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Относно, дисертационния труд на Никола Кръстев Кръстев, озаглавен 
Същност и универсални характеристики на името и глагола, 316 стр. 
(София, 2016 г.),  за присъждане на научната и образователна степен 
доктор, по Професионално направление 2.1. Филология, Специалност: 
05.04.11 - Общо и сравнително езикознание.

    В съответствие с предмета на изследването (Част първа), изведен в 
заглавие, и резултатите от съпоставителното описание на граматичните 
категории (Част втора), дисертационният труд потвърждава научната 
постановка  за  присъствие  на  универсалии  (понятия  и  оформени 
значения) единствено в речевата дейност (фр. langage, исп. lenguaje) и в 
нейното  историческо  измерение  (фр.  langue,  исп.  lengua),  но  не  и  в 
лингвистиката (Част трета). С тази постановка, изцяло проверена в 
практиката и приложена индуктивно, са преодолени редица концепции, 
които неизменно са задържали –от древността до средата на ХХ век- 
развитието на изследвания проблем. За научното прозрение на автора, 
включително и заложеното имплицитно в труда, положителна оценка 
следва да получат тезите за разликата между категория на речта и клас 
от думи, както и обоснованата идея за функцията на категориалното 
значение, наречено  име и  глагол.  Във всеки конкретен език думите с 
общо значение  се  възприемат  най-често  като  определен  семантичен 
клас (лексикален, дейктичен, граматичен), но този признак не придава 
на думите функционален статус, какъвто им носи терминът категория. 
Нещо повече, всички езици са развили местоимения, но функцията им 
на категория на речта (име, прилагателно и наречие) се дължи само на 
категориалното значение, присъщо и на лексикалния клас думи. Най- 
сетне, думите от граматичния клас (предлози, съюзи, частици и др.) не 
са категории на речта, защото не притежават категориално значение и 
не участват пряко в познанието за извън езиковата реалност. 
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    С положителен знак за принос в теорията на езика (и съответно в 
частното езикознание на всеки отделен език), следва да се възприеме и 
оцени идеята за мястото, „съдържателната страна” и функцията на 
категориалното  значение  (вж.  1.2.1.).  След  този  труд,  лексикалното 
значение на всяка лексема и дейктичното на местоимението са преход 
от понятие към оформена семантика за присъствието на реален обект 
или ментален образ (предмет или процес) от извънезиковата реалност, 
но не препращат към морфосинтактична функция на думата в дискурса. 
Тази функция е специфична за категориалното значение, чийто генезис 
произтича от връзката на понятието или на менталния образ с една от 
двете координатни оси  на вселената: съответно на пространството и 
на  времето. Вследствие на тези отношения, категориалното значение 
придава на семантичната единица статична категориална функция на 
име или динамична категориална функция на глагол. Двете дефиниции 
са следствие от съдържането на част първа, глава втора (1.2.1 – 1.2.2.). 
Счетох за необходимост да предложа свои варианти на дефинициите за 
името и глагола,  за да обоснова предпочитанието на испаноезичната 
лингвистика  към  психологичния  критерии  статика-динамика,  чието 
начало е научното наследство на Аристотел, доразвито и надградено от 
Лапеса, Аларкос, Адрадос, Косериу, Ламикис и други последователи на 
древния мислител. 
    В допълнение към предходната оценка следва да се приеме за принос 
установената разпределителна роля на категориалното значение спрямо 
именните  и  глаголните  категории,  за  които  все  по-често  се  прилага 
същия психологичен критерии: именните са статични, а глаголните се 
възприемат като динамични.  
    Съпоставителния анализ на емпиричните данни от втората част на 
труда, обхващащ над 100 страници, разкрива теоретичната подготовка 
на дисертанта по двете основни измерения на избраните категории:
     а)  Социалното измерение, чиято универсалност е обусловена от 
творческата, свободна и целенасочена дейност на човека. 
    б) Историческото измерение, произтичащо от емпиричното познание 
и езиковата традиция на общността. В този смисъл следва да се оцени 
приносът на монографията,  разкриваща същността на концепция  на 
Косериу,  “las lenguas no son análogas en el mismo sentido en que son 
diferentes”.  
      За да се подчертаят същността и универсалното измерение на името 
и глагола, препоръчвам на автора при подготовката за печатно издание 
на труда да се напомни за двете универсални функции на всеки език и 
реалния възможен брой на частите на речна в езиковата система:
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    а) Познавателна функция: езикът е познание на говорещия за света и 
за себе си. Сходство и разлика между емпирично и научно познание.
    б) Комуникативна функция. Езикът е историческа техника на речта.
Езикът се говори индивидуано и винаги с някого в диалог. 
    в)  Във всяка езикова система съществува възможност само за четири 
категории на речта: съществително, глагол, прилагателно и наречие (и 
единствено  само четири,  наречени  още „части  на  речта”,  лат.  partes 
orationis.
   В заключение, рецензираният труд отговаря на всички качествени и 
количествени показатели за докторска дисертация, въз основа на  която 
препоръчам на членовете на уважаемото Научно жури да присъдят на 
Никола Кръстев Кръстев  научната и образователна степен „доктор” по 
Професионално направление  2.1. Филология, Специалност 05.04.11 – 
Общо и сравнително езикознание).   

                                                      С уважение, 

                                                                           (проф. дфн Иван В. Кънчев)

   София, 30 май 2016 г.    
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