемат Г. Герджиков (Герджиков 1984/2003) и Кр. Алексова (Алексова 2006). Според 

Г. Герджиков съвпадението на удостоверителния перфект и умозаключителния аорист 

е резултат от възникването на новата категория (модус на изказване на действието) 

чрез транспозиция на перфекта в полето на аориста за изразяване на опосредствана 

информация. Затова и този тип съвпадение се дефинира с термина бипартиципиалност 

– участие на формите в две различни парадигми с различаваща се темпорална и 

евиденциална семантика.  
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Срещат се различни мнения относно броя на конклузивните и адмиративните 

времена в съвременния български език. Парадигмата на конклузива и адмиратива 

според Р. Ницолова е дефективна. В парадигмата на конклузива авторката не включва 

сегашно, бъдеще и бъдеще предварително време (Ницолова 2008: 357–350), а 

адмиративът в български има според изследователката само две темпорални форми, 

като при тях интервалът на референтност включва в себе си момента на говорене – 

презенс и перфект, като сегашното време на адмиратива съвпада със сегашното време 

на ренаратива (вж. Ницолова 2008: 377–378). Р. Ницолова счита, че при перфектните 

форми често се изпуска спомагателният глагол бил, както при индикативния перфект за 

констатация съм в 3 л., напр.: Я, ти вече си (бил) станал! (адмиративен перфект) (по 

Ницолова 2008: 379). Г. Герджиков и Кр. Алексова дават по-разширена парадигма, 

която включва всички времена на конклузива (вж. Герджиков 1984/2003 и Алексова 

2003). В настоящата приемам предложената от тях темпорална парадигма на 

евиденциалността в съвременния български език. 

Присъединявам се към мнението на Г. Герджиков и Кр. Алексова, че в 

темпорално отношение адмиративни употреби може да има както в плана на миналото, 

така и в плана на неминалото. Речевите употреби на адмиратива се реализират в седем 

конклузивни времена, като изключение правят формите за бъдеще предварително 

време и бъдеще предварително в миналото, за които не откривам речеви реализации. 

В съвременния български език пораждането на адмиративната семантика се 

определя от придобиването на едно ново знание, което е непредвидено и противоречи 

на предварителните представи на говорещия (вж. Алексова 2004а).  

Р. Ницолова представя семантиката на изказването с адмиратив в български по 

следния начин:  

Пресупозиция: Аз узнах, че р (той е тук), и това ме учудва, тъй като, преди да 

получа това знание, смятах, че е no-възможно ¬р (да не е тук).  

Асерция: Аз твърдя, че р. (Я, той бил тук!) 

Контрастът между ситуацията, смятана за възможна, означена с пропозицията ¬р, 

и действителната ситуация, означена с пропозицията р, става причина за учудването на 

говорещото лице (Ницолова 2008: 378). 

Друг вид семантичен запис на адмиративното значение може да бъде открит в 

работите на Й. Миндак, която предлага следните два семантични записа на (Миндак 

1987: 157) на адмиративното значение в съвременния албански език: 



34 

 

1) По-рано Х не смята, че е възможно/необходимо, че z, изведнъж: Х си дава 

сметка, че z. 

2) По-рано Х смята за възможно/необходимо, че не z, изведнъж: Х си дава сметка, 

че z. 

При първия семантичен запис става дума за незнание, заменено от  изненадващо 

знание, напр. Я, той бил тук!, а при втория говорещият знае нещо, което по-късно се 

опровергава Я, ти си отслабнал (Аз знаех, че си напълнял.).  

Й. Миндак правилно представя процесите на пораждане на адмиративността от 

когнитивна гледна точка – от незнание към знание и от едно знание към друго, което го 

опровергава, като и двата семантични записа могат да бъдат описани с представените 

от Р. Ницолова пресупозиция и асерция на изказването с адмиратив в български. 

Когато албанският адмиратив се реализира с пресупозиция от първия тип (вж. по-

горе първи тип по Миндак), се наблюдава семантично несъответствие в употребата на 

българския и албанския адмиратив в плана на сегашното, например:  алб. Е pyesin perse 

e zjedhet këtë mënyrë? Sepse ajo tjetra nuk po punoka ( < punuaka)!!!!! (фейсбук) (преди 

това говорещият не е смятал, че е възможно този начин да не работи, но се оказва, че 

наистина не работи – адмиративен презенс), бълг. 'Питат ни защо избрахте този начин? 

Защото другият въобще не работи!!!!!'  (презенс, индикатив, лично засвидетелстване, 

истина, която е част от собствения опит, за който аз твърдя, че е вярно, но не го 

субективирам, а го утвърждавам, гарантирам за него, не го проблематизирам). В това 

изказване основанията за избора на метода са извлечени на базата на чужда 

информация, чуждо твърдение, което говорещият препредава. Не е възможно обаче в 

българския език да има нито адмиратив, нито конклузив, нито дубитатив, т.е. в тази 

семантична позиция не може да има нито един от модусите, които са маркирани като 

субективни. Единственият възможен начин същото изказване да се предаде на 

български език с опосредствана форма е: Питат ни защо сме избрали този метод. 

Защото другият въобще не работел!!!! (адмиративен презенс, базиран на чужда реч). 

Това е една от съществените разлики между българския и албанския адмиратив. 

При пресупозиция от втория тип се наблюдава семантично съответствие в 

употребата на адмиратива в двата езика, напр.: алб. Ti qenkë shumë i shpejtë!, 'Ти си бил 

много бърз!' (Станков 2009: 328) (говорещият смята, че другото лице не може да 

извърши дейността за толкова кратко време, но се оказва, че може), и бълг. Колко умен 

човек е бил! (адмиративен презенс със запазен спомагателен глагол съм в 3 л. ед. ч.) 

(Иван Славков, „Батето“). 
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Албанският адмиратив може да се реализира в следните четири основни 

ситуации, които първо са представени, а след това коментирани последователно и 

сравнени с тези в съвременния български език: 

1) „Изненадващо“ субективно собствено твърдение  

Говорещият вярва, че p, а то се оказва, че не p. Контекстуалната ситуация е 

следната: Аз вярвам и знам, че Мартин ще дойде на рождения ми ден, но в крайна 

сметка се оказва, че той не идва и това създава у мен негативни емоции: алб. S'paska 

ardhur (ky idiot)! S'qenka këtu (dreqi)! (отрицателни форми на адмиративен перфект и 

адмиративен презенс), бълг. 'Не е дошъл (този идиот)! Не е тук (по дяволите)!' 

(индикативен презенс). 

2)  „Игра на адмиратив“ (граматическа метафора с допълнителна негативна 

оценка)  

Говорещият знае/смята/вярва, че не-p, а то се оказва, че p. Контекстуалната 

ситуация е следната: Мартин ми казва, че няма да дойде на партито, но все пак се 

появява на рождения ден: алб. Gjoja nuk do të vinte... Ja, ku qenka! (адмиративен 

презенс),  бълг. 'Уж нямало да дойде (иронично)... Я, къде бил!' (адмиративен презенс). 

3)  Спонтанно учудване, което опровергава предходни очаквания или 

представи 

Тук са възможни два варианта: Говорещият очаква, че не-p, а то се оказва, че p 

(реализиране на учудване като вид изненада, има предварителни очаквания) или 

Говорещият не очаква p, а то се оказва, че точно p (спонтанна изненада, без 

предварителни очаквания), които се изразяват с едно и също изказване от типа: алб. Ja, 

ku qenka!, Ja, qenka këtu! (Аз очаквах/не очаквах да е тук.), бълг. 'Я, къде бил!, Я, тук 

бил!'. 

4)  Спонтанна изненада, която утвърждава предходни очаквания  

Говорещият очаквa/знае, че p, и то наистина се оказва, че p. Контекстуалната 

ситуация е следната: Вярвам, че Мартин ще дойде, и той наистина идва: алб. Ai (me 

gjithë mend) paska ardhur., бълг. 'Той (сериозно, наистина) (е) дошъл!'. 

Представената по-горе ситуация 1) представлява изненадващо опровергаване на 

предходни собствени представи в резултат на обратно на очакваното развитие на 

събитията. Всъщност в акта на комуникацията говорещият установява с изненада, че 

действие, което е очаквано от него, не се е реализирало. Всъщност „неидването“ е 

предхождащо акта на комуникацията, но умозаключението за опровергаването е 

непосредствено предшестващо съобщението за опроверганите очаквания. Говорещият 
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сам е установил „неидването“, т.е. изказването се базира на собствена информация, на 

пряка евиденция. В този случай в българския език може да има адмиратив само ако е 

граматическа метафора само ако нарочно говорещият се преструва, че се изненадва, 

т.е. когато е неискрен пред слушателите си. В албанския език тази ситуация не изразява 

изненада и/или учудване, а е експресивно лично утвърждаване на някакво твърдение, 

при това говорещият е и свидетел на ситуацията. В българския език тази употреба 

може да се предаде само с индикатив: Гледай ти, той не дойде. В този случай в 

българския език може да има адмиратив само ако е граматическа метафора, само ако 

нарочно говорещият се преструва, че се изненадва, т.е. когато е неискрен пред 

слушателите си, което е специфична контекстуална употреба, напр.: Я, нямало да 

дойде!?. 

В турския език също може да има евиденциални употреби с директна евиденция 

на базата на лично наблюдение в плана на сегашното, напр. тур. O burada değil. Gel-

me-miş! (адмиративна употреба, базирана на собствена евиденция), бълг. 'Няма го. Не е 

дошъл!' (индикативен перфект). Това изказване се реализира и по отношение на 

действия в миналото, за които говорещият научава от чужда реч:  тур. Gel-me-miş! 

(Узнах от Ахмет, че той е дошъл = адмиратив, базиран на чужда реч), бълг.  'Той не 

дошъл!' 

Подобни употреби са възможни в българския език, но не в плана на сегашното, 

при това само ако е наличен специфичен контекст, който засяга действия от миналото, 

за които ние умозаключаваме, че не са се реализирали. Контекстуалната ситуация е 

следната: Чувам от чужд разговор, че снощи Мартин е бил на ресторант. Моите 

очаквания и предходните ми знания са, че той би трябвало в онзи момент снощи да е 

бил на концерт. Тогава умозаключението на говорещия указва за разминаването между 

предходните му знания и реалното положение, че Мартин не е отишъл на рождения 

ден, защото е бил на ресторант. Тогава с адмиратив говорещият може да каже: бълг. Я, 

ама той не отишъл на партито, гледай ти! (собствен архив) (адмиративна употреба в 

плана на миналото). Темпоралната принадлежност на глаголната форма обаче е 

различна от тази в албански, където адмиративът се реализира в плана на сегашното. 

Друго е положението в ситуация 2) Ja, ku qenka!, където предходната репликата 

Нямало да дойде е иронична. От спонтанно учудване употребата се превръща в „игра 

на адмиратив”, т.е. граматическа метафора с цел ирония, за даване на допълнителната 

негативна оценка от страна на говорещия. В албанския пример говорещият е вярвал 

искрено на думите, че Мартин няма да дойде, но бива излъган в своите очаквания. 
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В ситуация 3) става въпрос за опровергаване на предходни представи и 

очаквания на говорещия въз основа на собствена евиденция. Резултатът от 

умозаключението се изрича за опроверганите очаквания на говорещия, което прави 

възможно реализирането на адмиративното изказване. Такова е тълкуванието, когато 

има спонтанно учудване или внезапна изненада. Ако говорещият обаче е с нагласата, 

че Мартин няма да дойде (без да има категорични предварителни знания за това) или 

изобщо няма представа, че ще дойде, то тогава се реализира чистото адмиративно 

значение: Ja, ku qenka!, бълг. Я, кой дошъл!, тур. Ali gel-miş!, 'Я, Али дошъл!' (със и 

без предварителни очаквания в зависимост от контекста).  

В българския език, когато говорещият няма никаква идея дали Мартин ще 

присъства, или не на рождения ден, но изведнъж го вижда, той би казал: Я, гледай, кой 

бил тука! (внезапна изненада без предварителни очаквания). По същия начин би се 

учудил и ако изобщо не е очаквал говорещият да присъства (позитивно маркирано 

учудване, с което говорещият изразява радостта си). Чистата адмиративна употреба с 

опровергаване на предварителните представи на говорещия се реализира в албански, 

български и турски и се явява пресечната точка на адмиративната употреба в трите 

езика. 

Изненадата, изразена с адмиратив в ситуация 4), когато говорещият очаква 

Мартин да дойде и той идва, може да се реализира в българския език, ако идването е в 

момент, в който говорещият не предполага, че идването се е реализирало или се 

реализира. Контекстуалната ситуация би трябвало да е следната: Чакам го да дойде, 

очаквам го, но точният момент на идването ме изненадва. Напр.: Чакам го днес, 

влизам в офиса, виждам го и възкликвам: бълг. Я, ти си пристигнал значи. 

(конклузивен аорист) (собствен архив) 

В подобни употреби в българския език има изискване за неочакваност, за 

разминаване между предходно и настоящо състояние на нещата, независимо дали 

предходното състояние е липса на определено очакване или противоположно очакване. 

Именно изказването Ai (me gjithë mend) paska ardhur е разминаването между български 

и албански. В албански се употребява адмиратив, когато говорещият лично 

експресивно утвърждава, че нещо очаквано се е случило, което на български се предава 

с индикатив. Разликата се състои в това, че в албанския език адмиратив може да има в 

тази ситуация, и при учудване, и при изненада, а на български адмиративната употреба 

е само когато говорещият е изненадан, но не и учуден, т.е. не трябва да има 

предварителни очаквания, представи. Това се дължи на факта, че в турския и в 
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албанския език има един опосредстван евиденциал, който поема всички употреби: 

конклузивни, адмиративни, ренаративни, дубитативни и др. А в българския език това 

не е така поради по-сложно организираната евиденциална система с четири члена. Ако 

се потърси еквивалент на Ai (me gjithë mend) paska ardhur, на бълг. това е конклузив от 

специфичните употреби, при които говорещият утвърждава свое лично твърдение, 

субективизира го, макар че е бил свидетел и има пряка евиденция. 

В албанския език изказването алб. Ai paska ardhur!, 'Той е дошъл!', както и 

турското Bak! Ali gel-miş!, бълг. 'Виж! Али е дошъл!', може да се реализира с и без 

предварителни очаквания на говорещия относно идването на Мартин. 

Адмиративът в български е емоционално-експресивна, контекстуална употреба на 

един от членовете на опосредствания модус на изказване на действието – конклузива, 

т.е. той е употреба на модална субкатегория (вж. Герджиков 1984, Алексова 2003). 

Конклузивното изказване Станал е директор (виждам табелата върху вратата на 

кабинета му), употребено в съответния контекст (изразяване на учудване на говорещия 

по повод на видяната табела) и с подходящата интонация, се реализира като адмиратив 

без или с изпускане на спомагателния глагол в 3 лице: Я, станал е директор! [+ съм]  ; 

Я, виж ти, той станал директор! [– съм]. Причините за изпускането на 

спомагателния глагол съм в трето лице са прагматични и са следствие от 

експресивността и емоционалната натовареност на адмиративните употреби 

(Герджиков 1984, Алексова 2003). 

В албанския език евиденциалността
 
е глаголна категория, която има два члена – 

индикатив и косвен евиденциал, като именно този косвен евиденциал се нарича по 

традиция адмиратив. Реализирането на адмиративното значение преминава през 

умозаключението като логически процес, на базата на което говорещият установява, че 

новополучената информация се разминава с предварителната му нагласа, с неговите 

очаквания или просто предизвиква неговото учудване. Под собствено умозаключение 

трябва да се разбира собствен извод, обобщение, заключение, което се основава на 

разминаване между предходно виждане на говорещия за състоянието на нещата и 

настоящата му преценка за реалността на съобщаваните факти. Фактите и действията 

могат да са в плана на настоящето или миналото, може да са основани на собствена или 

на придобита информация. 

В албанския език адмиративът е една от употребите на опосредствания модус 

(косвения евиденциал). В настоящата работа последователно и на базата на 

разнообразни в жанрово отношение речеви употреби е защитена тезата, че инвариантът 
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на албанския адмиратив е опосредствана информация, като опосредстваността се явява 

диференциален признак, а субективността е унаследена от старото състояние на 

категорията, когато по всяка вероятност инвариантът първоначално е бил субективна 

опосредствана информация. 

В албанския език адмиративът (субективното собствено твърдение) продължава 

да е най-честотната употреба на албанския опосредстван модус в разговорната и 

диалогичната реч, докато в българския език адмиративът се среща еднакво често както 

в плана на миналото, така и в плана на сегашното, както в разговорната реч, така и в 

художествената литература. С албанския адмиратив говорещият може да изрази извод, 

обобщение, умозаключение, което да представлява собствена субективна епистемична 

оценка на настоящото си виждане за нещата. 

Дисертационният труд не си поставя за цел да изброява примери, в които се 

съдържат опосредствани форми в българския и албанския език, които да бъдат 

единствено групирани по жанр, лице, число или време. В тази част на дисертацията са 

отбелязани приликите и разликите при речевите реализации на адмиратива в двата 

езика в семантико-функционално,  темпорално отношение и жанрово отношение. 

Целта на съпоставката не е просто да регистрира контекстуални употреби на 

опосредствания модус в българския и албанския език, а да открие къде те се пресичат и 

къде се разминават в границите на семантичните полета, в които се реализират. 

Изходната база за сравнението са опосредстваните употреби в албанския език, тъй като 

семантичното им поле излиза извън рамките на реализация на българския адмиратив.  

В тази част обект на проучване са примери, ексцерпирани от разнообразни в 

жанрово отношение източници, както на гегийски (северния диалект), така и на 

книжовен албански език. Р. Бейлери отбелязва, че в рамките на Република Албания 

броят на говорещите двата диалекта е приблизително еднакъв, но ако се вземат 

предвид останалите албаноезични територии, гегийският има повече носители, тъй 

като поне на Балканите гегийски говорят всички албанци в Косово, Черна гора и по-

голямата част от албанците в северозападната част на Република Македония (Бейлери 

2007). Коментирани са различни евиденциални форми, като целта е да бъде намерено 

мястото на адмиративното значение сред останалите употреби на опосредствания 

модус в албанския език и на конклузива в българския език. Посредством анализа на 

различни примери са отбелязани приликите и разликите между албанския и българския 

адмиратив в семантико-функционално отношение.  
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Установих, че между българския и албанския адмиратив се наблюдават редица 

прилики, но и някои съществени разлики. Най-голямото разминаване между 

българския и албанския адмиратив е в плана на сегашното, където албанският 

адмиративен презенс има и ендопатични употреби, с помощта на които говорещият 

кодира информация за своето физическо или психическо състояние: Më mirë nuk po 

vazhdoj, se sot nuk qenkam mirë. (Гугъл+) (адмиративен презенс, 1 л. ед. ч.) (т. нар. 

ендопатични/ендофорни употреби по Дюше, Пърнаска 1996: 35), бълг. 'По-добре да не 

продължавам, защото днес не се чувствам (букв. не съм) добре.' (индикативен 

презенс); генерични употреби: Nuk e di mbase unë qenkam me fat. (фейсбук) 

(адмиративен презенс, 1 л. ед. ч.), букв. 'Не зная дали съм с късмет.' (индикативен 

презенс), семантичен превод: 'Не зная дали имам късмет.' (индикативен презенс); 

евиденциални употреби, които се срещат в контекст, различен от този в българския 

език, напр.: алб. Nuk paskam më / Mbulojë prej balte. (адмиративен презенс), бълг. 

'Нямам / вече слой пръст' (А. Спиро) (индикативен презенс).  

Албанският адмиратив, за разлика от българския, може да се среща и в 

приказките, напр.: алб. Mbreti qenka lakuriq!, бълг. 'Царят е гол!' http://old.zeri.info/ 

artikulli/15600/mbreti-dhe-rrobaqepesit-e-rreme (20.04.2016). Констатацията на детето, че 

царят е гол (кулминацията в приказката), е предадена с адмиративна форма на 

албански, докато на български тя е предадена с индикативен презенс: бълг. – Гледайте, 

гледайте, царят е съвсем гол! – извика изведнъж едно дете. („Новите дрехи на царя”, 

Ханс Кристиан Андерсен) (индикативен презенс) https://chitanka.info/text/4808-novite-

drehi-na-tsarja (20.04.2016).  и бълг. – Но царят е гол! – извика едно малко дете. 

(„Новите дрехи на царя“, Ханс Кристиан Андерсен) (индикативен презенс) 

http://znam.bg/com/action/showBook?bookID=312&elementID=375045077&sectionID=&di

r=next (20.04.2016). 

Учудването на говорещия във връзка с направеното от него изказване може да е 

не само позитивно, но и негативно маркирано, напр.:  алб. Si qenke bërë! Sikur të kishte 

qëndruar tre muaj ngulur në hu. (Mban hundën me dorë.) Më duket se këtu vjen edhe një erë 

e keqe... (адмиративен перфект, 2 л. ед. ч., негативно учудване) (Мехмет Края), бълг. 'Я, 

на какво си заприличал! Сякаш си стоял три месеца увесен на дърво. (Държи носа си с 

ръка) Струва ми се, че се носи лоша миризма.. ' Всички изказвания с адмиративен 

перфект в албански, при които откриването на учудващия факт съвпада с момента на 

говорене, се предават на български с адмиративен презенс. В българския език също се 

срещат адмиративни употреби, при които учудването не е позитивно маркирано, напр.: 

http://old.zeri.info/%20artikulli/15600/mbreti-dhe-rrobaqepesit-e-rreme
http://old.zeri.info/%20artikulli/15600/mbreti-dhe-rrobaqepesit-e-rreme
https://chitanka.info/text/4808-novite-drehi-na-tsarja
https://chitanka.info/text/4808-novite-drehi-na-tsarja
http://znam.bg/com/action/showBook?bookID=312&elementID=375045077&sectionID=&dir=next
http://znam.bg/com/action/showBook?bookID=312&elementID=375045077&sectionID=&dir=next
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бълг. Ау! Покривът прокапал... Имало и от нас по-лошо! (Блага Димитрова). При 

подобни употреби новополучената информация контрастира с предишните негови 

очаквания, което води до реализирането на адмиративно изказване и до изненадваща 

негативна констатация. В случая се наблюдава семантично съответствие в употребата 

на българския и албанския адмиратив. 

Разгледаните употреби на адмиратива в албански език  бяха сравнени в тази част 

с употреби на българската евиденциална категория, като бяха очертани както 

приликите, т.е. случаите, в които става въпрос за една и съща евиденциална стойност, 

така и различията между двата езика. Посредством съпоставителния метод тук бяха 

изведени приликите във функционирането на адмиратива в двата езика, както и 

спецификите в употребата на т.нар. албански адмиратив (косвения евиденциал). В 

албанския език адмиративната употреба е преобладаваща в разговорната реч. Сферата 

на употреба на албанския адмиратив в плана на сегашното е по-широка от тази на 

адмиратива в български език. Ренаративните употреби в българския език са много по-

честотни в сравнение с тези в албанския език, като при тях семантичните 

несъответствия при воденето на минал разказ са най-силно забележими. Това е така, 

тъй като в албанския език индикативните минали времена имат несвидетелска 

семантика и могат да поемат наративни функции, поради което разказът в приказките 

се води почти изцяло в индикатив, за ралзика от българския, където се използват 

ренаративни форми. По отношение на семантиката и функционирането на конклузива 

и дубитатива в двата езика се наблюдават по-скоро прилики, отколкото разлики.  

След като е обърнато внимание на семантиката и контекстуалните употреби на 

албанския адмиратив, както и на българската евиденциална система, в тази част обект 

на разглеждане е и съкратеното минало причастие pas(ë) в албанския език. 

Съкратеното минало причастие (СМП) pas(ë) има емфатични и темпорално-

аспектуални функции. Общото между бълг. бил, алб. pas и тур. -mişmiş е, че и трите 

имат връзка с формообразуването на перфекта, както и че са форманти за образуване 

на евиденциален перфект и плусквамперфект. В трите езика тези формообразувателни 

елементи, освен темпорално-аспектуална, имат и прагматична функция, тъй като се 

използват и за емфаза. СМП pas се добавя към формите за индикативен и евиденциален 

перфект и плусквамперфект, а също и към нелични глаголни форми. В българския език 

добавянето на причастието бил към формите за ренаративен перфект и 

плусквамперфект в разговорната реч (напр. бил съм се бил скрил) няма темпорално-

аспектуални характеристики, а посредством него говорещият по-често изразява своето 
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иронично отношение към препредаваното изказване. В преизказните перфект и 

плусквамперфект (бил чел) бил представлява преизказна форма на съм, което блокира 

появата на дубитативни форми на тези времена, тъй като е невъзможно наличието на 

две преизказни форми на съм в една глаголна словоформа, макар и разположени в две 

различни синтагматични позиции. В турския език форми с -mişmiş се срещат 

изключително рядко и се използват за изразяването на ироничното отношение на 

говорещия във връзка с препредаваната от него чужда реч. Появата на още един 

формант с перфектовиден произход (добавянето на ново перфектовидно СМП) във 

формите на (евиденциалните) времена и в трите езика най-често (но не винаги) 

предизвиква емфаза върху дубитативността. 

СМП може да се добави и към индикативния перфект (срв. ka thënë, казал е vs. ka 

pasë thënë, и към индикативния плусквамперфект, срв. kishte thënë vs. kishte pasë thënë 

(вж. напр. ГАЕ 2002: 289). Освен това СМП може да се добави и към т.нар. 

адмиративни (т.е. евиденциални) форми за перфект и плусквамперфект, като по този 

начин се образуват т.нар. от Ш. Демирай format e mbipërbërа, т.е. сложни/разширени 

форми за евиденциален перфект и плусквамперфект, напр. paska pasë qenë и paskësh 

pasë qenë, бълг. бил съм бил (Демирай 1986: 909). Е. Търпоманова предпочита термина 

свръхсъставни форми (вж. Търпоманова 2010). Сложните индикативни и адмиративни 

форми с pasë са дискутирани в работите на В. Фридман (Фридман 2003: 98, Фридман 

2005: 38) и Ек. Търпоманова (Търпоманова 2010: 50–52, Търпоманова 2015: 163–165). 

Тъй като въпросът за наличието на адмиративно бъдеще време в албанския език е 

спорен, в Пета глава се спирам по-подробно и него. Разглеждам и модалния 

модификатор в употребите на албанския косвен евиденциал – të, тъй като 

неестественото звучене на формите за адмиративен футурум вероятно се дължи на 

наличието на подчинителния съюз të във формата, който също като mos, e модален 

модификатор в адмиративното изказване. Ш. Демирай посочва, че формата за 

адмиративно бъдеще време от типа do të hapkam звучи неестествено и се среща 

изключително рядко. Още по-неестествено според учения звучат формите за 

адмиративни бъдеще предварително време в миналото do të paskësha hapur (Демирай 

1986: 909–910). Българските изследователи в последно време приемат съществуването 

на адмиративно бъдеще време, но не и на адмиративно бъдеще предварително в 

миналото (вж. Станков 2009 и Търпоманова 2015). 

Регистрираните от мен примери с ренаративно бъдеще време в непряката реч в 

български и албански е значимо и за разграничаването на две функции на формите, 
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които наричат адмиративно бъдеще време – една функция, която е чисто темпорална 

(адмиративните употреби на опосредстваното бъдеще време) и една функция за 

изразяване на бъдеща хипотетичност, която се реализира в рамките на 

възпроизведената чужда реч (ренаративните и дубтиативните употреби на 

опосредстваното бъдеще време). Нито един автор не е представил в своите проучвания 

конклузивна употреба на албанския опосредстван футурум. Това означава, че повечето 

контекстуални употреби на адмиративното бъдеще време са следствие не от лично 

преживяване или директна евиденция, а са придобити чрез индиректна евиденция или 

на базата на чужда информация, поради което говорещият не може да се ангажира 

напълно с тяхната достоверност.  

В албанския език често срещани са изказвания с адмиратив във въпросителни 

изречения, напр. алб. – Çka ka rëndësi kjo tash? (индикативен презенс) / –  Si nuk 

paska?! (адмиративен презенс, 3 л. ед. ч., отрицателна форма) Po të mos ishte zbuluar 

pseudonimi i shokut Veli, lëvizja jonë nuk do të kishte marrë goditjen që mori, do të ishte bërë 

më e fortë, do të ishte masivizuar dhe fitorja do të ishte në anën tonë. Tani nuk do të festohej 

pavarësia, por bashkimi kombëtar! (Мехмет Края), бълг. '–  Какво значение има това 

сега? (индикативен презенс) / –  Как да няма!? (индикативен презенс, да–конструкция) 

Ако не беше разкрит псевдонимът на другаря Вели, нашето движение нямаше да 

получи този удар, щеше да е по-силно и по-масово и победата щеше да е на наша 

страна.' В примера, ексцерпиран от драматургично произведение, говорещият 

субективизира информацията и напълно се ангажира с нея, т.е. той смята, че 

разкриването на псевдонима е от съществено значение за развоя на събитията. В друг 

контекст изказването би могло да се предаде и с адмиратив на български: Как да 

нямало!?.В албанския пример обаче изказването с адмиратив не семантично обвързано 

с предходното индикативно изказване. Si nuk paska?! (адмиративен презенс) не е 

същински въпрос, а чрез изказването говорещият предава отношението си към 

мнението на своя съкомуникатор. 

А. Погони (Погони 2013) отбелязва, че изказванията с адмиратив и индикатив в 

албански могат да бъдат: 1) асертиви в съобщителни изречения – говорещият се 

ангажира с истинността на направеното от него твърдение в пропорцията; 2) комисиви 

в съобщителни изречения – говорещият ангажира слушателя с бъдещо развитие на 

действието и 3) експресиви във възклицателни изречения – говорещият изразява 

психологическо състояние на искреност по отношение на изказания от него факт. 
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Би могло да се добави, че всички тези употреби са силно субективизирани и 

функционират като реторични въпроси. Чрез тези въпросителни изказвания 

говорещият се ангажира с направеното от адресата изказване, като по този начин 

привлича вниманието и на своя адресат. 

На български въпросително изказване с опосредствана форма би могло да се 

реализира само посредством ренаративна форма в две разночетения: 1) В изказване, 

базирано на чужда информация, при което говорещият е чул от второто лице дадена 

информация, но пита третото лице.; 2) говорещият е чул от събседника си дадена 

информация, но не е разбрал или не си я спомня точно (т.е. т.нар. въпрос за досещане), 

напр.: 1) Та къде се намирала банката? (Мартин ми каза, но аз не помня.) и 2) Та къде, 

казваш, се намирала банката? (Ти вече каза, но аз не съм разбрал, не запомних.) 

Реторичният въпрос в албански, който се явява като изненадваща констатация, 

иронично изказване или умозаключение на говорещия, и реторичните индикативни 

въпросителни изказвания в български служат за привличане на вниманието на 

говорещия към себе си, за ангажиране на неговия събеседник и свидетелстват за 

връзката между евиденциалността и реторичните изказвания. 

В албанския език адмиративът се среща често и в подчиненото изречение, напр.: 

Tash e kuptova se ju, fëmijët e mi, më shumë më paskeni dashur të vdekur. (адмиративен 

перфект) (Мехмет Края) , бълг. 'Сега разбирам, че вие, моите деца, бихте ме обичали 

повече/щяхте да ме обичате повече, ако бях мъртъв.' В изключително редки случаи 

адмиратив се среща и в подчиненото изречение в рамките на сложното смесено 

изречение и в българския език, напр.: бълг. Айде да отивам да действам, че докато аз 

тука писателствам то станало пет часа. (адмиратив) 

http://forum.hobbykafe.com/viewtopic.php?f=4&t=5&start=7725 (20.03.2016). 

При адмиративните употреби в албанския език често има опровергаване на 

предходни представи на говорещия, но то невинаги е съпроводено от 

изненада/учудване, което е и вероятната причина албанският адмиратив да бъде 

определен като „проблематична констатация“ от Дюше и Пърнаска (Дюше, Пърнаска 

1996). Употребата в Ja kështu qenka jeta, zoti colonel. (адмиративен презенс, 3 л. ед. ч.) 

(по Дюше, Пърнаска 1996: 38), бълг. 'Такъв е (*бил) животът, господин полковник!' 

(индикативен презенс) не е генерична/гномична, както смятат Дюше и Пърнаска. Бълг. 

Животът бил скапан, човече! (конклузивен презенс) също има известен нюанс на 

опровергаване на предходни очаквания, че животът може да е по-добър, но учудване 

липсва. Подобни емоционални употреби могат да бъдат присъединени към адмиратива 

http://forum.hobbykafe.com/viewtopic.php?f=4&t=5&start=7725
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само ако се приеме, че под адмиратив следва да се разбира не само учудване, изненада, 

а всяко опровергаване на предходното мнение, знание, очакване. 

В Пета глава са разгледани разнообразните речеви употреби на албанския 

адмиратив и българските косвени евиденциали. Примерите са групирани по 

семантичен критерий. В собствената ми база данни с употреби на албанския адмиратив 

преобладават форми за адмиративен презенс и перфект. Опосредстваните форми за 

плусквамперфект и имперфект се употребяват значително по-рядко. Семантичните 

несъответствия в употребата на българския и албанския адмиратив се срещат предимно 

в плана на сегашното и най-вече при адмиративния презенс в албански, който в някои 

случаи се предава на български с форми за индикативен презенс. Употребите с 

опосредстван перфект в плана на сегашното в албански понякога се предават с 

адмиративен презенс или конклузивен аорист на български. Най-натоварен от 

семантична гледна точка се оказва презенсът, който се реализира като адмиратив, 

конклузив, ренаратив и дубитатив, а има и по-широка употреба в сферата на сегашното 

(генерични, ендопатични и др. употреби). Адмиративният футурум се използва 

изключително рядко и носи семантика на вероятност и налична възможност, т.е. чрез 

него се маркира неувереност на говорещия относно предаваната от него информация. 

Може да бъде направен изводът, че албанският адмиратив се използва във всички 

лица, като малък превес имат употребите в 3 лице. В албанския език адмиративни 

форми в 1 л. и 2 л. се срещат по-често в сравнение с тези в съвременния български 

език, където най-честотни са формите в 3 л. Тъй като албанският адмиратив се е развил 

най-вече в диалогичната реч, където участници в акта на комуникацията са „аз“ и „ти“, 

употребите в 1 и 2 л. ед. ч. са доста по-честотни от тези в българския език, въпреки че и 

в албанския език 3 л. ед. ч. е най-често срещаното. В българския език 3 л. ед. ч. остава 

най-честотното, основното, защото ренаративът е най-често срещаната употреба. 

Албанският адмиратив и до днес се среща най-вече в разговорната реч, и по-

точно в диалогичната реч (както в устната комуникация, така и в художествените 

произведения със стилизирана разговорна реч), затова и сферата му на употреба там е 

по-широка в плана на сегашното. В българския и албанския език нито адмиративът, 

нито ренаративът са жанрово или функционално ограничени. Ренаративът в албанския 

език се среща предимно в епически произведения и журналистически текстове, но 

също така и в блогове и в разговорната реч. В разговорната реч албанският ренаратив 

се използва доста по-рядко от ренаратива в българския език. 
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В албанския език в минал разказ говорещият почти винаги избира да употреби 

немаркирания член на категорията евиденциалност, а именно – индикатива, ако се 

вземе предвид противопоставянето между несубективния неопосредстван индикатив и 

несубективния опосредстван ренаратив. Ако говорещият е свидетел на събитието, 

може да се появи и маркираният субективен член на категорията (т.нар. адмиратив), за 

да може с него говорещият да подчертае, че става въпрос за собственото преживяване 

или за субективна оценка на предаваната информация. Подобни адмиративни употреби 

на албанския опосредстван модус (косвения евиденциал) се срещат както в минал 

разказ, така и в подчиненото изречение и въпросителното изказване Маркираните 

опосредствани форми в албанския език се появяват спорадично в разказа – те задават 

не преизказност или учудване, а по-скоро опосредстваност на информацията (понякога 

придават и стилистичен ефект в текста). Следователно в разказ опосредстваните 

евиденциални форми в албанския език се срещат доста по-рядко в сравнение с тези в 

българския език. Между конклузива (субективния опосредстван модус, субективно 

собствено изказване) и дубитатива (субективния опосредстван модус, базиран на чужда 

реч) в двата езика се наблюдават и прилики, и разлики. Различно в двата езика 

функционират несубективният опосредстван модус, базиран на чужда реч – 

ренаративът, както и субективният опосредстван модус, базиран на собствена реч – 

адмиративът. При ренаратива и адмиратива се наблюдават най-много семантико-

функционални несъответствия в българския и албанския език. Чуждата реч в минал 

разказ в албанския език се предава по-често с индикатив (немаркирания член) или с 

дубитативни употреби на косвения евиденциал в диалогичната реч (както в 

разговорната реч, така и в художествената литература), отколкото с ренаративни 

употреби на косвения евиденицал. Семантично-функционалните несъответствия се 

дължат на начина, по който възникват опосредстваните модуси в двата езика.  

В албанския език генезисът на косвения евиденциал (т.нар. адмиратив) е свързан 

с емоционално маркирано експресивно предаване на опосредствана от субективна 

информация, т.е. първичното значение на албанския косвен евиденциал е било 

субективна опосредстваност, докато в българския език в своя ранен стадий (преди 

отделянето на конклузива, ренаратива и дубитатива) първична се явява  

опосредстваната информация. По-късно инвариантът на евиденциалността в двата 

езика става опосредствана информация. В албанския език адмиративът (субективното 

собствено твърдение) продължава да е най-честотната употреба на албанския 

опосредстван модус в разговорната и диалогичната реч, докато в българския език 
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адмиративът се среща еднакво често както в плана на миналото, така и в плана на 

сегашното, както в разговорната реч, така и в художествената литература. 

В таблица 2 са обобщени всички семантични съответствия и несъответствия, 

които регистрирах по отношение на българските опосредствани евиденциали и 

албанския косвен евиденциал в Пета глава на дисертацията: 

Речеви употреби 

Българските 

косвени 

евиденциали 

Албанският 

косвен 

евиденцаил 

(т.нар. 

адмиратив) 

Адмиративни употреби от типа на: Аз 

очакавах ¬p, а то се оказа, че p. 
+ + 

Конклузивни употреби + + 

Ренаративни употреби + + 

Дубитативни употреби + + 

Генерични и гномични адмиративни 

употреби в плана на сегашното 
– + 

Ендопатични употреби в плана на сегашното – + 

Употреби с глаголи за екзистенция и 

притежание в плана на сегашното 

(+) 

в различен 

контекст 

+ 

Реализиране на адмиративна семантика в 

плана на сегашното в асерции, различни от 

типа: Аз очакавах ¬p, а то се оказа, че p. в 

плана на сегашното 

– + 

Реализиране на адмиративни употреби във 

въпросителни изказвания 
– 

 

+ 

 

Адмиратив в подчиненото изречение  

(+) 

изключително 

рядко 

 

+ 
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Речеви употреби, които имат вероятностно/ 

предположително значение с по-малка 

степен на увереност в сравнение с другите 

опосредствани употреби.   

(+) 

с конклузивно 

бъдеще време 

+ 

употреби с (do) 

të, mos и 

адмиративен 

презенс 

Таблица 2. Типове употреби на евиденциалите в българския и албанския език 

 

В последната глава на дисертационния труд са разгледани редица речеви 

употреби на адмиратива в български и албански. Регистрирах само две адмиративни 

употреби в подчиненото изречение в българския език, докато в албанския език те са 

много по-честотни. Установих, че в българския език конклузивното бъдеще време 

може да се използва за изразяване на неувереността на говорещия по отношение на 

направеното от него изказване. По-малка степен на увереност се наблюдава и при 

употребите с (do) të и mos в албанския език. След регистриране на редица съответствия 

и несъответствия във функционирането на адмиратива в двата езика, семантиката на 

адмиративa в албански е изяснена в по-голяма степен. 

В дисертационния труд последователно е защитена тезата на Г. Герджиков и Кр. 

Алексова, че адмиративът в българския е емоционално-експресивна употреба на един 

от членовете на категорията евиденциалност (по-точно – на конклузива), тоест 

адмиративът в българския език е употреба на субкатегория.  

Адмиративът в албанския език е субкатегория в рамките на евиденциалната 

глаголна категория, т.е. той е маркираният член на опозицията индикатив : адмиратив. 

Традиционният термин, възприет в албанските граматики, е адмиратив, като в тази 

работа бе назоваван и като опосредстван модус (по терминологията на Г. Герджиков) 

или като косвен евиденциал (по терминологията, възприета в англоезичното 

езикознание). Адмиративността, разбирана като изразяване по граматичен път на 

учудване и изненада, е само една от употребите на т.нар. адмиратив в албански. В 

работата се защитава тезата, че семантичният инвариант на адмиратива в албанския 

език е опосредствана информация, като се подчертава, че адмиративът в албанския 

език е разширил семантичния си инвариант след влиянието на турския, което е довело 

до появата на преизказните употреби. Ако в началото инвариантът на т.нар. адмиратив 

е бил субективна опосредстваност на информацията за действието (а това включва 

ангажираност на говорещия с изказването, тъй като той представя свое субективно 

виждане, констатация, извод, обобщение, включително изненадващ извод, заключение, 
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умозаключение), то сега инвариантът е малко по-широк – опосредстваност на 

информацията. Опозицията субективност : несубективност разграничава важни 

употреби, но не представлява опозиция, която има формален израз за разлика от 

опосредстваност : неопосредстваност на информацията за действието. 

Диференциалният признак в основата на т.нар. албански адмиратив според 

защитаваното тук виждане е опосредстваност. Той формира опозицията 

опосредстваност: неопосредстваност, представена от два вида форми – индикативни 

срещу това, което традиционно се назовава адмиратив в албанския език. 

Конклузивните, адмиративните, ренаративните, дубитативните употреби на албанския 

косвен евиденциал имат статуса на речеви реализации на маркирания с 

диференциалния признак опосредстваност на информацията. Очертаните типични 

употреби могат да бъдат поделени според  един признак, който, макар и да не е 

формално изразен, е значим, защото отразява наследеното от периода, в който възниква 

категорията в албанския език. Това е признакът субективност на информацията за 

действието, който формира опозицията субективност : несубективност. 

Субективността е важен признак, наследен от първоначалното състояние на 

категорията, а днес противопоставя типичните употреби на албанския адмиратив като 

субективно маркирани (конклузивните, адмиративните и дубитативните) и като 

немаркирани с признака субективност (ренаративните). 

Важен семантичен компонент в албанския адмиратив е ангажираността на 

говорещия с предаваната в изказването му информация за действието, а също така 

акцентът върху оценката на говорещия, позицията му, мнението му за информацията в 

изказването – Аз преценявам това, аз мисля така, това е моето твърдение, макар че 

към него допълнително се е присъединило и Аз препредавам чужда информация, 

оставайки отговорността за достоверността ѝ на този, който е първоизточникът на тази 

информация. Приемането на това виждане за инвариантното значение на адмиратива в 

съвременния албански език дава възможност да бъдат обхванати всички негови речеви 

употреби. Индикативните употреби са неопосредствани, докато адмиративните, 

конклузивните, ренаративните и дубитативните са опосредствани. В рамките на 

опосредстваността се реализира опозицията субективност : несубективност, като по 

този начин адмиративните и конклузивните и дубитативните употреби се 

разграничават от преизказните. Опосредстваността се реализира като субективна 

опосредстваност (конклузивни, гномични, ендопатични употреби), субективна 

опосредстваност с изненада (собствено адмиративното значение),  опосредстваност 
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като чужда информация (преизказните употреби) и опосредствана чужда информация с 

негативна субективна оценка (дубитативните употреби). Това става възможно, тъй като 

признаците свидетелска информация (признак, значим в рамките на българската 

темпорална система) и признакът опосредстваност не са в отношение на изключване. 

Говорещият може да е свидетел и да представи информацията от неговата субективна 

позиция, т.е. като субективна опосредствана информация. 

В дисертацията се защитава тезата, че адмиративът представлява пресечна точка 

на евиденциалността и епистемичната модалност. Ако се обобщи застъпваното в тази 

работа виждане за модалната характеристика на българския адмиратив и на албанските 

адмиративни употреби, а в по-широк план – за българската и за албанската 

евиденциална категория, трябва да се подчертае, че и при двата случая не става дума за 

граматикализирано изразяване само на достъпа до информацията, както се твърди в 

някои от широко разпространените в типологията мнения. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1.  В настоящия труд е дефинирана семантиката на евиденциалността и на 

адмиратива в българския и албанския език, съпоставена е организацията и състава на 

евиденциалната глаголна категория в двата езика, което е послужило като основа за 

определяне на мястото в българския и албанския език в типологическата класификация 

на евиденциалните системи, включително и за оборване на някои неправилни 

виждания. 

2. Проследен е генезисът на косвените евиденциали (опосредстваните модуси) в 

българския и албанския език, като е потърсена възможно най-ранната в хронологичен 

план точка, която може да се счита за начален етап на техния генезис. А това е 

послужило, за да се очертае спецификата в процесите на граматикализация на 

евиденциалността в двата езика. 

3. Приносната част на дисертацията е свързана с изясняването на инварианта на 

т.нар. адмиратив (опосредствания модус/косвения евиденциал) в албанския език в 

съпоставка с богатството от неговите речеви употреби, една от които е адмиративната.  

4. Анализирани са сложните индикативни и адмиративни форми с pas в албанския 

език, като е обяснена спецификата им във формален и в семантичен план. 

5. Чрез сравнения  на употребите на косвения евиденциал (опосредствания модус) 

в албанския и турския, от една страна, както и употребите на трите косвени 

евиденциала в българския и на опосредствания евиденциал в турския, от друга страна, 

са описании и анализирани семантичните разминавания между българския и албанския 

адмиратив. 

6. Въз основа на анализа на богата собствена база данни от двата езика са 

анализирани семантико-функционалните прилики и разлики в употребата на 

адмиратива в българския и албанския, което придава практическа ценност на 

резултатите от изследването. 
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