
СТАНОВИЩЕ

за дисертацията на докторанта Никола Кръстев Кръстев

„Същност и универсални характеристики на името и глагола“

Докторската теза на Никола Кръстев е изключително респектиращ труд, резултат от 

проучвания, продължили цели десет години. Отличава се с рядко срещана задълбоченост, 

ерудираност  и  размах. За  първи  път  пред  нашата  научна  общност  е  представено 

изследване, чиято цел е да дефинира същността на името и глагола и техните универсални 

характеристики, като използва методите на т. нар. контенсивна (съдържателна) типология, 

разработени подробно в трудовете на Г. Климов. Впечатляващо е,  че докторантът изследва 

същността на името и глагола не само от гледна точка на езиковата система, а също и с 

оглед на логико-менталните структури, свързани с езика. 

Докторската теза на Н. Кръстев започва с исторически преглед на проблема (първа 

глава на първа част), който всъщност представлява един прекрасен ескиз по история на 

езикознанието от Античността до Сосюр, написан толкова увлекателно,  че непременно 

трябва да се превърне в задължително четиво за студентите по общо езикознание. 

Втората  глава  на  първа  част  –  критичен  анализ  на  съвременните  схващания  за 

името  и  глагола  –  е  логическо  продължение  на  предходната.  На  първо  място  тук 

докторантът се стреми да намери подходящите дефиниции за името и глагола.  Според 

автора, за да претендира за общовалидност, една дефиниция трябва да бъде основана на 

съдържателната страна на категориалното значение, а той заключава, че това условие не е 

изпълнено  в  нито  една  от  широко  разпространените  дефиниции  на  името  и  глагола. 

Откриването на универсалните свойства на името и глагола е съществено за дефинирането 

на тяхната същност и съвсем естествено Н. Кръстев ни предлага един кратък критичен 

обзор на  концепциите за  езиковите  универсалии на  Гринберг  и  Чомски (втора  част  на 

втора глава). Авторът е последовател на принципите на Ленинградската (петербургската) 

типологична група,  като вместо статистическия компонент на Гринберг се основава на 

диахронен системен типологичен компонент.



Намирам,  че  за  читателя  би  било  много  полезно  да  открие  в  този  пространен 

исторически  увод  и  сведения  за  историята  на  лингвистичната  типология,  най-вече  за 

контенсивната типология.  

Впечатляващо е, че проучванията на Никола Кръстев се основават на  анализ на 

девет  езика  от  различен  тип.  След  кратко  въведение,  уточняващо  теоретични  и 

методологични постановки (глава първа на втора част), Н. Кръстев представя описанията 

на избраните девет езика (втора глава на втора част). В края на описанието на всеки език 

авторът е изработил таблица на семантико-функционалните категории (именни, глаголни и 

пропозиционални)  и  средствата  за  изразяването  им  в  дадения  език.  В  заключение  е 

представена изключително полезна съпоставителна таблица за всички разглеждани езици 

(глава  трета  на  втора  част,  192  стр.).   Избраните  езици  принадлежат  към  три 

морфологични типа – полисинтетични, аглутиниращи и коренни. Все пак за мене остава 

открит въпросът защо липсват представители на флективния тип. Колкото и банален да е 

той  за  европоцентричната  лингвистика,  обективността  на  едно  такова  типологично 

изследване  само  би  спечелила  от  това.  Когато  говорим  обаче  за  обективността  на 

изследователя Кръстев,  много важно е да изтъкнем метода му на анализ на избраните 

езици  –  изключително  прецизен,  основан  на  строги  научни  критерии,  гарантирани  от 

създадения  от  него  сравнителен  въпросник  (стр.  101-102)  в  духа  на  Петербургската 

типологична школа. 

Третата част от труда на Кръстев е най-съществената като научен принос. Тук той 

прави съпоставителен анализ на семантико-функционалните категории на името (в първа 

глава) и глагола (във втора глава), като се основава не само на фактите, установени при 

проучването на деветте езика в предходната част, а на много по-широк кръг от езици.  В 

крайна  сметка  изследователят  достига  до  извода,  че  универсалните  характеристики  на 

името са количество на предметите и лицата и притежанието, а на глагола – аспектуално-

модално-темпоралната конкретизация на глаголното значение (в ролята му на атрибут) и 

валентността със съпътстващата я диатеза (в ролята му на предикат). Следователно името 

обозначава  дискретни  (т.е.  крайни,  изброими)  единици,  а  глаголното  съдържание  е 

некрайно, неизброимо. 



Въз основа на добре известния факт, че едно и също лексикално съдържание може 

да се реализира в речта и като име, и като глагол, Кръстев прави извода, че „в понятийно-

образното  логико-ментално  пространство  лексикалните  значение  образуват  континуум, 

формиращ се в мозъка ни на база взаимодействието ни със света“ (289 стр.) и малко по-

нататък  „че  в  този  континуум  няма  отделно  обособени  дискретни  и  недискретни 

съдържателни  единици, с които се свързват езиковите знаци” (пак там). Така в зависимост 

от  намерението  на  говорещия  логико-менталните  процеси  обособяват  дискретни  и 

недискретни  единици  в  семантичното  пространство.  Именно  тези  процеси  водят  до 

фрагментиране и  дефрагментиране,  в  резултат на  които „получаваме“ езиковите  знаци, 

които сме свикнали да класифицираме като имена, глаголи, наречия и т. н.  

В крайна сметка Н. Кръстев достига до заключението, че „имената са резултат от 

фрагментиране  на  понятийно-образния  континуум  в  дискретни  (крайни  и  изброими) 

единици, а глаголите – резултат от дефрагментирането на понятийно-образния континуум 

в  недискретни  (некрайни  и  неизброими)  единици“  (298  стр.).  Доколко  може  една 

недискретна величина да бъде назована „единица“ е друг въпрос.

Бих искала в тази толкова важна част, обобщаваща резултатите от великолепното 

изследване  на  Никола  Кръстев  и  извеждаща  ги  до  вълнуващото  за  съвременните 

невролингвисти, психолози и невробиолози равнище на логико-менталните процеси, да се 

постигне повече яснота и структурираност по отношение на същността на процесите на 

фрагментация  и  дефрагментация.  Това  би  могло  да  бъде  направено  частично  чрез 

олекотяване на синтактичната структура на изреченията и избягването на струпването на 

чуждици, понякога ненужни. Изобщо целият текст (с изключение на блестящата Първа 

част) би спечелил, ако се преработи с цел да стане по-достъпен за читателя, тъй като на 

места той се изгубва в мислите на автора.

Макар че авторът владее много добре лингвистичния терминологичен апарат,  на 

места се налагат някои уточнения:  перфектно вм.  перфективно прогресивно време (148 

стр.), билингви/двуезични вм. билингвисти (162 стр.), придихателна вм. гръдно-дихателна 

артикулация (163 стр.). На стр. 63 вълновата теория на Шмит е наредена сред възгледите 

на  младограматиците,  докато  всъщност  тя  се  явява  в  противовес  на  доктрината  за 

звуковите закони.



Последните няколко забележки, които имат по-скоро технически характер, обаче в 

никакъв смисъл не омаловажават стойността на този труд, извисен далеч над обикновена 

докторска теза.  Затова с огромно задоволство ще гласувам с „ДА“ за присъждането на 

Никола Кръстев на образователната и научна степен „доктор“.

София доц. д-р Биляна Михайлова

24 май 2016 г.
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