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Данни за дисертанта
Никола  Кръстев  е  магистър  по  специалност  „Испанска  филология“  в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2005 г. е зачислен като 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедра „Общо, индоевропейско и 
балканско  езикознание“  на  Факултета  по  славянски  филологии  с  научен 
ръководител  проф.  д-р  Живко  Бояджиев.  От  2008  г.  досега  е  асистент  по 
испански  език  в  Катедра  „Испанистика  и  португалистика“  на  Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. Води занятия по  практически испански 
език, специализиран превод (на технически и медицински текстове), практикум 
по  превод  в  МП  „Приложна  лингвистика“.  Подготвил  е  и  два  избираеми 
теоретични курса – Увод в испаноезичното езикознание (бакалавърска степен) 
и  Произход  и  еволюция  на  езика  (в  МП  „Приложна  лингвистика“),  които 
разгръщат  концептуално  представената  докторска  дисертация.  Към 
научноизследователската  му  биография  ще  добавя  и  участието  му  с 
четиримесечна  стипендия  през  2004 г.  в  съвместен  изследователски  проект 
към Националния автономен университет на Мексико, както и деветмесечната 
специализация в Института за антропологични изследвания към Националния 
автономен университет на Мексико през 2008 г.  

Обща характеристика на дисертацията и автореферата
Дисертацията е структурирана в три части, предхождани от кратък Увод и 

завършващи  със  Заключение,  богата  Библиография,  представена  от  279 
заглавия (значителна част от които съвременни трудове на световноизвестни 
учени) с общ обем от 430 стандартни машинописни страници. 

В Увода се очертава актуалността на темата на дисертацията,  а именно – 
извеждането на общовалидни дефиниции на името и глагола чрез индуктивен 
анализ,  който  разполага  в  съпоставителен  план  системните,  типологичните, 
морфосинтактичните и универсалните им характеристики. Основният акцент е 
поставен  върху  типологичното  развитие  на  системните  характеристики  на 
езика,  разгледани  от  позицията  на  контенсивната  диахронна  типология. 
Обоснован  е  избраният  индуктивен  подход  при  изграждането  на  собствена 
методология,  позволяваща  да  се  съчетаят  системният  характер  на  езика, 
знаковата му природа и дълбоките когнитивни процеси, стоящи зад търсената 
универсалност на името и глагола. Ясно е формулирана целта на изследването 
–  да  се  разкрие  категориалната  същност  на  името  и  глагола и  да  се  изясни 



тяхната  логико-ментална  природа.  Отчетливо  са  дефинирани  и  основните 
задачи  за  осъществяването  на  основния  замисъл,  на  чието  решаване  са 
посветени съответните раздели на разработката.

Част  първа  е  съставена  от  две  глави.  На  базата  на  уместно  изведени 
дихотомии  между  основните  теории  за  глотогенезата  в  първата  глава  е 
разгърнат  историческият  преглед  на  проблема,  отвеждащ  до  философските 
корени на съответните школи, в който прозират същностните характеристики 
на името, на глагола и на присъщите им граматични категории. Втората глава 
представя критичен анализ на съвременните схващания по проблема, удачно 
разграничени  по  пет  основни  критерия  –  семантичен,  синтактичен, 
психологически,  морфосинтактичен  и  семиотичен,  –  с  което  се  предлага 
надеждна рамка за извеждане на езиковите универсалии.

Част втора включва три глави и е насочена към обследване на събраните 
езикови  факти  от  девет  неродствени,  ареално  дистанцирани  и  типологично 
различни езика,  представителни за съответните региони – полисинтетичните 
(навахо,  инуит  и  кечуа),  аглутинативните  (джапу,  суахили  и  тагалски)  и 
коренните (мандарин, мон и мистекски). В Глава първа е поставен проблемът за 
т.нар.  tertium comparationis,  специално  изработен  сравнителен  въпросник, 
задаващ  основните  семантични,  формални  и  функционални  параметри  за 
системното  описание  на  избраните  езици,  чието  предназначение  е  да  се 
установят  наличните  езикови  средства  за  изразяване  на  изследваните 
категории.  Глава  втора  съдържа  дескриптивни  справки  за  всеки  един  от 
анализираните езици съгласно изработения въпросник. За целта Н. Кръстев се 
позовава на данни от 2-3 до 10 различни авторитетни източника, които е успял 
да  събере,  да  проследи  и  най-вече  да  отсее,  за  да  систематизира  в  строга 
последователност системните особености на подложените на анализ семантико-
функционални категории. В последната, трета глава, на Част втора е изведен 
крайният  резултат  от  съпоставката  в  прегледен  табличен  вид.  При 
построяването на тази обобщена сравнителна картина със строга аналитичност 
и  с  изключителна  прецизност  са  извлечени  многопластовите  измерения  на 
категориите  от  типологична  гледна  точка  –  наличието/отсъствието  им  във 
всеки  от  изследваните  езици;  специфичните  средства  за  формалната  им 
реализация;  номиналната,  вербалната  или  пропозиционалната  им 
принадлежност.  Това  позволява  да  се  откроят  историческите  черти  на  всяка 
категория от гледна точка на езиковия тип и на самата езикова система, а в по-
далечен план ще даде възможност на Н. Кръстев да погледне отвъд тях, за да 
изясни категориалните същности на името и глагола и да потърси връзката им с 
речемисловните и когнитивните процеси.  

В аналитичната Част трета е проведен изчерпателен съпоставителен анализ 
на  всяка  една  от  семантико-функционалните  категории,  заложени  във 
въпросника. Дескриптивните справки и съпоставителната таблица са основата, 
върху  която  съпоставките  са  направени  чисто  и  непротиворечиво.  Но  най-
силната страна са изведените последователно и логично теоретични обобщения 
относно  характера  на  обследваните  категории.  И  още:  основната  идея, 
пронизваща съпоставките,  е,  че функционалната природа на всяка категория 
поотделно може да се проследи чрез постепенната промяна на контенсивния 
тип  на  езиците.  Достигнатите  изводи  са  представени  пределно  ясно  под 
формата на унифицирани графични илюстрации.

Обект на Глава първа от Част трета са именните категории клас/род, число, 
падеж, определеност и притежание. Дисертантът убедително доказва, че 
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[...] категорията клас/род не само, че не е универсална, но тя и не бива да се счита за 
определяща  за  категориалното  съдържание  на  името,  тъй  като  се  отнася  до 
класифицирането на лексикалното му съдържание, а оттам и до влиянието на тази 
класификация върху синтактичните особености на изказването. В този смисъл една 
дума е име, не защото изразява клас/род, а е способна да изразява клас/род, защото е 
име (с. 202-203). 

Граматическата категория число 
[...]  не  е  универсална,  за  разлика  от  логико-менталната  категория  количество  на 
предметите  и  лицата,  която  под  едно  или  друго  проявление  присъства  най-
вероятно във всички езици и е отличителна системна и функционална черта на името 
(с. 213). 

Категорията  падеж е  поставена  логично  в  рамките  на  по-широката  и 
многопластова  категория  казуалност.  Заради  основната  ѝ способност  да 
обозначава  отношенията  между  имената  и  между  имената  и  предиката  в 
пропозицията, Н. Кръстев стига до извода, че тя  не е номинална категория, а 
вероятно е универсална характеристика на пропозиционалното съдържание (с. 
221).  Контенсивният  анализ  на  категорията  детерминация показва 
красноречиво,  че  тя  следва  да  се  тълкува  не  толкова  като  самостоятелна 
граматична  категория,  а  като  набор  от  езикови  операции  и  техните 
инструменти  –  дори  когато  за  целите  ѝ в  езика  е  наличен  определителен/ 
неопределителен  член  –  и  в  този  смисъл  на  нея  може  да  се  гледа  като  на 
операция,  подобна  на  емфатизацията  и  топикализацията  (с.  231-232). 
Семантичната  мотивираност  на  категорията  притежание  търпи  сериозно 
развитие от контенсивна гледна точка, което потвърждава мнението и на други 
изследователи, че става въпрос най-вероятно за универсална характеристика на 
езиците,  зародила  се  в  ранните  етапи  на  структуриране  на  номиналната 
синтагма. Заслужава особено внимание тезата за съществуването на системна 
взаимовръзка  между  притежание  и  глаголен  аспект,  която говори  за 
еднопосочна еволюция в посока от притежанието към аспекта (с. 240-241). 

В Глава втора е предприет съпоставителен анализ на глаголните категории 
с предвидимата сложност на поставената задача поради двойствената природа 
на глагола, който функционира и като предикат.  В този смисъл много добре 
премислена е тяхната систематизация в три групи категории: съгласувателни 
(лице,  число,  клас/род),  съдържателни  (вид,  наклонение и  време)  и 
предикативни  (валентност,  диатеза,  преходност,  каузатив).  Съвсем 
аргументирано – и при това подкрепено от разгърната съпоставка – първите са 
поставени в една обща съгласувателна парадигма, към която по мнението на Н. 
Кръстев  следва  да  се  причислят  и  други  категории,  като  падежа  и 
определителната детерминация. Анализът им ясно показва, че те не са изцяло 
глаголни  категории,  а  потенциално  универсални  характеристики  на 
пропозицията,  където  се  разгръщат  в  плавен  преход  от  предикативна  към 
деиктична функция в зависимост от контенсивния тип на езика (с. 254-255). На 
второ  място  са  изследвани  предикативните  категории  на  глагола  –  вид, 
наклонение и  време.  Въз  основа  на  данните  от  съпоставителната  таблица 
авторът  ги  обединява  напълно  приемливо  в  една  обобщена  и  силно 
взаимосвързана хиперкатегория, в един своеобразен категориален комплекс, в 
който  системната  стойност  на  всяка  от  тях  зависи  пряко  от  стойността  на 
другите две и особено от доминиращата категория, за да заключи, че 

[...] аспектуално-модално-темпоралната (в  този ред!)  конкретизация на глаголното 
значение е вероятно негова универсална характеристика (с. 268). 
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 На  трето  място  е  отделено  подобаващо  внимание  на  предикативните 
категории,  свързани  със  специфичните  характеристики  на  глагола  във 
функцията  му  на  предикат  –  валентност,  диатеза,  преходност,  каузатив. 
Връзката помежду им е разгърната и проследена през призмата на диатезата, 
разбирана  в  съзвучие  с  постановките  на  А.  Холодович  като  схема  на 
съответствията между единиците от семантичното равнище (субект и обект) и 
единиците  от  синтактичното  равнище  (подлог  и  пряко  допълнение). 
Доказаната в този раздел взаимосвързаност на всички предикативни процеси, 
проследени  в  контенсивен  порядък,  и  подвеждането  на  засилващата  се 
граматикализация към общия семантико-синтактичен знаменател на диатезата 
показва, че последната може да бъде причислена с голяма степен на вероятност 
към потенциално универсалните черти на предиката и пропозицията. 

В Глава трета, озаглавена „Същност и съдържание на името и на глагола“, са 
изведени  в  синтезиран  вид  основните  тези,  които  Н.  Кръстев  е  доказал  в 
предходните раздели. Ще посоча само най-приносните от тях, а именно: 

–  граматичните  категории  на  името  и  глагола  са  пряко  свързани  с 
контенсивния тип на езика;

–  функционалните  стойности  на  граматичните  категории  зависят  от 
доминиращия признак в езиковата система;

– съществува обща тенденция към граматикализация на всички категории в 
посока  от  неутралните  към  номинативните  езици,  която  се  дължи  на 
намаляването на семантичната мотивация на езиковите единици;

–  не  всички  граматични  категории  на  името  и  глагола  са  потенциално 
универсални;

 –  при  името  единствените  потенциално  универсални  категории  са 
количеството и притежанието;

–  при  глагола  потенциалните  универсални  категории  се  очертават  в  две 
посоки  в  зависимост  от  функционалното  му  поведение  като  атрибут 
(аспектуално-модално-темпоралните категории)  и  като  предикат 
(диатезата и всички нейни проявления, включително казуалността);

– на пропозиционално равнище потенциалната универсалност се свързва с 
детерминацията,  но  и  с  диатезата и  казуалността като  предикативни 
глаголни категории.

Особено  стойностен  е  изводът,  че  съдържателният  обхват  на 
категориалните матрици на името и глагола 

[...]  се ограничава от техните потенциално универсални категории. Следователно, от 
чисто функционална гледна точка в един непознат език може да определим една 
дума като име или глагол в зависимост от това, дали нейната фраза чрез аналитични, 
синтактични  или  смесени  морфосинтактични  средства  е  способна  да  изрази 
количество и притежание, ако е име, или вид, наклонение и време, ако е глагол (с. 
287). 

Паралелно със задачите,  които си е поставил, авторът подкрепя с редица 
доказателства  тезата,  че  контенсивната  типология  разкрива  и  прогнозира 
съществуването  на  редица  съдържателни  характеристики  на  езиковите 
единици, на граматичните категориите и на системата на езика. Едновременно 
с това, по признаците  крайност и  изброимост той очертава свързаността на 
номиналността  и  глаголността  с  подразделянето  на  езиковите  единици  на 
дискретни и  недискретни.  Обособяването  им  произтича  от  първичните 
логико-ментални  процеси,  основани  върху  анализа и  синтеза и  отвеждащи 
съответно към речемисловните процеси фрагментиране и дефрагментиране в 
езика на (извън)езиковите ситуации.  
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И най-важното според мен: въз основа на всички данни, с които разполага, 
Н. Кръстев стига до обобщението, че 

[...] контенсивното  развитие  на  езиковите  знаци  следва  посока  от  конкретното 
семантично  мотивирано  съдържание  към  по-абстрактното  и  граматикализирано 
съдържание,  а  функциите  им  еволюират  от  референция  през  атрибуция  към 
предикация, като последната трябва да се разбира като резултат от увеличаването на 
валентността на атрибутивната функция на недискретните единици (с. 298). 

Заключението представя в концентриран вид основните авторови изводи. 
Авторефератът  отразява  вярно основните  моменти на  дисертацията,  като 

посочва съвсем пестеливо основните  ѝ приноси. Представените 12 публикации 
са  по същество  части  от  самата  дисертация  и  показват,  че  избраната  тема  е 
обект на научните интереси на автора от повече от десет години.

Оценка на идеите и постиженията
Наред с множеството приносни моменти на изследването, които отбелязах 

в хода на рецензията, ще откроя основните:
1.  Представеният за публична защита дисертационен труд е едно дълбоко 

осмислено  изследване  върху  еволюционните  процеси  при  формирането  на 
името  и  глагола.  То  предлага  самостоятелно изработена концептуална 
рамка,  построена върху стабилна  философска,  филологическа и езиковедска 
основа. 

2. Интердисциплинарността му произтича от две обстоятелства: 
а) от самия обект на изследване – същностните характеристики на името и 

глагола, които са толкова езикови, колкото и логико-ментални категории, т.е. те 
са езиков продукт на логико-ментални процеси, но същевременно са и средство 
за мисловна категоризация на света; 

б)  от  необходимостта  този  интердисциплинарен  обект  на  изследване  да 
бъде  представен  възможно  най-всеобхватно,  т.е.  през  призмата  на  онези 
области  на  научното  знание,  които  на  настоящия  етап  са  в  състояние  да 
предложат достатъчно солидни аргументи, за да се създаде една по-цялостна 
научна картина на изследвания обект. 

3.  Като  отчита  невъзможността  на  съвременната  лингвистика  да  изведе 
общовалидни дефиниции на името и глагола на базата на невробиологичните 
процеси,  Н.  Кръстев  изгражда  своя  собствена  методология,  която  му 
позволява  да  съчетае,  най-общо  казано,  знаковата  природа  на  езика  с 
когнитивните процеси, но без да се осланя на предполагаемата универсалност 
на името и глагола, а като тръгва от отлично проучения системен характер на 
езика,  което  му  дава  основание  да  предложи  една  типологична  картина  на 
универсалните  му  свойства,  отвеждащи  на  свой  ред  към  потенциалните 
невробиологични процеси, чрез които може да се обясни универсалността на 
името и глагола. 

4.  Предимствата  на  следвания  индуктивен  подход за  науката  са 
безспорни. А трудностите – много повече от очакваните при първоначалното 
проектиране на замисъла: да се подберат целесъобразно езиците, върху които 
ще стъпи съпоставката, за да се осигури максимална обективност на изходните 
данни;  да  са  добре  документирани  в  авторитетни  източници;  да  се  опишат 
детайлно системните особености на всеки от тях; да се пресее огромният брой от 
езикови факти, за да се изготвят прегледни дескриптивни справки за системата 
на всеки един от изследваните езици като представител на определен езиков 
тип;  да  се  проследят  системните  характеристики  на  отделните  номинални  и 
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вербални категории, отвеждащи към потенциално универсалните категориални 
свойства на името и глагола; да се изработи прецизна картина на специфичната 
организация на езиковото съдържание според контенсивните езикови типове; 
да  се  потърси  потвърждение  за  общовалидността  на  предполагаемите 
универсални характеристики; да се проектира изведената универсалност като 
отражение на извънезикови – в случая невробиологични – процеси. 

В  този  смисъл  дисертацията  предлага  един цялостен,  надежден  и 
общовалиден критерий за доказване на универсалността на името и 
глагола, стъпващ на функционалната им връзка с речемисловните процеси.

5. Н. Кръстев решава задачите,  които си е поставил, със завидна вещина, 
която надхвърля осезаемо очакванията към една докторска дисертация и към 
първите прояви на младия учен. 

Трудът е убедително доказателство за това, че контенсивната типология 
се утвърждава като водещата диахронна типология.

6.  Зад  постиженията  на  този  труд  стои  огромна  библиографска 
осведоменост,  очевиден  аналитизъм  и  изявени  съзидателни  способности, 
присъщи на опитния изследовател, който компетентно преосмисля и прекроява 
традиционните  научни  пространства,  за  да  разработи  една  нова  научна 
парадигма,  в  която  универсалността  на  името  и  глагола  е  изведена  чрез 
типологичен съпоставителен  анализ  на  универсалните  им характеристики.  В 
посочената парадигма се отчита не само комплексното пресичане на системни, 
типологични,  морфосинтактични  и  универсални  характеристики,  но  и 
прозорливо  се  фокусират  логико-менталните  процеси,  стоящи  зад  името  и 
глагола и техните категории, които най-общо биха могли да бъдат разположени 
върху  проектираните  две  оси  в  единната  координатна  система на 
речемисловните  процеси  –  фрагментиране  и  дефрагментиране  на 
извънезиковата действителност при изграждането на езиковия знак. И не само. 
Стигнал  до  най-дълбоката  същност  на  езиковия  знак,  с  отличителната  си 
проницателност Н. Кръстев повдига завесата към семантико-функционалните 
му  стойности,  за  да  отграничи  когнитивните  и  речемисловните  процеси  и 
произтичащите универсални езикови функции, формализирани в системата на 
всеки език: 

Докато фрагментирането и дефрагментирането са категоризационни процеси, чрез 
които се  осъществява  обособяването на семантичното пространство в  дискретни и 
недискретни  единици,  референцията  и  предикацията  са  функции,  породени  от 
употребата на езиковите знаци и свързани със способността им да фокусират знака 
съответно върху референта и върху връзката му с другите референти. Това означава, 
че  ако  анализът  и  синтезът  са  когнитивни  процеси,  фрагментирането  и 
дефрагментирането  са  речемисловни  процеси,  а  референцията  и  предикацията  – 
произтичащите историко-универсални функции,  защото функционирането на една 
категория винаги зависи от историческата употреба и от езиковия тип на системата, в 
която съществува (с. 293). 

Заключение
 Мисля,  че  в  заключение  не  би  било  напълно  достатъчно  да  кажа,  че 

представеният  труд  се  характеризира  с  мащабен  замисъл,  оригинална 
методология, непротиворечива аргументационна основа, обстойно изложение, 
детайлно  изследване  на  специално  подбрания  представителен  корпус  и 
удивителна библиографска компетентност.  Предпочитам да го определя като 
внушителна и уникална новаторска концепция.
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Въз  основа  на  посочените  достойнства  на  труда  приканвам  почитаемото 
Научно жури да  присъди  на  Никола Кръстев Кръстев образователната  и 
научна степен „доктор“.

21.05.2016 г. Рецензент: 
     /проф. д.ф.н. Евгения Вучева/
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