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Изследването представя спецификата на предикативността, присъща на не-

разчленимите изречения в съвременния български език, след което поставя въп-
роса дали някои изречения, приемани в науката като неразчленими, всъщност не 
се отнасят към разчленимите. Приема се, че в редица случаи те притежават преди-
кативен център, изграден от поне една главна част и подсказан от езиковия кон-
текст. Следователно при част от изреченията, които са описвани като изразители 
на обобщена предикация, се установява, че тя, макар и в повечето случаи импли-
цитна, не е обобщена.  

Ключови думи: обобщена предикация, неразчленими изречения, утвърдител-
ни, отрицателни и подбудителни неразчленими изречения 
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The paper focuses on certain aspects of the predication in some one-word sentences 
in Bulgarian. Such sentences are communicative units which have no distinct main con-
stituents but are still able to express thoughts, ideas, etc. The study addresses the issue 
of whether certain units considered to be one-word sentences according to the linguistic 
tradition can actually be analysed as elliptical sentences or at least as one-word sen-
tences whose predicative centre consists of at least one main constituent that is retrieva-
ble from the context. The analysis of the empirical material shows that syncretic predi-
cation may prove a rarer linguistic phenomenon than is usually assumed.  

Keywords: syncretic predication, one-word sentences, affirmative, negative and im-
perative one-word sentences  

 
Неразчленимите изречения се характеризират с това, че в структурата 

им не може да се разграничат нито главни, нито второстепенни части. В 
състава им са включени единствено междуметия, частици или други думи 
с модална функция и неразчленими съчетания от думи. Този тип комуни-
кативни единици служат за обобщено предаване на дадено съобщение и за 
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изтъкване на отделни негови страни (вж. Русинов/Rusinov 1968; Георги-
ев/Georgiev 2000: 260; Пашов/Pashov 2013: 308).  

Целта на това изследване е да представи накратко спецификата на пре-
дикативността, присъща на разглежданите синтактични единици в съвре-
менния български език, след което да постави въпроса дали някои изрече-
ния, приемани в науката като неразчленими, всъщност не се отнасят към 
разчленимите. Допуска се, че в редица случаи те притежават предикативен 
център, изграден от поне една главна част и подсказан от езиковия кон-
текст и комуникативната ситуация. Следователно при част от изреченията, 
които са описвани като изразители на обобщена предикация, може да се 
установи, че тя, макар и в повечето случаи имплицитна, не е обобщена.  

При неразчленимите изречения не се обособява предикативното ядро 
от подлог и сказуемо, типично за стандартния тип прости изречения. Въп-
реки това е безспорно, че също притежават признака предикативност, 
разбиран като отнасяне на признак към предмет във времето и пространс-
твото. Предикатът е „ядрото на единицата информация“, но „… няма зна-
чение за осигуряване на категорията предикативност дали компонентите ѝ 
са осигурени езиково. Липсата на формален израз е само езикова иконо-
мия, но не непостигане на предикативността“ (Георгиева/Georgieva 2000: 
347). Като цяло при неглаголните изречения действат други средства за 
осъществяване на предикативността, като диалогичен характер на речта, 
интонация, словоред, контекст, ситуация на речевия акт. Ако изречението 
е изградено само от една непълнозначна дума, т.е. ако словесната форма е 
значително ограничена, решаваща роля за реализирането на комуникатив-
ността му играят именно езиковият контекст и ситуацията на общуването. 
Те осигуряват не само предикативността, но влияят и на останалите за-
дължителни признаци – модалността, граматическата оформеност и инто-
национната завършеност.  

Заради специфичното извършване на предикацията при неразчленими-
те изречения тя е наричана най-често обобщена, синкретична (понякога раз-
глеждана в отличие от имплицитната, скритата). Ст. Георгиев я представя 
по следния начин: „Предикативната основа на неразчленимите изречения 
е обобщена. По състав и съдържание тя не се съотнася с двете страни на 
предикативното отношение, а ги обединява най-общо…“ (Георгиев/Geor-
giev 2000: 260). Важно нещо, което отбелязва езиковедът, е, че не изразя-
ват цялостни съждения, но са пълноценни изречения със собствен синтак-
тичен модел, комуникативна определеност и вариативност, че не са не-
пълни изречения. На последното набляга и Р. Русинов: „…не могат да бъ-
дат отнесени към никоя категория прости изречения (едносъставни или 
непълни), тъй като простите изречения са винаги синтактически членими“ 
(Русинов/Rusinov 1968: 107). И добавя: „В тях мисълта се представя обоб-
щено, затова те са контекстово или ситуационно обусловени“ (Русинов/ 
Rusinov 1968: 109). И. Недев обяснява: „Те не разкриват мисъл, въпрос или 
подбуда чрез синтактична цялост, в която могат да се разпознаят части на 
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изречението (…), а изразяват непосредствена реакция или наподобя- 
ват звукове, издавани от хора, животни и предмети в природата…“ (Не-
дев/Nedev 1992: 39). Все пак изразяване на мисъл в словесна форма се из-
вършва (макар да се говори за липса на цялостност) и тази способност на 
неразчленимите изречения им осигурява комуникативност наравно с оста-
налите.  

Основна черта на предикативния признак е обвързването му с грама-
тическите категории лице и време. Когато изреченията нямат сказуемо или 
в състава на сказуемото не се включва глаголна форма (ако сказуемите са 
междуметни), времевите рамки на предикацията се уточняват от лексеми с 
темпорална семантика и от подчинени изречения за време. Конкретно при 
неразчленимите изречения се разчита на тези средства в по-широкото ези-
ково обкръжение. Това ги доближава до едносъставните именни, но само 
по начин на изразяване на предикацията, не и въз основа на нейната същ-
ност (Русинов/Rusinov 1968: 109).  

Р. Русинов пише, че предикативността на неразчленимите изречения е 
свързана преди всичко със сегашното време на изявителното наклонение, 
но при изреченията с подбудителен характер действието е предстоящо 
спрямо момента на говоренето. „Други темпорално-модални отношения 
тези изречения не могат да изразяват, защото са лишени от парадигмати-
чен ред“ (Русинов/Rusinov 1968: 111). Предикативността при неразчлени-
мите изречения, за разлика от тази при другите безглаголни изречения – 
едносъставните именни, се обвързва със съотношението между морфоло-
гичното и синтактичното време в околните изречения, но не се припокри-
ва непременно с него. В резултат на съполагането (юкстапозицията) като 
синтактичен механизъм за постигане на междуизреченско свързване (вж. 
Савова/Savova 2019: 21) предикацията в именното изречение от текста Из-
лязох да се разходя, но нищо не ме ободри. Хора, улици, шум се обвързва с 
миналия план, докато тази при последвало възклицателно изречение – Из-
лязох да се разходя, но нищо не ме ободри. Хора, улици, шум. Ех!, се отна-
ся само към сегашния момент (емоцията е валидна в момента на говорене-
то). Във връзка с това, че по-нататък изреченията, определяни като подбу-
дителни неразчленими, се представят като едносъставни сказуемни, се 
подхожда с известни резерви към идеята, че предикативността, изразявана 
чрез неразчленимите изречения, може да се обвърже с бъдеще време.  

По отношение на категорията лице се приема, че спецификата на 
обобщената предикативност не предполага обвързаност с нея. „За грама-
тическата категория „лице“ не може да се говори при неразчленимите из-
речения, които имат по-особен статут сред единиците на свързаната реч“ 
(Недев/Nedev 1992: 39).  

При по-внимателно вглеждане в някои от разновидностите на неразч-
ленимите изречения, описани в българската лингвистична литература, е 
възможно да се приеме и друг подход, който да покаже, че обобщената 
предикация в речта на българина е по-ограничено явление. Ако при раз- 
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познаването и класифицирането им не се тръгва единствено от лексико-
граматическия им състав, а винаги се взема предвид и контекстът, в който 
са употребени, може да се доловят разлики в на пръв поглед еднакви изре-
чения. При едни от тях предикативната основа наистина е обобщена, но 
при други е само изпусната и може недвусмислено да се възстанови от 
контекста. Възможно е при една от разновидностите (подбудителните, у 
Русинов – волево-подбудителните изречения) да се предположи, че всъщ-
ност дори е експлицирана. В такъв случай ще е по-логично да се говори за 
елиптични (непълни) и едносъставни изречения (елиптичните също може 
да са едносъставни или двусъставни).  

Разграничаването невинаги е лесно, защото изисква по-внимателно 
вглеждане в езиковото обкръжение. Ст. Георгиев например пише за два 
вида неразчленими изречения – синкретични и частични. „С и н к р е т и ч -
н и т е  неразчленими изречения се състоят от служебни думи и междуме-
тия или от пълнозначни думи с избледняло лексикално значение, придо-
били функция на непълнозначни. Тук принадлежат и образуваните с без-
лична предикативна дума без спомагателен глагол и уточняващите думи, 
детерминативи, като сигурно, непременно, именно, очевидно, наистина, 
може би и др.“ (Георгиев/Georgiev 2000: 260). А за частичните, наречени 
още сегментирани, Ст. Георгиев уточнява, че наподобяват словосъчета-
ния, предложно-именни съчетания или части на двусъставно изречение, но 
също са самостоятелни изречения, чийто модел обаче е излязъл от сферата 
на частите в разчленимите изречения и има своя продуктивност (Георги-
ев/Georgiev 2000: 261; вж. още Граматика/Gramatika 1983: 100–101). Както 
тук, така и в други изследвания някои примери са дадени вън от контекста 
си на употреба. Изключение прави следният: „Той си подаде главата отго-
ре и вика: От зелените! От зелените!“ (Георгиев/Georgiev 2000: 261). 
Всъщност оригиналният контекст позволява да се възстановят недвусмис-
лено изпуснатото сказуемо и неговото пряко допълнение, както и да се 
осъзнае подлогът: Таман речеш да посегнеш да си вземеш бюлетинка, той 
си подаде главата отгоре – пък и брадат беше – и ти вика: От зелените! 
От зелените!1 – т.е. От зелените бюлетини си вземи!  

За друг от предложените примери не е нужен контекст, тъй като се 
вижда, че принадлежи към една от разновидностите на едносъставните 
именни изречения: Какво недоверие! (Георгиев/Georgiev 2000: 261). Затова 
тук се приема, че терминът частични неразчленими изречения създава из-
вестна неяснота, тъй като понятието неразчленимост не предполага нали-
чие на степени. Ако се приеме обособяването на частични неразчленими 
изречения, това би означавало, че при тях се наблюдава и предикация от 
междинен тип.  

Класификацията на неразчленимите изречения се извършва предимно 
според целта на употребата им (вж. Недев/Nedev 1992: 74; Русинов/Ru-
sinov 1968: 112). По-специално внимание сред тях заслужават утвърдител- 
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ните и отрицателните. Вече стана ясно, че учените обикновено поставят 
акцент върху факта, че неразчленимите изречения не са непълни. С по-
нататъшните разсъждения това твърдение не се оспорва, а се допълва, за 
да се обясни и съществуващата противоположна позиция, за която пише и 
Р. Русинов. Той не е съгласен с Кр. Чолакова, според която самостоятелно 
употребените частици представят непълно изречение, и заявява: „Изрече-
ния, чиято структура е изградена с частици, няма никаква връзка с непъл-
ните изречения“ (Русинов/Rusinov 1968: 112). В този материал се заема 
позиция, която обединява двете схващания – изречения, изградени само от 
частица, може в подходящ контекст да функционират или като непълни, 
или като неразчленими. 

Прието е, че утвърдителните и отрицателните неразчленими изречения 
се състоят от частицата да или частицата не и по-рядко от синонимите им 
разбира се, несъмнено, тъй вярно, аха, защо не, как не, ами, на босия цър-
вулите и под. (Недев/Nedev 1992: 74; вж. още Русинов/Rusinov 1986: 12–
14). В диалогичната реч обаче, когато изречения с такъв състав са отговор 
на конкретен въпрос, категорично, без варианти могат да се възстановят 
изразителите на предикативното ядро – подлогът и сказуемото. А за елип-
тичните изречения се знае, че „съдържат в структурата си незаети синтак-
тични позиции на елементи със задължителна употреба, които се осмислят 
с помощта на широкия контекст или с помощта на ситуацията на речевия 
акт…“ (Недев/Nedev 1992: 227).  

Ако на въпроса Научи ли новината? се отговори Да, недвусмислено се 
разбира кой е предметът на мисълта (аз) и какъв признак му се приписва 
(научих). Налице е обвързване на предикативността с категорията лице, 
което се приема за невъзможно при неразчленимите изречения. Ако отго-
ворът е пълното утвърдително изречение Да, научих я, то няма да се разг-
лежда като две отделни предикативни единици, както би било например 
при отговор Да, но какво от това?. И с двете изречения (елиптичното и 
пълния му вариант) се предава една и съща цялостна мисъл за разлика от 
третия пример (сложно съчинено изречение).  

И. Недев приема, че „Утвърдителните и отрицателните неразчленими 
изречения могат да бъдат компоненти на сложни изречения“, и още – че 
заместват предходно изречение: „Значи ти разполагаш с вилата? – произ-
несе той. – Да, когато съм тука (Д. Димов) и „– Аз разполагам с вилата, 
когато съм тука“ (Недев/Nedev 1992: 74). Той нарича разглежданите не-
разчленими изречения заместители и пише, че с тяхната употреба се из-
бягва натрупването на повторения (Недев/Nedev 1992: 75). А избегнатото 
повторение в речта с цел езикова икономия е елипса. При това явление е 
ясно кои точно са изпуснатите лексеми.  

За съпоставка може да послужи опитът да се замени неразчленимо из-
речение с разчленимо, например при изречение – спонтанна емоционална 
реакция: Той видя как покривът се срутва. – Неее! Понеже няма обвърз- 
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ване с категорията лице, може да се предложат различни изречения, чрез 
които да се приписват различни предикативни признаци, като Това е 
ужасно! или дори Не го допускайте! и под., но никое от тях не може да 
„отгатне“ напълно обобщената мисъл, изразена чрез неразчленимото изре-
чение. Р. Русинов пише: „Освен това неразчленимите изречения не могат 
да бъдат трансформирани в разчленими, без да се измени цялостната им 
структура, а непълните винаги се разглеждат като съотносителни на съот-
ветните пълни, от които са получени“ (Русинов/Rusinov 1968: 109). Макар 
втората половина от твърдението да подсказва, че заместващите изречения 
са именно непълни, Р. Русинов категорично не е съгласен с това. Той спе-
циално подчертава, че неразчленимите изречения не може да се разглеж-
дат като еквиваленти на разчленими (и това, разбира се, е логично). Но 
като пише следното: „Някои автори не са склонни да признаят неразчле-
нимите изречения за синтактични структури, а ги определят като еквива-
ленти на изречения“ (Русинов/Rusinov 1968: 110), авторът не отчита, че 
противоречието се основава на неразграничаването на двете групи изрече-
ния. Заема становището, че няма изречения еквиваленти, а всички, изгра-
дени само от частица, са неразчленими. Твърде крайна е и позицията, че 
неразчленими изречения не съществуват.  

П. Радева, също като И. Недев, разглежда отрицателната частица не 
като еквивалент на цяло изречение в диалог, но вече забелязва факта, че 
такова изречение е непълно: „Отрицателните изречения могат да се разг-
леждат и по друг признак – липса или наличие на изпуснати части. […] 
Това се отнася най-вече за тези, при които отрицателната форма на глаго-
ла сказуемо е представена само от частица. Разбира се, това е възможно в 
контекст, например: – Тръгваме ли? – Не.“ (Радева/Radeva 2015: 32). Виж-
да се, че П. Радева дори приема частицата като част от сказуемото. Такова 
разбиране предполага, че елиптичните изречения от този тип имат две 
структурни разновидности – ако е заместено едносъставно изречение, как-
то е в примера на авторката, задължителната част (сказуемото) е частично 
изразена, а ако се замества двусъставно просто изречение, например – Пе-
тя дойде ли? – Не, налице ще са една изпусната главна част от предика-
тивното ядро (подлогът) и една частично изразена (сказуемото).  

Може да се допусне, че направеният извод се отнася за утвърдителни и 
отрицателни изречения, изразени и с други лексикални елементи, когато 
се намират в подобни контексти.  

– Добър ден – казва женски глас, – огладняхте ли?  
– И още как – отговаря Ангел. – Какво носите? (З. К.) 
Изразът и още как се присъединява към съобщителни изречения, как-

вото е изпуснато тук – Огладнях, и още как. Не може да бъде разбран, ако 
действието и лицето не са ясни от контекста (т.е. ако няма обвързване с 
категорията лице), а времето може да е различно от сегашното.  
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Възниква въпросът кои са в действителност неразчленимите утвърди-
телни и отрицателни изречения. Като приемем за разграничителен крите-
рий това, че не могат да бъдат заместващи, т.е. на тяхно място не може да 
се употреби едно-единствено изречение с недвусмислено разбирано пре-
дикативно ядро, към съответната разновидност трябва да се отнесат спон-
танните емоционални реакции. Например при получаване на подарък дете 
да възкликне Да! или когато някой е свидетел на нещо лошо, да извика 
Неее!  

Изречението Да може да се употреби като средство за повърхнинна 
текстова свързаност (създаващо по-често обобщителна връзка), без в него 
да е заложена емоция, например в средата на научно изложение: Да, но да 
продължим нататък, или в художествен текст: – Искам цял живот да се 
возя в тая кола! Да, ама по едно време нещо изстреля под капака (З. Е. 1.). 

Има някои по-особени употреби на разглежданите изречения, чрез ко-
ито се създават катафорични повърхнинни връзки: Не! Не! Този път ня-
маше да ѝ прости! (З. Е. 2.); Ами! Това значи да се признае по-слаб, да 
клекне. Ами! Ще го смаже този инат. Камъни ще я накара да прояде (З. 
Е. 2.). Твърде смело ще е да се твърди, че подчертаните изречения са за-
местители на тези, които ги следват, и че при тях може да се възстановят 
точно определени от контекста главни части. Те по-скоро остават в група-
та на неразчленимите изречения.  

Колкото до случаите, когато частицата да служи като отговор на чука-
не на врата (вж. Русинов/Rusinov 1968: 115, където тези изречения се раз-
глеждат като неразчленими с модален характер), може да се помисли дали 
не стоят по-близо до подбудителните изречения. Сам Р. Русинов пише, че 
те се използват в значение на влез. Това не ги прави много по-различни от 
едносъставните показателни изречения, образувани от частицата ето (със 
или без второстепенни части), основателно определяни от И. Недев като 
безподложни, макар по традиция да са описвани като разновидност на 
именните (безсказуемните, подложните) (Недев/Nedev 1992: 219). При тях 
контекстът е достатъчен, за да се изтълкуват еднозначно като глагол в по-
велителна форма. Езиковедът конкретизира, че частицата ето е синоним 
на повелителната глаголна форма виж, погледни, гледай, вижте. Логично 
е в списъка да се добавят повелителните форми и на други глаголи, като 
вземи, вземете. Безспорно се обвързват с категорията лице, което значи-
телно ги отдалечава от обобщената предикация. Например Дай ми доку-
мента. – Ето. (= Вземи.); Ето го баща ми. (= Виж/погледни баща ми). Но 
ако такова изречение последва разказ за събитие: Ето. Знаех си, че всичко 
ще приключи така; Ето, отново назрява конфликт или Ето, и какво 
следва сега?, лесно се вижда, че предикативността е обобщена, няма осъз-
наване на елементи от имплицитно представено предикативно ядро. Изре-
ченията тук са неразчленими.  
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Като подбудителни неразчленими изречения се определят тези, които 
са изградени само от „подбудителна частица (хайде, пшът, ст, дано, дий и 
под.) или от други думи, които функционират в речта като подбудителни 
частици (край, вън, марш и др.)“ (Недев/Nedev 1992: 75). Веднага се виж-
да, че размишленията могат да продължат по същия начин. Контекстът е 
решаващ за определянето на такива изречения като неразчленими. В слу-
чаите, в които действието, към което се подканя, се възстановява от пред-
ходния контекст, изречението е едносъставно безподложно (– Да отидем 
ли на кино? – Хайде. (= Хайде да отидем на кино), а когато може да се 
предположат повече варианти на изречения, които да се поставят на мяс-
тото на частицата, налице е обобщена предикативност (Хайде, хайде. Ни-
що не е непоправимо). При първата група сказуемото се обвързва най-вече 
с второто лице (може и с първото). Предикативните единици, изградени от 
частицата дано, които са с пожелателен характер, могат да се обвържат и с 
останалите лица. – Ще успеят следващия път. – Дано. (недвусмислено се 
разбира Дано да успеят).  

Едва ли е нужно да се коментира всяко езиково средство, описано в 
граматиките като възможна съставка на неразчленимо изречение. Предло-
жените размишления могат да се приложат и във връзка с останалите раз-
новидности на неразчленимите изречения, но за най-представителна група 
на този тип изречения трябва да се приемат възклицателните, докато поне 
за част от звукоподражателните например може да се помисли дали не из-
пълняват роля на междуметни сказуеми.  

След извършените наблюдения може да се заключи следното: 
1. Няма достатъчно основания да се приеме, че съществуват частично 

неразчленими изречения.  
2. Обобщената предикация е по-ограничено явление в речта ни, откол-

кото обикновено се приема. Проявата ѝ чрез неразчленимите изречения я 
обвързва със сегашното време и не я обвързва с категорията лице. Тук се 
приема и че подчинените обстоятелствени изречения за време в изречения 
отговор, изградени само от утвърдителна/отрицателна частица, могат да 
придружат само заместващи, т.е. елиптични изречения (– Да отидем ли до 
магазина? – Да, когато приключите с чистенето), и не могат да послужат 
за времеви ориентири при неразчленимите изречения.  

3. Тъй като еднакви по състав еднословни предикативни единици може 
да имат различна структура (подсказана от контекста на употреба), която 
се осмисля по-трудно заради избягващите повторения елипси, се пораждат 
разногласията по въпроса дали съставените от утвърдителни и отрицател-
ни частици са непълни изречения, или не са. Всъщност става дума за про-
ява и на двата типа.  

3.1. Неразчленимите изречения не може да се разглеждат като непъл-
ни, но в науката част от непълните понякога се разглеждат като неразчле-
ними.  
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3.2. Т.нар. заместващи изречения не са неразчленими, а имат точно оп-
ределена структура. При тях не може да се говори за обобщена предика-
ция. Такива са много утвърдителни и отрицателни изречения, съставени 
единствено от частици (а и не само).  

4. Разгледаните подбудителни изречения трябва да се приемат като ед-
носъставни сказуемни определенолични изречения. При тях действието е 
ясно и се обвързва с категорията лице. Същите лексикални елементи, кои-
то ги изграждат, могат в друг контекст да образуват неразчленими изрече-
ния, но тогава няма да са подбудителни.  

5. Най-представителната група на неразчленимите изречения са спон-
танните емоционални реакции, при които обобщената предикация не дава 
възможност да се заменят с точно определено разчленимо изречение.  

 
БЕЛЕЖКА / NOTE 

1 Примерът е извадка от драмата „Боряна“ на Й. Йовков. 
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