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КОНЮНКТИВ
ОБРАЗУВАНЕ
От индоевропейски са познати два вида образуване на конюнктив – с
кратък и дълъг вокал.
I.

К ОНЮНКТИВ

С КРАТЪК ВОКАЛ

-e/o- се среща при атематични глаголи

и има пълна степен на корена. Завършеците -sei"/-sei в по-стари надписи са
se"/ se1 (ei[domen, ceuvomen, pauvsomen, teivsomen, iJlasovmeqa).
Подобно на тях са образувани и формите:
katabhvomen (= katabw'men, katabaivnw)
gnwvomen (= gnw'men, gignwvskw)
blhvetai(= ejblhvmhn/ ejbalovmhn)
damhvete (damavzw)
sthvomen (= stw'men, i{sthmi)
kichvomen (= kivcwmen, act. kicavnw или kichvw)
Конюнктивът с кратка гласна е най-често срещан в сигматичния аорист
у Омир и останалите диалекти, освен в атически2.
bhvsomen - baivnw, ajlghvsete - ajlgevw, saw'somen - saovw, ajmeivyetai - ajmeivbw,
йон. poihvsei - poievw, еол. ajpopevrassei - peravw
Явяват се отделни форми в Омировия перфект:
ei[domen = eijdw'men (oi[da, зная)
ei[dete = eijdh'te (oi[da)
pepoivqomen - от pevpoiqa
II. К ОНЮНКТИВ

С ДЪЛЪГ ВОКАЛ
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на –w/h- в тематичните глаголи, който

удължава гласната от основата:
fevrwmen, fevrhte < fevromen, fevrete
1

ibidem
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3
Бешевлиев, В. Историческа граматика на гръцкия език, ІІ Морфология, София 1943, стр.
160.
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e[cwsi < e[cousin
i[dwmen < ei[domen
Под влиянието на индикатива окончанията *-h" и *-h се променят в h/"
и -h/". По-късно те преминават и в аориста. Дори у Омир се появяват
тематично образувани форми. При глагола eijmiv откриваме само такива
форми: e[wmen > w\men. При други глаголи - qhvomen/ qhvh/", sthvomen/ sthvh/",
sthvwsi, pauvswmen.
С metathesis quantitatis са образувани следните форми:
sthvomen > stevwmen = stw'men
qhvomen > qevwmen = qw'men
(йон.) luqevwmen - luqw'men
*eijdhvw, *eijdhvwsi > eijdevw, eijdevwsi (йон.) – от oi[da
При малко глаголи конюнктивът се образува само с удължаване на
гласната:
критски. - dunāmai, аркадски. - istātoi

ЛИЧНИ ОКОНЧАНИЯ ЗА INDICATIVUS И CONIUNCTIVUS
(ПЪРВИЧНИ)4
Activum
1 sg. -mi (ие. –mi) се намира само при глаголи от второ спрежение (eij-miv,
divdw-mi, fh-miv, deivknu-mi). Това окончание се пренася върху verba contracta в
лесбоски, тесалийски, аркадски, кипърски и беотийски, както и върху
конюнктиви на глаголи от първо спрежение (kavlhmi, poiveimi) Глаголите от
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Smyth, H. W., Greek Grammar, Cambridge, 1956, p. 153 – 154, Бешевлиев, В.,
Историческа граматика на гръцкия език, ІІ, Морфология, София, 1943 г., 89 – 97 стр.
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първо спрежение нямат окончание и просто удължават тематичната гласна
(luvw, leivpw)5.
2 sg. -si (ие. – si) Открива се в Омировия език - ejs-siv < *es-si (2 sg.) от
глагола eijmiv. Вероятно е така и във fhv/" (от fhmiv). Атическото ei\ (ще вървиш)
идва от ej-si (*esi); luvei" < luve-si. Конюнктивът следва аналогията на
индикатива, но с дълга тематична гласна: tiqh/'" < tiqev-h/".
3 sg. -ti (ие. -ti) се открива при глаголи от второ спрежение: ejs-tiv, tivqh-si <
tivqh-ti (дор.) В конюнктив - luvh, tiqh/' - като luvei, само че с дълга тематична
гласна, а в Омир за някои от формите на тематичните глаголи се използва
окончанието -si (a[gh/si, e{lh/si, lavqh/si)6.
1 pl. Окончанието в западногръцките диалекти за всички времена и
наклонения е -me", а в останалите -men (fevromen). Окончанието -me" може би
е първично, но няма сигурни свидетелства за това.
2 pl. Във всички гръцки диалекти се явява окончание -te (ejs-te, fevre-te)
3 pl. (ие. -énti/ -ónti, -nti) Когато окончанието е било под ударение, се е
използвало –énti/ ónti, а когато не е било -nti. Първичното окончание –énti/
ónti се пази в дорийски - luvonti, докато в атически става luvousi, ejntiv = eijsiv.
Първичното –nti се пази само в тематичните глаголи. В дорийски няма
промяна – fevronti, a[gwnti, беотийски – kavleonqi, e[cwnqi. В конюнктив luvwsi < luvw-nti, tiqw'si < tiqev-nti, poiw'si < poiw'-nti (дор.). Много форми на
глаголи от второ спрежение са образувани със суфикс -anti, поради
изчезване на n и удължаване, като tiqevasi < tiqev-anti.
1, 2, 3 dual. – окончанието за 1 pl. рано замества това за 1 dual. Първичните
окончания за 2 и 3 също изчезват и се заместват от вторичните (-ton)
Medium

5
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Според Бешевлиев първичното окончание за 1 sg. е -w (ие. – ō), вж. 89 стр.
Вж. Бешевлиев, В. Историческа граматика на гръцкия език, ІІ Морфология, София 1943
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1 sg. -mai се явява при всички глаголи (fevro-mai, coni. fevrw-mai). Повечето
учени смятат, че окончанието е получено чрез кръстосване на окончанията –
mi с -ai7.
2 sg. -sai (ие. -sai) пази -" в перфектината форма на всички глаголи (levlu-sai,
pevfan-sai) и в презенса на глаголите от второ спрежение (tivqe-sai).
Навсякъде другаде -" изпада между гласните, както в luvh/ или luvei < luve-sai;
luqhvsh/ или luqhvsei, fanh/' < faneve-sai. Конюнктив – qh/' < qhe-sai, dw'/ <
dwvh-sai, h/| < e{h-sai, filh'/ < filevh-sai, luvh/ < luvh-sai, fhvnh/ < fhvnh-sai, dhloi' <
dhlovh/ < dhlovh-sai.
3 sg. -tai (ие. -tai) – fevre-tai, tivqe-tai, coni. – ajmeivye-tai, maivnh-tai.
1 pl. -meqa (ие. -medhə) В епоса и драмата суфиксът -mesqa често е
употребяван вместо –meqa (boulovmesqa, ejpistavmesqa). Смята се, че
окончанието е образувано по аналогия с 2 pl. -sqe.
2 pl. -sqe (ие. -dhwe) - fevresqe, но " изпада между 2 съгласни – h[ggel(s)qe.
Според някои изследователи първичното окончание е било -qe, но се е
получило погрешно отделяне (e[zws-qe) по аналогия (e[zw-mai).
3 pl. -ntai (ие. -ntai) След съгласни се запазва, а след гласни се променя в atai (от сонантното n), coni. – e{pwn-tai.
1 dual. -meqon - известни са само 3 примера (от Омир и Софокъл).
2 dual. -sqon и 3 dual. -sqhn са образувани според активните окончания.

КОНЮНКТИВ ПРИ ГЛАГОЛИ ОТ ПЪРВО СПРЕЖЕНИЕ8
Coniunctivus Praesentis
Activum
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Презентният конюнктив прибавя окончанията за главни времена към
основата с дълга тематична гласна: luvw, -h/", -h/; tima/'" (= timav-h/"), tima/' (=
timav-h/), faivnwmen, -hte, -wsi (< -wnti).
Medium
Образува се като актива - luvwmai, luvh/ (= luvh-sai), luvh-tai; fainwv-meqa,
faivnh-sqe, faivnw-ntai.
Coniunctivus Aoristi Primi et Secundi
Activum et Medium
Дългата тематична гласна –w/h- е заменила a на индикатива и формите
са образувани като презентния конюнктив: luvsw, luvswmai, fhvnw, fhvnwmai.
Няколко глагола от първо срежение образуват втори аорист без тематична
гласна (атематичен аорист), както глаголите от второ спрежение: (gignwvskw).
Passivum
Kонюнктивът прибавя –w/h- към аористната основа и характеристиката
-qe или –e и контрахира: luqw', -h/'", -h/'", < luqevw, -evh/", evh/; fanw', -h/'", h/'" <
fanevw, eh/". evh./
Coniunctivus Perfecti Primi et Secundi
Activum
Перфектният конюнктив най-често се образува описателно от part. pf.
act. и глаголът eijmiv в конюнктив: wj\, h/\", h/\; например lelukw;" w\, gegrafw;" w\,
lelukovte"

w\men,

gegrafovte"

w\men.

От

описателните

форми

има

засвидетелствани само 1 и 3 sg. и 2 и 3 pl. Обикновеният перфектен
конюнктив (leluvkw, gegravfw) се среща много рядко. Простата форма е
получена чрез заместване на тематичната гласна –w/h- с a в перфектната
основа. От глаголите от първо спрежение са засвидетелствани само
единствено число и 3 pl.
Medium
Най-често се образува описателно от part. pf. med. + конюнктива на
глагола eijmiv, напр. lelumevno" w\.

6

КОНЮНКТИВ

ПРИ ГЛАГОЛИ ОТ ВТОРО СПРЕЖЕНИЕ

9

Coniunctivus Praesentis
Activum
Атическата форма tiqw' е получена от контракция със слабата основа,
към която се прибавя тематична гласна –w/h- : tiqevw, - evh/", evh/, tiqevwmen,
-evhte, -evwsi; didovw, -ovh/", -oh/, didovwmen, -ovhte, -ovwsi; iJstw' < iJstevw. Глаголите
на –numi обикновено образуват конюнктив като глаголи от първо спрежение:
deiknuvw, uvh/", -uvh/.
Medium
По подобен начин са образувани формите от tiqevw-mai, tiqevh-(s)ai,
didovw-mai, didovh-(s)ai, iJstevw-mai, iJevh-(s)ai. Глаголите на -numi образуват
coni. praes. med. като тези от първо спрежение (luvwmai).
duvnamai – мога, ejpivstamai (знам), krevmamai (вися) и a[gamai (чудя се)
прибавят –w/h- на мястото на гласната от основата, така че не се получава
контракция: dunvwmai, duvnh/, duvnhtai, dunwvmeqa.
Свидетелствата за форма -uvtai при глаголите на –numi се срещат много
рядко: rJhvgutai (Hipponax 19), cf. diaskedavnnutai (P. Ph. 77b).
Coniunctivus Aoristi
Activum et Medium
Глаголите divdwmi, tivqhmi, i{hmi и i{sthmi образуват аорист в единствено
число, добавяйки суфикс –k и лични окончания: e[qhka, e[dwka, h{ka, За
множествено и двойнствено число, както и в другите наклонения се
използват формите на втория аорист.
Coniunctivus Aoristi Secundi
Activum et Medium
Всички форми във втори аорист са резултат от контракцията на
тематичната гласна със слабата гласна от основата. Примери: qw' < qevw, qevh/",
9

ibidem, p. 207 – 210.
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qevh/, qevwmen; w| < e{w, e{h/", e{h/, e{wsi; dw' < dovw, dovh/", dovh/; stw' < stevw, stevh/",
stevh/.
ejpriavmhn става privwmai с –w/h- на мястото на крайната гласна от
основата.
Coniunctivus Perfecti Primi et Secundi
Activum et Medium
eJsthkw и eJstw' се появяват в прозата и поезията, eJsthkwv" w\ - в прозата.
Медиумът не се среща в атически текстове.

Н Е П Р А В И Л Н И Г Л А Г О Л И О Т В Т О Р О С П Р Е Ж Е Н И Е 10
eijmiv– образува конюнктив тематично, като глагол от първо спрежение –
i[w, i[h/". В Омировия език конюнктивът е e[w < *ejsw, e[wmen < ejswmen, в
дорийски i[wnti, w\nti, беотийски i[wnqi.
i{hmi - coni. praes.: iJw', iJh'/" < iJeJh/"; coni. aor.: w|, h|/" < -e{ -w, -e{ -h/". У Омир
се срещат форми на конюнктив meqeivw, meqhvh/, ajfevh/, meqw'men. i{hmi у Омир
обикновено е с кратко i.
fhmiv – конюнктивът се образува като при глаголите от първо
спрежение - fw' < fhvw11
h|mai (kavqhmai) – в атическата проза на мястото на h|mai се използва
kavqhmai.
kei'mai – В конюнктив и оптатив kei- става ke- пред вокал12.
crhv – всъщност това е съществително име, което означава “нужда”, и
което се е сляло със спомагателния глагол eijmiv - crh'/ < crh; + h/\
oi\da - в конюнктив гласната e от разширената основа се слива с
конюнктивните завършеци13.
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ibidem, p. 212 - 217.
Милев, А., Михайлов, Г., Старогръцка граматика, София, 1979, стр. 157.
12
Гласните i и u от дифтонгите често пъти изчезват пред гласна и се превръщат в
полувокали, които не се изписват: uJov" < uJiov", boov" < bouv" gen.
13
Милев, А., Михайлов, Г., Старогръцка граматика, София, 1979, стр. 153.
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За

спрежението

на

неправилните

глаголи

в

конюнктив

вж.

приложението.

У П О Т Р Е Б А Н А К О Н Ю Н К Т И В А 14
Както в индоирански, така и в старогръцки конюнктивът първоначално
се употребява за предаване на едно субективно очаквано събитие
(prospectivus), както и за желано събитие (voluntativus). В староиндойски и в
двата случая се употребява отрицание ná, по-късно māv за волунтативната
употреба; на старогръцки ouj и mhv се разпределят още от самото начало към
двете употреби. Само в проспективния конюнктив може да има модална
частица, която става постоянно явление в подчинените изречения след Омир,
докато в главни изречения се замества с indicativus futuri. В класическо време
конюнктивът с a[n е характерен основно за подчинените изречения, като след
исторически времена по правило се замества с optativus obliquus. Конюнктив
без a[n, често въвеждан с a[ge и fevre има смисъл на подкана и забрана в
главни изречения, но се появява и в подчинени. В подчинените изречения
разликите между лицата минават на заден план и mhv може да бъде общо
отрицание, при което ясната разлика между употребата на видовете
конюнктив се заличава. 2 и 3 лице се свързват с проспективната употреба, а 1
лице – с волунтативната.
1.

Coniunctivus prospectivus (oтрицание - ouj). Обозначава субективно

очакване на говорещия, докато indicativus futuri изразява гледна точка, че
нещо ще бъде сигурно в бъдещето. При Омир проспективният конюнктив е
още жива конструкция със или без модална частица, но по-късно в редица
подчинени изречения, където неговото значение избледнява, обикновено се
среща в 1 и 3 лице, рядко във 2.
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Kühner, R., Blaß, Fr., Ausführliche Grammatik der giechischen Sprache. 1. Bd. 1890,
Hannover und Leipzig, p. 309 – 319.
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a.

В главни изречения у Омир проспективният конюнктив рядко е

утвърдителен, обикновено е отрицателен.
Kai; potev ti" ei[ph/sin... : $Ektoro" h{de gunhv. (Z 459-460)
И някога някой ще каже… “Това е жената на Хектор.”
ouj gavr tiv" me bivh/ ge e{kw;n ajevkonta divhtai (Н 197)
Никой няма да ме прогони със сила pone против волята ми
ouj gavr pw toivou" i[don ajnevra" oujde; i[dwmai (А 262)
Вече такива мъже не съм виждал и няма да видя
oujk e[sqV ou{to" ajnh;r diero;" broto;" oujde; gevnhtai ( z 201)
Няма сред живите смъртен и няма тепърва да има
b.

У Омир и в по-късни автори се използва особено за възклицания.

По-свободна употреба е засвидетелствана отново в койне.
tiv pavqw tlhvmwn_ (Aristoph. Pl. 603)
О, нещастната аз!
c.

Проспективният конюнктив с модална частица в главно изречение

се среща само у Омир.
e[k toi ejrevw...: h|/" uJperoplivh/si tavc! a[n pote qumo;n ojlevssh/ (А 205)
ще кажа... : заради тази дързост скоро ще загуби живота си.
th;n me;n ejgw;... pevmyw, ejgw; dev k! a[gw Brishivda (A 184)
аз... ще я пратя, ще отведа Бризеида
plhqu;n d! oujk a[n ejgw; muqhvsomai oujd! ojnomhvnw, oujd! ei[ moi... ei[ mhv ktl. (B 488)
Всички не бих изброил, нито бих изредил имената, дори...
mhtivsomai... su; dev ken kako;n oi\ton o[lhai (G 415 f)
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Ще направя да загинеш от жалка смърт/ ще ти причиня позорна смърт
d.

Проспективният конюнктив се използва в подчинени изречения, за

да обозначи глаголно действие, чието осъществяване е очаквано в
настоящето или бъдещето, по-рядко в миналото. Конюнктив стои в
подчинени изречения, както, когато значението изисква това, така и при
замяна на други наклонения. Проспективният конюнктив се явява рядко в
косвени въпроси, в относителни изречения, в нерелативни темпорални
изречения с ejpeiv и privn, в условни и отстъпителни изречения. Като
проспектив се тълкува и конюнктивът в утвърдителни финални изречения,
особено с wJ" и o{pw" (където може да имаме indicativus futuri). Освен при i{na
и при често срещаните у Омир изречения за сравнения, модалната частица
може да присъства навсякъде, като в атическата проза тя дори отчасти е
необходима (в относителните изречения и при o{pw"). mhv става общо
отрицание само на волунтативния конюнктив, поради което проспективното
значение губи ясните си граници. И докато в по-ранната епоха времето на
управляващия глагол няма значение, в класичско време в подчиненото
изречение се използва конюнктив, когато управляващият глагол е в главно
време. Когато verbum regens е в историческо време, вместо конюнктив стои
optativus obliquus. При косвени въпроси стои проспектив със или без модална
частица след главно и историческо време, но рядко и по общоприетия начин
се среща само в единични примери.:
oujk a[n dh; Trw'a" me;n ejavsaimen kai; !Acaiou;" mavrnasq! oJppotevroisi path;r Zeu;"
ku'do" ojrevxh' (E 33)
Няма ли ний да оставим троянци сами и ахейци
с бой да решат кого промислителят Зевс ще прослави?
ouj dhnaio;" o{" ajqanavtoisi mavchtai (E 407)
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че кратколетен е смъртният, който с безсмъртни се бори.
froneuvsi toi'! oJkoivois! ejgkurevwsin ejrgmasin (Archil. 68, 3 D.)
и са разумни толкова, с каквито дела се занимават
2.

Coniunctivus voluntativus отрицава с mhv. Означава не само желание на

говорещия, което е в сила за самия него (1 sg.), но и подбуда за други лица (2
и 3 pl.). Само в първия случай искащият е лице, обозначено с лично
окончание. Употребата на първите лица на конюнктива се обуславят от
липсата на такива при императива. Вторите и третите вървят паралелно с
императива, но основно се употребяват с mhv като прохибитив.
a.

В тесен смисъл волунтативният конюнктив в 1 sg. почти само в

аорист се използва за волеизявление на говорещия, който влиза във взаимна
зависимост с някой друг (старогръцки, староиндийски и авестийски).
ejpivscet!, aujdh;n tw'n e[swqen ejkmavqw (Eur. Hipp. 567)
реших да разуча подробно езика/ говора
mh; dh't! ajdikhqw' (Soph. OC 174)
не бъдете несправедливи с мен!
b.

В конюнктив 1 dual. и pl. във всички времеви системи може да се

предаде общо волеизявление. Обикновено обаче с 1 dual. и pl. говорещият
подбужда другите да предприемат заедно с него някакво действие и по-рядко
да споделят някакво състояние (coniunctivus adhortativus).
ajll! wJ" tavcista pro;" povlin speuvswmen, w\ Filou'rge (Aristoph. Lys 266)
Да се втурнем бързо към града, Филурге
c.

2 и 3 лице на coniunctivus aoristi (с отрицание mhv ) от Омир нататък

представлява забрана, насочена към един човек (coniunctivus prohibitivus).
ajlla; mhv m! ajfh/'" e[rhmon ou{tw cwri;" ajnqrwvpwn stivbou (Soph. Phil. 486)
Не ме оставяйте на този пустинен бряг, далеч от хората!
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mhde;n ajqumhvshte (X. А. 5. 4. 19.)
не падайте духом!
mh; toivnun ti" oi[htai (= mh; oijwvmeqa) (P. L. 861 E)
нека никой не помисли
d.

Утвърдителните 2 и 3 лице в главно изречение със значение на

молба са засвидетелствани за елинистическо време, в което отслабването на
оптатива може да предизвика несигурност на конюнктивната употреба.
e.

Прохибитивните изречения още доста рано при промяната на

ритъма започват да се употребяват като подчинени – отрицателни финални
изречения и изречения с verba timendi. Не толкова значим е волунтативният
конюнктив във финални изречения със съюзи i{na, wJ", o{pw", o[fra и особено
няма значение в утвърдителни изречения, в които има проспективен
конюнктив. Все пак конюнктив в подчинени изречения с i{na, wJ", o{pw", mhv и
i{na mhv все повече се превръща във външен знак за подчиненост (несъмнено в
замяна на optativus obliquus) в противовес на самостоятелни прохибитивни
изречения, които в най-стария гръцки имат само coniunctivus aoristi. От Омир
нататък отрицателните и утвърдителните финални изречения и изреченията с
verba timendi съдържат и coniunctivus praesentis.
f.

При несигурни, съмнителни, нежелателни преки въпроси, на които

често не се очаква отговор, от Омир нататък стои в 1 лице, основно в sg..
Отрицанието е mhv ouj. У Платон и Демостен се явява и в 3 лице, особено с
ti", като заместник на ejgwv.
ajlla; mh; oujc ou{tw" e[ch/ (P. Crat. 436 b)
но това може да не е вярно
g.

От 5 в. нататък в йонийски и атически mhv, обикновено с coniunctivus

praesentis (има отрицание mhv ou)j, се използва за изразяване на внимателно
твърдение, наравно с optativus с a[n, по-често с иронична отсянка.
ouj mh; lhrhvsh/" (Ar. Nub. 367)
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не говори глупости!
h.

чрез прибавянето на второ отрицание (mhv ouj) от 5 в. нататък се

изразява силно отрицателно твърдение.
ou[ ti mh; fuvgh/ movron (Aesch. sept. 199)
не може да избегне съдбата си
i.

ouj mhv с coniunctivus aoristi, отначало само в атически, изразява силна

забрана, въпреки че в надеждните ръкописи се изписва “ouj mhv…” т.е. става
въпрос за прохибитив, пред който има самостоятелно “не”.
ouj mh; skwvyh/" (Aristoph. Nub. 296)
не се присмивай
j.

Вместо mhv с конюнктив в по-късния йонийски и атически може да

стои самостоятелно подчинено изречение с o{pw" mhv (за да не), в койне i{na mhv.
o{pw" tou'to mh; didavxh/" mhdevna (Aristoph. Nub. 824)
за да не поучаваш никого
k.

Изолиран е аркадският пример, в който модалната частица се явява

след стар конюнктив на -wn, по модел на прескриптивния оптатив.
3.

Coniunctivus adhortativus – обикновено се среща в 1 pl., като чест е

предшествано то fevre (dhv), a[ge (dhv). 1 sg. в отрицателни изречения (рядко
срещани, и от в поезията) може да изрази предупреждение или заплаха.
Coniunctivus adhortativus компенсира липсата на първо лице в императив.
nun' i[wmen kai; ajkouvswmen tou' ajndrov" (P. Prot. 314 b)
нека сега да изслушаме човека
4.

Coniunctivus deliberativus (prae. aor.)се използва при въпроси, когато

говорещият пита какво да прави или да каже. Отрицава с mhv. Въпросът не се
отнася към бъдещ факт, а до това какво е добре да се направи или каже, с
оглед на обстоятелствата. В атически самостоятелната употреба се въвежда с
bouvlh// bouvlesqe. Почти винаги делиберативният конюнктив се повтаря или
паралелно с него има втори въпрос.
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ei[pwmen h] sigw'men; (E. Ion 758)
да говорим или да замълчим?
bouvlei soi ei[pw; (P. G. 512 d)
искаш ли да ти кажа?
5.

Coniunctivus obliquus съществува само в най-стария гръцки, като в по-

късното развитие на него съответства optativus obliquus. Дори в подчинени
изречения конюнктивите запазват поменатите си по-горе значения. Въпреки
че тези употреби са малко по-меки, отколкото в главни изречения, в
подчинените изречения съюзите или относителните местоимения са тези,
които определят значението, докато конюнктивът най-накрая започва да се
употребява чисто традиционно в подчинени изречения – факт, предизвикан
от установилата се употреба на optativus obliquus. В подчинени изречения с
модална частица тя е по-важна от конюнктива, освен когато не се слее със
съюза: ejavn, ejpeidavn, o{tan. От койне нататък i{na с конюнктив получава
широко разпространение.

