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Атанаска Атанасова
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ 
НА ИНГРЕСИВНИТЕ ГЛАГОЛИ С ПРЕФИКС ЗА-

1. УВОД

Глаголната префиксация като езиков процес и префигираните глаголи пре-
дизвикват интерес в българското езикознание от втората половина на ХХ в. на-
сам. Като резултат в българската лингвистика са представени различни изслед-
вания, които описват отделни страни от това явление – словообразуване, видо-
образуване, морфофонетика. Макар че глаголната префиксация е задоволително 
изследвана като цяло, спецификите на отделните типове префигирани глаголи 
рядко са обект на самостоятелни проучвания. По тази причина в настоящата ра-
бота вниманието е насочено конкретно към словообразувателните особености 
на ингресивните (начинателните) глаголи с префикс за-, като целта е да се про-
следи дали те се вписват в общата рамка и ако не, какви са техните особености.

Когато се говори за глаголно словообразуване, много често то се обвързва 
с категориите вид на глагола и начини на глаголно действие, което има своето 
логично обяснение – именно това са категориите, които са в най-тясна връзка 
с образуването на нови глаголи, и затова неслучайно този проблем намира от-
ражение във всички граматики на българския език. Тъй като обект на разглеж-
дане са именно ингресивните глаголи с префикс за-, т.е. глаголите с ингресивен 
начин на действие, вниманието тук е насочено конкретно към взаимодействи-
ето между словообразуване и вид на глагола.

2. МАТЕРИАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Проучването е осъществено върху материал от 554 префигирани (вклю-
чително и полипрефигирани1) глагола с префикс за-, извлечен от Български 
тълковен речник (вж. БТР 1997) и допълнен от честотната статистика на гла-
голите в корпус от 342 642 думи, ресурс на Секцията по компютърна линг-
вистика в Института за български език при БАН (вж. http://dcl.bas.bg/polezni/
interesni/). 

1 Под полипрефигирани глаголи в настоящото изследване се разбират всички гла-
голи, които в морфемната си структура съдържат два и повече префикса, като първи в 
линейния ред от морфеми е именно префиксът за-.
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3. СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ
НА ИНГРЕСИВНИТЕ ГЛАГОЛИ С ПРЕФИКС ЗА-

3.1. Общи особености

Когато се говори за словообразуване и словообразувателни особености на 
глаголите, първите въпроси, на които трябва да се отговори, са: какъв е видът 
на мотивиращата основа, кой е формантът, с който се образуват съответните 
производни глаголи, каква е словообразувателната им парафраза, към кой оно-
масиологичен тип принадлежат. С оглед на поставените въпроси и на анали-
зирания материал трябва да се каже, че разглежданите в настоящото изслед-
ване глаголи са девербални глаголни образувания с префикс за-, които имат 
словообразувателна парафраза ‘почвам/започвам да извършвам действието, 
посочено от мотивиращия глагол’ и които принадлежат към модификационния 
ономасиологичен тип според теорията на М. Докулил.

3.2. Взаимодействие между
словообразуване и вид на глагола

Като словообразувателни форманти префиксите променят преди всичко 
значението на глагола, като го стесняват и конкретизират, и по този начин при-
числяват новополучения производен глагол към определен начин на глаголно 
действие, с което се реализира тяхната словообразувателна функция. Едва на 
второ място се реализира възможността префиксът да има и словоизменител-
на функция и да окаже влияние върху вида на новообразувания глагол.

3.2.1. Взаимодействие между словообразуване и вид
на глагола при префигираните ингресивни глаголи с префикс за-

Взаимодействието между префиксацията като словообразувателен про-
цес и вида на глагола е обект на описание във всички граматики на българския 
език. Основният въпрос, на който изследователите обръщат внимание, е свър-
зан с реда на присъединяване на афиксите и е отдавна проучен и установен в 
българистиката (вж. напр. Андрейчин 1938/2010; Матеев 1952; Маслов 1963; 
Иванчев 1970; Андрейчин 1978; Маслов 1982; ГСБКЕ 1998; Пашов 1999; Куца-
ров 2007; Ницолова 2008 и др.). Според наложилото се мнение префигирани 
глаголи се образуват по два начина:

a) глагол от несвършен вид + префикс = глагол от свършен вид2 (НСВ3 → 
СВ-14);

б) глагол от свършен вид + префикс = глагол от свършен вид (СВ → СВ-1).

2 Отделните изключения, при които въпреки префиксацията видът на глагола остава 
несвършен, са описани подробно в граматиките. Тези глаголи не са образувани с префикс 
за- с ингресивно значение и поради тази причина не се разглеждат тук.

3 За означаване на вида се използват традиционните съкращения: НСВ – несвършен 
вид, СВ – свършен вид, ДВ – двувидов глагол.

4 Цифрата след съкращението за вида посочва словообразувателната стъпка, на която 
се образува конкретният глагол, напр.: чета (НСВ) → зачета (СВ-1) → зачитам (НСВ-2).
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В първия случай префиксът има словообразувателна функция, едновре-
менно с която се реализира и словоизменителната му функция, докато във 
втория случай функцията на префикса е само словообразувателна, тъй като 
води единствено до промяна в лексикалното значение, без да променя вида 
на глагола. 

По отношение на префикса за- с ингресивно значение повечето изследо-
ватели приемат, че поради семантични ограничения той се прибавя само към 
несвършени по вид глаголни основи (Андрейчин 1978; Пернишка 1979; Маслов 
1982; ГСБКЕ 1998; Ницолова 2008). В някои по-ранни изследвания обаче е пред-
ставено мнението, че за- с ингресивно значение понякога може да се присъе-
динява и към свършени по вид глаголи (Венедиктов 1955: 175, 184), а в по-нови 
публикации се твърди, че за- с ингресивно значение се присъединява само към 
свършени по вид глаголи (Петрова 2007: 36–37). 

Анализът на материала показва, че в 464 случая системно се образува как-
то глагол от свършен вид, така и глагол от несвършен вид с този префикс с това 
значение. Във всички тези случаи с изключение на заобикна/заобиквам пре-
фиксът за- с ингресивно значение се присъединява към глаголна основа от нес-
вършен вид, а от новополучения глагол от свършен вид чрез прибавянето на 
имперфективиращ суфикс се образува съответният глагол от несвършен вид, 
напр. гледам (НСВ) → загледам (СВ-1) → заглеждам (НСВ-2), духам (НСВ) → 
задухам (СВ-1) → задухвам (НСВ-2), крача (НСВ) → закрача (СВ-1) → закрачвам 
(НСВ-2). При заобикна/заобиквам обаче би трябвало префиксът за- с ингресив-
но значение да се присъединява към глаголна основа от свършен вид, което 
повдига определени въпроси като дали този случай е изключение, при което се 
преодоляват семантичните ограничения, наложени от семантиката на префик-
са и семантиката на свършения вид, дали тези глаголи са реално възможни, 
или са само потенциални и пр. Словообразувателните парафрази на заобикна 
и заобиквам са съответно ‘започвам да обикна’ и ‘започвам да обиквам’. Те по-
казват, че няма как да се образува глагол заобикна поради семантични ограни-
чения, наложени от семантиката на вида и семантиката на префикса. За разлика 
от това заобиквам е реално възможен, а образуването му става чрез присъеди-
няване на префикс за- с ингресивно значение към несвършения по вид глагол 
обиквам, т.е. глаголът заобиквам е от свършен, а не от несвършен вид, защото 
последният прибавен афикс е именно префиксът. Този глагол е дефективен5 по 
вид, тъй като няма как от него да се образува нов глагол от несвършен вид. 

Според анализирания материал дефективност се наблюдава в общо 61 
случая. В 59 от тях с префикса за- с ингресивно значение се образуват глаголи 
само от свършен вид, напр. заплувам, запротестирам, заусуквам, като всички 
с изключение на зажаля, засипя2 (‘започвам да сипя’) и затрудя се са от трето 
спрежение. В останалите два случая глаголите са класифицирани като двувидо-
ви – задействам и заизмъквам.

Количествените данни са обективно основание да се твърди, че префиги-
раните ингресивни глаголи с префикс за- като цяло се подчиняват на слово-

5 Подробно за възможните причини за появата на дефективност при ингресивните 
глаголи с префикс за- вж. при Пернишка 1979.
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образувателните особености на българския език, тъй като системно се образу-
ва както глагол от свършен, така и глагол от несвършен вид (88,19%). Сравни-
телно малка част от тях правят изключение и се характеризират с дефективност 
в слово- и видообразуването (11,43% само от свършен вид и 0,38% двувидови). 

3.2.2. Взаимодействие между словообразуване
и вид на глагола при полипрефигираните

ингресивни глаголи с префикс за-

Взаимодействието между образуването на полипрефигирани глаголи и 
вида на глагола е обект на по-задълбочено изследване единствено в доктор-
ската дисертация на А. Атанасова (Атанасова 2011). Освен нея внимание на 
взаимодействието между вторичната префиксация и видообразуването обръ-
щат само трима автори – Гр. К. Венедиктов (Венедиктов 1955), Ю. С. Маслов 
(Маслов 1982) и Ст. Петрова (Петрова 2007). И четиримата изследователи при-
емат, че при глаголите с два и повече префикса за определяне на вида е важна 
поредността на присъединяване на афиксите, т.е. при глаголи, които съдържат 
едновременно префикс (един или повече) и суфикс, видът се определя в зави-
симост от последния прибавен афикс.

С оглед на разглеждания проблем в настоящата работа се представят само 
мненията, които засягат словообразувателните особености на ингресивните 
глаголи за префикс за-.

Според Гр. К. Венедиктов образуването на ингресивни полипрефигирани 
глаголи с префикс за- става по следния начин6:

 СВ-3 заизхвърлям

 ↑ ↑ 

 НСВ-1 НСВ-2 хвърлям изхвърлям
 ↑  ↑ ↑ ↑ 

СВ → СВ-1 хвърля → изхвърля

Както става видно от схемата, мотивираща основа за образуването на по-
липрефигирания глагол е несвършеният глагол изхвърлям, а новообразуваният 
глагол заизхвърлям е от свършен вид, което съответства на общото мнение, 
че видът на глагола се определя в зависимост от последния прибавен афикс. 
Гр. К. Венедиктов посочва, че тук префиксът освен словообразувателна има и 
перфективираща (словоизменителна) функция.

Авторът обаче изказва мнение, че за- с ингресивно значение понякога се 
присъединява и към глаголни основи от свършен вид (Венедиктов 1955: 175, 
184), с което влиза в противоречие с общоприетото мнение, че това е невъзмож-
но поради семантични ограничения. Той не изяснява в какви случаи става това, 
но посочва, че тогава префиксът има единствено словообразувателна функция, 
тъй като се променя само значението на мотивиращия префигиран глагол.

6 Съществуващите мнения са представени чрез формализация с цел по-лесно про-
следяване на приликите и разликите между посочените от четиримата автори начини на 
слово- и видообразуване при полипрефигираните глаголи. Запазват се обаче конкретните 
примери, посочени от всеки от изследователите.
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Според Ю. С. Маслов начинът за образуване на ингресивни полипрефиги-
рани глаголи  може да се онагледи чрез следната схема:

 СВ-3 заизяждам
 ↑ ↑

 НСВ-2 изяждам 
 ↑  ↑ 
 НСВ → СВ-1 ям →изям

С оглед на разглеждания проблем може да се каже, че тази словообразува-
телна верига съответства на посочения от Гр. К. Венедиктов начин, независимо 
че има разминаване между представените схеми. В случая то е без отношение 
към образуването на ингресивни глаголи с този префикс. Съществена обаче е 
разликата във вижданията между двамата езиковеди за вида на мотивираща-
та основа. Ю. С. Маслов застъпва утвърденото в славистиката мнение, че пре-
фиксът за- с ингресивно значение се прибавя единствено към несвършени по 
вид глаголни основи.

Според Ст. Петрова полипрефигирани ингресивни глаголи с префикс за- се 
образуват от производни свършени глаголи по следния начин:

 НСВ-2 разглеждам  
 ↑ ↑   

НСВ → СВ-1 → СВ-2 гледам → разгледам → заразглеждам

Тя приема, че префиксът за- с ингресивно значение се прибавя към свър-
шената префигирана глаголна основа, за разлика от Гр. К. Венедиктов, който 
твърди, че това е възможно само понякога, и от Ю. С. Маслов, според когото 
този префикс се прибавя единствено към глаголни основи от несвършен вид.

Както става ясно, трите разгледани становища се различават по въпроса 
към какви по вид основи се прибавя префиксът за-. 

Според А. Атанасова, която прилага функционално-семантичен подход 
при определяне на реда на присъединяване на афиксите при полипрефигира-
ните глаголи, глаголите с префикс за- с ингресивно значение се образуват по 
два начина. Според първия от тях, който съответства на посочените от Гр. К. 
Венедиктов и Ю. С. Маслов модели, се образуват само свършени по вид по-
липрефигирани глаголи:

 СВ-3 заизвивам
 ↑ ↑
 НСВ-2 извивам
 ↑ ↑

НСВ/СВ → СВ-1 вия → извия

Вторият модел е илюстрация на случаите, когато има и свършен, и не-
свършен полипрефигиран глагол, като схемата за образуването на глаголите е 
следната: 
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 НСВ-2 → НСВ-3  познавам се → запознавам се
 ↑ ↓ ↑ ↓

НСВ/СВ→ СВ-1 СВ-4 зная → позная се запозная се

Чрез анализ на конкретен материал А. Атанасова потвърждава изказаното 
от Е. Пернишка мнение, че когато има и свършен, и несвършен глагол с префикса 
за- с ингресивно значение, то съответният свършен глагол е образуван от несвър-
шения полипрефигиран глагол (Пернишка 1979: 306). Аргументът на авторките е, 
че значението ‘начало на действие’, т.е. фазовост, не може да свърже със значе-
нието на свършения вид, т.е. комплексност. На това основание може да се оспо-
рят мненията на Гр. К. Венедиктов и Ст. Петрова, че префиксът за- с ингресивно 
значение може да се добавя и към свършени по вид глаголни основи.

Анализът на конкретния материал показва, че само в 29 от всички 554 слу-
чая има полипрефиграни глаголи, при които префиксът за- с ингресивно значе-
ние е първи в линейния ред от морфеми. В 9 от тях има глагол както от свършен 
вид, така и глагол от несвършен вид. В 6 от тези 9 случая префиксът за- се при-
съединява към глаголна основа от несвършен вид, а от новополучения глагол 
от свършен вид чрез прибавянето на имперфективиращ суфикс се образува 
съответният глагол от несвършен вид, напр. тека (СВ) → втека се (СВ-1) → 
втичам се (НСВ-2) → завтичам се (СВ-3) → завтичвам се (НСВ-4), лича (НСВ) 
→ приличам (НСВ-1) → заприличам (СВ-2) → заприличвам (НСВ-3). При тях сло-
вообразуването става в съответствие с общите правила. В останалите 3 случая 
може да се твърди, че има обратно словообразуване, т.е. че от несвършената 
глаголна основа с префикс за- чрез отстраняване на имперфективиращия су-
фикс се получава съответният глагол от свършен вид, напр. зра (СВ) → подозра 
(СВ-1) → подозирам  (НСВ-2) → заподозирам (СВ-3) → заподозра (НСВ-4), зная 
(НСВ) → позная се (СВ-1) → познавам се (НСВ-2) → запознавам се (СВ-3) → за-
позная се (НСВ-4).

Според анализирания материал дефективност в словообразуването, а 
оттам и във видообразуването, се наблюдава в 20 от разглежданите случаи 
на ингресивни полипрефигирани глаголи с префикс за-. При тях се образуват 
само глаголи от свършен вид, напр. заизвиам, заизливам, заразглеждам, като 
всички те са от трето спрежение. В разглеждания материал няма двувидови 
полипрефигирани глаголи с този префикс с посоченото значение.

Направените наблюдения потвърждават съществуващото мнение, че ко-
гато липсва свършен полипрефигиран глагол с префикс за- с ингресивно зна-
чение (заизвивам), префиксът като последно прибавен афикс определя вида 
на глагола. В този случай той има и словообразувателна, и словоизменителна 
функция за разлика от случаите, когато се образуват и несвършен, и свършен 
полипрефигиран глагол (запознавам се/запозная се), при които префиксът има 
словообразувателна, но не и словоизменителна функция. 

Посочените количествени данни показват, че при ингресивните полипре-
фигирани глаголи с префикс за- по-често се образуват дефективни по вид гла-
голи (в 68,97% от случаите), а значително по-рядко се образува както глагол от 
несвършен, така и глагол от свършен вид (в 31,03% от случаите).
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*  *  *
В резултат от направеното проучване върху словообразувателните особено-

сти на ингресивните глаголи с префикс за- се установява, че, от една страна, тези 
глаголи се образуват по общоустановените правила, но от друга – те имат и свои 
особености, които не са характерни за останалите производни префигирани гла-
голи. Също така изследването показва, че има разлика в словообразуването при 
префигираните и полипрефигираните глаголи с този префикс с разглежданото 
значение. При префигираните глаголи системно се образуват както свършени, 
така и несвършени по вид глаголи, докато при полипрефигираните глаголи по-
често се наблюдава дефективност в слово- и видообразуването.
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