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ПЕРФОРМАТИВНИТЕ ГЛАГОЛИ ПОЗВОЛЯВАМ, 
РАЗРЕШАВАМ, СЪГЛАСЯВАМ СЕ С ОГЛЕД 

НА ЛЕКСИКОГРАФСКОТО ИМ ПРЕДСТАВЯНЕ1

Abstract: The article examines the performatives позволявам, разрешавам, съгла-
сявам се in the modern Bulgarian language. Their lexicographic representation in existing 
explanatory dictionaries is considered in comparison with their functional aspect. The aim 
is to establish to what extent the dictionary definitions reflect similarities and differences in 
the semantics of the verbs. 

Key words: performative verbs, permissions, lexicography, corpus-based approach

Както е известно, лексикографията се променя с развитието на компю-
търните технологии благодарение на възможностите, които те предоставят. 
Затова не случайно днес успешно се съчетават традиционен и корпусно ба-
зиран подход, като основен ресурс за съставянето на различни видове речни-
ци стават именно електронните корпуси. Прилагането на корпусен подход в 
лексикографската практика позволява да се обективизират лексикографските 
решения и способства за по-прецизното описание на лексикографските еди-
ници (вж. Благоева, Колковска 2006; Благоева, Колковска 2011).

Обект на изследване в доклада се перформативните глаголи позволявам, 
разрешавам, съгласявам се, с които се иска и дава позволение в българския 
език. Проследява се лексикографското им представяне в съществуващи тъл-
ковни речници в съпоставка с функционалния им аспект, при изследването на 
който се прилага корпусно базиран подход. Целта е да се установи до каква 
степен речниковите дефиниции отразяват сходствата и различията в семанти-
ката на изследваните глаголи. 

За проучването на лексикалната семантика на разглежданите глаголи 
се проследява представянето им в различни тълковни речници на българ-
ския език: Речник на съвременния български книжовен език (РСБКЕ 1957;  
РСБКЕ 1959), Съвременен тълковен речник на българския език (СТРБЕ  
1995), Български тълковен речник (БТР 1997), Речник на българския език 
(РБЕ 2008).

За проучването на функционалния аспект се използва Българският на-
ционален корпус (БНК), създаден в Института за български език „Проф. Л. 
Андрейчин“ от сътрудници в Секцията по компютърна лингвистика и Сек-
цията за българска лексикология и лексикография (http://ibl.bas.bg/BGNC_
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bg.htm). Софтуерните средства за осъществяване на изследването са: система 
за търсене в БНК (http://search.dcl.bas.bg/) и Corpus Query System на Sketch 
Engine (http://www.sketchengine.co.uk/). 

1. Позволявам/позволя

Направените наблюдения показват, че в тълковните речници най-често се 
посочват две значения, с които функционират тези глаголи.

Според тритомния РСБКЕ те имат следната семантика: 1. Давам право, 
съгласявам се някой да направи нещо; разрешавам. Те не позволяваха вече на 
децата си да се събират и играят заедно. Елин Пелин. 2. Давам възможност 
да се прави нещо; допускам, давам. На два метра от върха едно издадено 
камъче позволяваше да се стъпи добре с единия само крак. Ал. Константинов.

Според СТРБЕ значенията на глаголите са: 1. На кого. Давам право, въз-
можност на някого да извърши нещо; разрешавам. 2. Давам възможност да се 
направи нещо; допускам. Моята работа не ми позволява да спортувам.

В БТР също са посочени две значения: 1. Давам някому право да извър-
ши нещо; разрешавам. Позволих му да замине. 2. Давам възможност; допус-
кам. Здравето не ми позволява да работя много.

Само в многотомния РБЕ за тези глаголи са обособени три значения:  
1. Давам някому право да извърши нещо; разрешавам. Не позволи на дъщеря 
си да иде за вода, самичък не го сдържаше на едно място. Й. Йовков. 2. Да-
вам възможност да се извърши нещо; допускам. Гордостта на художника не 
му е позволила да отговаря на критики и да влиза в разправии. П. П. Славей-
ков. 3. За израз на молба да се получи позволение, разрешение за нещо. Ако 
позволите, ще взема за момент речника за справка. Не трябва да се забравя 
обаче, че при създаването на многотомния РБЕ от 2005 г. насам се прилага 
корпусно базиран подход, което неминуемо намира отражение в представе-
ната информация (вж. Благоева, Колковска 2006).

Както става ясно от съпоставката между дефинициите, в различните реч-
ници за глаголите позволявам/позволя се посочват едни и същи значения, като 
първото от тях се свързва със семантиката ‘давам позволение’. Изключение 
прави многотомния РБЕ, където е уговорено и значението ‘искам позволение’ 
(знач. 3.). В останалите тълковни речници това значение не е обособено.

Наблюденията от изследването на лемите позволявам/позволя в посоче-
ните електронни корпуси за български език дават следните резултати. Спо-
ред БНК лемата позволявам/F/ има 42 835 брой срещания, докато лемата 
позволя/F/ се среща 61 408 пъти. Според Sketch Engine данните са съответно 
48 258 срещания на позволявам и 63 495 срещания на позволя. Приведените 
количествени данни показват, че свършеният глагол позволя има повече упот-
реби от несвършения позволявам.

Използването на функцията Word Sketch на Sketch Engine дава възмож-
ност да се проследят типичните колокации на разглежданите глаголи. По от-
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ношение на позволявам с най-голяма фреквентност е предложното съчетание 
позволявам на (някого) – 6 422 срещания. Със сравнително по-малка фреквент-
ност са предложните съчетания: позволявам в (случай, време, степен, начало, 
момент и др.) – 216 срещания; позволявам при (необходимост, условие) – 77 
срещания; позволявам с и наречие (лекота, точност и др.) – 77 срещания; 
позволявам от (регулатор, време) – 66 срещания и др. (вж. фигура 1.).

Фиг. 1. Колокации на лемата позволявам според Sketch Engine

По отношение на позволя с най-голяма фреквентност отново е предложно-
то съчетание с предлога на – позволя на (някого) – 6 656 срещания. Предложни 
съчетания с по-малка фреквентност са: позволя от (закон, законодателство, 
производител и др.) – 706 срещания; позволя със (закон) – 703 срещания; поз-
воля в (даден момент, бъдеще, продължение на и др.) – 234 срещания; позволя 
за (път, миг, употреба) – 103 срещания и др. (вж. фигура 2.).

Както се вижда от представените колокации на позволявам/позволя, и в 
двата случая най-често срещани са предложните съчетания с на. Този факт е 
отразен и при лексикографското представяне на тези глаголи в разглежданите 
тълковни речници, без обаче да бъде конкретизирано, че позволението за из-
вършване на дадено действие е позволение по принцип. В речниковите дефи-
ниции на разглежданите глаголи не са отразени различните нюанси, които на-
мират израз в останалите предложни съчетания и които са свързани с някакво 
условие, напр. извършване на действието в определена степен, извършване 
на действието в конкретно време, извършване на действието с помощта на 
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някого, извършване на действието в съответствие с дадена нормативна рамка 
и др. Във всички тези случаи се наблюдава стесняване на лексикалното зна-
чение. 

Йерархичните (в широк смисъл на думата) отношения между искащия 
и даващия позволение се имплицират чрез речниковите дефиниции и се екс-
плицират чрез използваните примери.

2. Разрешавам/разреша

Направените наблюдения върху лексикографското представяне на пер-
формативните глаголи разрешавам/разреша показват, че в тълковните реч-
ници и при тях по подобие на позволявам/позволя най-често се посочват две 
значения.

Според тритомния РСБКЕ разрешавам/разреша имат следната семанти-
ка: 1. Давам свобода на някого да прави нещо; позволявам. Рядко някой път 
ще разреши на децата да прескочи някое с кошничка и да донесе малко гроз-
де. Ст. Ц. Даскалов. 2. Намирам, търся или давам правилен отговор на нещо. 
Че нали вече всички проблеми ги разрешихме? Смирненски. 

Според СТРБЕ значенията са: 1. Какво, на кого. Давам свобода; позво-
лявам, допускам. Разрешавам да отидеш на кино. 2. Какво. Намирам, търся 
изход, решение; решавам. Разрешавам проблем.

Фиг. 2. Колокации на лемата позволя според Sketch Engine
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Само в БТР са посочени 3 значения: 1. Давам свобода, право за извърш-
ване на нещо; позволявам, допускам. Разрешават ми да замина. 2. Намирам 
решение; решавам, отгатвам. Разреших загадката. 3. Постигам споразуме-
ние, уреждам, намирам изход от нещо. Разрешихме конфликта. Това тре-
то значение в БТР всъщност се включва във второто значение от РСБКЕ и  
СТРБЕ.

Съпоставката между дефинициите показва, че в различните речници за 
глаголите разрешавам/разреша се посочват едни и същи значения по подобие 
на позволявам/позволя. От тях отново само първото се свързва със семантика-
та ‘давам позволение’. В разглежданите източници никъде не е експлицира-
но, че с разрешавам/разреша може да се иска позволение в българския език.

Прави впечатление обаче, че в СТРБЕ и в БТР като синоними към първо-
то значение са посочени позволявам и допускам, които се свързват и с двете 
значения на позволявам/позволя, докато в РСБКЕ като синоним е даден само 
глаголът позволявам, без да се изяснява в кое от значенията му.

Изследването на лемите разрешавам/разреша в различните електрон-
ни корпуси за български език дава следните резултати. Според БНК лемата 
разрешавам/F/ има 10 139 срещания, докато лемата разреша/F/ се среща 31 
867 пъти. Според Sketch Engine данните са съответно 11 472 срещания на 
разрешавам и 31 742 срещания на разреша. Приведените количествени дан-
ни показват, че свършеният глагол разреша има повече употреби от несвър-
шения разрешавам, както е и при позволя/позволявам. Също така те дават 
основание да се твърди, че независимо от еднаквите речникови дефиниции 
на разрешавам/разреша и позволявам/позволя (в знач. 1.), т.е. в значение-
то ‘давам позволение’, позволявам/позволя се употребяват много по-често в 
българския език.

Използването на функцията Word Sketch на Sketch Engine показва, че 
типичните колокации на разрешавам са: разрешавам на (някого) – 786 сре-
щания; разрешавам за (употреба, определен период и др.) – 218 срещания; 
разрешавам от – 191 срещания; разрешавам в – 143 срещания; разрешавам 
по – 75 срещания и др. (вж. фигура 3.).

По отношение на разреша с най-голяма фреквентност е предложното 
съчетание с предлога със – разреша със (закон, заповед) – 3 355 срещания. 
Предложни съчетания с по-малка фреквентност са: разреша от (закон, орган 
и др.) – 2 861 срещания; разреша на (някого) – 1 634 срещания; разреша за 
(употреба) – 1 249 срещания; разреша в (съответствие с нещо) – 640 среща-
ния и др. (вж. фигура 4.).

От представените данни става ясно, че при разрешавам/разреша има 
разлика в най-фреквентните колокации при несвършения и свършения гла-
гол, което не може да се предположи от лексикографското им представяне в 
разглежданите тълковни речници. Отново, както и при позволявам/позволя, 
в речниковите дефиниции не са отразени различните нюанси, с които могат 
да функционират разглежданите глаголи. Също така не е конкретизирано, че 
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Фиг. 3. Колокации на лемата разрешавам според Sketch Engine

Фиг. 4. Колокации на лемата разреша според Sketch Engine
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разрешението за извършване на дадено действие е разрешение по принцип, а 
йерархията между искащия и даващия позволение и тук е имплицирана чрез 
речниковите дефиниции и експлицирана чрез използваните примери. 

3. Съгласявам се/съглася се

Направените наблюдения върху лексикографското представяне на пер-
формативните глаголи съгласявам се/съглася се показват, че в тълковните 
речници при тях за разлика от позволявам/позволя и разрешавам/разреша по-
често се посочват три значения.

Според тритомния РСБКЕ съгласявам се/съглася се имат следните значе-
ния: 1. Давам съгласието си за нещо. Гроздан беше предложил на Монката да 
се сдружат и да работят заедно... Добър и сговорчив, Монката беше се съ-
гласил на драго сърце. Йовков. 2. Възприемам чуждо мнение, изразявам еди-
номислието си с някого. Като се съгласяваше по много въпроси с бай Мичо, 
чорбаджи Марко беше на съвсем друго мнение по въпроса за въстание. Ва-
зов. 3. Признавам, потвърждавам нещо. То (радиото) ме буди сутрин... Мно-
го рано почва, съгласете се. // Обикн. с отриц. – не одобрявам, не приемам 
нещо. Той беше човек положителен и не можеше да се съгласи, че времето 
може да се губи само с шеги. Йовков.

Според СТРБЕ значенията са: 1. Изразявам, давам съгласието си (в 1 
знач., т.е. в значение ‘утвърдителен отговор’). Той се съгласи да пътуваме 
заедно. 2. С кого/с какво. Постигам съгласие (във 2 знач., т.е. в значение ‘спо-
разумение, единомислие, обща гледна точка’), възприемам чуждо мнение. Не 
мога да се съглася с тебе. 3. Признавам, потвърждавам. Съгласи се, че не 
мога постоянно да пътувам!

Само в БТР са посочени две значения: 1. Давам съгласието си за нещо, 
възприемам и поддържам същото мнение като друг. Съгласявате ли се да 
работите заедно? 2. Признавам, потвърждавам, одобрявам. Съгласете се, че 
това не е хубаво. Тук в значение 1. са обединени значения 1. и 2. от РСБКЕ 
и СТРБЕ.

Както става ясно от съпоставката между дефинициите, в различните реч-
ници за глаголите съгласявам се/съглася се се посочват едни и същи значения 
по подобие на досега разгледаните перформативни глаголи. От тях отново 
само първото се свързва със семантиката ‘давам позволение’. За разлика от 
позволявам/позволя и разрешавам/разреша обаче при съгласявам се/съглася 
се съгласието/несъгласието за извършване на дадено действие не е съгласие 
по принцип, а съгласие/несъгласие за извършване на конкретно действие.

В разглежданите източници отново никъде не е уговорено, че с глаголите 
съгласявам се/съглася се може да се иска позволение в български. 

Изследването на лемите съгласявам се/съглася се в различните електрон-
ни корпуси дават следните резултати. Според БНК лемата съгласявам се/F/ 
има 345 на брой срещания, докато лемата съглася се/F/ се среща 1 875 пъти. 
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Според Sketch Engine данните са съответно 4 778 срещания на съгласявам 
се и 36 666 срещания на съглася се. От приведените количествени данни се 
вижда, че свършеният глагол отново има повече употреби от несвършения. 

Използването на функцията Word Sketch на Sketch Engine показва, че 
типичните колокации на съгласявам се са: съгласявам се с/със (нещо) – 459 
срещания; съгласявам се на (нещо) – 135 срещания; съгласявам се за – 19 
срещания и др. (вж. фигура 5.).

Фиг. 5. Колокации на лемата съгласявам се според Sketch Engine

По отношение на съглася се с най-голяма фреквентност отново е пред-
ложното съчетание с предлога с/със – съглася се с/със (нещо) – 1 695 среща-
ния. Предложни съчетания с по-малка фреквентност са: съглася се на (нещо) 
– 687 срещания; съглася в – 88 срещания и др. (вж. Фигура 6.).

Представените данни показват, че при съгласявам се/съглася се по подо-
бие на позволявам/позволя няма разлика в най-фреквентните колокации при 
несвършения и свършения глагол. За разлика от позволявам/позволя обаче при 
съгласявам се/съглася се най-често срещаното съчетание е с предлога с/със, 
както е и при разреша. Но докато при съгласявам се/съглася се с се посочва 
това, с което говорещият се съгласява (предложение, искане и т.н.), то при 
разреша със се уточнява начинът, по който се дава разрешението (напр. закон).

Направените наблюдения върху лексикографското представяне на пер-
формативните глаголи позволявам, разрешавам, съгласявам се, съпоставени 
с резултатите от корпусното проучване на функционалния им аспект, показ-
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ват, че корпусните данни може да бъдат основа за открояване на сходствата и 
различията в семантиката на тези глаголи. Едновременно с това колокациите, 
извлечени чрез функцията Word Sketch на Sketch Engine, дават възможност да 
се уловят различните нюанси в значенията на разглежданите глаголи, част от 
които биха могли да намерят отражение и в речниковите дефиниции.

БЕЛЕЖКИ
1 Изследването е проведено с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“, 

Проект ДТК 02–52/2009 „Комплексно изследване на българската лексика и фразе-
ология като част от културното наследство и националната идентичност“.
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