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дисертационната работа е обсъдена и насочена за защита от 
катедра  Кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии,  
СУ „Св. Климент Охридски“.

дисертационната работа „глаголната суфиксация в историята на 
българския език с оглед изграждането на видовата опозиция“ съдър-
жа 222 страници: увод, 4 глави, заключение, приложение, библиогра-
фия и списък на използваните лексикографски наръчници.

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 27.09.2012  г.  
от 14,00 ч. в новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. 
материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в 
к-т 144 на СУ „Св. Климент Охридски“ на адрес: бул. Цар Освободител 15, 
както и на сайта на СУ http://www.uni-sofia.bg.
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Увод

обект на изследване в предлагания дисертационен труд са глагол-
ните суфикси и глаголната суфиксация (в широк смисъл) в историята 
на българския език. Разбирането за суфиксите (и за афиксите въобще) 
следва т.нар. позиционна (или топологическа) класификация на морфе-
мите, според която суфиксите са неразкъсани морфеми, които се нами-
рат непосредствено след корена на думите (Плунгян 2003:88). Приема 
се, че афиксите могат да бъдат деривационни (словообразувателни) или 
релационни (словоизменителни, формообразувателни), като дериваци-
онните формират лексическото значение на думата, а релационните но-
сят граматически (т.е. типови, характерни за целия клас) значения (Гер-
джиков 2000:ръкопис). Глаголната суфиксация се разбира като произ-
водност в широк смисъл (словообразувателна и граматическа), а не като 
процес на прибавяне на словообразувателни наставки. И така, обект на 
изследване са глаголните суфикси, които могат да бъдат словообразу-
вателни или формообразувателни (темпорални гласни или видови суф-
икси), от старобългарската епоха до днес както в книжовния език, така 
и в българските диалекти. 

Целта на изследването е да се открият онези процеси и явления в 
историята на глаголната суфиксация в българския език, които отразяват 
промяна в съотношението между лексикалната и граматическата основа 
и по този начин влияят или самите те са повлияни от категорията вид на 
глагола, или още, тези промени в организацията на синтетичната глагол-
на словоформа, които пряко или косвено въздействат върху категорията 
вид, както и обратното – процесите и промените при афиксите, които са 
предизвикани от съществуването и граматикализацията на глаголния вид. 

Дисертационният труд си поставя няколко конкретни задачи: 
– да се установи каква е организацията на синтетичната глаголна 

словоформа в сегашната основа на глаголите в старобългарския език; 
– да се съпоставят старобългарските формални класове и словообра-

зувателни типове с новобългарските, като се откроят основните развой-
ни процеси;

– да се проследят основните етапи на възникване и установяване на 
изосемични видови суфикси в българския език; 

– в съпоставка да се изследва значението на девербалното и на дено-
миналното суфиксално словообразуване за изразяването на начина на 
протичане на глаголното действие и при взаимодействието на производ-
ните глаголи с категорията вид.

Оттук произтича и методът, по който е анализиран ексцерпираният 
езиков материал (фиксирани в речниците глаголи). На базата на връз-
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ките между еднаквокоренни думи и на дистрибуцията на морфемите 
за всеки извлечен глагол е установено каква е функцията на съдържа-
щите се в него суфикси: словообразувателни наставки, видови суфикси 
или темпорални гласни. В случаите на словообразувателни наставки 
(т.е. при установяване на словообразувателни двойки) производните и 
произвеждащите думи са анализирани от гледна точка на словообра-
зувателната теория, изложена най-пълно в трудовете на В. Радева (Ра-
дева 1991, 1993, 2007). Граматическите суфикси (темпорални гласни и 
видови наставки) са коментирани от гледна точка на изграждането на 
категорията вид на глагола и на особеностите на флективния езиков тип. 

Източници на езиков материал
Езиковият материал е извлечен от речници на средновековната кни-

жнина, етимологически речници, речници на съвременния български 
език, поредицата „Трудове по българска диалектология“. Разгледани са 
всички глаголи, отбелязани в „Index a tergo do „Słownika staroruskiego 
I. I. Srezniewskiego“, Warszawa, 1968. Значенията на глаголите и българ-
ското потекло на паметниците, в които са засвидетелствани, са провере-
ни в следните лексикографски наръчници1: 

– Срезневский, И. И. Матерiалы для словаря древне-русского языка 
по письменнымъ памятникамъ. Санктпетербургъ. Фототипно издание, 
1989

– Miklosich 1977: Miklosich, Fr. Lexicon paleoslovenico-graeco-latinum 
(1862–65)

– SlovnТk jazyka staroslovМnskЙho. Praha, 1959 
– Старобългарски речник. Т. І–ІІ, издание на Института за български 

език на БАН (речникът има и електронно издание http://histdict.uni-sofia.
bg/dictionary/search/) 

– Этимологический словарь славянских языков. Праславянский 
лексический фонд. Под ред. акад. О. Н. Трубачева. Москва. тт. 1–30.

– Младенов 1944: Младенов, С. Етимологически и правописен реч-
ник на българския книжовен език. С. 

– Диалектна новобългарска лексика беше извлечена и от Речник на 
българския език с тълкуване на речите на български и на руски (1895–
1904 г.). Фототипно издание, С. 1978, издаден от Н. Геров.

От речниковите статии за всеки глагол е проверено в какъв паметник 
се среща, за да се определи за кой период от езиковата история е харак-

1 Взети са под внимание и думи от паметници с българско потекло, които са 
запазени в по-късни преписи. Под „класически старобългарски корпус“ се разби-
рат произведения, преведени или написани през старобългарския период, в т.ч. 
запазените в по-късни преписи.
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терен съответният афикс. Срещу старобългарските глаголи са намерени 
техните новобългарски съответствия и са съпоставени. Съгласно фор-
мулираната по-горе цел в окончателния вариант на дисертацията попа-
да само част от езиковия материал.

Избраната в работата методология се базира на няколко широко раз-
пространени в съвременното езикознание идеи. Промените при мор-
фемите не са случайни и произволни. Тези промени се извършват или 
за да се отговори на доминантата на езиковия тип, или сигнализират 
извършени промени в организацията на морфологическите категории, 
или пък причината за измененията на формално равнище е комбинация 
от тези два фактора. От друга страна, словообразуването и особено фор-
мообразуването се подчиняват на относително ясни и устойчиви зако-
номерности, т.е. образуването на нови думи или на нови форми на една 
дума следва относително ясни правила, напр. съществува определена 
последователност, в която се подреждат морфемите, или морфологиче-
ските маркери на две опозитивни граматически значения не могат да 
се явят едновременно в една синтетична словоформа, или съществува 
специализация на словообразувателните морфеми и др. Следователно 
е възможно от диахронна гледна точка да се проследят промените в 
организацията на словоформите, да се съпоставят старобългарската и 
новобългарската организация на формантите в словоформите и по този 
начин да се установят и промените в плана на съдържанието. Това е от 
голямо значение, тъй като езиковата история се реконструира на базата 
на случайно запазени писмени паметници. При положение че и до днес 
остава нерешен въпросът за семантичния инвариант на глаголния вид (а 
и на редица други морфологически значения), установяването на семан-
тични инварианти през старобългарската или среднобългарската епоха 
на базата на достигналите до нас писмени паметници изглежда почти 
немислимо. 

Глава І. основни концепции за глаголната суфиксация и  
организацията на категорията вид в праславянски и в СБЕ

В тази глава са изложени основни положения от аспектологията, ис-
торико-типологическото езикознание, организацията на синтетичната 
глаголна словоформа в старобългарския език и в съвременния български 
език. Главата е разделена на четири части и е придружена с кратки изводи. 

1. организацията на категорията вид на глагола в съвременния 
български език. Темпорални гласни и видови суфикси в съвременния 
български език

В работата на първо място се разглежда категорията вид на глагола в 
съвременния български език, доколкото този въпрос е по-ясен. Изложе-
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но и прието като изходна позиция в дисертационния труд е това стано-
вище за организацията на категорията, което се поддържа от Г. Герджи-
ков, Кр. Алексова и И. Гаравалова (Герджиков 2000:ръкопис, Алексова 
2012, Гаравалова 2003).

2. основни концепции за праславянския глаголен вид. 
Словообразувателни наставки, темпорални гласни и видови 
суфикси от гледна точка на индоевропейското и праславянското 
езиково състояние

След като през 70-те години на ХХ в. Г. А. Климов започва да гово-
ри за езици с активен строеж и показва, че индоевропейският праезик 
принадлежи към този езиков тип, се стига до съществена промяна в тео-
ретичните парадигми в палеославистиката и особено популярни стават 
контенсивната типология и историко-типологическото езикознание. По-
явява се тезата, че праславянското формообразуване и словообразуване 
и възникването на праславянските морфологически категории следва да 
се поставят във връзка с развоя на индоевропейските езици от активен 
към номинативен строеж. По отношение на възникването на праславян-
ския глаголен вид в рамките на историко-типологическото езикознание 
изпъкват концепциите на Г. А. Климов, Вяч. Вс. Иванов и Иван Добрев 
(Климов 1977, Иванов 1981, Добрев 1982), които са изложени и комен-
тирани сравнително подробно в дисертационния труд. 

3. общи положения при типологическата класификация на езиците
Предлаганият труд излага постулатите на стадиалната типология на 

К. Памфилов и концепцията на Г. Герджиков за разликата между флек-
тивния и аглутинативния езиков тип с уговорката, че ще се придържа 
към тези теории.  

4. организация на категорията вид на глагола в старобългарския 
език. Темпорални гласни, видови суфикси, словообразувателни 
наставки съгласно данните от класическия старобългарски корпус

Като се позоваваме на Ив. Добрев (Добрев:1993:262), А. Мейе (Мейе 
1951:226–229), Ваян (Вайан 2007:352–353) и др., в работата се приема, 
че в старобългарския език е съществувала видова или най-малкото ви-
дово-акционсартна опозиция, т.е. глаголният вид е бил морфологизи-
ран. Старобългарските глаголи в голямата си част са или от свършен, 
или от несвършен вид, но това проличава от употребата или от формо-
образуващите възможности на съответния глагол, напр. дали има акту-
ално сегашно време, или формата за сегашно време изразява бъдеще 
действие, дали се образува сегашно деятелно причастие, дали може да 
се съчетава с фазови глаголи. Следователно суфиксите, с които са се 
образували вторичните несвършени глаголи (-а-, -ова-, -ва-) са специали-
зирани видови суфикси (релационни морфеми). 
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В работата са установени следните синтагматични модели на сегаш-
ната основа на синтетичните глаголни словоформи в старобългарския 
език 

І спрежение: тип красти, бьрати
+/-pref. – корен – темпорална гласна // 0 – окончание

ІІ спрежение: тип двигнѫти
+/-pref. – корен – словообразувателна наставка -н- – темпорална 

гласна // 0 – окончание
ІІІ спрежение, І разред: тип ѹмѣти
+/-pref. – корен – словообразувателна наставка -ѣ- – темпорална 

гласна // 0 – окончание
ІІІ спрежение, ІІ разред: тип играти
 +/-pref. – корен – словообразувателна наставка -а- – темпорал-

на гласна // 0 – окончание   
ІІІ спрежение, ІІ разред: тип посѣкати

+/-pref. – корен – видов суфикс -а- – темпорална гласна  // 0 – 
окончание

ІІІ стб. спрежение, ІІІ разред: тип вѣровати
 +/-pref. – корен – словообразувателна наставка -ѹ- – темпорал-

на гласна // 0 – окончание   
ІІІ спрежение, ІІІ разред: тип показовати

+/-pref. – корен – видов суфикс -ѹ- – темпорална гласна  // 0 – 
окончание

ІІІ спрежение, ІV разред А: тип ꙁнати
+/-pref. – корен – темпорална гласна  // 0 – окончание

ІІІ спрежение, ІVБ разред: тип погꙑбати, погꙑбл҄еши, глаголати, 
маꙁати

+/-pref. – корен – темпорална гласна  // 0 – окончание
IV спрежение: тип  тръпѣти, жалити
+/-pref. – корен – словообразувателна наставка -и-/-ѣ- // 0 – окон-

чание

Кратки изводи към глава І
1. Историята на глаголната суфиксация не може да бъде разглеж-

дана изолирано от доминантата на езиковия тип, а възникването на 
праславянските морфологически категории (в това число и на глагол-
ния вид) отразява новите морфологически техники, които се появяват 
след разпада на индоевропейския праезик. В този смисъл възниква-
нето на праславянския вид на глагола е свързано с развоя от аглути-
нативен номинативен език от активния подтип към флективен номи-
нативен език. 
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2. Праславянските и старобългарските глаголни суфикси са много 
древни форманти, които придобиват нови функции и значения.

3. В праславянски възникват множество словообразувателни групи-
ровки глаголи, които показват начина на протичане на глаголното дейст-
вие. Категорията вид на глагола възниква като обобщение на различните 
начини на действието в лексикално-граматическите разреди на предел-
ните и непределните глаголи, а на тази база се развива морфологическа 
категория, която показва дали пределът е достигнат, или не.  

4. Старобългарският глаголен вид разполага с беден формален ин-
вентар – видови афикси – и видовото значение на глаголите се импли-
цира от техния начин на действие.

5. В старобългарската глаголна парадигма не беше открит нито един 
афикс, който да има едновременно и словообразувателно, и формообра-
зувателно значение. Същото правило важи и за съвременния български 
език. 

Първата съществена промяна, която настъпва по отношение на из-
разяването на аспектуални признаци, е, че при прехода към номинати-
вен флективен език индоевропейските словообразувателни групировки 
глаголи за начин на действието са закърнели в праславянската епоха, а 
прастарите словообразувателни наставки при глаголите са превърнати 
във форманти/част от форманти за маркиране на темпорални признаци. 

Флективният строеж е несъвместим с активния езиков подтип, тъй 
като във флективните езици словоизменението се базира на формални 
класове думи в рамките на частите на речта, а при активния подтип съ-
ществуват различни словоизменителни парадигми въз основа на различ-
ни семантични класове думи. По силата на това, че активните и инактив-
ните класове глаголи са имали различни словоизменителни парадигми, в 
късния индоевропейски праезик е била граматикализирана аспектуална-
та опозиция – активност//инактивност, която при прехода към флективен 
строеж не е можела да оцелее. Различните начини на действието са били 
възможни в полето на активността, те са представлявали проявления 
на този семантичен признак и са били словообразувателни групировки 
глаголи. Това изяснява при какви условия са били възможни прастари-
те начини на действието: от една страна, съществува граматикализиран 
аспектуален признак, а от друга – аглутинативният тип предполага съ-
ществуването на множество словообразувателни афикси, чиято роля е да 
отпращат думите към определена част на речта. Комбинацията от тези 
два фактора е била разрушена с появата на флексията. 

Друга причина за закърняването на прастарите словообразувателни 
групировки за начин на действието вероятно е самият статут на афикси-
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те във флективните и в аглутинативните езици – с появата на флексията 
се е появила и необходимостта старите аглутинативни позиции да бъ-
дат преобразувани, така че да отговорят на доминантата на флективния 
тип. Например старобългарската темпорална гласна -е- по произход е 
конверсивен словообразувателен суфикс, чиято единствена функция е 
да отпрати думата към класа на глаголите. Друг пример е сигматични-
ят показател на аориста, който е по произход стара словообразувателна 
наставка, но при настъпила фузия е станал част от аористната морфема. 

Може да се допусне, че разпадането на прастарите словообразува-
телни групировки е причинено от възникването на флективния тип и 
като следствие прастарите словообразувателни наставки са превърнати 
във формални изразители на вече съществуващите темпорални призна-
ци (това се отнася до наставките -е-, -а-, сигматичния показател). 

Възможно е закърняването на прастарите словообразувателни на-
ставки компенсаторно да е предизвикало появата на префиксацията 
като словообразувателен начин. Това е втората съществена промяна в 
изразяването на аспектуални признаци в ранната праславянска епоха. 
Известно е, че представките в индоевропейските езици са прастари на-
речия, които след разпадането на индоевропейския праезик са се слели 
с глаголните основи2. Често се твърди, че префиксацията е праславян-
ско явление, но е необходимо да се разграничи появата на префиксаци-
ята като словообразувателен начин от появата на словообразувателни 
групировки глаголи (най-често префигирани) за начини на действието, 
като само второто явление може да бъде обявено за праславянско. Освен 
в праславянски префиксацията като словообразувателен начин възниква 
и в балтийските езици, в старогръцки, в т.нар. западни индоевропейски 
диалекти, в индоиранската група3. Няма данни в някой от изброените 
езици на базата на префиксите да е възникнала морфологическа катего-
рия вид на глагола, а дори в праславянски в някои случаи представките 
единствено са променяли лексикалното значение на изходния глагол, 
без да променят неговия вид (Първанов 2010:206), т.е. производният и 
произвеждащият глагол са били с различно лексикално значение, но с 
един и същи начин на действието (срв. видѣти – ꙁавидѣти, стоꙗти – 
ѹстоꙗти – ꙁастоꙗти – достоꙗти и т.н.). Това предполага, че възникване-
то на префиксацията като словообразувателен начин не е предизвикано 
от морфологизацията на глаголния вид и че в праславянски двете явле-
ния се свързват едва на по-късен етап. 

Като се позовава на Дж. Гринберг, В. А. Плунгян отбелязва, че съ-
ществуват много повече езици със суфикси, но без префикси, отколкото 

2 По този въпрос срв. Добрев 1982:152 и сл., Хабургаев 1974:327.
3 Срв. още Мейе 1951:233–234, Палмайтис 1981.
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езици, които имат и префикси, и суфикси. Почти не са засвидетелства-
ни езици, които имат само префикси, но не и суфикси. Езиците, които 
познават само суфиксацията, са самодийските езици,  по-голямата част 
от угро-финските езици, всички тюркски, дравидски и ескимоско-але-
утски езици, множество австралийски и африкански езици, множество 
езици в Южна Америка и др. (Плунгян 2003:89). Изброените от Плун-
гян езици са с аглутинативен строеж или са профлективни. Сред езици-
те, за които се смята, че разполагат само с префикси, също няма флек-
тивни по тип (напр. такива са аглутинативните банту, абхазо-адигските, 
основоизолиращият кхаси и др.) (срв. Плунгян цит.съч. 91). 

В дисертационния труд се допуска, че възникването на префиксаци-
ята като словообразувателен начин е свързано с развоя към флективен 
строеж на индоевропейските диалекти. В този смисъл е възможно пре-
фиксацията да е изиграла ролята на средство за компенсация на закър-
нялото суфиксално словообразуване, при положение че част от праста-
рите наставки са били превърнати в граматически форманти на темпо-
ралността. Фактът, че флективните номинативни езици разполагат и с 
префикси, и със суфикси, не бива да се приема като езикова черта, която 
се имплицира от доминантата на езиковия тип; по-скоро става дума за 
това, че флективните езици са по потекло прастари аглутинативни и са  
използвали едни и същи способи, за да решат възникналото противоре-
чие между словообразуването и формообразуването. 

След разпадането на индоевропейския праезик голяма част от индо-
европейските диалекти са разполагали с еднакъв формален инвентар, за 
да създадат словообразувателни групировки глаголи за начин на дейст-
вието (а оттам и морфологическа категория вид на глагола), но това се 
случва единствено в праславянски. Каквито и да са били причините 
единствено в праславянски да се морфологизира самостоятелно аспек-
туално значение4, те не отменят факта, че подобна възможност (поне 

4 Смятаме, че причините за почти извънредното активизиране на девербалното 
словообразуване и на префиксацията в праславянски  могат да се търсят в една 
на пръв поглед неочаквана посока – значителните формални изменения, които на-
стъпват в праславянските корени и форманти вследствие от действието на тенден-
цията към палаталност и тенденцията към нарастваща звучност. С ясното съзна-
ние, че подобна хипотеза не би могла да бъде доказана, тъй като както славянският 
глаголен вид, така и отварянето на сричките са много редки явления и в единични 
случаи имат успоредици в други езици, ще отбележим, че ранните праславянски 
фонетични промени са довели до допълнително заличаване на словообразувател-
ните връзки между думите. Не би било изключено в праславянския език да са се 
задействали механизми, които наново да създадат подобни словообразувателни 
отношения. Тенденцията към нарастваща звучност и тенденцията към палаталност 
не са спорадични изменения на ограничен брой думи, а стихийни явления, обхва-
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на формално равнище) е съществувала и в останалите индоевропейски 
езици. 

И така, в ранната праславянска епоха, от една страна, са разруше-
ни прастарите начини на действието, а от друга страна – на базата на 
префиксацията наново се създават словообразувателни групировки гла-
голи за начин на действието. Следващата съществена промяна е била 
обобщаването на начините на действието в лексикално-граматическите 
разреди на непределните и пределните глаголи. В дисертацията се при-
ема, че праславянският глаголен вид е бил предшестван от делението 
непределност//пределност, което се е изразявало чрез представки или 
чрез наставката *-n-. Делението на глаголите на пределни и непределни 
е показвало дали глаголното действие е било ограничено или не от ня-
какъв вътрешен предел. 

Има няколко основания да се мисли за подобен развой. На първо 
място е състоянието на съвременните славянски езици. На второ място 
е организацията на категорията вид на глагола в старобългарския език. 
Трети възможен аргумент е характерът на семантичната опозиция не-
пределност//пределност.

Опозиците непределност//пределност и активност//инактивност 
могат да бъдат сведени до една и съща логико-философска категория 
крайност – безкрайност5, функционираща по различен начин в зави-
симост от доминантата на езиковия тип. В рамките на номинативните 
флективни славянски езици непределност//пределност показва дейст-
вието само по себе си, абстрахирано както от субекта, така и от обек-
та6, и от гледна точка на това дали се предполага съществуването на 
някакъв вътрешен предел, или не. Т.е. логико-философската категория 
щащи цялата лексика, и затова би могло да се мисли, че са търсени средства да се 
противостои на някои от техните резултати. Но следва да сме наясно, че тези фоне-
тични явления противоречат единствено на словообразуването, но не и на формо-
образуването – тъкмо обратното, с помощта на подобни фонетични промени се 
създават аломорфи, които подпомагат флексията в изразяването на граматическите 
значения. Надали е случайно, че фонетичните изменения, предизвикани от тенден-
цията към палаталност и тенденцията към нарастваща звучност, са най-ранните 
праславянски промени и са имали много продължително действие, без да бъдат 
предприемани опити за ограничаването или ликвидирането им. Словообразуването 
обаче, за разлика от флективното словоизменение, е относително стандартизиран 
процес и именно затова единствено в този сектор възниква противоречие, което е 
трябвало да бъде отстранено. 

5 Терминът е на Шелякин от Теория функциональной грамматики 1987:64.
6 Тук се има предвид фактът, че в славянските езици лексикално-граматиче-

ските разреди на пределните и непределните глаголи са различни от лексикално-
граматическите разреди на транзитивните и интранзитивните глаголи, като между 
тези признаци няма комбинация, която да е логически абсурд. 
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крайност//безкрайност отговаря на езикова категория, която представя 
предела като вътрешно, иманентно свойство на действието, без оглед 
на предмета. 

В индоевропейския език, който е бил от активния подтип, в инактив-
ния клас са влизали глаголите за състоянията, в които са се намирали 
одушевените и неодушевените предмети, в това число глаголи за ду-
шевни състояния, за мисловни процеси, за възприемане чрез сетивата 
(Добрев 1982:90). Т.е. на езиковата категория активност//инактивност 
отговаря същата логико-философска категория крайност//безкрайност, 
но този път взета във връзка със субекта на действието, което е обусло-
вено от активния подтип. В активния клас се включват действия, които 
субектът може да прекрати волево, и това ги прави крайни. Инертните 
(инактивните) глаголи са безкрайни по силата на това, че не зависят от 
волята на субекта. Номинативният флективен тип не би могъл да търпи 
морфологизирането на опозицията активност//инактивност и по този 
начин би могло да се обясни възникването на пределните и непределни-
те глаголи в индоевропейските флективни езици. 

Последната съществена промяна при изграждането на глаголния вид 
в предисторическата епоха е морфологизирането на признака комплекс-
ност. Въз основа на това, че комплексността представлява достигнат 
предел, може да се мисли, че глаголният вид действително представя 
действието само по себе си, но от една много абстрактна гледна точка – 
от позицията на субективната оценка на говорещия дали този обектив-
но съществуващ предел е достигнат, или не. Т.е. говорещият може да 
представи действието като достигнало или недостигнало своя предел, 
но съществуването на такъв вътрешен предел, както и това дали той е 
достигнат, или не, по никакъв начин не зависи от позицията или волята 
на говорещия, на субекта на действието или от положеността на дейст-
вието във времето. 

Появата на вторични имперфективи е маркер, че над лексикално-гра-
матическите разреди на пределните и непределните глаголи вече се е 
надстроил и този нов и по-абстрактен семантичен признак. В това отно-
шение особен интерес представлява една малка група префигирани гла-
голи без видов суфикс, които първоначално са били от несвършен вид, 
от типа нарицати, нариеши, съкаꙁати, съкажеши и едва към края на старо-
българската епоха получават форми с видова наставка, напр. нарицаѥши 
(Добрев, Икономова, Тотоманова 1983:57). Тази особена група глаголи 
по-скоро показва, че морфологизацията на комплексността е продикту-
вана от семантични или системни причини и едва като следствие са се 
появили и видовите суфикси, които са морфологичен маркер на новия 
релевантен диференциален признак. Ако това е вярно, може да се до-
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пусне, че присъствието на старата наставка за тотална множественост 
-а- в структурата на формите за вторичен несвършен вид е по-скоро слу-
чайност – този суфикс е бил поставен в нова за него позиция, с което е 
придобил нова функция и значение. Следователно нямаме основание да 
търсим във видовите суфикси значенията итеративност, фреквентатив-
ност и под. 

Глава ІІ. възникване на изосемични суфикси за имперфективация
1. Предварителни бележки
Глава ІІ разглежда възникването, дистрибуцията и териториалното 

разпределение на суфиксите за имперфективация, които досега не са 
били обект на самостоятелно научно изследване. Известно е, че ново-
българските диалекти не разполагат с напълно идентичен формален ин-
вентар за вторична имперфективация (напр. глаголите на -ин’ам, -ицам, 
-ивъм, -гам и др.). 

В работата се приема, че в историята на глаголния вид в българския 
език се преплитат два процеса: 1) разширяване на обхвата на суфикси-
те за имперфективация върху всички префигирани свършени глаголи и 
глаголите с наставка -н- (т.е. възникване на множество нови вторични 
имперфективи); 2) възникване на изосемични видови морфеми и уста-
новяване на формални условия за избор на една или друга наставка. 
Между двата процеса е имало сложно взаимодействие, а в известен 
смисъл дори противопоставяне: напр. едни формообразувателни типо-
ве са измествали други, едни наставки са пречели на разпространението 
на други и т.н. Едновременното действие на двете развойни тенденции 
обаче прикрива и заличава следите на редица езикови промени и е при-
чина за някои неточни схващания в славяноезичната аспектология.

2. Становища върху историята на суфиксите за имперфективация 
Коментирани са възгледите върху два въпроса от историята на им-

перфективиращите суфикси. 
2.1. Възникването на III нвб. спрежение, в което се включват всички 

глаголи, съдържащи имперфективираща наставка
В работата се отхвърля възгледът, че възникването на а-спрежението 

се дължи на фонетични причини: изпадане на интервокалната йота и 
последваща асимилация и контракция при глаголите на -аѥ-, -ꙗѥ- и уда-
рение върху сричката преди имперфективиращата наставка. Приема се 
тезата на Г. Герджиков, че в старобългарския език граматичната основа 
е включвала два суфикса – видов и темпорален, а в СБЕ граматическата 
основа съдържа само един суфикс и само една позиция (напр. покрꙑ-ва-
ѥ-ши срещу покри-е-ш и покри-ва-ш). В историята на българския език 
възниква принцип граматическата основа на глагола да съдържа една 
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позиция и това обяснява оформянето на нвб. ІІІ спрежение (Герджиков 
2000:ръкопис). 

С появата и налагането на суфиксите за имперфективация като спе-
циализирани морфеми на категорията вид в парадигмата на глагола са 
възникнали афикси, подобни на морфемите в аглутинативните езици: 
напр. при несвършения вид в двойката дꙑх-н-е-ши > дꙑх-а-ѥ-ши има два 
еднозначни и еднотипни афикса -а- (изразява некомплексност) и -е- (из-
разява непретеритност), които заемат точно определена позиция в рам-
ките на синтетичната глаголна словоформа. Тази организация не отгова-
ря на доминантата на флективния езиков тип. Това е породило стремеж 
да се компенсират нововъзникналите аглутинативни позиции и е довело 
до фузия при глаголите на -аѥ- и -ꙗѥ-. В този смисъл фонетични факто-
ри като мястото на ударението, асимилация, контракция не са причина 
за прегрупиране на спреженията в българския език, а единствено подпо-
магат процеси, които засягат флективната природа на българския език. 

В работата се оспорва възгледът на Ив. Харалампиев, че оформянето 
на а-спрежението следва да се датира към края на старобългарската или 
началото на среднобългарската епоха (Харалампиев 1983:34–35), и се 
твърди, че окончателното преминаване на всички вторични имперфек-
тиви към новия формообразувателен тип се е осъществило по-късно. 

2.2. Вторичните несвършени глаголи са формирани по аналогия, под 
влияние, във връзка със старобългарски деноминални глаголи, оформе-
ни с наставка -ова-. 

В дисертационния труд се казва, че независимо от многобройността 
на глаголи от типа на вѣровати няма достатъчно доказателства в подкре-
па на тезата, че нвб. видови наставки възхождат към старобългарската 
десубстантивна наставка -ова-. В историята на българския език в някои 
случаи най-старата видова наставка -а- се е запазила като суфикс за им-
перфективация, а в други е била изместена от -ва- или от -ова-, или от по-
нови суфикси от типа на -ава-, като дори е възможно -а- да придобие нови 
позиции (напр. глаголите на -ин’ам в западните и южните говори). Това 
е типичен случай на изосемични морфеми, което означава, че трябва да 
се изследват формалните критерии за избор на една или друга наставка.

Съгласно този подход е много по-вероятно видовият суфикс -ова-/ 
-ува- да възхожда към глаголи от типа на миновати. Напълно възможно е 
видовият суфикс -ова- в миновати да възникне самостоятелно и напълно 
независимо от десубстантивите: срв. mi-noз-ti, mi-n-e-ši > mi-noз-a-ti, 
mi-noз-j-e-ši > mi-n-oзa-ti, mi-n-oз-j-e-ši. Т.е. ако след наставката -noз- 
се яви суфикс -а-, при отваряне на сричката ще се стигне до формант 
-nоv-а-, който може да се преразложи до -n-ova-. В този смисъл -ова- в 
миновати възниква като аломорф на -а-. 
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Наставката -ва- също възниква като аломорф на -а- при едносрични 
глаголи с коренно -u-, напр. крꙑвати, бꙑвати, шивати, срв. напр. bhū- > 
bhū-a- > bъv-a- > bыv-a- > bы-va-. След това и други глаголи, чийто ко-
рен е завършвал на гласна, са започнали да прибавят суфикс -ва-, напр. 
побити – побивати, съгрѣти – съгрѣвати.

3. данни от писмени паметници и лексикографски наръчници
Излага се ексцерпираният материал: старобългарски и среднобъл-

гарски глаголи с видови суфикси. За да се изясни изборът на една или 
друга видова наставка, в примерите се дават словообразувателни и ви-
дови двойки. Ексцерпираният езиков материал е класифициран по след-
ния начин: 

1. Глаголи с -ова-
1.1. -ова- се явява след корен на първичен глагол, завършващ на съ-

гласна, напр.
решти > рековати à Ø
          > нарешти > нарѣковати à Ø, срв. река > pref.река – pref.ричам 
1.2. -ова- заменя -а- при наличие на словообразувателно оформени, 

но непроизводни глаголи в началото на словообразувателната верига, 
напр.  

глѧ дати > погл ѧдати > поглѧ довати à гледам > pref.гледам – pref.
глеждам, pref.гледвам

1.3. -ова- заменя -а- в производни глаголи    
1.3.1. нови корелати към глаголи, оформени с наставката -нѫ-, напр. 
прѧшти > съпрѧшти > съпрѧгнѫти > съпр ѧꙁати > съпрѧ ꙁовати à 

впрегна – впрягам, впрягвам
1.3.2. нови корелати към омонимични видови основи, напр.  
маꙁати > съмаꙁати, -жеши > съмаꙁати, -ꙁаѥши > съмаꙁовати à мажа 

> pref.мажа – pref.мазвам
1.3.3. -ова- заменя наставката -а- при словообразувателни вериги, в 

които няма деноминални глаголи, напр.    
поити > напоити > напаꙗти > напоѥвати à поя – pref.поя – pref.поя-

вам
1.3.4. -ова- заменя видовата наставка -а- при наличие на десубстанти-

вен глагол в словообразувателната верига, напр.  
ꙁълобь > ꙁлобити > оꙁлобити > оꙁлоблꙗти, оꙁлаблꙗти > оꙁлоблѥвати, 

-блюѥши à злоба/злобен > злобя (диал.) и озлобя (КЕ) > (по)озлобя – 
(по)озлобявам

2. Глаголи с -ва- 
2.1. -ва- се явява след корен на глагол, завършващ на гласна
2.1.1. към непрефигирани глаголи, напр.
ѹти > ѹвати à чуя – чувам, чувам (‘грижа се за някого’)
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2.1.2. към префигирани глаголи, напр.  
ꙁнати > поꙁнати > поꙁнавати à знам (зная) > pref.зная – pref.знавам
2.2. -ва- се прибавя към словообразувателно оформени, но непроиз-

водни глаголи в началото на словообразувателната верига, напр. 
кꙑпѣти, -пиши > искꙑпѣти > искꙑпѣвати à кипя > pref.кипя – pref.

кипявам 
2.3. -ва- се прибавя към производни глаголи, оформени с наставка 
2.3.1. глаголи с наставката -ѣ-, напр.  
ѹмъ > ѹмѣти > иꙁѹмѣти > иꙁѹмѣвати à умея > pref.умея – pref.

умявям  
2.3.2. -ва- се прибавя към словообразувателната деноминална настав-

ка -а-, напр. 
ѹꙁда > ѹꙁдати > обѹꙁдати > обѹꙁдавати à обуздая – обуздавам
2.3.3. -ва- се прибавя към видовата наставка -а- при словообразува-

телни вериги, в които няма деноминални глаголи, напр.
грабити > раꙁграбити > раꙁграблꙗти > раꙁграблꙗвати à грабам, грабя 

> pref.грабя – pref.грабвам 
                                                            > раꙁграблѥвати
2.3.4. -ва- се прибавя към видовата наставка -а- при наличие на десуб-

стантивен глагол в словообразувателната верига, напр. 
обѣтъ > *обѣтити > обѣщати > обѣщавати à обещая – обещавам
3. Глаголни основи, към които може да се прибави както -ва-, така и 

-ова-, напр.  
бъдѣти > сънабъдѣти > сънабъдѣвати à снабдя – снабдявам, бдя
                                 > сънабъдовати 
                                 > сънабъждати > сънабъждавати 
4. Употреба на видовите суфикси съгласно данните от 

средновековните писмени паметници 
Употребата (и конкуренцията) на имперфективиращите суфикси от 

старобългарската и среднобългарската епоха показва пътя на възниква-
не и установяване на изосемични морфеми.          

4.1. Конкуренция между -ва- и -ова- към първични или префигира-
ни глаголи, които не съдържат суфикс 

Изборът на имперфективираща наставка зависи от характера на фо-
немата, с която завършва глаголният корен – към корените на гласна се 
прибавя -ва-, а към корените на съгласна – -ова-. 

4.2. Конкуренция между -ва- и -ова- при словообразувателно офор-
мени, но непроизводни глаголи 

Изборът на имперфективиращ суфикс зависи от суфикса на произ-
веждащата основа – -ва- се прибавя към глаголи с -ѣ- в инфинитивната 
основа, а глаголи, които съдържат -а-, избират наставката -ова-. Глаголът 
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копати още в старобългарската епоха има вторични несвършени форми 
с -ва. 

4.3. Конкуренция между -ва- и -ова- при производни глаголи
4.3.1. Позиции, при които може да се яви само едната наставка 
При изходни глаголи с наставката -н- се образува несвършен глагол 

с -ова- или с -а-, но никога с -ва-. Деадективните и десубстантивните 
глаголи, образувани с деривационен афикс -ѣ- или -а-, имат вторични 
несвършени форми с -ва-. Глаголите, при които съществува омонимия 
по вид в инфинитивната основа, получават нови форми с -ова-, при тях 
-а- е релационна морфема. Тези правила не допускат изключения в ста-
робългарската и в среднобългарската епоха.  

4.3.2. Позиции, при които двете наставки се конкурират 
При префигираните глаголи с видообразуваща наставка -а- може да 

се яви както -ова-, така и -ва-.  
При една част от глаголите (напр. окрадати: окрадовати, пристѫпати: 

пристѫповати, карꙗти: каровати, процвитати: процвитовати) има избор на 
една или друга видова наставка, т.е. -ова- е изместила -а-.  

При останалите форми има прибавяне на един суфикс към друг 
(напр. ѹпокоꙗти: ѹпокоꙗвати, огорати: огоравати, ѹхꙑштрꙗти: 
ѹхꙑштрꙗвати, опеалꙗти: опеалꙗвати, лишати: лишавати). Те са били 
в голямата си част с отименни корени. По отношение на тези двойки 
глаголи се обосновава предположението, че първоначално глаголи като 
ѹвѣщати, обѣщати, отъвѣщати и под. са били несвършени по вид (ко-
релати към глаголи със словообразувателна наставка -и-) и по-късно са 
променили своя вид. След настъпилата фузия на наставките -и- и -а- 
глаголи, които по произход са вторични несвършени форми към образу-
вания с наставка -и-, са се слели с деноминалните и деадективни глаго-
ли с -ѣ-. С преосмислянето на вторични имперфективи като ѹвѣщати, 
обѣщати, отъвѣщати и под. в десубстантиви се обяснява прибавянето 
на видовия суфикс -ва- към друг – също видов по произход – суфикс -а-.  

Като анализира езиковото състояние, отразено в лексикографските 
наръчници, дисертационният труд показва, че замяната на -а- с -ова- 
обикновено сигнализира граматическа функция на -а-, а прибавянето на 
-ва- към -а- – деривационна функция на наставката -а-.

Бележки по развоя на видовите суфикси
– Суфикс -а- Това е първият суфикс за имперфективация, който е въз-

никнал в историята на славянския глаголен вид. В процеса на изгражда-
не на видовата опозиция тази наставка е разширявала своите употреби, 
като в същото време в определени позиции е била измествана от по-но-
ви наставки. Това е може би единственият суфикс за имперфективация 
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в българския език, който задължително се прибавя към глаголи с алтер-
нации в корена, като в някои случаи се наблюдава експанзия на опре-
делени редувания, напр. двойките опна – опин’ам, смакне – смачин’а в 
западно-южния ареал. Наставката -а- може да се реализира и след па-
латална съгласна (напр. премислям, проговарям), което е в резултат от 
това, че при глаголите от ІVспрежение, ІІ разред -а- се е прибавяла към 
запазен и-формант (напр. оꙁар-и-ти и оꙁар-ꙗ-ти, въꙁбран-и-ти и въꙁбран-
ꙗ-ти). 

– Суфикс -ва-:  Наставката -ва- възниква като аломорф на -а- и за-
почва да ограничава дистрибуцията на -а- след глаголни корени, които 
завършват на гласна, или лексикални основи на -ѣ- (както и преосмис-
лените в такива). При лексикални основи, които завършват на -а-, -ва- се 
конкурира с -ова-.  

През новобългарския период в североизточните говори и СБКЕ на-
ставката -ва- напълно измества -ува-, напр. см¬ся - см¬свам (см¬сувам), 
рІхна – рІхвам (рІхнувам), прҐся > изпрҐся – изпрҐсвам (изпрҐсувам). 
В дисертационния труд се оспорва тезата, че когато е в неударена пози-
ция наставката -ува- се съкращава до -ва-. Приема се, че т.нар. съкра-
щаване прикрива процес на замяна на един изосемичен видов суфикс с 
друг. В североизточните диалекти ударението се е превърнало във фак-
тор за избор на изосемичен видов суфикс и затова е закономерно всички 
вторични несвършени глаголи с еднакви акцентни парадигми да имат 
еднакви видови наставки. Днес в североизточните диалекти и в СБКЕ 
-ва- е най-често срещаният видов суфикс.

– Суфикс -ова-: Наставката -ова- възниква като аломорф на -а- в пози-
ция след суфиксално -н-. Наставката -ова- започва да се появява вместо 
-а- в три позиции: след корен, който завършва на консонант, след суфик-
сално -н- и след суфиксално -и-. Днес наследниците на -ова- на практи-
ка са изчезнали в североизточните говори, а в рупско-родопския ареал 
доминират.   

– Суфикс -ева-: Има се предвид един предполагаем суфикс за им-
перфективация, който се е появил за кратко и е изчезнал в историята 
на българския език. В редица случаи разпространението на видовия 
суфикс -а- при вторичните имперфективи на глаголи от ІV старобъл-
гарско спрежение, ІІ разред е било ограничавано от наставката -ова-. 
В повечето случаи -ова- се прибавя след запазен и-формант, който се 
превръща в глайд, смекчава предходния консонант и това предизвиква 
преглас на о в е, напр. оꙁарѥвати, покорѥвати, напоѥвати, притѧжевати, 
раꙁмꙑшлѥвати, раꙁграблѥвати и др. Това означава, че тази наставка е 
възникнала като аломорф на -ова- след палатал. Малко по-късно вторич-
ните имперфективи, оформени по този тип, са изчезнали и са заменени 
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с нови, образувани напр. с наставката -ава-/-’ава- или с -ова- (-ува-), -ва-, 
напр. свърша и свършвам, свършавам (диал.). 

– Суфикс -ава-/-’ава-: Тази наставка възниква чрез една от разновид-
ностите на т.нар. обратно словообразуване – разширяване на наставката 
-ва- наляво, при което -ва- „поглъща“ предходния формант -а-. Възник-
ването на този нов суфикс може да се отнесе към среднобългарската 
епоха (Белова 2008:19).  

Възможна позиция, от която може да се декомпозира -ава-/-’ава-, 
са вторичните имперфективи към словообразувателно оформени, но 
непроизводни глаголи от типа на раскопавати, похотѣвати, притѧжавати, 
повелѣвати, прѣтръпѣвати, помлъавати и под. При тези глаголи (пре-
димно от ІV спрежение, І разред) няма произвеждащи думи, които ясно 
да сочат, че -а- и -ѣ- са словообразувателни наставки. Затова е много 
вероятно точно в тези позиции рано да е настъпила десемантизация на 
старите словообразувателни суфикси и това да е подпомогнало деком-
позицията на -а-ва-/-’а-ва. 

Наставката -ава-/-’ава- се появява за пръв път при глаголи по и-спре-
жение, но диалектните данни показват, че днес -ава-/-’ава- се среща и 
при глаголи по е-спрежение и не е задължителна при и-спрежение. Във 
всички български говори (в това число и в тези, които унифицират една 
акцентна парадигма при префигираните свършени глаголи или при вто-
ричните имперфективи) -ава-/-’ава- е с ударение върху първата гласна, 
което предполага, че мястото на ударението е изконно и никога не е 
било променяно. Това навежда на мисълта, че през среднобългарската 
епоха за пръв път се появява изосемична наставка, чиято реализация не 
зависи от завършека на лексикалната основа или коренни алтернации. 
Наставката -ава-/-’ава- отличава от останалите видови суфикси по това, 
че отговаря на точно определен акцентен тип. 

В по-голямата част от българската езикова територия -ава-/-’ава- не 
получава особено широко разпространение, но тя става агресивна в се-
вероизточните диалекти при глаголи от и-спрежение и от е-спрежение, 
включително отименни глаголи със старите наставки -ѣ- и -а- (срв. пре-
игравам, побелявам). При тези глаголи -ава-/-’ава- измества по-стария 
суфикс -ва-, който първоначално е заемал тези позиции. 

– Суфикс -га-: Тази наставка е характерна единствено за североиз-
точните български диалекти, напр. намЙр’ъ – нам’€ргам и намЈргам, 
св€р’ъ – св€ргам, тор’а – тургам и т.н. Наставката -га- се прибавя след 
лексикални основи, които завършват на сонорните съгласни р, л и на 
съгласната в, която все още пази следи от сонорното си потекло. Веро-
ятно става дума за глайдово, билабиално w в тези говори, което може 
да се консонантизира и в г след сонор. Подобно обяснение дава Б. Вел-
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чева за гъсеница, но въся се, въси, както и за гъжва и въже (вж. Вел-
чева1980:81–82). От това следва, че в българските диалекти w е могло 
да се консонантизира и в г не само в началото на думата, където се е 
явявало като протеза, но и в средата на думата.

Дистрибуцията на наставките -а-, -ва-, -ова- в старобългарския и на-
чалото на среднобългарския период показва, че първоначално изборът 
на изосемичен видов суфикс е зависел от завършека на лексикалната 
основа, като това вероятно е продължило поне до средата на средно-
българската епоха. Това състояние е лесно обяснимо с оглед на факта, 
че изобщо старобългарските спрежения са организирани на принципа 
формалните типове да зависят от завършека на лексикалната основа. 
Използването на алтернации в лексикалната основа като критерий за 
избор на видова наставка също е ранно явление и също би следвало да 
се отнесе към старобългарската епоха. 

Изосемични видови суфикси са възниквали по два начина: или като 
фонетични варианти на вече съществуващи суфикси, или чрез декомпози-
ция, която е една от разновидностите на т.нар. обратно словообразуване. 

Установяването на изосемични видови суфикси в българския език 
очевидно е бавен и труден процес, който търпи доста обрати: започва 
още през старобългарската епоха (почти със самото възникване на суф-
иксите за имперфективация) и продължава чак до наши дни, като пери-
одично в определени диалекти едни типове изместват други.

Към средата на среднобългарската епоха с декомпозирането на на-
ставката -ава-/-’ава- за пръв път се появява и един нов критерий за избор 
на видова наставка: мястото на ударението. Ако се съди по историята на 
този нов видов суфикс, мястото на ударението става значим фактор само 
в една част от българските диалекти. 

5. Изосемични имперфективиращи морфеми в българските 
диалекти и ролята на ударението при избора на наставка 

Историята на възникването и налагането на изосемични видови су-
фикси в нвб. говори се свежда до въпроса за съществуващите акцентни 
парадигми в българския език. Дисертационният труд се опира на пости-
женията на праславянската акцентология, за чийто основател се смята 
Вл. Дибо. В праславянски Дибо обособява два акцентни типа (подви-
жен и неподвижен) и три акцентни парадигми при глаголните форми (а 
също и в именната система) (Дыбо 1981). Дибо установява, че глаголи 
с един и същ суфикс (и съответно от един словообразувателен тип или 
формален клас) имат различни акцентни парадигми. 

Това означава, че в праславянския език словообразувателните типо-
ве и формалните класове са включвали глаголи с различни акцентни 
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характеристики, а обобщаването на една акцентна парадигма при ня-
кои словообразувателни или формообразувателни типове е по-късно 
явление. В такъв случай най-старинни по отношение на ударението при 
формите за сегашно време ще са онези диалекти, в които при е- и и-
спрежение има едновременно глаголи с подвижно ударение, глаголи с 
неподвижно коренно ударение и глаголи с неподвижно ударение върху 
флексията. Изчезването на една или две от трите акцентни парадигми в 
даден диалект, т.е. унифицирането на определена акцентна парадигма, 
би било свидетелство за настъпили промени в по-ново време. 

Реконструкциите на Дибо не важат за префигираните свършени гла-
голи, а още по-малко за вторичните имперфективи. Но най-важното, ко-
ето става ясно от акцентните парадигми на Дибо, е, че в праславянски 
(а вероятно и в старобългарски) ударението не е имало морфонологич-
на стойност, т.е. не е можело да подпомага афиксите в изпълнението 
на тяхната граматическа функция и именно затова е било възможно 
това разнообразие от акцентни типове в рамките на една и съща сло-
воизменителна парадигма. Затова е много вероятно и префигираните 
свършени глаголи, и нововъзникналите вторични имперфективи първо-
начално да не са обобщавали единствена акцентна парадигма. Следо-
вателно натоварването на ударението с морфонологични функции, ко-
ето е характерно за някои нвб. диалекти (може да се маркира акцентно 
опозицията по лице и число, опозицията по време или опозицията по 
вид), не възхожда към праславянската или старобългарската епоха, а се 
е появило по-късно. 

С други думи, т.нар. отмет на ударението, за който се говори често 
в българското езикознание, всъщност представлява фиксиране на уда-
рението върху определена позиция при вторичните несвършени глаго-
ли или при префигираните свършени глаголи, акцентно маркиране на 
опозицията по лице и число или акцентното маркиране на опозицията 
по време. Тези по-нови акцентни парадигми при глагола се срещат в 
южните и в някои от северозападните говори. Така са създадени сред-
ства, чрез които да се подпомогнат граматическите морфеми (афиксите 
и флексията) за изразяване на  граматическата информация. 

Североизточните говори и СБКЕ не маркират акцентно нито опо-
зицията по вид, нито опозицията по време, нито опозицията по лице и 
число, каквото е и старобългарското състояние. В това отношение тези 
говори са по-архаични от диалектите в Южна България например, при 
които префигираните свършени глаголи и/или вторичните имперфекти-
ви са с фиксирано ударение, или от западнобългарските говори. Това, че 
североизточните говори първоначално не са се възползвали от възмож-
ността да превърнат ударението в морфонологично средство в глаголна-
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та парадигма, е позволило към края на среднобългарския и началото на 
новобългарския период ударението да се превърне във фактор за избор 
на изосемичен видов суфикс. 

Южните и част от северозападните говори, които са превърнали 
ударението в средство за маркиране на опозицията по вид, време или 
лице и число, са по-близо до старобългарските фактори за избор на из-
осемичен суфикс (вокални и консонантни алтернации и завършека на 
лексикалната основа), тъй като ударението вече не е можело да бъде 
използвано и за различаване на видовите наставки. По отношение на 
изосемичните видови суфикси състоянието на североизточните говори 
е най-ново. Днешното деление на българските диалекти въз основа на 
набора от наставки за имперфективация, с който разполагат, е започ-
нало да се оформя не по-рано от края на среднобългарската епоха (при 
всички положения след декомпозирането на -ава-, която се е появила 
около средата на среднобългарската епоха). 

Кратки изводи към глава ІІ
При изграждането на категорията вид на глагола са си взаимодейст-

вали два процеса: разпространяването на вторичните имперфективи и 
изграждането на изосемични наставки за имперфективация. Първият 
процес отразява промени в плана на съдържанието на глаголния вид 
и най-общо казано тук доминират семантичните фактори (т.е. видово-
акционсартната опозиция се трансформира в изцяло видова опозиция, 
появяват се и се налагат чистите видови двойки). Вторият процес ка-
сае изграждането на формалния инвентар на категорията вид на глагола 
(т.е. засяга плана на израза) и има две страни: възникването на ІІІ нвб. 
спрежение, при което вторичните имперфективи имат собствено фор-
мообразуване, и установяването на изосемични видови наставки. Ус-
поредното протичане на двата процеса е общобългарско явление. Из-
граждането на категорията вид на глагола (от семантична и от формална 
гледна точка) е бавен процес, който започва още от праславянската епо-
ха, а редица промени са извършени почти в наши дни.   

Изразяването на глаголен вид чрез набор от изосемични афикси се 
предопределя от флективната природа на българския език, като в раз-
личните диалекти се обобщават различни наставки. Корените на явле-
нието са още в старобългарската епоха при конкуренцията на суфиксите 
-а-, -ва-, -ова-. Още преди края на среднобългарската епоха вече са съз-
дадени и нови изосемични морфеми. Българските диалекти се разли-
чават по това какви формални критерии са можели да използват, за да 
създадат формалния инвентар на морфологическата категория вид на 
глагола. Състоянието на новобългарските говори и на книжовния език 
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налага значимостта на мястото на ударението, алтернациите в корена, 
завършека на лексикалната основа за възникването и установяването на 
изосемични видови афикси. Тези фактори влизат в различни комбина-
ции помежду си и са застъпени в различна степен в новобългарските 
говори и СБКЕ. Нови изосемични видови морфеми за българския език 
са например -ава-/-’ава, -га-. 

Днешните диалектни различия при суфиксите за имперфективация 
се установяват през новобългарския период и възникват във връзка с 
мястото на ударението в глаголната парадигма. Може да се предполо-
жи, че в част от българските диалекти ударението е започнало да се 
използва като помощно средство за изразяване на противопоставянето 
по вид, по време и по лице и число и така в рамките на сегашно време 
е изоставено разнообразието на праславянските акцентни парадигми. В 
диалектите в днешна Североизточна България старите акцентни пара-
дигми са запазени и това дава възможност ударението да се превърне в 
условие за избор на един или друг видов афикс (например -ува-/-ва- или 
-ава-/-’ава-). 

Североизточните говори са подменили един от старобългарските и 
среднобългарските фонетични фактори за избор на видов суфикс (за-
вършека на лексикалната основа) с по-нов: мястото на ударението. Ста-
робългарското състояние на изосемичните имперфективиращи морфе-
ми е следствие от високата степен на зависимост на лексикалната от 
граматическата основа, поради което и старобългарските спрежения 
са организирани според завършека на лексикалната основа. Замяната 
на един фонетичен фактор с друг не е неочаквана с оглед на това, че 
е настъпила промяна в организацията на спреженията. Тези процеси 
(прегрупирането на спреженията и смяната на фактори при избора на 
видови наставки) обаче говорят и за променено съотношение на лекси-
калната и граматическата основа в старобългарския и СБЕ. 

Глава ІІІ. Развой на наставките -н- и -а-
1. Предварителни бележки
В ІІІ глава се разглежда девербалното словообразуване: развоят на ІІ 

старобългарско спрежение и ІІІ старобългарско спрежение, ІVБ разред. 
В работата се приема, че суфиксите -а-/-ѥ- при глаголите от ІІІ спреже-
ние, ІVБ разред представляват темпорални гласни, т.е. тези форми са 
образувани чрез отрицателни морфеми или чрез конверсия, като суфик-
сите -а-, -ѥ- нямат словообразувателно значение. 

В съзвучие с тезата на Ив. Добрев, че някои старобългарски несвър-
шени глаголи (напр. даѭ, даеши, гꙑблѭ, гꙑблеши, пити, пиѥши и др.) са 
прастари глаголи със словообразувателната наставка -i-, които впослед-
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ствие са преминали към праславянското и старобългарско е-спрежение 
след прибавяне на тематична гласна (Добрев 1981:209), се приема, че ІІІ 
старобългарско спрежение е относително късен формален клас (в срав-
нение с І и ІV спрежение) и е възникнало след прибавяне на тематична-
та гласна -е- към словообразувателна наставка -ei-/-i-. Формален белег 
на новия клас е завършекът на лексикалната основа (палатал или *Ч). 
Към този формален тип са били прибавени и други производни глаголи, 
характеризиращи се с непределен начин на действието7. 

Производните несвършени глаголи от ІІІ спрежение, ІVБ разред са 
съдържали същата тематична гласна като произвеждащите глаголи от І 
и ІІ старобългарско спрежение, но са били с друга лексикална основа. 
Противопоставянето в лексикалните основи между производен и про-
извеждащ глагол е можело да се реализира с различни езикови средства 
или комбинация от средства: наличие/отсъствие на словообразувателна 
наставка (напр. ка-нѫ-ти > кап-а-ти), т.е. чрез редуване реален суфикс//
нулев суфикс; чрез аломорфи на един и същ корен, напр. даи-а-ти, ꙁьи-а-
ти, льи-а-ти, маи-а-ти, двиꙁ-а-ти, на-риц-а-ти и т.н. срещу да-ти, ꙁи-нѫ-ти 
и *zËЧ-ti8, ли-ти, ма-нѫ-ти и  *ma-ti9, двиг-нѫ-ти, на-рек-ти и т.н.

Групирането на старобългарските спрежения (т.е. разпределението 
на глаголите във формални класове) е резултат от комбинацията на два 
фактора – наличие/отсъствие на темпорална гласна и характера на фо-
немата пред тематичната гласна -е- (йота/палатал, непалатал или гласна, 
суфиксално -н-). Тези формални критерии по особен начин се пресичат 
със словообразувателните типове и с видообразуването. Въз основа на 
анализа на глаголите от ІІІ спрежение ІVБ разред може да се твърди, 

7 Би било спекулативно да се търси итеративна наставка -и- във вторични 
имперфективи от типа на нарицати, нариеши или нарицаѥши – тези глаголи просто 
следват един вече изграден продуктивен формален модел. По отношение на нари-
цати, -цаѥши не подлежи на съмнение, че палаталът е получен от трета палатали-
зация. Да се търсят две поредни наставки -а-и- при -аѥ- изглежда немислимо. В 
аористната основа на глаголи като нарицати, двиꙁати, мрьцати, лиꙁати и под., както 
и в сегашната основа при нарицаѥши, не се извършва асимилация по палаталност, 
както би могло да се очаква. Вероятно прегласът на -а- в предна гласна е възпре-
пятстван от морфологични причини и се дължи на факта, че това е продуктивен 
формообразувателен тип, по който се подвеждат и новообразуваните производни 
глаголи от несвършен вид.

8 Коренът *zËЧ-, подобно на *lËЧ-,*smËЧ-, е изведен от Ив. Добрев (Добрев 1993: 
279). С оглед на това, че в праславянски е образуван еднократен свършен глагол 
ꙁинѫти, е много вероятно той да е производен именно от *zËЧti (срв. лити и лиѣти). 
Доказателство за това, че част от глаголите от ІІ старобългарско спрежение са про-
изводни от глаголи по І спрежение, е и миналата основа на станеши: стати

9 Първичен глагол *mati, majª e реконструиран от Н. О. Трубачев (Этимологи-
ческий словарь 1990:201–202).
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че видовите суфикси като формални маркери на несвършения вид са 
възникнали едва след като опозицията по вид вече е била изградена на 
семантично равнище. При всички случаи в старобългарската епоха при 
този разред глаголи не е било задължително наличието на видов суф-
икс, за да бъде реализиран процес на имперфективация. Значението на 
несвършения вид е можело да се реализира чрез редувания в корена 
например. Маркирането на морфологическа категория единствено по-
средством аломорфи на корена би могло да се приеме за показател за 
относително висока степен на зависимост между лексикалната и грама-
тическата основа. 

2. Развой на видовите двойки при глаголите с наставка -н-
Разглеждат се словообразувателните и видово-акционсартните двой-

ки, в които попадат глаголите от ІІ старобългарско спрежение. Обикно-
вено се приема, че в резултат от действието на редица фонетични и мор-
фонологични процеси, като например закона за отваряне на сричката, 
палатализационни процеси, редуване на коренни гласни и т.н., се полу-
чават формални различия между корените на глаголите в словообразува-
телните двойки и гнезда, напр. ѹ-тап-а-ти, ис-топ-и-ти, ис-то-нѫ-ти и т.н. 
От типологическа гледна точка може да се приеме, че флективните езици 
разполагат с две възможности за справяне с подобни редувания. Първата 
е тези редувания да се граматикализират, да се превърнат в „помощни“ 
средства за изразяване на определена граматическа информация. Друга-
та възможност е корените на глаголите да се унифицират. По отношение 
на видово-акционсартните двойки от типа двигнѫти > двиꙁати може да 
се каже, че някои български диалекти са избрали втория път. 

2.1. При глаголи, при които не е имало формални различия между 
корените, до преобразуване на глаголните корени не се е стигнало, напр. 
въкꙑснѫти, въкꙑсѣти à нвб. кисна > (раз)кисна – (раз)кисвам. 

2.2. Глаголни корени, между които е имало такива формални 
разлики: 

2.2.1. Една от възможностите за отстраняване на асиметрията при 
корените на видово-акционсартните двойки е да се оформят два нови 
глагола, като срещу всеки един се образува корелат от противоположния 
вид, напр. трьгнѫти > трьꙁати à нвб. (из)тръгна - (из)тръгвам, както и 
терзая и тръзам (диал.)

2.2.2. Коренът на единия глагол е изчезнал, а от обобщената основа на 
другия наново е образуван глагол с наставката -н-, напр. канѫти > капати 
à капя > (за)капя – (за)капвам и капна – капвам, на-вꙑкнѫти > вꙑцати à 
нвб. (при)викна – (при)виквам, никнѫти > ницати à нвб. никна > (по)ник-
на – (по)никвам,  кликнѫти > клицати à нвб. (въз)кликна – (въз)кликвам.



28

2.2.3. Подобен развой се открива и в рамките на словообразувател-
ни гнезда, в които от един и същ корен в старобългарски език е имало 
инхоативен, каузативен, многократен или статален глагол. Например от 
искаꙁити, ищеꙁнѫти > ищеꙁати, исеꙁати в нвб. е останал само коренът 
чез-, срв. чезна > (из)чезна – (из)чезвам. При гꙑбнѫти > погꙑбати и 
гѹбити в нвб. има гина > (за)гина – (за)гивам и погубя – погубвам, а 
погꙑбати е изчезнал.

При процесите на унификацията на глаголните корени е можел да 
се запази както коренът на свършен вид, така и на несвършен вид. Това 
означава, че тези процеси са били повлияни от наличието на думи от съ-
щото словообразувателно гнездо, а вероятно и от количествената доми-
нация на някой от корените в рамките на същата или друга част на речта. 

Върху развоя на глаголите с наставка -н- влияят две тенденции – лик-
видиране на отрицателните словообразувателни морфеми и ликвидира-
не на маркирането на несвършения вид единствено чрез алтернации в 
лексикалната основа (т.е. глаголи като ницати, вꙑцати, капати и под. са 
били невъзможни като имперфективи към свършени глаголи, защото не 
са съдържали реална словообразувателна или видова морфема). В се-
вероизточните говори и в СБКЕ е постигната почти пълна унификация 
на лексикалните основи на глаголите с -н- и техните видови корелати. 
В южните и западните говори се настаняват двойки от типа на опъна – 
опиням и под. с алтернации в лексикалните основи. Разликата идва от 
това, че североизточните говори използват видов суфикс -ова- (и него-
вите наследници) за имперфективация на глаголите с -н-, а в останалите 
случаи се явява наставка -а-, която изисква редувания в корена.

2.3. Имперфективация на глаголи с наставката -н- в СБЕ
При имперфективация на глаголите с -н- в СБКЕ и североизточните 

български диалекти словообразувателната наставка -н- не може да се 
яви във формата за несвършен вид, напр. тръгна – тръгвам, хукна – 
хуквам, седна – сядам, легна – лягам и т.н. Формите за несвършен вид 
от типа на дръзвам или мигвам (на мястото на по-старите мигнувам или 
дръзнувам, срв. и ми-н-ова-ти) са характерни за новобългарския пери-
од. Замяната на формообразувателния тип млъкнувам с типа млъквам 
е била извършена през ХІХ в. и по време е съвпадала със замяната на 
суфикса -ува с -ва при вторичните имперфективи. Замяната е свързана 
с процеса на изграждане на изосемични суфикси за имперфективация 
на базата на еднакви акцентни парадигми (мигвам е като преписвам, а 
има и (при)мигвам, (у)крепвам, (про)виквам, (за)млъквам и под. като 
преписвам)10.

10 Съпътстващ фактор в процесите вероятно е симетрията с несвършените 
глаголи като сядам, лягам и под. в североизточните говори и маëн’ам, мκкин’ам, 
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3. Разширяване на обхвата на наставките -н- и -а-
Една от особеностите на българския език е разширяването на обхва-

та на словообразувателните наставки -н- и -а-. В дисертационния труд 
се приема тезата, че при глаголи от типа на куцам, кимам, стрелям, пе-
чатам и под. -а- представлява словообразувателна наставка, като ви-
довото значение се имплицира от непределния начин на действието, а 
темпоралното значение се носи от специфичните окончания на ІІІ нвб. 
спрежение (Герджиков 2000:ръкопис).  

Без претенции за пълна изчерпателност в работата са изброени гла-
голи, при които по всяка вероятност първоначално не е съществувал 
глагол с -н-, напр. 

бости à бода, бодна - бодвам
ръвати à ръва (диал.), ръвам, ръфам, ръвна – ръфвам
рюти à рева, ревна – реввам 
прѣти à пера, pref.пера, перна – первам 
Бележки към развоя 
Изложени са няколко исторически промени, които засягат глаголите 

по ІІ и ІІІ старобългарско спрежение, ІVБ разред. 
– Прибавяне на допълнителни словообразувателни наставки към 

мултипликативните глаголи, напр. ономатопоетичните глаголи гракати 
à грача, гракна > гракам, кликати à клича, кликна > кликам, пискати à 
пищя, писна > пискам (Тотоманова 2009а:144–147). 

– Изчезване на част от старите итеративни и мултипликативини 
глаголи или преосмисляне на значението им, напр. 

*letnªti, летѣти, -тиши > лѣтати à летя – pref.летя – pref.литам, лет-
на (диал.), литна – литвам

тещи > тицати à тека, текна – теквам (текнувам); тичам
В работата се твърди, че при някои глаголи от типа на валям, кланям, 

мешам, тичам11 (т.нар. старобългарски итеративи, които са непрефи-
гирани несвършени глаголи и са производни от несвършени по вид) е 
настъпило преосмисляне на старото им значение – те са се превърнали 
в словообразувателно оформени глаголи, срещу които вече не стои про-
извеждаща дума. 

Сходен е развоят и на блювати, -ваѥши, *grabati, кѹшати. Нвб. гра-
бам, бълвам, кусам са производни от инхоативен глагол с -н-, а не от 
несвършени глаголи. 

Вероятно още през старобългарската епоха някои непрефигирани 
несвършени глаголи от ІІІ старобългарско спрежение, ІVБ разред, които 
нямат словообразувателна наставка, но също са с многократен начин 
мιкин’а се и т.н. в западно-южния ареал.

11 По този въпрос срв. Маслов 1963:148.
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на действието, са получили видово-акционсартни корелати глаголи по 
второ спрежение, срв. пити, бити, лиꙗти, грѣꙗти, сꙑпати, рѣꙁати, алка-
ти, лиꙁати, грꙑꙁати и т.н. и нвб. пийна, бийна, грейна, сипна, резна и т.н. 

При двойки от типа на помощи > помагати, лити > лиꙗти, грꙑсти > 
грꙑꙁати, пасти > падати, въ-жещи > въ-жагати и др. първичните глаголи 
(помощи, лити и т.н.) са изчезнали и днес имаме наследници на ново-
образуванията с -н-. Това говори, че прибавянето на наставката -н- в 
някои случаи е с цел маркиране на значението на свършения вид, неза-
висимо дали то е изконно, или е в резултат от някакво по-късно преос-
мисляне. Подобен развой се среща и при хващати, пѹщати, поглъщати, 
които са производни от глаголи по ІV старобългарско спрежение, срв. 
хвана – хващам, пусна – пущам, погълна – поглъщам, както и диалект-
ните и остарели форми хватя – хватам,  пустя – пущам. 

В СБЕ от формално гледище има немалко следи от т.нар. старобъл-
гарски итеративи, но старобългарските глаголи и техните новобъл-
гарски съответствия не са с идентично значение. Един от начините за 
премахване на непрефигираните итеративи е бил чрез създаването на 
свършен глагол с -н-. Този развой е характерен както за същинските ите-
ративи, така и за глаголи, които са непрефигирани несвършени корелати 
към свършен по вид глагол. В някои случаи (напр. пити, бити) вероятно 
става дума за развой по аналогия, тъй като няма произвеждаща дума. На 
практика глагол с наставка -н- се образува срещу повечето глаголи от ІІІ 
спрежение, ІV Б разред. 

Фактът, че една част от глаголите с -н- възниква като корелати на 
итеративи (напр. тицати, литати, валꙗти и др.), говори, че новите форми 
са се появили преди несвършените им съответствия да бъдат преосмис-
лени в непроизводни и/или немотивирани глаголи, т.е. за сравнително 
ранно разпространение на наставката -н-. 

– Преразлагане на морфемната структура на ІІІ спрежение, ІVБ 
разред

С тази последна точка се мотивира мнението, че процесите на раз-
пространяване на наставката -н- са били в ход още през старобългар-
ската епоха. 

Глаголи като ꙁинѫти > ꙁиꙗти, манѫти > маꙗти, лиꙗти, стати, станеши 
свидетелстват за късно (праславянско и старобългарско) прибавяне на 
наставката -n- към прастар първичен глагол с тематична гласна -е-. Към 
подобна мисъл навежда и фактът, че тези глаголи образуват форми за 
асигматичен аорист без суфикса -н-, ако коренът завършва на съгласна, 
срв. двигъ, движе. Ако е вярно, че старобългарският асигматичен аорист 
е наследник на най-стария претерит, който е образуван аглутинативно, 
може да се окаже, че първоначално глаголите от т.нар. -ne-спрежение не 
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са съдържали словообразувателна наставка. Вероятно всички свършени 
глаголи с -н- (без лѧ гѫ, сѧ дѫ), от които има запазени наследници, са 
(пра)славянски новообразувания. 

Развоят на *mati > манѫти и *mati > маꙗти à манѫти > маꙗти (т.е. 
новообразуваният глагол с -н- измества прастарата произвеждаща дума) 
на практика представлява прегрупиране на спрежения, при което част от 
прастарите е-основи дават началото на старобългарското ІІ спрежение. 
От тази гледна точка старобългарските двойки като помощи > помагати, 
лити > лиꙗти, грꙑсти > грꙑꙁати, пасти > падати, въ-жещи > въ-жагати 
повтарят развоя на *mati > манѫти (срв. помогна > помагам, падна > па-
дам, лейна > лея, жегна, гризна). Това говори, че процесите при помощи 
> помагати и под. са продължение на развоя на *mati > манѫти и следва 
да се отнесат към старобългарската епоха. 

Друг аргумент в подкрепа на тезата за старобългарско разширяване 
на обхвата на наставката -н- са днешните форми грейна, зейна, пийна, 
бийна и под. Ясно е, че наставката -н- не е прибавена директно към 
корен пи-, би-, гре-, зе-, а към основа, завършваща на Ч. Малко вероятно 
е да става дума за протеза на глайд с цел улесняване на артикулацията, 
тъй като днес има мина, рина, дяна и зина, а в старобългарски – канѫти 
и под. По-вероятно е този глайд да е изконен (срв. пи-Ч-е-ши, грМ-Ч-е-ши 
и т.н., при които йотата е получена от консонантизацията на -и- пред 
-е-). Изпадането на интервокалната йота при трето старобългарско спре-
жение започва още към края на старобългарската епоха. Затова приба-
вянето на наставката -н- при пийна, бийна, грейна, зейна вероятно се е 
състояло преди изпадането на интервокалната йота, т.е. преди края на 
старобългарската епоха. 

Това обаче свидетелства и за друго – че Ч, който е наследник на пра-
стара словообразувателна наставка, вече е бил десемантизиран формант, 
преминал към корена на обсъжданите глаголи, защото е недопустимо 
инхоативна наставка да се прибави след запазена итеративна наставка. 
Още през старобългарската епоха в структурата на глаголите от ІІІ спре-
жение, ІVБ разред прастарата итеративна наставка -i- е загубила статуса 
си на самостоятелен формант и е преосмислена като част от корена. По 
това време вече са създадени видови суфикси и точно затова няма ни-
какви морфологични ограничения пред изпадането на интервокалната 
йота в ІІІ старобългарско спрежение.

Въз основа на времето на възникването и на причината за появата на 
новообразуваните глаголи с наставка -н- могат да се обособят три основ-
ни групи. В първата и най-многобройна група влизат ономатопоетичните 
глаголи от типа на гракна, ахна, врясна, писна, льосна, цопна и под. Това 
са т.нар. звуко-свето-изобразителни глаголи (терминът е на Храковски) 
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и причината за възникването им е семантична и словообразувателна. 
Във втората група влизат глаголи като литна, резна, текна, локна, пий-
на, грейна, бийна, падна, гризна, помогна, жегна и др. Те са възникнали 
рано в историята на българския език и са свързани с начина, по който се 
формализира категорията вид в глагола12. Остава една вече не толкова 
многобройна група от типа на ковна, ревна, кътна, бодна, клъвна, ко-
пна, скокна и под., които дават възможност за разнообразни интерпрета-
ции за причините, довели до образуването им, и за времето на появата 
им. Въпрос на преценка на изследователите е дали тази група в СБКЕ е 
достатъчно голяма и представителна, за да се твърди, че в българския 
език съществува процес на перфективация с наставка -н-, или подобно 
на Л. Андрейчин ще приемем, че става дума за несъществена словообра-
зувателна особеност на българския език (Андрейчин 1976:130). 

4. Промяна в спрежението при старобългарските глаголи с 
темпорални гласни -а- / -ѥ-

В СБЕ от старото ІІІ спрежение ІVБ разред са останали малък брой 
глаголи. По отношение на ономатопоетичните глаголи А. Тотоманова 
установява, че те преминават или към -а-, или към -и- спрежение. Пре-
минаването към -а- спрежение се дължи на обобщаване на наставката 
-а- както в миналата, така и в сегашната основа, а преминаването към 
и-спрежение на влияние от страна на звукоподражателните глаголи с 
наставка -и- (Тотоманова 2009а:149). От други работи на А. Тотоманова 
става ясно, че преминаването на ономатопоетичните глаголи от старо-
то ІІІ спрежение, ІVБ разред може да се дължи на действието на ново-
българската редукция (напр. треперя, бъбря и под.) (Тотоманова 2009б: 
77). Промяна на спрежението под влияние на нвб. редукция има и при 
рьпати (черпя, черпиш), таꙗти (диал. тБя, тБиш), тратати (диал. тратя, 
тратиш, но и тратам). 

В е-спрежение остават капати, хапати, лиꙁати, маꙁати, рѣꙁати, пьсати, 
лъгати, плакати, каꙁати, лиꙗти, ꙁиꙗти, каꙗти, сꙑпати, маꙗти (нвб. капя, 
хапя, лижа, мажа, режа, пиша, лъжа, плача, кажа, лея, зея, кая се, 
сипя, мая се), като от съвременна гледна точка те представляват пър-
вични несвършени глаголи. Към а-спрежение преминават всички пре-
фигирани вторични имперфективи, част от ономатопоетичните глаголи, 
както и тесати (тесам, но и теша), колѣбати (диал. колебам), дѹхати (ду-
хам), алкати (локам). Преминаването към други спрежения на глаголите 
от ІІІ спрежение, ІV разред се обобщава по следния начин:

– конверсивни ономатопоетични глаголи, образувани чрез транспо-
зиция:

12 Например пределните първични глаголи се превръщат в глаголи с наставка 
-н-, ликвидират се глаголите с видов суфикс, но без представка и под.
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 • преминават към и-спрежение като непроизводни глаголи или 
като суфиксно оформени

 • преминават към а-спрежение като образувани със словообразу-
вателна наставка -а-

– девербални глаголи, образувани чрез отрицателни морфеми и/или 
чрез алтернации в корена:

 • остават в е-спрежение като непроизводни глаголи 
 • преминават към а-спрежение като оформени със словообразува-

телна наставка -а- (алкати) или с видов суфикс (нарицати, -еши)
 • преминават към и-спрежение като първични несвършени глаго-

ли (рьпати)
 • изчезват (двиꙁати) 
– немотивирани глаголи:
 • остават в е-спрежение като първични несвършени глаголи (пьсати)
При смяната на спрежението се смесват два процеса. На първо място, 

това е тенденцията да се ликвидира конверсията и т.нар. парадигматич-
но словообразуване. Затова се прибавя словообразувателната наставка 
-а-, а част от старобългарските ономатопоетични глаголи преминават 
към и-спрежение, в което и до днес формантът -и- пази следи от старата 
си словообразувателна функция. Вторият процес е промяна на тематич-
ното неударено -е- в -и- в резултат на действието на новобългарската 
редукция. Така или иначе от някога продуктивния формален клас глаго-
ли от ІІІ спрежение, ІVБ разред в СБЕ са останали малък брой глаголи 
с променено значение.

Кратки изводи към глава ІІІ
Историческият развой на глаголите с наставките -н- и -а- се оказва 

показателен за някои по-генерални езикови промени, като напр. възник-
ването на морфологическата категория вид на глагола. Членението на 
класа на глаголите въз основа на вида още преди възникването на спе-
циализирани видови морфеми е изключително показателно. В история-
та на славянските езици е била извършена замяна на едно по-архаично 
средство за маркиране на опозицията по вид (чрез алтернации в корена 
и групиране на производните несвършени глаголи в един формообразу-
вателен тип) с друго по-ново – специализирани видови афикси, при ко-
ето вторичните имперфективи отново попадат в общ формообразувате-
лен тип (нвб. а-спрежение). Ликвидирането на възможността само чрез 
аломорфи на корена да се маркира видовата опозиция навежда на ми-
сълта, че СБЕ се характеризира с по-ниска степен на зависимост между 
лексикалната и граматическата основа в сравнение със старобългарски. 
В същата насока може да се тълкува и загубата на старобългарските 
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конверсивни ономатопоетични глаголи чрез подвеждането им по моде-
ла на звукоподражателните глаголи от и-спрежение.   

Глава ІV. Развой на деноминалните глаголи в историята на 
българския език

1. Предварителни бележки
В ІV глава се проверява дали в историята на българския език е на-

стъпила промяна в способността на деноминалните глаголи, оформени 
чрез суфиксация и/или конфиксация, да маркират относително редовно 
аспектуални опозиции. Разгледани са 90 случая, при които от едно и 
също съществително име посредством суфиксация13 се оформят различ-
ни глаголи. 

Еднаквокоренни глаголи се образуват най-вече със суфиксите -ова- и 
-и-. Случаите на еднаквокоренни глаголи с наставката -ѣ- и която и да е 
друга наставка са значително по-малко (12 на брой). Произвеждащите 
съществителни имена в тези словообразувателни гнезда принадлежат 
към точно определени разреди, например:

– имена за лица: рабъ > рабити, рабовати
– имена за назоваване на чувство, преживяване или психическо със-

тояние: вѣра > вѣровати, вѣрити
– абстрактни съществителни имена: напасть > напастити, напастова-

ти;
– имена за назоваване на действие или резултат от действие: хѹла > 

хѹлити, хѹловати
– имена за природни явления и обекти: млънии > млънѣвати, 

млъновати.
В 15 от разгледаните примери деноминалните глаголи са изчезнали 

изцяло.
От гледна точка на историята на разгледаните словообразувателни 

двойки могат да се набележат три развойни линии. В малко под 30% от 
словообразувателните гнезда един или повече деноминални глаголи са 
изчезнали и в СБЕ е останал само един суфиксно или конфиксно офор-
мен производен глагол. В 4 случая старобългарските глаголи са изчезна-
ли и са заменени от лексикални единици, оформени със заети наставки. 
В останалите примери десубстантивните глаголи са се запазили от фор-
мална гледна точка, като броят им или е останал непроменен, или се е 
увеличил чрез образуване на нови глаголи. 

13 Ако се съди по езиковото състояние, отразено в речниците на старобългарски 
език, конфиксацията като словообразувателен начин се използва само по изключе-
ние.
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2. Словообразувателни двойки с изчезнали глаголи, напр.
дъждь > дъждати
            > дъждити à дъжд > дъждя 
 польꙁа > польꙁевати à ползувам, ползвам; полза
          > польꙁити  
Променени деривационни отношения има при образуването на 

деноминални каузативи, което е свързано с развоя на суфикса -и- от 
словообразувателна наставка в релационна морфема (тематична глас-
на, формален показател на второ нвб. спрежение). Доказателство за 
това, че в старобългарския език суфиксът -и- все още не е десеман-
тизиран, са словообразувателни вериги като напр. крѣпъ > крѣпити > 
подкрѣпити > подъкрѣплꙗти, при които наставката -а- за образуване 
на вторичен несвършен вид се е прибавяла не директно към корена, а 
към суфикса -и-. 

Има основания да се допусне, че избледняването на словообразува-
телното значение на стария каузативен суфикс и преосмислянето му в 
темпорална гласна са били подпомогнати от процесите на вторична им-
перфективация при глаголите от и-спрежение. Още в старобългарския 
език са се прибавяли видови суфикси -а- и -ова- след запазен и-формант, 
което е предизвикало преразлагане на морфемната структура – старата 
словообразувателна наставка -и- в позиция извън ударение и пред друга 
гласна се е превръщала в глайд, който се е слял с предходния консо-
нант, като го е смекчил, напр. ꙁарити > оꙁарити > оꙁарꙗти и оꙁарѥвати или 
пѹстити > испѹстити > испѹщати и испѹщевати. Впоследствие при гла-
голите по и-спрежение могат да се настанят наставката -ова- и нейните 
наследници или декомпозираната -ава-/-’ава-, които се добавят директ-
но към корена, като отстраняват и-форманта. 

Така или иначе всички видови суфикси в и-спрежение предизвикват 
поява на редуване и//0 във формите на свършения и вторичния несвър-
шен вид, срв. и нвб. креп-и-ш > у-креп-и-ш – у-креп-я-ш, крас-и-ш >
 у-крас-и-ш – украс-ява-ш. Това редуване е напълно идентично с редува-
не при е-спрежение, срв. пишеш > за-пиш-е-ш – за-пис-ва-ш. 

За разлика от старобългарския език, в който видовите суфикси са 
се прибавяли след наставката -и-, в СБЕ може да се яви или формантът 
-и-, или суфикс за имперфективация, но никога и двете морфеми ед-
новременно, както отбелязва Г. Герджиков (Герджиков 2000:ръкопис). 
В СБЕ няма словообразувателна наставка -и-, а отименните глаголи по 
ІІ спрежение са образувани чрез конверсия или чрез конфиксация (т.е. 
циркумфикс според друга терминология). 

Така една от последиците от десемантизацията на наставката -и- е 
възникването на конверсивен афикс в българския език при тези дено-



36

минални глаголи, които не са изгубили старото си словообразувателно 
значение. 

Успоредно с процеса на граматикализация на старата каузативна 
наставка някои глаголи са престанали да се схващат като производни 
деноминални глаголи, напр.  победя > победа, даръ > дарити и даръ > 
даровати à даря, дар > дарувам. 

3. Примери, при които всички глаголи са запазени
3.1. Преосмисляне на еднаквокоренни десубстантиви във видови 

двойки, напр.  кѹпъ > кѹпити и кѹпъ > кѹповати, срв. нвб. купя – ку-
пувам. 

3.2. Промяна в лексикалното и/или словообразувателното 
значение при еднаквокоренните отименни глаголи, напр. раꙁѹмъ > 
раꙁѹмѣти и раꙁѹмъ > въраꙁѹмити, нвб. разумея, разумее се и разумен 
> вразумя.

3.3. Запазване на старите аспектуални противопоставяния
Старите аспектуални противопоставяния между еднаквокоренни де-

субстантиви са запазени частично при мотивираща дума имена за лица 
и в голяма степен когато са производни от имена за назоваване на чув-
ство, преживяване, психическо или физическо състояние, напр. рабъ > 
рабити, рабъ > рабовати, нвб. роб > робя, поробя, заробя и роб > робувам, 

 ꙁълобь > ꙁълобовати à злобувам (< злоба/злобен)
         > ꙁълобити à злобя (< злоба); озлобя (< злоба/злобен) 
                                    злобея (< злоба/злобен)
4. Примери със замяна на словообразувателни суфикси, напр. 

стрѹпъ > стрѹпѣти, стрѹпъ > стрѹпити, нвб. струпей > струпясам 

Кратки изводи
Старобългарският език пази повече следи от състояние, при което 

деноминалните глаголи могат да маркират противопоставяния в начи-
на на протичане на глаголното действие. В СБЕ тази способност се 
реализира при мотивираща дума за означаване на чувства, психически 
и физически състояния и т.н. (като нерядко производният глагол е с 
двустранна мотивация – от съществително и от прилагателно) или при 
мотивиращи съществителни за лица. Абстрактните съществителни, 
тези, които изразяват предикативност, и имената, назоваващи природ-
ни същности, в СБЕ не могат да служат за образуване на повече от един 
глагол. 

В известна степен промяната в мотивационните връзки между де-
субстантивите и произвеждащите съществителни подпомага и сама е 
подпомогната от десемантизацията на словообразувателния суфикс -и- 
и превръщането му в тематична гласна. Но няма основания да се твър-
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ди, че е действала тенденция за ограничаване на словообразувателните 
категории с произвеждаща дума съществително име, тъй като в СБЕ се 
употребяват десубстантиви с произвеждаща основа, която принадлежи 
на домашната лексика, и със заети суфикси (напр. заетите от гръцки 
-аса/-яса, -оса-, -диса-). Но е вярно друго – има стремеж да се ограничи 
конверсията като словообразувателен способ за образуване на глаголи 
и в тази насока се използват няколко средства, сред които е и заемане-
то на суфикси. Друг начин е чрез промяна на посоката на мотивацион-
ната връзка и преосмисляне на глаголите в първични (напр. победя > 
победа), възникване на двустранна мотивация или взаимна мотивация 
(тъга, тъжен – тъжа), възникване на конфиксални образувания (напр. 
озлобя вм. злобя). 

Суфиксацията и конверсията като словообразувателни способи сами 
по себе си не са условие за това глаголите с именни произвеждащи ос-
нови да не могат да формират аспектуални класове, които се противо-
поставят един на друг. Доказателство за това са деадективните глаголи 
(по този въпрос вж. Радева 2007), както и десубстантивите, образувани 
от имена за лица и имена за назоваване на качества и състояния. В това 
отношение изпъква значимостта на произвеждащата дума с нейното 
категориално значение и лексикално-граматическия разред, към който 
принадлежи. Това подкрепя хипотезата, че наличието на словообразу-
вателни форманти съвсем не е единственото условие за възникване на 
категорията вид на глагола по начина, по който тя е организирана в сла-
вянските езици. 

Старобългарското и-спрежение от формообразувателна гледна точка 
е много сходно с една част от глаголите от новобългарското а-спреже-
ние, при които наставката е словообразуваща, а информацията за кате-
гориите време, лице, число и др. се носи от флексията. В исторически 
план настъпилата промяна в синтагматичната организация при и-спре-
жение е съпътствана от възникване на нов словоизменителен тип (глаго-
лите от а-спрежение със словообразуваща наставка -а-) по същия модел, 
по който е старобългарското и-спрежение. Това предполага, че двете яв-
ления (появата на темпорална гласна при и-спрежение и засилването на 
степента на фузия при а-спрежение) са различни проявления на една 
и съща по-обща тенденция – да се подчертае максимално обобщеният 
характер на частите на речта (Герджиков 2000:ръкопис). Причините за 
това разнопосочно движение при словообразувателно оформените гла-
голи от и-спрежение и от а-спрежение могат да се търсят по посока на 
характера и устойчивостта на словообразувателните връзки (в и-спре-
жение са съсредоточени отименни глаголи, образувани чрез мутация и 
транспозиция, а в а-спрежение – девербативи и ономатопоетични глаго-
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ли, образувани съответно чрез модификация и чрез транспозиция). Друг 
фактор е самото възникване на ІІІ новобългарско спрежение (в това чис-
ло и възникването на някои видови суфикси). 

Ограничаването на производните глаголи, образувани чрез конвер-
сия, в историята на българския език (подобен развой се открива и при 
звукоподражателните глаголи), т.е. ограничаването на нулевите словоо-
бразувателни морфеми, може би е свързано с възникването на множе-
ство нови морфологически значения при глагола и необходимостта от 
разтоварване на флексията от част от тези значения. Не би било преси-
лено да се мисли, че във флективните езици реалните словообразувател-
ни афикси, бидейки част от лексикалната основа, могат да подпомагат 
флексията при изразяване на граматическата информация. Именно зато-
ва словообразувателните афикси могат да имплицират някои морфоло-
гически значения и да са маркери на определени формообразувателни 
класове (вж. словообразувателните наставки -ѣ- или -н- при глаголите 
или съотношението между словообразувателните наставки и категори-
ите род и число при съществителните). 

5. Развой на словообразувателните типове с наставка -ѣ-
Четвърта глава завършва с бележки по развоя на глаголите с настав-

ка -ѣ-, които представляват частен случай на отименното словообра-
зуване. Установява се, че в историята на българския език е протекъл 
процес на специализация на наставката -ѣ-, която днес само по изклю-
чение се свързва с произвеждаща дума съществително име (т.е. от-
странени са десубстантивите и са останали само деадективите с -ѣ-). 
В работата се изказва предположение, че процесите на специализация 
на наставки в отименното словообразуване са били най-силни на оп-
ределен етап от развоя към аналитизъм, доколкото словообразувател-
ните връзки на имената с други думи са можели да изиграят ролята на 
допълнителен маркер за принадлежността на името към определена 
част на речта.

Деадективните глаголи с наставката -ѣ- и в старобългарски, и в съ-
временния български език формират обособен аспектуален клас (глаго-
ли за състояния), т.е. тук съществува еднозначна връзка между словоо-
бразувателния тип и начина на действие. При нито един от словообра-
зувателните типове с произвеждаща основа съществително име не се 
изразява толкова ясно начинът на протичане на глаголното действие. 
При произвеждаща дума прилагателно име (подобно на девербативите 
и на повечето ономатопоетични глаголи) словообразувателните афикси 
могат да имплицират глаголния вид, да отпратят производната дума към 
един от двата вида.
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Заключението обобщава основните изводи от дисертацията
Съгласно най-разпространената гледна точка категорията вид на гла-

гола е праславянско новообразувание и още в ранната праславянската 
епоха е започнала да придобива облика, който има днес. Забележително 
е, че повечето (ако не всички) индоевропейски диалекти са разполагали 
с еднакъв формален инвентар (префикси и суфикси), но единствено в 
праславянски са били създадени множество словообразувателни и ле-
ксикални групировки глаголи, които изразяват начина на протичане на 
глаголното действие. Историята на славянския глаголен вид обаче не 
бива да се разглежда изолирано от развоя на индоевропейските диале-
кти, в които след разпада на индоевропейския праезик се появява флек-
тивният номинативен езиков тип. Смяната на езиковия тип означава 
различна и по-висока степен на граматикализация на частите на речта, 
а това води и до нови морфологически техники и промяна в начина, по 
който се разпределя граматическата информация върху морфемите.

Специализираните видови морфеми, които са формален маркер на 
категорията вид на глагола, са малко по-късно „изобретение“ и са из-
местили по-архаичната техника за изразяване на глаголния вид: един-
ствено чрез редувания в лексикалната основа, което е свидетелство за 
висока степен на зависимост между лексикалната и граматическата ос-
нова при глагола. Този начин на изразяване на глаголния вид е довел 
до възникването на ІІІ старобългарско спрежение, в което са се влели 
и новообразуваните несвършени глаголи с видов суфикс. Двата начи-
на за формализиране на категорията вид (чрез алтернации в лексикал-
ната основа и чрез специализирани морфеми) са се конкурирали, като 
окончателната победа на видовите суфикси може да се ситуира едва 
към края на старобългарската епоха (срв. нарицати, нариеши и нарица-
ти, нарицаѥши). Тогава става възможно и изпадането на интервокалната 
йота в ІІІ старобългарско спрежение, което поставя началото на прегру-
пирането на спреженията в историята на българския език. 

Надделяването на видовите морфеми над алтернациите в лексикал-
ната основа отразява не само промяна в плана на израза на категорията, 
но и извършваща се промяна в плана на съдържанието – нарастване на 
степента на независимост на вида от начините на действието, бавно и 
последователно превръщане на старите видово-акционсартни двойки в 
чисти видови корелати. 

Видовият афикс -а- е наследник на прастара словообразувателна на-
ставка, която е попаднала в нова за нея позиция (в структурата на пре-
фигиран глагол или след суфиксално -н-) и е получила нови значения. 
Суфиксите за имперфективация са се настанили в първа позиция вдясно 
от лексикалната основа (т.е. най-близо до корена), като по този начин са 
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изместили темпоралните гласни с една позиция. Причината за това е, че 
праславянският глаголен вид възниква като обобщение на начините на 
действие в категория с по-висока степен на абстракция и че в старобъл-
гарския език не съществуват чисти видови двойки, а само видово-акци-
онсартни опозиции. В СБЕ видовите афикси се редуват с темпоралните 
гласни в една и съща позиция: в І и ІІ нвб. спрежение след лексикалната 
основа има само темпорални гласни, а в ІІІ нвб. спрежение след лекси-
калната основа има само видови суфикси. 

Появата и разпространението на видовите суфикси в старобългар-
ския език създават противоречие между формализацията на категорията 
вид на глагола и доминантата на езиковия тип. При старобългарските 
вторични имперфективи се създават две последователни позиции с ед-
нозначни и еднотипни афикси (първият изразява вид, а вторият – тем-
поралност). Аглутинативната подредба на видовия и на темпоралния 
афикс се ликвидира при възникването на новобългарското ІІІ спреже-
ние, което е с по-висока степен на фузия и събира всички вторични им-
перфективи. 

От друга страна, в историята на българския език възниква набор от 
изосемични видови суфикси. Наченките на явлението се откриват още 
в старобългарската епоха, когато се появяват наставките -ова- и -ва- като 
фонетични варианти на -а- в позиция след суфиксално -н- или в позиция 
след гласна при едносрични корени. Изборът на видова наставка пър-
воначално е зависел от фонемата, на която е завършвала лексикалната 
основа. Това е следствие от начина, по който са организирани старо-
българските спрежения - формалните типове зависят от завършека на 
лексикалната основа. 

Изосемични видови суфикси са възниквали по два начина: или като 
фонетични варианти на вече съществуващи суфикси (-ова-, -ва-, -га-), 
или чрез декомпозиция, която е една от разновидностите на т.нар. обра-
тно словообразуване (-ава-/-’ава-). 

Установяването на изосемични видови суфикси в българския език се 
извършва успоредно с разпространението на вторичните несвършени 
глаголи, при което се стига до пълна доминация на вторичната импер-
фективация и чистите видови двойки. И двата процеса имат общобъл-
гарски характер. Българските диалекти се различават единствено по 
това какви са формалните критерии за избор на един или друг суфикс 
и с какви наставки разполагат. Установяването на изосемични суфикси 
за имперфективация обаче е бавен и труден процес, който търпи доста 
обрати: започва почти със самото възникване на видовите наставки и 
продължава чак до наши дни, като периодично в определени диалекти 
едни типове изместват други. Причината е, че изосемичните морфеми 
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зависят от чисто формални фактори и не се подкрепят от семантични 
признаци. 

По отношение на критериите за избор на видов суфикс български-
те диалекти са се развивали успоредно поне до средата на среднобъл-
гарската епоха, когато с декомпозирането на наставката -ава-/-’ава- за 
пръв път се появява и един нов фактор: мястото на ударението. През 
новобългарския период североизточните говори, които първоначално 
не са се възползвали от възможността да превърнат ударението в мор-
фонологично средство в глаголната парадигма (като маркират акцентно 
опозициите по лице, число, време и вид), са използвали ударението като 
фактор за избор на изосемичен видов суфикс. По този начин най-значи-
телни диалектни различия при видовите суфикси възникват във връзка 
с мястото на ударението. 

В новобългарските говори днес могат да се маркират акцентно: 
• опозициите по лице, число и време; 
• опозицията свършен//несвършен вид; 
Ако не се маркира акцентно нито една морфологическа опозиция, 

тогава чрез ударението се различават изосемичните видови суфикси. 
Днешните акцентни типове в българския език са възникнали отно-

сително късно. В праславянски и старобългарски са съществували три 
акцентни парадигми и всеки словообразувателен тип и формален клас 
е съдържал глаголи с повече от една акцентна парадигма, следователно 
в историята на българския език се е засилила ролята на ударението като 
морфонологично средство за маркиране на граматически опозиции. 

Не е изключено активизирането на ударението като морфонологично 
средство в сравнение със старобългарския период да е свързано с развоя 
към аналитизъм и появата на нови релевантни диференциални призна-
ци при глагола, т.е. да отговаря на повишената нужда от помощни сред-
ства за разтоварване на флексията от положителни диференциатори.

Друго морфонологично средство в българския език са алтернациите 
в лексикалната основа, които също могат да маркират опозиции по лице, 
число, време и вид и да служат като критерий за избор на изосемичен 
суфикс за имперфективация (напр. при наставката -а-). Използването на 
алтернации в лексикалната основа като критерий за избор на видова на-
ставка е ранно явление (би следвало да се отнесе към старобългарската 
епоха) и е характерно за всички български диалекти и днес. 

Особеност на глаголната суфиксация в исторически план е ограни-
чаването на парадигматическата деривация (конверсията) при глагола, 
заради което се стига до смяна на спрежението при някои глаголи, при-
бавянето на същински словообразувателни наставки при други, промя-
на на посоката на мотивацията при трети и т.н. Конверсията означава в 
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лексикалната основа да присъства нулева морфема, т.е. да има някакъв 
признак, който не се формализира. Тъй като словообразувателните фор-
манти могат да имплицират граматически значения (напр. -н- импли-
цира свършен вид, -е- – несвършен вид, -ува- показва към коя част на 
речта принадлежи произвеждащата дума, -тел- имплицира мъжки род 
при съществителните, -ова- – претеритност срещу непретеритност при 
-ѹ- и т.н.), съществуването на конверсивни образувания би ограничило 
възможностите на лексикалната основа да подпомогне граматическата 
основа. Това става особено важно при развоя към аналитизъм, при кой-
то възникват нови морфологически значения на глагола. 

В организацията на сегашната основа при синтетичната глаголна 
словоформа от старобългарската епоха до днес са настъпили няколко 
съществени промени. Както старобългарското, така и новобългарското 
деление по формални класове е повлияно от морфологическата катего-
рия вид. За старобългарския език може да се каже, че спреженията след-
ват словообразувателните класове, като всички производни несвършени 
глаголи споделят общ формален белег (пред тематичното -е- стои йота 
или палатал), и принадлежността към този формален клас понякога е 
била единственият маркер на несвършения вид. В почти всички диале-
кти на СБЕ вторичните имперфективи също имат собствено формооб-
разуване, различно от това на останалите глаголи. Възникването на ІІІ 
новобългарско спрежение без съмнение е най-съществената промяна, 
която настъпва във формообразуването на сегашната основа на глаголи-
те. Но тази промяна е протичала успоредно с разпада на старобългар-
ското ІІІ спрежение, което е спрежението на производните несвършени 
глаголи. Производните старобългарски несвършени глаголи, които ня-
мат словообразувателна наставка и не са се отделили в новото а-спре-
жение, или са преосмислени в първични непроизводни глаголи (напр. 
лижа, лея, мажа и др.), или са преминали към и-спрежението (напр. 
част от ономатопоетичните глаголи). Съществена промяна е настъпи-
ла и при и-спрежението, в което старата словообразувателна наставка е 
била преосмислена в темпорална гласна. 

От праславянската епоха до днес при глагола са били създадени 
само няколко нови суфикса (част от изосемичните видови наставки, 
напр. -ава-/-’ава-). Но докато от формална гледна точка до днес използ-
ваме изключително древни форманти, от семантична гледна точка част 
от афиксите са променили своето значение и функция. Движението на 
афикси между словообразуването и формообразуването е двупосочно 
– възможно е както преосмисляне на словообразувателни форманти в 
граматични (напр. случаят с и-спрежение), така и на граматични мор-
феми в словообразувателни (напр. преосмислянето на някои вторични 
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имперфективи към глаголи от и-спрежение като отъвѣщати в словоо-
бразувателно оформени с наставката -ѣ-). 

Сред съществените промени в историята на глаголната суфиксация 
е и развоят на отименните глаголи, които само на пръв поглед стоят 
встрани от историята на глаголния вид, но тяхната съдба в българския 
език показва, че успоредно с разпространението на вторичните импер-
фективи и създаването на чисти видови двойки са настъпили промени в 
отношението словообразувателен тип – аспектуален клас. 

От една страна, са протичали процеси на специализация на наставки 
(напр. -ува- се свързва със съществителни имена, -е- – с прилагателни и 
т.н.). В същото време в историята на българския език са били ограниче-
ни възможностите от една и съща отименна основа с различни наставки 
да се образуват глаголи с различни начини на действието. Това озна-
чава, че десубстантивите в по-малка степен от девербативите могат да 
образуват лексикални и словообразувателни групировки за изразяване 
на начина на глаголното действие. Този факт налага значимостта на сло-
вообразувателните типове, а не на формалните изразители (префикси и 
суфикси), за реализирането на аспектуалните признаци. 

Историята на глаголната суфиксация в българския език ясно показва, 
че уникалността на славянския глаголен вид не произтича от това, че 
славянските езици имат множество словообразувателни морфеми, а от 
начина, по който праславянският език и неговите исторически продъл-
жения са използвали наследените от прастари времена морфеми. 
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СПРавКа За наУчнИТЕ ПРИноСИ в  
дИСЕРТаЦИяТа

1. В дисертационния труд са изведени синтагматичните модели на 
синтетичните глаголни словоформи в сегашната основа на глаголите в 
старобългарския език.

2. Предложени са някои изводи за организацията на категорията вид 
в праславянски и възникването на старобългарските спрежения. 

3. Съпоставени са старобългарските формални класове и словообра-
зувателни типове с новобългарските, като са откроени основните раз-
войни процеси.

4. В дисертацията са проследени основните етапи на възникване и 
установяване на изосемични видови суфикси в българския език. Опре-
делени са критериите за избор на видова наставка в старобългарския 
език и в съвременния български език (книжовен език и някои диалекти). 
Установено е времето на възникване на днешното деление на диалекти-
те според формалния инвентар на категорията вид.  

5. В съпоставка се изследва значението на девербалното, десубстан-
тивното и деадективното суфиксално словообразуване за изразяването 
на начина на протичане на глаголното действие.
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