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Българският език и „Standard Average European“ 
 

Българският като екзотичен славянски език 

Българският и македонският се различават структурно от другите славянски езици, главно 
поради ареални черти като загубата на падежната флексия и инфинитива, задпоставения 
определителен член, аналитичното сравнение на прилагателните и други тъй наречени 
балканизми. По тази причина, именно славистите винаги са били главен контингент сред 
изследователите на балканския езиков съюз. Изтъкнати слависти, започвайки от Коритар и 
Миклошич, са разглеждали различни въпроси на балканския езиков съюз в научните си 
работи – разбира се, не без принос и на някои романисти, албанолози и елинисти. Една от 
най-добрите монографии за балканските езици, тази на Петя Асенова (2002), е написана на 
български. Славистите са искали да обяснят, защо и как славянските езици на Балканите са 
се отдалечили от праславянския езиков тип, поради сложни контактни процеси между 
албанския, гръцкия, ромския, балканославянските и балканороманските езици.  

Заслужава да се отбележи, че от гледната точка на неславянските езици на Балканите, 
балканският езиков съюз не проявява толкова екзотични структурни черти, колкото от 
славистична позиция. Дори и албанският някога да е имал структура със значително по-
малък брой балканизми, ние не познаваме този негов стадий и вероятно никога няма да го 
познаваме. Гръцкият, ромският и балканороманските езици не са претърпели толкова 
значителни промени в езиковия съюз, като балканославянските. Показателен пример 
представя това, че докато сред славянските езици само балканските са загубили падежната 
флексия, сред романските езици само балканските са я запазили. А такава балканска черта 
като удвояването на допълнението, се среща широко  и в небалканските романски езици. 
Може да се постави въпросът дали българският език, макар и екзотичен сред славянските 
езици, всъщност е доста нормален европейски, дори западноевропейски език.  

Българският като обикновен европейски език 

В съвременното езикознание се смята, че европейските и сред тях особено западно-
европейските езици проявяват структурни черти, които са относително редки сред всички 
езици на света. Още през 1930-те години американският езиковед Бенджамин Ли Уорф 
предложи термина Standard Average European (SAE) за общия езиков тип на 
западноевропейските езици, като предупреди, че въз основа на европейските езици не е 
възможно да се направи заключение, какви черти са често срещани или обикновени в 
човешкия език (Whorf 1956: 134–159). По-късно съвместният европейски изследователски 
проект EUROTYP през 1990-те години, както и работата върху Word Atlas of Language 
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Structures (WALS), убедително показаха особеното типологично положение на европейските 
езици. 

Немският езиковед Мартин Хаспелмат смята, че европейските езици образуват дори особен 
езиков ареал или езиков съюз, който той нарича със същия термин „SAE“ (Haspelmath 1998; 
2001). Ядрото на този езиков ареал SAE би се намирало в континентална Западна Европа, в 
тъй наречения „Езиков съюз на Карл Велики“ (англ. Charlemagne Sprachbund), с немски и 
френски като най-типични езици, но като ареал SAE има по-широк обхват. Хаспелмат 
предполага, че повечето от общите черти на SAE, макар и не всички, произхождат от 
времето на Великото преселение на народите, когато контактите между западноевропейските 
езици са били особено интензивни (Haspelmath 1998: 283–285). 

Други езиковеди, сред тях и някои балканолози, критикуват предложения от Хаспелмат 
европейски езиков ареал изтъквайки, че става дума за явления, които само частично 
приличат на онази конвергенция, която характеризира „истинските“ езикови съюзи, като 
балканския. Така например Виктор Фрийдман смята, че Хаспелмат обърква типологични и 
ареални методи (Friedman 2011: 279–280). Аз бих казал, че неслучайна ареална концентрация 
на езикови черти винаги заслужава внимание и изисква обяснение. Езиковите ареали и 
езиковите съюзи, независимо от дефиницията им, сигурно са до известна степен различни в 
различни области на света – балканският езиков съюз не бива да бъде използван като 
абсолютен еталон. Във всеки случай „SAE“ наименува един комплект черти, типични за 
европейските и особено западноевропейските езици. 

Хаспелмат (Haspelmath 2001: 1493–1501) предлага 12 основни черти на SAE. От тях 
половината са напълно типични и за българския език, а именно: 

• относителни изречения построени с относителни местоимения 

• преживяващи като именителни подлози: структурите от типа аз харесвам са по-чести 
от типа харесва ми (напр. аз обичам, аз виждам, аз мисля, аз смятам, аз мразя, макар 
че съществуват и изглежда ми, хрумва ми, яд ме е) 

• страдателни конструкции построени с помощта на причастия: къщата беше 
разрушена 

• антикаузативното словообразуване доминира в глаголите в сравнение с каузативното: 
от счупи, се образува счупи се, но каузативната деривация се изразява с аналитични 
конструкции, напр. майката накара детето да си легне (но в македонския език 
каузативи с нулеви маркери са нормални, напр. мајката го легна детето; го загинав 
клучот „загубих ключа“) 

• притежателят може да се маркира с дателен падеж извън номинална фраза, напр. 
измих ù косата 

• съществува разлика между възвратното местоимение (се, себе си) и емфатичното 
местоимение самият (напр. самият крал; английският е извън SAE по отношение на 
тази черта, като използва himself, herself и др. и в двете значения) 
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Четири от 12-те черти на SAE се срещат в българския само частично: 

• съществува определителен, но не и неопределителен член: местоимението един има 
някои функции на неопределителния член, но не е граматикализирано напълно 

• няма граматикализиран перфект със спомагателен глагол „имам“: конструкциите от 
типа имам прочетени много книги не са граматикализирани напълно, но в 
македонския книжовен език те са редовна част от глаголната парадигма: имам 
прочитано многу книги (с причастието винаги в среден род ед. ч., което е показател на 
граматикализацията). Картата на Хаспелмат показва „имам“-перфектите в Европа (вж. 
и Lindstedt 2000б): 

 

• не се използва съюз след прилагателно в сравнителна степен за да изрази стандарта на 
сравнението: по-голям от мене, с предлог от, а не както напр. в английски bigger 
than I, със съюз than; но в известни синтактични контексти отколкото аз, със съюз, е 
все пак възможно  

• не се използва съюз „както“ за изразяване на сходност: казва се толкова умна като 
тебе, с предлог като, а не както напр. в английски as clever as you; но пак в известни 
синтактични контексти толкова умна както, със съюз, е възможно (наистина ли е 
толкова умна, както казва той?); освен това, предлогът като, разбира се, 
произхожда от съюза както 



 4 

Само две SAE-черти липсват в българския изцяло, а именно: 

• в българския няма употреба на отрицателни местоимения без приглаголно отрицание 
както в SAE, ср. немски niemand kommt, български никой не идва 

• в SAE местоименният подлог трябва винаги да бъде изразен въпреки лични 
окончания в глагола, а в български не е така, ср. немски ihr arbeitet / *arbeitet, 
български вие работите / работите (значи български е pro-drop language, но немски, 
френски, английски, нидерландски, испански, уелски не са – нито пък руски) 

И така, българският език е  около две трети SAE-език, понеже от 12-те черти в него се 
срещат шест напълно и четири наполовина. Разбира се, друг избор на черти би дал малко 
различен резултат, но със сигурност може да се каже, че българският език участва в SAE 
поне като негов периферен член. 

Освен чертите от списъка на Хаспелмат, българският език проявява и други особености, 
които го приближават до западноевропейските езици, особено към романските. Такива са 
аналитизмът, удвояването на допълнението и употребата на бъдеще време в миналото като 
иреалис. Макар тази последна черта понякога се нарича „балкански тип условно 
наклонение“, тъй като има паралели в албанския, гръцкия и арумънския, тя всъщност 
прилича и на иреалис в много от западноевропейските езици: 

 бълг. Ако валеше, тя щеше да остане вкъщи. 

 англ. If it rained, she would stay at home. 

 фр. S’il pleuvait, elle resterait à la maison. 

 шв. Om det regnade, skulle hon stanna hemma. 

Във всички тези примери, една глаголна форма в главното изречение, която морфологично е 
бъдеще време в миналото, може да означава и иреалис; и във всичките примери същата 
форма не може да се използва в „ако“-изречение, в което вместо нея намираме просто 
минало време. 

Поне част от общите черти на западноевропейските и балканските езици, включително и на 
българския, вероятно се дължат на романските езици като обединяващо звено. Тук става 
дума не само именно за балканските романски диалекти, но и за италианския и френския, 
които са имали значително влияние на Балканите по време на Латинската империя в XIII век 
– първо върху гръцкия (Horrocks 2010: 345–349), а чрез гръцкия – и върху други балкански 
езици. 

Балкански език – а затова и европейски 

Макар че чертите на SAE характеризират българския език до значителна степен, той разбира 
се, не престава на бъде и балкански език. От 12-те морфосинтактични балканизма, които аз 
предложих в една своя по-ранна статия (Lindstedt 2000а), в българския се намират цели 11 
напълно и един – частично. Този един е пак „имам“-перфект, който е повече 
граматикализиран в македонския; значи тази черта се включва и в списъка на SAE-чертите 
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от Хаспелмат, и в моя списък на балканизми. Други такива балканизми в моя списък, които 
могат да се смятат за общи европеизми, макар и да не се намират в списъка на Хаспелмат, са 
удвоеното допълнение и бъдеще в миналото, употребявано като иреалис. От общо 27 
балканизма, в по-дългия списък на Асенова (2002: 294–295), който включва и други черти 
освен морфосинтактични, в българския се намират всички освен един. 

И така, балканизмите характеризират българския език още по-добре от общите европеизми. 
Но от друга страна, балканските езици са според Хаспелмат по-близки до SAE, отколкото 
повечето славянски езици, макар че не се намират в Западна Европа (Haspelmath 2001: 1505). 
Възниква въпросът, дали балканизацията на българския език тогава е само един вид 
европеизация, както предлага Ирена Савицка (Sawicka 2012: 105). 

Хоуард Аронсон (Aronson 2007) смята, че балканизмите са всъщност общи черти на 
българския или с много други европейски езици, или понякога с други езици на бившата 
Османска империя и нейната сфера на влияние (като напр. преизказните форми). Той пише: 

„Това е причината ние да се учудваме, не защо българският и македонският са толкова 
по-различни от северните славянски езици, а защо северните славянски езици са, общо 
взето, толкова не-европейски.“ (Aronson 2007: 31, мой превод) 

Според Аронсон балканският езиков съюз не е действително езиково явление, а само 
резултат от екзотизирането на Балканите (ср. с тезите на Мария Тодорова в културологията, 
Todorova 1997); например българският език само съединявал европейски, славянски и 
османски черти (ако го тълкувам правилно). Аз обаче не съм съгласен с него. Естествено е, 
че всички езикови ареали в Евразия се преливат със съседните ареали; балканският езиков 
съюз може да се смята за преходна зона между ядрото на SAE и по-източни езикови ареали. 
Аналитизмът, удвоеното допълнение, определителният член, “балканският тип“ условно 
наклонение и някои други черти правят българския подобен на западноевропейските езици. 
От друга страна, липсата на инфинитив и използването вместо него на лични глаголни 
форми в допълнението на спомагателни глаголи е ограничено явление в целия свят, както се 
вижда от тази карта на WALS: 
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Балканизмите не са черти, които не се срещат другаде, а едно структурирано цяло от черти – 
„суперсистема“, според Асенова (2002: 291) – черти, които са възникнали в резултат от 
общото историческо развитие на балканските езици в условията на специфичен тип 
многоезичие (Lindstedt 2002а; под печат). 

Можем да заключим, че много промени, станали в българския език, го приближават до 
западноевропейските езици в сравнение с небалканските славянски езици, но някои други го 
свързват с по-източни ареали (като например граматикализирана евиденциалност), а трети 
пък представят специфично балкански черти (като например употребата на лични форми в 
допълнението на спомагателни глаголи чрез да-конструкция). Относно повечето от чертите 
си, българският език е доста обикновен европейски език, но неговият път към европеизация е 
бил балкански път. 
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