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Обект на настоящото изследване е синтактичната реализация на аргументите 
към предикатите радвам и радвам се и към предикативите за положително емоци-
онално състояние (радост), както и на други конституенти, на които този тип пре-
дикати и предикативи приписват семантична роля експериенцер и стимул, а при 
някои – и обект на емоцията. Сравнението с типа на аргументите и начина за реа-
лизацията им при радвам се и при конструкциите с радостен, радостно, радост 
показва най-голяма близост на моделите при запълване на обектната позиция с 
комплементно изречение. Непрякото допълнение при предиката и при предика-
тивните конструкции, в които има позиция за такъв аргумент, освен че се въвежда 
с различни предлози, се свързва с маркирането на различни семантични роли. 

Ключови думи: предикати за емоционално състояние, предикативи за емоцио-
нално състояние, психологически глаголи, комплементи, експериенцер, български 
език 
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The main topic of this study is the syntactic realization of the arguments of the pre-

dicates радвам (to rejoice; make someone glad) and радвам се (to be glad) and the pre-
dicative constructions expressing positive emotion (joy) in Bulgarian. Verbs, adjectives 
and adverbs denoting emotions, also known as physiological verbs or psych predicates, 
obligatorily assign the semantic role of experiencer to one of their arguments. The com-
parison between verbal predicates and predicative constructions demonstrates the dif-
ferences concerning the type of argument expression (as a direct or an indirect object), 
the prepositions that introduce indirect object phrases, explicit and null subject realiza-
tions and the syntactic marking of semantic roles. 
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1. Увод 

Настоящата статия е част от по-голямо продължаващо проучване, чия-
то основна цел е семантичната и синтактичната характеристика на преди-
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катите и на предикативите за състояние в българския език, както и съпос-
тавката между синтактичните структури при реализациите на тези преди-
кати и предикативи в българския и в руския език. Предложените към мо-
мента семантични класификации на предикатите и предикативите за със-
тояние в българския език (вж. напр. Лесева, Кукова, Стоянова/Leseva, Ku-
kova, Stoyanova 2021; Стаменов/Stamenov 2021 и др.) представят семан-
тичните диференциращи признаци, чрез които може да се опишат типове-
те състояния. Синтактичните анализи на означаващите ги предикати и 
предикативи конкретизират характеристиките на прилежащите им аргу-
менти, както и на някои от адюнктните пояснения.  

Обект на нашето изследване е синтактичната реализация на пояснени-
ята към предикати и предикативи за емоционално състояние. Предмет на 
изследването са особеностите при изразяване на аргументите към преди-
катите и предикативите за положителни чувства и емоционални състоя-
ния, както и на други конституенти, на които този тип предикати припис-
ват семантична роля. Анализите се основават на данни от Българския на-
ционален корпус (вж. Коева/Koeva 2014), както и от неофициална писмена 
комуникация в интернет. При анализа на емпиричния материал ще бъде 
сравнена синтактичната структура на двата типа изречения за изразяване 
на положително емоционално състояние – с личен глагол и с предикативна 
конструкция. Фокусът на представянето е свързан с отговор на въпроса да-
ли аргументната структура на предиката „се наследява“ от предикативите; 
дали и при глагола, и при предикативите аргументите, на които се припис-
ва определена семантична роля, се изразяват с едни и същи синтактични 
средства. Наблюденията са ориентирани към детайлно представяне на из-
речения с глаголите радвам и радвам се, с прилагателните радостен, ра-
достна, радостно, радостни, с наречието радостно и със съществително-
то радост. Изборът на тези лексеми е мотивиран от факта, че чувството се 
означава с два глагола, а не само с един, както е например при страхувам 
се, боя се. От друга страна, в групата на предикативите за означаване на 
емоционалното състояние се включват и прилагателни, и наречие, и съ-
ществително, докато от други глаголи, напр. боя се, не се образуват никак-
ви предикативи. Някои от предикатите, напр. страхувам се, нямат съот-
ветни прилагателни. 

В изследването представяме възможностите за запълване на аргумент-
ните позиции към предикатите и към конструкциите с предикативи (тра-
диционно определяни като съставни именни или съставни адвербиални 
сказуеми) с именна фраза, с предложна фраза или с комплементно изрече-
ние. При установяването на конкуренция между комплементни изречения 
и словосъчетания за запълване на една аргументна позиция ще коменти-
раме условията за реализиране на замяната. Ще посочим и случаите, в ко-
ито има ограничения върху броя или семантиката на аргументите. Във 
връзка с избраната терминология се налага уточнението, че „под компле- 
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мент се разбира синтактична конструкция, означаваща пропозиция, която 
в семантичната структура заема позицията на аргумент към главния пре-
дикат в изречението“ (Ницолова/Nitsolova 2008: 261). При анализите след-
ваме модела, обобщен от Св. Коева, че комплементите в български се из-
разяват посредством подчинени изречения, комплементни малки изрече-
ния, комплементни номинализации и комплементни свободни релативи 
(Коева/Koeva 2019a: 58). Авторката представя и структурата на изречения 
с глагола радвам се – глагол от групата на предикатите за емоционална 
реакция или оценка. Тя включва експериенцер подлог и обектът, изразен с 
комплементно че-изречение, да-изречение или косвен въпрос, които се ре-
дуват с предложна за-група (Коева/Koeva 2019a: 63). В допълнение към 
това ще посочим, че в анализирания от нас корпус се срещат и комплемен-
тни изречения с релатива дето, както и предложни на-групи като поясне-
ния към емоционалните предикати. 

 
2. Теоретична рамка на проучването  

Общата теоретична рамка на анализите следва постановката, че семан-
тиката на предиката определя типовете комплементи, които той присъеди-
нява. В аргументната структура е маркиран броят на аргументите, които 
лексикалният елемент изисква. Базисната структура на изречението е про-
екция на аргументната структура на главния глагол и се определя от нея. 
Аргументите, освен че са референциално ориентирани, се характеризират 
и със специфични семантични (тета-) роли, които предикатът им припис-
ва. Функцията на аргументната структура е „да кодира идеосинкратична 
информация в универсална форма… Чрез синтактични операции могат да 
се въведат конституенти, които не са аргументи, или да се преместят ар-
гументи от ядрената структура“ (Babby 2010: 133). 

За наблюденията, предложени тук, е важно да отбележим задължител-
ното маркиране на един от аргументите към предикатите и предикативите 
за емоционално състояние като eкспериенцер. В англоезичните изследва-
ния глаголи, прилагателни и наречия, които задължително имат аргумент с 
тази семантична роля, се определят като глаголи с eкспериенцер (Еxperi-
encer verbs) или като психологически предикати (psychological verbs; psych 
verb). Групата обхваща лексикални елементи, с които се означават мен-
тални процеси, когнитивни дейности или емоционални състояния (вж. 
напр. прегледа в Rozwadowska 2017). При психологическите предикати ня-
ма обвързаност на елемента от тематичната структура – семантичната роля 
eкспериенцер, само с един конкретен аргумент от синтактичната структу-
ра. Както личи и от анализите по-долу, тази семантична роля може да се 
приписва на субекта (подлога в изречението) или на обекта (пряко или не-
пряко допълнение) на предиката. 

Синтактичните средства за изразяване на семантичните роли специал-
но при предикати за емоционални състояния в българския език са анали- 
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зирани от А. Динева (вж. напр. Dineva 1996). Разглежданите от нас преди-
кати и предикативи за положително емоционално състояние попадат в 
групата на двуаргументните глаголи и предикативни изрази, приписващи 
ролите стимул и експериенцер, като „първата роля може да е приписана на 
подлога, а втората – на допълнението, напр. при радвам, натъжавам, 
ядосвам, вълнувам, огорчавам, доставям удоволствие, както и обратното – 
подлогът да изразява експериенцера, а допълнението – стимула, напр. при 
възмущавам се, гордея се, изненадвам се, разочаровам се, срамувам се, 
изпитвам разочарование, възхитен съм“ (Dineva 1996: 94). При сравнение 
с други психологически глаголи и предикативни изрази за емоционални 
състояние установяваме, че конфигурацията е различна от тази при преди-
катите за чувства. При предикати като обичам, мразя в семантичната 
структура задължително се маркират експериенцерът и обектът на чувст-
вото, а не причината или стимулът за емоцията.  

Необходимо е да посочим и някои специфики в лексикалната семанти-
ка, произтичащи от „психологията“ на емоциите, които също може да 
оказват влияние върху синтактичната реализация на предикатите и преди-
кативите. Обобщеният модел на Л. Йорданская (Йорданская/Jordanskaja 
1970, цит. по Петрова/Petrova 2007) за представяне на лексикалното значе-
ние на думите за емоции показва наличието на сценарий на емоционалния 
прототип, включващ: 

– причина: интелектуалната или емоционалната оценка на субекта за 
дадено събитие, а не реакцията му на факт от действителността. Различна-
та оценка определя характера на емоцията – дали тя ще е положителна, 
или отрицателна. Стимул за емоцията може да е информация за събитие 
или ситуация или непосредствено възприемане на събитие или ситуация 
от действителността. 

– поява на същинската емоция: отразява се в лексикографската дефи-
ниция на думата чрез представяне на специфичното за конкретната емо-
ция. 

– следствие: менталните процеси, на които се основава емоцията, може 
да доведат до активиране на определени физиологични реакции, чрез кои-
то емоциите добиват видим израз. Този компонент коментира и Ю. Апре-
сян: „Езикът изважда на преден план преди всичко два основни класа емо-
ции – положителни и отрицателни… В наивната картина на света те много 
отчетливо са противопоставени едни на други по своите външни прояви“ 
(Апресян/Apresyan 2005: 9). 

За анализите в настоящия текст е важно да се направи следното обоб-
щение. Сценарият на емоциите, представен от Л. Йорданская, се отразява 
в лексикалното значение на предикатите. Аргументите, които предикатите  
за означаване на емоции могат да имат, трябва да представят субекта на 
емоцията, обекта на емоцията и стимула, който я провокира. 
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3. Предикати и предикативи за емоционално състояние 
Глаголите за емоционално състояние образуват конверсивни двойки с 

каузативни предикати по отношение на изразяването на аргумента със се-
мантичната роля експериенцер. Каузативните предикати приписват семан-
тичната роля експериенцер на прякото допълнение, а предикатите за със-
тояние – на подлога. В научната литература тези двойки предикати се раз-
глеждат като конверсиви: предикативни думи, които означават една и съ-
ща ситуация и притежават две едноименни валентности, запълвани от раз-
лични актанти. В рамките на конверсивите в руски Ю. Апресян (Апресян/ 
Apresjan 1995: 272) включва като отделна подгрупа предикатите за емоци-
онално състояние, напр.: беспокоить – беспокоиться, восхищать – восхи-
щаться, радовать – радоваться (вж. и Paducheva 1998). Анализирайки 
двойките от типа восхитить – восхититься, вдохновить – вдохновиться, 
возмутить – возмутиться, Е. Падучева посочва, че отношението между 
елементите е „отношение между каузатив и декаузатив и може да се разг-
лежда като класически пример за диатеза“ (Падучева/Paducheva 2003: 
476). По отношение на българския език преходният и непреходният глагол 
от тези двойки предикати (радвам – радвам се, безпокоя – безпокоя се) се 
представят в речника като отделни лексикални единици, а не като диатези 
(РБЕ/RBE 1977–2015). Глаголите за емоционално състояние в български 
са разглеждани като първични (вж. Джонова/Dzhonova 2003), а каузатив-
ните предикати – като семантично производни, според класификацията на 
предикатите на Ван Валин и Ла Пола (Van Valin & LaPolla 1997). При съ-
поставителното изследване на предикатите с експериенцер в българския и 
полския език М. Коритковска също отбелязва наличието на такива двойки 
предикати за емоционално състояние, като посочва възможността и в два-
та езика аргументът експериенцер да бъде подлог или допълнение на пре-
диката (Коритковска/Korytkowska 1990). 

В Таблица 1. са представени някои от конверсивните двойки предика-
ти за емоции. Както в руски, така и в български предикатите за емоцио-
нално състояние, които участват в тези противопоставяния, са рефлексив-
ни по форма и съответно непреходни. В българския език те се разглеждат 
като средни (медиални) глаголи. Характерно за тях е, че нямат форми за 
страдателен залог. Има и предикати за емоционално състояние със се, кои-
то в книжовния език нямат съответен каузативен глагол, напр. страхувам 
се, срамувам се, както и непреходни глаголи за емоционално състояние, 
които са оформени без се и също нямат съответен каузативен глагол, напр. 
тъжа. От глаголи като тъжа е възможно образуването на каузативен 
предикат с представка – натъжа/натъжавам, но той образува конверсив-
на двойка с инхоативния предикат натъжа се/натъжавам се. В настоя-
щото изследване се представя само аргументната структура на изходните 
преходни каузативни глаголи и на съответстващите им непреходните гла-
голи за емоционално състояние. Въпросът за отношението между префик-
сацията и синтактичната реализация на изходните и префигираните глаго-
ли може да бъде обект на самостоятелно проучване. 
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Таблица 1. Конверсивни двойки предикати за емоционални състояния 
 

Преходен каузати-
вен глагол 

Непреходен глагол 

радвам радвам се 

вълнувам вълнувам се 

веселя веселя се 

тревожа тревожа се 

ядосвам ядосвам се 

нервирам нервирам се 

– страхувам се 

плаша плаша се 

– срамувам се 

– тъжа, тъгувам 

притеснявам притеснявам се 

обиждам обиждам се 

 
На представените конверсивни двойки глаголи съответстват конструк-

ции с предикатив за състояние, при които също е възможно да се реализи-
рат два модела: с експериенцер подлог (радостен съм) и с експериенцер 
допълнение (радостно ми е, срам ме е). Първият тип конструкции включ-
ват спомагателния глагол съм и предикативно прилагателно. Експериен-
церът е подлог и конструкцията има пълна парадигма за 1, 2 и 3 л. ед. и 
мн.ч., както и форми за м.р, ж.р. и ср.р. в ед.ч. Вторият тип конструкции се 
образуват с предикативно наречие1 (радостно ми е, весело ми е) или с пре-
дикативно съществително (срам ме е, страх ме е). Семантичната роля екс-
периенцер се приписва съответно на непрякото или на прякото допълне-
ние. Този тип конструкции имат форми само за 3 л. ед.ч. При част от пре-
дикативните конструкции с наречие или съществително експериенцерът 
може да не се изразява експлицитно (напр. радостно е, обидно е, тъжно 
е; радост е, обида е) (вж. Александрова/Aleksandrova 2019: 88). В Таблица 
2. се представя съответствието между предикати и предикативни конст-
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рукции, изразяващи дадено емоционално състояние. Част от емоционални-
те състояния могат да се представят чрез четирите формални модела: ка-
узативен предикат, предикат за състояние, два модела предикативни конс-
трукции за състояние, напр. радвам, радвам се, радостен съм, радостно 
(ми) е; нервирам, нервирам се, нервен съм, нервно ми е. Други състояния 
могат да се изразяват само с глаголен предикат, напр. вълнувам, вълнувам 
се, плаша, плаша се. На префигираните глаголи развълнувам, развълнувам 
се, уплаша, уплаша се обаче съответстват предикативни конструкции раз-
вълнуван съм, уплашен съм. На глаголи като страхувам се, срамувам се 
съответства само един от типовете предикативни конструкции – страх ме 
е, страшно е; срам ме е, срамно е, срам е. 

 
Таблица 2. Предикати и предикативни конструкции с девербативи, изразяващи 

емоционално състояние 
 

Преходен кау-
зативен глагол 

Непреходен гла-
гол (със или без 

се) 

Предикативни 
конструкции с 
прилагателно 

Предикативни кон-
струкции със съ-

ществително и/или 
с наречие 

радвам радвам се радостен съм радостно (ми) е 
радост е 

вълнувам вълнувам се - - 

веселя веселя се весел съм весело (ми) е 

тревожа тревожа се тревожен съм тревожно е 

ядосвам ядосвам се ядосан съм яд ме е 

нервирам нервирам се нервен съм нервно ми е 

– страхувам се - страх ме е, страшно 
е 

плаша плаша се - - 

- срамувам се - срам ме е; срамно е 
срам е 

– тъжа, тъгувам тъжен съм тъжно (ми) е 

притеснявам притеснявам се притеснен съм притеснено ми е; 
притеснително е 

обиждам обиждам се обиден съм обидно (ми) е 
обида е  
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В нашето изследване се насочваме към представянето на аргументната 
структура на глаголите радвам, радвам се и конструкциите радостен съм, 
радостно (ми) е, радост е, за да установим съответствието между аргу-
ментите при отделните модели на изразяване на емоционално състояние. 
Предложеният подход може да се приложи и към останалите семантични 
групи, но при избраната от нас група възможностите за реализация на ар-
гументите са най-големи. 

 
3.1. Радвам  

Ще започнем представянето на аргументната структура на предикатите 
за емоция с преглед на изреченията с каузативния предикат радвам. Спо-
ред РБЕ (РБЕ/RBE 1977–2015) това е преходен глагол от несв.в. със значе-
ние „Правя или ставам причина някой да изпитва радост, доставям радост 
на някого“. Той е двуаргументен, като семантичната роля стимул се при-
писва на подлога, а семантичната роля експериенцер – на допълнението.  

Аргументът със семантичната роля стимул означава пропозиция и мо-
же да се изрази с комплементно изречение или с номинализация – процес-
но съществително или местоимение. Няма ограничения за именните фрази 
в подложната позиция във връзка с категорията определеност: 
Куклени представления (стимул) радват децата (експериенцер) във Велико Търно-
во; Затова и появяването на привичния пътеводител – Полярната звезда – радва 
моряците; Давах си вид, че присъствието ѝ ме радва. 
Това едновременно ме радваше и ме смущаваше. 
Радваше го, че на молебена бе дошъл и Калоян.  
Много ме радва да видя и други туристи в планината, освен нашата група2. 
Радва ме как точно днес пускате тази статия; Харесва ми тази тенденция при из-
бора на подаръци, следя я от няколко години, радва ме как набира все по-голяма 
популярност. 

Когато стимулът е изразен с номинализация местоимение (показател-
но, относително или въпросително), то често се отнася към предишния 
контекст (обобщение по модела на анафората): 
Традициите, характерни за всеки един празник, светлите витрини, настроението и 
атмосферата, която се носи в тези дни, музиката и веселбите, семейните събира-
ния, безсънните нощи – всичко това радва човека. 
Божидар Аврамов вярва, че „моряците“ могат да играят за титлата тази година, и 
това го радва; Дори на някои места свирехме пред 3500 души, което много ме 
радва; Ние сме свободни – ето кое ме радва! 

Възможно е конкретизацията на номинализацията да се представя и 
вдясно от местоимението. Най-често примерите са с номинализираното 
това, а съдържанието на пропозицията стимул се уточнява с атрибутивно 
съюзно изречение (Коева/Koeva 2019b): 



Марина Джонова, Йовка Тишева 
 

 398 

Това го радва и до днес – че е слушал Бийтълс, Куийн, а не чалга (Това, че е слу-
шал Бийтълс, Куийн, а не чалга, го радва и до днес) 
Особено ни радваше това, че открихме бозайник, макар и с хриле; Много силно 
ме радва това да бъда разпознавана чрез изкуството си, което вече се случва; Сега 
не ме радва това да съм в мола и да похарча н-пари за един ден, а ме радва да съм 
на село, в дворчето, да слушам махленските кучета. 

Когато стимулът е изразен с подчинено изречение, то може да бъде въ-
ведено с комплементизаторите че, да или как.  
Радваше я, че все още се намират свестни хора по света. 
Аз не съм правил преврат и не ме радва да бъда министър в тия времена. 
Радва ме как децата, които започнаха в сериала като деца, сега са младежи. 

В анализирания от нас корпус примерите с епистемично неутралния 
комплементизатор дето са единични, при това само с експериенцер, съв-
падащ с автора на изказването: 
Радва ме дето Кончетата се понапънаха. 

Поради недостатъчно емпирични данни не може да се направят изводи 
за мястото на дето като част от средствата за въвеждане на комплементни 
изречения към радвам. Приемаме, че предпочитанията за използване на 
комплементизатора че вместо дето са свързани с маркираността на дето 
като разговорен (вж. и Коева/Koeva 2021: 19). 

Срещат се и примери, в които стимулът е изразен с изречение, въведе-
но с въпросителното наречие колко. В тези случаи к-думата може да се 
разглежда като интензификатор. Това се потвърждава от възможността 
изречението с колко да се трансформира в че-изречение с експлицитен ин-
тензификатор или квантификатор. Тази интерпретация се поддържа и от 
примерите, в които заедно с колко е употребено и наречието за количество 
много в състава на подчиненото изречение с к-дума, за да се означи експ-
лицитно висока степен на признака или интензивност на процеса: 
Радва ме колко е тих. (Радва ме, че е много/толкова/изключително тих.) 
Радва ме колко смело играе, пробва и реализира някакви невероятни удари; Радва 
ме колко сплотени са момичетата. 
Радва ме колко много сте изписали; Радва я колко много се е променило село Ца-
ревец през последните години. 

Интерес представляват и примерите с експлицитно представяне на сти-
мула на емоцията и неизразен експлицитно експериенцер: 

Тези промени естествено радват ø; Не ми казвай, че така е по-сладко, че труд-
но извоюваната победа повече радва ø; Тези най-силни трофеи на изложбата 
радват ø преди всичко и с това, че те са първите с над 160 точки, добити след 1990 г. 

Те влагат пари в икономиката и духовното развитие и това радва ø. Смела и 
Ева на собствена земя, лошо за грешката, но все повече заряд при нея и това рад-
ва ø.  
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За случаите с неизразен експериенцер при предикативната конструк-
ция известно е Р. Ницолова отбелязва, че „мястото на експериенцера в 
семантичната структура също така е заето, и то с множество от еписте-
мични субекти. В множеството на епистемичните субекти влиза най-
малкото самият говорещ, като иска да включи в него и слушателя“ (Ницо-
лова/Nitsolova 2001: 175). Това наблюдение може да се приложи и по от-
ношение на неизразеното допълнение при предиката радвам: субектът на 
емоционалното състояние е наличен в семантичната структура на преди-
ката и представлява множество от лица.  

Може да се обобщи, че при глагола радвам се наблюдава ясна връзка 
между синтактичната функция на аргумента и неговата семантична роля. 
От гледна точка на теорията на Д. Даути (Dowty 1991) за проторолите при 
глаголи като радвам стимулът предполага пораждането на емоционална 
реакция или оценка у експериенцера, от което следва, че в този случай ек-
спериенцерът притежава един от признаците на протопациенса (каузално 
повлиян от друг участник в събитието/състоянието). Предикатът предпо-
лага някаква промяна в състоянието на експериенцера и синтактичната му 
реализация като допълнение. Стимулът може да се изразява с комплемен-
тно изречение, въведено с че, да или с к-дума, може да бъде и номинали-
зация (съществително или местоимение). Възможно е съдържанието на 
номинализиращото местоимение да бъде уточнено с атрибутивно изрече-
ние. Макар предикатът задължително да включва в своята семантична 
структура субект на емоционалното състояние, неговото експлицитно из-
разяване не е задължително. В случаите на неизразен аргумент, маркиран 
с ролята експериенцер, в семантичната структура се подразбира множест-
во от лица (или което и да е от лицата в множеството), които са субекти на 
емоционалното състояние. 

 
3.2. Радвам се 

За разлика от радвам, където на преден план в значението е каузатив-
ността, глаголът радвам се означава емоционално състояние. В българс-
кия, както и в други индоевропейски езици (напр. в някои романски езици, 
в славянските езици) глаголите за този тип състояние са непреходни, като 
често глаголната форма включва словообразувателния елемент се. Глаго-
лът радвам се е от несв.в. и според РБЕ (РБЕ/RBE 1977–2015) означава „1. 
Изпитвам радост, радостен съм. 2. Книж. с предл. на. Ползвам се, разпола-
гам с нещо, което ми доставя радост, удовлетворение и под.; имам, прите-
жавам. 3. Книж. с предл. на. Получавам положителна оценка заради качес-
твата, които притежавам; имам“. В своето изследване разглеждаме аргу- 
ментната структура на глагола само при реализиране на първото от посо-
чените три значения в речника, тъй като само то е свързано с представяне-
то на емоционално състояние. Второто и третото значение представят друг 
тип състояние, свързано с отношенията на принадлежност, и поради това 
би следвало да се разглеждат отделно. 
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Подобно на радвам, и радвам се е двуаргументен предикат. Първата 
разлика в синтактичната реализация е свързана с приписването на семан-
тичната роля експериенцер: при радвам това винаги е ролята на прякото 
допълнение, а при радвам се – на подлога. Разменени са синтактичните 
позиции, в които се представя стимулът: 

Успехите на отбора (подлог стимул) радват феновете (пр. допълнение експе-
риенцер). 

Феновете (подлог експериенцер) се радват на успехите на отбора (непр. до-
пълнение стимул). 

Както посочва Д. Даути, при глаголи като радвам се експериенцерът е 
подлог, тъй като се предполага възприятие на стимула от страна на субек-
та на емоцията. Признакът „наличие на съзнание или на възможност за 
възприятие е характерен само за аргумента експериенцер, не и за аргумен-
та стимул и според принципа за избор на подлог аргументът със семан-
тичната роля експериенцер е подлог“ (Dowty 1991: 579).  

Когато предикатът приписва семантичната роля стимул на втория ар-
гумент, този аргумент трябва да е пропозиция. Поради това е възможно 
изразяването му както с предложна фраза (номинализация), така и с комп-
лементно изречение: 
Радваме се на подкрепата на местните хора. (стимул; има подкрепа и тя е сти-
мулът/причината за емоцията). 
Радвам се за това надграждане и съм сигурен, че водим „Балкан“ към нови вър-
хове. 
Радвам се, че БАН е желан партньор в тези инициативи; Ако трябва да съм честна, 
радвам се, че се разделихме. 
Радвам се да бъда част от съвременния джаз; Радваме се да работим с такива про-
фесионалисти. 
Радвам се как играх днес; Радвам се как изживях детството си. 

Не е възможно едновременно изразяване на стимула чрез предложна 
фраза и комплементно изречение (многократно запълване на обектната по-
зиция). В случаите, когато аргументът е предложна фраза с номинализи-
рано местоимение, а след нея има и подчинено че-изречение, не става въп-
рос за комплементно изречение към радвам се, а за атрибутивно изречение 
към това, с което се уточнява неговото съдържание: 
Радвам се на това, че имам подкрепа; Но освен това всички са се радвали на то-
ва, че аз съм се появила на света. 

В корпуса има единични примери за атрибутивно изречение с да или с 
как, ето защо приемаме, че комплементизаторът че е основното средство 
за въвеждане на атрибутивно изречение към номинализация, с която се 
представя стимулът на емоцията: 
Радвам се на това да има такъв обект до апартамента ми. Радвам се на това как 
Левски игра първото полувреме. 
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Съществителното име в предложната фраза, представяща стимула, 
трябва да има конкретен референт. То трябва да бъде собствено име, да 
бъде членувано или във фразата да е включен показател за определеност: 
Пекохме шишчета, радвахме се на настъпващото лято. – *Радвахме се на лято. 
Радвам се на тази пауза най-вече заради Анджела. – *Радвам се на пауза. 
Радваме се на всяка среща с духовни хора. – *Радваме се на среща. 
Радвам се на няколко неща. – *Радвам се на неща. 

Примерите, в които стимулът е изразен със съществителното име с ну-
лев член, може да имат две интерпретации. В примери като Ще се радвам 
на равен, но и за това не съм оптимист; Ще се радваме и на бронз от Иг-
рите именната група е референтно употребена, означава пропозиция и 
затова е възможна замяната с подчинено изречение, срв.: Ще се радвам 
резултатът да е равен; Ще се радваме да спечелим бронзов медал. При-
мерите по този модел са с форми за бъдеще време на глагола. Вероятно 
има връзка между темпоралния план и начина, по който се представя сти-
мулът на възможното/предстоящото емоционално състояние. Тази хипоте-
за обаче се нуждае от допълнителна проверка. 

По-голямата част от примерите със съществително име с нулев член са 
по следния модел:  
Радваме се на отличен сезон, защото броя на посетителите наближава около 3 
милиона – това е ръст с 83% спрямо миналата година. 
Радваме се на слънчева неделя. Максималните температури ще са между 27 и 32 
градуса.  

След изречението с радвам се следва допълнителна (мотивираща) ин-
формация, представяща основания за първото твърдение. В подобри при-
мери приемаме, че радвам се не се употребява със значение за емоционал-
но състояние, а по-скоро се свързва с означаване на притежание:  
Радваме се на отличен сезон = имаме отличен сезон, защото… (мотивация). 
Радваме се на слънчева неделя = ще имаме слънчева неделя. 

При предикатите за емоция, към които спада и радвам се, комплемент-
ното изречение, представящо стимула, може да се въвежда с че, да, дето и 
как (Коева/Koeva 2021: 18). В изследвания от нас емпиричен материал се 
срещат и четирите връзки, като най-честа е употребата на съюзите че и да. 
Радвам се, че отново бях в играта; Радваме се, че Григор спечели този мач. 
Радвах се да поговоря с него, все пак не го бях виждал половин година; Радвам се 
да се видим за втори път в рамките само на една седмица. 
Слушахме пънк, радвахме се как Джони Ротън се блещи, иронизирайки всичко 
около себе си. 
Много се радвам, дето си решила да се върнеш. 

Ситуацията, представена в подчиненото изречение, се е реализирала 
или е факт към момента, свързан с емоционалното състояние. Тази особе- 
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ност подкрепя направените наблюдения за референтността на името в 
предложната фраза, с която се изразява стимулът на емоцията. Въпрос на 
бъдещи проучвания върху данни за българския език е статутът на преди-
катите за емоционални състояния като част от групата на фактивните пре-
дикати (т.н. еmotive-factive predicates). 

Както при каузативния глагол радвам, така и при радвам се компле-
ментното изречение може да бъде въведено с местоимението колко, когато 
то функционира като интензификатор: 
Радвам се колко много хора упражняват правото си на глас! (Радвам се, че толко-
ва много хора упражняват правото си на глас.) 
Радвам се колко добре се възстанови. (Радвам се, че се възстанови толкова добре.) 

Освен стимул вторият аргумент към радвам се може да означава и обекта 
на емоцията. Тогава в аргументната позиция може да се употреби само пред-
ложна фраза. Съществителното име в нея може да има конкретен референт 
или да е употребено генерично. Личното местоимение и собственото име 
насочват към конкретен обект на емоцията: 
Мило момиче, радвам се за тебе и не мога да изразя с думи колко съм щастлив. 
Радвам се за Ясен Петров, това е точният човек за националния. 

Обект на емоцията може да е и генерично употребено съществително: 
Повечето хора очевидно се радват на рождени дни и подаръци. 
Фъдж се усмихна на Хари над ръба на чаената си чаша като чичо, който се радва 
на любим племенник. 

Това се потвърждава от възможността за замяна с членувано съществи-
телно, без промяна в значението, срв.: Повечето хора очевидно се радват 
на рождените дни и на подаръците. Подобна зависимост между семан-
тичната роля и референтността на името, с което се означава обектът на 
емоцията, е установена и за други езици (вж. напр. Seres & Espinal (2018) 
за руски, испански и каталан). 

Предикатът може да приписва семантичната роля обект на емоцията и 
на краткото дателно местоимение: 
Така както ти се радва куче, когато се прибираш, няма кой друг да го направи; 
Радвай му се, както и то ти се радва; Не мога да те посрещна така, както подобава 
на изкуството ти, но ти се радвам от цялото си сърце. 

В корпуса не са регистрирани случаи на удвояване на допълнението 
към радвам се както при обект на емоцията, изразен с клитика, така при 
на-фраза. Предложната фраза се предпочита, когато фокусът е поставен 
върху обекта на емоцията или е налице противопоставяне. Клитиката 
обикновено се предпочита при одушевен обект на емоцията. Затова дател-
ното местоимение и на-фразата не могат да се заменят: 
(Защо ме гледаш?) Просто ти се радвам. – *Просто се радвам на тебе. 
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Радвам се на преценката на треньора. – ?Радвам ѝ се. 

Предикатът за състояние радвам се допуска едновременното изразява-
не на стимула и на обекта на емоцията. В този случай обектът на емоцията 
е предложна на- или за-фраза, а стимулът е комплементно изречение. 
Обектът на емоцията е кореферентен с аргумент от комплементното изре-
чение. Р. Ницолова отбелязва подобна зависимост по отношение на обекта 
и съдържанието на знанието при менталните предикати (Ницолова/Nitso-
lova 2001: 175). Св. Коева посочва, че в тези случаи е налице вътрешна ля-
ва дислокация – явление, свързано с топикализацията на аргумент от под-
чиненото изречение в обектна позиция при главния предикат, като в съ-
щото време се допуска и експлицитната му реализация в подчиненото из-
речение: Чух го той да ми говори; Видяхме ги да ги водят (Коева/Koeva 
2021: 14). Същата зависимост се наблюдава и при радвам се в случаите на 
едновременно изразяване на обекта и на стимула на емоцията. Обектът на 
емоцията е кореферентен с аргумент от подчиненото изречение: 
Радваме се за Григор, че (Григор) спечели; Радвам се на Григор, че (Григор) спе-
чели. 
Радвах се на себе си, че (аз) стоя и гледам тайнството на една любов. 
Радвам се за мисис Колинсън, че сте тук при нея; Радвам се за теб, че още не са 
те взели на работа. 

Може да се обобщи, че както при радвам, така и при радвам се основ-
ните аргументи на предиката изразяват експериенцера и стимула на емо-
цията. При каузативния предикат подложната позиция се заема от стимула – 
аргумента с повече активни характеристики. Тъй като радвам се е преди-
кат за състояние, подложната позиция се заема от аргумента, означаващ 
субекта на това състояние. Стимулът е пропозиция и може да се изрази с 
предложна фраза или с комплементно изречение с че, да, как, дето или с 
колко с интензифициращо значение. При радвам се е възможен и трети 
аргумент, представящ обекта на емоцията. Този аргумент може да се изра-
зи само с предложна на- или за-фраза.  
 
3.3. Предикативни конструкции с радостен, радостно, радост 

Положителното емоционално състояние може да се представи с преди-
кативна конструкция с експериенцер подлог (радостен съм) или непряко 
допълнение (радостно ми е). И при двата модела вторият аргумент е със 
семантичната роля стимул. При предикативните конструкции с експери-
енцер подлог от типа радостен съм стимулът е пропозиция и се изразява с 
предложна за- или от-фраза или с комплементно изречение, въведено с 
че, да, дето, как или колко. Подобно на комплементните изречения при 
глагола радвам се, и при предикативните конструкции те най-често се въ-
веждат с да или че, а колко е интензификатор: 
Радостен съм за головете и победата; Радостен съм от постигнатото. 
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Много съм радостен, че вкарах четири гола. 
Бях толкова радостна да съм си вкъщи; Много бях радостна да чуя тези два доклада. 
Той беше толкова радостен, дето Карлсон се намери отново. 
Радостен съм как се развиха нещата; Много сме радостни колко успешно и гладко 
мина проектът. 

При втория модел – радостно ми е, семантичната роля експериенцер 
се приписва на непрякото дателно допълнение: 

На нея ѝ е радостно и малко неловко. 

Специфично за този тип конструкции е, че те приписват семантичната 
роля стимул само на комплементно изречение, въведено с да или че: 
Радостно ми е, че най-сетне мога да посрещна знатни гости; Беше ми неудобно, но 
и много радостно, че сватбата ще е истинска. 
И все пак радостно му беше да го чуе от нея, от гордата дъщеря на василевса. 

При конструкциите с предикативното наречие радостно аргументът 
със семантична роля експериенцер може и да не бъде изразен експлицит-
но. В този случай в семантичната структура се подразбира генеричен екс-
периенцер, в който се включва множество от субекти на емоционалното 
състояние. Семантичната роля стимул се приписва на комплементно изре-
чение с че, да, дето, колко или на номинализация: 
Особено радостно е, че съществува съгласие по този въпрос. 
Струва ми се, че скалите ме предупреждават: радостно е да потеглиш, пътнико, но 
пълно с гибелни премеждия е завръщането! 
И е радостно колко много хора изразяват своето възхищение. Магията вече е във 
вас, не е скрита между прашни корици. Нима това не е радостно? 

Както се вижда от примерите, при липса на експлицитен експериенцер 
няма ограничения по отношение на комплементизатора. 

Подобно на конструкциите с радвам се, и при радостно е съдържание-
то на стимула, изразен с местоимение, може да се уточнява от атрибутив-
но изречение. Разликата е в типа на подчиненото изречение, което при на-
личие на номинализация към радостно е релативно: 
Цялото му лице светеше от някаква голяма радост. Навярно я спотайваше, защото 
онова, което каза гласно, съвсем не беше радостно. 
Започвам да се съмнявам, че това, което става по трибуните, е радостно. 

При предикативните конструкции без експлицитен експериенцер, из-
разен с дателно допълнение, е възможна появата на адюнктна предложна 
фраза с предлога за. Тя уточнява съдържанието на множеството от субек-
ти, от чиято гледна точка дадената ситуация се оценява като радостна. В 
тези случаи комплементното изречение, представящо стимула, се въвежда 
с че или да: 
Не, не бях самотен в Ковачевица, за мен беше радостно денем да работя, да правя 
дълги разходки със санбернара Бари; За мен е радостно, че освен редовните кон-
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султации с обвинението по определен кръг дела все по-често дознателите и про-
курорите работят, общуват помежду си и си помагат. 

За никого не е радостно да види пръстите на тези орисници. 

Заслужава внимание и друг тип конструкция с имплицитен експериен-
цер, в която предикативната дума е съществително. На конструкцията ра-
дост е не съответства такава с експлицитен експериенцер. Стимулът се 
изразява с комплементно да или че-изречение: 
След такова чудовище да видиш едно човешко лице, е радост, па макар и да е на 
началника ти. 
Каква радост е да гледаш всеки ден слънцето, че прави своя път от изток до запад, 
щом не можеш да го поздравиш с възторга на безхитростна детска душа? 
Каква радост било да поднесеш вода на обичаща и обичана жена! 
Да споделиш нещо с всички приятели, е радост и забава! 
Каква радост беше, че посрещаме гости - освободители.  

Възможно е, подобно на примерите с радостно е, уточняване на съ-
държанието на генеричния експериенцер с предложна за-фраза, която оз-
начава лице или метонимично представяне на лицето (очи, душа): 
Българин да се наричам – първа радост е за мене. 
Вълчо драг, най-голяма радост е за мен, че те срещам в тоя тъжен ден. 
Радост е за очите и душата ми да видя, че все повече хора сме тук. 

Предложната за-фраза е кореферентна с аргумент от комплементното 
изречение: 
Радост е за праведния (праведния) да върши правосъдие. 
Голяма чест и радост е за мен (аз) да бъда гост на @poetite_live в понеделник. 
Огромна радост е за нас, че след петото ни гостуване на Националния фестивал 
народни хора „Мизия танцува“, гр. Плевен, (ние) получихме голямата награда. 

В рамките на модификаторите към съществителното радост е въз-
можна и появата на краткото притежателно местоимение. Неговото нали-
чие изключва появата на предложна за фраза. Субектът на комплементно-
то изречение е кореферентен с притежателната клитика: 
Най-голямата му радост била (той) да отгледа единственото си дете. 
Единствената ти радост е (ти) да дразниш другите. 

В тези случаи стимулът може да бъде и номинализация: 
Той тънел в голям разкош, но единствената му радост била неговата дъщеря. 
Най-голямата му радост са бойните подвизи. 

Направените наблюдения върху аргументната структура на конструк-
циите с предикативи за положително емоционално състояние радостен, 
радостно, радост показват наличието на два аргумента – стимул и експе-
риенцер. При конструкциите с експериенцер подлог радостен съм и с им-
плицитен експериенцер радостно е има най-много възможности за изра-



Марина Джонова, Йовка Тишева 
 

 406 

зяване на стимула – с номинализация или с комплементното изречение, 
въведено с че, да, как, колко, дето. Конструкцията с дателен експериенцер  
радостно ми е и конструкцията с предикативно съществително радост е 
присъединяват само комплементно че или да изречение, като при радост е 
се срещат и примери със стимул номинализация. Сравнението с типа на 
аргументите и начина за реализацията им при предиката радвам се и при 
предикативите показва най-голяма близост на моделите при запълване на 
обектната позиция с комплементно изречение. Непрякото допълнение при 
предиката и при предикативните конструкции, в които има позиция за та-
къв аргумент, освен че се въвежда с различни предлози, се свързва с мар-
кирането на различни семантични роли.  
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БЕЛЕЖКИ / NOTES 
1 По отношение на предикативните наречия не съществува единно мнение в 

нашето езикознание, тъй като те съвпадат по форма с прилагателните в среден 
род. Й. Пенчев ги разглежда като предикативни прилагателни (Бояджиев, Куца-
ров, Пенчев/Boyadziev, Kutsarov, Penchev 1999: 570). Св. Коева посочва, че само 
към предикативните прилагателни (не и наречията) може да има комплементи 
изречения (Коева/Koeva 2021: 17). 

2 Примерите, които са от онлайн източници, са включени във вида, в който са 
публикувани, без коректорска или редакторска намеса от страна на авторите на 
настоящата статия. 
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