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Abstract 
The article examines some challenges in teaching Bulgarian verbal aspect in regard to its problematic 

comprehension by foreign students whose native language lacks this category. The paper does a brief critical 
review on the methodological strategies used for presenting aspect in popular contemporary textbooks for 
teaching Bulgarian to foreigners. The study concludes that the observed difficulties in understanding the 
examined category derive from its inconsistent and contradictious scientific description. 
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Както е известно, видът (aspect) е една от най-

сложните глаголни категории в нашия език, 
която е обект на оживени научни дискусии. 
Самото ѝ диференциране като самостоятелна 
категория, различна от времето, става на 
сравнително късен етап от развоя на българската 
граматика.  

Прави впечатление, че много от въпросите, 
свързани с интерпретацията на тази категория, и 
до днес остават дискусионни. Достатъчно е да 
споменем проблема за нейния статут в езиковата 
система (морфологична или лексикално-
граматична категория), за броя и семантичното 
съдържание на видовите грамеми, за характера на 
опозитивните отношения между тях и пр. 
Съществена причина за сериозните трудности 
при теоретичната дескрипция на вида е фактът, 
че той се оказва „арена на борба и 
взаимодействие между граматичните и лекси-
калните значения” (В. В. Виноградов), т.е. 
формалните средства за изразяването му в редица 
случаи са носители и на допълнителни 

лексикални значения и отсенки (напр. 
моменталност, начинателност, делимитативност 
и др.). Ще допълним и това, че между 
компонентите, участващи във видовото противо-
поставяне, се установяват различни по тип 
отношения: докато между изходния (прост, 
безпредставъчен) несвършен вид (т.нар. „първи-
чен НСВ”) и производния (префиксален или 
суфиксален) свършен вид (СВ) видовото 
различие се проявява на равнището на лексемата 
(т.е. противопоставят се не форми, а думи), то 
между СВ и образувания от него глагол с 
формант -ва (-а, -я, -ава, -ява, -ува), традиционно 
наричан „вторичен несвършен вид” (IIНСВ), 
липсва лексикална разлика (т.е. налице е 
граматично противопоставяне). Споменатата 
нееднородност на „видообразуващите” механиз-
ми е друга важна причина за разнопосочността в 
теоретичните решения на отделните автори, 
занимаващи се с видовата проблематика. 

В контекста на подобни разсъждения едва ли е 
пресилено да се твърди, че изучаването на вида 
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на глагола се оказва едно от най-големите 
предизвикателства при преподаването на 
българския език като чужд. От една страна, 
обучаемите трябва да осмислят семантичния 
потенциал на категорията (основаваща се на 
опозицията цялостност ~ нецялостност), която 
е уникална не само на фона на повечето 
европейски езици, но и в сравнение със сродните 
славянски езици. Наред с това обаче те трябва да 
се научат да разпознават различните видове в 
свързан текст (както по формални белези, така и 
с помощта на „ключови” контекстови 
показатели), да ги диференцират от глаголното 
време (и най-вече от аориста и имперфекта, 
несполучливо наречени минало свършено и 
минало несвършено време), да овладеят 
механизмите на видообразуване и в частност 
префиксацията, при която наред с видовото 
значение се променя и лексикалната семантика 
на глагола. Не може да се отрече, че подобен 
набор от компетентности се формира много 
трудно особено когато става дума за носители на 
безвидови езици. Според нас това изисква не 
само висока теоретична подготовка на 
преподавателя, но и ясно, точно и нагледно 
представяне на материала за глаголния вид в 
учебниците по български език за чужденци.  

Изхождайки от подобно убеждение, си 
поставихме за цел да направим кратък преглед на 
методическите стратегии при представяне на 
вида в популярни съвременни учебници по 
български език за чужденци (вж. [1], [4], [5], 
[11], [12], [13], [14]). Представени в резюмиран 
вид, резултатите от нашия анализ са следните. 

1. В по-голямата част от цитираните учебници 
видът се разглежда като ч и с т о  г р а м а т и ч н а  
к а т е г о р и я , основаваща се на противопос-
тавянето между СВ и производния НСВ – срв. 
напр. видовите двойки изпращам – изпратя, 
намирам – намеря [1]; плащам – платя, помагам 
– помогна [5]; харесвам – харесам, донасям – 
донеса [11]; вземам – взема, слагам – сложа [13]. 
Явно напълно съзнателно авторите не използват 
като илюстративни примери видови двойки с 
участието на първичен НСВ, който се различава 
от производния СВ не само граматично (по вид), 
но и лексикално. Ще припомним, че един от най-
последователните привърженици на становището 
за чисто граматичен характер на глаголния вид в 
съвременния български език – Ю. С. Маслов, 
направо изключва първичните имперфективи от 
видовата опозиция, обявявайки ги за 
относителни имперфектива тантум (за разлика 
от абсолютните имперфектива тантум като 
имам, обожавам и др., от които не се образува 

СВ) – срв.: „Несвършените основи, непроизводни 
от свършените, ние за българския език във 
всички случаи ще разглеждаме като отделни 
глаголи, необразуващи форми за свършен вид, 
т.е. дефективни във видово отношение” ([7], стр. 
179). Изследователят споделя същата позиция и в 
граматиката си от 1982 г. – срв.: „Образуването 
на перфектив от имперфектив и тук се разглежда 
като образуване на нов глагол, който по правило 
се отличава от съответния изходен глагол не само 
по вид, но и с някакъв оттенък в лексикалното си 
значение […]. Така наречената перфективация се 
разглежда тук като „страничен продукт” на 
вътрешноглаголното словообразуване” ([8], стр. 
198)1. 

Изцяло в съзвучие с цитираната концепция е 
решението на авторите на [13], които обръщат 
специално внимание върху факта, че „за някои 
действия има само един глагол”, напр. свиря, 
говоря, ходя и др., докато за други действия „има 
два глагола: първи и втори (несвършен и 
свършен вид)”, напр. вземам – взема, давам – 
дам и др. [13] (стр. 62–63). 

Неубедителен според нас е начинът, по който 
в споменатите по-горе учебници е представен 
редът на глаголите във видовите двойки (първият 
глагол от тях е производен, а не изходен, напр. 
давам – дам). Това в голяма степен измества 
акцента от генерализирания маркер -ва (или 
негов аломорф) – един от най-важните форманти, 
използвани при аспектуална трансформация. 

От друга страна, изключването на първичните 
НСВ от видовата парадигма води до това, че 
извън хоризонта на рецепция остава процесът 
п е р ф е к т и в а ц и я  (не се представят специфич-
ните семантични модификации при съчетаването 
на тези глаголи с определени представки), което 
според нас е сериозен недостатък, тъй като не 
дава възможност на обучаемите да овладеят 
значенията на представките и да ги използват 
правилно в речта, усъвършенствайки по този 
начин лексикалните си умения. От съществено 
значение се оказва и това, че обявените за 
„дефективни” 2  първични НСВ от типа чета, 
пиша, ям, правя, говоря, спя, нося, зная, работя и 

                                                
1 Аналогично е становището на П. Пашов – срв.: „Глаголите, 
които не съдържат нито видови наставки, нито представки, в 
голямата си част са от несвършен вид [...]. Тези глаголи не 
образуват видови двойки, те са сами винаги в несвършен 
вид, тъй като, ако прибавим представка или наставка -н- [...], 
ще се получи глагол от свършен вид, но той ще бъде с ново 
значение” ([9], стр. 136). 
2  Смятаме, че определението „относителни имперфектива 
тантум”, което има дава Ю. С. Маслов, изобщо не 
„смекчава” категоричността на решението му да ги изключи 
от системата. 
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др. имат висока фреквентност в говорната и 
писмена практика, именно те се научават най-
напред в подготвителния курс по български език 
и чрез тях може да се илюстрира много 
сполучливо процесността (некомплексността) на 
НСВ – срв. напр.: Ти ще прочетеш ли романа? / 
Да, ще го чета. / Не питам дали ще го четеш, а 
дали ще го прочетеш! (т.е. питам дали 
действието ще достигне своя предел, ще 
постигне целта си – прочитането на целия 
роман).  

Не можем да не отбележим факта, че при 
селектирането на илюстративните примери не са 
посочени видови двойки от типа напиша – 
написвам, прочета – прочитам, окъпя – окъпвам 
и др., в които производните глаголи с -ва нямат 
актуални употреби, т.е. не могат да изразяват 
процесност (основно значение на НСВ) – срв.: *В 
момента написвам писмото, *Вчера прочитах 
книгата, *В онзи момент окъпваше детето. 
Както сме отбелязали в предишно изследване 
(вж. [15]), това са глаголи, образувани от изходни 
перфективи с „чисто видова” („празна” 3 ) 
представка (чиято способност да променя 
лексикалното (а не видовото) значение е 
минимална). Самото им съществуване в 
глаголната система доказва убедително, че 
тяхната примарна функция не е имперфективна, а 
итеративна 4 , което от своя страна е солиден 
аргумент срещу морфологичната концепция за 
същността на категорията вид. 

2. Нашите наблюдения показаха, че не 
липсват и учебници, в които се наблюдава 
непоследователност при представянето на 
видовата парадигма. Така например в [14] при 
илюстрирането на опозицията НСВ ~ СВ в 
групата на НСВ са включени както производни 
(като забравям, запомням и др.), така и 
непроизводни глаголи – срв.: питам – попитам 
(стр. 63), чакам – почакам, пия – изпия, ям – 
изям (стр. 92), без обаче да се обръща внимание 
на формално-семантичната отлика между двете 
вербални групи, както и различното отношение 
между тях и съответните свършени глаголи. 

Подобна е ситуацията и в [4], където при 
представяне на категорията вид са посочени 
двойки от типа тръгвам – тръгна, спирам – спра, 
членовете на които се различават по съчетае-
мостта си с различни обстоятелства – НСВ – с 
побстоятелства за повторителност като винаги, 
често, всеки ден и др., а СВ – с лексикален 
маркер за еднократност като веднъж (стр. 59). В 

                                                
3 Терминът е на А. Мазон (вж. [7], стр. 173). 
4 За граматичните итеративи вж. подробно [15]. 

едно от упражненията обаче (№ 9) от студентите 
се изисква да препишат кратък текст, като 
трансформират несвършените глаголи в 
свършени по вид. Там наред с форми като 
ставам, вземам, обличам се, закусвам, обядвам 
откриваме и простия имперфектив правя (стр. 
59). 

3. В аспектологията е широко разпространена 
концепцията за л е к с и к а л н о - г р а м а т и ч е н  
х а р а к т е р  на българския глаголен вид (вж. [2], 
[6], [15]) 5 . Единственият сред анализираните 
учебници, чиито автори се придържат последо-
вателно към споменатата концепция, е [12]6. Тук 
българското видообразуване е представено в 
детайли.  

Още в първия урок се обособяват т.нар. 
абсолютни (напр. закусвам – закуся) и относи-
телни видови двойки (напр. чета – прочета), 
първите от които са формални (граматични), а 
вторите – лексикално-граматични7.  

По-нататък (урок № 7) чрез схеми и таблици 
са илюстрирани всички модели, по които се 
осъществява аспектуалната трансформация. 
Наред с класическите видови триади от типа 
НСВI→СВ→НСВII, напр. уча – науча – 
научавам, светя – светна – светвам (стр. 113), в 
обзора са включени и деривационни структури с 
невербална мотивираща основа от типа 
име→СВ→НСВII (напр. злато – позлатя – 
позлатявам, къс – скъся – скъсявам), 
име→НСВI 8 →СВ→НСВII (напр. черта – 
чертая – начертая – начертавам, белег – 
бележа – отбележа – отбелязвам). Не е пропус-
нат и моделът с начален глагол от СВ, от който 
може да се образува както НСВ, така и нов СВ 
(със съответен производен НСВ) – срв.:  

                                                
5 Срв. у Ст. Георгиев: „Видът на глагола […] е 
класификационна категория, присъща на глаголната лексема 
като цяло и запазваща се при другите ѝ граматични 
промени, но в същото време и парадигматична, тъй като 
видовото противопоставяне е възможно и върху основата на 
едно и също лексикално значение” ([2], стр. 295). Ив. 
Куцаров [6] нарича категорията „лексикално-граматична” 
(тъй като се противопоставят отделни думи, а не форми) и 
уточнява, че в нея (по-точно в рамките на СВ) е „скрита” 
граматичната опозиция комплексна итеративност ~ 
комплексна неитеративност (стр. 197–199). 
6 Сред разглежданите от нас учебници [12] е единственият, 
който е предназначен за курсисти, преминали начално ниво. 
7  За съжаление, без разясненията на преподавателя 
споменатата разлика би останала неясна за обучаемите, а 
оттам – твърде сложна за овладяване без съзнателно 
наизустяване. 
8 По наше мнение авторите са допуснали неточност, 
обозначавайки началния глагол в модела (директно 
образуван от име) НСВII. На практика той е НСВI, както го 
назовават Ст. Петрова и М. Павлова в свое проучване върху 
моделните структури при видообразуване (вж. [10]).   
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      НСВ НСВ        казвам   разказвам 
       ↑         ↑     ↑      ↑ 
     СВ→СВII кажа→разкажа 
Самото означаване на компонентите в този 

модел обаче според нас е некоректно9, тъй като 
производните НСВ, образувани от изходни 
(безпредставъчен и представъчен) СВ не са 
вторични, а единствени НСВ, за разлика от 
представъчния СВ, който може да се нарече 
вторичен. 

По обясними причини (необходимост от 
познания за историческото развитие на 
българския език) в разглеждания учебник не е 
представен моделът на т.нар. „непълна” видова 
триада, в която изходният НСВ не е запазен в 
хода на езиковата еволюция – срв.: →СВ 
(префигиран) →НСВ10 (вж. [10], стр. 32). 

Авторите дават много ценна информация за 
значенията на глаголните представки (вж. 
Таблица 2 на стр. 113–114). Обясненията са 
кратки и ясни, а примерите – умело подбрани. 
Частично е отразена и синонимията на 
представките, което е новост в сравнение с 
материала за префиксацията в [1] (стр. 373–
374)11. Би могло да се възрази, че таблицата не 
включва всички български представки и техните 
значения, но като се има предвид равнището на 
езикова компетентност, което трябва да 
достигнат обучаемите (2А = В1 според Общата 
европейска езикова рамка), таксономичният 
материал изглежда напълно достатъчен.  

Като успешна методическа стратегия 
определяме решението на авторите на [12] да 
представят материала за префиксацията преди 
описанието на начините за образуване на глаголи 
от СВ и производен НСВ (вж. Таблица 3 на стр. 
114). По този начин се акцентува върху лексико-
граматичната същност на представките, които 
(наред с наставката -н-) не само могат да 
променят лексикалната семантика (т.е. начина на 
действие12) на изходния глагол, но и неговия вид. 
За първи път в [12] е отделено специално място и 

                                                
9 Представеният в учебника модел е: 

НСВI   НСВII     
       ↑         ↑ 
    СВ→СВ 

10 От диахронна гледна точка този глагол е „вторичен”, но в 
контекста на съвременното състояние на езика той е 
единственият НСВ в коментирания модел. 
11  В хода на нашия анализ установихме, че темата за 
префиксацията е включена само в учебното съдържание на 
[1] и [12].  
12 За същността на понятието начин на действие (Aktionsart) 
вж. К. Иванова (1974), цит. по [15] (стр. 208). 

на т.нар. „вторична имперфективация” 13  – 
образуването на производни глаголи с морфема   
-ва, (-а, -я, -ава, -ява, -ува). С помощта на сполуч-
ливи примери са илюстрирани комбинативните 
възможности на глаголи от СВ, принадлежащи на 
различни спрежения, за свързване с посочените 
„имперфективиращи морфеми” (респ. премина-
ване в групата на 3. спр.), както и произтичащите 
от това звукови промени.  

4. С оглед пълнотата на анализа можем да 
допълним, че в някои от разгледаните учебници 
по български език за чужденци се откриват 
неточности при представянето на релацията 
между глаголните видове и темпоралните 
грамеми. Така например като ключова дума 
(„индикатор”14) за съчетаване със СВ се посочват 
частицата ще и отрицателният ѝ аналог няма да) 
(вж. [1], [14]), което обаче е неточно, тъй като 
футурални форми се образуват и от 
имперфективи (срв.: ще спя, няма да купувам) със 
или без съчетаване с лексикални показатели за 
повторителност или дуративност от типа често, 
непрекъснато, винаги и др. Много по-убедително 
е решението на авторите на [5] и [11], които 
включват ще в групата на „индикаторите” за СВ, 
но и за НСВ, подчертавайки специално, че в 
зависимост от вида бъдещото действие може да 
бъде представено или като еднократно, или като 
многократно.  

Полезна и перспективна е и идеята да се 
отдели самостоятелен урок, в който да бъде 
акцентувано върху употребата на глаголните 
видове в т.нар. минало свършено време (аорист) 
(вж. Урок 15 в [14]). Само така обучаемите имат 
шанса да получат информация за 
н а р а т и в н а т а  ф у н к ц и я  на аористните 
форми от СВ, с помощта на които се представят 
последователни, завършени, конкретни действия 
в плана на миналото, т.е. вербализира се 
„динамична аспектуална макроситуация” (вж. 
[3]) (за разлика от употребата на имперфективни 
аористни форми, чрез които действията се 
„сумират” 15). Като се има предвид обаче, че в 

                                                
13  Според нас по-правилно е този процес да се нарича 
граматична итеративация (вж. [15]) 
14 Вж. [5], стр. 169. 
15 Срв.: Ти влиза в стаята, излиза на терасата, писа нещо 
в бележника си или Три пъти си правих кафе. Тази 
способност на аориста от НСВ (или от итератив) не трябва 
да се смесва с неограничена (неактуална) повторителност, 
която може да изразява имперфектът от НСВ (или от 
итератив) – срв.: Той обикновено / всеки ден / често пиеше 
чай и *Той обикновено / всеки ден / често пи чай. За 
съжаление, авторите на [14] са допуснали фактологична 
неточност, посочвайки квантификаторите всеки ден и често 
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учебното съдържание липсва подобен коментар, 
става ясно, че инициативата за включването му в 
процеса на обучение принадлежи изцяло на 
преподавателите.  

В заключение бихме изтъкнали още веднъж, 
че преподаването на категорията вид на глагола 
пред аудитория от носители на безвидови езици, 
е не просто сложно начинание, но и истинско 
предизвикателство, доколкото повечето от 
съвременните учебници по български език за 
чужденци не представят в пълнота компонентите 
на видовата система, не акцентуват достатъчно 
върху характера на опозицията цялостност ~ 
нецялостност и нейната автономност по 
отношение на глаголното време. Струва ни се, че 
непълното (и на места неточно) представяне на 
вида в учебното съдържание е пряко следствие от 
„конфликта” между различните теории за 
същността на тази категория в нашия език.  

Необходимо е осъвременяване на самия 
подход към видовата проблематика, който трябва 
да съчетава умело формално-семантичния и 
прагматичния ракурс при тълкуването на 
емпиричните факти. В основата на 
образователния процес би трябвало да се 
поставят не само традиционните въпроси „Какво 
означава вид на глагола?”, „Как се образуват 
видовете?”, но и най-важният от комуникативна 
гледна точка въпрос: „Как можем да използваме 
видовете, когато говорим или пишем?”.  
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