
                                        РЕЦЕНЗИЯ 
 

на  дисертационния труд на Милена Владимирова на тема: 
“Глаголното словообразуване в съвременния персийски книжовен език”  

 

 

Представеният за рецензиране труд “Глаголното словообразуване в 

съвременния персийски книжовен език” се състои от пет основни глави. 

Глава първа: “Теоретични въпроси на словообразуването в съвременния 

персийски език”, Глава втора: “Общи характеристики на персийския глагол”, 

Глава трета: “Производни глаголи”, Глава четвърта: “Глаголи, образувани на 

базата на лексико-синтактично срастване – съставни глаголи” и Глава пета: 

“Специфични граматични и стилистични особености на персийския глагол”.  

В началото на труда докторантът е поставил Таблица за използваните 

символи и съкращения, Таблица за транскрипционните знаци и Увод, в който 

се представят сбито целите на изследването и избраната методология. Съвсем 

коректно авторката изброява методите на анализ, които прилага в своята 

работа – сравнителния, структурно-типологичния, семасиологичния и 

трансформационния. Т.е. приложен е комплексен подход, който се оказва 

изключително подходящ за поставената задача. Трудът завършва със 

Заключение, Приносни моменти в дисертацията, Списък с използваната 

литература. Разработката има внушителния обем от 307 страници. 

Ще започна с уговорката, че за да се постигане поставената научна и 

творческа задача са необходими отлично владеене на персийския, цялостно 

познаване на публикациите по въпроса, респективно и на езика, на който те 

са създадени. В списъка на използваната литература присъстват разработки 

на 6 езика: български, персийски, английски, руски, френски, немски. Броят 

на използваните заглавия също е впечатляващ - общо 89. Техни автори са 

едни от най-авторитетните имена в българската и в световната лингвистика и 

иранистика. Такива като Г. Дуриданов, Ж. Бояджиев, Л. Пейсиков, Ю. 

Рубинчик, В.Расторгуева, Ж. Лазар, Джон Мейс, Н. Чомски, Али Акбар 

Деххода, Парвиз Натал Ханлари, Хасан Омид... Много добро впечатление 

прави, че докторантката не се ограничава единствено до въпроса за 

глаголното словообразуване в персийския език. Обработени са и трудовете на 
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изтъкнати лингвисти-арабисти като Б. М. Гранде и П. Самсарева при това 

съвсем не самоцелно, а в неразривна връзка с темата на докторския труд. 

Защото е всеизвестна ролята на арабския език в началото на процеса на 

формиране на новоперсийската словесност през VII век. Необходимо е да 

отбележа, също така, че използваната литература не само е посочена в 

библиографията, но от самата разработка проличава както систематичното й 

и сериозно проучване, така и умелото й вграждане в тъканта на научния 

текст. 

За постигането на поставената от докторанта цел са необходими също и 

сериозен научен подход, изследователски поглед, свободно владеене на 

научния инструментариум, умение да се анализира материала и да се извлече 

от него най-същественото. 

Внимателният прочит на представения труд оставя впечатлението, че 

всички тези условия са налице и са реализирани на високо научно ниво. В 

него личи много доброто познаване на историческия път, който извървява 

глаголната система на персийския език. Очевидно докторантът е ориентиран 

добре и свободно работи в пространствата на една сложна и все още 

недостатъчно разработена материя. А пък посредством подходящо 

подбраните и на място поставени примери, онагледява тезите си, прави труда 

си достъпен и разбираем. 

Първото нещо, което се налага на вниманието, е доброто 

методологическо ръководство, под което Милена Владимирова е работила. И 

това е напълно естествено, като се има предвид името на научния й 

ръководител – доц. Юлия Кирилова. Това личи както от избора на 

изключително актуалната тема, така и в подбора и структурирането на 

използвания в работата материал. Не случайно наблягам на думата 

“актуална”, защото, макар да е писано много по въпроса, подобно цялостно 

изследване нито на персийски, нито на руски или на някой от западните 

езици не съществува. Или поне на мен до този момент не ми е познато. 

Темата е развита в детайли, като са обхванати всичките й аспекти, което е и 

основният приносен момент в дисертацията. Докторантът не се ограничава 

само и единствено с поставянето на научния проблем. Той го маркира, но и в 

детайли, с академична педантичност го разнищва, анализира го, като не 

пропуска да отбележи и онова, което е сторено в тази област преди него. 
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Пред нас е обемен корпус, побрал в себе си всичко, отнасящо се до 

глаголното славобразуване в съвременния персийски език. 

Ще се съглася с докторанта, че друг основен приносен момент в 

работата му е обстойният анализ на онази група съставни глаголи, в чийто 

състав участва глаголът  567دا (доштан – имам, притежавам). Наистина по този 

въпрос не е писано нищо до този момент, ако не броим привежданите на 

отделни места примери за тези глаголи. Разбира се, не мога да не приема и 

другите, посочени от докторанта, приносни моменти на дисертацията. Нещо 

повече, бих определил като приносен момент и обстоятелството, че 

разработката е готово учебно помагало не само за студентите в специалност 

“Иранистика”, но и за онези, които изучават персийски като втори източен 

език в другите ориенталистични или филологически специалности. Защото 

правилната синтактична употреба на персийския глагол и неговото 

управление е от основно значение за доброто усвояване на езика. 

Като цяло в труда правят впечатление отличният език и стил на 

докторанта. Отбелязвам го специално, защото този немаловажен момент 

често се подценява при разглеждането на езиковедски разработки. Милена 

Владимирова владее научната терминология, но не пренасища изложението 

си с термини, езикът й е ясен и лаконичен, както подобава на подобен тип 

лингвистични изследвания. И това прави текста стегнат, логически подреден 

и аргументиран. 

С оглед на значимостта и сериозността на представената разработка 

горещо бих застанал зад идеята за нейното издаване в самостоятелно книжно 

тяло. Бих препоръчал обаче някои корекции в работата, които са предимно в 

две насоки. 

Първата се отнася до някои наложителни стилистични корекции, които 

биха издигнали още повече нивото на работата. Така наример набива се на 

очи прекомерната употреба на някои русизми от типа на: “се явява”, “ се 

явяват”, “ явяващи се”, “ касаещ”, “ касаещи”, “ касаеща”, които макар и добили 

гражданственост в българския език, е добре да бъдат сведени до минимум. 

 Бих променил и заглавието на втора глава от “Общи характеристики на 

персийския глагол” на “Обща характеристика на персийския глагол”, поради 

обстоятелството, че характеристиката може да е една, но да притежава много 
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компоненти, и те не би трябвало да бъдат определени като други 

“характеристики”.  

Трудни за възприемане са термини като  “развойни етапи” – стр. 11 и 

“синхронно-развойни тенденции” пак там. Би могло да се помисли за тяхното 

прецизиране. От прецизиране се нуждаят и някои изрази от типа на 

“Историческите сведения говорят, че това е език, притежаващ богата 

флективна система...” (стр.13). Тук докторантът визира древноперсийския 

език, но ясно е, че няма как историческите сведения да “говорят” за него. 

Има цяла научна школа, посветила значима част от диренията си в посока 

изучаването на древноперсийския език. Като започнем с първите разчетени 

клиноподобни знаци от Г.Ф. Гротефенд, преминем през трудовете на Емил 

Бюрнуф и Кристиан Ласен, и стигнем до финалните открития на Хенри 

Роулинсън. Именно техните усилия допринасят за разчитането на 

древноперсийския клинопис, а след него и на всички останали клинописни 

системи. Така че “историческите сведения” ги оставяме настрана!  

Прави впечатление склонността на докторанта, за да избегне повторение 

да дадена дума да я замества с “такова”: Например: “Подобно на българския 

език например, морфологичното словообразуване в съвременния персийски 

език също се характеризириза като основно и най-продуктивно (предимно 

именното такова).” (23 стр.). Или “В тези случаи причастията губят 

темпоралното си значение и придобиват предметно такова.” (34 стр.). И още 

на стр. 38, 72, 96, 112 (в бел. под линия), 135, 145, 153, 155, 158, 164, 219, 238  

и още, и още ...  А това съвсем не допринася за издигане на езиковото нивото 

на работата. 

Втората насока засяга някои тези на докторанта, заложени в първа глава, 

които направо предизвикват желание за отпор. Не мога да се съглася 

например с успоредяването на съвременния персийски език единствено с 

фарси, официалния език на Иран. Не приемам и че “негови близкородствени 

езици са съвременният дари (говорим за Афганистан) и съвременният 

таджикски (говорим за Таджикистан)”. Защото можем да ги определим така 

единствено от социолингвистична гледна точка, което не е посочено. На 

практика обаче това е един език с обща граматическа и лексикална система. 

Различните му разновидности бихме могли да определим като “езикови 

клонове на персийския”, като “национални езикови норми на персийския”, 
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като “регионални диалекти на персийския”, но в никакъв случай като 

отделни езици!!! 

Неправилно е твърдението, че “Тези три езика произлизат от езика на 

персийско-таджикската класическа литература.” Първо, защото терминът 

“персийско-таджикска” е носител на силна идеологическа, а не на научна, 

натовареност. Второ, защото съвременният персийски език започва да се 

формира към VII век, а класическата литература бележи своето начало през 

IХ век и няма как да направим връзка между двете. 

Следствие на горните, изцяло погрешни, според мен тези, е и 

неправилното заключение, че “фарси-йе кабули” (а не “фарси-кабули”, както 

е даден в докторантския труд!) не може да има статут на отделен език, а по-

скоро на диалект”. Защото е немислимо да определим най-ранната форма на 

новоперсийския език, възникнала по североизточните земи на персите, а 

именно “фарси-йе дари” (буквално означаващ “фарси, който се говори в 

двора”) като диалект! Диалект на какво? 

На стр. 14 докторантът декларира: “Средноперсийският език или още 

„пахлави“ бележи историческия период III в. сл. Хр. – VII в. сл. Хр.” А на 

предишната страница: “Древноперсийският език е бил разпространен в 

периода VI в. пр. Хр. – III в. пр. Хр.”. От което следва, че имаме период от 6 

века, в който пътят на персийския език прекъсва. И по тази логика следва да 

заключим, че излиза от обръщение, става мъртъв език. Така ли е? Разбира се, 

че не! Древноперсийският език започва да излиза от употреба при 

управлението на Артаксеркс II  Мнемон (404-358г.) и Артаксеркс III Ох (358-

338г.), когато в запазените клинописни паметници от периода на 

управлението им се открива нарушаване на граматическите норми на езика. 

Т.е. ставал е неразбираем за онези, които са композирали текстовете, 

предназначени за изсичане. Което ще рече, че древноперсийският език 

отстъпва своите позиции на средноперсийския през III в. пр.н.е., а не след н.е. 

А че средноперсийският е бил държавен език на Сасанидската държава, това 

е друг въпрос. 

На стр. 14 отново се сблъскваме с неточност, отнасяща се до 

периодизацията на персийския език: “За начало на периода на 

разпространение на новоперсийския език се смята IX в. сл. Хр.”. Всеизвестно 

е, че това начало е 2 века по-рано и арабската инвазия през VII век само 
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ускорява прехода от средноперсийски към новоперсийски език. А IX в. го 

свързваме с началото на класическия период в персийската литература. Което 

е нещо съвсем различно! 

Спирам дотук с фактологическите неточности с уговорката, че 

посочените недостатъци, а те са предимно в първа глава, не развалят 

цялостното впечатление от труда на докторанта. Ако се спирам на тях, то е, 

за да подчертая необходимостта от повторно изчитане и редактиране, преди 

той да бъде представен пред по-широка аудитория. 

Ще ми се да обърна внимание на още един момент в дисертацията. А 

именно придържането към станалото модерно напоследък определяне на 

периодите преди новата ера (пр.н.е.) и след новата ера (сл.н.е.) с “пр. Хр.” и 

“сл. Хр.”. На което следва да зададем въпроса “Раждането или смъртта на 

Исус Христос е водоразделът между двете ери?” И ако не е нито раждането, 

нито смъртта, какъв е тогава принципът, според който поставяме името на 

Христос на границата между ерите? Струва ми се, че и на този въпрос не би 

могло да бъде даден издържан отговор. Затова смятам, че при подобен тип 

научни разработки е по-добре да се придържаме към старата норма! 

В заключение. Беше ми интересно и изключително приятно да общувам 

с научната разработка, посветена на персийското глаголно словообразуване, 

представена с аналитична прецизност от докторанта Милена Владимирова. 

Очевидно тя е писала труда си не само с познание и научно усърдие, но и с 

висока доза скрупольозност, което го прави убедителен и полноценен. 

Убедено смятам, че така представената разработка притежава всички 

достойнства на един дисертационен труд, поради което и препоръчвам на 

уважаемия Научен съвет да присъди на Милена Владимирова научната и 

образователна степен “ДОКТОР” на СУ “Св. Климент Охрински”! 

 

 

                          Рецензент: доц. д-р Иво Панов 
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