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Abstract: The monograph of the distinguished Bulgarian specialist in Slavic languages 

Margarita Mladenova presents an extensive comparative study of semantic features of verbs 

of possession in Bulgarian, Czech and Russian. The author applies a holistic approach to the 

problem of semantic evolution of predicative lexical units and successfully combines 

diachronic and synchronic perspective of analysis. The research is based on a rich empirical 

material which has been drawn from texts that are representative for four synchronic cross-

sections of the historical development of the three languages – the initial period of Slavic 

literacy, the 14th century, the 17th century and the present period (20th-21st centuries). The 

most significant contributions provided by this in-depth semantic analysis include: elaboration 

of a detailed model of the lexical-semantic field of verbs of possession in Bulgarian, Czech 

and Russian, determination of the inventory of this field in each of the languages, exposure of 

the similarities and differences between semantic structures and specific uses of both nuclear 

and non-nuclear verbs in the compared languages, identification of the various ways of 

realization of the potential of possessive verbs to develop existential meaning in the three 

languages, etc. Prof. Mladenova’s new book is a notable achievement for the domain of 

Slavic Lingustics and can be a valuable source of knowledge for scholars, who are interested 

in contrastive linguistics, semantics, history of language, philosophy of language, cognitive 

science and semiotics.  
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Монографията на Маргарита Младенова представя първото по рода си 

съпоставително изследване на семантичните особености на посесивните глаголи в три 

славянски езика (български, чешки и руски) чрез прилагане на полевия подход. Това 

респектиращо по обхвата си проучване на общото и специфичното в семантичната 

еволюция на предикатните единици, изразяващи притежание в разглежданите езици, е 

плод на дългогодишния интерес на авторката към тази проблематика. 
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Книгата се състои от увод, шест глави, заключение, библиография и показалец 

на анализираните глаголи и предикатни изрази. Приложени са резюмета на руски и 

английски език. Въпреки внушителния си обем текстът се чете с лекота, тъй като е 

много добре структуриран и отделните му части стриктно следват етапите, през които 

преминава изследването.  

В увода М. Младенова определя целта на монографичния труд: „да се проследят 

езиковите средства за изразяване на притежание от областта на предикатната лексика, 

както и техните непосесивни употреби в българския, чешкия и руския език с оглед на 

историческото развитие на техния семантичен потенциал и реализираните в него 

типологични характеристики“ (с. 16). Ясно формулираните изследователски задачи 

предвиждат: изграждане на лексико-семантично поле (ЛСП) на притежанието на базата 

на основните типове употреба на имам и парадигматично свързаните с него глаголи, 

уточняване на непосесивните употреби на имам и формиране на съответните 

непосесивни полета, обособяване на граматикализираните употреби на глаголите за 

притежание, определяне на съвременното и историческото състояние на ЛСП за 

притежание в трите езика, осъществяване на съпоставителен анализ на имам и неговите 

корелати в съвременния български, чешки и руски език.  

Централен обект на изследване са глаголните лексеми в трите сравнявани езика, 

явяващи се преки наследници на праславянския глагол *(j)ьměti, а именно: бълг. имам, 

чеш. mít и рус. иметь. Тe служат като ядро при формирането на полето на 

притежанието в съответните езици, тъй като в основния си лексико-семантичен вариант 

(ЛСВ1) имат пределно проста семантична структура, т. е. съдържат само една сема – 

посесивната. Изхождайки от разбирането за ключовата роля на лексикалната семантика 

в контекста на модела ‘Смисъл – Текст’, М. Младенова анализира значенията на 

глаголите за притежание в съпоставителен план, като се фокусира върху „пътищата за 

разширяване и трансформиране на семантиката им и нейното отражение във 

формалната структура на изречението“ (с. 14). Съвсем основателно авторката обвързва 

семантичния анализ с наблюденията над конкретните условия на употреба на 

изследваните глаголи, като по този начин се насочва към функционално-прагматичния 

аспект на изследване. Пълнотата на анализа е гарантирана от приетата от нея гледна 

точка, според която „всяка конкретна употреба реализира определена страна от общата 

семантика на думата, а лексикографската информация е резултат преди всичко от 

продължителен процес на абстрахиране и обобщаване на такива употреби“ (пак там). 

Като взема под внимание дискурсните условия, под „натиска“ на които говорещият 

трябва да изрази определен смисъл, М. Младенова избягва опасността от неглижиране 

на някое от актуалните значения, присъщи на потенциалната глаголна семантика. 

Прилагането на изследователската перспектива на лингвистичната прагматика ѝ дава 

възможност да открои специфичното в съпоставяните езикови единици, проявяващо се 

при функционирането им в различни контексти. 

Използваната изследователска методология говори за забележителната 

езиковедска компетентност на авторката – тя е сред малкото учени, които имат 

необходимите знания и смелост да съчетаят в единен инструментариум методите на 

диахронния и синхронния анализ. Това ѝ позволява да интерпретира интересуващите я 

явления в тяхната динамика и същевременно да разкрие важни закономерности, 

отнасящи се до едно по-високо ниво на абстракция. В съответствие с избрания 

холистичен подход в монографията се прилагат процедурите на: компонентния анализ, 

семантичния (семасиологичен и ономасиологичен) анализ на системните отношения в 

полевите структури, сравнително-историческото изследване на глаголните значения въз 
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основа на установени сходства и исторически реконструкции, метода на синхронните 

срезове и др.  

В светлината на тази новаторска методология е уточнен и терминологичният 

апарат на изследването. Интерес представлява широкият, нетрадиционен смисъл, който 

авторката влага в някои добре познати термини. Терминът семантичен потенциал се 

използва в монографията за означаване на „способността на даден праезиков корен и 

неговите исторически наследници да изразява определен кръг от значения, 

абстрахирани чрез индуктивен анализ и обобщаване на семантиката от реализирани 

дискурсни употреби във всеки от езиците“ (с. 21). Въведеният в рамките на 

когнитивната лингвистика термин концептуализация също е преосмислен за целите на 

анализа. С него М. Младенова назовава „главния референтен елемент от 

действителността, който лежи в основата на семантиката на съответната лексема, т.е. 

онази особеност на дадено явление, която става основа за назоваване на съответния 

денотат – в случая посесивните отношения“ (с. 23). 

Анализът е базиран на богат емпиричен материал, който включва 

репрезентативни текстове от четири синхронни среза от развоя на трите езика: 

началния период на книжовна дейност (Х–ХІ в.), ХІV в., ХVІІ в. и съвременния период 

(ХХ–ХХІ в.).  

В Глава I. Конструиране на лексико-семантичното поле авторката представя 

възгледите си за теорията на семантичните полета. Приемайки като отправна точка най-

значимите езиковедски и логико-философски разработки в изследваната област, 

Маргарита Младенова предлага своя авторска концепция за устройството на ЛСП на 

посесивността. Наред със същинските глаголи за притежание тя включва в него и 

глаголите, при употребата на които възниква посесивна сема.  

Лингвистичното моделиране във вид на полеви структури без съмнение е едно 

от най-перспективните направления в съвременната семантика. За съжаление обаче то 

не е достатъчно застъпено в съпоставителното славянско езикознание, особено що се 

отнася до анализа на големи масиви от данни от повече от два езика. С изследването си 

М. Младенова прави решителна крачка към запълването на тази празнота. 

Конструираният от нея оригинален полеви модел се характеризира с детайлна 

сегментация, според която глаголите, съдържащи семата ‘притежание’, се отнасят към 

една от следните пет зони:  

 1) ядро; 

 2) разширено ядро; 

 3) зона в непосредствена близост до ядрото;  

 4) зона, отдалечена от ядрото;  

 5) периферна и гранична зона.  

Както сочат резултатите от анализа, този модел е много ефективен. По мое мнение той 

с успех може да бъде използван в други подобни проучвания върху семантичните 

полета в различни езици. 

Безспорен принос на авторката е предложената обстойна характеристика на 

праславянския глагол *(j)ьměti, който служи като ядро на ЛСП на притежанието. С 

впечатляваща вещина са откроени фонетичните и морфологичните промени, довели до 

формалните различия на съответните глаголи в съвременното състояние на трите езика. 

Насочвайки се към взаимодействието между форма и семантика, М. Младенова 

разкрива особеностите на образуване на видовите опозиции при някои глаголи от 

полето на посесивността и свързаните с тях семантични различия. Тук тя коментира 

съотношението между екзистенциална и посесивна семантика в изследваните езици, 
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като констатира, че в чешкия език границата между съществуване (наличие) и 

притежание е изразена по-отчетливо, докато в руския тя е размита (визира се 

конструкцията у меня (есть) ... , означаваща „посесивно наличие“).  

В тази глава се разграничават и основните типове употреби на ядрените глаголи, 

а също така се обсъжда категорията посесивност в славянските езици в съпоставителен 

план.  

Преди да пристъпя към прегледа на аналитичните глави, представящи 

същинската част на изследването, бързам да отбележа два положителни момента, които 

ги характеризират като единно цяло.  

Първо, намирам за много сполучливо решението за всеки от разглежданите 

периоди да бъде приета обща схема на анализ на лексикалните единици, която включва 

определяне на семантичната структура, установяване на съответстващата ѝ 

синтактична структура и определяне на задължителните и факултативните валентни 

позиции. Благодарение на това семантичното изследване на глаголите за притежание в 

рамките на четирите синхронни среза е осъществено с изключителна прецизност и 

последователност.  

Второ, на всеки от етапите на анализа се проявява изследователският талант на 

авторката. Тя съумява не само да установи основните типове употреби на глагола имам, 

да определи състава на парадигматично свързаните с него глаголи и да идентифицира 

разнообразните модификации на посесивното значение, но също и да категоризира 

регистрираните езикови факти, да предложи адекватната им интерпретация и да 

генерализира наблюденията си върху една толкова трудно поддаваща се на 

систематизация материя.  

В Глава ІІ. Ранен период – глаголите за притежание, засвидетелствани в най-

старите славянски текстове последователно се анализират употребите на посесивните 

глаголи в трите езика в първия синхронен срез (Х–ХІ в.). Целта е да се определи 

съставът на базовите глаголи, формиращи ЛСП на притежанието. Семантичната им 

структура се изследва подробно чрез метода на компонентния анализ, в резултат на 

което се установява съставът на разширеното ядро на полето. Анализираният материал 

е ексцерпиран от Супрасълския сборник (за старобългарски език), Киевските 

глаголически листове (за чешки език) и Грамотите върху брезова кора (за руски език). 

С проучването на текстовете от този най-ранен период М. Младенова очертава редица 

важни тенденции, които биват проследени и в следващите синхронни срезове. Такава е 

например тенденцията за създаване на специализирани синоними на базовите 

посесивни глаголи. Авторката констатира, че дори и през този начален период на 

съществуване на славянската книжнина, активно се създават глаголи за назоваване на 

търговски операции, които формират самостоятелно микрополе в непосредствена 

близост до ядрото. Подобно развитие се наблюдава и при глаголите за посегателство 

върху чужда собственост, които обаче сe отличават с по-ниска честота на употреба. 

Според концепцията на авторката тяхното микрополе също се намира в зоната на 

непосредствена близост до ядрото на ЛСП на притежанието. 

В Глава ІІІ. Лексико-семантичното поле на притежанието засвидетелствано в 

текстове от ХІV в. избраният модел на анализ е приложен за следващия синхронен 

срез. Настъпилите изменения в характера и структурата на изследваното ЛСП и 

тенденциите, установени при анализа на най-ранния период, са проследени върху 

езиков материал, взет от Троянската повест (за български език), Далимиловата 

хроника (за чешки език) и „Пътуване през три морета“ на Афанасий Никитин и 

Сказание за Дракула воевода (за руски език). М. Младенова разкрива процесите на 
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задълбочаване на първоначалните различия между глаголите от полето на 

посесивността в трите езика. Коментарът на примерите от текстовете съдържа 

множество ценни наблюдения, отнасящи се до употребите, заемащи преходна позиция 

между посесивното и граматичното значение, и до механизмите за преминаване от 

посесивно към екзистенциално значение. Регистрираните езикови факти сочат 

значителни промени в абсолютното ядро на полето: у-конструкцията в посесивна 

употреба постепенно отмира в българския и чешкия език, докато в руския език тя се 

превръща в основен начин за изразяване на притежание. Авторката обръща внимание 

на редица съществени в типологично отношение черти, характерни за ядрените зони в 

съответните ЛСП от разглеждания период. Симптоматично е експанзивното 

семантично развитие на чешкия глагол míti, който участва във видова опозиция и с това 

е уникален в контекста на съпоставителните данни. Буди интерес и установената от 

изследователката монолитност на някои специализирани глаголи (например 

означаващите посегателство върху чужда собственост или движение, водещо до 

придобиване), които и в среднобългарски, и в чешки имат сходни употреби.  

Анализът, представен в Глава ІV. Лексико-семантичното поле на притежанието 

засвидетелствано в текстове от ХVІІ в., е осъществен върху материал от: Тихонравовия 

дамаскин (за български език), „Лабиринтът на света и раят на сърцето“ на Ян Амос 

Коменски (за чешки език) и Житието на Алексий Човек Божи (за руски език). 

Установени са някои иновации при отделните езици, както и постепенното 

задълбочаване на различията в съпоставителен план. Наблюдаваното относително 

бавно темпо на промените дава основание на авторката да заключи, че глаголите от 

ядрото на посесивното семантично поле спадат към консервативните зони от 

лексикалния състав на езика. При анализа на глаголите за притежание в текстовете от 

този период М. Младенова стига до съществения за контрастивната лингвистика извод, 

че в чешкия език изследваните лексикални единици развиват по-голяма префиксална 

активност, отколкото в българския, поради което често се налага дериватите на 

основните посесивни глаголи в чешките текстове да се превеждат на български с 

помощта на допълнителни лексикални средства. Сред важните резултати от 

изследването на този синхронен срез трябва да се отбележи и регистрираният преломен 

момент в развоя на .имам – възникването на ЛСВ2 с екзистенциално значение. 

В качеството на емпиричен материал за анализа, представен в Глава V. 

Съвременно състояние на лексико-семантичното поле на притежанието, М. 

Младенова е подбрала три знакови произведения от българската, чешката и руската 

литература – „Тютюн“ на Д. Димов, „Приключенията на добрия войник Швейк през 

Световната война“ на Я. Хашек и „Майстора и Маргарита“ на М. Булгаков. 

Съпоставителното изследване на посесивните глаголи от съвременния период е 

осъществено на базата на оригиналите на тези три литературни текста и преводите им 

на другите два езика. Споделям напълно убеждението на авторката, че анализът на 

преводни текстове играе първостепенна роля при обобщаването на теоретичните и 

приложни аспекти на съпоставителното езикознание. Привличането на данните от 

взаимни преводи позволява на М. Младенова да вземе под внимание прагматичните 

фактори референция и деиксис, които предполагат различно граматично и семантично 

натоварване на синтактичните компоненти и пораждат съществени различия в 

актуализираните смислови нюанси. За убедителността на резултатите от анализа 

допринася и фактът, че авторката има богат опит не само като изследовател на 

славянските езици, но и като преводач. Тя без затруднение определя причините, 
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лежащи в основата на установените семантични трансформации при превода на 

изходните посесивни конструкции.  

Напълно обяснимо е, че тази глава е най-обемна и в нея най-добре се разкрива 

цялостната картина на семантичните взаимодействия и специфичните явления, 

характерни за полето на посесивните глаголи. М. Младенова подчертава водещата роля 

на у-конструкцията при изразяване на посесивност като отличителна черта на руския 

език на фона на ядрената позиция на бълг. имам и чеш.. mít. Специално внимание 

заслужават разсъжденията върху степента на заличаване на границата между 

посесивността и екзистенциалността въз основа на анализа на данните от паралелните 

корпуси. Оказва се, че формалното заличаване на разликите между посесивна и 

екзистенциална употреба е характерно само за руския език, докато преводните 

съответствия в другите два славянски езика недвусмислено сочат реализация на 

категорията посесивност чрез личната форма на глагола имам / mít. М. Младенова не 

пропуска да изследва и особеностите на дистрибуцията на у-конструкцията. Така в 

полезрението ѝ попада комбинацията на възвратния глагол имеется с у-конструкция и 

това я води до констатацията, че значението на рус. имеется от екзистенциално се 

превръща в посесивно именно благодарение на у-конструкцията, докато в превода на 

български и чешки глаголите имам и mít са самостойни в изразяването на посесивната 

семантика.  

Споделените тук наблюдения съществено разширяват знанията ни за 

междукатегориалните връзки и транзитивни процеси в изследваното семантично поле, 

в това число и за връзката между категориите посесивност и лична сфера на говорещия. 

Разглеждайки синонимните глаголи за изразяване на посесивно отношение, авторката 

откроява спецификата на двата етимологично сродни глагола обладать и владеть, при 

които в значителна степен се отстранява многозначността и липсата на диференциация 

на посесивната и екзистенциалната употреба. Проучването на съвременния период от 

развитието на руските посесивни глаголи показва една разгърната система от синоними 

и словообразувателни модификации, които са специализирани в изразяването на 

разнообразни аспекти както в зоната на същинското притежание, така и в областта на 

човешките отношения, характеризирането и др. Като цяло може да се каже, че анализът 

в тази глава потвърждава устойчивостта на тенденцията за разширяването на границите 

на ЛСП на посесивността чрез включването в него на „неспецифични“ глаголи, при 

които възниква притежателно значение.  

Важна роля за систематизиране на резултатите от анализа има представянето на 

семантичната структура на разгледаните посесивни глаголи във вид на таблица, където 

те са категоризирани в зависимост от степента им на близост или отдалеченост от 

ядрото на полето. Тази сполучлива форма на онагледяване на получените данни за 

всеки отделен език в съответния синхронен срез дава ясна картина на състоянието, 

промените и тенденциите в развоя на посесивните глаголи през различните 

исторически периоди. Тя е много полезна и на междуезиково равнище – за съпоставка с 

данните от другите два езика.  

Това, че всяка от четирите глави, посветени на анализа на отделните синхронни 

срезове, завършва с изводи, е едно от безспорните достойнства на книгата. То е 

показателно за стремежа на авторката да синтезира получените аналитични данни и да 

прави равносметка на главните етапи от изследването, осигурявайки на читателя 

необходимите опорни точки за осмисляне и интерпретация на огромното разнообразие 

от установени езикови факти.  
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Последната VI глава Непосесивни значения на глаголите от семантичното поле 

на притежанието е в известен смисъл тематично обособена от предходните глави. В 

нея М. Младенова се спира на слабо разработения въпрос за несъщинските употреби на 

посесивните глаголи – в екзистенциална и граматична (модална и темпорална) 

функция. Специално внимание заслужава анализът на чеш. mít и бълг. имам в 

граматикализирана употреба. На фона на другите два езика изпъква една важна 

особеност на българския – за него е характерна употребата на имам в негация като 

единственото средство за означаване на отрицателно бъдеще време. Тук авторката с 

пълно основание регистрира максимална степен на граматикализация на посесивния 

глагол.  

Като приносно за полевите изследвания трябва да се окачестви проучването на 

взаимодействието на ЛСП на притежанието със „съседните“ семантични полета (на 

екзистенциалните глаголи, на глаголите за движение, на глаголите за положение в 

пространството, на модалните глаголи и др.).  

Разгледани са и фразеологичните употреби на посесивните глаголи, които М. 

Младенова интерпретира като проява на основния им семантичен потенциал. Тя 

установява, че специфична черта на чешкия език е големият брой фразеологични 

единици с компонент предикат, образуван от mít. Според нея това „може да се свърже с 

интензивната граматикализация на mít и обогатяването му с нови значения на чешка 

почва“ (с. 812). 

Заключението на книгата представя основните изводи от изследването, 

изложени в 14 пункта. В тях е събрана квинтесенцията на всички най-значими 

резултати от проведеното мащабно езиковедско проучване. 

Библиографията включва над 160 заглавия на български, чешки, руски, полски, 

английски и немски език. Тя е поредното свидетелство за широката научна ерудиция на 

авторката – един от водещите специалисти по славянско езикознание у нас.  

В заключение ще подчертая, че монографията съдържа ярки приноси към 

няколко области на лингвистиката: лексикалната семантика, прагматиката, 

съпоставителното езикознание, сравнително-историческите изследвания, 

лингвистичната типология и др. Изведени са важни закономерности и тенденции на 

развитие в полето на притежанието, осветлени са както типологичните сходства, така и 

множество контрастни черти в семантичната структура на глаголите с посесивно 

значение в българския, чешкия и руския език. Резултатите от осъществения задълбочен 

съпоставителен анализ могат да намерят приложение в лексикографията, 

чуждоезиковото обучение и славянския превод.  

Със създаването на този фундаментален монографичен труд Маргарита 

Младенова стимулира по-нататъшните семантични изследвания върху славянски 

езиков материал и по брилянтен начин демонстрира колко плодотворно може да бъде 

съчетаването на диахронната и синхронната перспектива в съвременната наука за 

езика. Убедена съм, че книгата ще бъде високо оценена не само от лингвистите, но и от 

интересуващите се от когнитивни науки, семиотика, философия на езика и много други 

области на хуманитаристиката. 


