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СТАНОВИЩЕ 
 
за дисертационния труд на гл. ас. Милена Димитрова Левунлиева “Понятийното 

пространство вода/течности като източник на онтологични метафори в 
българския и английския език”, представен за получаване на образователната и 

научната степен “доктор” 
от чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Ганчева Попова 

 
 Дисертационният труд на гл. ас. Милена Левунлиева е посветен на 
метафоричното назоваване в областта на абстрактните понятия чрез езикови 
единици за конкретни характеристики от функционално-семантичното поле 
вода/течности в българския и английския език и в този смисъл то е първото по 
рода си в съпоставителното езикознание. Не че отделни периферни моменти в 
един или друг от аспектите на тази формулировка не са попадали в 
полезрението на изследващите езика, културата, митологията или фолклора. 
Така напр. от Аристотел до наши дни метафората не е преставала да привлича 
вниманието. А концептът вода/течности е трайно вплетен в изследванията, 
свързани с народната култура, митологията и религията. 
 Но разработка с такава оригинално конфигурация, с толкова неочаквани 
ракурси към сложността на интердисциплинарната интерпретация, както и с 
така организираната многостранност в неотделима цялост и при това чрез 
съпоставка на два типологично различни езика, поне на мене, не ми е известна. 
И като към всичко това прибавя основното качество на труда, което бих 
синтезирала в думата максимализъм, с пълно основание мога да кажа, че 
предложеният труд сериозно надхвърля изискванията за получаване на 
образователно-научната степен “доктор”. 
 Максимализмът на докторантката се проявява във всяко едно отношение, 
но тук най-общо ще го очертая с оглед на двете му страни. Едната, количествен 
максимализъм, напр. авторката е взела не само концепта вода, напълно 
достатъчен за целта, но към него е добавила и течности, с което си е създала 
трудности за съвместяване и на разнородни прототипни характеристики. Освен 
това – във връзка с формалното езиково изразяване е било достатъчно да се 
изследва само една част на речта. Тя обаче е събрала огромен материал от 
всички езикови равнища – думи, словосъчетания, колокации, фразеологични и 
идиоматични съчетания, изрази и изречения. Също така прекалено обширен е 
прегледът на литературата с огромната информация, задълбочено 
интерпретирана от дисертантката. 
 Самата аз не съм привърженичка на толкова обстойно представяне на 
литературата. И ако правя следната бележка за пропуск на автор, то не е защото 
смятам, че е нужно всички автори да бъдат отбелязани. Тъй като М. Левунлиева 
отделя доста голямо и заслужено внимание на философската теория за 
метафората, лансирана от М. Блек, би ми се искало след неговото име да видя 
името на Н. Д. Арутюнова, която не само доразвива и разпространява идеите на 
М. Блек, но намира и тяхното езиково уплътняване. 
 А относно качествения максимализъм, трябва да кажа, че той се проявява 
както в многоаспектността, така и в дълбочината на анализа, който поставя 
общоупотребимото понятие вода във връзка с митологемата вода от една 
страна, а след това в спираловидна композиция – митологемата вода в 
съотношение с други митологеми. И разбира се, чрез анализ на тяхното езиково 
изразяване. В този вид максимализъм особено бих искала да насоча вниманието 
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към съотношението мит и език, което се разгръща в две съответстващи си, но не 
съвпадащи картини на света – езиковата и митологичната. По този начин се 
правят съществени приноси и за новата научна област митолингвистика. 
 Като предпоставка за успеха на разработката бих искала да посоча не 
само отличната лингвистична подготовка и ерудираността на докторантката, но 
също усета й за новаторство, който прозира и от актуалността на темата, и от 
корпусната базираност на анализа, както и от намирането на най-подходящия 
подход,  не на последно място – от разширяване на методологическия диапазон 
с привличането на методи и процедури извън когнитивната рамка на 
изследването. 
 Ще се спра много бегло на всяка една от тях. 
 Темата. Със своята актуалност и значимост избраната тема е много 
подходяща за дисертационна разработка, тъй като предоставя възможности не 
само за изпълнание на образователното предназначение на доктурантурата, но и 
за научни приноси, които представляват интерес за антропонимно-когнитивната 
насоченост на съвременната лингвистика. От една страна, тя удовлетворява 
изискването за универсалност с фокусирането върху метафората при изучаване 
на особености в лексикалната система на два типологично различни езика. От 
друга страна, дава основанията за конкретизация в една на пръв поглед 
ограничена област от названия, мотивирани от прототипните признаци на 
водата и течностите в разбиранията на две далечни една за друга езикови 
общности. Този факт обаче отваря изглед и към специфичните етнокултурни – 
митологични, както и религиозни интерпретации. 
 Материалът. Подборът на материала, определен за изпълнение на ясно 
поставените цели и задачи, както и в зависимост от концепцията, е довел 
авторката до корпусно базирано изследване, поради което резултатите 
произтичат от индуктивно намерените факти, а така се постига достоверност 
спрямо езиковата реалност в най-висока степен. Освен това се възстановяват 
едни от най-добрите традиции на българското езикознание за пълно покриване 
на езиковия материал. За разлика от повечето когнитивни изследвания върху 
метафората, които приемат за отправна точка абстрактно понятийно 
пространство и търсят неговите семантични репрезентации, предложената в 
настоящето изследване трактовака на въпроса за когнитивното значение и 
структурните връзки (определящи обхвата и организацията на фрагмента от 
понятийната структура на английския и българския език) се базира на богат 
корпус от реална реч. Важното ограничение, което прави авторката, като приема 
за отправна точка областта източник на метафоричните проекции, за да получи 
всички конструирани чрез него названия на абстрактни понятия, говори за 
изследователски усет, който или е вродено качество, или се създава в 
продължителна и активна научна практика. 
 Подходът. Този стремеж към всеобхватност се подкрепя напълно от 
подходящо избрания семасиологичен подход. Във времето, когато при 
езиковото изследване на културните понятия се предпочита ономасиологичният 
подход, тя е проявява творческа самостоятелност и далновидност, като е 
прозряла, че той именно ще й даде системността на езиковата информация, 
идваща от целостта на ексцерпирания материал, който от своя страна, както 
вече отбелязах, насочва метафоричните проекции към областта източник. По 
този начин е намерила методологическото основание за класификациите на 
абстрактните названия чрез конкретните прототипни характеристики на 
понятието  вода/течности. 
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 Оригиналността и широтата в разбиранията на авторката се проявява 
също така в определянето на целта и особено на средствата, чрез които ще я 
постигне. В това отношение специално бих искала да подчертая много 
полезното за дълбочината и изобщо за успешността на разработката 
съвместяване на когнитивните със структурносемантичните методи на 
компонентния анализ и падежната граматика. Отрадно е, че младата 
изследователка не робува на модните представи сред начинаещите или по-
неопитни учени, че когнитивните методи, дори сами по себе си, са панацеята, 
която ще реши всички проблеми на съвременната лингвистика. Така чрез 
подходящото съчетаване на споменатите по-горе методи дисертантнката 
обогатява холистичните изгледи на разглежданите явления и със знанията за 
дълбоката им същност, която в нашия случай, както показват резултатите, се 
корени във взаимодействието между прототипните признаци на концепта 
вода/течности и реалните характеристики на абстрактните понятия в сферата 
на метафоричната номинация. 
 Приносите и интересните резултати от плодотворните усилия на М. 
Левунлиева са много и не е възможно да бъдат включени в ограничения обем на 
един отзив. Затова тук ще се опитам (несъмнено водена и от своите 
предпочитания) в много обобщен вид да засегна някои от тях. Те са: 

1. Дедуктивно фомулираната хипотеза за ролята на културата в процеса 
на метафоричното структуриране и назоваване на абстрактни понятия, свързани 
с вътрешния свят на човека и неговите социални взаимоотношения, чрез 
названия на конкретни понятия, е доказана по индуктивен път в резултатите от 
обстойното  изследване и съпоставяне на два корпуса, съдържащи езикови 
метафори с мотивиращ признак от полето на концепта вода/течности – 251 
единици за английския и 215 – за българския език. 

2. Същността на концептуализацията и номинацията чрез метафора е 
изяснена като проекция на прототипните характеристики от пространството 
вода/течности върху вътрешния свят на човека и взаимодействията му със 
социума и средата чрез свързване на интерпретациите от две равнища: 
 - експериенциалното, т. е. основанията върху всекидневния опит, отразен в 
първичната структура на лексикалната системност по отношение на преките 
номинативни значения; 
- митологичното, т. е. основанията върху митовете, легендите, вярванията, 
обичаите и т. н., които се извеждат от фолклорни и етнологични данни.   

3. По такъв начин характеристиките на понятийното пространство 
вода/течности като източник на онтологични метафори в българския и 
английския език е конкретизирано на три равнища: на битийно равнище – чрез 
прототипните признаци на понятието, които съставят семантичното 
пространство вода/течности; на митологично равнище – чрез схващанията за 
водата като свещен елемент в митопоетичния светоглед и като градивен 
елемент в единство с другите 3 елемента на космогоничните митове;  на 
фолклорно равнище – чрез представите от наивната картина на света, по-
конкретно вярванията, свързани с телесните течности и с двойствената същност 
на водата. 

4. Изяснени са миторелигиозните и фолклорните следи в мотивацията за 
назоваване  чрез прототипни характеристики от понятийното пространство 
вода/течности. 
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5. Предложени са обстойни и убедителни класификации за когнитивното 
семантично структуриране и формалното езиковото изразяване чрез метафора 
на: 
а) вътрешната реалност (в 4. гл.), срв. напр. концептите мисъл, интелект, 
разбиране и емоции с техните метафорични модели като образни схеми в 
областта източник: светлина/прозрачност, контейнер-субстанция, течност в 
контейнер; 
б) човешките взаимоотношения (взаимоотношенията между вътрешната и 
външната реалност) (в 5. и 6. гл.) – чрез понятията температура и движение в 
образни схеми като скаларност (градуалност) и вътре – вън; също напр. 
конкретното концептуализиране и езиково изразяване на категорията 
морал(ност) чрез антонимната група чист: нечист/мръсен; 
в)  социалната реалност (в 7. гл.), конструирана като функционално-семантично 
поле с мотивация от названия, свързани с течности, чието съдържание е 
кодирано метафорично чрез 5 обобщени образни схеми (емоцията като събитие; 
разумът като контейнер – субстанция; времето като промяна; 
взаимоотношенията като процеси; комуникацията като движение). 
 7. Установени са приликите и разликите между българския и английския 
език в метафоричната номинация с мотивационна област (област – източник) 
вода/течности. 
 Авторката доказва, че приликите между българския и английския език в 
разискваната тук метафорична концептуализация и номинация са значително 
преобладаващи над разликите, които са в много ограничено количество.  Така 
напр. показва, че и в двата езика чрез вода/течности са мотивирани еднакви 
понятия, срв. вътрешни състояния на човека (емоции, мислене, разум, 
разбиране), социални качества, взаимодействие със социалната среда, 
комуникация, информация, време, морал, а като област източник – също 
еднакви състояния и характеристики на водата, срв. количество, интензитет, 
температура, начин на движение, скорост, прозрачност.  Що се отнася за 
разликите те са обяснени с причини от лингвистичен (разлики в лексикалната 
системност, главно при структуриране на многозначността и антонимията) и 
културен (различни социално-исторически традиции, отразени в различни 
митологични и фолклорни интерпретации) характер. Срв. с разликите в 
езиковата интерпретация за разпространението на информация и в културно-
религиозната –  при изразяването на греховност или праведност чрез двойките 
прилагателни чист/нечист, мръсен във връзка с телесната и духовната чистота. 
 Както към всеки човешки труд, така и към настоящата дисертация могат 
да се направят и някои конкретни бележки, които обаче при една толкова 
цялостно обоснована обяснителност и резултатност едва ли биха 
представлявали интерес. Затова ще си позволя само една препоръка. Тъй като 
езикът на дисертантката е изключително богат, употребата на синоними се е 
прехвърлила и върху терминологията. Затова бих подчертала, че синонимията 
при термините не би трябвало да се оценява като изразително богатство, тъй 
като може да се преврне в пречка за адекватното възприемане на научния текст. 
В този смисъл бих препоръчала въздържане от терминологична синонимия. 
 Заключение. Дисертацията на Милена Левунлиева представлява високо 
стойностен труд с много сериозна теоретико-методологическа обосновка, 
изпълнен върху обширен емпиричен материал с оригинален подход при 
задълбочен и многостранен анализ. Получените резултати и приноси са 
съществени и полезни за лингвистичната теория и практика. Практическата 
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значимост на труда е: от една страна, в методологически смисъл – като образец 
за изследване на номинацията в лингвистичен, митологичен и фолклорен план, 
а от друга – като възможности за улесняване на превода и обучението по чужд 
език. 
 С пълна убеденост препоръчвам на уважаваното жури да присъди 
образователната и научната степен “доктор” на гл. ас. Милена Димитрова 
Левунлиева. 
            

      19.08.2011 г                                                                                         


