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В настоящата работа за изчисляване на някои типологически характеристики 

на дубитативната парадигма в съвременния български език са предпочетени ин-
дексите на Г. Герджиков пред тези на Дж. Гринберг, тъй като те се опират на дан-
ни от парадигмите, а не от текста, който е зависим от стила, регистъра, темата и 
др. Поради наличие на вариантност в микропарадигмата на отрицателните след-
ходни времена в дубитатив се съпоставят четири индекса на Г. Герджиков: за сте-
пен на аналитизъм, синтетизъм, композираност и маркираност на член на пара-
дигмата, на четири дубитативни микропарадигми (една положителна и три вари-
анта на отрицателната парадигма). В работата също така се съпоставят четирите 
индекса на дубитатива с индексите на останалите три евиденциала (индикатив, 
конклузив и ренаратив). При конклузива и ренаратива също се наблюдават вари-
анти на отрицателните следходни форми, което определя сравняването на четири-
те индекса на 14 евиденциални микропарадигми. Доказва се, че 2 от отрицателни-
те микропарадигми на дубитатива са с най-висока степен на композираност и сте-
пен на аналитизъм, а при една от тях съществува тенденция за кондензация на 
формите, водеща до по-ниска степен на композираност и съответно на аналити-
зъм. Наблюденията върху индексите на четирите евиденциала водят до заключе-
нието, че при парадигми с висока степен на композираност и аналитизъм може да 
се появят варианти с кондензация на формите или с унификация на парадигмата, 
които да представляват тенденция за относително увеличаване на синтетизма и 
намаляване на степента на композираност. 

Ключови думи: типологически индекси, дубитатив, ренаратив, конклузив, ин-
дикатив, синтетизъм, аналитизъм, композираност, маркираност на член от пара-
дигмата 
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on typological indices instead of the one favoured by J. Greenberg, as Gerdzhikov’s 
indices rely on data taken from paradigms and not from texts, which generally bear 
information about style, register, themes, etc. The variability observed in the 
microparadigm of the dubitative forms of negative posterior tenses motivates the 
comparison of four indices proposed in Gerdzhikov’s theory – degree of analyticity, 
degree of syntheticity, degree of composition and degree of markedness of a paradigm 
member – applied to four dubitative microparadigms (one positive and three variants of 
the negative paradigm). Likewise, I compare and contrast the four dubitative indices 
with the indices of the other three evidentials: the indicative, the conclusive, and the 
renarrative. As a result, variants of the negative posterior forms are observed in both the 
renarrative and the conclusive paradigms, and this observation lays the grounds for the 
comparison of four indices across fourteen evidential microparadigms in Bulgarian. The 
study also provides evidence that two of the negative microparadigms found in the 
dubitative present the highest degree of composition and analyticity and that one of 
them shows a tendency for condensation of the forms that leads to a lower degree of 
composition and analyticity. Another important conclusion is that in paradigms that 
have a high degree of composition and analyticity, variants with condensation of forms 
or paradigm unification are more likely to emerge as a reflection of the tendency to 
relatively increase the degree of syntheticity and decrease the degree of composition. 

Keywords: typological indices, dubitative, renarrative, conclusive, indicative, 
syntheticity, analyticity, composition, markedness of a paradigm member 
 
1. Въведение 

Един от значимите въпроси в езиковата типология е изборът на метод, 
чрез който да се извличат различни езикови типове и типологически ха-
рактеристики. Прилагани са наблюдения върху набор от езици чрез съпос-
тавки на граматическата реализация на даден семантичен признак (или 
признаци) или са използвани различни въпросници, които да дадат осно-
вание на авторите да открият общото и различното при граматикализация-
та на дадено значение в различни езици, включително на равнище употре-
би. Без стремеж за преглед на използваните въпросници тук ще посочим за 
пример въпросника на О. Дал за времето, аспекта и модалността в евро-
пейските езици (Dahl 1985: 199–206), както и други въпросници за извли-
чане на евротипове на адрес https://www.eva.mpg.de/lingua/tools-at-ling boa 
rd/question naire/eurotyp_description.php. Резултати от прилагането на въп-
росник за установяване на взаимодействието между граматически катего-
рии може да се видят в публикация на В. Храковски и А. Малчуков (Хра-
ковский, Мальчуков/Hrakovskij, Mal'chukov 2016).  

В типологическите изследвания се използват и корпуси за ексцерпира-
не на данни, които дават възможност за наблюдаване на реализациите в 
свързаната реч на различни граматически явления с цел обособяване на 
езикови типове. Прилага се също така методът на семантичното картиране 
(създаване на семантични/ментални карти), чрез който може да се пред-
стави както езиково специфичното, така и да се установи езиково универ-
салното и да се очертаят типове при граматикализацията в дадена семан-
тична област (вж. например семантичните карти на евиденциалността и 

https://www.eva.mpg.de/lingua/tools-at-ling%20boa%20rd/question%20naire/eurotyp_description.php
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модалността у Anderson 1986, Van der Auwera, Plungian 1998, Татевосов/ 
Tatevosov 2004, Boye 2012, за сегашно време на De Haan 2004, за функции-
те на датива и за неопределителните местоимения на Haspelmath 2003 и др.). 

В типологията са известни и опити да се съпоставят езици чрез мате-
матически подходи, например изчисляване на типологически индекси. 
През 1960 г. Дж. Гринберг представя като количествен подход към типо-
логическата морфология индекси, които се изчисляват върху текст от 100 
думи. Това са индексът на синтетизъм (брой морфеми към броя думи), на 
аглутинация (брой аглутинативни конструкции към броя на морфемните 
граници), индекс на образуването на сложни думи (брой на кореновите 
морфеми към броя на думите), деривационен индекс (брой на деривацион-
ните морфеми към броя на думите), индекс на словоизменението (брой на 
флективните морфеми към броя на думите), индекс на префиксация (брой 
префикси към броя думи), индекс на суфиксация (брой суфикси към броя 
на думите), както и още 3 индекса, свързани със словореда и съгласуване-
то (Greenberg 1960). Както става ясно, това са индекси, които са текстово 
зависими и може да бъдат повлияни от спецификата на текста, темата, сти-
ла, регистъра и др. Според нас те са приложими най-вече когато се съпос-
тавят индексите, извлечени върху един и същи текст на различни езици. 

В езиковата типология се прилагат различни статистически методи, 
които да извлекат типологически значими изводи, напр. ANOVA, клъс-
терният анализ (вж. напр. Cysouw 2007), както и много други, които тук не 
са обект на преглед (вж. подробно например у Cysouw 2005). 

В настоящата работа също се прилага количествен подход към езикови 
явления, но той е базиран не на текстови факти, а на данни от парадигмата 
на българския глагол. Смятаме, че опирането на данни от парадигмата на 
дадена част на речта е по-надежден източник за извличане на индекси, ко-
ито представят степента на синтетизъм, на анализизъм, на композираност 
на формите, на семантична натовареност на членовете на парадигмата и 
др. Затова като теоретична основа на настоящото изследване са избрани 
предложените от Г. Герджиков типологически индекси и панхронични 
закони на езиковите парадигми (Герджиков/Gerdzhikov 1990, 1997, 2013). 

Целта на настоящото изследване е да се представят и анализират изб-
роените типологически индекси на дубитативните предикати в съвремен-
ния български език. Тази цел определя и предмета на изследване – пара-
дигмата на българския дубитатив (дефиниран още като недоверчив модус 
или недоверчиви глаголни форми). Тъй като е необходимо посочените ин-
декси да получат коментари в сравнение с индексите на другите три члена 
на евиденциалната категория в съвременния български език (а това са ин-
дикативът, конклузивът и ренаративът), то по-широкият обект на проуч-
ването е парадигмата на четирите български евиденциала.  

Както става ясно, основният метод е количественият, но в работата се 
прилага и съпоставителният подход, който дава възможност да се сравнят 
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типологическите индекси на дубитативните глаголни форми (в ролята им 
на предикати с композиран характер) с индикативните, конклузивните и 
ренаративните, за да изпъкнат интересуващите ни типологически особе-
ности на дубитативните предикати в нашия език. 

В следващата част се представят накратко интересуващите ни типоло-
гически индекси на Г. Герджиков, след това се изчисляват и анализират 
избрани индекси на дубитативните предикати във връзка с наличието на 
варианти на членовете на негативната дубитативна парадигма на бъдещи-
те времена. Четвъртата част съдържа съпоставки на избраните типологи-
чески индекси на дубитатива с индексите на индикатива, конклузива и ре-
наратива.  

 
2. Някои типологически индекси на Г. Герджиков 

Публикациите на Г. Герджиков от 1990 г. (Герджиков/Gerdzhikov 1990) 
и от 2013 г. (Герджиков/Gerdzhikov 2013 – съответствие на български език 
на статията на немски от 1997 г. – Герджиков/Gerdzhikov 1997), в които 
той предлага някои всеобщи типологически зависимости, представени 
чрез индекси, както и панхронични закони на граматическите парадигми, 
могат да се разгледат като продължение на изследванията на учения върху 
развоя на индоевропейските езици към аналитизъм в два негови предход-
ни труда (Герджиков/Gerdzhikov 1983, 1987). В настоящата работа се спи-
раме само върху няколко от индексите: степен на аналитизъм, степен на 
синтетизъм, степен на композираност и средна степен на маркираност на 
член от парадигмата. Това са част от индексите, които стоят в основата на 
извеждането на закони на граматическите парадигми в посочените работи 
на Г. Герджиков. 

Едно от първите наблюдения при съпоставка на индексите на Дж. 
Гринберг и на Г. Герджиков (след факта, че при Дж. Гринберг индексира-
нето се базира върху показатели от текст от 100 думи, а при Г. Герджиков 
върху данни от парадигмите на една част на речта) е свързано със значи-
телните различия между разбирането на двамата автори за синтетизма. Г. 
Герджиков основателно подхожда критически към виждането на Дж. 
Гринберг, че синтетизмът може да се представи като отношение между 
броя на морфемите към броя на думите. Подобно отношение според Г. 
Герджиков характеризира степента на полиморфемност на думата, а не е 
показател за степен на синтетизъм (Герджиков/Gerdzhikov 1983). Несъсто-
ятелността на отношението, което съдържа този индекс на Гринберг, про-
личава при съпоставките както на този индекс, така и на реципрочния му 
индекс – за аналитизъм (брой думи към брой морфеми), изчислени по 
Гринберговия метод от У. Коугил (Cowgill 1966) и Г. Герджиков (Герджи-
ков/Gerdzhikov 1983) за старобългарски текстове, и от Линдстет за съвре-
менния български език върху четири текста (Линдстет/Lindstedt 1981). От 
сравнението излиза, че старобългарският има по-висока степен на анали-
тизъм от съвременния български език, което Г. Герджиков квалифицира 
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като изненадващо и учудващо (Герджиков/Gerdzhikov 1983), защото не 
отговаря на действителното положение. 

В настоящата работа приемаме виждането на Г. Герджиков, че сте-
пента на аналитизъм (а) представлява отношение между броя на микрос-
ловоформите (µ) в рамките на членовете на една парадигма към броя на 
положителните семантични товари (p), носени от тези микрословоформи.2 
Г. Герджиков дава следния математически израз на този индекс:  

 

 

(Герджиков/Gerdzhikov 1990: 152, Герджиков/Gerdzhikov 2013: 287).  

Според учения развоят към аналитизъм представлява „тенденция към 
прогресивно намаляване на средното количество граматическа информа-
ция, изразявано чрез флективна афиксация, което се пада на микрослово-
форма“ (Герджиков/Gerdzhikov 1990: 151). Индексът на синтетизъм (s) се 
изчислява чрез реципрочното отношение между броя на микрословофор-
мите и броя на позитивните диференциатори, т.е.  

 

(Герджиков/Gerdzhikov 1990: 152, Герджиков/Gerdzhikov 2013: 287).  
Високите стойности на този индекс сочат висока степен на изразяване на 

граматическите значения в рамките на микрословоформата чрез флексивна 
афиксация, а не чрез аглутинация, суплетивизъм или вътрешна флексия.  

Един от важните индекси, които са свързани с развоя от синтетизъм 
към аналитизъм, е индексът за степен на композираност (c). Той може 
според Г. Герджиков да се представи числово като отношение между броя 
на микрословоформите и броя на членовете на парадигмата (U), т.е.  

 

. 

Индексът дава информация за това „от колко микрословоформи средно 
се състои една макрословоформа, т.е. означаващото на един член“ (Гер-
джиков/Gerdzhikov 1990: 153).  

Герджиков въвежда и един индекс, който е показател за богатството на 
парадигмата, тъй като представя средната степен на маркираност на член 
на парадигмата (m), т.е. показва средно колко положителни семантични 
диференциатора носят членовете на една парадигма –  

 

. 

Реципрочният индекс  
 =  

е показател за бедност на парадигмата, изразяваща се или в аморфологич-
ност, или в деморфологизация (Герджиков/Gerdzhikov 1990: 153, Герджи-
ков/Gerdzhikov 2013: 288–289). 
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Отношенията между представените индекси изясняват значими зави-
симости, свързани с развоя на индоевропейските езици от синтетизъм към 
аналитизъм. При развоя към аналитизъм основна тенденция е граматичес-
ката информация да се разпределя върху повече микрословоформи (срв. 
„развоят на индоевропейските езици към аналитизъм може да се определи 
като тенденция към прогресивно намаляване на средното количество гра-
матическа информация, изразявано чрез флективна афиксация, което се 
пада на микрословоформа (т.е. синтетична словоформа)“ (Герджиков/ Ger-
dzhikov 2013: 286). Г. Герджиков формулира няколко важни типологичес-
ки закона, като един от тях е, че средната степен на композираност е „рав-
на на произведението от средната степен на аналитизъм и средната степен 
на маркираност“, т.е.  

  
(Герджиков/Gerdzhikov 1990: 153).  

От своя страна степента на аналитизъм представлява произведение 
между средната степен на композираност и средната степен на аморфоло-
гичност/ деморфологизация –  

  
(Герджиков/Gerdzhikov 1990: 154).  

Отнесено към данните от българския език, този закон отразява факта, 
че развоят към аналитизъм в глаголната система води до обогатяването на 
парадигмата с композирани глаголни форми, а при имената – най-вече към 
деморфологизация, изразяваща се в загубата на категорията падеж (но не 
само това).  

Г. Герджиков подчертава обаче, че развоят към аналитизъм е само една 
(макар и най-важна) от проявите на развоя на индоевропейските езици. 
Ученият конкретизира, че основната тенденция всъщност е „неотклонно 
повишаване на средната степен на формална дискретизация на граматичес-
ката информация (d) в рамките на най-общите особености на флективния 
строй“ (Герджиков/Gerdzhikov 1990: 155). Повишаването на d може да се 
постигне не само с повишаване на степента на композираност, не само чрез 
деморфологизация (загуба на граматични категории), но и чрез развитието 
на някои аглутинативни черти – в българския език пример за това е опреде-
лителният член. Средната степен на формална дискретизация на грамати-
ческата информация (d) може да се представи чрез отношението между броя 
на граматическите морфеми в парадигмата (M) и броя на положителните 
диференциатори (положителните семантични признаци) (p), т.е.  

  

(Герджиков/Gerdzhikov 1990: 154).  

В настоящата работа няма да се представя степента на дискретизация 
на граматическата информация, защото това изисква отделно изследване. 
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Герджиков извежда важни типологически закони на граматическите пара-
дигми, например представения закон за отношението между степените на 
синтетизъм/аналитизъм, маркираност/немаркираност и композираност/не-
композираност, закон за отношението между степените на дискретизация/ 
недискретизация, синтетизъм/аналитизъм и полиморфемност/мономорфем-
ност, както и някои производни зависимости (Герджиков/Gerdzhikov 1997, 
Герджиков/Gerdzhikov 2013), чието представяне обаче не е обект на насто-
ящата работа. 

 
3. Типологически индекси на дубитативните предикати 

Нека се обърнем към парадигмата на българския дубитатив, тъй като 
основната цел е да се анализират подбраните типологически индекси на 
дубитативните предикати. Интересът към подобна цел е провокиран от  
факта, че дубитативната парадигма се отличава с наличието на варианти 
на член на микропарадигмата на отрицателните форми за бъдещите вре-
мена (бъдеще време, бъдеще предварително време, бъдеще време в мина-
лото и бъдеще предварително време в миналото) в трите залога. Тази ва-
риантност в деятелния и страдателния залог може да се види от Таблица 1. 

 
Таблица 1. Дубитативни форми в деятелен и в страдателен залог 

 
Времена Дубитативни форми в актив Дубитативни форми  

в пасив 
Сегашно 
време 

Ед.ч. 
1 л. бил, -о, -а съм четял, -а, -о 
2 л. бил, -а, -о си четял, -а, -о  
3 л. бил, -а, -о четял, -а, -о 
Мн.ч. 
1 л. били сме четели 
2 л. били сте четели 
3 л. били четели 

 
Ед.ч. 
1 л. не съм бил, -а, -о четял, -а, -о 
2 л. не си бил, -а, -о четял, -а, -о 
3 л. не бил, -а, -о четял, -а, -о 
 
Мн.ч. 
1 л. не сме били четели 
2 л. не сте били четели 
3 л. не били четели 

 
 
Няма форми 
 

Имперфект 
 
 
 

Аорист Ед.ч. 
1 л. бил, -а, -о съм чел, -а, -о 
2 л. бил, -а, -о си чел, -а, -о 
3 л. бил, -а, -о чел, -а, -о 
Мн.ч. 
1 л. били сме чели 
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2 л. били сте чели 
3 л. били чели 
 
Ед.ч. 
1 л. не съм бил, -а, -о чел, -а, -о 
1 л. не си бил, -а, -о, чел, -а, -о 
3 л. не си бил, -а, -о чел, -а, -о 
Мн.ч. 
1 л. не сме били чели 
2 л. не сте били чели 
3 л. не били чели 

Перфект  
Няма форми Плусквам-

перфект 
Бъдеще 
време 

Ед.ч. 
1 л. щял, -а, -о съм бил, -а, -о да 

чета 
2 л. щял, -а, -о си бил, -а, -о да 

четеш 
3 л. щял, -а, -о бил, -а, -о да чете 
Мн.ч. 
1 л. щели сме били да четем 
2 л. щели сте били да четете 
3 л. щели били да четат 
 

Ед.ч. 
1 л. нямало съм бил, -а, -о да чета 

нямало било да чета 
не съм бил, -а, -о щял, -а, -о  
да чета 

2 л. нямало си бил, -а, -о да четеш 
нямало било да четеш 
не си бил, -а, -о щял, -а, -о да 
четеш 

3 л. нямало бил, -а, -о да чете 
       нямало било да чете 
       не бил, -а, -о щял, -а, -о  

да чете 
Мн.ч. 
1 л. нямало сме били да четем 
       нямало било да четем 

 не сме били щели да четем 
2 л. нямало сте били да четете 

нямало било да четете 
не сте били щели да четете 

3 л. нямало били да четат 
       нямало било да четат 

не били щели да четат 

Ед.ч. 
1 л. щял, -а, -о съм бил, -а, -о 
 да съм/бъда мит, -а, -о 
2 л. щял, -а, -о си бил, -а, -о 

 да си/бъдеш мит, -а, -о 
3 л. щял, -а, -о бил, -а, -о да 

 е/бъде мит, -а, -о  
Мн.ч. 
1 л. щели сме били да сме/ 
       бъдем мити 
2 л. щели сте били да сте/ 
       бъдете мити 
3 л. щели били да са/бъдат 
       мити 
 
 
Ед.ч. 
1 л. нямало съм бил, -а, -о  

 да съм/бъда мит, -а, -о  
 нямало било да 
 съм/бъда мит, -а, -о 
 не съм щял, -а, -о бил 
 да съм/бъда мит, -а, -о 

2 л. нямало си бил, -а, -о да 
 си/бъдеш мит, -а, -о  

          нямало било да си/ 
 бъдеш мит, -а, -о 

       не си щял, -а, -о бил да 
 си/бъдеш мит, -а, -о  

3 л. нямало бил, -а,-о да 
е/бъде мит, -а, -о 
нямало било да е/бъде 
мит, -а, -о 
не щял, -а, -о бил да 
е/бъде мит, -а, -о 

Бъдеще 
време в 
миналото 
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Бъдеще 
предвари-
телно вре-
ме 

Ед.ч. 
1 л. щял, -а, -о съм бил, -а, -о да 

съм/бъда чел, -а, -о 
2 л. щял, -а, -о си бил, -а, -о да 

си/бъдеш чел, -а, -о 
3 л. щял, -а, -о бил, -а, -о да е/бъде 

чел, -а, -о 
Мн.ч. 
1 л. щели сме били да сме/бъдем 
       чели 
2 л. щели сте били да сте/бъдете 
       чели 
3 л. щели били да са/бъдат чели 
 
Ед.ч. 
1 л. нямало съм бил, -а, -о да 

съм/бъда чел, -а, -о 
нямало било да съм/бъда  
чел, -а, -о 
не съм бил, -а, -о щял, -а, -о да 
съм/бъда чел, -а, -о 

2 л. нямало си бил, -а, -о да 
си/бъдеш чел, -а, -о 
нямало било да си/бъдеш  
чел, -а, -о 
не си бил, -а, -о щял, -а, -о да 
си/бъдеш чел, -а, -о 

2 л. нямало бил, -а, -о да е/бъде 
       чел, -а, -о 
       нямало било да е/бъде чел, -а, -о 

не бил, -а, -о щял, -а, -о да 
е/бъде чел, -а, -о 

Мн.ч. 
1 л. нямало сме били да сме/  
       бъдем чели 

нямало било да сме/бъдем  
       чели 

не сме били щели да сме/  
      бъдем чели 
2 л. нямало сте били да сте/бъдете 
       чели 

нямало било да сте/бъдете  
      чели 

не сте били щели да сте/  
      бъдете чели 
3.л. нямало били да са/бъдат чели 
       нямало било да са/бъдат чели 

не били щели да са/бъдат чели 

  
Мн.ч. 
1 л. нямало сме били да 

сме/бъдем мити 
нямало било да сме/ 
бъдем мити 
не сме щели били да 
сме/бъдем мити 

2 л. нямало сте били да 
сте/бъдете мити 
нямало било да сте/ 
бъдете мити 
не сте щели били да 
сте/бъдете мити 

3 л. нямало били да са/ 
       бъдат мити 

нямало било да са/ 
бъдат мити 
не са щели били да 
са/бъдат мити 

 

Бъдеще 
предвари-
телно вре-
ме в мина-
лото 
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От Таблица 1 се вижда, че за 1 и 2 л., ед.ч. и мн.ч. на дубитативните 
следходни времена са налични по 3 варианта: 

• първи вариант, съдържащ форманта нямало съм бил със спрягащ се спо-
магателен глагол съм (напр. нямало съм бил, -а, -о да чета, нямало съм бил, 
-а, -о да съм/бъда чел, -а, -о, нямало съм бил да съм/бъда мит, -а, -о); 
• втори вариант, съдържащ форманта нямало било с изпускане на спо-
магателния глагол съм (напр. нямало било да чета, нямало било да 
съм/бъда чел, а, -о, нямало било да съм/бъда мит, -а, -о); 
• трети вариант, образуващ се с отрицателната частица не, добавена 
към положителните форми (не съм бил, -а, -о щял, -а, -о да чета, не 
съм бил, -а, -о щял, -а, -о да съм/бъда чел, -а, -о, като тези форми в 
страдателен залог не бяха засвидетелствани в корпуси и интернет).  

Отрицателните форми за бъдещите времена в 3 л., ед.ч. и мн.ч. в дея-
телен и страдателен залог показват наличието също на три варианта: 

• първи вариант с формант нямало бил, -а, о в 3 л., ед.ч. и нямало би-
ли в 3 л., мн.ч., който се отличава с това, че бил се съгласува по род и 
число (напр. нямало бил, -а, -о да чете, нямало бил, -а, -о да е/бъде чел, 
-а, -о, нямало бил, -а, -о да е/бъде мит, -а, -о; нямало били да четат, 
нямало били да са/бъдат чели, нямало били да са/бъдат мити); 
• втори вариант с безличия формант нямало било, която се запазва във 
всички лица, включително в 3 л., ед.ч. и мн.ч. (напр. нямало било да 
чете, нямало било да е/бъде чел, -а, -о, нямало било да е/бъде мит, -а, -
о, нямало било да четат, нямало било да са/бъдат чели, нямало било 
да са/бъдат мити); 
• трети вариант, образуван с отрицателната частица не, добавена към 
положителните форми (напр. не бил, -а, -о щял, -а, -о да чете, не бил, -
а, -о щял, -а, -о да е/бъде чел, -а, -о). 

Основната хипотеза е, че наличието на варианти на дубитативните чле-
нове на следходните времена в деятелен и страдателен залог ще се отрази 
върху степента на композираност и ще доведе до йерархизирането на тези 
варианти, тъй като сред тях има такъв вариант, който се отличава с известна 
кондензация на формата, т.е. с относително намаляване на степента на ком-
позираност, а това е вариантът с безличния формант нямало било. 

Наличието на варианти на член от микропарадигмата на бъдещите 
времена в дубитатива на трите залога е резултат от наличието на варианти 
на същите форми в конклузива и ренаратива. Независимо дали ще бъде 
прието виждането, че дубитативните форми се образуват чрез преизказва-
не на съм в конклузивните форми (мнението на Герджиков/Gerdzhikov 
1984, възприето тук), което обяснява и добавянето на семантичния приз-
нак преизказност към субективния признак при формообразуването на 
дубитатива от конклузива, или ще се предпочете виждането, че дубитати-
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вът се образува чрез прибавяне на бил към преизказните форми (например 
у Ницолова/Nitsolova 2008: 370), това не променя наблюдението за произ-
хода на вариантността на дубитативните следходни форми. Вариантността 
в парадигмите на конклузива и ренаратива се разглежда в част 4. 

Нека разгледаме интересуващите ни типологически индекси на поло-
жителната парадигма на дубитатива и трите варианта на отрицателната 
дубитативната парадигма, тъй като тези индекси ще верифицират изказа-
ните хипотези и направените наблюдения. При подготовката за изследва-
нето беше изготвен матричен модел на парадигмите на евиденциалите в 
деятелен, възвратен и страдателен залог, който съдържа всички членове на 
парадигмите и тяхната маркираност по облигаторните граматически кате-
гории на глагола в българския език – вж. Таблица 2. 
 

Таблица 2. Образец от матричния модел на българския глагол 
 

 
Преди да се пристъпи към изчисляването на четирите индекса, е необ-

ходимо да се съпоставят данните за броя на членовете на положителната 
дубитативна парадигма и трите варианта на отрицателната парадигма, 
както и за броя на микрословоформите им, тъй като тези показатели учас-
тват във формулите на четирите интересуващи ни индекса. 

Графика 1 показва, че три от микропарадигмите имат еднакъв брой 
членове – U = 108: положителната микропарадигма, отрицателната с час-
тицата не и отрицателната с форманта нямало съм бил при следходните 
времена. По-малко членове (96) има вариантът на отрицателната микропа-
радигма с безличния формант нямало било, тъй като при него липсва съг-
ласуване по род и число, което води до липса на членове.  
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Трите дубитативни микропарадигми с еднакъв брой членове се разли-
чават обаче по броя на микрословоформите, тъй като в отрицателния ва-
риант с не се добавя още един микроелемент, а при нямало съм бил има 
съгласуване по род и число. Графика 2 представя йерархията на четирите 
дубитативни микропарадигми по броя на микрословоформите в тях. От-
рицателната дубитативна микропарадигма с частица не и при следходните 

 
Графика 1. Подреждане на четирите дубитативни микропарадигми 

според броя на членовете 
 

 

 
Легенда: ОФ – отрицателни форми, ПФ – положителни форми 

 
времена има най-много микрословоформи – 605, след нея е вариантът на 
отрицателна микропарадигма с форманта нямало съм бил – 537, на трето 
място е положителната дубитативна парадигма с 494 микрословоформи, а 
най-малък брой микрословоформи има отрицателният вариант със след-
ходни форми, съдържащи безличния формант нямало бил, която има и 
най-малък брой членове. Ясно става, че при този вариант на отрицателна 
дубитативна парадигма има кондензиране – и по отношение на броя на 
членовете, и по отношение на броя на микрословоформите.  

Данните за броя на членовете и на микрословоформите се отразява 
върху стойностите на интересуващите ни 4 типологически индекса. Съ-
поставката между индексите за степен на аналитизъм (  – брой мик-

рословоформи към брой на позитивните диференциатори, отбелязани на 
Таблица 2 с плюс) на положителните дубитативни форми и трите варианта 
на парадигмата от отрицателните форми (вж. Графика 3) показва, че поло- 
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Графика 2. Подреждане на четирите дубитативни микропарадигми 
според броя на микрословоформите  

 

 
Легенда: ОФ – отрицателни форми, ПФ – положителни форми 

 
жителната дубитативна парадигма има малко по-висока степен на анали-
тизъм  

(0.88 –  

от отрицателния вариант с частица не, включително при следходните 
форми –  

0.87 ( . 

Разликата е твърде малка, незначителна (по-малко от 1.2%). По-ниска е 
стойността на индекса за аналитизъм на микропарадигмата с отрицателни 
форми за следходните времена с форманта нямало съм бил –  

0.80 ( . 

Най-нисък е този индекс при варианта, в който отрицателните след-
ходни форми съдържат форманта нямало било –  

0.73 ( . 

Тази съпоставка говори, че при положителната микропарадигма и при 
варианта на отрицателна дубитативна парадигма с форми за следходните 
времена, образувани с частицата не, положителните семантични товари са 
разпределени върху най-много микрословоформи. Логично индексът на 
аналитизъм на дубитативната микропарадигма, съдържаща отрицателни 
следходни форми с форманта нямало било, е най-малък, защото средният 
брой микрословоформи е най-малък (  = 443) поради изпускането на спо-
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магателния глагол съм. Тези резултати са един от фактите, които доказват 
валидността на издигнатата хипотеза. 

 
Графика 3. Подреждане на четирите типа дубитативни микропара-

дигми според индекса за степен на аналитизъм 
 

 
Легенда: ОФ – отрицателни форми, ПФ – положителни форми. 

 
Напълно очаквано индексът на синтетизъм  

( ) 

на четирите дубитативни микропарадигми ги подрежда в обратен ред – 
срв. Графика 3 и Графика 4. Най-синтетична е микропарадигмата, съдър-
жаща отрицателни следходни форми с форманта нямало било, в която 
микрословоформите, върху които се разпределят положителните семан-
тични диференциатори, са най-малко, т.е.  

. 

Тя има и най-малък брой членове. На второ място според индекса за син-
тетизъм е дубитативната микропарадигма с отрицателни следходни фор-
ми, образувани с форманта нямало съм бил (съм се спряга):  

. 

На трето място е дубитативният вариант на негативната микропарадигма с 
отрицателни следходни форми, образувани с частицата не, т.е.  

 = 1.15, 
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а след нея с много малка разлика е положителната микропарадигма, т.е.  
 

  
 

= 1.14. Фактът, че положителната парадигма се отличава с най-ниска сте-
пен на синтетизъм, се дължи на относително най-близките стойности на 

броя на положителните семантични товари и броя на микрословоформите. 

 
Графика 4. Подреждане на четирите типа дубитативни микропара-

дигми според индекса за степен на синтетизъм 
 

 
Легенда: ОФ – отрицателни форми, ПФ – положителни форми 

 
Индексът за степен на композираност  

(  –  

брой на микрословоформите върху броя на членовете в микропарадигма-
та) йерархизира четирите дубитативни микропарадигми по начин, виден 
на Графика 5. Най-ниска степен на композираност се наблюдава при по-
ложителните дубитативни форми, т.е. 
 

. 

Малко по-висока степен на композираност отличава отрицателната 
дубитативна микропарадигма със следходни форми, съдържащи безлич-
ния формант нямало било с изпуснат глагол съм, т.е.  

.  
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Следва вариантът на негативна дубитативна микропарадигма със след-
ходни форми, съдържащи форманта нямало съм бил, т.е.  

.  

Очаквано най-висок е индексът за степен на композираност на вариан-
та на отрицателна дубитативна микропарадигма, съдържаща следходни 
форми, образувани с частицата не, т.е.  

.  

Липсата на засвидетелствани примери с този вариант на дубитативната 
отрицателна парадигма в страдателен залог се обуславя и от особено висо-
ката степен на композираност.  

 
Графика 5. Подреждане на четирите типа дубитативни микропара-

дигми според индекса за степен на композираност 
 

 
Легенда: ОФ – отрицателни форми, ПФ – положителни форми 

 
Данните от Графика 5 напълно потвърждават достоверността на ос-

новната хипотеза, че вариантите на дубитатива, възникнали поради нали-
чието на 3 варианта на отрицателната следходна микропарадигма, се йе-
рархизират според степента на композираност на формите, като съществу-
ва вариант с кондензация на формите на отрицателните следходни време-
на в трите залога (вариант с безличния формант нямало било), който се 
отличава с най-ниска степен на композираност сред трите отрицателни 
варианта. Именно този вариант показва и най-висока активност в базата 
данни, с която разполагаме. Честотата на употреба на трите варианта е 
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пряко обвързана със степента на композираност – колкото е по-висока тя, 
толкова по-рядка е употребата. Липсата на реално засвидетелствани упот-
реби в корпуси, интернет и при други автори на отрицателните форми на 
дубитатива с частица не в страдателен залог ни подтикна към решението 
да не включим варианта в страдателен залог, образуван с не, в Таблица 1.  

Нека да разгледаме подреждането на четирите дубитативни микропа-
радигми според индекса за средна степен на маркираност на член (m), 
който според Г. Герджиков може да се изчисли по формулата  

 

(брой на членовете на парадигмата, разделен на броя на положителните 
семантични диференциатори). Индексът говори колко средно е натоварен 
с граматическа информация член на дадена парадигма, а това според уче-
ния е и показател за богатство на парадигмата.  

 
Графика 6. Подреждане на четирите типа дубитативни микропара-

дигми според индекса за степен на маркираност 
 

 
Легенда: ОФ – отрицателни форми, ПФ – положителни форми 

 
Както се вижда от Графика 6, с най-висока степен на маркираност се 

отличава положителната дубитативна парадигма, т.е. 
 

. 

Трите варианта на дубитативна отрицателна микропарадигма имат ед-
наква степен на маркираност = 0.16. Стойностите на индексите говорят, че 
средно претеглено, членовете на положителната дубитативна микропара-
дигма са относително по-натоварени семантично от членовете на трите 
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варианта за отрицателна дубитативна микропарадигма. Това се дължи на 
отношението между броя на членовете и броя на положителните семан-
тични товари. 

 
4. Съпоставка на основни типологически индекси на българските 
евиденциали и мястото на дубитативните микропарадигми в оформе-
ните скали 

След като бяха съпоставени избраните типологически индекси на че-
тирите микропарадигми на дубитатива, нека да видим как те се съотнасят 
към индексите на другите три евиденциала – индикатива, конклузива и 
ренаратива. Отново ще се спрем само върху индексите за аналитизъм, 
синтетизъм, композираност и степен на маркираност на член на парадиг-
мата. Преди обаче да пристъпим към това сравнение, е необходимо да 
изясним въпроса за наличието на варианти на парадигмите на конклузива 
и ренаратива, обусловени от вариантността при отрицателните форми на 
следходните времена. Това е необходимо, защото съпоставяме всъщност 
14 евиденциални микропарадигми. Броят им е обусловен от факта, че при 
конклузива, ренаратива и дубитатива се наблюдават по три варианта на 
отрицателните микропарадигми.  

Предходни наблюдения (Алексова/Aleksova 2021), базирани на емпи-
ричен материал от корпуси, интернет и изследвания на други автори (вж. 
например Куцаров/Kutsarov 2007, Ницолова/Nitsolova 2008), доказват, че 
при конклузива може да се допусне наличието на три варианта на отрица-
телните форми на следходните времена:  

а) доминиращ вариант с безличния формант нямало е, който е наличен 
във всички лица и числа (например нямало е да чета, нямало е да четеш, 
нямало е да чете; нямало е да съм/бъда чел, -а, -о, нямало е да си/бъдеш 
чел, -а, -о, нямало е да е/бъде чел, -а, -о; нямало е да съм/бъда мит, -а, -о, 
нямало е да си/бъдеш мит, -а, -о, нямало е да е/бъде мит, -а, о и т.н.);  

б) вариант с форманта нямало съм, в който глаголът съм се спряга по 
лице и число (нямало съм да чета, нямало си да четеш, нямало е да чете; 
нямало съм да съм/бъда чел, -а, -о, нямало си да си/бъдеш чел, -а, -о, няма-
ло е да е/бъде чел, -а, -о; нямало съм да съм/бъда мит, -а, -о, нямало си да 
си/бъдеш мит, -а, -о, нямало е да е/бъде мит, -а, -о и т.н.). Проблематична 
е обаче употребата на този вариант, тъй като в корпуси и интернет той не 
се открива в момента, макар че се посочва от някои автори (Ницолова/ 
Nitsolova 2008: 359–369, Куцаров/Kutsarov 2007: 388–405); 

в) вариант, образуван с частицата не, поставена пред положителните 
конклузивни форми (не съм щял, -а, -о да чета, не съм щял, -а, -о да 
съм/бъда чел, -а, -о, не съм щял да съм/бъда мит, -а, -о и т.н.). Проблема-
тичността на този възможен вариант, който се открива в интернет, макар и 
рядко, защото глаголът ща може да пази следите от изразяването на жела-
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ние, се състои в това, че примерите са с преизказна, а не с конклузивна 
семантика (вж. Алексова/Aleksova 2021).  

Вариантност е налице и в микропарадигмата на следходните отрица-
телни форми в ренаратив. Вариантите също са 3: 

а) вариант с форманта нямало с изпускане на спомагателния глагол 
съм във всички лица и числа (например нямало да чета, нямало да четеш, 
нямало да чете; нямало да съм/бъда чел, -а, -о, нямало да си/бъдеш чел, -а, 
-о, нямало да е/бъде чел, -а, -о; нямало да съм/бъда мит, -а, -о, нямало да 
си/бъдеш мит, -а, -о, нямало да е/бъде мит, -а, -о и т.н.);  

б) вариант с форманта нямало съм, в който глаголът съм се спряга по 
лице и число (нямало съм да чета, нямало си да четеш, нямало да чете; 
нямало съм да съм/бъда чел, -а, -о, нямало си да си/бъдеш чел, -а, -о, няма-
ло да е/бъде чел, -а, -о; нямало съм да съм/бъда мит, -а, -о, нямало си да 
си/бъдеш мит, -а, -о, нямало да е/бъде мит, -а, -о и т.н.). Този вариант при 
ренаратива е засвидетелстван в нашата база данни за разлика от факта, че 
този тип форми, които би трябвало да съвпадат в 1 и 2 л., ед.ч. в ренаратив 
и конклузив, не се срещат с конклузивна семантика, както посочихме по-
горе; 

в) вариант, образуван с частицата не, поставена пред положителните 
конклузивни форми (не съм щял, -а, -о да чета, не съм щял, -а, -о да 
съм/бъда чел, -а, -о, не съм щял да съм/бъда мит, -а, -о и т.н.). Като се има 
предвид, че конклузивът и ренаративът съвпадат в 1 и 2 л., ед.ч. и мн. ч., 
интерес представлява фактът, че ексцерпираните употреби на този вариант 
са само с преизказна (но не и конклузивна) семантика (вж. Алексова/ 
Aleksova 2021). 

След като бе изяснен въпросът за вариантността в парадигмите не само 
на дубитатива, но и на конклузива и ренаратива, може да се подходи към 
съпоставката на интересуващите ни индекси на четирите евиденциала, за 
да намерим мястото на дубитатива в йерархиите на 14-те евиденциални 
микропарадигми според стойностите на избраните 4 индекса. 

Както се вижда от Графика 7, една от отрицателните дубитативни мик-
ропарадигми – тази, която се отличава с кондензация на формите (т.е. с 
отрицателни следходни форми с безличния формант нямало било), е сред 
първите пет евиденциални микропарадигми с най-ниска степен на анали-
тизъм (а = 0.73). Дубитативната микропарадигма с отрицателни следходни 
форми с форманта нямало съм бил (a = 0.80) е пък сред петте евиденциал-
ни микропарадигми с най-висока степен на аналитизъм. Дубитативният 
вариант с отрицателни следходни форми с частицата не е евиденциалната 
микропарадигма, която е на второ място по най-висок индекс за степен на 
аналитизъм (a = 0.87). На първо място по най-високи стойности на този 
индекс са положителните форми в дубитатив (a = 0.88).  
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Мястото на четирите разглеждани дубитативни парадигми според ин-
декса на аналитизъм сред всички възможни евиденциални парадигми съ-
що е потвърждение на хипотезата за съществуващата тенденция при дуби-
тативните отрицателни форми да протича процес на кондензация на фор-
мите при най-употребявания вариант с безличния формант нямало било, 
който се отличава с по-ниска степен на аналитизъм от останалите три 
дубитативни микропарадигми. 

 
Графика 7. Подреждане на евиденциалните микропарадигми според 

индекса за степен на аналитизъм 
 

 
Легенда: ОФ – отрицателни форми, ПФ – положителни форми. 

 
Индексът за степен на синтетизъм (вж. Графика 8) е най-висок при по-

ложителните (s = 1.47) и отрицателните (s = 1.43) индикативни форми, 
следвани от ренаративната микропарадигма с отрицателни форми с няма-
ло съм (s = 1.39). На пето място по най-висок индекс за синтетизъм е отри-
цателната дубитативна микропарадигма със следходни форми, съдържащи 
безличния формант нямало било (s = 1.36). Тя (макар че съдържа само 
композирани форми) дори предхожда по степен на синтетизъм положи-
телните ренаративни форми (сред които има и синтетични членове). Това 
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е обусловено при положителната ренаративна микропарадигма от наличи-
ето на повече членове, т.е. наличие на повече форми, изразяващи род, кои-
то повишават броя на микрословоформите и влияят върху отношението 
между тях и относително по-малкия брой положителни семантични това-
ри, тъй като не са маркирани по негативност, докато дубитативът с нямало 
било има по-малко членове поради липса на съгласуване по род в безлич-
ния форматив нямало било. Другите две отрицателни дубитативни микро-
парадигми, както и положителна дубитативна микропарадигма са сред 
петте евиденциални парадигми с най-ниска стойност на индекса за синте-
тизъм. Вариантът с отрицателни дубитативни следходни форми, съдър-
жащи форманта нямало съм бил, е на 5-то място при увеличаващи се стой-
ности на индекса на синтетизъм (s = 1,25), дубитативната микропарадигма, 
съдържаща следходни отрицателни форми, образувани с частицата не, са 
предпоследно място по най-ниския индекс за синтетизъм (s = 1,15), а по-
ложителните дубитативни форми са на последно място (s = 1,14) според 
стойностите на този индекс.  

 
Графика 8. Подреждане на евиденциалните микропарадигми според 

индекса за степен на синтетизъм 
 

 
Легенда: ОФ – отрицателни форми, ПФ – положителни форми 
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Четирите дубитативни микропарадигми са сред петте евиденциални 
микропарадигми с най-висока степен на индекса за композираност – вж. 
Графика 9. Видно е, че дубитативната микропарадигма с отрицателни 
форми, включително за следходните времена с частица не, има най-висока 
стойност на индекса на композираност. На този фон не е учудващ фактът, 
че в корпуси и интернет тя е много рядка, а отрицателни следходни стра-
дателни форми с частицата не не са засвидетелствани от нас и други авто-
ри. 

 
Графика 9. Подреждане на евиденциалните микропарадигми според индекса 

за степен на композираност 

 
Легенда: ОФ – отрицателни форми, ПФ – положителни форми 

 
Степента на маркираност, която отразява средния брой положителни 

семантични диференциатори, падащи се на член от разглежданата пара-
дигма –  

, 

подрежда 14-те евиденциални микропарадигми по начин, виден на Графи-
ка 10. Положителната дубитативна микропарадигма е на пето място по 
най-висока стойност на индекса на маркираност на член от микропарадиг-
мата (m = 0.19). Това се обуславя от относително по-малкия брой членове 
на парадигмата (поради неутрализациите на признака индиректност в кос-
вените евиденциали, а и на признака резултативност в страдателния залог)  
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в съпоставка с най-пълната откъм членове индикативна микропарадигма 
(m = 0.25). А броят на членовете е свързан и с броя на семантичните това-
ри, които се изразяват в съответната микропарадигма – увеличаването на 
членовете е свързано и с относително по-голяма вероятност за увеличава-
не на положителните семантични товари.  

 
Графика 10. Подреждане на евиденциалните микропарадигми според индек-

са за степен на маркираност на член на парадигмата 

 
Легенда: ОФ – отрицателни форми, ПФ – положителни форми 

 
Трите варианта на отрицателната парадигма на дубитатива са с най-

ниски стойности на индекса за степен на маркираност (m = 0.16) – вж. 
Графика 10, което е обусловено от същата причина, която беше вече из-
тъкната – отрицателните дубитативни микропарадигми имат най-малко 
членове поради две неутрализации (на признака индиректност в деятелен 
и възвратен залог, а и на резултативност в страдателен залог), както и по-
ради липсата на форми на всички неследходни времена в трите залога. 
Именно бедността на парадигмата откъм членове е едно от доказателства-
та за достоверността на твърдението на Г. Герджиков, че индексът за мар-
кираност е показател за богатството (може да се добави – или бедността) 
на една парадигма. 
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5. Заключение 
В настоящата работа, с цел съпоставка на важни типологически харак-

теристики на българските дубитативни предикати, мотивирано са избрани 
само няколко от индексите (за степен на аналитизъм, на синтетизъм, на 
композираност и степен на маркираност на член от парадигмата), които 
предлага Г. Герджиков (Герджиков/Gerdhikov 1990, 1997), защото те са по-
надежден математически метод, базиран не върху данни от текста, каквито 
са индексите на Дж. Гринберг (Greenberg 1960), а върху данни от парадиг-
мите. Индексите на Г. Герджиков освобождават типологическите съпос-
тавки от зависимости, идващи от особености на стила, темата, регистъра, 
спецификата на авторовия изказ и др., и дават стабилна основа за съпос-
тавки не само на парадигми в един език, включително в негови различни 
исторически състояния, но и на различни езици.  

За да се представят и анализират тези индекси на дубитативните пре-
дикати в съвременния български език, бе изготвен матричен модел на бъл-
гарския глагол, включващ всички членове на парадигмата на тази част на 
речта с тяхната немаркираност/маркираност по признаците, изграждащи 
значенията на членовете на всички облигаторни за българския език гла-
голни категории. Разглеждането обаче на парадигмите на конклузива, ре-
наратива и дубитатива показа наличие на варианти на членовете на отри-
цателните следходни (бъдещи) микропарадигми. При съществуването на 
подобна конкуренция между форми за един и същи член на отрицателната 
конклузивна, ренаративна и дубитативна микропарадигма се забелязват 
важни тенденции:  

- за разлика от положителните форми, при които в 1 и 2 л., ед.ч. и мн.ч. 
конклузивът и ренаративът имат еднакви форми, при отрицателните след-
ходни форми се наблюдава известен стремеж за оразличаване – конклузи-
вът да се образува с безличния формант нямало е във всички лица, а рена-
ративът или с форманта нямало съм със съгласуващ се по лице и число 
спомагателен глагол съм, или с форманта нямало с изпуснат съм във 
всички лица и числа; 

- при конклузива се наблюдава доминиране на варианта с форманта 
нямало е, което е вид унификация на парадигмата, тъй като този формант 
е налице във всички лица и числа; 

- при ренаратива и дубитатива съществува тенденция за кондензация 
на формите и намаляване на степента на композираност при вариантите с 
форманта нямало при ренаратива и нямало било при дубитатива поради 
изпускане на съм във всички лица (вж. повече у Алексова/Aleksova 2021). 

Изчисленията на типологическите индекси сочат, че 4-те дубитативни 
микропарадигми са сред петте евиденциални микропарадигми с най- 
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високи индекси за степен на композираност заедно с конклузивния вари- 
ант с отрицателна частица не и във формите за следходните времена.  

Очертаната кондензация в отрицателната дубитативна парадигма с 
безличния формант нямало било обуславя факта този вариант да е на пето 
място сред 14 микропарадигми според признака най-нисък индекс за сте-
пен на аналитизъм. 

Наблюденията върху стойностите на индекса за степен на синтетизъм 
на 14-те евиденциални микропарадигми показват, че три от четирите 
дубитативни микропарадигми са сред петте евиденциални микропарадиг-
ми с най-ниски стойности на индекса за синтетизъм. Изключение прави 
вариантът на отрицателна дубитативна микропарадигма с безличния фор-
мант нямало било, която е с петия най-висок индекс за степен на синтети-
зъм. Това е обусловено от липсата на съгласуване по род при немалко чле-
нове, а и поради малкия брой членове на микропарадигмата.  

Индексът на маркираност на член на парадигмата с позитивни семан-
тични диференциатори е показател за богатството на парадигмата според 
Г. Герджиков. Оказва се, че трите варианта на отрицателната дубитативна 
парадигма са с най-ниска стойност за степен на маркираност сред 14-те 
евиденциални микропарадигми, т.е. това са трите най-бедни евиденциални 
микропарадигми. От тях се отличава положителната дубитативна пара-
дигма, тъй като тя е на пето място по най-висок индекс за маркираност.  

Наблюденията върху матричния модел на българския глагол, както и 
резултатите от изчислените 4 типологически индекса говорят, че при ви-
сока степен на композираност на формите на дадена част на речта е въз-
можно да възникне тенденция за кондензация на формите, каквато се наб-
людава при ренаратива (с нямало и изпускане на съм) и дубитатива (с без-
личния формант нямало било и изпускане на съм), или до стремеж за уни-
фикация на формите – при отрицателните форми на конклузива, в който 
формантът нямало е се установява във всички лица и при двете числа.  

При развоя на българския език от синтетизъм към аналитизъм се поя-
вяват множество композирани глаголни форми, т.е. увеличава се индексът 
на композираност при глагола. При наличие обаче на микропарадигми с 
форми с много висока степен на композираност (може фигуративно да се 
каже – на суперкомпозираност) и на варианти на членове, т.е. при неуста-
новеност на парадигмата, може да се появи както в нашия език тенденция 
за доминиране на вариантите с по-ниска степен на композираност, т.е. при 
наситеност с форми с висока степен на композираност се проявява обратна 
тенденция по посока към синтетизъм.  

Изчислените и съпоставени типологически индекси дават значима ин-
формация за състоянието на микропарадигмите на глагола в съвременния 
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български език. Несъмнено наблюденията в тази насока могат да бъдат 
продължени и разширени. 

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1 Настоящата публикация е реализация на научни задачи по проекта „Балкан-
ските езици като еманация на етно-културната общност на Балканите (типология 
на глагола)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН, договор № 
ДН 20/9/11.12.2017 г. Изказвам благодарност за финансовата подкрепа. 

2 Под микрословоформи се разбират елементарните единици, от които се със-
тои една словоформа, например пиша има една микрословоформа, ще пиша – две 
микрословоформи, щях да пиша – 3 микрословоформи и т.н. Под член на пара-
дигмата се има предвид граматически оформената синтетична или аналитична 
глаголна словоформа, изразяваща облигаторните граматични значения в даден 
език, например сег. вр. на индикатива в българския език има 6 члена, а перфектът 
в индикатив има 12 члена. Положителните семантични товари са изразяваните 
диференциални признаци от даден член на парадигмата на една част на речта, а 
това е показателно за степента на маркираност на всеки член. 
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