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За процедуратаГаля Нинова  е  докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по общо,  индоевропейско  и  балканско езикознание по направление 2.1.Филология (Общо и сравнително езикознание), зачислена със заповед на Ректора от 15.03.2011 г. и отчислена с право на защита на 15.03.2014  г.  На  23.04.2013  г.  е  положила докторантския си минимум  с отлична оценка,  а  на  27.04.2016  г.  преминава успешно през вътрешна защита.
За докторанткатаГаля Нинова  е  родена на  24.02.1986  г.,  завършила  е  езикова гимназия с профил английски език в гр. Враца през 2005 г. През 2010 г. се дипломира  в  специалността  “Балканистика”  на  ФСФ,  СУ  “Св.  Климент Охридски”,  откъдето има магистърска степен,  а  през  2012  получава бакалавърска степен във второто си висше образование по специалността “Международни отношения”  в  Юридическия факултет на  СУ.  Като докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по общо, индоевропейско  и  балканско езикознание под ръководството на доц. Красимира Алексова пише по темата “Генезис и семантика на адмиратива в български  и  албански”. Професионалната ѝ кариера включва стажове  и работа в частни фирми, държавни и международни институции.Проявява активност в научната сфера, като участва в проекти и конференции.
ЗадисертациятаДисертацията  се  състои  от  364  стр.,  от  които  текстът  е  304  стр., последван  от  справка  за  приносите,  списък на  публикациите,  списък на цитираната литература, ексцерпирани източници, приложения.Избраната тема е изключително актуална и, бих казала, модерна в съвременната  лингвистика.  За  това  говорят  голямото  множество публикации напоследък – статии, монографии, специализирани сборници, специализирани  конференции.  Поради  сложността  на  въпроса,  той  в никакъв случай не може да се счита за изчерпан, въпреки големия интерес, така  че  от  тази  гледна  точка  дисертацията  се  вписва  в  най-актуалните тенденции на лингвистичния анализ.



Текстът на дисертацията се състои от увод, пет глави и заключение, като  структурата  е  ясна,  последователна  и  логична  –  започва  се  с въведение  в  темата,  следва  представяне  на  евиденциалността  и адмиративността като понятийни и граматически категории, разглеждат се теориите за произхода на евиденциалността и адмиратива в български и албански, прави се критичен преглед на мненията на различни учени за адмиратива в български и в албански, за да се достигне до ключовата за работата част, в която е направен съпоставителен анализ на адмиратива (и накратко и на евиденциалността) в български и албански, последвана от заключението.В  увода авторката  на  дисертацията  прави  кратко  въведение  в тематиката,  като уточнява,  че  всяка понятийна категория може да бъде изразена  както  с  лексикални,  така  и  с  граматически  средства. Адмиративността  не  прави  изключение,  но  в  български  и  албански адмиративът е граматическа категория и изненадата от неочакван факт може да бъде изразена чрез  глаголната форма.  Още в  самото начало  на работата  дисертантката  подчертава,  че  приема  схващането,  че адмиративът е една от употребите на опосредствания модус, включително и за албански, където по традиция адмиративът се разглежда като едно от глаголните  наклонения.  Това  схващане  е  застъпено  в  повечето изследвания на чуждестранни учени за албанския език,  но все още не е популярно  в  албанската  наука.  В  това  отношение  Галя  Нинова  се присъединява  към  доминиращата  концепция  за  албанския  адмиратив  в световната  лингвистика.  Докторантката  обосновава  и  актуалността  на темата,  като цитира редица монографии, издадени през  XXI  век. Точно и ясно са дефинирани обектът на изследването – евиденциалните глаголни форми  с  акцент върху адмиратива,  както  и  предметът му –  произходът, семантиката  и  функционирането  на  адмиратива.  За  отношението евиденциалност/адмиратив  в  български  авторката  на  дисертацията следва  линията  на  Георги  Герджиков  и  Красимира  Алексова,  че адмиративът  е  емоционално-експресивна  употреба  на  конклузива,  а  за албански  смята,  че  е  най-често  употребяваното  значение  на  косвения евиденциал  в  двучленната  евиденциална  система.  Като  цел  на дисертацията  е  посочено  представянето  на  генезиса  и  семантиката  на адмиратива в български и албански, като заедно с това се очертаят общите черти и разликите в двата езика. Описани са пет конкретни задачи, чрез които  да  се  постигне  зададената  цел.  По  отношение  на  методологията докторантката  изтъква,  че  използва  предимно  съпоставителния  и дескриптивния  метод,  което  е  обичайната  практика  за  този  тип изследвания.  Корпусът от езикови примери включва собствен материал, както  и  материал  от  други  езиковедски  изследвания.  Така  направеният увод  изпълнява  отлично  целта  си  –  да  представи  проблематиката,  да зададе рамката на изследването, да очертае целите и задачите и да даде предварителни уточнения по темата.
Първата глава на работата – “Евиденциалността и адмиративността като  понятийни  и  граматични  категории”,  е  много  важна  част  от дисертацията, тъй като в нея са представени основните понятия, с които по-нататък  си  служи  авторката.  Въпросът  за  адмиратива  в  български  и албански е неразривно свързан с евиденциалността в тези езици, затова 



съвсем  логично  е  отделено  внимание  на  евиденциалността  като семантична  и  граматическа  категория,  преди  да  се  пристъпи  към адмиратива. В световната лингвистика подходите към евиденциалността като  граматическа  категория  могат  да  се  групират  най-общо  в  две тенденции: 1) разглеждане на евиденциалността като категория, кодираща източника  на  информацията;  2)  оценъчна  категория,  която  представя (според различни интерпретации) ангажираността на говорещия неговото собствено  изказване,  оценка  на  достоверността  на  информацията  в изказването.  Галя  Нинова  се  присъединява  към  второто  течение  (като подкрепящ първото, аз няма да коментирам изводите на дисертантката по този въпрос) и дефинира евиденциалността като “езикова категория, при която  обвързаността  с  източника  на  информация  определя  степента  на нейната  достоверност  от  гледна  точка  на  говорещото  лице”.  Тъй  като адмиративът в дисертацията се разглежда като употреба на конклузива, отделено е внимание на значението на конклузива, като умозаключението се представя в светлината на абстрактната логика според концепцията на Чарлз Пърс.  Все  пак  правилно  е  отбелязано (под линия),  че  директното прилагане на принципите на логиката в езикознанието не може да опише точно  закономерностите  в  езика.  По-нататък  следва  определянето  на обекта  на  изследването  –  граматическата  категория  адмиратив,  също отграничена от семантичната адмиративност. Дефиницията за адмиратив е: “субективна категория, с помощта на която говорещият изразява своето учудване/изненада  във  връзка  с  опосредствано  новополучено  или преосмислено  предходно знание”.  Това определение  е  неточно,  тъй като перцепцията  при  адмиратива  е  най-често  директна,  особено  в  сегашно време, което е и най-честотно като употреба в български и албански. Във връзка  със  статуса  на  адмиратива,  Галя  Нинова  представя  и  някои концепции  от теорията  на граматикализацията  (Мейе,  Леман,  Траугот и Хопър  и  др.),  което  служи  като  основа  за  разсъжденията  за граматикализацията на евиденциалността и адмиратива. За отношението между  евиденциалност,  епистемична  модалност  и  адмиратив  приема концепцията  на  Красимира  Алексова  за  делението епистемична/епистемологична  модалност.Главата  завършва  със ситуирането на балканската евиденциалност (български, албански, турски, но  също  мегленорумънски  и  някои  арумънски  говори)  в  типологични класификации.  Много уместно подробно  е  разгледан турският,  тъй  като теорията за турското влияние върху български и албански, а в по-широк ареал  –  тюркското  върху  балкано-западноазиатския  ареал  на граматикализирана евиденциалност, е разпространена в лингвистиката.
Втората  глава носи  заглавието  “Генезис  на  евиденциалността  и адмиратива  в  български  и  албански”  и  проследява  възникването  и развитието им в двата езика. Направен е преглед на теориите за български език, като са разгледани схващанията на Руселина Ницолова за перфекта в българския  език,  и  по-конкретно  резултативната  и  констативната стойност  на  перфекта,  от  които  възникват  съответно  значенията опосредстваност  и  адмиративност.  Цитирана  е  и  концепцията  на  Петя Асенова за ролята на опозицията между аорист и перфект. Авторката се присъединява към теорията на Георги Герджиков за развоя на категорията модус  на  изказване  (евиденциалност)  и  етапите,  през  които  той 



преминава,  като  приема  и  схващанията  на  Герджиков  за  времето  на възникване, без обаче да отхвърля категорично турското влияние върху българската евиденциална система. Този подход ми се струва уместен при наличното  състояние  на  научните  изследвания.  Анализът  на съществуващите примери от албански отвеждат авторката до извода, че в този език категорията е възникнала след контакта с турски. В работата за българската  и  албанската  евиденциалност  няма  как  да  се  пропусне въпросът за  турското влияние,  който от десетилетия повдига спорове в научната общност. Много сполучливо Галя Нинова определя отношенията между трите езика в семантично-функционалните сходства и разлики на евиденциалността и адмиратива: приликите между български и турски и между  албански  и  турски  са  много  по-осезателни,  отколкото  между български и албански.В  трета глава –  “Адмиративът в  съвременния български език”,  са представени  и  анализирани  подходите  на  различни  автори  към българския адмиратив. Дисертантката се стреми към изчерпателност, като дава  цялото  разнообразие  от  гледни  точки.  В  началото  на  главата подборно  са  представени  определенията  на  Алексова  и  Ницолова  за адмиратива. Не е пропуснат приносът на Юрдан Трифонов. Коментирана е концепцията за адмиратива като употреба на индикативния перфект, като употреба или транспозиция на ренаратива, като употреба на конклузива, като употреба и на ренаратива, и на конклузива, като част от изявителното наклонение и т.н.  Тук трябва да се изтъкне,  че към всяка хипотеза Галя Нинова подхожда аналитично – не просто цитира, а коментира и изказва собствено  мнение,  като  представя  аргументацията  си.  В  крайна  сметка, както уточнява още в началото на работата си,  тя се присъединява към концепцията на Герджиков, която е възприета и от Красимира Алексова, за адмиратива като експресивна употреба на конклузива.
Четвъртата глава се нарича “Адмиративът в съвременния албански език” и в нея са представени възгледите на различни учени за статута на адмиратива в албански, както и разсъжденията на авторката. Тази глава е слабото  място  в  иначе  много  силната  дисертация  на  Галя  Нинова.  Като цяло изводите са в духа на общата теза, която се защитава в работата, но аргументацията е нелогична, а на места личи неразбиране на глаголната система  на албанския  език.  За  мен остава неясно защо ако приемем,  че адмиративът  не  е  едно  от  косвените  наклонения,  а  е  самостоятелна категория,  то  тази  категория  е  презумптивна.  Презумптивността  в албански,  както  в  останалите  балкански  езици  (а  и  в  много индоевропейски  –  например  в  романските)  се  изразява  от  бъдещите времена. Румънският (дакорумънският) не е удачен за сравнение, тъй като в  него  презумптивът,  смятан  за  едно  от  глаголните  наклонения,  се разширява  допълнително  с  евиденциални  функции  (тук  трябва  да припомня,  че  перфектът  няма  потенциала  да  развие  евиденциални значения, както това става в български и албански, по ред причини, които няма  да  изброявам  подробно).Извеждането  на  общи  значения  между оптатив и адмиратив се основава на един фразеологизъм.  Tëkripshatrutë  

(mendjen) буквално  означава“да  ти  насоля  мозъка”,  използва  се,  когато някой  говори  глупости.  По  същата  логика  можем  да  твърдим,  че  в български  да-конструкциите имат адмиративна семантика въз основа на 



фразеологизма Да не ти е изпила чавка акъла?, който може да се употреби синонимно  с  Ти  си  бил  много  глупав,  бе!  И  в  двата  случая  изводът  е погрешен.Аргументът за отрицателните частици  nuk и  mos,  използван за първи път от Десницкая и Ситов, също не е добре представен. Като начало, в  илюстративните примери,  в  които  е  показана комбинация на mos с адмиратив и индикатив, не са показателни – в тях mos няма стойност на отрицателна частица, а на частица с апрехенсивно значение (за нежелана възможност,  =бълг. данебида).  В  примера  с  “комбинация на двете отрицателни частици” –  Mosnukkanjerinështëpi?, само  nuk има отрицателна стойност. Когатосепротивопоставяткосвенитенаклонениянаиндикативавъзоснованаотрицателнитечастици – nuk за индикатив и mos за косвените наклонения, трябва да се има предвид, че изконните албански косвени наклонения са конюнктив, императив и оптатив и тяхното отрицание се формира с  mos. Условното наклонение възниква в конвергентните процеси в балканския езиков съюз и е омонимно с бъдеще в миналото и бъдеще предварително в миналото (индикативни времена), по тази причина отрицанието е с  nuk. Адмиративът възниква въз основа на перфекта  (индикативно време)  и отрицанието му също е с  nuk. Изводът, че индикативът и адмиративът са модуси на изказването, защото си служат с  nuk, е не релевантен. Същият извод оставя впечатлението,  че индикативът не се разглежда като наклонение. Системата отнаклонения  в  албански  е  първична,  а евиденциалността  е  вторично  и  късно явление  в  езика. Нещо повече, индикативът не развива евиденциално значение,  за разлика от българския. Затова да се групира индикативът с адмиратива като модуси на изказването и да се противопоставят на косвените наклонения е изцяло погрешно. Изобщо за цялата глава мога да кажа, че приемам концепцията за адмиратива като едно от значенията на косвения евиденциал, но не и начина, по който дисертантката достига до него.
Петата  глава –  “Съпоставителен  анализ  на  адмиратива  в българския  и  албанския  език”,  е  най-приносната  част  в  дисертацията. Авторката  анализира  евиденциалите  и  адмиратива  в  двата  езика. Съпоставени са темпоралните парадигми в двата езика, като е приета една по-разширена  версия  за  български  в  съответствие  с  теорията  на Герджиков и Алексова.  За да дефинира семантиката на адмиратива,  Галя Нинова представя два семантични записа – на Ницолова и на Миндак. За първия тип пресупозиция по Миндак (незнание  >знание) дисертантката смята, че има несъответствие между български и албански в сегашен план. Избраният илюстративен пример обаче е неудачен (стр. 219). Изречението е завършек на виц, в който персонажите трябва да изберат как да умрат. Германецът и американецът избират гилотина, но тя засича и те оцеляват. Албанецът избира да го застрелят, питат го защо е избрал този начин, а той отговаря:  “Защото  другият  не  работи!”(на  албански  –  с  адмиратив). Всъщност това е емфатичен адмиратив в албански, при който изненадата е на  заден  план,  а  на  преден  е  подчертаването  на  констатацията  – 

гилотината  наистина  не  работи.  За  пресупозицаята  от  втори  тип  по Миндак (знание  >опровергаване на знанието)  авторката приема,  че има съответствие в двата езика. След това представя четири типа ситуации на реализация на адмиратива, което намирам за много удачно. Примерите и 



коментарите  тук  също  са  много  подходящи.  Направена  е  таблица  за съответствията на лексикалните маркери на адмиратива и евиденциалите. Разгледани са различни употреби на адмиратива в албански и български, включително  някои  албански  особености,  които  липсват  в  български. Направена е много добра съпоставителна характеристика на употребата на албанското съкратено минало причастие pasë,  българското причастие  бил и  турските  форми  с  -mişmiş. Направен  е  анализ на формите за бъдеще време  с  оглед на факта,  че формообразуването,  а  и  употребата им  в албански са проблематични.Връзката, която е направена между адмиратив и  презумптив,  се  нуждае  от  по-сериозно  проучване,  примерите  са неубедителни, а българският пример на стр. 283 (ще е било синьо, ще е било  
от един плат) не е конклузивен футурум, а бъдеще предварително време (или презумптив без  да – ще (да) е било синьо). Примерът, който насочва към модално (хипотетично) тълкуване, е (313).  Съпоставени са употреби на адмиратива в различни типове изказвания и текстове,  като заслужава да се изтъкне частта за употребата във въпросителни изказвания. Резултатите от анализа са обобщени в таблица, която показва сходствата и несъответствията в двата езика. В цялата глава много последователно и убедително са защитени възгледите на дисертантката,  като някои от частите са изцяло авторски принос.В  заключението са обобщени и систематизирани схващанията на дисертантката, като тя отново подчертава основната концепция в работата си, че евиденциалността не трябвада се разглежда като граматикализиран израз само на начина, по който е получена информацията.

Авторефератът отговаря на текста,  а  описанието на приносите също добре отразява стойността на изследването. Представени са пет 
публикации по темата на дисертацията.Цялостното ми впечатление от дисертацията е, че това е един много аналитичен  и  приносен  текст,  който  показва  добрата  осведоменост  на авторката по разглежданите въпроси, способността ѝ да вниква в научната тематика и склонността ѝ към детайла. Текстът е изключително грамотен, изрядно форматиран и добре структуриран, поради което се възприема с лекота от читателя, като едновременно с това е съдържателен и с висока научна  стойност.  Използваната  библиография  е  впечатляваща  –  220 библиографски  единици,  цитирани  в  текста,  като  съдържа  както “класически”  автори,  така  и  най-нови  изследвания  по  въпросите  на евиденциалността  и  адмиратива.  Имам  една  по-обща  забележка,  която засяга  цялата  работа  –  да  се  използва  по-внимателно  думата “доказателство”,  особено  когато  става  въпрос  за  логически  изводи  или твърдения, които имат по-скоро стойност на хипотези, отколкото на факти. 

ЗаключениеКачествата  на  дисертацията  са  безспорни  и  въз  основа  на  това гласувам  за  присъждане  на  образователната  и научна  степен  доктор  на Галя Нинова Георгиева.
доц. д-р Екатерина Търпоманова


