
Български език 62 (2015), 3, 25-37 

                                                               25 

 
 
 
 
 
 
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА 
 

ОПТАТИВНИТЕ КОНСТРУКЦИИ В СЪВРЕМЕННИЯ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: СВОБОДА И ОГРАНИЧЕНИЯ  

В ОБРАЗУВАНЕТО ИМ 
 
MARGARITA DIMITROVA 
 

OPTATIVE CONSTRUCTIONS IN MODERN BULGARIAN: 
LIBERTY AND RESTRICTIONS IN THEIR FORMATION 

 
(Abstract) 

The article discusses Bulgarian optative constructions as спи ми се, чете ми се 
(книга), разхожда ми се, не ми се боледува, кълве му се. Detailed characteristic 
in the aspect of semantics, form of these constructions and word formation is made. 
Optative constructions are formed on the basis of polipredicate structure as a result 
of a series of transformations. They always express the semantics 'desire to perform 
the denoted action' and have a three-member structure: verb in the third person + 
short form of dative case of the personal pronoun + се. Ordinary optative const-
ructions are formed by prefixed and non-prefixed verbs. Optative structures with 
prefixed verb contains a verb which is formed with prefixes до-, при- and от-, 
which express 'beginning / end of the desire for action denoted by the verb'. For the 
formation of optative constructions from the non-prefixed verbs are relevant these 
factors. From the viewpoint of grammar optative constructions are formed from im-
perfective verbs, which can be transitives, intransitives and се-verbs. From the 
viewpoint of the semantic the feature [+animacy] is relevant. The feature [-person] 
imposes no restrictions. The features [+continuous active action] and [+control] are 
important, but not decisive for the formation of optative structures. The aspects of 
their influence need further studies. 
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Българските глаголни конструкции от типа гади ми се, яде ми се, дос-
пива ми се, приплаква ми се се характеризират със задължителна кратка 
дателна форма на личното местоимение и с ограничена персонална, а в ня-
кои случаи и номерална парадигма. Те предизвикват интерес още през 70-
те години на XX век като обект на лексикографско описание и с оглед на 
залоговата им принадлежност (срв. напр. Иванова, Чолакова 1973). През 
последните 15-20 години интересът към тези конструкции се възроди и те  
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се интерпретират от морфологична, синтактична и семантична гледна точ-
ка с оглед на залоговата им принадлежност (вж. Ницолова 2008: 240–241, 
246; Иванова 2009: 291–292), семантико-синтактичната им структура (Ko-
rytkowska 1992: 59–64; Пенчев 1998: 146–157; Коева 2005: 119–126; Вла-
хова 2005; Атанасов 2006; Петрова 2006; Джонова 2008) и модалността им 
(срв. напр. Korytkowska 1992: 59–60, 212; Maldijeva 2003: 75–87, Малджи-
ева 2004: 129–143). Тези конструкции се описват от различни гледни точ-
ки, в различна степен на пълнота и чрез разнообразен теоретичен апарат, 
което води до разлики в таксономичното им определяне и в интерпретаци-
ята на граматичната им същност. 

Предмет на настоящето изследване са конструкциите от типа яде ми се 
(кифла), връща ми се (вкъщи), чете ми се (книга) и под., които съдържат 
непрефигиран глагол. Отчасти се засягат и конструкциите от типа на дос-
пива ми се / доспи ми се, приревава ми се / приреве ми се, отучва ми се / 
отучи ми се, които съдържат глагол, префигиран с до-, при- и от-. Тези 
конструкции в българския език имат следните характеристики. 

В семантичен план. Оптативната конструкция има сложна семантична 
структура1. Тя представя две ситуации. Актуалната ситуация е свързана 
със семантиката ‘желание да се извърши означеното действие’. Възмож-
ната ситуация е описана чрез означеното действие. Тази сложна семантич-
на структура и нейните елементи ‘желание’ и ‘възможна ситуация’ при-
числяват оптативните конструкции към средствата за изразяване на модал-
ност в българския език. 

Оптативните конструкции се образуват на базата на полипредикативна 
структура. Тази полипредикативна структура в българския език може да се 
реализира повърхнинно. Главният предикат в такъв случай се представя от 
лексемите искам и ща. В съвременния български език лексемата ща функ-
ционира в отрицателни изказвания, най-често в разговорната реч. Подчи-
неният предикат означава желаното действие и се представя чрез съответ-
ната лексема. Срв.: Искам да чета (нещо интересно); Искам да бягам 
сутрин; Искам да спя; Искам да се смея; Не ща да закусвам; Не ща да гле-
дам този филм; Не ща да пътувам с рейс. 

Задължително условие за образуването на оптативна конструкция е 
външните аргументи на двата предиката да са кореферентни. Глаголът, 
който представя подчинения предикат, като носител на основната лекси-
кална семантика в полипредикативната структура е изходен за образува-
нето на оптативната конструкция и по-нататък ще бъде наричан ‘изходен 
глагол’. 

При образуването на оптативната конструкция външният аргумент на 
изходния глагол се отстранява, което води до пасивизация, сигнализирана 
от клитиката се и от ограничаването на персонално-номералната парадиг-
ма до 3 л.: чете се, бяга се, спи се. Вътрешните аргументи на изходния 
глагол (ако ги има) се запазват, а първият вътрешен аргумент заема пози- 
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цията на подлог, както става при пасивизация. При възвратните се-глаго-
ли2 настъпва ограничаване на персонално-номералната парадигма до 3 л. 
ед.ч. Главният предикат не се реализира на повърхнинно равнище чрез 
лексема, но на семантично равнище се запазва. Неговият външен аргумент 
се присъединява към пасивизирания изходен глагол в подчинения преди-
кат. По синтактични причини този аргумент се реализира чрез кратко да-
телно лично местоимение – непряко допълнение на изходния глагол: ис-
кам да чета (нещо интересно) – чете ми се нещо интересно; искам да бя-
гам сутрин – бяга ми се сутрин; искам да се смея – смее ми се (без при-
чина). Външният аргумент на главния предикат запазва семантичната си 
роля експериентор и задължително участва в семантичната и синтактич-
ната структура на оптативната конструкция. 

Чрез описаните трансформации може да бъде обяснено задължително-
то наличие на кратко дателно местоимение със семантична роля експери-
ентор в оптативните конструкции. 

В българския език оптативни конструкции се образуват и от глаголите 
искам и ща: Иска ми се да споделя нещо; Не ми се ще да си тръгвам. В 
такива изречения възможната ситуация е представена чрез означеното с 
пълнозначния глагол действие, а актуалната ситуация на желание – чрез 
оптативната конструкция. Наличието на подобни изречения показва, че се-
мантиката ‘желание да се извърши означеното действие’ е по-абстрактна 
от лексикалните значения на глаголите искам и ща. Като лексеми с конк-
ретни синтактични характеристики двата разглеждани глагола се подлагат 
също на описаните по-горе трансформации. 

Във формален план. Оптативната конструкция има винаги тричленна 
структура: глагол в 3 лице + кратко дателно лично местоимение + се. 
Глаголът е с дефективна персонална парадигма и се реализира само в тре-
то лице. Номералната парадигма се определя от синтактичните характе-
ристики на изходния глагол. При преходен изходен глагол глаголът в 
оптативната конструкция има пълна номерална парадигма, напр. решава 
ми се задача – решават ми се задачи; книгата (не) ми се дава – толкова 
пари (не) ми се дават; гледа ми се нов филм – гледат ми се нови филми. 
При непреходен изходен глагол глаголът в оптативната конструкция има 
дефективна номерална парадигма и е само в ед.ч., напр. лежи ми се, кашля 
ми се, учителства ми се, ходи ми се (на кино). При изходен глагол с пре-
ходни и непреходни значения или употреби се реализират две оптативни 
конструкции – с пълна и с дефективна номерална парадигма, срв. чета 
книга – чете ми се книга, четат ми се книги и чета бързо – чете ми се 
бързо; ям ябълка – яде ми се ябълка, ядат ми се ябълки и ям по много – яде 
ми се по много. 

Изразяването на семантиката ‘желание да се извърши означеното дейс-
твие’ не може да се припише самостоятелно на нито един от елементите на 
оптативната конструкция. Тя се носи комплексно от третоличната глагол- 
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на форма, кратката дателна клитика със семантична роля експериентор и 
възвратната клитика се. Всеки от тези елементи има свой принос в изра-
зяването на оптативността. 

В българския език съществуват конструкции от глагол в 3 лице + крат-
ко дателно лично местоимение + се, които са еднакви по форма, но са раз-
лични по семантика. Някои изследователи разглеждат като оптативни и 
конструкции от типа на вижда ми се (познато), догади ми се, присънва ми 
се, повдига ми се, които имат посочената формална структура. Смятаме, че 
оптативни са само тези конструкции, които имат описаната сложна семан-
тична структура с актуална семантика ‘желание да се извърши означеното 
действие’. Конструкции като повдига ми се, гади ми се, присънва ми се 
въпреки формалната прилика не са оптативни, защото не изразяват семан-
тиката ‘желание да се извърши означеното действие’. 

В словообразувателен план. Оптативните конструкции могат да се кла-
сифицират в два типа според словообразувателните процеси, които про-
тичат при глагола в тях и които са характерни само за оптативните конст-
рукции. Наричаме първия тип ‘обикновени оптативни конструкции’, а 
втория тип – ‘оптативни конструкции с префиксално производен глагол’. 

Глаголът в обикновените оптативни конструкции съответства на не-
префигиран или префигиран изходен глагол, напр. Искам да идвам (често 
у вас) – Идва ми се (често у вас); Искам да говоря (с тебе) – Говори ми се 
(с тебе); Искам да играя – Играе ми се; Искам да се заяждам – Заяжда 
ми се; Искам да се разхождам (се) – Разхожда ми се. 

Глаголът в оптативните конструкции с префиксално производен глагол 
се образува с една от трите представки до-, при- и от- и функционира само 
в конструкция със семантика ‘желание да се извърши означеното дейст-
вие’3: допива ми се / допие ми се, приспива ми се / приспи ми се, отяжда 
ми се / отяде ми се. В семантичен план към основната за оптативната 
конструкция семантика ‘желание да се извърши означеното действие’ 
представките до- и при- добавят сема ‘начало’, срв. пие ми се – допие ми 
се; припие ми се, а представката от- добавя сема ‘край’, срв. яде ми се – 
отяжда ми се4. 

Както беше описано, оптативните конструкции са резултат от транс-
формация на полипредикативна структура. Оптативните конструкции с 
префиксално производен глагол поставят въпроса как и къде се прибавят 
семантиките ‘начало’ и ‘край’ при оптативните конструкции с префиксал-
но производен глагол: дали се свързват с желанието за действие, означено 
в изходната структура с главния предикат, или се свързват със самото 
действие. Според К. Иванова (Иванова 1974: 55) оптативната (дезидера-
тивната по нейна терминология) семантика не се носи от представката. 
Глаголите с представки до- и при- принадлежат към ингресивния начин на 
действие, а глаголите с представка от- – към финитивния начин на дейст-
вие (Иванова 1974: 51–52; 94; 107). Според М. Коритковска оптативните  



Оптативните конструкции в съвременния български език: свобода и ограничения... 
 

 29 

конструкции с префиксално производен глагол изразяват начало на жела-
нието, а не на действието: Припива ми се означава Започва да ми се иска 
да пия (вода), тъй като изречението *Иска ми се да припия (вода) е негра-
матично (вж. Коритковска 1992: 59 и 63). 

Наблюденията показват, че оптативните конструкции с префиксално 
производен глагол имат по-сложна семантична структура от обикновените 
оптативни конструкции, които съдържат два предиката. Значенията ‘на-
чало’ и ‘край’ в семантичен план са главен предикат спрямо значението 
‘желание’, което пък е главен предикат спрямо изходния глагол. Повърх-
нинно в резултат на трансформации семантиките ‘начало’ и ‘край’ се реа-
лизират на словообразувателно равнище чрез ограничен брой представки, 
които имат специфични за оптативните конструкции значения. Значението 
на разглежданите конструкции може да се представи по следния начин. 
Оптативните конструкции с префиксално производен глагол с представ-
ките до- и при- означават ‘начало на желание за означеното с глагола 
действие’, срв.: Дочете ми се роман; Дояде ми се пържола; Приходи ми се 
на кино; Припи ми се вино. Оптативните конструкции с префиксално про-
изводен глагол с представката от- означават ‘край на желание за означе-
ното с глагола действие’: Видях хигиената в кухнята и ми се отяде; Заче-
тох се в интересен роман и ми се отспа. 

В българския език оптативни конструкции с префиксално производен 
глагол се образуват и от глаголите искам и ща. Представките до- и при- се 
свързват с двата глагола: доисква ми се, дощява ми се, приисква ми се, 
прищява ми се (да ям), а представката от- – само с глагола ща: отщява ми 
се (да ям)5. Изразяването на семантиките ‘начало’ и ‘край’, носени от 
представките до-, при- и от-, се осъществява по два начина. При първия 
начин оптативната конструкция се образува от глаголите искам и ща, срв.: 
Искам да ям – Започвам да искам да ям – Приисква ми се да ям. При вто-
рия начин оптативната конструкция се образува от изходния глагол, срв.: 
Искам да ям – Започвам да искам да ям – Прияжда ми се. Получените из-
речения са синонимни. 

В изследванията по българска граматика и по българско словообра-
зуване значенията ‘начало’ на представките до- и при- и значението ‘край’ 
на представката от- невинаги се разграничават като самостоятелни (вж. 
прецизното обобщение на становищата за значението на българските гла-
голни представки у Атанасова 2008). Напр. М. Джонова разглежда доспива 
ми се като инхоативен предикат със значение ‘преминаване в ново със-
тояние’, производен от статичния спи ми се (вж. Джонова 2008: 232). В 
Академичната граматика6 за представките до- и при- е посочено значение 
‘начало на действието’ (вж. ГСБКЕ 1982: 217 и 223), а за представката от- 
е посочено значение „действието на произвеждащия глагол не се извършва 
повече“ (ГСБКЕ 1982: 221). При представката до- значението ‘начало на 
действието’ е изведено както при неоптативни глаголи като догневява ме,  
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досмешава ме, така и при оптативни глаголи като допива ми се, доисква 
ми се. При представката при- значението ‘начало на действието’ е изведе-
но само при оптативни глаголи като припие ми се, прияде ми се. При пред-
ставката от- значението ‘край на действието’ е изведено само при неоп-
тативни глаголи като отболи ме, отмириша се. Смятаме, че е по-уместно 
разглежданите значения на представките до-, при- и от- да се дефинират 
общо като ‘начало’ и ‘край’. Това позволява чрез тях да се опишат и спе-
цифичните им проявления в оптативните конструкции, където трите пред-
ставки означават ‘начало’ и ‘край’ не на действието, а на желанието за 
действие. 

Оптативни конструкции не се образуват от всички глаголи в българ-
ския език. Няма обаче конкретно изследване на този проблем. Същевре-
менно в много други трудове се отбелязват случаите на ограничения и се 
коментират факторите, които водят до тях. 

Настоящото изследване е осъществено върху материал от непрефиги-
раната глаголна лексика в съвременния български език. Според приетата 
тук терминология наблюдава се образуването на обикновени оптативни 
конструкции, в които изходния глагол е непрефигиран. Проследени бяха 
възможностите за образуване на такива конструкции и ограниченията, 
които се налагат от формалните и от семантичните особености на глаголи-
те. Наблюденията засягат две групи фактори, влияещи върху възможност-
та за образуване на оптативни конструкции: граматичните и слоообразу-
вателните характеристики изходния глагол и семантиката на изходния гла-
гол. 

Влияние на граматичните и на словообразувателните характеристики 
на изходния глагол. В изследването бяха наблюдавани категориите вид, 
преходност / непреходност и възвратност със значенията пасивност, реф-
лексивност, реципрочност и медиалност. Според досегашните изследвания 
(вж. Коева 2005: 120) непрефигираните глаголи от свършен вид нямат 
оптативни конструкции. Това се потвърждава и от нашите наблюдения. 
Също според досегашните изследвания (вж. Коева 2005: 123) категорията 
преходност / непреходност не оказва влияние върху образуването на опта-
тивни конструкции. Тези наблюдения се потвърждават и в нашето изслед-
ване. Изходните преходни глаголи, които имат преходни и непреходни 
значения или употреби, образуват две оптативни конструкции, срв.: Чета 
новите романи – Четат ми се новите романи и Чета вечер преди заспи-
ване – Чете ми се вечер преди заспиване. 

Досегашните изследвания не са единни по въпроса за образуването на 
оптативни конструкции от изходен възвратен глагол. Според Й. Пенчев 
оптативни конструкции се образуват и от невъзвратни, и от възвратни гла-
голи (Пенчев 1998: 152). Според С. Коева постоянно рефлексивните и ре-
ципрочните се-глаголи не подлежат на такава трансформация (Коева 2005: 
121). По наши наблюдения от възвратните глаголи със се се образуват оп- 
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тативни конструкции, ако това се позволява от семантиката на глагола. Се-
мантични ограничения се наблюдават при глаголи като сещам се, нравя се, 
нуждая се, страхувам се, опасявам се, надявам се, родея се, прищя се, 
потя се и т.н. Задължително условие е наличието на пълна персонална па-
радигма. По тази причина възвратните глаголи с пасивно значение не об-
разуват оптативни конструкции. Значенията медиалност, рефлексивност и 
реципрочност не оказват влияние. Безспорни са случаите на оптативни 
конструкции от медиални глаголи, срещу които няма съответен невъзвра-
тен глагол, напр. инатя се, любувам се, грижа се, гавря се, големея се, гор-
дея се, смея се, хиля се и т.н. Срв.: 

Днес като че ли ти се инати, не искаш да слушаш. – ‘искаш да се ина-
тиш’ 

Още им се любуваше на красивия пейзаж, но трябваше да тръгват. – 
‘искат да се любуват’ 

Грижи ми се за домашен любимец. – ‘искам да се грижа’ 
Не ми се смее на тъпи вицове. – ‘не искам да се смея’ 
Гордее му се с успеха, но се стеснява от другите. – ‘искам да се гор-

дея’ 
Реципрочните глаголи, срещу които няма съответен невъзвратен гла-

гол, като състезавам се, съревновавам се и под., образуват оптативни кон-
струкции, като запазват реципрочната семантика и в оптативната конст-
рукция: 

Състезаваше му се с достоен противник. 
Възвратните глаголи с различни значения, които имат съответен невъз-

вратен глагол, образуват оптативни конструкции. Тези конструкции са 
омонимни с оптативните конструкции, образувани от невъзратния глагол, 
и се разграничават само в контекст. Срв.: 

Вече ми се храни навън, омръзна ми вкъщи. – ‘искам да се храня’ 
Хранят ми се лебедите в езерото. – ‘искам да храня лебедите’ 
Омонимията съществува и при глаголи, при които съответствието е са-

мо формално, срв. при глаголите карам се ‘враждувам с някого’ и карам 
‘управлявам нещо’: 

Много ми се кара бърза кола. – ‘искам да се карам’ 
Не ми се кара със съседите за този шум. – ‘не искам да се карам’ 
Рефлексивните глаголи като мия се, обличам се, бръсна се, лекувам се 

образуват оптативни конструкции: 
Не му се бръснеше всяка сутрин, но се налагаше. 
Възвратните глаголи, които съдържат в структурата си дателното 

местоимение си от типа на отивам си, ходя си, падам си, не образуват оп-
тативни конструкции: възвратната дателна клитика и краткото дателно 
лично местоимение не могат да се съчетаят. Съществуващите оптативни 
конструкции са образувани от съответния невъзвратен глагол: 

В неделя ми се ходи на екскурзия. – ‘искам да ходя’ 
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Влияние на семантиката върху образуването на оптативни конструк-
ции. В изследването бяха наблюдавани различни семантични особености, 
свързани със значението на глагола и със семантиката на неговия субект. 

Нямат оптативни конструкции непрефигираните глаголи с форми само 
за 3 л. ед.ч., които означават природни явления, напр. святка (се), мръква 
(се), роси, слани. 

Нямат оптативни конструкции непрефигираните глаголи с форми само 
за 3 л. ед. и мн.ч. и подлог с признак [-одушевеност], напр. боли, шурти, 
вали, хлапа, тревясва. 

Непрефигираните глаголи с форми за 3 л., които означават (обичайни) 
действия на животни и птици, напр. мяуча, мяукам, кълва, лая, блея, хапя и 
т.н., могат да образуват оптативни конструкции. Срв.: 

На кучето му се лае и хапе, но не му позволяват. – ‘иска да лае и хапе’ 
Не му се кълве на гълъба, болен е. – ‘не иска да кълве’ 
Непрефигираните глаголи, които се употребяват основно в мн.ч., но и 

в 3 л. ед.ч. могат да образуват оптативни конструкции. В мн.ч. те присъе-
диняват подлог с признак [+одушевеност]. В ед.ч. могат да имат подлог 
ограничен брой събирателни съществителни като група, народ. Срв.: 

На хората им се тълпи около произшествието. – ‘искат да се тълпят’ 
На народа му се тълпи около произшествието. – ‘иска да се тълпи’ 
Разгледаните до тук типове глаголи показват същественото значение 

на семантиката за образуването на оптативните конструкции в българския 
език. Водещ за оптативната трансформация се оказва признакът [+одуше-
веност]. Признакът [+/-лице] има значение, но не е основен. Ограни-
ченията в персонално-номералната парадигма, които произтичат от лекси-
калната семантика на глагола във връзка с признаците [+одушевеност] и [-
лице] на подлога, не влияят върху образуването на оптативни конструк-
ции7. 

В изследванията, коментиращи оптативните конструкции, авторите се 
спират основно на оптативни конструкции, образувани от глаголи с пълна 
персонално-номерална парадигма и невъзвратна форма. Почти навсякъде 
се посочва, че оптативни конструкции се образуват от глаголи, които оз-
начават контролирано действие или действие, осъществявано с волята на 
човека, т.е. изходният глагол съдържа освен признаците [+одушевеност] и 
[+лице], също и признака [+контрол] като водещ и определящ възмож-
ността за образуване на оптативна конструкция. Привеждат се класически-
те примери с глаголите виждам и гледам, чувам и слушам, при които пър-
вият има признак [-контрол], а вторият – [+контрол] и само от него се об-
разува оптативна конструкция, срв.: 

Слуша ми се музика – *Чува ми се музика. 
Нашите наблюдения върху непрефигираната глаголна лексика подла-

гат да съмнение релевантността на признака [+контрол]. Глаголи като бо-
ледувам, мръзна, треперя, маркирани с признак [-контрол] и означаващи  



Оптативните конструкции в съвременния български език: свобода и ограничения... 
 

 33 

действия, които не се осъществяват по волята на човека, могат да обра-
зуват оптативни конструкции. Напр. при глагола боледувам оптативната 
конструкция може да функционира и в положително, и в отрицателно из-
речение, като в отрицателното изречение по прагматични причини е по-ес-
тествена: 

Не пия лекарства, боледува ми се по-дълго, мързи ме да работя. – ‘ис-
кам да боледувам’ 

Вземам антибиотик, не ми се боледува дълго. – ‘не искам да боледу-
вам’ 

Оптативните конструкции от глаголите мръзна и треперя също се об-
разуват нормално: 

Взехме такси, не ни се мръзнеше и не ни се трепереше повече на спир-
ката. – ‘не искахме да мръзнем’ и ‘не искахме да треперим’ 

Като глаголи без оптативни конструкции се определят и глаголи като 
мигам, кашлям, губя. Обаче глаголите кашлям и губя образуват оптативни 
конструкции: 

Отиде на концерта болен, кашляше му се непрекъснато, едва се 
сдържаше. – ‘искаше да кашля’ 

И какво – губят ти се пари в казиното тази вечер? – ‘искаш да губиш 
пари’ 

Глаголите тежа, лича, тегна, важа, кървя, зная, хитрея, раста също 
са маркирани с признак [-контрол] и означават действия, които не се осъ-
ществяват по волята на човека. Тези глаголи, за разлика от горните, не мо-
гат да образуват оптативни конструкции. 

Очертават се два типа глаголи. Първият тип са глаголи като гледам, 
слушам, боледувам, мръзна, треперя, мигам, кашлям, губя. Вторият тип са 
глаголи като виждам, чувам, тежа, лича, тегна, важа, кървя, зная, хуба-
вея, лишавам, раста. И в двете групи има глаголи, които притежават приз-
нак [+контрол]. В първата такива са напр. глаголите гледам, слушам. Във 
втората такива са напр. глаголите лишавам, зная. Й. Пенчев посочва, че 
оптативни (желателни по неговата терминология) конструкции се 
образуват от глаголи, които изразяват продължителна активна дейност и 
допускат лексикален израз за продължителност (вж. Пенчев 1998: 150). 
Нашите наблюдения потвърждават, че някои глаголи с такава семантика, 
маркирани с признак [-контрол], могат да образуват оптативни конструк-
ции: 

Кашлях цяла нощ – Цяла нощ ми се кашляше. 
Боледувах две седмици – Не ми се боледуваше две седмици. 
Треперих навън 5 часа – Не ми се трепереше навън 5 часа. 
Има и глаголи с признак [-контрол], които изразяват продължителна 

активна дейност, но не могат да образуват оптативни конструкции: Кър-
веше 3 часа – *Не му се кървеше 3 часа; Важеше две седмици – *Важеше 
му се две седмици. 
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Глаголи с признак [-контрол], които не изразяват продължителна ак-
тивна дейност, не могат да образуват оптативни конструкции: *Личаха цял 
ден – *Личеше им се още; *Растеш 5 години – *Расте ти се още. 

Изложените наблюдения показват, че за образуването на оптативните 
конструкции съществено значение има признакът [+/-продължително ак-
тивно действие], който при някои глаголи е определящ и надреден спрямо 
признака [+/-контрол]. Релевантността на признака [+/-продължително ак-
тивно действие] в семантичен план кореспондира с ограниченията, които 
видът налага върху образуването на оптативните конструкции: при глаго-
лите от свършен вид признакът [+комплексност] възпрепятства образува-
нето на оптативни конструкции. 

Непрефигираните глаголи от несвършен вид в българския език – 
основни и суфиксални производни – чиито субект се характеризира с 
признаци [+одушевеност] и [+лице] и които имат признак [+продължи-
телно активно действие] обикновено образуват оптативни конструкции. 
Такива са повечето изследвани глаголи, напр.: участвам, работя, гласу-
вам, мисля, живея, давам, лежа, пея, решавам, нося, седя, ходя, тичам, бя-
гам, вървя, крача, светя, хвърлям и мн. др. Няма ограничения и за глаго-
лите, чиито субект е маркиран с признаците [+одушевеност] и [-лице], 
стига да се характеризират с признак [+продължително активно действие]: 
хвръквам, хвърча, летя, кацам, квакам, блея и т.н. 

Непрефигираните глаголи от свършен вид с горните семантични 
характеристики могат да участват в изречения с оптативна семантика. Та-
кива изречения са сложни с главно изречение оптативна конструкция от 
глаголите искам или ща и подчинено изречение с лична форма от глагола 
от свършен вид при кореференция между външния аргумент на този 
глагол и експериентора на оптативната конструкция: Искаше им се да хап-
нат още малко; Искаше му се да легне върху горещия пясък. 

В прагматичен аспект сложните изречения от описания тип са предпо-
читани в изказванията на български език. По данни от Българския нацио-
нален корпус8 сложни изречения, в които главното изречение е оптативна 
конструкция иска ми се или ще ми се са 3–4 пъти повече от оптативните 
конструкции с други глаголи (вж. Димитрова 2010). 

Изложените резултати от направеното изследване водят до следните 
обобщения. При непрефигираната глаголна лексика в българския език има 
голяма свобода при образуването на оптативни конструкции. Ограничени-
ята на този процес имат граматичен и семантичен характер. Не се образу-
ват оптативни конструкции от глаголи от свършен вид и от възвратните 
си-глаголи. Възвратната се-форма и ограниченията в персоналната пара-
дигма на изходния глагол не оказват влияние. В семантичен план от значе-
ние е признакът [+одушевеност]. Признакът [+лице] не е релевантен. 
Признаците [+продължително активно действие] и [+контрол] са същест-
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вени, но не и определящи за образуването на оптативни конструкции. 
Аспектите за тяхното влияние се нуждаят от допълнителни проучвания. 

 
БЕЛЕЖКИ 

1 Според В. Малджиева (Малджиева 2004: 136–138) главен предикат в семан-
тичната структура на оптативните изречения е волитивно съдържание. Този пре-
дикат отваря позиция (и) за пропозиционален аргумент, запълнен от актуалното 
съдържание. Волитивният предикат налага селективни ограничения върху преди-
катите в тази аргументна позиция: те трябва да имплицират персонален аргумент 
и зависимост от волята на човека. 

2  Възвратните си-глаголи не образуват оптативни конструкции, вж. по-долу. 
3 На глагола в оптативните конструкции с префиксално производен глагол 

формално може да съответства глагол без оптативна семантика и с пълна парадиг-
ма, напр. дояждам / доям и дояжда ми се / дояде ми се, приспивам/ приспя и при-
спива ми се / приспи ми се. Разликата по начин на действието между оптативния и 
неоптативния глагол показва, че това са лексеми, резултат от различни словообра-
зувателни процеси. 

4 Глаголите с представки при- и от- могат да бъдат допълнително префигира-
ни с представка по- в значението £ ‘малко, в известна степен’, като това не про-
меня оптативната семантика на конструкцията и семантиките ‘начало’ и ‘край’, 
носени от представките, срв.: попридремва ми се и попридрямва ми се/ попри-
дреме ми се; поотщява ми се/ поотще ми се. 

5 Оптативните глаголи, префиксално производни от искам и ща имат висока 
честота в речта. Те са попаднали в Българския национален корпус и са включени 
във всички съвременни български речници (вж. Димитрова 2012: 219–224, При-
ложение). 

6 Автор на частта „Значения на отделните представки“ е К. Иванова, вж. 
ГСБКЕ 1982: 217 – 226. 

7 На друго мнение е С. Коева. Според авторката условие за оптативната е 
трансформация пълната персонална парадигма на изходния глагол, вж. Коева 
2005: 121 и 123. 

8  Данните са към март 2010 г. 
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