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1. Общо представяне на процедурата и докторанта
Със заповед № РД 38-350/26.05.2016 г.  на ректора на Софийския университет 

„Св.  Климент  Охридски“  съм  определен  за  член  на  научното  жури  във  връзка  с 
процедурата  по  защита  на  дисертационен  труд  на  тема  „Генезис  и  семантика  на 
адмиратива  в  български  и  албански“  за  придобиване  на  образователната  и  научна 
степен “доктор” от Галя Нинова Георгиева, докторантка на самостоятелна подготовка 
по професионално направление 2.1 Филология  („Общо и сравнително езикознание”). 
Научен  ръководител  -  доц.  д-р Красимира  Алексова  –  Софийски  университет  „Св. 
Климент Охридски“.

Представените от Галя Нинова Георгиева материали включват: автобиография в 
европейски  формат; копие  от  диплома  за  висше  образование  (ОКС  ‘магистър’); 
заповеди за записване в докторантура и отчисляване от докторантурата; протокол за 
издържан  изпит  по  специалността; дисертационен  труд; автореферат; списък  на 
научните публикации по темата на дисертацията; копия на научните публикации.

Докторантката  е  приложила 5 броя  публикации,  свързани  с  темата  на 
дисертационния труд.

Галя Нинова Георгиева, родена на 24.02.1986 г., е магистър по балкански езици и 
култури от 2010 г.Има пет години трудов стаж, като е работила на няколко места, вкл. за 
известно време в издателство. Зачислена е като докторантка на свободна подготовка 
през  2011  г.  в  катедрата  по  общо,  индоевропейско  и  балканско  езикознание  към 
Факултета  по  славянски  филологии.  През  2014  г.  поради  изтичане  на  срока  на 
докторантурата е отчислена с право на защита.

2. Актуалност на тематиката
Интересът  към  темата  за  адмиративните  значения  и  употреби  в  балканските 

езици и диалекти (албански, български и др.) – особено в контекста на въпросите на 
евиденциалността, има почти стогодишна история. В последните няколко десетилетия 
се забелязва изключителен бум в проучванията на евиденциалността в световен мащаб. 
Налице  са  както  голямо  разнообразие  от  по-малки  и  частни  изследвания,  така  и 
обобщаващи,  много  сериозни  научни  трудове.  Съвременната  българска  лингвистика 
също има принос към проучванията по темата: В. Станков, Г. Герджиков, Ив. Куцаров, 
Св.  Иванчев,  Р.  Ницолова,  Зл.  Генчева  и  др.  Кр.  Алексова  е  авторка  на  първото  и 
единствено засега монографично изследване на адмиратива в българския език (2003), 
както  и  на  множество  други  публикации  по  въпроса  за  евиденциалността  и  други 
сходни въпроси.  Българският адмиратив,  свързан още от Г.  Вайганд с албанския,  се 



проучва като балканско явление, в съпоставка с турския и другите тюркски езици, както 
и  на  още  по-широк  фон.  А.  Айхенвалд  е  авторка  на  обобщаващо  типологично 
изследване  Evidentionality  (2004),  РАН  издаде  представителния  сборник 
„Эвиденциальность  в  языках  Европы  и  Азии“  (2007),  в  който  значително  място  е 
отделено  на  студията  на  Р.  Ницолова  „Модализованная  эвиденциальная  система 
болгарского  языка“  (107-196).  Американският  лингвист  В.  Фридмане  автор  на 
множество от трудове, посветени на евиденциалността в балканските езици и диалекти, 
в това число и на адмиративността. Младият руски лингвист М. Макарцев неотдавна 
защитава  кандидатска  дисертация  по  темата  за  евиденциалността  като  явление, 
присъщо на някои от езиците от балканския езиков съюз, издадена през 2014 г. като 
монография  под  заглавието  „Эвиденциальность  в  пространстве  балканского  текста“. 
Най-сетне не могат в никакъв случай да се пропуснат и приносите на Ек. Търпоманова 
от  последните  години,  особено  голямото  ѝ  съпоставително  изследване  „Евиден-
циалност в балканските езици:  български и албански“ (2015),  което е най-близко до 
темата на дисертационния труд на Галя Нинова. 

На този фон задачата на дисертантката никак не е била лека: от една страна, тя е 
била задължена да се запознае с цялото това изобилие от публикации, и то печатани на 
различни езици, от друга страна, да намери своето място сред всичките разнопосочни 
мнения, гледища, дискусии, интепретации, за да може да каже макар и нещо малко, но 
ново  и  оригинално.  Облекчаващо  задачата  ѝ  обстоятелство  е,  че  неин  научен 
ръководител е доц. д-р Красимира Алексова, която не само че най-подробно и пълно е 
проучила адмиративността в българския език, но и продължава да се занимава с тази и 
свързана с нея тематика и да следи всичко ново, което се появява в Европа и света по 
темата.  Нека  още  отсега  да  кажа,  че  след  като  се  запознах  внимателно  с  ди-
сертационния труд, намирам, че дисертантката е успяла да се справи много добре с тази 
сложна и трудна за интерпретиране проблематика.

3. Познаване на проблема
Авторката на труда демонстрира голяма увереност и сигурност при анализа на 

генезиса,  семантиката  и  функционирането  на  адмиративните  форми  в  български  и 
албански език. Обективно, компетентно и добросъвестно са изложени постиженията на 
другите изследователи, работещи по тази или сходна проблематика. Не се притеснява 
да отхвърли някои тези на известни български и чуждестранни лингвисти за сметка на 
други,  които  намира  за  адекватни  на  своите  разбирания.  Библиографията  включва 
фактически  всички  основополагащи  трудове  по  проблематиката  на  модалността, 
евиденциалността и адмиративността. Запозната е с редица престижни съпоставителни 
и типологични изследвания. Използвала е общо 220 изследвания, написани на българ-
ски, албански, английски, турски, руски, френски и др. езици. 

4. Методика на изследването
Както  изрично  се  подчертава  в  труда,  прилагат  се  съпоставителният  и 

дескриптивният метод,  преобладаващо място има дескриптивният.  В петата  глава  за 
анализите на употребите – освен че те са изпълнени в съпоставка между двата езика, е 
избран семантико-функционален подход. Корпусът ѝ съдържа собствено ексцерпирани 
примери, както и немалко илюстративен материал, заимстван от други изследвания, но 
с добросъвестно посочване на източниците. Общото впечатление е, че емпиричният ѝ 
материал  не  е  достатъчно  богат.  Доколкото  има  такъв  материал,  той  е  изложен 
предимно  в  петата  глава.  Това  е  причина  читателят  да  придобие  усещането  за 
умозрителност на изложението и за многократното повтаряне на едни и същи възгледи 
и тези.  



5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите
Дисертационният труд съдържа 364 страници и се състои от пет глави,  увод, 

заключение, списък на ексцерпираните източници и библиография и шест приложения. 
Работата е много прегледно структурирана. Даден е превес на обзорите и теоретичните 
части.

Първата  глава  има  обзорен  характер:  поставят  се  на  пространно  разглеждане 
теоретичните  аспекти  на  евиденциалността  и  адмиративността.  Българският  и 
албанският адмиратив са описани като балканско явление и са сравнени с адмиратива в 
турски. Нещо повече – излиза се извън рамките на балканската езикова картина на света 
и се правят препратки към явлението изобщо в света,  не само на Балканите.  Още в 
първата глава се заема категорична позиция относно същността и граматическия статус 
на  евиденциалността  и  в  частност  –  на  адмиратива,  позиция,  която  по-нататък 
неотменно се защитава и отстоява.

Втората  глава  е  посветена  на  генезиса  на  евиденциалността  и  адмиратива  в 
български и албански, но се правят и важни препратки относно възможното влияние на 
турския  език  при  формирането,  по-добре  –  при  развитието,  на  евиденциалността  и 
адмиратива  в  двата  езика.  Общо  взето,  авторката  се  придържа  към  мнението  за 
катализиращата  роля  на  турския  език  по  време  на  османското  владичество  на 
балканските земи.

Третата  глава  подробно разглежда адмиратива в  съвременния български език: 
семантика, граматичен статус. Последователно са представени шест групи трактовка на 
българския адмиратив: употреба на индикативния перфект, употреба или транспозиция 
на  ренаратива,  употреба на  конклузива,  употреба и  на  ренаратива,  и  на  конклузива, 
самостоятелно наклонение, разширение на семантичното поле от представи и вярвания 
на говорещото лице. Последната когнитивна трактовка обаче не е от един и същи ранг с 
предходните пет, защото по-горе става въпрос за граматични статуси, а не за представи 
и познание.

Четвъртата  глава  разглежда  адмиратива  в  съвременния  албански  език. 
Проследени са важни монографични изследвания, представящи различни тези относно 
статуса и семантиката на албанския адмиратив. 

Както  вече  се  отбеляза,  в  петата  глава  се  прави  съпоставителен  анализ  на 
адмиративните  употреби  въз  основа  на  собствен  и  заимстван  от  други  източници 
емпиричен материал. Тук се разисква важният въпрос за темпоралните адмиративни 
парадигми в двата езика. Отделено е място и на конклузива, ренаратива и дубитатива в 
български  и  албански  –  въпроси,  които  излизат  извън  рамките  на  темата  на 
дисертационния труд, затова и наблюденията тук са доста схематични.

Авторката се придържа към теорията на Георги Герджиков относно наличието в 
българския език на хиперкатегория „модус на изказване на действието от говорещото 
лице“ с 4 члена: индикатив, ренаратив, конклузив и дубитатив. Под евиденциалност се 
разбира „степен на ангажираност на говорещия с направеното от него изказване“, а под 
адмиративност  „семантична  категория,  с  която  се  означава  нова,  неасимилирана 
информация“.  Адмиративът  е  адмиративност,  изразена  с  граматически  средства, 
каквито  са  налице  както  в  албански,  така  и  в  български.  И  така  адмиративът  е 
„субективна  представа  на  говорещия  за  възможното,  предполагаемото  състояние  на 
нещата, която бива опровергана на базата на извод, умозаключение, обобщение, като 
разминаването  между  очаквано  и  реално  поражда  неговото  учудване/изненада“.  За 
разлика  от  положението  в  албанския  език  адмиративът  в  български  няма  собствен 
граматичен  инвентар,  затова  той  не  е  самостоятелна  граматична  категория,  нито 
отделен „модус“ според интерпретацията на модусите от Герджиков, а е само употреба 
на „несобствени“ граматични форми.



Разгледани са всички възможни трактовки на българския адмиратив, но две са 
основните:  че  адмиративът е  употреба или транспозиция на  ренаратива  в полето на 
непреизказността (Р.  Ницолова,  Ив. Куцаров и др.)  или че адмиративът е  специална 
употреба  на  конклузивните  форми  (Г.  Герджиков,  Кр.  Алексова  и  др.).  Авторката 
приема за меродавна трактовката на Герджиков-Алексова, срв.:

Герджиков:  „[Адмиративът] в  български  е  всъщност  особена  емоционално-
експресивна  употреба  на  формите  на  умозаключителния  модус,  при  което 
спомагателният глагол в 3 л. може да изпада“ („Преизказването...“, стр. 111);

Алексова:  „[...] адмиративът  в  българския  език  представлява  специфична 
емоционално-експресивна  употреба  на  умозаключителния  модус“  („Адмиративът...“, 
стр. 201);

Нинова:  „[...] адмиративът  в  български  е  емоционално–експресивна 
контекстуална употреба на един от модусите на изказване (конклузива) в българския 
език“ („Генезис...“, стр. 61).

Гледището  на  Герджиков-Алексова-Нинова  е  добре  защитено  и  в 
дисертационния  труд,  макар  че  поне  още  две  теоретичнитрактовки  могат  да  имат 
сериозно основание: трактовката, че адмиративните употреби са експресивни употреби 
на така нар. перфект за констатация, и трактовката, че имаме работа с транспозитивни 
употреби  на  ренаратива.  Смятам,  че  и  след  този  труд  дискусията  трябва  да  остане 
отворена.

Що се отнася до същността на албанския адмиратив, авторката се придържа към 
становището, че той „не може да се счита за самостоятелна презумптивна категория, 
нито пък за отделно наклонение“, а е „опосредстван модус на изказване на действието, 
който покрива и част от семантичното поле на българската да-модалност, а навлиза и в 
полето на българския и турския индикатив, тъй като има по-широка сфера на употреба в 
плана на сегашното“ (стр. 187). Според Г. Нинова албанският адмиратив се припокрива 
с полето на епистемичната модалност.

В началото на петата глава, но преди това и на няколко други места се разисква 
важният въпрос за темпоралните адмиративни парадигми в български и албански. 

В  албанския  език,  както  се  посочва  на  стр.  209,  темпоралната  парадигма  на 
адмиратива  се  състои  от  четири  времена  (презенс,  имперфект,  перфект  и 
плусквамперфект),  но  в  някои  граматики,  включително  и  в  граматиката  на  Людмил 
Станков (2009),  се споменава и спорното бъдеще адмиративно време.  М. Макарцев 
(2014) и Ек. Търпоманова (2015), продължава авторката, също смятат, че времената в 
албански са пет, като към четирите добавят и футурума като налична в езика времева 
форма.  Г.  Нинова  поддържа мнението,  че  формите  на  бъдещето  адмиративно  време 
„почти не се употребяват“.

И  по  въпроса  за  темпоралните  парадигми  на  адмиратива  в  българския  език 
авторката  се  придържа  към  становището  на  Герджиков-Алексова,  според  което  в 
рамките  на  всички  конклузивни  глаголни  времена  (с  изключение  на  бъдеще 
предварително  и  бъдеще  предварително  в  миналото)  могат  да  се  реализират 
адмиративни  употреби  (стр.  213).  Примерите  обаче,  които  авторката  посочва  за 
адмиратив в бъдеще и бъдеще в миналото (заимствани от Герджиков и цитирани от 
Алексова),  не  са  убедителни,  по-скоро  това  са  ренаративни  форми,  при  това 
употребената форма на бъдеще в миналото не е с темпорално значение. Фактът, че дори 
авторка на дисертационен труд за адмиратива не може в този случай да покаже собствен 
илюстративен материал, е повече от многозначителен.

Нека отбележа още, че работата е написана на ясен и точен език, изложението е 
образец за добър български език и научен стил. Срещат се буквени и други грешки, 



които следва внимателно да бъдат отстранени при евентуално издаване на труда като 
книга: напр. на стр.  253  собственно (?)  изказване (на два пъти),  на няколко места е 
сгрешено  фамилното  име  на  Александра  Айхенвалд и  др.  Има  прекалено  много 
повторения на едни и същи тези и изводи.  Това също трябва да  се  редуцира,  за  да 
придобие работата по-стегнат и делови вид.

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторантката
Както се отбеляза, авторката е посочила списък от 5 публикации по темата, две 

от които са под печат (за тях са представени служебни бележки). Дисертационният труд 
оставя  впечатлението  за  зрялост  и  увереност  в  интерпретациите,  теоретичните 
разсъждения, обзори и обобщения, в подредбата на отделните глави и точки, а също и 
при излагането на концептуалната рамка на изследването. Постигнатите резултати са 
повече  от  добри.  Изследването  има  принос  както  за  граматиката  на  българския  и 
албанския език, така и за съпоставителното и балканското езикознание. Приносите си 
авторката твърде пестеливо е формулирала в шест точки, по-важните от които са: (1) че 
е  дефинирана  семантиката  на  евиденциалността  и  на  адмиратива  в  българския  и 
албанския език,  съпоставена  е  организацията  и  състава  на  евиденциалната  глаголна 
категория в двата езика,  което е  послужило като основа за  определяне на мястото в 
българския  и  албанския  език  в  типологическата  класификация  на  евиденциалните 
системи, включително и за оборване на някои неправилни виждания; (2) че е проследен 
генезисът  на  косвените  евиденциали  (опосредстваните  модуси)  в  българския  и 
албанския  език;  (3)  че  е  изяснен  инвариантът  на  опосредствания  модус/косвения 
евиденциал в албанския език в съпоставка с богатството от неговите речеви употреби, 
една  от  които  е  адмиративната  употреба;  (4)  че  чрез  сравнения  на  употребите  на 
косвения евиденциал в албанския и турския, от една страна, както и на употребите на 
трите косвени евиденциала в българския и на опосредствания евиденциал в турския, от 
друга страна, са описани и анализирани семантичните разминавания между българския 
и албанския адмиратив. Авторката не е пропуснала да отбележи, че последната глава от 
дисертационния труд има и практическа стойност.

7. Автореферат
Авторефератът съответства на съдържанието на дисертационния труд. Той има 

57 страници и включва освен съкратено изложение на петте глави справка за научния 
принос и списък на публикациите по темата на труда.

8.  Препоръки за бъдещо използване на дисертационния труд и резултатите
Препоръчвам  трудът  да  бъде  издаден  като  книга,  за  да  получи  по-голяма 

популярност и оценка в лингвистичната общност.  Допуснати са няколко съществени 
грешки в интерпретациите на някои от примерите в петата глава: на стр. 237 примерът 
Отровили са те! е посочен като илюстрация за употреба на адмиративен презенс (?) (по 
мое мнение това е индикативен перфект, а не адмиративна употреба, още по-малко на 
презенс); и на стр. 285 употребата в изречението Той отишъл в Париж??!! е напълно 
необосновано  дефинирана  като  адмиративен  презенс;  на  стр.  253  пример  248  не  е 
илюстрация за  ренаратив  на  първото лице,  т.е.  говорещият  не  преизказва  собствено 
действие: Ама и аз се – хората какво щеле да речат!. На стр. 288 се разисква ситуация, 
в  която  е  напълно  невъзможна  в  български  адмиративна  употреба:  Къде  бил 
майсторът?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трудът на Галя Нинова Георгиева заслужава висока оценка както заради своята 
концепция и теоретична обосновка,  така и заради извършените анализи, обобщения, 
обзори и постигнати резултати. Той напълно отговаря на законовите изисквания и на 
наложените представи за дисертационен труд, с който се претендира за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор”. Това е едно напълно завършено изследване 
на важен за лингвистиката проблем, затова, след като съм се убедил в оригиналността и 
иновативността на изследването, предлагам на членовете на уважаемото научно жури 
да присъдят на докторантката степента „доктор”, при което и самият аз без колебания 
ще гласувам за същото.
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