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В статията се представя взаимодействието между глагола и предлога при 
свързването им в проста синтактична група. Обект на описанието са разновиднос-
тите на тази група, установени с помощта на две лингвистични техники: конота-
ция и акомодация. Анализирани са четири разновидности на групата V → Pr, въз 
основа на което се правят обобщения, свързани: а) с иновации в книжовния език; 
б) със силата на акомодацията на предлози от глаголи; в) с постулиране на омо-
нимия при предлога от; г) с обратната акомодация – когато предлози акомодират 
глаголи – морфологично (при категорията време) или лексикално (при категорията 
вид).  
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The article deals with the interaction between verbs and prepositions that form sim-

ple syntactic groups (V → Pr). The object of description are the group’s variants as 
established by means of two linguistic techniques: connotation and accommodation. 
The author analyses four subtypes of the group and offers her conclusions with respect 
to: (a) innovations in the standard language; (b) the extent of the accommodation of 
prepositions to verbs; (c) the stipulation of homonymу of the preposition от; (d) reverse 
accommodation – observed where prepositions accommodate verbs – morphologically 
(in the category of tense) or lexically (in the category of aspect).  
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Въведение 

Една от основните цели на синтактичното описание в проекта Норма-
тивна граматика е изследването на простите синтактични групи чрез ус- 
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тановяването на проявите на конотация и акомодация в тях. Това позволя-
ва да се опишат по-подробно и по-прецизно редица формални зависимости 
между главния и подчинения член в групите с различен граматичен със-
тав. Наред с това смятаме такъв тип формално описание за надеждна ос-
нова за идентифицирането на редица нормативни проблеми в областта на 
граматичните норми. На първо място това е необходимостта от кодифика-
ция на граматични норми, които до момента са останали извън кодифици-
рания граматичен комплекс. Второ, описанието на простите синтактични 
групи дава възможност и за преглед на граматичната дублетност в две по-
соки: а) извеждане на остарели (нефункционални) граматични форми и 
премахване на дублетността в конкретни пунктове и б) допускане на нови 
дублети предвид устойчивостта и системността на граматични иновации в 
други пунктове. Така синтактичното описание отдолу нагоре – т.е. от 
проста група към разширена група и изречение – подпомага кодификация-
та да изпълнява основната си функция – да поддържа гъвкавата стабил-
ност на книжовния език в областта на граматичната норма.  

Предмет на описание в тази работа е простата синтактична група с гла-
вен член глагол и подчинен член предлог (V → Pr). Обект на описанието 
са разновидностите на тази група, установени с помощта на две лингвис-
тични техники: конотация и акомодация. При описанието на разновиднос-
тите на V → Pr се следва формално-синтактичният модел на Зб. Салони и 
М. Швиджински (вж. Saloni, Świdziński 2007).  

Използването на понятията конотация и акомодация като основни инс-
трументи за описанието на простите синтактични групи (вж. Saloni, Świ-
dziński 2007), както и на групата V → Pr в частност, предполага съвсем на-
кратко да се изясни съдържанието им в рамката на формалното синтактич-
но описание, възприето в Нормативната граматика. Както е добре извес-
тно, и двете понятия се използват нееднозначно в лингвистиката, доколко-
то съдържанието, влагано в термините конотация и акомодация, е в зави-
симост от методологическата рамка на конкретното изследване (вж. по-
подробно у Zaron 2012). В проекта Нормативна граматика, към който 
принадлежи и настоящата работа, понятието конотация се разбира в духа 
на К. Бюлер (Bühler 1934, цит. по Бюлер https://refdb.ru/look/2111105-pall. 
html), според когото: „Във всеки език съществуват сходни избирателни 
връзки: наречието се стреми към своя глагол, същото се наблюдава и при 
останалите части на речта […] казано иначе, думите от определен клас 
отварят около себе си едно или повече вакантни места (Leerstellen), които 
трябва да бъдат запълнени с думи от определени други класове. Имаме 
предвид важния, известен още на схоластите факт на конотацията (conno-
tatio) […] – още едно важно и общо средство на контекста“. В съответст-
вие с казаното, може да се обобщи, че като елемент от граматичното 
значение на лексемата конотацията представя синтактичния капацитет 
(потенциал) на лексемата1.  
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Съществено за описанието на съставящите простата синтактична група 
е и понятието синтактична акомодация, разбирана от нас като граматич-
но въздействие на една синтактична единица върху друга при свързването 
им, т.е. като приспособяване на една синтактична единица (словоформа на 
лексема) към изискванията на друга в синтактичната конструкция, при 
което се произвежда граматически правилна фраза (вж. по-подробно у 
Станчева, Александрова/Stancheva, Aleksandrova 2021; Станчева/Stancheva 
2021). Както посочват Зб. Салони и М. Швиджински, конотацията на 
предлози от глаголи т.е. предлоговостта (przyimkowoćś) е „речникова се-
лективна категория на глаголните лексеми“. Нейни стойности са общопри-
етите названия на предлозите, като конотираните от глаголи предлози най-
често са едноелементни (Saloni, Świdziński 2007: 130). Наред с това двама-
та автори отбелязват, че в редица случаи конотативните и акомодационни-
те взаимодействия са свързани. Подчертават също, че докато конотация-
та е изискуемост за физическо наличие на определена синтактична еди-
ница, акомодацията е изискването на определена граматична или лекси-
кална характеристика на някоя от единиците в простата група спрямо дру-
гия ѝ член (Saloni, Świdziński 2007: 112). Казано иначе, неизпълняването 
на конотативното изискване води до елиптичност (непълнота), докато не-
изпълняването на акомодационно изискване поражда неграматичност. Ка-
то техники на свързването на лексемите в прости групи, конотацията и 
акомодацията свидетелстват, че изборът на лексема или на нейна форма не 
е свободен, а е строго регламентиран и се диктува от системните правила 
на езика.  

Диагностичен инструмент за установяване на синтактичната конотация 
е тестът за редукция, а на синтактичната акомодация – тестът за субсти-
туция.  

Понятията конотация и акомодация като инструменти за описанието на 
простите синтактични групи позволяват да се конструират и възможните 
разновидности на всяка от групите с различен граматичен състав, които 
теоретично могат да се сведат до четири (Saloni, Świdziński 2007: 112), а 
именно: 

- наличие на акомодация и конотация в групата (+a, +k) 
- липса на акомодация и конотация в групата (–a, –k) 
- липса на акомодация при наличие на конотация в групата (–a, +k) 
- наличие на акомодация при липса на конотация в групата (+a, –k). 

1. Описание на членовете на групата V → Pr 
1.1. Глаголите и предлозите като граматични класове 

За целите на анализа по-нататък ще поясним, че в Нормативната гра-
матика глаголите се дефинират формално като граматичен клас лексеми, 
които се изменят при морфологичната категория време. Във връзка с опи-
санието на групата V → Pr ще добавим, че в граматичната традиция две от  
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граматичните характеристики на глаголите се извеждат въз основа на син-
тактичното им поведение при свързването им със съществителни имена. 
Така подялбата на глаголите на лични и безлични е въз основа на признака 
свързва ли се глаголът със съществително в конгруентна (съгласувана) 
група. Според техниката на свързването на глаголите със съществителни в 
несъгласуваната (неконгруентната) група пък се обособяват подмножест-
вата на преходни (транзитивни) и непреходни (интранзитивни) глаголи.  

Предлозите в Нормативната граматика се дефинират като грамати-
чен клас неизменяеми лексеми със свързваща функция, т.е. предлозите се 
разглеждат като отворен клас самостойни единици, а не като затворен клас 
от несамостойни единици, чието значение според Академичната граматика 
„не може да се разглежда извън словосъчетанието“ (ГСБКЕ/GSBE 1982: 
414). От гледна точка на синтактичните си свойства предлозите могат да 
участват в прости групи с глаголи, имена и наречия и за разлика от рела-
торите и съюзите не свързват изречения (Малџиева/Maldžieva 2009, Мал-
джиева/Maldzhieva 2017). Ще добавим, че от позициите на историческата 
перспектива спрямо езика в литературата се посочва, че в резултат от пре-
хода към аналитизъм предлозите в съвременния български език придоби-
ват особено важно значение (ГСБКЕ/GSBE 1982: 415), тъй като е налице 
„засилената роля на предлозите в строежа на българското изречение“ (Ни-
цолова/Nitsolova 2008: 451). 

От гледна точка на обхвата на синтактичната съчетаемост в групата V 
→ Pr е необходимо да се посочи, че всички единици от класа на глаголите 
могат да участват като главен член в простата синтактична група V → Pr 
(лични и безлични, преходни и непреходни), а на свой ред и всички пред-
лози (прости и съставни) могат да участват като подчинен член в нея.  

1.2. Иновации в рамките на групата V → Pr 
От нормативна гледна точка и в двата граматични класа – членове на 

разглежданата проста група – се отчита динамика в синхронията. Тя се из-
разява както в попълването на двата класа с нови лексикални единици, 
така и в по-слабо изразеното отпадане от книжовната лексика на глаголи и 
предлози2. Второ, налице е и процес на функционално преобразуване на 
прости групи с предлог (основно с наречие и съществително) в съставни 
предлози. Такива са напр. по повод, по случай, паралелно на, паралелно с, 
успоредно на, успоредно с, отделно от, водоравно на, перпендикулярно на, 
отвесно на, обратно на, досущ като, подобно на).3  

Ще се спрем накратко и върху описанието на две граматични иновации 
в обхвата на групата V → Pr в най-новата ни граматична ни литература от 
последните три десетилетия. Такъв характер имат две явления – елимини-
рането на предлог на при удвояването на допълнението и образуването на 
нови преходни глаголи от непреходни.  
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Изпускането на предлога на при удвояване на допълнението в изрече-
нието се отбелязва в редица по-нови изследвания (вж. Ангелова/Angelova 
1994; Джонова, Велкова/Dzhonova, Velkova 2014; Тишева/Tisheva 2014, 
2019; Vakareliyska 1994, 2002). Заслужава внимание изводът на С. Вакаре-
лийска, основан на две анкетни изследвания с разлика от почти 10 г., че 
употреби от типа мен ми е все едно вм. на мен ми е все едно; нас ни казаха 
вм. на нас ни казаха и пр. „постепенно стават част от съвременната бъл-
гарска разговорна реч“ (Vakareliyska 2002: 189) предвид повишаването на 
толерантността към тях от страна на носителите на езика. Ето защо усло-
вията, при които се наблюдава явлението, придобиват особена важност. Те 
са обобщени от Й. Тишева (Тишева/Tisheva 2019: 83–84), а именно: в нача-
лото на просто изречение; при контактно разполагане на пълната и кратка-
та местоименна форма като елементи на удвоеното допълнение; основно 
при безлични глаголи; най-вече в спонтанна устна или писмена реч, но не 
и в официални предварително подготвени (писмени) изказвания. Причи-
ните за явлението се търсят във високата степен на граматикализация на 
предлога на, довела според Ст. Буров до „изтъркване“, „изхабяване“, 
„умора в употребата“ на формата или конструкцията (Буров/Burov 2015), 
както и в граматичната редундантност на предлога на в глаголни групи 
„със задължителен маркер на падежа на допълнението“ (Тишева/Tisheva 
2019: 89).  

Другият процес, имащ отношение към описанието на групата V → Pr, е 
характеризираното като устойчива тенденция активно образуване на пре-
ходни глаголи от непреходни основно чрез техниката на дерефлективаци-
ята (вж. Иванова/Ivanova 1983; Армянов/Armyanov 1985; Баракова/Barako-
va 1999; Пантелеева/Panteleeva 2005, 2006; Буров/Burov 2015; Костова/ 
Kostova 2018; Рабовянова/Rabovyanova 2021). Наблюденията се основават 
на редица употреби, смятани за устойчиви предимно в устната книжовна 
реч, но регистрирани и в професионалната реч, а и в езика на медиите. 
Като илюстрация на този процес се посочват съчетания като: боря про-
тивника вм. боря се с противника; бягам дистанцията вм. бягам на дис-
танция; жадувам тишина вм. жадувам за тишина; катеря стени вм. 
катеря се по стени; кимам глава вм. кимам с глава; спускам пистата вм. 
спускам се по пистата, страхува ме летенето вм. страхувам се от лете-
нето; тракам зъби вм. тракам със зъби, усмихвам хората вм. усмихвам 
се на хората и пр. Наред с това тенденцията към транзитивация се отбе-
лязва като характерна не само за български, а и за редица европейски ези-
ци. Анализирайки наблюдаваната граматична иновация, Н. Костова стига 
до извода, че този процес води „единствено до формални промени в гла-
голната система (появяват се нови глаголи), но не се изменя семантичната 
система на българския език (новите глаголи изразяват вече съществуващи 
значения)“ (Костова/Kostova 2018: 69). Явлението според авторката трябва 
да се разглежда като резултат от закона за икономия в езика, поради което  
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тя е склонна да смята, че е въпрос на време новите преходни глаголи да 
влязат в кодифицираната норма.  

Можем да обобщим (от позициите на формалното синтактично описа-
ние), че в двата описвани в литературата случая се наблюдават съответно: 
съкращаване на конструкцията от две прости групи V → Pr →N до една 
група V → N при удвояване на допълнението, както и възникване на пара-
лелни глаголни двойки от непреходен и преходен глагол с различна син-
тактична конотация (V → Pr и V→ N).  

1.3. Конотацията в групата V → Pr  
От гледна точка на конотацията редица глаголи конотират предлози, 

но всички глаголи в български се свързват с предлози и без да ги коноти-
рат. Като подчинен член в групата V → Pr предлозите могат да са коноти-
рани или неконотирани от глагола, въз основа на което могат да бъдат 
разпределени в две групи: а) предлози, които могат да са конотирани от 
глаголите и б) предлози, които са винаги неконотирани от глаголите. 

Наблюденията дават основание към конотираните да се отнесат след-
ните предлози: в (във), върху, до, до над, до под, за, зад, из, извън, иззад, 
измежду, изпод, като, край2, към, между, на, над, накрая на, насред2, о, 
около, от, отвъд1, открай, отсам1 оттатък1, по, по към, покрай, по-
между, посред, пред, предвид, през, при, против, с (със), след, сред, срещу. 
В зависимост от лексикалното значение на глагола, с който се свързват, 
посочените по-горе предлози обаче могат да бъдат и неконотирани.  

Срв. напр. Гълъб влетя в стаята (предлогът в е конотиран от глагола 
влетя). 

Тя замина за Бургас в петък (предлогът в не е конотиран от глагола 
замина). 

Към винаги неконотираните предлози спадат: без, благодарение на, вед-
но с, вследствие на, въз основа на, въпреки, допреди, докъм, до сред, заедно с, 
заради, както, колкото, навръх, наред с, насаме с, отделно от, относно, от-
преди, паралелно с, паралелно на, по за, по на, подобно на, по повод, поради, по 
случай, посредством, преди1, пропорционално на, противно на, свръх, редом с, 
според, спрямо, съгласно, съгласно с, съобразно, съобразно с, у, успоредно с, ус-
поредно на, чрез. 

1.4. Акомодацията в групата V → Pr  
За групата V → Pr е характерна лексикалната акомодация на предлога от 

глагола, доколкото предлозите са неизменяем клас лексеми. Тя се изразява в 
това, че когато конотира предлог, главният член глагол в групата може да 
изисква точно определен предлог. Както ще стане ясно по-нататък, смятаме, 
че има случаи на обратна акомодация, т.е. подчиненият член предлог също 
може да акомодира глагола (вж. 2.4.). Наред с това обаче е необходимо да се 
отбележи, че в редица случаи е трудно да се определи дали в двете разно-
видности на групите с конотиран от глагола предлог е налице или не ако- 
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модация на предлога, доколкото едни конотирани от глаголите предлози 
изместват други такива предлози в употребата и нерядко два (а и три) пред-
лога се конкурират при съчетаването си с глаголи. В такива случаи посту-
лираме нестабилна акомодация, която отдаваме на аналитичния характер на 
българския език, водещ и до десемантизация на предлозите вследствие на 
изчезването на падежите от именното формоизменение. 

2. Разновидности на синтактичната група V → Pr 
В групата V → Pr се реализират всичките четири възможни разновид-

ности на простите групи с оглед на наличието на конотация и акомодация 
в тях, които бяха посочени по-горе, а именно: 

V → Pr +a, +k 
V → Pr −a, +k 
V → Pr −a, −k 
V → Pr +a, −k 
Ще посочим още, че настоящото описание на разновидностите на гру-

пата V → Pr няма за цел да прави пълен списък на реализациите на всяка 
разновидност, а да даде достатъчно пълна тяхна илюстрация. 

2.1. Характеристики на синтактичната разновидност V → Pr +a, +k 
Тази разновидност на групата V → Pr включва глаголи, които като 

главен член конотират предлог и го акомодират лексикално. Обособяват 
се две групи глаголи: 

– Глаголи, които конституират една проста група с предлог (конотиран 
и акомодиран лексикално). 
– Глаголи, които конституират повече от една проста група с предлог, 
като във всяка от групите V → Pr предлогът е конотиран и акомодиран 
лексикално. 

2.1.1. Глаголи, които образуват само една проста група с конотиран и 
акомодиран предлог 

а) Глаголи, които конотират и акомодират предлог в. Това са ос-
новно глаголи с представка в-. Тук могат да се отнесат глаголи като: вби-
вам в, вглеждам се в, вглъбявам се в, вграждам в, вдавам се в, вживявам се в, 
взирам се в, вкарвам в, вклинявам се в, влетя в, влюбвам се в, вкопчвам се в, 
вмествам се в, внедрявам в, впивам (се), вслушвам се в, встъпвам в, втренч-
вам (се) в, въплътя се в, вярвам в, забегна в, кълна се в, прицелвам се в, целя се 
в, съмнявам се в и др. Акомодацията на предлога в от глаголи може да се 
окачестви като стабилна и в този смисъл, когато предлогът в е конотиран и 
акомодиран от глагола, е в сила наблюдението в Академичната граматика, 
че: „На повечето глаголни представки и днес отговарят тъждествени пред-
лози и често тяхната употреба е паралелна: глаголните представки изиск-
ват предлог – омоним или синоним“ (ГСБКЕ/GSBKE 1982: 413).  
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б) Глаголи, които конотират и акомодират предлог върху. Тук спа- 
дат едва няколко глагола: връхлитам върху (на), изливам върху, наблягам 
върху (на), надграждам върху, наметна върху (на), нахвърлям се върху 
(на), натрупвам върху (на), отлага се върху (на), отразявам се върху (на). 
Като нормативен проблем е необходимо да се посочи наблюдаваното из-
местване на предлога върху от предлога на поради граматикализацията на 
на. С други думи, акомодацията на предлога върху от глаголи изглежда 
проблематична. 

в) Глаголи, които конотират и акомодират предлог до. Това са ос-
новно глаголи с представка до-: добера се до, доближа до, довлека се до, 
докопам се, долазвам до, долепя се до, допирам се до, достигам до, до-
тичвам до, докуцукам до, доплувам до, прибягвам до/към, отскачам2 до, 
стигам до и др. Акомодацията на предлога до от глаголи – подобно на 
акомодацията на предлога в – също е стабилна поради съотносимостта на 
глаголната представка до- с предлог до.  

Съставните предлози до над и до под са акомодирани според нас само 
от глаголите достигам и достигна. 

г) Глаголи, които конотират и акомодират предлог за. Множество-
то на глаголите с акомодация на предлога за е сравнимо количествено с 
множеството на глаголите, акомодиращи предлог на, както и на тези с 
акомодация на предлог от. Като обяснение на този факт можем да прие-
мем наблюдението в Академичната граматика, че това се дължи на грама-
тикализацията на предлога за (ГСБКЕ/GSBKE 1982: 414). Глаголи, които 
акомодират лексикално предлог за, са: грижа се за, допринасям за, държа 
се за, забравя за, загрижа се за, зажаднея за, закрепвам за, закъснявам за, 
заминавам за, замисля се за, затъжа се за, жадувам за, копнея за, ламтя 
за, мечтая за, минавам за (отговорен), мисля за, мисля се за (безгрешен), 
обвинявам за, обявявам за, обявявам се за, отговарям за, питам за, под-
готвям (се) за, подранявам за, притеснявам се за, провъзгласявам (се) за, 
разпитвам за, смятам за, смятам се за, страхувам се за, тъгувам за, 
хващам (се) за и др. Акомодацията на за от глаголи е устойчива. 

д) Глаголи, които конотират и акомодират предлог из. Множество-
то на глаголите, които акомодират лексикално предлога из, е нестабилно. 
При всички глаголи по-долу е налице синонимна употреба на друг коно-
тиран предлог, синоним на из: блуждая из (в), бродя из (в), витая из (в), 
лутам се из (в), мотая се из (в), разпръсна се из (по) (в), скитам се из (по) 
(в), шляя се из (по), (в), щурам се из (по), (в). Най-вероятна причина за из-
местването на из от други предлози е, че повечето от посочените глаголи са 
без представки, а глаголите с представка из- в съвременния език най-често 
акомодират предлог от, а не из (напр. избутвам от, извеждам от, извличам 
от, изисквам от, измествам от, изскачам от, изтривам от и др.).  
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е) Глаголи, които конотират и акомодират предлог като. Незави-
симо че групата на тези глаголи е малка, е налице устойчива акомодация, 
т.е. не се наблюдава изместване на предлога като от други предлози. Тук 
спадат: виждам се като, изглеждам като, определям се като, прочуя се 
като, славя се като.  

ж) Глаголи, които конотират и акомодират предлог към. Към тази 
група се числят основно глаголи с представка при-: добавям към, насочвам 
се към, подтиквам към, подстрекавам към, препускам към, прибавям към, 
прибягвам към (до), приближавам към (до), привързвам се към, придвиж-
вам се към (до), придърпам към, придържам се към, призовавам към, при-
канвам към, приковавам към, прикрепвам към, прилагам към, прилепвам 
към, приобщавам се към, присламчвам се към, приспособявам се към, при-
съединявам се към, притисна се към, пристрастя се към, пришивам към, 
стремя се към и др. Акомодацията на към от глаголи е стабилна. 

з) Глаголи, които конотират и акомодират предлог на. От гледна 
точка на конотацията и акомодацията на предлога на е налице ясно изра-
зена граматична омонимия. Въз основа на теста за субституция формално 
могат да се разграничат два предлога на – на1 и на2. Предлогът на1 (нари-
чан по традиция дативен) функционира като граматикализирано средство 
във всички случаи, когато конструкцията V → Prна→ Nго, съставена от две 
прости групи V → Prна и Prна→ N е дистрибутивен еквивалент на групата V 
→ Nму. Напр.: 

Дадоха на него наградата и Дадоха му наградата. 
Редица глаголи конотират и акомодират предлог на1: вредя, върна, въз-

разявам, вярвам, говоря, давам, дарявам, докладвам, донасям, допадам, 
дължа, забранявам, заповядвам, изпращам, казвам, моля се, намигам, 
натрапвам се, нося, обещавам, оказвам, осигурявам, оставям, отговарям, 
отказвам, отпускам, пиша, подарявам, подбирам, подмазвам се, позволя-
вам, показвам, помагам, поръчвам, послужа, подсказвам, предавам, пред-
лагам, покланям се, посветя (се), поставям, пошушна, предстои (3-личен), 
предоставям, преотстъпвам, преча, приличам, присмивам се, радвам се, 
служа, трябвам, услужа, усмихвам се, честитя, чудя се и мн. др. Както е 
добре известно, при всички глаголи, акомодиращи на1, е възможно удвоя-
ване на предложната конструкция с кратка дателна форма на местоимение 
съществително. Напр.: 

Забраниха на Иван…/ На Иван му забраниха…/ Забраниха му на 
Иван…  

При безличните и 3-личните глаголи от типа на домъчее ми, доскучее 
ми, липсва ми, плаче ми се, свиди ми се, спи ми се, струва ми се и под. 
свързването с предлога на1 е възможно само при удвояване на допълнени-
ето (вж. и Тишева/Tisheva 2019: 82). Срв. напр.: 

 Доскуча ѝ → Доскуча ѝ на Мария и *На Мария доскуча.  
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Струва му се лесно → Струва му се лесно на Иван и*На Иван се стру-
ва лесно. 

Трябват му хора → Трябват му на Христо хора и *На Христо тряб-
ват хора. 

Групата V → Prна2 не е дистрибутивен еквивалент на групата V → Nму. 
Глаголи с акомодиран предлог на2 са например: деля на, закача на, залагам 
на, мириша на, науча на, поканя на, правя се на, преструвам се на, прили-
чам на, ставам2 на, покатеря се на и др.  

И двата предлога на1 и на2 имат стабилна акомодация от глаголите. 
Нещо повече, на1 измества от2 и с (вж. т. л) и с) по-нататък).  

и) Глаголи, които конотират и акомодират предлог над. Това е 
много малка група глаголи – предимно непреходни глаголи с представка 
над-: извисявам се над, издигам се над, навеждам се над, надвеся се над, 
надвивам над, надвисна над, надделявам над, надсмивам се над, прелитам 
над, прехвърчам над, размишлявам над, стърча над. Акомодацията на 
предлога над от тези глаголи е стабилна.  

й) Глаголи, които конотират и акомодират предлог о. Предлогът о 
в съвременния български книжовен език е изтласкан в периферията на 
книжовния език от други предлози – в, до, за, към (вж. ГСБКЕ/GSBE 1982: 
432–433). Може би единственият глагол, който акомодира предлог о в 
съвременния език, е отъркам се о (в), макар и неговата лексикална ако-
модация да не е стабилна. 

к) Глаголи, които конотират и акомодират предлог около. Само за 
единични глаголи може да се каже, че акомодират предлог около. Такива 
са обикалям около и навъртам се около. Дори и при тях обаче не може да 
се твърди, че е налице стабилна акомодация на предлога около (срв. оби-
калям около/ край/ пред/ зад/ по и навъртам се около/ край). Ето защо смя-
таме за по-коректно предлог около да се отнесе към конотираните, но не и 
акомодираните от глаголи предлози. 

л) Глаголи, които конотират и акомодират предлог от. Смятаме, че 
от гледна точка на конотацията и акомодацията на предлога от е необхо-
димо също да се постулира граматична омонимия, като се обособят функ-
ционално два предлога: от1 и от2.  

Предлогът от1 функционира като граматикализирано средство в конс-
трукции с форми за страдателен залог на глаголите. В този случай предло-
гът от1 е неконотиран, но акомодиран от формите на глагола за страдате-
лен залог. Напр.: Книгата се чете лесно и Книгата се чете лесно от мал-
ки и големи. 

Законът е приет на второ четене и Законът е приет от депутатите 
на второ четене.  

Поради това че предлогът от1 е неконотиран, но акомодиран от страда-
телните форми, той е в разновидността на групата V → Pr +a, −k (вж. и 2.4.). 
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Омонимният на от1 предлог от2 функционира като конотиран и ако-
модиран член на групата V → Pr. За него в определена степен е в сила 
правилото за паралелна употреба на представки и глаголи. Глаголи с ко-
нотация и акомодация на от2 са напр. абстрахирам се от, боледувам от, 
боя се от, вземам от, възмущавам се от, вълнувам се от, възхищавам се от, 
дразня се от, изисквам от, извличам от, искам от, заслепявам се от, засрам-
вам се от, излизам от, изхождам от, интересувам се от, отделям (се) от,  
отдръпна се от, отказвам се от, отклоня (се) от, отнема от, отрека се от, 
отроня се от, отскачам1 от, отскубна от, отчуждя (се) от, отчупя от, 
получавам от, примижавам от, слизам от, срамувам се от, страдам от, 
страхувам се от, съвземам се от, отскубна (се) от и др.  

Необходимо е да се отбележи, че при някои глаголи от тази група като 
вземам, възхищавам се, дразня се, искам, отнемам е налице неустойчива 
акомодация на предлога от2 от глагола. В тези случаи се наблюдава кон-
куренция с граматикализирания предлог на1. Изместването на от2 от на1 
според нас преминава през две стъпки. Най-напред това става в конструк-
цията от двете прости групи V → Prот → Nмест, в които в позицията на N е 
местоимение – напр. дразня се → от → него (някого, всеки). После конст-
рукцията V → Prот → N мест се редуцира до една група: V → Nму. Напр.:  

Искам обяснение от него → Искам му обяснение. 
Отнеха всичко от тях → Отнеха им всичко. 
Възхищавам се от нея → Възхищавам ѝ се. 
В такива случаи при удвояване на допълнението е възможна единстве-

но предложната конструкция с на1 – свидетелство, че предлогът от2 при 
тези глаголи се измества от предлога на1. Напр.:  

Възхищавам се от природата и Възхищавам ѝ се на природата → 
Възхищавам се на природата.  

м) Глаголи, които конотират и акомодират предлог по. Към глаго-
лите, които акомодират лексикално предлог по, могат да се отнесат: блъс-
кам по, катеря се по, полепвам по, тропам по, поръсвам по, посипвам (се) 
по, плъзгам се по, подвеждам се по, спускам се по. Изведеното като сис-
темно в Академичната граматика правило за паралелна употреба на предс-
тавки и предлози е в сила до голяма степен и при свързването на глаголи с 
конотиран предлог по.  

н) Глаголи, които конотират и акомодират предлог под. Тук със си-
гурност могат да се отнесат малка група глаголи: подложа1 под, подвеж-
дам2 под (отговорност), слизам под. Изведеното като системно в Акаде-
мичната граматика правило за паралелна употреба на представки и глаго-
ли при свързването на глаголи с предлог под е в сила. 

о) Глаголи, които конотират и акомодират предлог пред – към тази 
група със сигурност могат да се отнесат няколко глагола: излагам се пред, 
наклеветя пред, послужи (3-личен) пред, предпочитам пред.  
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п) Глаголи, които конотират и акомодират предлог предвид. Тук се 
отнасят само три глагола: имам предвид, нямам предвид, вземам предвид, 
при които акомодацията на предлога предвид е стабилна. Спорно е обаче 
дали не става въпрос за устойчиви съчетания. 

р) Глаголи, които конотират и акомодират предлог през – това са 
само глаголи с представки пре- и про-: преминавам през, прониквам през, 
просмуквам се през, промъкна се през, прескачам през, пресичам през. 

с) Глаголи, които конотират и акомодират предлог с. Това са ос-
новно глаголи с представка с-, но не само: бия се с, взаимодействам с, го-
воря с, замахна с, зареждам (се) с, заяждам се с, злоупотребявам с, играя с, 
кимам с, конкурирам се с, кърпя с, пляскам с, прекалявам с, примирявам се с, 
разбирам се с, режа с ритам с, скарам се с, смеся с, смилам с, споделям с, 
смачкам с, сражавам се с, съветвам се с, съобразявам се с, състезавам се с, 
сътруднича с, съюзявам се с, тракам с, чистя с и др. При тях е налице ус-
тойчива акомодация на предлога с от глагола, в основата на която смята-
ме, че е системното правило за паралелизъм между глаголната представка 
и предлога. 

Струва си обаче да се посочи, че в употребата се наблюдава все по-ус-
тойчиво изместване на предлога с при глагола споделям от на1. Доказател-
ство е предпочитането на дативната конструкция. Напр.:  

Инициативата под наслов „Сподели ми книга, сподели ми знание“ е за 
размяна на любими книги. 

Сподели ми и шегата, че „България е страна, пълна с оптимисти, 
защото реалистите и песимистите отдавна са я напуснали“. 

т) Глаголи, които конотират и акомодират предлог след. Единстве-
но глаголът следва (3-личен) акомодира предлога след, напр.: 

 След изложението следваха подписите. 
у) Глаголи, които конотират и акомодират предлог срещу (про-

тив). Тук ще разглеждаме конотирания предлог срещу като дистрибути-
вен еквивалент на против, доколкото във всички наблюдавани от нас слу-
чаи двата предлога са заменими: боря се срещу, воювам срещу, въстана сре-
щу, протестирам срещу, сражавам се срещу, обявявам се срещу.  

2.1.2. Глаголи, които конотират и акомодират по два и повече пред-
лози  

В тези случаи са налице две или (по-рядко) повече прости групи V → 
Pr, във всяка от които предлогът e конотиран и акомодиран. Тук се отнасят 
редица глаголи. Сред тях ще посочим: благодаря на1/ за, боя се от2/ за, вредя 
на1/ с, възхищавам се на1 (от2)/ за, говоря на1 (с)/ за, докладвам на1/ за, завиж-
дам на1/ за, купувам от2/ за, нанасям върху/ с, придвижвам се с/ от/ до, проник-
вам през/ в, промъквам се през/ в, пристигам от/ в/ с, продавам на1/ за, пъту-
вам от/ до/ с, страхувам се от/ за и мн. др.  
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2.2. Характеристики на синтактичната разновидност V → Pr −a, +k 
Глаголите от тази разновидност на групата конотират предлог, без 

обаче да го акомодират лексикално. Тук могат да се отнесат редица глаго-
ли като: вися, вървя, дойда, живея, застана, излизам, крия се, лежа, нами-
рам, намирам се, оказвам се, отида, падам, поставям, преминавам, разпола-
гам се, седя, слагам, случа се, стоя, стъпвам, търся, хвърля и др. Напр.:  

Къщата се намира (до, пред, зад, между, при, над, отсам, край и др.) 
езерото. 

Момчето отиде до (пред, зад, под, при и др.) дървото. 
Сложихме ключа (в, върху, на, между, под, пред, при, сред и др.) кни-

гите. 

2.3. Характеристики на синтактичната разновидност V → Pr − a, − k 
В тази разновидност на разглежданата група участват всички предлози, 

които винаги са неконотирани (вж. по-горе). Глаголите в тази разновид-
ност на групата могат да се свързват и с предлози, които са конотирани, но 
от други глаголи. 

Хората се отчуждават покрай пандемията.  
Той се казва Иван по случайност. 
Наричат го Черния без притеснение. 
И аз се радвам наред с тях. 
Замина за Варна заедно с Елена.  
Пораснал си колкото него.  
Пее подобно на (като) славей. 
Пристигнаха от Прага по повод конференцията. 
Те не дойдоха противно на очакванията. 
Влязоха в залата отделно от останалите. 
Вървяха по улицата редом с другите. 
Говориш както него. 
Имам тази книга отпреди теб. 
Справиха се въпреки пречките. 
Свързах се с него чрез Иво. 

2.4. Характеристики на синтактичната разновидност V → Pr +a, −k  
Към тази разновидност на простата група V → Pr могат да се отнесат 

два случая.  
2.4.1. Първият случай обхваща формите на глаголите за страдателен залог, 
които акомодират граматикализирания предлог от1, който беше разгледан 
вече в 2.1. Напр.:  

Аз съм поканен на срещата и Аз съм поканен от Иван на срещата. 
Прозорецът е счупен и Прозорецът е счупен от бурята. 

2.4.2. При втория случай се наблюдава обратна акомодация, без отново да 
е налице конотация на предлога от глагола. Подчиненият член предлог 
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има изисквания при категориите време и вид на глаголите, с които се свър-
зва. Тук могат да се отнесат предлозите допреди, до след. При категорията 
време е налице морфологична акомодация на темпорална форма на глаго-
ла от предлога, докато при категорията вид е налице лексикална акомода-
ция на глагола от предлога.  
2.4.2.1. Смятаме, че предлогът допреди не се свързва: 

а) с форми на глагола за бъдеще предварително време; 
Срв. напр.: Пя (пееше, пя, е пяла, беше пяла, щеше да пее) допреди 

час и *Ще е пяла допреди час. 
б) с формите за перфект на глаголи от свършен вид; 
Срв. напр.: Допреди час тя беше решила две задачи и *Допреди час 

тя е решила две задачи.  
2.4.2.2. Смятаме, че предлогът до след не се свързва: 

а) с форми на глаголите за аорист, перфект и плусквамперфект.  
Срв.: Математикът очаква до след три седмици нов пик на заразе-

ните и *Математикът обяви до след три седмици нов пик на заразените. 
Правителството решава до след два дни за мерките и 
*Правителството е решило до след два дни за мерките. 
*Ако ти беше решил до след седмица за пътуването, можеше да пла-

нираме задачите. 
Случаите на обратна акомодация се нуждаят от допълнително преци-

зиране. 

2.5. Конотация и акомодация на предлози от глагола съм (бъда) 
Конотацията прави ясно видима омонимията при съм (бъда) от гледна 

точка на граматичните класове, които са конотирани от глагола. Съм1 (за 
екзистенция) конотира име, докато съм2 (намирам се) конотира предлог, а 
съм3 (състояние) конотира наречие или конотира и акомодира предлог в. 
Срв. напр.:  

Котката е бозайник (сива /една) – като илюстрация на съм1 → N (A) 
(Num). 

Котката е на/под/върху масата – като илюстрация на съм2 → Pr, (с 
конотиран, но неакомодиран предлог). 

Котката е добре – като илюстрация на съм3 → Adv и Котката е в го-
товност – като илюстрация на съм3 → Pr (с акомодация на предлог в). 

Би могло при това да се заключи, че съм2 (намирам се) се отнася към 
разновидността V → Pr −a, +k, групите с предлог при съм3 – към разно-
видността V → Pr +a, +k.  

 
3. Словоредни особености в групата V → Pr 

Ако в изречението са възможни прости групи V → Pr и N → Pr с едни 
и същи предлог, но се реализира само едната от тях, словоредът се оказва 
от съществено значение за определянето на това коя от двете предложни 
групи е реализирана. Срв. напр.: 
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Всеки от нас очаква нещо (N → Pr-от) и Всеки очаква нещо от нас 
(V → Pr-от).  

А ние с гайдите какво да кажем! (N → Pr-с) и А ние какво да кажем с 
гайдите! (V → Pr-с).  

Иванов от партера ме повика (N → Pr-с) и Иванов ме повика от 
партера (V → Pr-от). 

 
4. Изводи 

Анализът на разновидностите на групата V → Pr от гледна точка на 
конотацията и акомодацията позволява да се направят следните обобще-
ния.  

Конотацията на предлози от глаголи е лексикална (речникова) селек-
тивна категория на глаголните лексеми с устойчив характер. Наблюдава-
ната през последните десетилетия тенденция към транзитивация – т.е. от 
непреходни глаголи, конотиращи предлог, да се образуват нови преходни 
глаголи, конотиращи име, не променя конотативните свойства на глагол-
ните лексеми, както смятат някои изследователи.  

При глаголите, които конотират и акомодират предлог, е налице от-
слабване на лексикалната акомодация на предлозите върху, из, около и о от 
глаголите. Устойчива е акомодацията от глаголи на предлозите в, за, към, 
на1, на2, от1, от2, с, против (срещу). В основата на тази стабилност до го-
ляма степен е системното правило за паралелна употреба на глаголни 
представки и предлози. В последната разновидност на групата (без коно-
тация, но с акомодация) се открояват две явления. Граматикализацията на 
предлога от, акомодиран от страдателните форми на глаголите, е основа-
ние да се постулира омонимия при предлога от – от1 е неконотиран, но 
акомодиран от страдателните форми на глаголите, а от2 е конотиран и 
акомодиран лексикално от група глаголи (основно с представка от-). Вто-
рото явление е обратната акомодация – когато неконотирани предлози при 
свързването си с глаголи могат да ги акомодират – морфологично (при 
категорията време) или лексикално (при категорията вид).  

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1 За означаването на това синтактично свойство на глаголите Л. Тениер (Tes-
niére 1959) по-късно използва термина валентност, добил широка популярност в 
лингвистиката. Предпочитането на термина конотация в проекта Нормативна 
граматика е свързано с това, че конотацията представя обобщено правилата за 
граматична изискуемост при свързването на лексеми от различни граматични 
класове. 

2 Някои единици от класа на предлозите днес функционират основно в лите-
ратурни текстове от 19. и началото на 20. в. (напр. връз, връх, въз, досам, досами, 
досежно, кръз, наместо, подире), поради което те се изключват от нашето описа-
ние.  
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3 Академичната граматика ги определя като предложни изрази с характер на 
устойчиви съчетания, които функционират като предлози (ГСБКЕ 1982: 411).  
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