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КЪМ ВЪПРОСА ЗА РАЗВОЯ
НА СТРАДАТЕЛНИТЕ ПРИЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
В предложената статия се разглеждат въпроси като: Как се извършват в развоя
на българския език промените в причастната система, свързани с нейната редук
ция, и защо въобще се редуцира причастната система? Кои причастия изчезват
и защо? Как се свързват тези общи промени в причастната система конкретно
с развоя на страдателните причастия в българския език? Защо изчезват имен
но сегашните страдателни причастия в развоя на българския език, а миналите
страдателни причастия се запазват? Какви са резултатите от редуцирането на
причастната система в развоя на българския език?
Отговорите на тези въпроси се търсят на базата на структуралистката
методология на изследване и описание на езиковите явления и процеси. Тази
методология разглежда системно структурните изменения в езика, като ги
описва и анализира не само в плана на формата, но и в плана на съдържанието.
Именно в плана на съдържанието ще се намерят отговори за промените в плана
на формата или за историческите промени, настъпили в структурата на езика,
които са следствие от развитието на българския език към аналитизъм.
В края на статията се посочва и относителната хронология на промените при
редуцирането на причастната система.
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TO THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF PASSIVE PARTICIPLES
IN ΤΗΕ BULGARIAN LANGUAGE
The article addresses the following issues: How are the changes in the participle system
related to its reduction made in the development of the Bulgarian language and why is
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the participle system reduced at all? Which participles disappear and why? How are
these general changes in the participle system specifically related to the development of
the present passive participles in the Bulgarian language? Why exactly do the present
passive participles disappear in the development of the Bulgarian language, and why
are the past passive participles preserved? What are the results of the reduction of the
participle system in the development of the Bulgarian language?
The answers to these questions are sought on the basis of the structuralist methodology
of research and description of linguistic phenomena and processes. This methodology
systematically examines structural changes in language, describing and analyzing them
not only in the plan of form but also in the plan of content. It is in the plan of content that
answers will be found for the changes in the plan of form or for the historical changes
that have occurred in the structure of the language, which are a consequence of the
development of the Bulgarian language towards analytism.
At the end of the paper, the relative chronology of the changes in the reduction of the
participle system is indicated.
Keywords: participles, predication, temporality, verb, voice, tense, historical development
of the Bulgarian language, structuralism, plan of content, plan of form

