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Цели, задачи и методи на изследването   

 

Дисертационната работа е посветена на комплексното изследване на 

категориалните и некатегориални средства за изразяване на пасивна семантика в 

руския език, обединени във функционално-семантичното поле (ФСП) 

 на пасивността. Проблемите на пасива в руското езикознание са разглеждани в 

трудовете на известни езиковеди: А.А.Шахматов, А.М.Пешковски, 

Ф.Ф.Фортунатов, А.А.Холодович, В.С.Храковски, В.В.Виноградов, М.М.Гухман,  

И.А.Мелчук, Г.Г.Силницки, С.Д.Кацнелсон, В.М.Лейкина, В.Н.Данков, Н.А.Янко-

Триницка, А.В.Исаченко, Т.П.Ломтев, С..Е.Яхонтов, А.В.Бондарко,  Р.М.Гайсина, 

Л.Л.Буланин, Е.И.Корольов, Д.И.Коломацки, Я.Г.Тестелец, Ю.П.Князев, 

Ю.Д.Апресян, Е.В.Падучева, М.Хаспелмат, В.Ю.Копров и др. В българското 

езикознание проблемите на залога и пасива са разработвани от  Л.Андрейчин, 

С.Георгиев, П.Пашов, Вл.Георгиев, С.Стоянов, И.Куцаров, В.Станков и др.  

В изследването се представя модел на полето на пасивността, в основата на 

което е функционално-семантичната категория „пасив“, и се анализират 

разноаспектните средства за презентация на пасива чрез комплексен лингвистичен 

анализ,  обхващащ всички конституенти на това поле.  

Научната актуалност на работата се състои в комплексното изследване на 

средствата за изразяване на пасивност в руския език на фона на българския, в 

представяне на един по-пълен модел на функционално-семантичното поле на 

пасивността (ФСП),  и по-подробна класификация на средствата от различни 

равнища с обща функция пасив. Актуалността на изследването се определя от 

значимостта на проблемите на пасивната семантика, нейната лингвистична 

сложност и възможността тя да бъде описана не само на системно-граматично ниво, 

но и във функционално-семантичен аспект.  

Функционалното и семантично сближаване на единици от различни части на 

речта, взаимодействието на граматическата семантика на пасивните форми със 

семантиката на лексикалните единици е актуален въпрос на съвременното 

езикознание. Залогът като един от най-дискусионните въпроси в езикознанието 

привлича вниманието със своята нееднородна семантика и разноаспектни езикови 

средства на експликация. Актуалността на темата е в нейната връзка с полевото 

представяне на залоговия пасивен потенциал и в подробното описание на 

конституентите на  функционално-семантичното поле на пасивността.  



Пасивните конструкции традиционно се свързват с морфологичната категория 

пасив. Но изследванията на пасивните структури в немското, английското и 

френското езикознание  (Л.М.Медведева, С.В.Мощенникова, А.М.Клюшина,  

С.С.Хабдулин, С.Ботева), на неканоничните способи за изразяване на пасивност 

върху материал от руски и немски научни текстове на Р.Льоч, показват, че пасивът 

се репрезентира всъщност от разноаспектни морфологични, синтактични, 

лексикални, комбинирани лексико-синтактични и словообразувателни средства.  

Основа на изследването са корпус от изречения с пасивна семантика, 

ексцерпиран от оригинални руски и български белетристични текстове, селективен 

преводен корпус  и лексикографски материали. Материалът за анализ представлява 

данни от картотека с обем около 3200 единици, репрезентиращи интересуващите ни 

средства. Сравнението с  аналогично грамматично явление в българския език  

разкрива отношение на симетрия и асиметрия. Преводите демонстрират различни 

допълнителни случаи на алтернативен избор.  

   Структурирането на полето е на дедуктивно-индуктивен принцип (от плана на 

съдържание към формален анализ на съпоставяните структури).   

Обект на изследване са  средствата за изразяване на  пасивността в 

съвременния руски език, принадлежащи към различни  езикови равнища, подробен 

анализ на параметрите и функционалните особености на конституентите на 

даденото полево пространство в руския език, разликите с аналогичните 

конструкции на пасива в българския език.   

Предмет на изследване е ФСП на пасивността в руския език на фона на 

българския.  

       В работата са поставени следните цели.  

       1. Да се представи категорията пасив от позицията на функционално-

семантическия подход към описанието на езика в съвременния руски език. 

2. Да се структурира един по-пълен модел на полето на пасивността в руския 

език.  

3. Да се даде комплексна презентация на ФСП на пасивността в руския език, 

построено на основата на ФСК „пасив“, да се разкрият параметрите на даденото 

полево пространство на фона на българския език. 

Конкретните задачи в дисертацията се свеждат до следните:   

         1. Да се представят концепциите за функционално-семантичната 

категория (ФСК) и ФСП, послужили за теоретична база в работата.   



         2. Подробно да се опише структурата на полето „пасив“ – ядро, център, 

близка и далечна  периферия, конституентите на ФСП, инвентарът от всички 

средства за изразяване на категориалното значение „пасив“.   

3. Да се извършат наблюдения над руските езикови форми и конструкции с 

пасивна семантика и техните български съответствия с цел установяване на 

отношение на съответствие / несъответствие между тях. Въз основа на двустранен 

превод от руски на български и от български на руски да се разкрие дискретността 

/недискретността при представяне на съдържателните елементи в пространството на 

руското ФСП на пасивността.  

4. Да се установи честотата при употребата на пасивните конституенти и 

тяхното място в полето „пасивност“.  

5. Да се проследи взаимодействието на ФСП „пасивност“ с ФСП „активност“  

и с други полета.   

6. Да се проследи процесът на лексикализация на структурите с пасивна 

семантика в посока център – периферия във ФСП.   
В работата са използвани следните методи на изследване: 

        1. Метод на полето, разкриващ отношенията на корелация на 

разноаспектните езикови единици с пасивна семантика.  

        2. Метод на контекстно-семантичен анализ на синтактичните единици 

при репрезентация на отделните семантични зони и микрозони на ФСП на 

пасивността в руския език.   

       4. Съпоставителен метод, разкриващ универсалните и идиоетнически 

признаци на полето. 

       5. Метод на компонентния, дефиниционен анализ на семантичната 

структура на пасивните деривати.  

        6. Субституционен и трансформационен метод за разкриване на 

синонимичните връзки между разглежданите структури на полето.  

Теоретичното значение на работата се състои в единния обяснителен 

механизъм на типовете пасивност във ФСП на пасивността – граматична и 

лексикална, в системното представяне на конституентите на полето с пасивна 

семантика, което представлява определен интерес в общото и съпоставително 

езикознание. Достоверността на получените резултати се доказва от обработката на 

достатъчно голям корпус езиков материал на руски и български език.  Извършеният 

анализ предоставя възможности за бъдещи изследвания на полевите структури.  



Практическото значение на дисертацията  е свързано с възможността за 

използване на резултатите на изследването в по-нататъшната разработка на 

проблемите на пасивния залог, в преподаването на теоретичните дисциплини в 

русистиката, на руския език като чужд, в теорията и практиката на превода, в 

междукултурната комуникация, в написването на учебна и методическа литература.   

Основни тези, представени за защита: 

1. Съществуващите разноаспектни средства на представяне на ФСК „пасив“ 

представляват сериозно основание да бъдат обединени в рамките на функционалния 

комплекс ФСП.  

2. ФСП на пасивността със своите специфични параметри и разнообразни 

средства за изразяване дава основание да бъде разглеждано като поле в макрополето 

залоговост.  

3. Функционално-семантичния диапазон на пасива обхваща  широк спектър 

от акционални, статални, аспектуални, темпорални, предметни, квалификативни, 

адвербиални, модални, посесивни, персонални значения.  

4. ФСК „пасив“ в руския език има полева структура от моноцентричен тип. 

Категориалните средства за изразяване на пасивност заемат ядрото и центъра, 

близката и далечната периферия обхващат некатегориалните лексико-синтактични и 

семантико-словообразувателни средства.  

         Структурата на работата  се определя от поставените в нея задачи. 

Работата се състои от въведение, три глави, заключение, библиография и списък на 

ексцерпираната литература. В увода се определят  целите и задачите, методите на 

работа, актуалността на изследването,  практическото и теоретичното му значение, 

дава се кратко обосноваване на избора на темата. В първата глава се обсъжда 

проблематиката на ФСП, определението на ФСК „пасив“ и ФСП на пасивността във 

функционалната граматика. Във втората глава се разглеждат граматическите 

конституенти на ФСП, в третата – лексикалните некатегориални средства. В края на 

всяка глава следват изводи. В заключението се обобщават  резултатите от 

проведеното изследване,  основните изводи. Библиографията включва  заглавия на 

цитираните работи.    

Апробация на работата. Основните научни резултати от изследването са 

отразени в доклади на конференции, статии в научни списания, сборници. По 

темата на изследването са публикувани 32 статии и доклади. Основното 



съдържание е представено в монографията “Функционально-семантическое поле 

пассивности в русском языке” [2012].    

Основно съдържание на изследването 

В първа глава “Концепция функционально-семантического поля” се 

разглеждат изходни теоретични положения,  основни термини и понятия.   

В параграф първи “Функциональное направление в лингвистике” се 

разглеждат принципите на функционалната лингвистика, анализираща езиковите 

структури от значението към потенциалните форми на реализация.  В изследването 

се приемат принципите на функционалния модел на А.В.Бондарко, който има за 

основна концепция ФСП като една от възможните полеви структури в даден 

конкретен език. Неговата цел е отразяване на семантичното съдържание чрез 

граматика и лексика. Според А.В.Бондарко [1983], основни във ФСП  са 

обединението на разноаспектни езикови средства при изразяване на общата 

семантична функция, взаимодействието с контекста, стратификацията на 

семантиката, изследването на езика в неговата континуална същност.  

В лингвистиката  се налага определението на функцията като речева 

реализация на езиковите елементи. Семантичната функция е ориентирана към 

отношението цел – средство. Категориалното значение на формата се интерпретира 

като нейна основна функция. Дадена единица изпълнява своята функция във 

взаимодействието с парадигматичната (системна, езикова) и синтагматична среда 

при  значимост  на фактора интенция на говорещия. Основен методологичен 

принцип е взаимообусловеност на значение, форма и функция.   

В параграф 3 “Функционально-семантическая категория „пассив“. Пассив и 

пассивность. Категориальные и некатегориальные средства пассивности” се 

разглежда въпросът  за категориалните и некатегориалните средства на 

пасивността. Като универсални ментални същности понятийните категории са 

основа на семантичните, които не са тъждествени на мисловните, тълкуват се в 

онтологичен план, отделят се въз основа на тяхната  представеност в значенията на 

единиците, свързани са с определена езикова форма, с морфологични категории, 

синтактични конструкции, комбинации от средства от различен тип. Те се базират 

на съдържателните инварианти, общоезикови концепти като категории от най-висок 



ранг в смисловата организация на езика. Общопонятийните концепти са основа за 

структуриране на семантичното равнище на езика.   

 Функционално-семантичните категории като комплексни се изграждат от 

елементи на различни езикови равнища. Съгласно теорията на А.В.Бондарко 

критерий за отделянето им е общността на семантичната функция на 

взаимодействащите разноаспектни елементи. ФСК може да се тълкува и като ФСП, 

създавано от взаимодействащите в дадена област пресичащи се микрополета 

(частни функционално-семантични категории в пределите на общата [Бондарко 

1967: 18 - 19]. Функционално-семантичната категория в даден език може да се 

основава на граматическата категория, нейното граматично ядро. ФСК е единна по 

съдържание езикова полева сфера, единство от морфологични, синтактични, 

словообразувателни, лексикални, контекстуални езикови средства, иерархична 

система на езикова и семантична вариативност [Бондарко 1984:55]. Всяка ФСК 

представлява групировка   от езикови елементи, на която са присъщи общи черти:  

общи инвариантни семантически функции, взаимодействие в парадигматичен и 

синтагматичен план,  най-голяма специализираност на дадено езиково средство за 

реализация на определена семантична функция в центъра.   

В работата се приема определението на А.В.Бондарко за пасивност, основано 

на концепцията за залога и залоговостта  на А.А.Холодович [1970] и В.С.Храковски 

[1970, 1981] и техните последователи: същността на пасивността се заключава в 

такова представяне на действието на предиката, при което субектът се 

отстранява от централната позиция от първи ранг в структурата на 

изречението - позицията на подлога и тази позиция се заема от обекта [Бондарко 

1991:129]. От това, кой участник заема изходната позиция на носител на 

предикативния признак – субектът или обектът зависи неговата залогова 

характеристика – активна или пасивна. Централна е позицията на подлога в 

структурата на изречението.  

Тематизацията на  обекта чрез позицията на подлога е водеща 

комуникативна функция на пасивните конструкции (ПК). В съвременното 

езикознание на първо място се поставят  синтактичните или прагматични ефекти на 

пасивно преобразуване. Спецификата на всички ПК е в понижаване 

комуникативния статус на субекта, тъй като лексикално означеният субект не заема 

централната позиция на първи актант. Основна синтактико-семантична черта на ПК 

е съответствието на подлога или друг носител на предикативния признак на 



семантичния обект, който изпитва преобразуващо въздействие. В работата се 

приема, че главната функция на пасива е свързана с такива характеристики като 

дефокусиране на агенса, статичност на ситуацията, тематизация на пациенса, 

снемане емпатията на говорещия към субекта на действието и др.  

Пасивните конструкции са изходно-обектни, обектно-ориентирани. 

Степените на  пасивност са  зависими от признаците контролируемост / 

неконтролируемост на действието,  конкретност/ неконкретност на обекта, 

локализираност / нелокализираност на ситуацията във времето. Пасивизацията на 

семантично ниво има интерпретационен характер. Активната и пасивната 

конструкция се съотнасят с една и съща ситуация, това са две различни 

интерпретации на едно и също действие.  

В четвърти параграф на дисертацията “Функционально-семантическое поле 

пассивности в русском языке” се приема концепцията на А.В.Бондарко за ФСП. 

ФСП представлява комплексна структура от взаимодействащи и пресичащи се в 

процеса на речта частни функционално-семантични категории, микрополета 

[Бондарко 1967: 19]. Според А.В.Бондарко моноцентричният тип структура на ФСП 

е представен от ядро, определена граматична категория като еталонен репрезентант 

на определен инвариант, прототип, концентрираща най-специализираните му 

функции [Бондарко 2005:20]. ФСП „залоговост“  е моноцентрично поле с 

ядро/център граматическата категория залог. Морфологичните доминанти актив - 

пасив са основни морфолого-синтактични ядра в това поле. Според А.В.Бондарко 

[1991: 129] микрополетата активност/ пасивност  в сравнение с другите 

микрополета в сферата „залоговост“ са с най-силно изразена граматичност в 

центъра. Те представляват “группировку разноуровневых (прежде всего 

морфологических и синтаксических, но также и лексических) средств данного 

языка, служащих для выражения следующего различия в способе представления 

отношения действия к субъекту и объекту (в зависимости от их соответствия тому 

или иному элементу структуры предложения): активность – представление 

действия как исходящего от субъекта, который выступает в позиции подлежащего; 

пассивность - такое представление действия, при котором субъект устраняется с 

указанной позиции и ее занимает объект”.  

А.В.Бондарко (1991)  разглежда опозицията актив/ пасив (А/П) като 

привативна. За признаков, маркиран член  той смята пасива (също [Буланин 1986], 

[Исаченко 1960], а Ж.Веренк [1985]   определя актива като маркиран член).    



В сферата на активността се наблюдава дифузен спектър от преходи от 

собствено активност към значения, близки до пасивните. Активът като 

безпризнаков член на опозицията активност/ пасивност предполага изразяване на 

собствено активност и немаркирана пасивност, т.е. с немаркирани средства се 

предава семантика, близка до значението на пасивните конструкции. А.В. Бондарко 

[1991: 137] отбелязва активни лексикални средства на изразяване на пасивност 

(быть, являться/явиться объектом анализа, нести/понести наказание, 

становитсья жертвой агрессии и др). Такива лексико-синтактични средства на 

изразяване на пасива са характерни и за езици, в които морфологичните залогови 

средства са непълни и дефективни.  

Конструкциите на морфологичния пасив са категориални, формално 

маркирани способи за изразяване на пасивно значение, косвените са  немаркирани.  

ФСК “пасив“ представлява съвкупност от езикови единици с обща комуникативна 

цел. Функционално-семантичните класове със сема „пасив“ и конструкциите с 

тяхно участие са субститути, приблизителни функционални еквиваленти на 

собствено пасивните.   

Морфологичното ядро на пасива съставят формите на неадективираните 

страдателни причастия - кратки и пълни, възвратните глаголи и образуваните от тях  

причастия [Бондарко 1991: 136].  

За поле на пасивността говорят в руския език И.В.Замятина [2010], в немския 

В.К.Гречко [1984], З.И.Саляхова [2012] разглежда ФСП на пасива в башкирския 

език. Според Т.В.Ежова и Е.В.Некрасова [2006] полето за залоговост в немския език 

включва функционално-семантичните микрополета активност и пасивност, които се 

намират в отношение на импликация. Те разглеждат микрополето на пасивността 

като отделно моноцентрично поле с предикативно ядро въз основа на основни и 

периферни признаци на ядрото.   

В пространството, базиращо се на понятийната категория екзистенциалност, 

С.Ботева [2002: 38-39] разграничава зона пасивност, която тя нарича subir.  

К.Чакърова [2002]  споменава за поле на страдателния залог в БЕ.   

Според З.И Саляхова [2012] в башкирския език категорията залоговост 

представлява система от функционално-семантични полета. Центърът на ФСП за 

залоговост е активът, в периферията са пасивът, рефлексивът, реципрокът, 

социативът, каузативът като производни структури. Общността на тези полета е в 

обшия признак – във всички случаи се разкрива една или друга характеристика на 



действието в неговото отношение към субекта и обекта. Този общ признак ги 

интегрира в състава на ФСК „залоговост“.  

Изследваният материал дава основание да се обединят всички езикови 

средства  с пасивна семантика в рамките на макрополето „залоговост“ в руския език 

като ФСП. Приема се определението на А.В.Бондарко на ФСП като "система 

разноуровневых средств определенного языка (морфологических, синтаксических, 

словообразовательных, лексических, а также комбинированных - лексико-

синтаксических и так далее), взаимодействующих на основе общности их функций, 

базирующихся на определенной семантической категории" [Бондарко 2003: 87].  

ФСП  на пасивността се основава на определен семантичен инвариант, на ФСК 

„пасив“. Семантичният инвариант е представен в система от съдържателни 

варианти.  

ФСП на пасивността се разглежда като континуална сфера с център  

категориалните пасивни средства, ядрото на която е представено от граматическата 

доминанта причастен пасив от свършен вид (СВ), центърът – от причастния от 

несвършен вид (НСВ), презентния и рефлексивния пасив, и периферия – близка и 

далечна на некатегориалните средства. В ядрото и центъра на полето на 

пасивността се обособяват 4 микрозони – с граматични центрове 4 грамеми за 

страдателен залог на съответните типове пасиви. Те се структурират от 

морфологични, синтактични, лексикални и словообразувателни средства. В 

предложената работа във всяка микрозона се оформят централна (специализирана),  

преходна и периферийна част.  

В полето на пасивността в руския език се разграничават  микрозони на 

причастния, презентния, рефлексивния пасив, глаголно-именните, номинативните 

квалификативни, предложно-именните, фразеологичните структури, отглаголните и 

отадективните номинализации, личните, предметни съществителни, прилагателните 

и наречията със сема  „пасив“.                                                                                                                                                                                                                                             

Основната функция на залога е граматическата характеризация на актантите 

на семантичната  структура на изказването  (субект-агенс  и обект-пациенс). 

Субектът и обектът са категории на сигнификативния план на смисловата 

организация на изречението [Иванова 2004:36]. Активните и пасивните корелати 

представляват различни сигнификативни ситуации, възникващи на обща 

денотативна база.  Агенсът и пациенсът като семантични роли са лексико-

семантични, комуникативни категории. Залогът като смяна на моделите на 



управление посочва изменение на комуникативния ранг  на участника в ситуацията. 

Той е непоследователно корелативна категория със зависима парадигма от 

лексиката, с несъотносителни форми.  

Залоговата диатеза на пасива е маркирана със залоговите показатели за 

пасивност  (-ся, -м, -н, -т). Пасивът се асоциира с намаляване на валентностните 

връзки на глагола, пасивната форма маркира факултативност на семантичния 

субект.  

Съотношението актив - пасив в изследването се разглежда като   

синтактична деривация след А.В.Бондарко [1976] и В.И.Чуглов [1990],  активът и 

пасивът са синтактични синоними. Структурите на актива и пасива разкриват 

тъждествени денотативни, но с различна сигнификативна значимост ситуации, 

представят формално-граматическата и сигнификативна  иерархизация на смисъла 

в изречението. Едно и също съдържание получава различна  езикова интерпретация 

чрез стратификацията на смисловия план на езиковите единици.  

Във втора глава “Структура ФСП пассива. Ядро и центр поля” се разкриват 

граматическите конституенти на микрозоните на причастния, презентния и 

рефлексивния пасив. Микрозоната на причастния пасив се отличава със своите 

аспектуални, темпорални, акционални, статални, модални, посесивни параметри. 

Причастно-пасивните конструкции са сложни видо-временни залогови структури с 

доминиращо  акционално значение. Видът на глагола участва в дистрибуцията на 

пасивните конструкции.  

Ядрото на причастния пасив се конституира от  двучленните и тричленните 

конструкции на аналитическия причастен пасив от СВ. Разграничават се три типа 

ПК: с факултативно, задължително и забранено субектно допълнение. Центърът на 

микрозоната на причастния пасив от СВ заемат лично-пасивните причастни 

конструкции с обезателно агентивно допълнение. Пассивните неопределено-лични 

конструкции (В главке не проинформированы) доминират.   

В зависимост от вида на причастната форма, темпоралното значение на 

копулата, наличие/ отсъствие на агенс, степен на активност, контекст в 

семантичното  съдържание на пасивните конструкции доминира значението 

акционалност или статалност. Разграничават се два функционални типа ПК: 

акционални и статални.  

Пасивните конструкции с акционално значение са 36,24% (1059 примера). 

Най-честотни са структурите от  предикати за физически  действия, след тях са от  



речемислителни и абстрактни предикати. Пълна парадигма в пасива имат глаголите 

при денотат-лице. Агентивните конструкции се свързват с контролируемост на 

явленията и целевия субект.  

След Ю.П.Князев [2007] в микрозоната на причастния пасив от СВ в 

предлаганатата работа се разграничават следните форми на акционалния пасив: 

перфектно-презентни от типа  построен; плусквамперфектни  (был построен),  

футурални (пассивен футурум)  (будет построен). Перфектно-презентнните форми 

означават конкретно актуално събитие, ср. Отпущено шестьдесят тысяч на 

печатание “Истории” и дано позволение жить – если он хочет в Царском селе 

(Ю.Тынянов). Те заемат центъра на микрозоната.  

 Формите на перфекта в зависимост от контекста означават и току- що случили 

се събития (перфект на близкото минало), напр: Никита послан к Василью 

Львовичу с извещением о случившемся несчастии, и прибыли сестры (Ю.Тинянов); 

обобщено множество от минали ментални действия (експериенциален перфект на 

опита) (Замечено, что...); комплексни ситуации, обединяващи миналото и 

настоящето (континуативен перфект)  Разные вкусы и наклонности в виду общей 

опасности временно забыты (Ю.Тинянов); едноактно действие или 

последователност от действия в контекста на сегашно историческо време, 

потенциални събития в бъдещето и др.    

Чрез претеритални конструкции с аористно значение се констатира 

неактуален за даден момент факт. Пасивните конструкции в руския и българския 

език в по-голямата си част са аналогични  по семантика и се отличават с общи черти 

на системно и функционално ниво. В редица случаи българските пасивни структури 

се предават на руски език с вариативни средства (активни, безлични, неопределено-

лични и др. конструкции.   

В параграфа “Пересечения акционального пассива с полем 

потенциальной модальности”  се разглеждат футурални форми с разнообразни 

модусни характеристики (предположителност, недискусионност, категоричност, 

хипотетичност) при означаване на предстоящи действия Сравнението с 

аналогични форми в българския език показва, че в руския език се наблюдава 

вариативност чрез конструкциите с модална семантика за необходимост с модални 

лексеми должен, вынужден, с предикативните наречия  надо, необходимо, 

модалните глаголи следовало, полагалось, надлежало, приходилось/ пришлось, 

придется + инф., с предикатив суждено + инф.., ср.: ... така че на всичко отгоре и 



генералният директор на “Никотиана” щеше да бъде погребан от един озлобен, 

отчаян, не вярващ в нищо поп (Д.Димов) – ... так что генерального директора 

“Никотианы” должен был хоронить озлобленный, отчаявшийся, ни во что не 

верящий поп.  

Статално-перфектното и статално-плусквамперфектното значение са част от 

семантичната категория перфектност в рамките на аспектуалността. Конструкциите 

на статалния пасив заемат 24,20% от пространството на полето (764 примера). 

Перфектността е лексико-граматическо явление с темпорален характер, с лексико-

граматически статус, в което решаващи са лексикалното значение на мотивиращия 

глагол, допускащ импликация на  семантиката резултативност, граматичeското 

значение на общорезултативния и специално-резултативния начин на действие. 

Статалният пасив може да се разглежда като степен на лексикализация на руския 

пасив. Конструкциите за състояние се отличават със статичност, неизменяемост във 

времето, неквантифицируемост, неконтролируемост, инактивен субект.  

Статалният пасив се пресича с полето „локативност“ (глаголи за положение в 

пространството с битийно значение быть, находиться, позиционните статически 

локативи стоять, лежать, сидеть, висеть), напр.: На тунбах афишки висят ... (В. 

Белов) – б. По стените налепени афиши. Степените на лексикална вариативност  са 

свързани с опозиционните корелации каузативност:некаузативност, с  

конструкциите със стилистико-експресивни глаголи за местонахождение в 

пространството (торчать, возвышаться, выситься, покоиться, валяться, 

выступать, выделяться, бекрениться, болтаться, возлежать, восседать  и др.), 

ср. Сермяга его валялась теперь поверх подводы (Л.Леонов) – И шаечното му 

сетре бе хвърлено върху каруцата.   

Субстантивираните пасивни причастия от свършен вид в руския език 

запазват основната функция на страдателния залог да конвертира ситуацията. 

Контекстуалните  субстантивати, свързани с контекста, ситуацията, речевото 

функциониране, са основен масив. Субстантивацията представлява един от 

начините за езиково изразяване на пасива, ср. повешенный, легкораненный, 

незаконнорожденный с  опорно причастие и уточняващо наречие.  

В полето на пасивността се наблюдават междукатегориални пресичания на 

контексти на пасивните форми от СВ с контексти на активните глаголни форми от 

НСВ, на полето „пасивност“ с полето „активност“. Наблюдава се функционална 

граматическа синонимия в микрозоната на руския причастен пасив от свършен вид 



като семантическа изофункционалност на граматически единици  от различни 

равнища, транспозиция на една езикова форма във функция на друга, неин 

противочлен в парадигматичния ред, междукатегориални взаимодействия. 

Контекстите на пасивните форми от СВ с конкретно-фактическо значение 

съответстват на контексти на активните глаголни форми от НСВ и възвратни 

страдателни форми с общофактическо значение  В руския език поради 

дефективност на пасива от НСВ синонимията се реализира на синтактично ниво. В 

българския език видовата конкуренция на пасивните форми от двата вида е 

възможна при редовни причастни форми от НСВ, ср. Стол накрывала мужская 

рука – это было ясно видно (К.Федин), ср. Стол накрыла мужская рука, Стол 

накрывался/был накрыт мужской рукой –  б.  Ясно си личеше, че масата е 

подредена от мъжка ръка, ср. б.  е подреждана; Той бе извикан два пъти на дълъг и 

подробен разпит при следователя (П.Вежинов) – Два раза его вызывали на 

дополнительный допрос к следователю, ср.в б. викан/ извикан, в р. вызван - 

вызывали.  

Характерни са пресичанията на полето с полетата „безличност“ и 

„посесивност“. Конструкциите на посесивния перфект са универсален начин за 

изразяване на посесивност. Акционалните посесивно-перфектни конструкции с 

причастие на -н, -т функционално се сближават с пасивните конструкции с 

агентивно допълнение, ср. Карамзин у них избран почетным членом (Ю.Тынянов). 

Участникът в ситуацията, представен от субектно посесивно съчетание, може да 

бъде непосредствен референт на подлога. Сравнението с аналогични по семантика 

конструкции в българския език разкрива отношение на асиметрия между двата 

езика. Българските посесивни има-конструкции с безличен глагол има (има 

издадена заповед), се  предават на руски език с форми на причастния пасив или на 

актива: ср.  Други има ли задържани (Г.Караславов) –  Кого еще задержали;  На 

всички афиши имаше нарисувано и по едно дъгоцветно знаме (Г.Карасаловов) – На 

всех афишах было изображено и по трехцветному знамени.    

 Характерни са формално-безличните причастно-пасивни конструкции в 

полето „пасивност“.  Безличните партиципиални конструкции са резултат от 

формално съгласуване на предиката със субекта на изречението. Спецификата им е 

в комуникативно обусловеното отсъствие на пациенса-подлог.  Вършителят на 

действието е известен в широкия контекст, ср. В комнате накурено со вчерашнего 



дня.  Те са вътрешномоделни преобразувания на изходните активни структури, 

обединени от тъждеството на общата ситуация.  

Микрозоната на причастния пасив от несвършен вид е силно ограничена. 

Конструкциите с имперфективно причастие са маргинални. В зависимост от 

контекста, ситуацията, лексикалното значение причастните форми имат 

комплетивно акционално или вторично инкомплетивно значение. Центърът на 

микрозоната е зает от акционални форми. Тяхната основна функция е изразяване на 

общофактическо, ограничено-кратно и неограничено-кратно ретроспективни 

значения. Микрозоната се пресича с полето „модалност“ - част от функционалната 

натовареност на причастните конструкции се поема от модални съчетания с глаголи 

ждать, быть, грозить, сулить + отглаг. същ., стать, начать и др., което доказват 

и българско-руските преводи: Много от авторите на писмата и лицата в 

снимките бяха провинени и сега щяха да бъдат съдени от Народния съд (Д.Димов) 

– Многие авторы писем и участники групповых снимков были замешаны в темных 

делах и им грозил Народный суд. 

Един от типовете видова конкуренция между аналитичните форми на 

причастния пасив е представен от синонимията на конструкции с общофактическо 

и конкретно-фактическо значение. В руския език дефективността на причастните 

форми от вторично имперфективирани глаголи се преодолява чрез конкуриращи 

форми от свършен вид, ср. И му подаде няколко листа, писани на пишещата 

машина и след това поправяни на ръка (П.Вежинов) –  ... и протянул племяннику 

несколько страниц, напечатанных на машинке и затем выправленных от руки.  

Микрозоната на презентния пасив се намира в близката периферия на центъра 

на ФСП на пасивността. Страдателните причастия от типа  организуемый – 

организованный се противопоставят като процессуално-пасивни, изразяващи 

едновременност, и процесуално-резултативни със значение за предходност. 

Модалните прилагателни със сема „възможност“ /“невъзможност“ от типа  

приемлемый (проект), с префикс не- със сема “невъзможност“ (неделимый фонд) 

заемат преходната част на микрозоната. Модалните форми на -м са прилагателни с 

пасивен и модален компонент.  Формите с модална и оценъчна съставяща в 

семантичната  структура, конструкциите с прилагателни-интензификатори на -им, -

ем са следваща степен на лексикализация на пасивното значение. Експресивно 

маркираните оценъчни лексеми с префикс не- с обща семантика “емоционална 

констатация на висока степен на проява на признака”, модификациите на 



интензивност и  оценка с квалитативните си значения заемат периферията на 

микрозоната (неописуема радост). В крайната периферия са конструкциите с 

отглаголни  субстантивати със значение за лице и предмет. Формите на -м заемат в 

полето „пасивност“ около 5 % (160 примера).    

Микрозоната на рефлексивните страдателни форми включва рефлексивен  

имперфективен пасив (РИП), модален рефлексивен  и рефлексивен перфективен 

пасив. В сравнение с българските рефлексивни форми тя е силно ограничена по 

формални и семантични причини. Рефлексивният имперфективен пасив  в руския 

език като тип залогова конструкция със специфични синтактични и семантични 

параметри  заема центъра на микрозоната.   

Акционалният рефлексивен пасив е квантитативно доминираща група (заема  

7, 30 % от всички единици в полето „пасивност“). Актуализацията на значенията на 

рефлексивните конструкции е в зависимост от аспектуално-темпоралните 

характеристики на контекста.  Пасивната реализация зависи от лексиката, глаголния 

вид, словообразувателното значение. Без контекстуална опора  постфиксът  -ся не 

може да служи за формален маркер на глаголния пасив.  

В редица случаи се наблюдава конкуренция на възвратно-страдателните 

форми в обобщено-фактическо – конкретно-фактическото / сумарно значение на 

причастния пасив, което се илюстрира от двустранните руско-български преводи: 

….и поручалось проконтролировать это дело (П.Проскурин) –...на него му беше 

поръчано да проконтролира това дело.  

Характерни в микрозоната на рефлексивния пасив са модалните атемпорални 

модификации. Атемпоралният пасив включва генерични, итеративни и 

прескриптивни конструкции. Модификациите на пасива обхващат потенциално-

модален пасив със значение за възможност и необходимост, потенциално-

качествен и сензорен пасив, ср. Ткань моется, Как лечится эта болезнь и др.  

Рефлексивният перфективен пасив в работата е оказионално явление, крайна 

точка на скалата на функциониране на руския пасив. Функционалното 

преосмисляне на възвратните глаголи, съотносителни с преходни каузативи, 

тяхната прекатегоризация, поликатегоризация  в посока пасив е една от 

възможностите за разширяване на функционалната сфера на перфективниая пасив. 

Някои от срещащите се рефлексивни перфективни форми са мотивирани от 

преходни глаголи, които нямат възвратни корелати, в други случаи формите се 



съотнасят семантически с преходни глаголи, а не с техните възвратни корелати, ср. 

Завелся разговор  се съотнася със завести разговор.  

Структурите с неопределени и определени дескрипции на субекта-агенс, 

лице в руския език са функционални еквиваленти на двучленнния рефлексивен 

перфективен пасив, който в българския език е редовна категория, ср.:  В същото 

време тури се една ръка на мойто рамо (НХ) –  Я аж рот разинул, гляжу и вдруг 

чувствую, кто-то мне на плечо руку кладет; Улови се работата... (ИВ1) –  Теперь 

все понятно.   

Денотативният субект на двучленния рефлексивен перфективен пасив се 

отстранява, но винаги е известен в определена степен от предходния или следващия 

контекст.  Имплицитният логически субект на действието се разкрива в конверсни 

структури, компенсиращи дефективността на руския рефлексивен пасив, което се 

доказва и от българско-руските преводи: Още щом зайде слънцето, театърът 

хвана да се пълни (ИВ1) – Как только зашло солнце, публика стала сходиться в 

школу; И на един черковен глас запя се известният Колчов тропар (ИВ1) – 

Пришелец запел на известный церковный “глас” – тропарь Колчо. 

 Функционалните съответствия на българските императивни рефлексивни 

форми включват повелителни форми,  модални наречия, независим инфинитив, 

предложни структури с отглаголни номинализации и др., например: Тия пушки 

нататък ще се пренесат – пренасях ги (НХ) – Эти ружья туда перенеси – 

переносил; Да се заловят още тая вечер (ИВ1) – Их нужно всех забрать и сегодня 

же повесить!; Да се хванат с книжата, протоколите и с различни документи 

(ИВ1) – Зацапать их вместе с бумагами, протоколами и всякими документами.  

В трета глава “Периферия ФСП пассивности. Некатегориальные  

средства выражения пассивности “ се разглеждат некатегориалните средства за 

изразяване на пасивност в периферията на полето. Граматическата категория пасив 

се оказва скрита в значенията на отделни лексеми или в синтактичната структура на 

изречението. Моделът на полето е стабилен в ядрената си част. При преход от 

собствено пасив към форми с несобствено пасивно значение се очертава тенденция 

към лексикализация на пасивните експоненти.   

В близката периферия на полето „пасивност“ се намират глаголно-именните  

устойчиви съчетания с пасивна семантика (АГИС) от типа пользоваться 

уважением. Открояват с две групи  в зависимост от това, изразява ли се собствено 

пасивност или пасивност, свързана с други категориални значения – модални 



(възможност, необходимост, отрицание), аспектуални, аспектуално-темпорални.   

Центъра на микрозоната заемат конструкциите с пасивна семантика. Конструкциите 

със значение потенциална модалност и отрицание са в преходната част.  

Микрозоната се пресича с полетата „модалност“, „отрицание“, „посесивност“, ср. 

поддаваться уговорам, избежать наказания и др. АГИС представляват 2,3 % от 

всички конституенти на полето.  

Лексико-семантичното вариране на пасив и структури на АГИС се основава 

на тъждеството на концептуалната им информация.  Тези аналитични 

словосъчетания са резултат от интелектуализацията и свързаната с нея 

универбизация на речта, с тенденциите към аналитизъм на сказуемото.  

Следващата микрозона съставят конструкциите с номинализация на предиката 

на изходнатата активна конструкция при запазване на неговите аргументи – субект, 

обект, обстоятелствена характеристика на действието при явен паралелизъм с 

двучленни и тричленни пасивни структури от типа Это обувь отечественного 

производства. Такива структури с отглаголно съществително в родителен 

квалификативен са отнесени към номинативно-квалификативния тип на пасивната 

предикация.   Отстраняването на деятеля е възможно не само чрез намаляване на 

валентните връзки, но и при номинализация на процеса [Гак 1991: 79 - 80].  

В параграф 3 “Предложно-именные  конструкции пассивной семантики”  се 

разглеждат конструкции от типа быть в плену със съставен компонент отглаголно 

абстрактно или предметно име. Предложно-именните конструкции са един от 

структурните типове на изразяване на сказуемото, средство за пропозитивна 

номинация в руския език. Вътрешномоделните модификации  на единиците в една и 

съща позиция се отнасят към парадигматиката на изречението. Диапазонът на 

явлението пасивност е свързан не само с пространствени, но и временни, модални, 

комитативни, причинно-следствени, условни, целеви, таксисни отношения, ср.: Той 

бе млад човек, ... раняван няколко пъти (Д.Димов) – Это был еще молодой человек 

... с несколькими ранениями... .  

Характерен конституент на полето на пасивността са некатегориалните 

фразеологични единици с доминираща или периферийна сема „пасив“ в 

речниковата дефиниция. Пасивната семантика на фразеологичните единици е с 

метафорично или метонимично образно преосмисляне на значението на прототипа,  

ср. быть в кулаке чьем; в лапах/ в когтях чьих, у кого. Метафоричните и 



метонимичните модели са свързани с националната култура, изградени са на 

основата на онтологичната и ориентационнната метафора.  

Следваща степен на лексикализация на пасива са генитивните конструкции с 

отадективни и отглаголни номинализации. Те допълват представата за различните 

начини на структуриране на полето „пасивност“в руския език. Субстантивната 

синтактична деривация – отглаголна и отадективна е резултат от словообразуване, 

морфология и синтаксис, междукатегориална транспозиция. Семата „пасив“ се 

разкрива в семантичните тълкувания на мотивиращите прилагателни и глаголно-

именни съчетания. Имената на -ость отразяват два вида семантични отношения 

между словообразувателно свързаните единици - лексикална и синтактична 

деривация, ср.: ….в свои тридцать лет она была очень хороша и свежа, особенно 

сейчас в минуту душевной открытости и незащищенности (П.Проскурин);  

неожиданность –  1. свойство по знач. на прил. неожиданный 2. неожиданное 

событие, обстоятельство.   

Формално отглаголните номинализации не различават залозите актив - 

пасив.  А.Пазелска [2003: 77] разграничава име в процесен, имперфективен 

контекст, съответстващ на НСВ, име в типично събитиен, перфективен контекст, 

характерен за форми от СВ.  Контекстът от типа “в ходе обсуждений кандидатуры, 

при обсуждении вопросов” е аналог на глаголния НСВ, каонтекстът от типа  “после 

обсуждения кандидатур”  – на СВ. А.Пазелска нарича такива имена 

имперфективни и перфективни. След А.Пазелска [2003: 77] в работата се 

разграничават имена  в перфективен и имперфективен контекст, ср. перфективно 

име в следния пример: ...положение его не пошатнулось при дворе и после опалы и 

ссылки мощного его питомца (Ю.Тинянов).                                                                                                                              

Абстрактните имена за действие като производни от преходни глаголи представят 

значенията на  активен и пасивен глагол, но остават при това формално 

немаркирани в залогово отношение. Такива съществителни са двумотивирани по 

залог. Наблюдава се множественост на мотивациите от лексикален и граматически 

характер.  

Конструкциите с лични, предметни и наречни лексеми  в далечната 

периферия на полето са следваща степен на лексикализация на руския пасив, 

имплицитно представяне на пасивно значение по лексикален начин. Значението 

пасивност се свързва с отглаголните производни със сема „пасив“ в семантичната 

структура. Имплицитните пасивни граматически значения в семантиката на 



производните отглаголни лексеми са некатегориални и косвени. Семата „пасив“ се 

открива чрез компонентен анализ на значението на лексикалните единици, който се 

свежда до разлагане на семантичната структура на единиците на иерархически 

минимални семантични компоненти, семантични множители, семи, тълкуване чрез 

ограничен брой семантични признаци.  

Агентивните съществителни съчетават в семантичната си структура активни 

и пасивни семи. Общокатегориалната сема на част на речта заема висша степен в 

иерахията на семите. Отделя се архисема с родово значение одушевеност. Семите 

„агентивност“, „пасив“, „обект“, „лице“ са частни словообразувателни значения на 

съществителните, диференциални семи. Залоговата сема е второстепенна спрямо 

семите предметност, агентивност, абстрактност, одушевеност.  

Синтактичните деривати (любимец/ любимица – “тот (та), кого особенно 

ценят, любят”) заемат центъра на микрозоната на агентивните съществителни със 

сема „пассив“. След тях са лексикалните деривати, в структурата на които  

смисловите допълнения не се извеждат от морфемните съставящи. 

Некатегориалните начини на изразяване на пасивност включват семи-концепти 

(быть под властью кого-л.”, “быть подвластным”, “быть в услужении к кому-л”. В 

преходната част на микрозоната се намират отсубстантивни съществителни със 

значение за лице (штрафник), префиксално-суфиксални отсубстантивни 

субстантивати (подкаблучник), отглаголни прилагателни-субстантивати  

(посыльный/-ая) и др.  

Следват метафорични структури с лексеми с обща семантика (быть центром 

внимания), субстантивни и адективни словосъчетания с обектна ориентация (дама 

сердца, тепличное растение и др).  

Конструкциите със съставен компонент конкретно-предметни, веществени,  

обобщено-събирателни, абстрактни съществителни със сема „пасив“ с резултативна 

семантика конституират микрозоната на предметните съществителни от типа 

выписка, фальшивка, саженец, печенье. Общокатегориалната сема „предметност» 

заема централно място  в иерархията, пасивната има подчинена позиция. 

Словообразувателното значение “предмет-обект на въздействие”  е частно.  

Отделят се два основни функционални типа производни с нефразеологична и 

фразеологична семантика – синтактични и лексикални деривати. В полето  

конструкциите със съществителни със сема „пасив“ в руския език заемат 1,8% от 

пространството на полето за пасивност.  



В преходната част на микрозоната са разположени абстрактни имена 

(договоренность); единици с реална и нереална модалност (набойка – то, что 

предназначено для набойки и то, что набито) и др. Периферийни средства на 

предметната номинация са  деривати с модални или качествено-оценъчни семи 

(понятное), устойчиви изрази (запретный плод) и др.   

 Прилагателните със сема „пасив“ представляват 4% от пространството на 

полето. Относителните пасивни прилагателни се оказват в редица случаи 

функционално тъждествени по семантика на страдателните причастия от мин./ 

сег.време. Запазили концептуалното значение действие, процес, те  се 

характеризират с висша ефективност на семата „пасив“, заемат центъра на 

микрозоната, ср.  заказной (ужин) – заказанный. Семата „пасив“ в семантичната  

структура на ред относителни прилагателни се съчетава със семата „модалност“, 

ср. (несносный, неутешный). Характерен е синкретизмът на пасивно и модално 

значение за възможност/ невъзможност, необходимост, обезателност, разрешение 

в лексеми като простительный  (поступок), неизбежный (вопрос).   

В семантичната структура на българските отглаголни прилагателни  

употребителен (дума), нечетлив (почерк),  осъдителен (поведение), продажен 

(човек), похвален (постъпка) и др. се открива семата „пасив“ в сочетание с модални 

семи. В сравнение с групата руски относителни прилагателни българските лексеми 

със сема „ пассив“ са малобройни.   

Наречията с пасивна залогова сема са последен конституент в полето за 

пасивност. Пасивното значение на наречните единици е лексикален, некатегориален 

косвен начин за изразяване на пасив. Наречията като вторични производни, 

образувани по два словообразувателни модела запазват лексикалната семантика на 

глаголите и на адективните лексеми. Залоговата пасивна сема в семантиката на 

наречията не се експлицира в речниковите тълкувания, нейното присъствие се 

подсказва от семантиката на изходните прилагателни: внятно /внятный – ясно 

различаемый, хорошо слышимый.  

В зависимост от активността на връзката на пасивната сема с мотивиращия 

глагол се разграничават две групи наречия: запазващи семантичните връзки с 

глаголния мотиватор и своето концептуално значение и концептуално опустошени 

интенсификатори (неотразимо играть).  Качествените наречия за мярка и степен на 

проява на признака в периферията на зоната означават емоционална или 

интелектуална  градуирана оценка на даден признак. Интензификацията е 



субективна интерпретация, количествена  модификация на качеството. Процесът на 

интензификация е свързан с категорията квантитативност.  

 

Заключение 

 

В Заключениeто се обобщават резултатите от проведеното изследване и се 

формулират изводи. С най-голяма честота  са  причастният и рефлексивният пасив. 

Следват причастният пасив от НСВ, формите на -м, прилагателните със сема 

„пасив“, предложно-именните конструкции, аналитичните глаголно-именни 

структури, наречията със сема „пасив“, съществителните,“ генитивните 

номинализации. С най-малка честота се отличават пасивният футурум, безличният 

пасив, субстантивираните, номинативните квалификативни структури, модалният 

пасив, пасивният императив и кондиционал, рефлексивният пасивен пасив.   

 Средствата на изразяване на  ФСП „пасивност“ се структурират на основата 

на ядрено-периферийна организация.  ФСП на пасивността се характеризира със 

своята континуалност, преход от граматическата семантика към лексикалната. 

Проведеният анализ показва, че ФСК „пасив“ притежава свои лингвистични 

маркери, не равностойни на ФСК „актив.“ Проследява се процесът на 

десемантизация, номинализация, лексикализация на пасива в посока център – 

периферия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД „ПОЛЕ ПАССИВНОСТИ 

В РУССКОМ ЯЗЬIКЕ“ (НА ФОНЕ БОЛГАРСКОГО)  

 

1. Дисертационният труд представлява цялостно изследване на функционално-

семантичното поле на пасивността в руския език. Представените разноаспектни 

средства на изразяване на инвариантното значение „пасив“ доказват възможността 

да се разглеждат като ФСП.   

  2. Представен е подробен функционално-структурен и семантичен модел на 

функционално-семантичното поле на пасивността в руския език, построено на 

основата на функционално-семантичната категория „пасив“, разкрити са 

параметрите на полевото пространство на фона на българския език.   

3. Представени са  в системно-парадигматичен и синтагматичен аспект    

структурите на полето – ядро, център и периферия  в тяхното съотношение, 

конституентите на полето, инвентарът от категориални и некатегориални, системни 

и функционални средства на залоговото отношение пасивност в руския език. 

Номенклатурата на пасивните конституенти в руския език обхваща всички езикови 

нива – морфологично, синтактично, лексикално, лексико-синтактично, 

словообразувателно.  

4.  На основата на паралелни преводи от руски и български се разкрива 

дискретното или недискретно представяне на съдържателните единици в 

пространството на ФСП на пасивността.  

5. Функционално-семантичният подход дава възможност да се интегрират 

разноаспектни езикови средства с обща комуникативна цел и функция, обединени 

от общ семантичен пропозитивен инвариант пасив. Представен е единен 

обяснителен механизъм на типовете пасивност – граматическа и лексикална, на 

системното обединяване на единиците с пасивна семантика.  

6. Разкрити са статалните, акционални, резултативни, темпорални, 

аспектуални, предметни, квалификативни, адвербиални и модални параметри на 

ФСП на пасивността.   

7. ФСП на пасивността е представено в неговата континуалност, проникване 

на граматическата, експлицитна семантика в лексикалната, пресичания с други 

полета – активност, модалност, имперсоналност, персоналност, квалитативност, 

квантитативност, локативност, посесивност, интензификация и др.   



8. Проследява се процеса на граматизация и лексикализация на структурите с 

пасивна семантика в посока център – периферия във ФСП, прехода от екплицитен 

пасив в ядрото и центъра на полето към пасива като скрита категория в 

словообразувателната структура на лексемите в периферията на полето.   

9. В модела на полето на пасивността са включени нови конституенти:   

номинативни  субстантивирани форми на причастния пасив, глаголно-именни 

предикати с причастен предикатив, рефлексивен перфективен пасив, посесивен 

перфект, фразеологични единици с пасивна семантика, генитивни конструкции с 

отадективни и отглаголни номинализации, лични и предметни съществителни, 

прилагателни и наречия със сема „пасив“.  Проследено е междукатегориалното 

взаимодействие на видовете при причастния и рефлексивния пасив.  

10. Допълнен е списъкът на глаголно-именните устойчиви съчетания (АГИС) 

с пасивна семантика, на предложно-именните конструкции.   

11. Българският превод на конструкциите с руските конституенти на полето 

дава представа за трансформационния потенциал на руския пасив, вариращите 

граматични и лексикални средства.  

12.  Представени са графични модели на полето на пасивността, статистични 

данни за честотата на отделните му конституенти в художествената литература.   

 

 
Фиг. 1. Модел 1 на  ФСП „пасивност“  

 



 

 
Фиг. 2. Модел 2 на ФСП „пасивност“  
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