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РЕЦЕНЗИЯ 

От проф. дфн Татяна Славова 

на дисертационния труд на докторант Гергана Руменова Ганева на тема 

Глаголната суфиксация в историята на българския език 

с оглед изграждането на видовата опозиция 

за присъждане на образователната и научната степен “доктор” 

 

 

Дисертацията на Гергана Ганева е посветена на глаголната суфиксация в 

историята на българския език и изграждането на видовата опозиция. Тази категория е 

сред най-провокативните в езикознанието, доколкото е позната само на славянските 

измежду всички европейски езици и в този смисъл е уникална. От дълго време 

привлича научния интерес, натрупани са стотици изследвания (между тях и няколко 

забележителни книги), като мненията често се разминават и противопоставят.  

Рецензираният труд с обем 222 страници се състои от увод, четири глави, 

заключение, едно приложение и списък на цитираната литература. Уводът въвежда в 

идеите на историко-типологическото езикознание, защото именно с оглед на езиковия 

тип в диахронен аспект се търсят тенденциите в развитието на глаголната суфиксация и 

формирането на видовата опозиция. Заявената крайна цел е да се дефинират в 

исторически план онези процеси и явления, които влияят или са повлияни от 

категорията вид. Обект на дисертационния труд са глаголните суфикси, схващани като 

морфеми, независимо дали са със словообразувателна или с граматическа семантика. 

Описани са и по-конкретните задачи, представящи последователно етапите на 

проучването, както и възприетата методология, основана на принципите на историко-

типологическото езикознание и на диахронното слово- и формообразуване. Стегнато и 

ясно са уточнени изходните теоретични позиции и основният терминологичен апарат. 

Посочва се също, че езиковият материал е ексцерпиран от средновековни 

лексикографски наръчници, етимологически речници, речници на съвременния 

български език, включително и диалектни. Смятам, че това е единствено възможният 

подход при условие, че разглежданите исторически явления са в диахрония и в 

диапазон от над 10 века.  

В първа глава Основни концепции за глаголната суфиксация и организацията на 

категорията вид в праславянски и в СБЕ (с. 11–63) са изложени основните концепции 



 2 

за праславянската глаголна суфиксация и категорията вид от гледище на езиковата 

типология. Тук Гергана Ганева демонстрира детайлно познаване и критическо 

осмисляне на теориите на Г. Герджиков, Г. Климов, Вячеслав Иванов, Ив. Добрев, К. 

Панфилов. Те провокират нейното езиково мислене и предизвикват въпроси, 

разсъждения и интерпретации, към които дисертантката се връща отново и отново в 

хода на изложението. Най-съществената част от тази глава засяга въпроса за 

организацията на глаголния вид в старобългарски и средствата за изразяването й – 

темпорални гласни, видови суфикси, словообразувателни наставки. Синтагматичните 

модели на старобългарските глаголни словоформи са онагледени в таблица по 

спрежения и раздели с оглед на сегашната и миналата основа. Намирам тази идея за 

особено сполучлива, защото тя дава възможност за представяне на максимум 

информация в минимум обем и синтезира оригинални наблюдения върху 

старобългарските глаголи. Идеите са разгърнати в последвалия аналитичен коментар 

към всеки синтагматичен модел. Логично в края на главата като вид обобщение 

докторантката излага своята гледна точка за възникването на праславянския глаголен 

вид в контекста на развоя към флективен номинативен език. Ще акцентирам на две от 

изказаните хипотези. Първо, че старобългарският глаголен вид само в редки случаи е 

разполагал със свой собствен формален инвентар и се е имплицирал главно от начина 

на действието, предаван чрез словообразувателните морфеми.  Второ, че категорията 

вид е възникнала като обобщение именно на различните начини на действието на 

пределните и непределните глаголи, доколкото праславянският глаголен вид е бил 

предхождан от опозицията непределност/пределност.  

Тъй като флективният езиков строй води до изразяване на глаголния вид чрез 

изосемични видови суфикси, във втора глава на дисертацията (Възникване на 

изосемични суфикси за имперфективация, с. 64–129) авторката проследява как са се 

появили изосемичните суфикси за имперфективация. Трябва да се каже, че досега не 

само възникването, но и дистрибуцията и териториалното разпределение на 

имперфективиращите суфикси в старобългарски и среднобългарски не са били 

проучвани целенасочено и системно и дисертационното изследване е първо по рода си. 

Известно е, че вторичните имперфективи се формират със суфиксите  -а- / (след гласна 

-ва- или -jа-) и -ова-, като -ова- може да бъде и деноминална наставка (купъ – куповати). 

Преобладаващото мнение в българското езикознание е, че вторичните имперфективи с 

наставка -ова- са образувани аналогично (под влияние) на деноминалните глаголи със 
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същата наставка. Дисертантката оспорва това схващане и  мотивира липсата на връзка 

между деноминалната наставка -ова- и суфикса за имперфективация -ова- със 

съществуването на акцентни различия в синтетичните глаголни словоформи в 

диалектите и с аналогичен случай на поява на изосемични морфеми в именното слово- 

и формообразуване. Обръщането към  диалектите присъства не само тук, то е налице 

при всички възможни случаи и е органична част от синхронния анализ на явленията. 

Връзката с народните говори несъмнено е едно от достойнствата на дисертационния 

труд.  

За да аргументира тезата си за възникване на изосемични суфикси за 

имперфективация, Гергана Ганева подлага на анализ глаголите от вторичен  несвършен 

вид с наставки -ова- или/и -ва- с цел да проследи разпространението и конкуренцията 

между тях, но също и формалните условия, диктуващи един или друг суфикс. За целта 

класифицира старобългарските глаголи въз основа на произвеждащата дума с оглед на 

това дали имперфективиращите суфикси се прибавят към: 1) първични или 

префигирани глаголи без или със суфикс, 2) към словообразувателно оформени, но 

непроизводни глаголи, или 3) към производни глаголи. Успоредно с това съпоставя 

ексцерпираните глаголни словообразувателни двойки и вериги с новобългарските им 

съответствия. Въпросите, които най-вече я интересуват, са: защо (по каква причина) се 

прибавя имперфективираща наставка и при какви формални условия става това.   

Според докторантката замяната на  -а-  с  -ова- сигнализира за граматическа функция на 

-а-, а  прибавянето  на -ва- към -а- сигнализира за деривационна функция на наставката -

а-. По-нататъшният развой на имперфективиращите суфикси дисертантката проследява 

в диалектите, където  се появяват  нови  изосемични  видови морфеми (-ава- / -jава, -га-) 

и чрез собствени наблюдения потвържава предположението за връзка между избора на 

видов суфикс и мястото на ударението, а също и за обвързване на избора на суфикс с 

други фактори като алтернациите в корена. При разработването на тези въпроси е 

показана способност за логично, аналитично и оригинално мислене, както и умение 

фактите да се интерпретират творчески и самостоятелно.  

Oсобеност на българския глаголен вид е нарастващата роля  на  наставките -н- и 

-а-, поради което в дисертационния труд на тях е отделена специална (трета) глава 

(Развой на наставките -н- и -а-, с. 130–163). Най-напред Гергана Ганева прецизно 

класифицира и коментира с тънко езиково чувство и солидни граматически познания 

старобългарските глаголи от II спрежение и техните видови корелати от III спрежение 
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(отделни разреди) и установява, че при глаголите без формални различия в корените не 

се е стигнало до тяхното преобразуване. При глаголни корени обаче с формални 

разлики асиметрията е била отстранена – понякога чрез оформянето на два нови 

глагола, като срещу всеки един се е образувал корелат от противоположния вид (напр. 

въздъхн©ти > въздыхати с наследници дишам и дъхна >(от)дъхна - (от)дъхвам), 

понякога единият глагол е изчезвал, а от обобщената основа на другия наново се  е 

формирал  глагол с наставката -н- (напр. кан©ти > капати с наследници  капя > (за)капя 

- (за)капвам и  капна – капвам). Извършеният анализ по възприетия в работата метод с 

ексцерпция на старобългарски (среднобългарски), новобългарски книжовни и 

диалектни глаголи води авторката на труда до обощението, че в случаите с формални 

различия между глаголните корени при видови двойки от типа на двигн©ти - двизати 

се е стигнало до унификация на корените и загуба на формалното многообразие. 

Заслужава внимание тезата, че процесите на разпространяване на наставката -н- са били 

в ход още в старобългарски, както и тезата, че при развоя на суфикса -нува- до -ва- 

един формообразувателен тип е бил заменен с друг, което е част от процесите на 

формиране на изосемични суфикси за имперфективация.  Главата завършва с 

наблюдения върху промененото спрежение на старобългарските глаголи с наставки -а- / 

-¬-, които от ІІІ старобългарско спрежение ІVБ разред преминават към новобългарско -

а- или -и- спрежение, а вторичните имперфективи отново попадат в общ 

формообразувателен тип (а-спрежение). Много полезно тук е Приложение № 1 (с. 212–

213), което онагледява прегрупирането на старобългарските спрежения.  

Обичайно отношението между словообразуването и аспектуалната семантика на 

глаголите се изследва главно при девербалните глаголи, поради което немалко 

деноминални и деадеактивни глаголи остават встрани от проблемите на 

аспектуалността. Затова последната (четвърта) глава от дисертацията специално 

разглежда развоя на деноминалните глаголи в историята на българския език (Развой на 

деноминалните глаголи в историята на българския език, с. 164–204). Първата задача, 

която си поставя Гергана Ганева, е да провери дали в исторически план има промяна в 

способността на деноминалните глаголи да маркират аспектуални опозиции. За целта 

проучва 90 случая, при които от едно и също съществително име чрез суфиксация се 

образуват различни глаголи. Анализът установява три типа развой. В нищожен брой 

случаи старобългарските глаголи са изчезнали и е настъпила замяна на 

словобразувателните суфикси. При около 1/3 от старобългарските словообразувателни 
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двойки и новобългарските наследници един или повече деноминални глаголи са 

изчезнали и в съвременния български език е останал само един производен глагол 

(дъждь > дъждати  / дъждити  дъжд > дъждя).  В голямата си част обаче всички 

десубстантивни глаголи са се запазили, като  някои от тях са били преосмислени в 

чисти видови двойки (к№пъ > к¹пити и к¹повати, нвб. купя – купувам), други са 

променили лексикалното и/или словообразувателното значение (сл№га > сл¹жити и 

сл¹говати ‘слуга съм, действувам като слуга’, нвб. служа и слугувам), а трети са 

съхранили старите аспектуални опозиции (при мотивираща дума имена за лица и имена 

за назоваване на чувство, преживяване, психическо или физическо състояние, напр. 

срамъ > срамэти и срамити, нвб. срамя и срамувам се). Следователно, заключава 

дисертантката, старобългарският език отразява състояние, при което деноминалните 

глаголи в по-голяма степен са могли да маркират противопоставяния в начина на 

протичане на глаголното действие. Освен това в исторически план тя регистрира 

ограничаване на конверсията (т.е. ограничаване на нулевите словообразувателни 

морфеми) като словообразувателен способ за образуване на глаголи, което обяснява с 

възникването на множество нови морфологически значения и нуждата от разтоварване 

на флексията от част от тези значения. В края на главата авторката на труда разглежда 

някои по-частни случаи на отименното словообразуване, като старобългарските 

глаголи от ІІІ спрежение с наставка -э- за формиране на деадеактивни или 

деноминални глаголи със значение придобиване / снабдяване с качеството от 

произвеждащата основа (богатэти, брадэти); глаголите, мотивирани от прилагателни 

имена; глаголите, изчезнали в днешния ни език и др.  

Заключението (с. 205–211) синтезира най-съществените процеси и тенденции в 

сферата на глаголната суфиксация от праславянски до съвременния българския език, 

засягащи изграждането на видовата опозиция. Без да повтаря изводите към отделните 

глави, то ги обобщава на ново качествено равнище, демонстрирайки уменията на 

Гергана Ганева за научен синтез.  

Авторефератът адекватно отразява съдържанието на дисертацията.  

Цялата монография е написана с впечатляващи филологически познания, а 

теоретичната подготовка на автора респектира със своята задълбоченост, надхвърляйки 

изискванията за малък докторат. Теорията е съчетана с богат емпиричен материал и 

научно обоснована методология, което гарантира стабилността на изводите. Гергана 

Ганева се е справила отлично с разработването на сложната тема,  която изисква 
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широки общолингвистични познания от индоевропейския праезик до съвременното 

състояние на езика ни. Дисертацията показва професионализма на един млад учен и е 

принос към различни сфери на филологическата наука – праславянската и 

старобългарската морфология, историята на българския език, диалектологията, 

съвременния български книжовен език, общото езикознание. Трудът възвръща 

съвременната ни езиковедска медиевистика, в която през последните години 

преобладават лингвистично-текстологичните изследвания, към най-добрите традиции 

на класическото граматическо знание.  Той напълно отговаря на изискванията на чл. 6 

(3) от ЗРАСБ, чл. 27 (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСБ и чл. 66(1) от 

Правилника за условията и реда за придобиване научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ “Св. Климент Охридски”.  

Затова убедено препоръчвам на уважаемото Научно жури да присъди на Гергана 

Ганева образователната и научната степен “доктор”.  

 

 

 

 

13. 08. 2012 г.      проф. дфн Татяна Славова 


