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В последните години евиденциалната система на съвременния български език 

е изследвана от редица учени. Мненията по отношение на нейната семантика се 
различават значително, тъй като са свързани с различните виждания на авторите 
за отношенията между модалността и евиденциалността. Въпреки това като цяло 
единодушна е позицията, че конклузивът е подкатегория на евиденциалността, 
която носи модална семантика. 

Що се отнася до конклузива в частност, различните подходи на авторите към 
определянето на неговата семантика и мястото му в евиденциалната система са 
свързани с една специфика на формите на конклузива в българския език, която е 
резултат от историческия развой на категорията – съвпадението на формите на 
конклузивния аорист и индикативния перфект. При това положение се създават 
известни трудности ясно да се отделят и изследват конклузивните употреби. До 
момента липсва пълно изследване на употребите на конклузива, но в различни 
трудове на Георги Герджиков, Руселина Ницолова, Златка Генчева-Декле, Краси-
мира Алексова, Екатерина Търпоманова, Сенем Конедарева и др. са посочени част 
от тях. 

Тук предмет на нашето изследване е конклузивът в състава на предикати на 
условни изречения. Това са най-слабо изследваните до момента употреби на кон-
клузива и с тях са свързани различни трудности, които се отнасят до систематиза-
цията на условните изречения, различията в условията за реализация на формите в 
главното или в подчиненото изречение, както и съвпадението на формите на кон-
клузивния аорист и индикативния перфект. Целта ни е да разгледаме различните 
комбинации на конклузива с други форми в този тип сложни изречения, за да 
направим изводи за това как тези употреби разширяват семантичния обхват на 
конклузива. 

Ключови думи: евиденциалност, конклузив, граматическа омонимия, условни 
изречения 
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The Bulgarian еvidential system has drawn a lot of attention in recent years. The 

approaches to interpreting its semantics, however, differ significantly. Even so, most 
scholars agree that the Bulgarian conclusive is a modal category. 
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The differences between the available definitions of the Bulgarian conclusive may 
be ascribed in part to a very particular grammatical phenomenon in Bulgarian – the co-
incidence of the forms of the conclusive aorist and the perfect indicative. This coinci-
dence makes it difficult to identify and explore unambiguously the conclusive. So far 
there has been no comprehensive study of the uses of the conclusive, but some of them 
have been explored in various works by Georgi Gerdzhikov, Ruselina Nitsolova, Zlatka 
Guentcheva-Desclés, Krasimira Aleksova, Ekaterina Tarpomanova, Senem Konedareva, 
among others. 

The goal of this study is to identify the conclusive in conditional sentences. These 
are the least studied uses of the conclusive so far, partly because they are associated 
with various difficulties concerning the systematization of the conditional sentences, the 
conditions for realization of the grammatical forms in the main and subordinate clauses 
in Bulgarian, as well as the coincidence of the conclusive aorist and the perfect indica-
tive forms. The exploration of the different combinations of other verb forms with the 
conclusive found in this type of complex sentences will allow for drawing conclusions 
on how these particular uses extend the semantic scope of the conclusive. 

Keywords: evidentiality, conclusive, grammatical homonymy, conditional sentences 
 
Конклузивът в състава на българската евиденциална система 

Да се очертаят границите на евиденциалността в българския език е 
важно, тъй като от възприетото виждане за инвариантното значение на 
категорията произтича и разбирането за обхвата и спецификата на конклу-
зива. 

В типологически план актуалните гледни точки към категорията еви-
денциалност могат да се обобщят по следния начин: в голяма част от тру-
довете, посветени на евиденциалността, като значим се определя призна-
кът маркиране на източника на информация (напр. Айхенвалд/Aikhenvald 
2004), при други като основен признак се извежда начинът, по който гово-
рещият е узнал за факта (Мелчук/Melychuk 1998: 199); според някои авто-
ри в основата на категорията заляга изразяването на оценка на говорещия 
за знанията му за действителността (Чейф/Chafe 1986, Лазар/Lazard 1999) 
или кодиране на отношението на говорещия към пропозиционалното съ-
държание на изказването (Генчева-Декле/Gencheva-Dekle 1993, Ницолова/ 
Nitsolova 2008); маркиране на типа достъп до информацията (Плун-
гян/Plungjan 2011) или пък маркиране на степента на ангажираност на го-
ворещия с достоверността на информацията (Герджиков/Gerdzhikov 1977, 
Герджиков/Gerdzhikov 1984) и др.  

В българското езикознание някои учени като Руселина Ницолова и 
Екатерина Търпоманова приемат, че семантиката на категорията евиден-
циалност се свежда до посочване на източника на информацията (вж. Ни-
цолова/Nitsolova 2008 и Търпоманова/Tarpomanova 2015). При други се 
изтъква като инвариантен за категорията признакът ангажираност на гово-
рещия с достоверността на изказването – например при Георги Герджиков 
и Красимира Алексова (Герджиков/Gerdzhikov 1984, Алексова/Aleksova 
2013). Според Г. Герджиков евиденциалната категория в българския език 
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се изгражда въз основа на два диференциални признака – преизказност и 
субективност, и има четири члена (модуси в терминологията на Г. Гер-
джиков), които отговарят на четирите възможни комбинации на диферен-
циалните признаци (Герджиков/Gerdzhikov 1984). 

Тук е възприето виждането, че категорията евиденциалност в съвре-
менния български език е средство за изразяване на епистемическа модал-
ност, която изразява степента на ангажираност на говорещия с предавана-
та информация (в съгласие с разбиранията на Г. Герджиков и Кр. Алексо-
ва). Споделяме също така вижданията на Г. Герджиков и Р. Ницолова, че 
евиденциалността в българския език е четиричленна категория, която се 
състои от индикатив, конклузив, ренаратив и дубитатив. 

Сега нека разгледаме мястото на конклузива в така дефинираната кате-
гория на евиденциалността. Макар различия в мненията за евиденцианост-
та да съществуват както в типологическите изследвания, така и по отно-
шение на българския език, консенсусно като цяло е виждането, че конклу-
зивът предава авторово умозаключение за ненаблюдавани събития, дейст-
вия или състояния по оставените от тях следи или резултати въз основа на 
логически връзки или общоприети истини. Преобладава също мнението, 
че конклузивът носи модална семантика, която служи за маркиране на по-
зицията на говорещия както по отношение на реалността на фактите, така 
и по отношение на достоверността на собственото изказване с оглед на 
начина, по който са придобити знанията за него. 

Тук изхождаме от виждането, че чрез конклузива в българския език го-
ворещият изразява извод, обобщение, умозаключение, направено въз осно-
ва на ненаблюдавани лично факти, които говорещият реконструира на ба-
за на следите, резултатите или последствията от действията на базата на 
собствения си опит въз основа на общоизвестни факти или общоприети 
истини, както и чрез опиране на логически връзки между явленията. Умо-
заключението според нас може да се основава на факти, които са част от 
фонда на собствените знания на говорещия или са придобити от чужда ин-
формация, могат да принадлежат както към плана на миналото, така и към 
плана на неминалото при свидетелска или несвидетелска позиция на гово-
рещия. Няма да се спираме на парадигматичните особености на конклузи-
ва, които произтичат от това виждане, тъй като това ще ни отклони значи-
телно от темата на настоящата работа. Ще се ограничим до заявената кон-
статация и ще продължим с друга особеност от темпоралната парадигма 
на конклузива, която има пряко отношение към нашето изследване – съв-
падението на формите на конклузивния аорист и индикативния перфект. 
 
Съвпадение на формите на конклузива и индикативния перфект 

В литературата, посветена на българската евиденциалност, многократ-
но е споменавана граматическата омонимия, която се състои в съвпадение 
на аористната форма на конклузива и индикативния перфект (форма от 
типа е ходил) (вж. Ницолова/Nitsolova 2008. Герджиков/Gerdzhikov 1984, 
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Алексова/Aleksova 2013). Най-обстойно този въпрос е изследван от Г. Гер-
джиков (Герджиков/Gerdzhikov 1984). Според учения причината за съвпа-
дението на формите на индикативния перфект и конклузивния аорист се 
открива в историческото развитие на категорията модус на изказването на 
действието. Това е името, което дава на категорията Г. Герджиков (тук 
синонимно използваме възприетия в типологията термин евиденциалност) 
в българския език. Герджиков смята, че категорията възниква чрез транс-
позиция на перфекта в полето на аориста за целите на нарацията, което е 
първата стъпка във възникването на противопоставянето на форми по 
признака опосредстваност на информацията. Опосредстваните форми на 
този етап според Герджиков са изразявали семантиката както на ренарати-
ва, така и на конклузива. В последвалите етапи на развитие третоличните 
форми на ренаратива и конклузива се различават, създават се темпорални-
те парадигми (форми за бъдеще време) на така обособените подкатегории, 
а в последния етап възниква дубитативът (вж. Герджиков/Gerdzhikov 
1984). 

Ако погледнем съвременното състояние на езика, можем да се запита-
ме какво всъщност различава двете категории на фона на широката упот-
реба на форми от типа е ходил. Да се отговори на този въпрос е наистина 
трудно. От една страна перфектът, маркиран по признака резултативност, 
е в състояние да представя крайния резултат от действието, актуален в 
момента на говоренето, без да държи сметка на протичането на самото 
действие. От друга страна, конклузивът възниква въз основа на една от 
употребите на перфекта, като постепенно разширява семантичния си обх-
ват. От това може да се предположи, че често в непосредствения контекст 
формите от типа ходил е трудно могат да бъдат различени. За да снеме та-
зи двузначност на омонимичните форми (наречени от Г. Герджиков би-
партиципиални поради спецификата на граматическата омонимия), той 
указва следното правило: ако формата може да се замени с форма за друго 
време на конклузива без особена промяна в смисъла, става въпрос за конк-
лузив, ако не – за перфект (Герджиков/Gerdzhikov 1984: 228–236). Тук 
бихме могли също да ползваме като ориентир наблюдението на Руселина 
Ницолова по отношение на значението на индикативния перфект. Според 
авторката при конкуренция с конклузивния аорист то се е стеснило до оз-
начаване на свидетелски действия в 1 л. при съвпадение на глаголния су-
бект и говорещия или до указване, че говорещият е бил свидетел на дейст-
вието при глаголна форма, която не е в 1 л. (Ницолова/Nitsolova 2008: 295–
300). Както ще видим по-нататък, дори въоръжени с тези практически ука-
зания, разграничаването на индикативния перфект и конклузивния аорист 
често се оказва нелека задача.  

Преди да се убедим в това обаче, нека направим кратък преглед на на-
личните класификации на условните изречения, тъй като именно този не-
посредствен контекст е обект на настоящото ни изследване.  
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Сложни съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение 
за условие  

Тук ще разгледаме типовете сложни съставни изречения с подчинено 
обстоятелствено изречение за условие. Абстрахираме се от различните 
критерии за класификация на този тип сложни изречения (подробна кла-
сификация на условните конструкции в българския език по различни кри-
терии вж. у Ницолова (Ницолова/Nitsolova 1998) и у Иванова, Градинарова 
(Иванова, Градинарова/Ivanova, Gradinarova 2015) и др., тъй като това не е 
обектът на нашата работа. Фокусираме върху вида условие, което се пред-
ставя чрез подчиненото изречение. Според Академичната граматика (Гра-
матика на съвременния български книжовен език. Т. 3. Синтаксис 1983) 
условието може да бъде възможно (потенциално), реално или иреално. До 
голяма степен с това деление е свързан и изборът на езикови средства, 
чрез които да се предаде условието (протазиса) и заключението (аподози-
са).  

Тук представяме в табличен вид класификацията на сложните съставни 
изречения с подчинено обстоятелствено изречение за условие, направена в 
„Граматика на съвременния български книжовен език. Том 3. Синтаксис“ 
(1983). Предаваме  само граматическите стойности на различните комби-
нации, без да привеждаме примерите.  

 
Таблица 1. Сложни съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение 

за условие според  „Граматика на съвременния български книжовен език.  
Синтаксис“ (1983: 393–402) 

 

Възможно условие Реално условие Иреално условие 
(минало) 

Главно 
изречение 
(аподозис) 

Подчине-
но изрече-
ние за ус-
ловие 
(прота-
зис) 

Главно из-
речение 
(аподозис) 

Подчинено 
изречение 
за условие 
(протазис) 

Главно 
изречение 
(аподозис) 

Подчинено 
изречение 
за условие 
(протазис) 

Бъдеще 
време 

 
 
 
 

Сегашно 
време 

 

При повторителни дейс-
твия 

Бъдеще в 
миналото/ 
Условно 
наклоне-

ние 

Минало 
несвърше-
но време/ 
Минало 
предвари-
телно вре-
ме/ 
Минало 
неопреде-
лено вре-
ме/ 
Условно 
наклонение 

Бъдеще 
време 

 
 

Сегашно 
време/ 

Минало 
несвърше-
но време 

Сегашно 
време със 
значение 
на бъдеще 

Сегашно 
време 

Условно 
наклоне-
ние  

Минало 
несвърше-
но време 
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Повели-
телно нак-
лонение 

При обобщени действия  

Сегашно 
време 

 
 
 

Сегашно 
време 

  

Минало 
несвър-
шено вре-
ме 

Минало 
несвър-
шено 
време с 
модално 
значение, 
означа-
ващо ми-
нало, се-
гашно 
или бъ-
дещо 
действие 

Бъдеще 
време 

Бъдеще в 
миналото 

Повелител-
но наклоне-
ние 

Условно 
наклоне-
ние 

При свидетелска позиция 
в миналото 

Бъдеще 
време в ми-
налото 

 
Минало 

свършено 
време Условно 

наклонение 
При несвидетелска пози-

ция в миналото 
Минало 
неопреде-
лено време 

 
 
 

Минало 
неопреде-
лено време 

Сегашно 
време 
Бъдеще 
време 
Повелител-
но наклоне-
ние 

 
Както може да се види от Таблица 1, в класификацията напълно отсъс-

тват косвените евиденциални форми, т.е. всички употреби на формите от 
типа е ходил са приписани на индикативния перфект (минало неопределе-
но време). Това донякъде се обяснява с факта, че в труда евиденциалните 
форми в съвременния български език са съвсем бегло споменати. Техните 
употреби не са описани, нито са разграничени т.нар. бипартиципиални 
форми (формите на конклузивния аорист и индикативния перфект). 

Нека сега разгледаме класификацията на условните конструкции на 
Руселина Ницолова, която отчита възможните конклузивни употреби (Ни-
цолова/Nitsolova 1988)1. В следната таблица представяме възможните 
комбинации на форми в главното изречение (у Ницолова/Nitsolova 1998 
следствие, на други места заключение, от гледна точка на логиката – апо-
дозис) и подчиненото изречение (условие, протазис).  
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Таблица 2. Употреба на граматически форми в сложни съставни изречения за 
условие според Ницолова (Ницолов/Nitsolova 1998)2 

 

У
сл

ов
ие

 / 
Сл

ед
ст

ви
е 

PR
S 

PR
F 

FU
T 

FU
T 

PR
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От Таблица 2 е видно, че според Р. Ницолова употреби на конклузивни 
форми са възможни както в условието (протазиса), така и в следствието 
(заключението, аподозиса), при това в следствието са възможни всички 
конклузивни времена, а в условието – всички без конклузивно бъдеще 
предварително и конклузивно бъдеще предварително в миналото. Според 
нас комбинациите с конклузивно сегашно време, конклузивен перфект, 
конклузивно бъдеще време и конклузивно бъдеще предварително време 
обаче са невъзможни, тъй като тези времена имат адмиративни употреби. 
По наше мнение условността изключва адмиративността, тъй като грама-
тичната условност е по дефиниция рационална и не може да се съчетае с 
емоционалния момент на изненада на говорещия във връзка с направено 
заключение, което противоречи на неговата предварителна представа за 
състоянието на нещата. Необходимо е да посочим още, че възгледите за 
конклузива, изложени от Р. Ницолова в този труд, предшестват възгледите 
на авторката в по-късните ѝ трудове (напр. Ницолова/Nitsolova 2007, Ни-
цолова/Nitsolova 2008). Една от същностните разлики е именно в дефини-
рането на темпоралната парадигма на конклузива – тук са посочени стой-
ности на конклузива за времената от неминалия план, докато по-късно Р. 
Ницолова възприема позицията, че конклузивът притежава форми само за 
времената от миналия план (вж. Ницолова/Nitsolova 2007, 2008). По-късно 
е изложено също виждането ѝ за семантичния обхват на перфекта в бъл-
гарския език, който в конкуренция с конклузивния аорист е стеснил значе-
нието си до означаване на  събития в 1 л. и свидетелски наблюдавани 
действия във 2 л. и 3 л. (вж. Ницолова/Nitsolova 2008). 

Тъй като Р. Ницолова не дава ясни указания за разграничение на конк-
лузивния аорист и индикативния перфект, нека разгледаме един от приме-
рите, с които авторката илюстрира комбинация от Таблица 2 (Ницолова/ 
Nitsolova 1988):  

 
  PRS PRF/C 

AOR 
Реално условие Ако сега продавачът е весел, днес е 

продавал успешно. 
 

Както е видно, условното изречение предава реално условие в сегаш-
ното, а бипартиципиалната форма е продавал в главното изречение е неи-
зяснена. Според нас в примери за реално или иреално условие, където ус-
ловието и заключението (последицата) са локализирани в плана на мина-
лото при несвидетелска позиция на говорещия към събитията, ако са на-
лице форми от типа е ходил в главното и в подчиненото изречение, то тези 
употреби са конклузивни, тъй като с тях се изказва предположение за въз-
можна причинно-следствена връзка между действия, на които говорещият 
не е бил свидетел, но реконструира по пътя на логиката. Когато условието 
е реално, за да бъдат определени еднозначно употребите на форми от типа 
е ходил в условието като индикативен перфект или като конклузивен ао-
рист, необходимо е да се реши дали примерът представя условие в сегаш-
ния или в миналия план. От концептуализацията на този въпрос до голяма 
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степен зависи и определянето на формите – ако условието е сегашно, то 
значи се поставя акцент върху наличието/отсъствието на резултат от дейс-
твието в сегашния момент и тогава формите са на индикативен перфект. 
Ако обаче приемем, че условието е минало, тогава от съществена важност 
се оказва субективният характер на информацията – предположение за 
минали събития, на които авторът не е бил свидетел, и формите за на кон-
клузивен аорист. Така бихме могли да разширим разбирането на Р. Ницо-
лова за употребите на индикативния перфект в съвременния български 
език по следния начин – при конкуренция с конклузивния аорист, чиито 
употреби са както във фактологични, така и в нефактологични контексти, 
индикативният перфект е стеснил значението си до съобщаване на реални 
факти в 1 л. и свидетелски наблюдавани събития във 2 л. и 3 л. 

Когато формите от типа е ходил се откриват в заключението (последи-
цата) на изречения за реално условие в миналото (когато например в под-
чиненото изречение се откриват форми на индикативен аорист като в Ако 
сестра му взе такова решение, тя е мислила за децата си; примерът е от 
Ницолова/Nitsolova 1988), то според нас това са конклузивни употреби, 
чрез които говорещият изказва предположение за връзката между събития 
в миналото, на които не е бил свидетел.  

След като представихме наличните класификации на сложните състав-
ни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за условие и изка-
захме някои свои виждания във връзка с тях, нека пристъпим към анализ 
на събраните от нас примери на подобен тип изречения, съдържащи конк-
лузивни форми. В хода на работата разглеждаме конклузивните употреби 
както в подчиненото, така и в главното изречение. 
 
Употреби на конклузива в условни изречения 

В пример (1) формите не е влязла и не е изпразнила се откриват в под-
чиненото изречение за условие, а в главното присъстват форми за условно 
наклонение. Контекстът в примера указва, че събитията, за които се гово-
ри, са в плана на миналото, и тъй като става дума за журналистическа ста-
тия, очевидно авторът не е свидетел на действията, а предава информация 
от експертен анализ. Според класификацията, предадена в Таблица 1, това 
е изречение с иреално условие в миналото. В този случай авторът би мо-
гъл да използва конклузивен плусквамперфект: ако тройката не е била 
влязла в басейна и не го е изпразнила, което допълнително щеше да ука-
же, че събитията са в миналия план. Тъй като главното изречение не прави 
това, там намираме форми на условно наклонение. Според нас тук се реа-
лизира неутрализация по признаците предходност и индиректност, по 
които се противопоставят конклузивният аорист и конклузивният плуск-
вамперфект, тъй като контекстът указва, че събитията са в плана на мина-
лото. Има обаче и друга възможност – чрез формите, които откриваме в 
условното изречение, всъщност би могло да се представя и реално условие 
в сегашния план и по този начин заместването би могло да търси опреде-
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лен стилистичен ефект – да „приближи“ читателя до актуалната възмож-
ност на иначе нереализираното условие, да го постави в контекста на акту-
ално разиграващата се планетарна драма, макар и отрицателните  форми 
не е влязла и не е изпразнила предварително да чертаят вече случилия се 
сценарий.  

Що се отнася до формите не е влязла и не е изпразнила, тук приемаме, 
че те са конклузивни, тъй като не представят реално условие в сегашния 
план, а са избрани именно заради възможността си да представят събития-
та като опосредствано възприети, но достоверни. Това е жанрова специ-
фика на конклузивните употреби (повече за употребите на конклузива в 
журналистически текстове вж. у Москова 2020). 

(1) Резултатите от анализите, направени по-късно от различни екс-
перти съвпадат в едно: ако тройката не е влязла в басейна и не го е изп-
разнила – от парния взрив биха загинали и пострадали стотици хиляди, 
даже милиони хора. Това би изменило напълно хода на историята и би 
променила напълно планетата ни такава, каквато я познаваме днес. 
(https://www.edna.bg/svobodno-vreme/zaradi-tiah-sme-zhivi-trimata-smeli-my zheot 
chernobilkoitosezhertvahazaevropa4657712/?utm_source=edna&utm_medium=face
book&utm_campaign=shareBlock&fbclid=IwAR1Z4MgP3vjSDY-_8dO0rYqWi0Y 
sBnj3CZh300W8XJdpoII_0kK98V09teY, актуален към 17.05.2019 г.) 

Формите е имало и са щели да успеят в пример (2) откриваме в подчи-
неното и главното изречение на сложно съставно изречение за иреално 
условие. Този пример също е взет от журналистически материал, в който 
авторът предава историята на момче, спасило давещ се младеж. Както се 
вижда, в този откъс основната наративна линия е изградена с конклузивни 
форми (подчертаните в текста форми). Употребата на формите е имало и 
са щели да успеят обаче е любопитна и с това, че главното изречение съ-
държа глагол за мисловна дейност – смята. В българския език подчинени-
те изречения след глагол за идеална дейност в главното дават възможност 
да се изразят различните гледни точки на автора на изказването и участ-
ника в събитията (Ницолова нарича това поглед отвън и поглед отвътре 
към събитията, вж. Ницолова/Nitsolova 2005). Р. Ницолова смята, че в под-
чинени изречения след глагол за идеална дейност в главното перфектът 
служи за означаване на гледната точка на участника в събитието (Ницоло-
ва/Nitsolova 2005). В този конкретен пример според нас е изразена гледна-
та точка на автора, а не на участника в събитията. Формата в случая е кон-
клузивна. На практика в тази позиция индикативна форма е невъзможна, 
тъй като противоречи на несвидетелската позиция на автора, и изборът е 
между ренаративни и конклузивни форми. В журналистически текстове 
конклузивните форми се употребяват често заради възможността да пре-
дават субективна информация, с която обаче говорещият се ангажира. Той 
гарантира за нейната достоверност. Според нас в този пример се наблюда-
ва една от най-честотните употреби на конклузивно бъдеще време в мина-

https://www.edna.bg/svobodno-vreme/zaradi-tiah-sme-zhivi-trimata-smeli-my%20zheot%20chernobilkoitosezhertvahazaevropa4657712/?utm_source=edna&utm_medium=facebook&utm_campaign=shareBlock&fbclid=IwAR1Z4MgP3vjSDY-_8dO0rYqWi0Y%20sBnj3CZh300W8XJdpoII_0kK98V09teY
https://www.edna.bg/svobodno-vreme/zaradi-tiah-sme-zhivi-trimata-smeli-my%20zheot%20chernobilkoitosezhertvahazaevropa4657712/?utm_source=edna&utm_medium=facebook&utm_campaign=shareBlock&fbclid=IwAR1Z4MgP3vjSDY-_8dO0rYqWi0Y%20sBnj3CZh300W8XJdpoII_0kK98V09teY
https://www.edna.bg/svobodno-vreme/zaradi-tiah-sme-zhivi-trimata-smeli-my%20zheot%20chernobilkoitosezhertvahazaevropa4657712/?utm_source=edna&utm_medium=facebook&utm_campaign=shareBlock&fbclid=IwAR1Z4MgP3vjSDY-_8dO0rYqWi0Y%20sBnj3CZh300W8XJdpoII_0kK98V09teY
https://www.edna.bg/svobodno-vreme/zaradi-tiah-sme-zhivi-trimata-smeli-my%20zheot%20chernobilkoitosezhertvahazaevropa4657712/?utm_source=edna&utm_medium=facebook&utm_campaign=shareBlock&fbclid=IwAR1Z4MgP3vjSDY-_8dO0rYqWi0Y%20sBnj3CZh300W8XJdpoII_0kK98V09teY
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лото – в аподозиса на условни изречения, за да се означи нереализирано 
заключение (последица, аподозис). 

(2) Хванал е едното 17-годишно момче за главата и го е обърнал по 
гръб. То обаче е било много паникьосано. Не е знаел какво да направи, за-
щото момчето е щяло да го завлече надолу към дъното със себе си. Смя-
та, че ако е имало още един добър плувец, са щели да успеят да спасят и 
двамата младежи, но вместо това всички са стояли и са гледали без да 
предприемат каквото и да е било. (https://www.iskra.bg/hristo-i-zhulian-shty 
ahmedaspasimoshteednomomcheakoimasheoshteedinpoyasnamostavburgas/?fb
clid=IwAR3R4Byx7d6vkimD82oCNksqIuFbzxTLl02YfylC9RotbtFtdtLPvD2Y
CdI,  актуален към 07.09.2019 г.) 

В пример (3) формите е имал и щял е да изхвърчи откриваме респек-
тивно в подчиненото и главното изречение за сложно съставно изречение 
за иреално условие в плана на миналото. В примера е видно, че говорещи-
ят излага своето мнение по определен въпрос. От контекста става ясно, че 
изречението за условие представя собствен извод, заключение или пред-
положение на говорещия. В този пример, тъй като условието е иреално и 
същевременно не предполага свидетелска или несвидетелска позиция, е 
възможно да бъдат употребени индикативни форми – ако имаше конку-
ренция, щеше да изхвърчи от бизнеса. Конклузивните форми обаче акцен-
тират върху субективността на информацията, представят я като лично 
заключение (извод, предположение), независимо, че фактите, върху които 
се гради авторовата хипотеза, са общоизвестни. Според нас това е типичен 
пример за употреба на конклузива в условието и заключението на сложно 
съставно изречение за иреално условие. 

(3) Не, има нещо, което Библията разкрива пределно ясно: библейски-
ят Бог е един мърляв занаятчия. Хич го няма, нито в замисъла, нито в 
изпълнението. Ако е имал конкуренция, щял е да изхвърчи от бизнеса. 
Точно затова аз не вярвам, че сме експеримент. (Примерът е от Българс-
кия национален корпус..) 

Формите не е било и е щяло да е било постигнато в пример (4) откри-
ваме в контекст на преизказност. В примера авторът препредава чужди 
думи, но както е видно, формите не са ренаративни. Според нас тук се ре-
ализира отново синтагматична (контекстуална) неутрализация по признака 
преизказност, който е изразен лексикално. В такива условия конклузивът 
може да замени ренаратива, за да предаде информацията неутрално, т.е. 
без да се получава кумулиране и на преизказност, изразена чрез лексикал-
ни средства, и на преизказност с граматическо средство. Причините за за-
местването на ренаративни форми с конклузивни, когато времето е в ми-
нал план, са две. Първата причина е фактът, че при неутрализацията на 
признака преизказност (когато той е изразен лексикално), на мястото на 
ренаратива не може да се появят индикативни форми от плана на минало-

https://www.iskra.bg/hristo-i-zhulian-shty%20ahmedaspasimoshteednomomcheakoimasheoshteedinpoyasnamostavburgas/?fbclid=IwAR3R4Byx7d6vkimD82oCNksqIuFbzxTLl02YfylC9RotbtFtdtLPvD2YCdI
https://www.iskra.bg/hristo-i-zhulian-shty%20ahmedaspasimoshteednomomcheakoimasheoshteedinpoyasnamostavburgas/?fbclid=IwAR3R4Byx7d6vkimD82oCNksqIuFbzxTLl02YfylC9RotbtFtdtLPvD2YCdI
https://www.iskra.bg/hristo-i-zhulian-shty%20ahmedaspasimoshteednomomcheakoimasheoshteedinpoyasnamostavburgas/?fbclid=IwAR3R4Byx7d6vkimD82oCNksqIuFbzxTLl02YfylC9RotbtFtdtLPvD2YCdI
https://www.iskra.bg/hristo-i-zhulian-shty%20ahmedaspasimoshteednomomcheakoimasheoshteedinpoyasnamostavburgas/?fbclid=IwAR3R4Byx7d6vkimD82oCNksqIuFbzxTLl02YfylC9RotbtFtdtLPvD2YCdI
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то, защото се получава противоречие между лексикалния показател за 
преизказване и значението свидетелственост на индикативните минали 
глаголни времена. Втората причина е, че конклузивът и ренаративът пре-
дават опосредствана информация макар и от различен тип. Не на последно 
място стои и фактът, че ако възможността за неутрализация, когато е на-
лице, не се реализира, ренаративните форми добиват семантичен нюанс. 
Те подчертават, че се препредава чужда информация и може да се реали-
зира ефектът на подчертано неангажиране с достоверността на предавана-
та информация или на дистанциране от нея. 

Ние смятаме, че в пример (4) формите са конклузивни, които са упот-
ребени вместо ренаративни. Трябва да обърнем внимание също на факта, 
че формата за конклузивно пасивно бъдеще в миналото е щяло да е било 
постигнато съдържа причастната форма е било вместо спомагателния гла-
гол съм/бъда за 3 л. Това според нас е девиация, като не изключваме въз-
можността да бъде и проява на хиперкоректност. 

(4) По думите му, ако не е било решението за програмата за защита 
на мигрантите, вече е щяло да е било постигнато споразумение за пос-
трояването на стената. (https://vestnikstroitel.bg/news/196136_prezidentt-
na-sasch-donald-trmp-obvini-vchera-otnovo-demokratite-za-prodlzhavaschoto-
chastichno-spirane-na-rabotata-na-pravitelstvoto/ , актуален към 12.05.2019 г.) 

Пример (5) съдържа формата е бил за предаване на реално условие в 
миналото при ненаблюдавани събития, чието заключение е в сегашния 
план. Тук отново контекстът указва, че авторът прави свое предположение 
за реална възможност в миналото, чието заключение е актуално в сегаш-
ното. Именно по тази причина смятаме, че формите са конклузивни. В за-
ключението е употребено условно наклонение. Тази комбинация за изразя-
ване на реално условие при ненаблюдавани събития в миналото не е пред-
ставена в класификацията в Таблица 1 (по „Граматика на съвременния 
български книжовен език. Т. 3. Синтаксис“ 1983), дори да приемем, че  по-
соченото там минало неопределено време в условието всъщност включва 
и конклузивни употреби. 

(5) – Но ако сега ви заведем там, все някой ще ви разпознае! 
 – Тогава намери стареца, дето достави първото писмо! – предложи 

Гоблин.  
– Добра идея, само че има едно „но“. Помисли по въпроса! Дори ако е 

бил голям късметлия, все още би трябвало да се намира далеч оттук. За 
разлика от нас, не са му осигурили безплатен превоз. (Примерът е от Бъл-
гарския национален корпус) 
 
Кратки изводи 

След като разгледахме някои изследвания и ги съпоставихме с нашите 
наблюдения за възможностите конклузивни форми да участват в състава 
на сложни съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за 

https://vestnikstroitel.bg/news/196136_prezidentt-na-sasch-donald-trmp-obvini-vchera-otnovo-demokratite-za-prodlzhavaschoto-chastichno-spirane-na-rabotata-na-pravitelstvoto/
https://vestnikstroitel.bg/news/196136_prezidentt-na-sasch-donald-trmp-obvini-vchera-otnovo-demokratite-za-prodlzhavaschoto-chastichno-spirane-na-rabotata-na-pravitelstvoto/
https://vestnikstroitel.bg/news/196136_prezidentt-na-sasch-donald-trmp-obvini-vchera-otnovo-demokratite-za-prodlzhavaschoto-chastichno-spirane-na-rabotata-na-pravitelstvoto/
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условие, стигнахме до извода, че употребите на конклузива в условни из-
речения са възможни както в условието (протазиса), така и в заключението 
(аподозиса) на изречения за реално и иреално условие. Според нас конклу-
зивните форми се оказват подходящи, когато авторът изказва свое предпо-
ложение за причинно-следствени връзки между събитията.  

От решаващо значение за класифицирането на конклузивните употре-
би се явява определянето на условието, в което се откриват формите от 
типа е ходил,  като минало или сегашно. Ако приемем, че условие, чието 
заключение (последица) е в сегашното или бъдещето, е сегашно, то според 
нас това поставя акцента върху актуалното наличие/отсъствие на резултат 
от действието. Така употребите на форми от типа е ходил би трябвало да 
определим като употреби на индикативен перфект. 

Ако приемем обаче, че това са изречения за условие в миналото, както 
са класифицирани в академичната граматика, то чрез форми от типа е хо-
дил се прави предположение за хипотетични действия в миналото, на кои-
то говорещият не е бил свидетел. От това следва, че тези форми са конклу-
зивни. Това положение би допълнило разбирането на Р. Ницолова за упот-
ребите на индикативния перфект в съвременния български език, като ог-
раничи допълнително употребите му, които биха се свели до означаване 
на реални факти в 1 л. и свидетелски наблюдавани събития във 2 л. и 3 л. 

Независимо как класифицираме условието обаче, когато става въпрос 
за реално условие в сегашния или бъдещ план, конклузивни форми могат 
да се употребят в главното изречение, за да се означи предположение за 
връзката между събития, на които говорещият не е бил свидетел.  

Когато условието е в миналия план, конклузивни употреби са възмож-
ни и за реални, и за иреални условия. Прието е, че иреалното условие е 
винаги в миналото. Към него не може да има свидетелска или несвидетел-
ска позиция. Такъв тип условни изречения обаче са присъщи главно на 
устната комуникация и в чист вид могат да се появят само в спонтанна 
авторова реч. В нашата база данни най-често тези условни изречения би-
ват препредавани в журналистически материали и употребата на конклу-
зивните форми в тях следва логиката на жанровата специфика, от една 
страна, и възможностите за интегриране на условието в сложни изречения, 
които съдържат глагол за мисловна дейност в главното, от друга страна. 
Най-често в изреченията за иреално условие в нашата база данни открива-
ме комбинация на конклузивна форма за аорист в подчиненото изречение 
(протазиса) и конклузивно бъдеще време в миналото в главното (аподози-
са). Този тип условни изречения се оказват особено подходящи за журна-
листически текстове, тъй като чрез тях авторът има възможността да се 
ангажира с информацията за нереализирано събитие. 

Често срещани са употребите на конклузивни форми за предаване на 
реално условие в плана на миналото при несвидетелска позиция на автора.  
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Това са и най-типичните употреби на конклузива в условни изречения, тъй 
като модалният контекст предполага предположителни (умозаключител-
ни) форми, от една страна, а  от друга страна, най-честата употреба на 
конлузивни форми (но не единствена) в плана на миналото е да означи 
авторовата реконструкция на събития, на които не е бил свидетел, по тех-
ни следи или въз основа на логически операции. Тези употреби също са 
подходящи за журналистически текстове, където конклузивните форми 
често заменят ренаративните, за да се акцентира върху достоверността на 
информацията. 

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1 Класификацията обхваща не само сложните съставни изречения с подчинено 
обстоятелствено изречение за условие, а възможните условни конструкции в бъл-
гарския език, които авторката систематизира и класифицира по различни крите-
рии. Ние ще представим само тази част от нейната работа, тъй като целта ни е да 
изследваме конклузива, а не различните граматични възможности за изразяване 
на условност. 

2 Легенда: PR – сегашно време, PRF – перфект, FUT – бъдеще време, FUT PRF 
– бъдеще предварително време, AOR –аорист, IMPF – имперфект, PQP – плуск-
вамперфект, FUT PAST – бъдеще в миналото, FUT PRF PAST – бъдеще предвари-
телно в миналото, C PRS/IMPRF – конклузивно сегашно време/конклузивен им-
перфект,  C PRF/PQP – конклузивен перфект/конклузивен плусквамперфект, C 
AOR – конклузивен аорист, C FUT/FUT PAST – конклузивно бъдеще време/ конк-
лузивно бъдеще в миналото, C FUT PRF/FUT PRF PAST – конклузивно бъдеще 
предварително време/ конклузивно бъдеще предварително в миналото, COND – 
условно наклонение 
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