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Резюме: В първата част се прави сравнително подробен преглед на типоло-
гичните наблюдения на А. Айхенвалд и Р. М. У. Диксън за зависимостите между 
осем граматични системи в множество различни езици: полярност, време, аспект, 
евиденциалност, лице, референтна класификация, число, падеж. Във втората част 
се изследват зависимостите и йерархията на три граматични системи на имената 
(дефинитност, число и род) и на три граматични системи на глаголите (евиденци-
алност, време и аспект) в българския език. За целта се използва въведената от Ай-
хенвалд и Диксън формула: Ако в един език (или в група езици) изборът на оп-
ределено граматично средство от системата Y зависи от вече направения избор в 
системата Х, но не и обратно, съществува отношение на зависимост между Х и Y, 
т.е. Х > Y. 

Ключови думи: граматична система, граматична категория, зависимости 
между граматичните системи, йерархия на граматичните системи, взаимодействие 
на граматичните категории 
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Abstract: The first part gives a relatively detailed overview of the typological 
observations of A. Aikhenvald and R. M. W. Dixon on the dependencies between eight 
grammatical systems in many different languages: polarity, tense, aspect, evidentiality, 
person, reference classification, number, case. The second part examines the depen-
dencies and hierarchy of three grammatical systems of names (definiteness, number and 
gender) and of three grammatical systems of verbs (evidentiality, tense and aspect) in 
the Bulgarian language. For this purpose, the formula introduced by Aikhenvald and 
Dixon is used: If the choices in system Y depend on that made from system X, in some 
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language(s), but never vice versa, we shall say that there is a dependency relation be-
tween X and Y, i.e. X > Y. 

Keywords: grammatical system, grammatical category, dependencies between gram-
matical systems, hierarchy of grammatical systems, interaction of grammatical catego-
ries 
 

0. Проблемите на междукатегориалното взаимодействие и йерархията 
на граматичните категории в теоретичен аспект отдавна са изследовател-
ски обект – особено в руското езикознание, срв. И. Й. Ревзин за йерархия-
та на именните категории в славянските езици (Ревзин/Revzin 1969а: 66–
78), В. Н. Ярцева за йерархията на граматичните категории в типологичен 
аспект (Ярцева/Iartseva 1975: 5–23), В. С. Храковски за взаимодействието 
на глаголните категории в руския език (Храковский/Khrakovskii 1990: 18–36). 
На темата са посветени отделни конференции, издадени са няколко сборни-
ка, в които се разискват теоретични и конкретни въпроси на междукатего-
риалното взаимодействие, срв. напр. „Межкатегориальные связи в грамма- 
тике“ (Санкт Петербург, 1996), „Грамматические категории в языках мира: 
иерархия и взаимодействие“ (Санкт Петербург, 2016) и др. В посочените 
сборници В. С. Храковски продължава темата за взаимодействието и йе-
рархията на глаголните категории (Храковский/Khrakovskii 1996: 22–42; 
Храковский/Khrakovskii 2016: 139–147). С въпросите на взаимодействието 
се е занимавал и руският учен Ю. А. Пупинин (вж. особено Пупынин/Pu-
pynin 1990). Преглед на постиженията на Ю. А. Пупинин в областта на 
междукатегориалните граматични връзки прави А. В. Бондарко (вж. Бон-
дарко/Bondarko 2010: 4–9). В изследването на междукатегориалното взаи-
модействие в руското езикознание се очертават поне две школи, и двете в 
Санкт Петербург: школа на А. В. Бондарко и школа на В. С. Храковски. 

В. С. Храковски поставя на разглеждане и някои теоретични въпроси 
на взаимодействието между граматичните категории в руския език. По-
специално той се опитва да разграничи взаимодействие от взаимна обус-
ловеност и взаимна зависимост. Под взаимна обусловеност той разбира за-
дължителното съвместно съществуване на две граматични категории. Вза-
имодействието авторът разбира: а) като една от разновидностите на отно-
шението, свързващо две граматични категории; б) като такова отношение 
между граматичните категории, при което се видоизменят и двете кате-
гории (в частни случаи – поне едната от две категории). Взаимнозависими 
според автора са такива двойки граматични категории (напр. вид – време, 
време – наклонение), при които значенията на едната категория се вмест-
ват в значенията на другата категория, т.е. в двете категории е налице общ 
семантичен компонент (Храковский/Khrakovskii 1990: 20–21).  

Взаимодействието на глаголните категории в българския език също е 
изследвано – срв. напр. Станков/Stankov 1976: 22–42; Куцаров/Kutsarov 
1979: 38–51; Станков/Stankov 1980: 51–59; Куцаров/Kutsarov 1994: 137–
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195, в по-ново време Кр. Алексова (вж. Алексова/Aleksova 2008а: 230–246; 
Алексова/Aleksova 2008б: 76–88).  

А. В. Бондарко пише, че в речта се реализират не отделни граматични 
и семантични единици и категории, а техни комплекси и сложни съчета-
ния, многообразни поликатегориални единства. Изразяваните семантични 
комплекси винаги представляват резултат от взаимодействието на няколко 
граматични категории в техните връзки с лексиката и с различните типове 
контекстуална и ситуативна среда. „Чисти“ граматични значения, свобод-
ни в своята реализация от междукатегориалното взаимодействие, няма (Бон-
дарко/Bondarko 1996: 3). 

 
1. Амбициозен опит за описание на видовете зависимост между грама-

тичните системи и тяхната йерархия в езиците изобщо правят А. Айхен-
валд1 и Р. М. У. Диксън2 (1998: 56–80). Студията е препубликувана като 
пета глава в книгата на двамата автори Language at Large: Essays on Syntax  
and Semantics (2011) („Езикът като цяло. Очерци по синтаксис и семанти-
ка“). Това е типологично изследване на базата на материал от много езици: 
индоевропейски (вкл. такива като хинди и кюрдски), балто-фински (ес-
тонски), австралийски (на аборигените), папуаски, африкански, семитски, 
чукотски (чукчи), език тариана (в басейна на Амазонка – Бразилия, Ко-
лумбия), кечуа (индиански език в Южна Америка) и др. Вероятно по тази 
причина авторите не използват термина граматична категория, а gramma-
tical system „граматична система“. Тъй като в този доклад аз правя опит да 
запозная по-отблизо аудиторията с това изследване, запазвам използвания 
от тях термин „граматични системи“, или „системи от граматични сред-
ства“.  

Те изследват зависимостите между осем граматични системи: polarity 
‘полярност’ – tense ‘време’ – aspect ‘аспект, или вид’ – evidentiality ‘еви-
денциалност’ – person ‘лице’ – reference classification ‘референтна класи-
фикация, или класификация според вида на референта’ – number ‘число’ – 
case ‘падеж’. Авторите смятат, че някои от посочените системи в езиците 
по света имат универсален характер, напр. полярност и лице, а други ха-
рактеризират много, макар и не всички езици (например време и падеж).  

Осемте граматични системи се разпределят така: (1) полярността е из-
реченска система3; (2) времето, аспектът и евиденциалността са граматич-
ни системи на предиката; (3) лицето, референтната класификация и чис-
лото са системи на аргументите на предиката; (4) падежът маркира синтак-
тичната функция на аргумента на предиката (Aikhenvald, Dixon 1998: 57).  

Polarity ‘полярност’ е система за създаване на позитивен/негативен 
контраст в езика, която се изразява синтактично, морфологично или лекси-
кално. В българската лингвистика е възприет Роман-Якобсоновият термин 
статус (Герджиков/Gerdzhikov 1984; Куцаров/Kutsarov 1997; Лакова/Lako-
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va 2002; Чакърова/Chakarova 2019). Според Ив. Куцаров морфологичната 
категория статус „се основава на отношението на действието (или резул-
тата от действието) към реалността“ (Куцаров/Kutsarov 1997: 162). Авто-
рът характеризира категорията като двучленна категория, изградена върху 
формално-семантичната привативна опозиция отрицателност – неотрица-
телност (с главно значение на немаркирания член – утвърдителност). Въп-
реки някои уговорки Кр. Чакърова също смята статуса за глаголна, т.е. 
морфологична, категория (Чакърова/Chakarova 2019: 253–265). М. Лакова 
приема позицията на Ив. Куцаров с известна модификация: тя смята, че 
тази категория е изреченска категория (Лакова/Lakova 2002: 138), каквото 
впрочем е вече цитираното гледище и на Айхенвалд и Диксън. Вж. повече 
за тази категория у Von Klopp (1998: 393–432). 

Под reference classification (референтна класификация, или класифи-
кация според вида на референта) авторите разбират основния начин на 
именна категоризация в езиците. Според тях съществуват три основни ти-
па именна категоризация: (1) категоризацията се осъществява със средст-
ва, които създават граматичен контраст между обектите според признаци-
те човек / нечовек (лице / нелице) или одушевеност / неодушевеност; (2) 
категоризацията се осъществява с помощта на родова система (мъжки / 
женски или мъжки / женски / среден род) и/или с помощта на широка, но 
затворена система от именни класове, чрез която всяко съществително се 
помества в един от тези класове; (3) категоризацията се осъществява с по-
мощта на система от класификатори. Авторите възразяват срещу неразгра-
ничаването на родова от класна система (термини, които понякога се упот-
ребяват като взаимозаменяеми), тъй като в някои езици са налице системи 
за категоризация, които комбинират средства както от родовата, така и от 
класната система (Aikhenvald, Dixon 1998: 59). 

Категоризацията, основно осъществявана по един от трите алтернатив-
ни механизъма, класифицира съществителните според същността на тех-
ните референти. В някои езици именната категоризация включва елементи 
от различни типове, например основен тип – категоризация с помощта на 
система от класификатори + система за контраст между лице/нелице или 
одушевеност/неодушевеност. Според авторите в родовите и класните сис-
теми винаги са налице и средства за разграничаване на имената според 
признаците лице/нелице и/или одушевеност/неодушевеност. В други ези-
ци пък категоризацията се осъществява както с помощта на родова/класна 
система, така и със система от класификатори (Aikhenvald, Dixon 1998: 58–
59). В българския език например именната категоризация се осъществява с 
помощта на системата от трите рода, но са налице и средства за дистинк-
ция на противопоставянето по признака лице/нелице, както и ограничена 
система от класификатори (нумеративи), с чиято помощ се осъществява 
броене на неброими предмети (бипарциални предмети, веществен конти-
нуум, събирателни множества).  
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По различни причини извън вниманието на изследователите остават 
системи като наклонение и модалност, посесивност, транзитивност, реф-
лексивност/реципрочност, залог, каузативност. За повечето от тях се казва, 
че те не са от ранга на избраните осем системи. Системата, с която се изра-
зява дефинитност и деиксис, е разгледана в приложение към студията. 
Подчертава се, че това е система за организация на дискурса, т.е. не ѝ се 
признава универсален статус на grammatical system. Действително в малко 
езици по света механизмите за определеност/неопределеност образуват 
именно граматична система. Във всички езици обаче са налице деиктични 
средства от вида този/онзи и под., натоварени много често, макар и неви-
наги, с анафорични функции. При все това в приложението към студията 
са описани зависимостите и йерархията на дефинитността с останалите 
граматични системи в езиците, в които тя образува граматична система.  

Авторите описват посоката на зависимостите между осемте граматич-
ни системи със следната формула: Ако в един език (или в група езици) 
изборът на определено граматично средство от системата Y зависи от 
вече направения избор в системата Х, но не и обратно, съществува 
отношение на зависимост между Х и Y, т.е. Х > Y (Aikhenvald, Dixon 
1998: 62). С други думи, Y зависи от Х, или Х управлява Y.  

Да дадем следния пример. В някои езици числото и падежната система 
може да бъдат независими системи, напр. ако са налице подсистеми за две 
числа: единствено и множествено, и три подсистеми за падеж: номинатив, 
акузатив и датив. Получават се налице общо 6 комбинации: ед. номинатив, 
ед. акузатив, ед. датив, множ. номинатив, множ. акузатив и множ. датив. В 
този случай приемаме, че числото и падежът са независими граматични 
системи. В други езици обаче е налице следната зависимост: ако напр. в 
ед.ч. падежите са три, в множ. те само два – обикновено множ. номинатив 
и множ. акузатив-датив. В този случай формулата за посоката на зависи-
мост между падежа и числото ще бъде следната: Ако в езика изборът на 
граматичното средство за падеж зависи от вече направения избор в чис-
ловата система, но не и обратно, съществува отношение на зависимост 
от типа число > падеж. Така е в много от индоевропейските езици, вкл. 
класически като латински и старобългарски, а също и в много от австра-
лийските езици. 

Друг пример. Зависимостта между числото и референтната класифика-
ция на съществителните имена в повечето индоевропейски езици, както и 
в някои африкански езици, има следния вид: число > референтна кла-
сификация, т.е. изборът на определено граматично средство, което е на 
разположение в референтната класификационна система, зависи от вече 
направения избор в числовата система. Както се посочва в студията, ярки 
примери в това отношение са немският и руският език: в единствено число 
са налице противопоставяния между три граматични рода, в множествено 
число родовите противопоставяния са неутрализирани. Същото е отноше-
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нието на зависимост между число и род и в българския език. Авторите на 
статията посочват и обратно отношение на зависимост между референтна-
та система и числото: референтна класификация > число. Подобна посока 
на зависимост се среща в някои австралийски езици, където числови раз-
личия съществуват само в рамките на няколко именни класа – тези, чийто 
референт е човек (лице) (Aikhenvald, Dixon 1998: 66). 

Както се вижда от схемата на зависимостите и йерархията между осем-
те граматични системи в езиците (Схема 1), очертават се четири йерар-
хични нива. Първо ниво в йерархията като най-независима система заема 
полярността. Посоката на зависимост е полярност > (време, аспект, еви-
денциалност) > (лице, референтна класификация, число) > падеж. В нито 
един език от изследваните езици не се наблюдава обратна зависимост или 
взаимна зависимост. Второ ниво на зависимост образуват времето, аспек-
тът и евиденциалността. Зависимостта по отношение на другите две ни- 

 

 
 

1. Схема на Aikhenvald, Dixon (1998: 72). 
 

ва (трето и четвърто) също е еднопосочна, т.е. тя е от вида (време, аспект, 
евиденциалност) > (лице, референтна класификация, число) > падеж. В ни-
то един от изследваните езици не се наблюдава обратна зависимост или 
взаимна зависимост. Трето ниво на зависимост съставят, от една страна, 
лицето и референтната класификация, и от друга страна, числото. Между 
лицето и референтната класификация е налице права и обратна зависи-
мост, каквато е налице и между лицето и референтната класификация, от 
една страна, и числото, от друга страна. По отношение на четвъртото ниво 
зависимостите са следните: (лице, референтна класификация) > падеж; чис-
ло > падеж, но и падеж > число. Четвъртото ниво в йерархията като най-
зависима система представлява падежът. Той е зависим от всички остана-
ли шест системи. Единствено между падежната и числовата система, както 
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посочихме, е възможно да съществува взаимна зависимост. Схемата на 
Айхенвалд и Диксън очертава следните вериги на зависимост: полярност > 
(време, аспект, евиденциалност) > (лице, референтна класификация и чис-
ло) > падеж. Логиката е, че посоката на зависимост започва от изречен-
ската система към системите на предиката, оттам към системите на аргу-
ментите на предиката и оттам към падежа като система, с която се мар-
кира съответната синтактична функция на аргументите на предиката. 

  
2. Сега ще се опитам да очертая зависимостта и йерархията между три 

именни и три глаголни граматични системи в българския език: дефинит-
ност (определеност – неопределеност), число и род (т.е. референтна класи-
фикация) (именни системи) и евиденциалност, време и аспект (вид) (гла-
голни системи). Въпросът за зависимостта и йерархията между трите именни 
системи вече е разгледан от мене (Буров/Burov 2004: 286–290). Ето схе-
мата на йерархията между трите граматични системи: 

 
Йерархия на зависимостта (1) 

 
(I)       Определеност/неопределеност           Семантико-прагматична система 
 ↓ 
(II)     Число                      Система със семантична доминанта 
 ↓ 
(III)    Род             Класификационна система 

 
Дефинитност (определеност – неопределеност) > Число 
Изборът на определено граматично средство, което е на разположение 

в числовата система, зависи от вече направения избор в граматичната сис-
тема за изразяване на определеност/неопределеност. 

Според А. Зализняк и Е. Падучева противопоставянето по число е пъл-
ноценно само за съществителни, обозначаващи „конкретни“ (фиксирани, 
специфицирани) обекти, които в математическата логика се наричат кон-
станти. Останалите съществителни съответстват на така наречените про-
менливи, които изразяват съждения само когато са свързани с квантор за 
съществуване или с квантор за всеобщност (Зализняк, Падучева/Zalizniak, 
Paducheva 1974: 30–31). Както се посочва и от И. Ревзин, в контексти, в ко-
ито името съответства на променлива, свързана с квантора за съществува-
не, противопоставянето единичност – множественост е снето (Ревзин/Rev-
zin 1969б: 104). Противопоставянето е неутрализирано и в универсално-
родови контексти. Тези наблюдения са напълно валидни и за българския 
език. Ето няколко примера: 

1. а. Конят е тревопасно животно. 
 б. Конете са тревопасни животни. 

2.  Един българин никога няма да постъпи така. 
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3. а. Имаме гости. 
 б. Имаш ли деца? 
 в. Крадци са разбили апартамента и са го обрали. 
 г. Аз пък никак не обичам да бъда смирена ни пред бащи, ни 
                          пред професори, ни пред природи. (П. Вежинов) 

4. а. Трябва да се консултираш с лекар за заболяването си. 
 б. Ядат ми се ябълки. 

Общото между тези изказвания е, че в нито едно от тях съществител-
ните не обозначават специфицирани обекти.  

1.а. и 1.б. представляват универсални изказвания: формата за единст-
вено число е взаимозаменяема с формата за множествено число.  

Във второто изказване (2) съществителното има родов статус: с форма-
та за единствено число общото се представя чрез единичното като негова 
еталонна характеристика (така нареченото единствено еталонно число).  

В 3. (а, б, в, г) се реализира така нареченото множествено привично 
число, което е типично за екзистенциални, въпросителни или отрицателни 
контексти: ситуации, в които количеството на обектите, за които се гово-
ри, е известно на говорещия, но той го представя като неопределено пред 
слушащия. Говорещият фокусира изказването си върху събитието и ка-
чеството на неговите субекти и/или обекти, а не върху тяхното количест-
во.  

В 4.а. и 4.б. именните групи също нямат референт: те препращат към 
сигнификативното значение на съществителните в тях. 

Число > Род 
Изборът на определено граматично средство, което е на разположение 

в родовата класификационна система, зависи от вече направения избор в 
числовата система: известно е, че докато в единствено число изразяването 
на двете системи е кумулативно, в множествено число родовите противо-
поставяния напълно се неутрализират, напр. съществителните pluralia tan-
tum нямат род (очила, трици), срещу третоличните местоимения в единст-
вено число той (м.р.), тя (ж.р.), то (ср.р.) в множествено число е налице 
безродовото те, срещу трите рода на прилагателните имена в единствено 
число (нов, нова, ново) в множествено число е налице само една безродова 
форма – нови. Известно е, че формоизменението по род и число на при-
лагателните, местоименията и причастията „дублира“ рода и числото на 
съществителните. Подобно отношение между число и род, каквото съ-
ществува в българския език, Г. Корбет нарича „конвергентна система“ и го 
илюстрира със състоянието му в немски език (Corbett 1991: 155). 

Така числото на имената се оказва център на йерархията на именните 
граматични системи: като система със семантична доминанта числото, от 
една страна, управлява родовата система, от друга страна, то е в положе-
ние на зависимост от системата за изразяване на дефинитност. За да се оп-
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редели родът, трябва да се зададе числото; за да се определи числото, 
трябва да се зададе определеност/неопределеност. 

Схемата на йерархията между трите глаголни системи е следната: 

Йерархия на зависимостта (2) 
 
(I) Евиденциалност     Семантико-прагматична система 
 ↓ 
(II)       Време                           Система със семантична доминанта 
 ↕ 
(III) Аспект (вид)       Класификационна система 
  

Евиденциалност > Време 
Изборът на определено граматично средство, което е на разположение 

в темпоралната система, зависи от вече направения избор в евиденциална- 
та система. В студията на Айхенвалд и Диксън единствено тук е даден 
пример с българския език. Посочва се, че българският език притежава 9 
индикативни глаголни времена и само 5 ренаративни. Авторите се позо-
вават на Р. Якобсон, Ъ. Скатън и В. Фридман (Aikhenvald, Dixon 1998: 69). 
Много повече по въпроса може да се намери у Ницолова/Nitsolova (2008: 
351–383). 

Аспектуалната и темпоралната система се намират във взаимовръз-
ка (Алексова/Aleksova 2008а: 237–239). Според авторката взаимозависи-
мостта между граматичните системи е два вида: взаимовръзка и взаимо-
действие. При взаимовръзка не се наблюдава промяна в парадигмите от 
форми на двете системи, при взаимодействие е задължителна парадигма-
тична промяна в едната от двете граматични системи, т.е. налице е йе-
рархия между системите – едната система е доминираща спрямо другата. 
И така в отношение на взаимовръзка освен вида и времето се намират още 
модусите на изказване и лицето, залогът и лицето, видът и залогът, а в от-
ношение на взаимодействие се намират залог > време, наклонение > вид, 
наклонение > залог, наклонение > модуси на изказване и др. (Алексова/ 
Aleksova 2008а: 230–246). 

Според изложеното тук мнение йерархията между трите именни сис-
теми се съотнася с йерархията между трите глаголни системи по следния 
начин: на върха на йерархиите се намират семантико-прагматични систе-
ми (дефинитност и евиденциалност), те управляват системи със семанти-
чен компонент (число и време), заемащи средищно място в йерархиите, 
най-ниско се намират двете класификационни системи (род на имената и 
вид на глаголите). 

В руското езикознание видът на глаголите като класификационна ка-
тегория се поставя на върха на йерархията: като присъща на всяка лексема 
видовата грамема е неотделима от лексемата, докато всички останали ка-
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тегории (време, наклонение, лице, число, род) заемат по-ниски равнища на 
йерархията (Храковский/Khrakovskii 2016: 143). Преди това обаче В. С. 
Храковски е на друго мнение. Той смята, че в процеса на взаимодействие 
наклонението на глагола е доминантна, а видът – рецесивна категория 
(Храковский/Khrakovskii 1996: 30–33). От своя страна Ю. А. Пупинин на-
мира, че видът (и залогът) е в най-малка степен зависим от останалите гла-
голни категории, поради което като максимално независима категория зае-
ма най-високото място в категориалната йерархия. Очертана е следната ве-
рига на зависимости: вид > наклонение > време > лице (Пупынин/Pupynin 
1996: 46). 

Въпросът за зависимостите и йерархията вътре в глаголните системи, 
както и между именните и глаголните системи на българския език се нуж-
дае от допълнителни проучвания. 
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