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В статията се описват механизмите на възникване на емоционално значение 

при глаголите на основата на физическо значение. Изследвани са три четворки 
руски глаголи: восхитить(ся) / восхищать(ся), смутить(ся) / смущать(ся), пора-
зить(ся) / поражать(ся), в текстовете на Националния корпус на руския език от 
XVIII в. и първата половина на XIX в. Извършена е съпоставка на три типа конст-
рукции: преходна, със страдателно причастие и с възвратен глагол. Емоционално-
то значение възниква като резултат от метафоричен пренос. Както показва проуч-
ването, този пренос се осъществява в контексти с преходна конструкция. За това 
свидетелства фактът, че конструкциите със страдателни причастия и възвратни 
глаголи имат много по-малък дял на употребите в първичното физическо значе-
ние; също така при преходните конструкции по-висок е делът на употребите, в 
които като засегната страна се явява „част“ от вътрешния свят (душата, сърцето, 
умът), а не човекът. Тези употреби запазват следи от метафоричен пренос. Друга 
проява на метафоричен пренос са употребите, при които като каузатор се явява 
някаква емоция, срв. поражен унынием. Такива употреби показват, че самият гла-
гол обозначава определен ефект, предизвикан от емоция, и значението му не е 
обвързано с конкретна емоция. Този тип каузатор по-рядко се изразява като под-
лог, отколкото като допълнение в творителен падеж. В текстовете от XIX в. всич-
ки въпросни глаголи се използват по-рядко в първоначалното си значение, по-
редки са и употребите с обозначение на „части“ от вътрешния свят и емоциите 
като каузатори. От диахронна гледна точка допълнението в творителен падеж при 
възвратните глаголи, в преходната конструкция и при страдателното причастие са 
с един и същ синтактичен статус и показват една и съща вариативност. В съвре-
менния език допълнението при възвратен глагол трябва да се разглежда като лек-
сикално обусловено, а при останалите две конструкции – като конструктивно 
обусловено. 

Ключови думи: глаголи за емоции, руски език, диахрония, метафора, стимул, 
творителен падеж 
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The paper examines the emergence of emotive meanings on the basis of physical 

meanings. I analyse three sets of Russian verbs: восхитить(ся) / восхищать(ся) 
‘admire’, смутить(ся) / смущать(ся) ‘embarrass’, поразить(ся) / поражать(ся) 
‘amaze’. The focus is on their use in the texts from the 18th century and the first half of 
the 19th century included in the Russian National Corpus. I compare transitive 
constructions, constructions with passive participles and reflexive constructions. 
Emotive meanings emerge as a result of a metaphorical transfer. The study shows that 
this transfer occurs primarily in transitive constructions. Passive participles and 
reflexives show lower frequency of physical uses than transitive verbs. In transitive 
constructions, the participant experiencing the emotion is expressed as a “mental part” 
(heart, soul) rather than as a person more frequently than with reflexives and passive 
participles. Another trace of a metaphorical transfer is the use of emotions as causers, 
cf. поражен унынием ‘stricken by grief’, which indicates that the verb describes an 
effect of the emotion rather than the emotion itself. Emotions are expressed as subjects 
more rarely than in the instrumental case. In 19th-century texts the verbs show lower 
frequency of physical uses, of uses with “mental parts” as undergoers and of uses with 
emotions as causers. Diachronically, the instrumental objects in transitive, participial 
and reflexive constructions are viewed as syntactically parallel and manifesting the 
same variation. In modern Russian, the instrumental object in reflexive constructions is 
viewed as lexically specified, while in transitive and participial constructions its use is 
constructionally motivated. 

Keywords: verbs of emotion, Russian, diachrony, metaphor, stimulus, instrumental 
case 

 
1. Увод 
1.1. Инструментално кодиране на Стимула: типове конструкции 

В руски език кодирането на Стимула на емоциите с творителен падеж 
се среща в три типа конструкции. 

Първо, творителният падеж се използва при преходни глаголи за емо-
ции, като например удивить, обижать, в конструкциите с т. нар. „раздво-
ен Стимул“ (расщепленный Стимул) (Падучева 2004/Paducheva 2004: 282) 
Например на „раздвоения Стимул“ в пример (1) съответства „нераздвоена“ 
(„нерасщепленная“) конструкция в конструирания пример (2). 
(1) Париж удивил нас своей монохромностью. (Владимир Марамзин. Славотер-

пец [откъс от романа „Страна Эмиграция“] // „Стороны света“, 2014) 
(2) Монохромность Парижа нас удивила. 

Второ, творителният падеж най-често маркира Стимула в конструкци-
ите с минали страдателни причастия, напр. обижен(ный), удивлен (ный): 
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(3) Я была удивлена этим неожиданным приглашением и, конечно, испугалась 
<…>. (И. К. Архипова. Музыка жизни, 1996) 
Оформянето на Стимула с творителен падеж в тези конструкции може 

да се обясни с общото правило за маркирането на преместения подлог в 
пасивна конструкция. От морфологично гледище тези причастия са форми 
от преходни глаголи, но тук те ще се разглеждат като самостоятелни.  

И накрая, творителният падеж се използва и като единственото или ед-
но от възможните средства за оформянето на Стимула при някои възврат-
ни глаголи за емоция, напр. восхищаться, поразиться (4), смущаться. 
(4) Когда смотришь, восхищаешься игрой актеров! (коллективный. Форум: ре-

цензии на фильм „Служебный роман“, 2006–2010) 

От синхронна гледна точка маркирането на Стимула с творителен па-
деж при тези глаголи се описва като управление, зададено в речника. По 
този начин то не е свързано с продуктивна синтактична конструкция, за 
разлика от конструкциите с „раздвоен Стимул“ при преходни глаголи и в 
конструкциите със страдателни причастия. Диахронно погледнато, офор-
мянето на Стимула с творителен падеж е било широко разпространено при 
по-голям брой възвратни емотивни глаголи, затова то би могло да се разг-
лежда като конструкционно, а не лексикално обусловено (Ovsjannikova, 
Say 2020). Вероятно това е свързано със способността на инструменталния 
падеж без предлог да изразява значението на причина. 

В този доклад се повдига въпросът за връзката между тези три конст-
рукции в диахронен план.  

1.2. Отступление: оформяне на Стимула в български език 
Може да се отбележи, че в български език тези три конструкции не по-

казват единство при оформянето на Стимула. Допълнението при преход-
ните глаголи за емоции се кодира с предлог с (5), който се използва за 
участници с ролята на инструмент като цяло: 
(5) Салон Камимуры поразил Райта почти нищенской простотой. 
Салонът на Камимура порази Райт с почти бедняшката си простота. (В. С. 
Пикуль. Крейсера (1985) | Валентин Пикул. Крайцерите (Юлия Пенева-Павлова, 
1989) 

Стимулът в конструкциите със страдателно причастие и при някои 
възвратни глаголи за емоции се кодира с предлог от (6 – 7), който се из-
ползва за изместен субект в пасива. 
(6) „Чудни са пътищата ти, господи!“ – мислех си, възхитен от бързия ум на 

Инокентий.  
„Неисповедимы пути господни!“ – подумал я, восхищенный сметливостью 
Иннокентия. (Вера Мутафчиева. Случаят Джем, 1966–1967 | Вера Мутафчи-
ева. Дело султана Джема (М. Михелевич, 1973)) 

(7) Доцент Колев се зае с естетическото възпитание на Неси, без да се смущава 
от факта, че такъв предмет изобщо не съществува в учебната програма. 
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Доцент Колев взял на себя эстетическое воспитание Несси, не смущаясь 
тем, что такого предмета нет ни в одной учебной программе. (Павел Ве-
жинов. Белият гущер, 1977 | Павел Вежинов. Белый ящер (Л. Лихачева, 1982)) 

1.3. Задачи и материал на изследването 
В настоящото изследване се разглежда съотношението на конструкци-

ите 1) с преходни глаголи, по-специално с „раздвоен Стимул“; 2) със стра-
дателно причастие и 3) с възвратен глагол. За целите на анализа са подб-
рани случаи, в които може да се проследи развитието на емотивното зна-
чение в текстовете от Националния корпус на руския език (НКРЯ) 
(www.ruscorpora.ru). 

За единица на разглеждане се приемат четири глагола, включително 
преходните глаголи от сваршен (СВ) и несвършен (НСВ) вид и соответни-
те им възвратни глаголи от свършен и несвършен вид: восхитить(ся) / 
восхищать(ся), смутить(ся) / смущать(ся), поразить(ся) / поражать(ся). 

Вниманието е насочено към употребата на тези глаголи в текстове от 
XVIII и първата половина на XIX в. – най-ранния от периодите, предста-
вени в НКРЯ. За да се проследят измененията в употребата на глаголите, 
са съпоставени периодите преди 1800 г. и от 1801–1850 г. Целта на из-
следването е да се установят общите черти в индивидуалните сценарии за 
развитие на глаголите, а именно общите принципи на семантично разви-
тие и използване на конструкциите. Някои обобщения са предварителни 
поради недостатъчните данни. 
 
2. Резултати 
2.1. Преход от конкретно към емотивно значение  

В редица изследвания се обсъжда процесът на обогатяване на класа на 
глаголи за емоция чрез развитие на емотивно значение при глаголите, 
описващи ситуации на физическо взаимодействие (виж Klein, Kutscher 
2002; Kitis 2009; за руски език виж Ovsjannikova, Say 2020). 

Въз основа на текстове от ХѴІІІ в. за всяка от из-следваните четворки 
глаголи можем да реконструираме предполагаем път от по-конкретно фи-
зическо значение към емотивно значение. Този път може да бъде очертан 
донякъде опростено с помощта на няколко показателни примера. 

Глаголите смутить(ся) / смущать(ся) в текстове от XVIII в. се из-
ползват във физическо значение ‘обърквам, нарушавам’, в агентивен (8) и 
в неагентивен (9) контекст. 
(8) … сей властолюбивый Государь <…> хотел еще и в других вселенныя углах 

оружием своим смутить смертных покой. (архиепископ Платон (Левшин). 
Слово в неделю мясопустную, 1765) 

(9) … а когда вѣтръ долго продолжался, и лежащая на днѣ глина смутилась, то 
и вода мутная стала. (А. М. Разумов (перевод трактата В. Крафта с немецко-
го). Руководство къ Математической и Физической Географіи, 1764) 
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Преминаването от конкретно към емотивно значение е ясно видимо в 
употребите, в които в качеството на участник, подложен на въздействието, 
е представено емоционално състояние (10) или някаква „част“ от вътреш-
ния свят на човека (душа, сърце, ум и под.) (11). 
(10) … и оную добрых радость несчастия подлинно смущают. (архиепископ 

Платон (Левшин). Слово в неделю двадесять вторую, 1764) 
(11) Я обнял моего родителя, а он, прижав меня к груди своей, стенанием своим 

смущал мою душу. (Д. И. Фонвизин. Иосиф (перевод поэмы П. Ж. Битобе с 
французского), 1769) 

И през XVIII в., и през първата половина на XIX в. употреби в емотив-
но значение описват широк спектър от ситуации, свързани с отрицателни 
емоции: страх (12), тъга (13), тревога, объркване. 
(12) Иных, как кажется, малодушных, не токмо самая смерть, но и одно воспо-

минание оныя смущает и в великой приводит страх. (архиепископ Платон 
(Левшин). Слово в день успения Пресвятыя Богородицы, 1763) 

(13) Наконец, я тебе скажу – не проходит дня, чтобы новые неприятности не 
смущали нас, я окружен такими подлыми тварями ― всё так мне проти-
вуречит… (М. Ю. Лермонтов. Menschen und Leidenschaften, 1830) 

Глаголите восхитить(ся) / восхищать(ся) в текстове от XVIII в. се 
използват във физическия смисъл ‘сграбчвам, отнемам’. В качеството на 
каузатор се изявява предимно агент (Самсон в (14), понякога природна 
стихия (вихрушка в (15). Възможно е да бъде посочена целта на премест-
ването: в пример (15) – наверх, в пример (16) – во обиталище богов. 
(14) …но то его слава, егда льва ярящегося восхитил и растерзал, якоже безси-

льнаго козлища. (митрополит Стефан (Яворский). Рука Христова, Петру прос-
тираемая…, 1709) 

(15) Примером могут служить те, кои или любви, или роскошам, или играм 
вдавшись, <…> , и стремительным своим безумием, как бы некоторым вих-
рем восхищенные наверх, стремглав упадают. (Д. С. Аничков. Слово о 
свойствах познания человеческого и о средствах, предохраняющих ум смерт-
ного от разных заблуждений, 1770) 

(16) … я думал, что восхищен во обиталище богов (М. Д. Чулков. Пересмешник, 
или Славенские сказки, 1766–1768) 

При емотивните употреби като засегнат участник могат да се проявят 
„частите“ на вътрешния свят (чувства (17), сърце, душа). Емоционалното 
състояние може да бъде оформено като цел на движението, виж в удивле-
ние (17), или като каузатор, срв. удовольствием в (18). Глаголът описва 
различни положителни емоции: изненада (17), радост (18–19) и др. 
(17) Свидетелем тому суть самыя твари, которыя столь прекрасны, что чувст-

ва наши в удивление восхищают. (архиепископ Платон (Левшин). Слово в 
день рождения Ея Императорскаго Величества Екатерины II Самодержицы 
Всероссийския, 1765) 
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(18) Она уже наперед восхищается тем удовольствием, которое ее ожидает. 
(Неизвестный. Парамон и Варенька, 1796) 

(19) Таким образом, сберег он в пользу казны с лишком треть данных ему денег и 
заранее восхищался мыслию, с каким торжеством представит свою эконо-
мию начальству. (Н. И. Греч. Черная женщина, 1834) 

Глаголите поразить(ся) / поражать(ся) в текстове от ХѴІІІ в. се 
употребяват във физическия смисъл на ‘удрям, поразявам’ както с агенс 
(20), така и с каузатор – природна сила (21). 
(20) … за что его Юпитер громовою стрелою поразил. (А. И. Богданов. Описа-

ние Санктпетербурга, 1751) 
(21) … вскричал я тогда: ужасный гром не может сильнее поразить, сколь я был 

поражён жестоким сим известием. (М. Д. Чулков. Пересмешник, или Сла-
венские сказки, 1766–1768) 

Емотивното въздействие може да наподобява както агентивното (22), 
така и неагентивното физическо въздействие (23). Засегнатият участник 
може да бъде „част“ от вътрешния свят на човека, докато въздействащият 
участник може да бъде чувство (22 – 23). 
(22) Это злому духу свойственно, чтобъ ужасомъ поражать сердце грѣшныхъ. 

(Ф. А. Эмин. Путь ко спасенію…, 1766) 
(23) … что без сего сердце поражается унынием, а совесть остается без уте-

шения. (архиепископ Платон (Левшин). Слово на Рождество Христово, 1777) 

Наред със съвременното значение, което предполага силна изненада, в 
текстовете от ХѴІІІ и XIX в. тези глаголи могат да описват и други силни 
емоции, най-вече отрицателни: ужас (22), потиснатост (23), тъга (24). 
(24) Вдвойнѣ пораженный этимъ печальнымъ напоминаніемъ, я поворотился 

почти съ ужасомъ чтобъ выйти, но дверь уже была загорожена. (А. П. 
Башуцкій. Гробовой мастеръ, 1841) 

Тези три случая на семантично развитие споделят редица общи харак-
теристики. 

На първо място се осъществява метафоричен пренос: емотивното въз-
действие се уподобява на физическото въздействие. При това засегнатият 
участник често е „част“ от вътрешния свят, а въздействащият участник е 
самото усещане. Такива употреби вече могат да се смятат за емотивни, 
въпреки че в тях участниците с ролите експериенцер и стимул може да не 
са изразени с глагол. 

На второ място, ясно се вижда, че през ранните етапи глаголът може да 
описва широк спектър от емоции. Може да се обобщи, че ранните емотив-
ни употреби на тези глаголи описват не самата емоция, а психофизиоло-
гичния ефект, който тя предизвиква. За това свидетелства възможната 
употреба на един и същ глагол за обозначаване на различни емоции като  
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каузатори, срв. (22) и (23). По-късно най-вероятно е налице стесняване и 
специализиране на емотивното значение. 

2.2. Честотни съотношения на значенията за различни конструкции 
И в трите случая честотното съотношение на физическото и емотивно-

то значение е различно за различните конструкции. Да сравним конструк-
циите с преходни глаголи (25), с минали страдателни причастия (26) и с 
възвратни глаголи (27). 
(25) Всякая ласка, приятный взгляд его восхищают. (Н. И. Новиков. Трутень. 

Еженедельное издание на 1769 год месяц май, 1769) 
(26) Со всем тем казалось, что они чрезмерно восхищены своим счастием. (И. А. 

Крылов. Почта Духов…, 1789) 
(27) Исчез страх, и восхищается дух веселием. (Д. И. Фонвизин. Слово на выздо-

ровление... Павла Петровича, 1771) 

В Таблица 1 е представена честотата на употреба на изследваните гла-
голи във физическо и емотивно значение в трите споменати конструкции в 
текстове от ХѴІІІ в. и от първата половина на ХІХ в. 

 
Таблица 1. Съотношение на физическото и емотивното значение  

в трите конструкции в двата времеви периода 
 

 Преди 1800 г. 1801–1850 г. 
 Физическо Емотивно Физическо Емотивно  
 N N Дял N N Дял 
смутить(ся) — 
смущать(ся)       

Преходен глагол 26 88 0,77 43 154 0,78 
Страд. причастие 3 40 0,93 5 130 0,96 
Възвратен глагол 5 83 0,94 10 307 0,97 
восхитить(ся) – 
восхищать(ся) 

      

Преходен глагол 44 75 0,63 6 103 0,94 
Страд. причастие 18 59 0,77 11 96 0,90 
Възвратен глагол 3 118 0,98 3 333 0,99 
поразить(ся) – 
поражать(ся) 

      

Преходен глагол 171 135 0,44 39 172 0,82 
Страд. причастие 51 80 0,61 23 57 0,71 
Възвратен глагол 3 19 0,86 0 6 1,00 

Таблица 1 показва, че в текстовете от XVIII в. преходните глаголи 
имат най-ниска честота на употреба в емотивно значение, по-висока е чес-
тотата на миналите страдателни причастия, а най-висока е при възвратни-
те глаголи. Можем да заключим, че преходът от физическо към емотивно  
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значение се осъществява главно в контекст с преходен глагол, докато ми-
налите страдателни причастия и възвратните глаголи се използват почти 
изключително като емотивни. 

В текстовете от първата половина на XIX в. делът на емотивните упот-
реби се увеличава за всички глаголи във всички конструкции. Разликите 
между конструкциите не са толкова систематични, но както и в текстовете 
от XVIII в., делът на емотивните употреби е най-висок при възвратните 
глаголи. 

Според Таблица 1 най-слабо развито емотивно значение се наблюдава 
при глаголите поразить(ся) – поражать(ся). 

2.3. Свойства на засегнатия участник в емотивните употреби 
Както беше посочено, в ранните емотивни употреби на въпросните 

глаголи като засегнат участник се появява „част“ от вътрешния свят (сър-
це в пример (28), а понякога — емоционално състояние (радост в (29). Те-
зи употреби се противопоставят на употребите, отнасящи се до лице (30). 
(28) Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, 

его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. (Е. А. Ба-
ратынский. Перстень, 1832) 

(29) … и оную добрых радость несчастия подлинно смущают. (архиепископ 
Платон (Левшин). Слово в неделю двадесять вторую, 1764) 

(30) Любовники восхищены были радостию. (Неизвестный. Колин и Лиза, 1772) 

В Таблица 2 е показана честотата на тези два типа участници в конст-
рукциите с преходни глаголи, с възвратни глаголи и с минали страдателни 
причастия в кратка форма. Както и в предходния случай, се съпоставят три 
типа конструкции с глаголи за емоции, а също и двата времеви периода.  

 
Таблица 2. Клас на засегнатия участник в трите типа конструкции  

в двата времеви периода 
 

 Преди 1800 г. 1801–1850 г. 
 „Част“ от 

вътрешния 
свят / състоя-

ние 

Лице 

„Част“ от 
вътрешния 

свят / състо-
яние 

Лице 

 N N Дял N N Дял 
смутить(ся) – 
смущать(ся) 

      

Преходни глаголи 23 50 0,68 30 124 0,81 
Възвратни глаголи 15 66 0,81 18 289 0,94 
Страдателно при-
частие (кратка 
форма) 

1 14 0,93 1 31 0,97 

восхитить(ся) – 
восхищать(ся)       
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Преходни глаголи 30 39 0,57 9 95 0,91 
Възвратни глаголи 8 109 0,93 0 336 1,00 
Страдателно при-
частие (кратка 
форма) 

1 17 0,94 1 34 0,97 

поразить(ся) – 
поражать(ся)       

Преходни глаголи 62 68 0,52 17 143 0,89 
Възвратни глаголи 8 11 0,58 3 3 0,50 
Страдателно при-
частие (кратка 
форма) 

8 47 0,85 1 27 0,96 

 
В текстовете от XVIII в. в конструкциите с преходни глаголи по-малко 

са случаите, в които лице е засегнатият участник, отколкото в конструк-
циите с възвратни глаголи и със страдателно причастие. В текстовете от 
първата половина на XIX в. този модел се проследява отново като цяло. 
Така за преходните глаголи са по-характерни употребите с „частта“ от 
вътрешния свят, при които преносът от физическо към емотивно значение 
е по-очевиден. Примерите показват освен това, че употребите с обозначе-
нията на емоционално състояние, подобни на (29), в двата периода се сре-
щат само при преходни глаголи. Това е още един признак, че този пренос 
се осъществява предимно в контекст с преходен глагол. 

Може също така да се отбележи, че с течение на времето делът на 
употребите с посочване на лицето се увеличава. Това показва, че емотив-
ното значение на глаголите постепенно губи връзката си с физическото 
значение и че в качеството на засегнат участник при глаголите се използва 
предимно експериенцерът. 

Прави впечатление също, че от трите случая най-нисък дял на употре-
ба с лице има при глаголите поразить(ся) – поражать(ся), които показват 
и най-нисък дял на употреба с емотивно значение. 

2.4. Класът и начинът на изразяване на участника, оказващ въздействие 
Участникът, оказващ въздействие, в конструкциите със страдателни 

причастия (31) и възвратните глаголи (32) може бъде изразен само с по-
мощта на формата за творителен падеж. 
(31) Пораженъ будучи таковымъ отвѣтомъ, пошелъ я оттyду прочь. (Стефан 

Савицкий (перевод книги Л. Хольберга). Подземное путешествїе…, 1762) 
(32) Он несколько смутился этим вопросом, но я сделала вид, как будто бы ни-

чего не замечаю. (М. Е. Салтыков-Щедрин. Противоречия, 1847) 

В преходните конструкции – в позицията на подлога с допълнение в 
творителен падеж (33) или без него (34). 
(33) …как вы меня восхищаете вашим чистосердечным признанием! (неизвест-

ный. Пословицы российские, 1782) 
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(34) Это несчастье, посланное небом, как бы в наказание жестокому отцу и суп-
ругу, поразило его. (И. И. Лажечников. Басурман, 1838) 

Могат да се разграничат три семантични класа на въздействащите 
участници: 1) одушевени (вы (вие) в позиция на субект в (33); 2) съответс-
тващи на една или друга емоция (34); 3) други неодушевени (31), (32). 
Одушевените участници се срещат предимно в позицията на подлог в пре-
ходната конструкция и тук не се разглеждат. 

Таблица 3 показва разпределението на въздействащите участници, съ-
ответващи на емоциите и други неодушевени участници, в текстовете от 
двата съпоставяни периода. Сравняват се четири вида групи: подлогът на 
преходната конструкция, както и допълнение в творителен падеж при въз-
вратни глаголи, при пасивни причастия и в преходна конструкция. 

 
Таблица 3. Семантичен клас на въздействащи участници  

в текстовете от двата периода 
 

 Преди 1800 г. 1801–1850 г. 
 Емоции Други 

неодуш. Емоции Други 
неодуш. 

 N Дял N N Дял  
смутить(ся) – смущать(ся)       
Подлог в преходна конструкция 14 0,4 25 13 0,1 105 
Твор. пад. с възвратни глаголи 10 0,5 10 1 0,0 20 
Твор. пад. със страдателни при-
частия 8 0,7 3 9 0,3 22 

Твор. пад. в преходна конструк-
ция 3 0,3 8 5 0,3 13 

восхитить(ся) – восхищать(ся)           
Подлог в преходна конструкция 10 0,2 47 4 0,1 66 
Твор. пад. с възвратни глаголи 27 0,3 51 7 0,03 239 
Твор. пад. със страдателни при-
частия 22 0,6 14 1 0,0 28 

Твор. пад. в преходна конструк-
ция 1 0,1 7 0 0 17 

поразить(ся) – поражать(ся)           
Подлог в преходна конструкция 14 0,1 94 5 0,03 154 
Твор. пад. с възвратни глаголи 5 0,3 10 1 0,2 4 
Твор. пад. със страдателни при-
частия 32 0,5 39 10 0,2 36 

Твор. пад. в преходна конструк-
ция 25 0,6 19 1 0,0 32 

 
В текстовете от XVIII в. подлогът най-често е неодушевен участник, но 

не и емоция. Емоциите се изразяват по-скоро като допълнение в творите- 
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лен падеж, особено в конструкциите със страдателни причастия. Допълне-
нията в творителен падеж в преходната конструкция се разпределят по 
различен начин при различните глаголи. Използването на участници, съ-
ответстващи на емоция, трудно се интерпретира в рамките на развитието 
на емотивно значение и се нуждае от допълнителни изследвания. 

Сравнението на двата периода показва, че с течение на времето емоци-
ята се проявява все по-рядко като въздействащ участник. Подобно на на-
маляването на честотата на употребите с „част“ от вътрешния свят, тази 
промяна показва загуба на следи от метафоричното изместване. Освен то-
ва тя свидетелства, че на глагола постепенно се придава определен тип 
емоционално въздействие.  

 
3. Обобщение 

За глаголите смутить(ся) – смущать(ся), восхитить(ся) – восхища-
ть(ся) и поразить(ся) – поражать(ся) върху материал от текстове от 
XVIII в. и първата половина от XIX в. могат да бъдат проследени механиз-
мите на преход от физическо към емотивно значение. 

Проучването показва, че този преход настъпва предимно в конструк-
ции с преходни глаголи. За това свидетелства фактът, че миналите страда-
телни причастия и възвратните глаголи се използват предимно в емотивно 
значение и при тези конструкции по-рядко, отколкото при преходните гла-
голи засегнатият участник съответства на „част“ от вътрешния свят, а 
именно сърцето, душата, умът. 

В сравнение с текстовете от ХѴІІІ в. в текстовете от първата половина 
на ХІХ в. изследваните глаголи се използват по-рядко в първоначалното 
си физическо значение, при това по-често като засегнат участник се явява 
човек и по-рядко – обозначение на „части“ от вътрешния свят. По-редки са 
употребите, при които като каузатор действа емоция, а не външен стимул. 
Тези промени отразяват загубата на връзката с първоначалното значение и 
специализацията на емотивното значение на глагола. 
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