
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Редуцирано състояние на темпоралната система при неутрализация на признака 
‘предходност’ (РС-1) 
 

Плусквамперфект    Имперфект 
                   Х.Слх'.Инд.Пр                  Х.Слх'.Инд.Пр' 

 
      Сегашно време    
               Х.Слх'.Инд'.Пр' 
       Инди- 
                                                      ректност 
              
              
 
                   Бъдеще в миналото 
            Х.Слх.Инд.Пр' 
 
                                          
                                        Перфект-                          Следход- 
     ност           ност        Бъдеще предварително  
 Перфект           в миналото 

Х.Слх'.Инд'.Пр         Х.Слх.Инд.Пр 
 
  
 
 
 
         Бъдеще предварително         Бъдеще време 
                  Х.Слх.Инд'.Пр                       Х.Слх.Инд'.Пр' 

 
        Фиг. 2  

 
Легенда: горен десен кръг – ‘индиректност’, долен ляв кръг – ‘перфектност’ (предварителност),  долен десен 
кръг – ‘следходност’; Х – общо основание за сравнение като съвкупност от еднакви други признаци; Слх – 
‘следходност’; Инд - ‘индиректност’; Пр -‘перфектност’ (‘предварителност’). 
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Редуцирано състояние на темпоралната система при неутрализация на признака 
‘следходност (РС-2) 
 
 

Незаета клетка (Пл3)         Незаета клетка (Ао2)     Имперфект 
                 Х.Прх.Инд.Пр                Х.Прх.Инд.Пр'        Х.Прх'.Инд.Пр' 

 
     Сегашно време    
             Х.Прх'.Инд'.Пр' 
      Предход-               Инди- 
 Аорист                   ност                       ректност 

Х.Прх.Инд'.Пр'           
              
 
                     
              
 
       Плусквамперфект2                                           
       Х.Прх.Инд'.Пр                                    Перфект-                            
     ност                        Плусквамперфект  
                Х.Прх'.Инд.Пр   
          
 
  
 

Перфект           
Х.Прх'.Инд'.Пр       

                     
                  

 
        Фиг. 3  

 
Легенда: Горен ляв кръг – ‘предходност’, горен десен кръг – ‘индиректност’, долен ляв кръг – 

‘перфектност’ (предварителност); Х – общо основание за сравнение като съвкупност от еднакви други 
признаци; Прх – ‘предходност’; Слх – ‘следходност’; Инд - ‘индиректност’; Пр -‘перфектност’ 
(‘предварителност’). 
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Редуцирано състояние на темпоралната система при неутрализация на признака 
‘индиректност (РС-3) 

 
                 Аорист 

                     Х.Прх.Слх'.Пр'   

 
      Сегашно време    
               Х.Прх'.Слх'.Пр' 
       Предход-                    
       ност                          
             
               
 
                    
             
 
Плусквамперфект2                                           
Х.Прх.Слх'.Пр                                        Перфект-                          Следход- 
     ност              ност        Бъдеще време  
            Х.Прх'.Слх.Пр'  
           
 
  
 
 
 

            Перфект               Бъдеще предварително  
     Х.Прх'.Слх'.Пр                 Х.Прх'.Слх.Пр 

 
        Фиг. 4  

 
Легенда: Горен ляв кръг – ‘предходност’, долен ляв кръг – ‘перфектност’ (предварителност),  долен десен 
кръг – ‘следходност’; Х – общо основание за сравнение като съвкупност от еднакви други признаци; Прх – 
‘предходност’; Слх – ‘следходност’; Пр -‘перфектност’ (‘предварителност’). 
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Редуцирано състояние на темпоралната система при неутрализация на признака 
‘перфектност (РС-4) 

 
 

Незаета клетка (Ао2)     Имперфект 
                  Х.Прх.Слх'.Инд        Х.Прх'.Слх'.Инд 

 
      Сегашно време    
               Х.Прх'.Слх'.Инд' 
        
 Аорист      Предходност               Индирект- 

Х.Прх.Слх'.Инд'     ност      
             
                   Бъдеще в миналото 
            Х.Прх'.Слх.Инд 
 
                                          
                                                                                      Следход- 
                            ност         
               
              
 
  
 
 
 
                   Бъдеще време 
                                      Х.Прх'.Слх.Инд' 

 
        Фиг. 5  

 
Легенда: Горен ляв кръг – ‘предходност’, горен десен кръг – ‘индиректност’,  долен десен кръг – 

‘следходност’; Х – общо основание за сравнение като съвкупност от еднакви други признаци; Прх – 
‘предходност’; Слх – ‘следходност’; Инд - ‘индиректност’. 
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Редуцирано състояние на темпоралната система при неутрализация на признака 
‘индиректност’ и ‘следходност’ (РС-5) 

 
     Аорист   

                     Х.Прх.Пр'         

 
      Сегашно време    
               Х.Прх'.Пр' 
      Предход-                 
                                    ност                         
               
               
 
                     
              
 
Плусквамперфект2                                          
Х.Прх.Пр                                                Перфект-                            
     ност                       
             
             
 
  
 
 

Перфект 
       Х.Прх'.Пр 

 
 
        Фиг. 6  
 

Легенда: Горен кръг – ‘предходност’, долен кръг – ‘перфектност’; Х – общо основание за сравнение 
като съвкупност от еднакви други признаци; Прх – ‘предходност’; Пр – ‘перфектност’. 
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Редуцирано състояние на темпоралната система при едновременната 
неутрализация на признаците ‘индиректност’ и ‘перфектност’ (РС-6) 

 
 

Аорист             
     Х.Прх.Слх'   

 
      Сегашно време    
               Х.Прх'.Слх' 
      
     

Предход-                                             
ност 

             
 
                     
              
 
                                        
                                                            Следход- 
                        ност        Бъдеще време  
             Х.Прх'.Слх 
             
 
  

 
 

        Фиг. 7  
 

Легенда: Горен кръг – ‘предходност’, долен кръг – ‘предходност’; Х – общо основание за сравнение 
като съвкупност от еднакви други признаци. Прх – ‘предходност’; Слх – ‘следходност’. 
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Редуцирано състояние на темпоралната система при едновременна 
неутрализация на признаците ‘следходност’ и ‘перфектност’ (‘предварителност’) (РС-
7) 

   Незаета клекта (Ао2) 
                     Х.Прх.Инд        

 
      Сегашно време    
               Х.Прх'.Инд' 
                        
                                                             
               
               Предход-          
     ност   Индирект- 
                ност      
              
 

Аорист                                          
Х.Прх.Инд'                                                                             

                             
             
             
 
  
 
 

Имперфект 
       Х.Прх'.Инд 

 
 
        Фиг. 8  
 
Легенда: Десен кръг – ‘предходност’, ляв кръг – ‘индиректност’; Х – общо основание за сравнение като 
съвкупност от еднакви други признаци; Прх – ‘предходност’; Инд – ‘индиректност’. 
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Редуцирано състояние на темпоралната система при едновременна 
неутрализация на признаците ‘индиректност’, ‘следходност’ и ‘перфектност’ 
(‘предварителност’) (РС-8) 
 

 
      Сегашно време    
               Х.Прх' 
                        
                                                             
               
               Предход-          
     ност     
                    
              
 

Аорист                                          
Х.Прх                                                                             

                             
             
             
 
  
 

 
        Фиг. 9  
 

Легенда: Х – общо основание за сравнение като съвкупност от еднакви други признаци; Прх – 
‘предходност’. 
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