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Възникването на определителния член се посочва като една от най-значителните про-

мени, характеризиращи българския език като част от балканския езиков съюз. Катего-

рията определеност на именната група обаче е съществувала още в праславянския език, 

в който тя е била изразявана чрез дългите форми на прилагателните. Всъщност българ-

ският език винаги е притежавал категорията определеност, но нейният балтославянски 

енклитичен j-маркер постепенно е отстъпил място на новия енклитичен t-маркер в края 

на старобългарския – началото на среднобългарския период. Следователно можем да 

различим два диахронни цикъла (Lyons 1999: 326–330) на граматикализацията на опре-

делеността. 

 Целта на този доклад е да се разгледат хронологичните и структуралните взаимо-

отношения на тези два цикъла в българския език и да се посочат някои морфофоноло-

гични особености във втория от тях. В рамките на този доклад нямам обаче възможност 

да се спра на важния въпрос за балканското ареално влияние върху възникването на 

българския член (Асенова 2002: 123–140; Stölting 1970). 

 

1. От стария j-маркер до новия t-маркер 

Първи маркери на определеността на именната група в българския език са били дългите 

(определени) форми на прилагателните имена, наследени от праславянския език и 

многобройно засвидетелствани в старобългарските текстове. Те са били образувани от 

кратките прилагателни и формите на старото местоимение *jь (Leskien 1969 [1910]: 

102; Дуриданов и др. 1991: 203), което следователно е станало първият енклитичен 

член в българския език. Рондествет (Rondestvedt 1986) е показала, че в стари славянски 

текстове може да се отличи, въпреки някои усложняващи фактори, една първоначална 
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система, в която определеността на цялата именна група редовно се маркира с дълги 

прилагателни. 

 Естествено възниква въпросът защо определеността в праславянски и старобългар-

ски може да се изрази само когато именната група съдържа прилагателно име – защо 

нямаме следи от енклитичния j-член след съществителни, употребявани самостоятелно. 

Едно вероятно обяснение е, че първоначалната функция на местоименната част в дъл-

гите прилагателни е била да маркира рестриктивно значение на прилагателните имена 

(вж. Mladenova 2007: 363–365 и цитираната там литература). И така първоначалната 

опозиция може да е била между бѣли домове „къщи(те), които (всички) са бели“ и бѣлии 

домове „онези от къщите, които са бели“.2 По-късно рестриктивните прилагателни са 

били преосмислени като маркери на определеността на именната група в по-широк 

смисъл. 

 Интересно е, че според Марушич и Жауцер (Marušič & Žaucer 2006) в разговорния 

словенски език неизменяемата частица ta (различна от склоняемото показателно место-

имение ta3) сега се използва пред прилагателни определения именно за изразяването на 

рестриктивно значение; техният пример е ta plava žoga „онази топка, която е синя“ 

(англ. ‘the ball that is blue’). Те изтъкват и семантичното сходство между тази конструк-

ция и сръбските дълги прилагателни. В това може да се види началото на нов диахро-

нен цикъл в изразяването на определеността, макар че словенското ta изглежда още не 

е станало истински определителен член. 

 Както е известно, наченки на новия t-член в съвременния български език се 

наблюдават още в старобългарски текстове, в които показателното местоимение тъ 

често (но съвсем не винаги) заема енклитична втора позиция в именната група, напр. въ 

прѣславънъи тъ день (Супр. л. 1:18r), събра сѧ на мѣсто то мѫжи и женꙑ и младенци (Супр. 

л. 1:55v–56r), обꙑчаи же бѣаше вь велицѣи тои поустꙑн҄и (Супр. л. 3:146r). Понякога в 

старобългарския словоред може да се види книжовно влияние от гръцки език, в който 

показателното местоимение ἐκεῖνος, макар и ортотонично, може да се явява след 

съществителното. Често обаче такова местоимение изобщо липсва в гръцкия оригинал, 

който познаваме, и тогава старобългарското местоимение изглежда че превежда гръц-

кия определителен член (Дуриданов и др. 1991: 554–555). 
                                                
2 В испански разликата може да се прави с мястото на прилагателното име преди и след съществител-
ното, ср. las blancas casas (нерестриктивно) и las casas blancas (рестриктивно; Penny 2002: 127–128). 
3 Ср. пример, в който и двете думи се употребяват в една и съща именна група: tega ta zelenega svinčnika 
„на този зелен молив“ (родителен падеж; Marušič & Žaucer 2006: 189). 
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 Има две силни доказателства, показващи, че енклизата на показателни местоиме-

ния е старинно и изконно славянско явление: първо, енклитична употреба на тези 

местонимения се среща и в други славянски езици, напр. на полски książka ta „тази 

книга“, и тя трябва да се смята за праславянска; второ, изясняването на краесловния ер 

пред енклитичното местоимение, напр. домъ тъ > домът ~ домa /до'мът ~ до'мъ/, по-

казва, че това словосъчетание ще да е било явление и на живия говорим език. 

 Новият t-маркер се граматикализира в българския език преди старата система с j-

маркер да изчезне. Това се вижда най-ясно при определените форми на прилагателните 

в мъжки род, единствено число, в които новият член винаги се добавя към старата 

дълга форма на прилагателното (нови-ят ~ нови-я). Другите определени форми на при-

лагателното в книжовния език не са еднакво показателни в това отношение, но Мирчев 

(1978: 176) вероятно с право предполага, че формите добрайта и добройто в говора на 

банатските българи произхождат от по-стари добраꙗ та, доброѥ то и че такъв е бил пътят 

на развитие и в другите български диалекти. 

 Следователно, формулировката на Иван Харалампиев (в Иванова-Мирчева & Хара-

лампиев 1999: 105), според който „най-важната промяна с прилагателните имена [в ис-

торията на българския език] е изместването на сложните [=дългите] от простите 

[=кратките] форми“, е до известна степен неточна. Всъщност няма синтактични кон-

тексти, където стари дълги прилагателни, изразяващи определеност, да са били измес-

тени от кратки форми. Напротив, старите дълги прилагателни са придобили още един 

маркер на определеност – новия t-член – и са станали, така да се каже, още по-дълги. 

 И така българският език винаги е притежавал категорията определеност на имен-

ната група, но нейният стар енклитичен j-маркер постепенно е отстъпил място на новия 

енклитичен t-маркер, или изразено схематично: 

 ново ѥ вино4 > новоѥ вино > новоѥ то вино > новойто вино > новото вино 

 Съществуват и косвени доказателства за това, че старите дълги прилагателни са се 

запазили продължително време в езика. Показателен е относително големият брой на 

остатъци от старата дълга форма за мъжки род, а именно в топоними като Черни връх, 

Горни Дъбник, в прозвища като Симеон Велики, Джон Безземни, Плиний Стари, в зва-

телни форми като драги, скъпи, в редните числителни първи, вроти, трети и т.н., и  в 

още някои изолирани думи като същи (в единствено число) и вдругиден. Всички тези 

случаи показват, че граматикализацията на дългите форми е била напреднала дотол-
                                                
4 Вероятно с първоначалната семантика вино ѥже ѥстъ ново „онова вино, което е ново“. 
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кова, че те са се употребявали и в контексти, в които новият t-член никога не се е раз-

пространил. Повечето собствени имена например обикновено не приемат определите-

лен член в българския език (за разлика от гръцки например), но стари дълги форми се 

употребяват в случаи като Черни връх или Симеон Велики. Освен това, всички прилага-

телни на -ски по фонетични причини са запазили само дългата форма в мъжки род. 

 Друго косвено доказателство за дълготрайната жизненост на дългите прилагателни 

форми като отделна категория в българския език е това, че средноюжнославянските 

езици до ден днешен запазват опозицията между кратки и дълги форми поне до извест-

на степен. Леко (Leko 1999: 232) вижда опозицията между mlad momak „младо момче“ 

и mladi momak „младото момче“ в босненски именно като разлика в определеността, 

докато Альович (Aljović 2002) аргументира, че сърбохърватските (неин термин) дълги 

прилагателни всъщност изразяват специфичност, а не определеност. Точната семантика 

на дългите и кратките прилагателни в средноюжнославянските езици впрочем не е от 

толкова съществено значение за нас в момента, колкото самият факт, че някаква рефе-

ренциална опозиция между тях се запазва и досега, за разлика от повечето славянски 

езици. И затова е много вероятно, че както българските, така и македонските диалекти 

са я пазели още когато новият t-член е започнал да се граматикализира. 

 

2. Абсолютната хронология на новия t-член 

По отношение на релативната хронология аргументирах по-горе, че формата на бъл-

гарския t-член се е установила преди изпадането на слабите ерове и че той е придобил 

функцията си на определителен член, когато дългите прилагателни все още са същест-

вували като отделна категория. Но кога точно е станала втората от тези промени по 

отношение на абсолютната хронология – кога е възникнал сегашният български член 

като граматична категория? 

 Съществуват доста различни мнения по въпроса дали в старобългарските текстове 

могат да се намерят явни примери на определителен член (има се предвид новият t-

член; старият j-член обикновено не се нарича така, макар още Лескин да е смятал *jь 

след прилагателни за „postponierter Artikel“, вж. Leskien 1969 [1910]: 102). Йосеф Курц 

(Kurz 1937–1938; 1939–1946) внимателно разглежда всички примери с енклитични по-

казателни местоимения тъ, сь и онъ в старобългарския канон и прави заключение, че във 

всички случаи те са запазили показателното или анафоричното си значение и че липс-

ват примери на истински член в канона. Иван Гълъбов (1952) въз основа на същите 
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примери, особено на тези от Супрасълския сборник, твърди, че „в езика на старо-

българския преводач [на Супр. сб.] е имало една употреба на показателното местоиме-

ние, която има всички формални особености на българския член“ (Гълъбов 1952: 358). 

 Проблемът се състои в това, че промяната от показателно местоимение към 

определителен член е била, разбира се, постепенна. Освен това, има доста синтактични 

контексти, в които един език без определителен член трябва или предпочита да изпол-

зва показателно местоимение в анафорична употреба, докато друг език, притежаващ 

определителен член, в същите контексти използва този член без местоимение. Курц 

има право, че всичките му примери могат да се тълкуват като показателни местоимения 

– ако старобългарският език още не е имал член. Гълъбов пък има право, че част от съ-

щите примери са типични за определителен член – ако старобългарският език вече е 

притежавал такъв. В края на краищата и Гълъбов може да говори за особеностите на 

българския член само от формална гледна точка, защото примерите му от само себе си 

не могат да се тълкуват лесно от функционалната им страна, понеже не познаваме на-

пълно тогавашната система на езика. 

 Един език притежава определителен член само когато имената с определена 

референция задължително се маркират, тоест, когато всички имена без такъв маркер 

имат неопределена референция (ср. Sommerer 2012 за аналогичен проблем в историята 

на английския език). Следователно въпросът за член в старобългарския език не може да 

се реши само с помощта на примери с възможен член, както е било прието досега, а би 

трябвало да се разгледат съществителни без каквото и да било синтактично определе-

ние, за да се установи дали всички такива съществителни имат неопределена референ-

ция. Но въпросът се усложнява от факта, че книжовната традиция е давала примери за 

употребата на самостоятелни съществителни и с определена референция и затова по-

късните старобългарски текстове вероятно не отразяват живия език вярно. 

 Във всеки случай, определителен член в типологичен смисъл може да бъде само 

такава морфема, която задължително маркира определена референция поне при отсъст-

вието на показателни местоимения в именната група (а в някои езици – и заедно с 

местоимения), но която сама по себе си няма показателно значение. Следователно тъй 

нареченият „троен член“ в някои български говори (Стойков 2002: 232) и в македон-

ския език представлява три различни члена само в условен смисъл: показателните мор-

феми със съгласната -в- или -с- (за близки предмети) или съгласната -н- (за далечни 

предмети) имат същата синтактична позиция като истинския член със съгласната -т-, 

но функционално и типологично те са показателни местоимения, а не определителни 
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членове. Разбира се, възможно е да се дефинира терминът „член“ в описанието на бъл-

гарския език посредством определена синтактична позиция, но тогава няма смисъл да 

се пита кога е възникнал българският член, защото тази енклитична синтактична пози-

ция е била заета от различни показателни морфеми още в праславянски, когато те си-

гурно са били обикновени местоимения. 

 Гунар Сване (Svane 1961, 1962) аргументира убедително, че българският език e 

придобил напълно граматикализиран определителен член до XIII век. Както и някои 

други изследователи, той привежда примери от Добрейшовото евангелие5 от този век,  

които наистина изглеждат доста подобни на тези в съвременния език. Сред тях се на-

мира и често цитираният пример зльїиѡтъ рабь „злият слуга“ (Мт. 24:48; гр. ὁ κακὸς 

δοῦλος). 

 Най-убедителни примери обаче Сване намира в Чергедските текстове на седмо-

градските българи, създадени през XVI век, но отразяващи състоянието на езика през 

XIII век, когато носители на говора са се преселили в Седмоградско. В тези текстове 

членът има все още падежна флексия, но че наистина става дума за напълно развит 

член се вижда от многото примери, в които членувано съществително означава нещо 

общо познато или има уникална или генерична референция, напр.: vare sto stete proßi ott 

basta-tago faf moie jume, tvoii vi ste da „истина каквото ще поискате от Отца в мое име, 

ще ви го даде“ (Svane 1961: 244); da ne moi gaulot obre hatalma i putiere na naß „да не би 

дяволът да придобие сила и власт над нас“ (стр. 245). 

 И така можем да предположим, че определителният t-член е възникнал постепенно 

преди XIII век, в края на старобългарския – началото на среднобългарския период, и че 

тогава той постепенно е отстранил стария j-член (който и без това не е можел да се 

употребява със съществителни без прилагателни определения). Затова смятам, че опи-

тът на Олга Младенова (Mladenova 2007) да проследи развитието на категорията опре-

деленост в дамаскините има само ограничено значение за първичната проява на тази 

категория в живия език. Когато първите дамаскини биват превеждани в края на XVI 

век, говоримият български език вече от векове притежава определителен t-член. По 

принцип би било възможно в дамаскините да се наблюдават последните етапи на него-

вата граматикализация, но това развитие в говоримия език, ако наистина още не е било 

завършено, много трудно се различава от конкуренцията на стари и нови книжовни 

норми в дамаскините. 
                                                
5 Добрейшовото евангелие е македонски ръкопис, но не предполагам, че са съществували важни разли-
чия в граматичното развитие на българските и македонските диалекти по това време. 
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 Младенова смята също, че в дамаскините може все още да се наблюдава доста ре-

довна употреба на дългите прилагателни форми от мъжки род като единствени маркери 

на определеността, без новия t-член (Mladenova 2007: 326–339). По принцип това е до-

пустимо, щом дългите форми се запазват като отделна категория и в средноюжно-

славянски езици, както беше споменато по-горе. Но прилагателните окончания, написа-

ни -ыи и -ии, са били традиционни в книжовния език – в дамаскините те са можели 

дори да се възприемат като нормален начин да се пише новобългарското окончание -ия 

или редуцираният му вариант -ий. Затова не мисля, че дамаскините могат да се използ-

ват като свидетелство за късна употреба на дългите прилагателни в граматична функ-

ция. Същото важи и за примера, приведен от Младенова (стр. 327–328) като доказател-

ство за това, че в мизийските говори дълги прилагателни се запазват като определени 

форми: нàший гòвур „нашият говор“. По-вероятно в такива примери става дума за 

проста редукция -ий < -ийъ < -ийът – още повече, че притежателните местоимения 

едва ли са имали дълги форми преди възникването на новия t-член.  

 

3. Морфофонологичната самостоятелност на новия член 

За граматикализацията на новия t-маркер важна стъпка е било придобиването на мор-

фофонолична самостоятелност. Ако сравним думите денят < дьнь тъ и днес < дьнь сь, 

можем да наблюдаваме два вида аналогии в първата форма. Запазването на коренната 

гласна в денят е пример на аналогично изравняване (англ. analogical levelling) вътре в 

парадигмата на думата, докато гласната /ъ/ в определената форма /де'н’ът/ е пример на 

аналогично разширение (англ. analogical extension)  от твърда парадигма до мека.  В 

книжовния български език добавянето на член към думата никога не причинява изпа-

дане на гласна, макар тя да произхожда от слаб ер (ср. денят, но дни; прозорецът, но 

прозорци).6 Интересно е, че в това отношение определената форма прилича на друга 

нова категория в езика, а именно на бройната форма: пет дена (остар. пет дèня), пет 

прозореца.7 

 Що се отнася до гласната в члена след меките основи на съществителните от 

мъжки род, в книжовния език тя е винаги /ъ/ както след твърдите основи, но в някои 

говори се запазва разликата между твърди и меки основи и гласната в члена отразява 

                                                
6 Мнимо изключение в книжовния език представлява типът идеализъм – идеализмът, но тук става дума 
за вторично вметнато /ъ/. 
7 И тук малкият брой привидни изключения в книжовния език (пет литра, пет метра) са думи с вторич-
но вметнато /ъ/. 
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някогашната разлика между задния и предния ер. Стойков (2010: 232) дава диалектни 

примери като брегò, гръбò, снегò срещу денè, сънè, кòне, крàйe. В повечето говори 

обаче разликата между двата ера се е изравнила както в книжовния език. Формата на 

члена в прилагателните от мъжки род, единствено число, също е резултат от аналогич-

но разширение на твърдия вариант на члена при съществителните (Мирчев 1978: 205). 

Формата новия(т) /'новийъ(т)/ не може да произхожда пряко от *novъjь tъ, което би 

трябвало да стане **новeт.  

 Общо взето, в определените форми на имената аналогията е отстранила значително 

повече морфофонологични редувания, произхождащи от исторически звукови промени, 

отколкото във формите за множествено число. Това вероятно се дължи на обстоятел-

ството, че членът маркира цялата именна група, но като енклитика той може да се до-

бави само към една дума в групата и поради този свой подвижен характер той запазва 

част от свойствата на самостоятелна дума. Макар че кратките определени форми от 

типа града вече не съдържат нито една фонема от първоначалното местоимение тъ, 

започнало новия цикъл в граматикализацията на определеността в българския език, а 

сегашният член /-ъ/ в тях материално произхожда от окончанието за именителен падеж 

на самото съществително, българският член е запазил енклитичния си характер и не се 

е превърнал в истинско окончание.  
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