
Р Е Ц Е Н З И Я 

за дисертацията на Йорданка Георгиева Велкова 

на тема: „Морфонология на глаголното словоизменение на говора в Петричко” 

 

Дисертацията на Йорданка Георгиева Велкова е посветена на говора на с. 

Беласица, Петричко и се състои от увод, три глави  и заключение, в които авторката 

проследява морфонологията на глаголното словоизменение и очертава мястото на говора 

сред останалите български диалекти и по-специално  югозападните български говори. 

Трудът съдържа и три приложения, подробна библиография и индекс на изследваните 

глаголи.  

В увода дисертантката набелязва целите на изследването и описва методите за 

събиране на емпиричния диалектен материал – от които най-важен е методът на 

наблюдението,  доколкото основната част от този материал е събрана в резултат на 

теренни проучвания, а и самата Йорданка Велкова е носител на говора. Наблюденията се 

допълват с използването на анкети и събиране на материал по програма, като програмите 

за събиране на диалектни глаголи и видовите двойки, както и списъкът на 

информаторите (на възраст от 65 до 85 години),  се съдържат в приложенията. 

Морфонологичният анализ на словоизменението следва методологията на Т. Попова и Х. 

Аронсън.  

Първа глава „Основни морфонологични теории” е разделена отчетливо на две 

части: „Морфонологията в лингвистичните школи и направления по света”  и 

„Морфонологични изследвания върху българския език”. Дисертантката прави един доста 

подробен преглед на историята на морфонологията - това „сираче на Трубецкой”, чието 

място в науката за езика все още е спорно, и се спира на основните трудове върху 

българската морфонология. Тази първа глава е дан на канона на дисертациите – 

кандидатът трябва да покаже познаване на научната проблематика и на  разработките в 

избраната от него област, но за разлика от повечето дисертации  Й. Велкова използва 

направения анализ, за да стигне до своя методология на описанието на 

морфонологичните изменения в глаголната парадигма, като след Аронсън, Т. Попова и Т. 

Бояджиев ги разделя на морфонологични фонемни алтернации и морфонолгични 

акцентни алтернации и въвежда понятията алтернант, алтернационен ред и акцентна 

парадигма. Тази глава показва сериозната теоретична подготовка на  Й. Велкова и  

способността й да се ориентира в научната проблематика и в често пъти 

противоречивите схващания на учените от различни лингвистични школи. Бих 

препоръчала единствено подзаглавието на първата част да се промени в 

„Морфонологията според различните лингвистични школи и направления”. Следващите 

глави на дисертационния труд показват недвусмислено умението на дисертантката да си 

служи с избрания понятиен апарат и метаезик при описанието на езиковите явления.  

Втора глава „ Морфонология на глаголното словоизменение (спрежения)” също се 

състои от две части. Първата (§ 2.2.1 до 2.2.11 включително) започва с описание на 

говорите в Петричко и очертава мястото на говора на с. Беласица, който е якавски, като 



принадлежащ към струмския говор (§2.1).  Едва след това авторката излага принципите 

на описание на глаголното словоизменение според  теорията на Маслов, който включва в 

глаголното формообразуване не само спрежението на глаголите, но и образуването на 

несвършен вид (§ 2.2.1 и 2.2.2).  Тези параграфи представляват своеобразно продължение 

на изложената в първа глава методология и прецизират целите на изследването, 

набелязани в увода. Тук се очертава по-точно и обектът на самото изследване, което 

включва 48 пълни словоизменителни парадигми (с. 45) и се излагат подробно 

принципите на транскрипция и означаване на наблюдаваните алтернации.  Следващите 

параграфи включват класификацията на глаголите по спрежения и описание на формите, 

включени в темпоралната парадигма. Характерна за говора е липсата на имперфектно 

причастие и рядката употреба на деепричастието. Друга диалектна особеност е появата 

на дълги гласни под ударение след изпадането на х на морфемна граница във формите на 

аориста и имперфекта.  Още тук авторката пояснява, че в по-наташния си анализ ще се 

опира върху описанието на двете основи на глагола – сегашната и аористната, 

представени съответно от формите за сегашно време и повелително наклонение и от 

аориста и аористното причастие.  

Подробното морфонологично описание на глаголите по спрежения и разреди  

обхваща повече от 100 страници  (с. 57 - 165), като изложението съвсем логично следва 

разпределението на глаголите според тематичната гласна на сегашно време. 

Дисертантката наблюдава фонемните и акцентните алтернации във всеки един от 

разредите, като очертава и акцентните парадигми, върху които се крепят основните 

опозиции в глаголното спрежение – сег. време ~аорист, 1 л. ед. ч. сег. вр. ~ не-1 л. ед. ч. 

сег. вр. Наблюденията върху всеки разред са обобщени в таблица в края на съответното 

изложение, което допринася за прегледността на работата и улеснява боравенето с 

дисертацията. При класификацията на глаголите дисертантката държи сметка за 

произхода им – първични глаголи от св. и несв. вид и префигирани глаголи от двата вида, 

като особено ценно тук е разделението на глаголи със силабичен (сричков) префикс и 

несилабичен префикс, доколкото тези глаголи обикновено се държат като 

непрефигираните глаголи. Би било добре това разделение да се прокара последователно в 

цялата дисертация, защото в глава 3 (с. 194, 200 и др.) се казва, че в непрефигираните 

глаголи се включват и глаголите с несилабичен префикс, което не е издържано от 

методологична гледна точка. Непоследователност има и при третирането на глаголите 

със силабичен префикс, при които често се наблюдава фузия между префикса и корена, 

като първият се превръща в част от корена. И докато при дойда, найда това е забелязано 

и обяснено, при глаголи като почна, опна, помня това не се отчита. Неточности се 

наблюдават и при определянето на статута на наставката н- в разред 2.1.2 на първо 

спрежение, където тя е определена само като перфективиращ суфикс. В списъка на 

приведените глаголи обаче се намират глаголите киснъ, мръзнъ, никнъ, са:нъ, раснъ, 

макнъ, никнъ, шушнъ, които са имперфективи още от старобългарската епоха, доколкото 

праславянският суфикс  n-  освен инхоативно е имал и статално значение. На с. 173 вече 

се прави разлика – нъ е перфективираща наставка в свършените глаголи дигнъ, мигнъ и 

словообразуваща наставка в мръзнъ. Всъщност и в двата случая наставката е била 

словообразуваща, а видът на глагола се е имплицирал от начина на глаголното действие 



– при инхоативен или еднократен начин на действие глаголът е придобивал свършен вид, 

а при статален начин на действие се е присъединявал към несвършените глаголи. В 

същия списък се намира и глаголът почна, където от историческа гледна точка 

съгласната н принадлежи към корена и следователно той трябва да се сложи при 

глаголите в предишния параграф, в които съгласната н не е суфиксална. Във всеки 

случай няма разлика между опна и почна по отношение на произхода и статута на 

предсуфиксалното н, което макар по произход да не е част от наставката, в съвременния 

български език се възприема като наставка.  Това преосмисляне на морфемната 

структура позволява моделът опна - опинʼам по аналогия да се настани в падна - 

падинʼам и под. (с. 193). Неточности се появяват и при обяснението на исторически 

обусловените алтернациите на коренната гласна в старинните глаголи от първо и второ 

спрежение. Т. напр. на с. 56 още при общото описание на спреженията на глаголите в 

говора на с . Беласица се казва, че „При глаголи от I спр. като бèръ, дèръ, пèръ, с 

непостоянна съгласна р в корена (в аорист съгласната изпада – брàх, прàх, дрàх) 

отглаголното съществително  се образува от сегашната основа, в която се пази коренната 

съгласна: бèрене, дèрене, пèрене. Аналогични са наблюденията върху отглаголното 

съществително, образувано от глагола стèл’ъ  - стèлене.”  Без да обръщаме внимание на 

откровеното недоглеждане коренна съгласна вм. коренна гласна, която изпада, макар че в 

табл. 15 на с. 77 и на с.109  същото твърдение се повтаря, трябва да кажем, че появата на 

такива отглаголни съществителни може да се обясни с вида на страдателното причастие 

на тези глаголи, срв. убèрен, удèрен, пустèлен, приведени по-горе на същата страница, от 

които са образувани съответните отглаголни съществителни. И смяната на глаголната 

основа тук е настъпила по формални причини, защото в  глаголното словоизменение 

надделяват страдателните причастия на - ен за 1 и 2 спрежение е на -ан-за 3 спрежение, а 

словообразувателната връзка между страдателното причастие и отглаголното 

съществително е ясна за говорещите. Вероятно за обобщаването на ен в в страдателното 

причастие на първите две спрежения работи и тенденцията за сливането  им  в говора, 

която дисертантката многократно подчертава. В този ред на мисли не издържа критика и 

твърдението на Велкова, че „в единични случаи, предимно в словосъчетания, се откриват 

и форми с -т: Распети петок. Всъщност това е петрифицирана форма на старо 

страдателно причастие, превърнало се в прилагателно подобно на проклет, напет и т.н., 

и по никакъв начин тази форма не може да се причисли към глаголната парадигма.  На с. 

191 по отношение на същите корени бьр- и пьр- пък се казва, че съдържат нулева степен 

на коренната гласна, което също е неточно, защото става дума за редуцирана степен, 

която изпада в аориста брах, прах, от темпоралната парадигма, но във видовата 

парадигма може да се удължава (а не преглася, вж. с. 193), срв. избиръм, испиръм. 

Днешната алтернация е~ø се дължи на изпадането на редуцираната коренна гласна. Не е 

методологически издържано и включването на глаголите спиъ, вриъ,  (с. 145-146), които 

се изменят като шиъ, пиъ, миъ с тематично е в сегашно време във второ спрежение 

заради аористното им спрежение. Исторически това са глаголи, в които коренният слаб 

ер е изпаднал и сричкотворността на коренната морфема се възстановява чрез прибавяне 

на тематична гласна в сегашната основа, най-често и, срв. югозападните врия, мрия, спия, 



врия, жрия и общобългарското трия, но също така и ткая, където а е темата на миналата 

основа
1
. При префиксация със силабичен префикс такова удължаване на корена не е било 

необходимо заради фузията с корена и затова в говора намираме глагола заспъ, 

вторичният несвършен вид обаче показва удължения корен на непрефигирания глагол  – 

заспивам (с. 209), като причината и тук е нуждата коренната морфема да е силабична. И 

това всъщност е обяснението на формата заспивам, като покривам, завивам, зашивам и 

под. с наставка -въ, а не -овъ. 

Тук вероятно е мястото да се каже, че в работата се срещат многобройни 

недоглеждания от този тип, причинени от бързането за предаването на дисертацията в 

срок, напр. на с. 57-58 се обяснява, че тематичната гласна о на аориста се среща само в 1 

ед. и 3 л. мн. ч., а в останалите форми основата е на е;  на с. 80 очевидно става дума  за 

непрефигирани вм. префигирани глаголи; на с. 82 постоянна вм. непостоянна позиция на 

ударението;  на с. 97 „Тематичната е й, като след ударена позиция  тя се съкращава до й” 

следва да се прецизира;  на с. 99-100 се говори за непрефигирани двусрични глаголи от 

типа на играйъ, с двусричен корен, но всъщност двусрична е лексикалната основа, а не 

коренът на глагола;  на с. 100 акцентната парадигма в табл. 31 не съответства на 

направените по-горе изводи; на с. 133-4 е объркан целият параграф 1.2, отнасящ се за 

глаголи от типа гòвура, рàбутъ, тòвъръ, в които има акцентно редуване в рамките на 

глаголния корен,  т.е. а1~а2, а не с~а, като освен това се казва, че в 1 л. ед.ч сег. вр. 

ударението пада върху префикса (!); на с. 152 няколко пъти се говори за глаголи с 

твърда/мека гласна вм. съгласна пред  окончанието;   с. 153 -  ударение върху корена, а не 

върху суфикса тип а. Доколкото в работата се откриват и много езикови неточности, 

едно допълнително внимателно изчитане  и коригиране на всички несъответствия и 

неточности само би повишило нейната стойност. 

Казвам това, защото неточностите съвсем не намаляват верността и правилността 

на изводите на дисертантката за най-важните  морфонологични особености  в 

темпоралната парадигма на глаголите: морфонологично маркираното първо лице ед. ч. 

сег. вр.  при глаголите от I и II спрежение, което е подкрепено от акцентни алтернации, 

но липсва при глаголите за трето спрежение,   и противопоставянето сегашно време – 

аорист, което при глаголите от I и II спрежение е интензифицирано от акцентни и по-

рядко от морфемни алтернации, докато в  III спрежение се откриват само акцентни 

алтернации.   

Трета глава „Морфонология на глаголното словоизменение (имперфективация)” 

изследва процеса на имперфективация на глаголите и представя словоизменителните 

модели от гледна точка на морфологичния инвентар за изразяване на категорията вид 

(видообразуващи афикси) и наличието на допълнителни морфонологични средства 

(морфонологични фонемни и акцентни алтернации), чрез които се интензифицира 

видовото противопоставяне. Говорът на с. Беласица се отличава с почти унифициран 

модел на имперфективация с наставката –увъ, но се срещат и имперфективни глаголи, 

образувани с помощта на суфиксите –ъ, -авъ, -въ, които представляват реликти от по-

                                                           
1
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старо състояние. Тъкмо затова от един и същ глагол са възможни дублетни форми за 

вторичните имперфективи, които авторката надлежно привежда. Характерно е също така 

и елиминирането на фонемните алтернации при образуването на вторичните 

имперфективи и като цяло обедняването на морфонологичния инвентар при този тип 

формообразуване. Фонемните  алтернации са запазени само при старинния тип 

имперфективи с наставка –ъ от а, докато глаголите с по-нови наставки увъ, въ, ава се 

характеризират с акцентна алтернация за опозицията по вид, ако са непрефигирани,  и с 

морфонологично по-слаба роля на акцентните алтернации , ако съдържат силабични 

префикси.  И тук в стройното  изложение на фактите могат да се забележат някои 

неточности. На с. 170 дисертантката се позовава на мнение на К. Мирчев, че „суфиксът 

ова се развива в увъ под влиянието на 1 л. ед. ч.” без библиографска препратка и без да се 

казва за кое глаголно време става дума. Наставката ова възниква естествено като 

имперфективираща наставка при свършените глаголи от II старобългарско спрежение с 

инфинитивна основа на н© от по-старо nou, което пред старата имперфективираща 

наставка а се превръща в оv, срв. стб. мин©ти ~миновати.  Оттук наставката се откъсва и 

започва да се прибавя първоначално към именни корени, а по-късно и към корени на 

глаголи от св. вид., завършващи на съгласна. В сегашната основа глаголите на ова, губят 

имперфективиращата наставка а и се променят по трето старобългарско спрежение, срв. 

куповати, купу«. При изравняването на сегашната и миналата основа, за да се 

ликвидира алтернацията между основата на сегашното време и аориста, се получава 

контаминираната наставка ува. Не съм убедена също така, че отношенията в двойката чуъ 

~слушъм са видови и става дума за суплетивно изразяване на несв. вид, доколкото 

вторичният имперфектив  чувъм е развил значението пазя. Разликата между двата 

глагола е по-скоро семантична, подобно на   гледам и виждам. Трябва да се има предвид 

също така, че чуя е първичен глагол от несв. в., който впоследствие се превръща в 

перфективен при възникването на суфиксално маркираното имперфективно   чувъм
2
. 

Съвсем невярно е твърдението, че подобна суплетивна двойка в стбг. са образували 

глаголите река –говоря. Първо, в старобългарските паметници глаголът говорити означава 

говоря високо и шумно и има само две употреби в класическия корпус,  така че тук 

вероятно става дума за релацията  решти~ глаголати. Второ, не трябва да се подминава 

фактът, че в старобългарски решти е двувидов глагол и следователно разликата между 

двата глагола не е видова. Непознаването на езиковата история води и до други грешки – 

на с. 192  алтернацията дойдъ~ дуваждъм се обяснява като разширяване на основата с -

ва, което просто е невъзможно, защото няма как наставката ва да се появи пред крайната 

коренна съгласна д, която се редува с жд в итератива. Тук става дума за друго – в 

старобългарски вторичните имперфективи на префигираните определеномоторни 

глаголи се образуват от основата на неопределеномоторния глагол, срв. изнести ~ 

износити, привести ~приводити и под., от които впоследствие се образуват нови 

префигирани итеративи на -нашати, -важдати и т.н. Като се има предвид, че 

                                                           
2
 По този въпрос вж. К. Кирилов. Префиксната перфективация в историята на българския език. С. 2010, 

с.458-450. 



неопределеномоторното съответствие на глагола ити е ходити, следва да заключим, че 

диалектното дуваждъм произхожда от основата до-хажда- с удължена степен на 

коренната гласна и редуване д-жд. Редуването и`злегъ ~излʼàвъм обаче не възхожда към 

двойката определено-~неопределеномоторен глагол: лэсти ~лазити, както твърди 

дисертантката (с. 188), което е елиминирано като във флʼàга ~флʼàвам, слʼàга~ слʼàвам, 

но поради отмета на ударението  етимологичният ят се превръща в е във формата на 

свършения глагол.  

Заключението обобщава направените в глава втора и трета изводи и прави 

йерархия на морфонологично маркираните опозиции в спрежението: 1. сегашно време 

~аорист; 2. 1 л. ед. ч. сег. вл. ~ не-1 л. ед. ч. сег. вр.; 3. 1 л. ед. ч., 3 л. мн. ч. сег. вр. ~вс. 

ост. форми. Що се отнася до видовото словоизменение, то се подкрепя от акцентни 

алтернации от изходни непрефигирани (или префигирани с несилабичен префикс) 

глаголи, докато при префегираните със силабичен префикс глаголи противопоставянето 

включва само формите за 1 л. ед. ч. Изводите очертават и мястото на изследвания говор 

на българската диалектна карта като „междинно стъпало, хронологически и 

лингвогеографски,  между крайния  и западнорупските говори; затова глаголното 

словоизменение  има смесени морфологични черти: от една страна – тенденция към 

неутрализация на фонемни алтернации, а от друга - развитие на система от 

суперсегментни алтернации”.  

 Няма основание да не се съгласим с основните изводи на Й. Велкова и да не 

признаем уменията й да анализира и класифицира езиковите факти според избраната от 

нея методология. Библиографската й осведоменост и добросъвестност при събирането и 

анализирането на материала също не подлежи на съмнение. Затова предлагам на 

почитаемото жури да присъди на дисертантката образователната и научната степен 

доктор. 

 

 

София, 22.05.2012 г.                         

проф. дфн А. Тотоманова 

член на нучното жури 


