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 Дисертационният труд на Гергана Ганева е посветен на един от най-

обсъжданите и спорни въпроси в историята на българския език и в славистиката 

изобщо – изграждането на видовата опозиция и начините на граматикализиране на 

наследените от праславянски и старобългарски суфиксални морфеми с оглед 

изразяването на видовите противопоставяния. Темата е сериозно предизвикателство за 

всеки езиковед, но дисертантката  намира свой собствен подход към нея, като се опира , 

от една страна, на постиженията на съвременното езикознание, и от друга, на 

задълбочен и точен емпиричен анализ на словообразувателните и 

формообразователните модели на българския глагол, проследени от древността до 

наши дни.  

Гергана Ганева разкрива историята на глаголния вид в българския език през 

призмата на стадиалната типология, т. е. като резултат от прехода от аглутинативно 

активно състояние, каквото е било състоянието на праславянски, към флективно 

номинативно състояние, каквото е състоянието на съвременните славянски езици и с 

известен регрес от загубата на падежната флексия - състоянието на съвременния 

български език и неговите диалекти. Този нов поглед към проблемите на глаголното 

словообразуване и формообразуване позволява на дисертантката да излезе от 

затворения кръг на съпоставителното славянско и индоевропейско езикознание, в който 

се движат досегашните изследвания върху произхода на глаголния вид в славянските 

езици, и да направи нови неочаквани изводи за историята на категорията и нейното 

формализиране от праславянската епоха до наши дни.  Докторантката осъзнава както 

предимствата на този подход, който позволява промените в облика на глаголните 

форми да се обясняват като последици от промените в плана на съдържанието,   при 

които се поражда напрежение между лексикалната и граматичната основа, така и 

ограниченията му, които изключват от изследването част от предварително 

ексцерпирания материал. Затова и трудът й се опира само на онези деривационни и 

словоизменителни вериги, които илюстрират формализацията на категорията вид в 

историята на българския език.  



Ограниченият обем на становището не ми позволява да се спра подробно на 

всички приноси и находки на дисертантката, затова ще очертая най-главното, което 

историците на българския език следва да извлекат от нейния труд: 

1. Категорията вид на глагола няма формални изразители в старобългарски език и в 

повечето случаи видът се имплицира от начина на глаголното действие. По тази 

причина и организацията на старобългарските спрежения зависи от лексикалната, а не 

от граматическата основа на глагола. Най-древни са глаголите от І и ІV стб. спрежение, 

докато глаголите от ІІ и ІІІ спр. са съответно техни производни. Фактът, че ІІІ стб. 

спрежение е образувано със запазването на форманта i пред тематичното е, само 

потвърждава предположението, че и в ІV спрежение е словобразувателен афикс, а не 

тематична гласна.  

2. Историята на граматикализацията на глаголния вид в БЕ е история на 

създаването на специализирани изосемични морфеми за вторична имперфективация. 

Процесът започва от старобългарската епоха, където словообразувателната наставка  а 

се граматикализира при вторични имперфективи от типа на нарицати, наричѫ от ІІІ спр. 

ІVБ разред  и когато в  резултат на фонетични промени и обратно словообразуване 

възникват аломорфите й  ва и ова, които започват да я заместват съотвeтно след 

глаголни корени и основи на гласна, срв. даяти/давати и под., и след съгласна, срв. 

казати, за¬ши > казовати. Възникването на изосемични морфеми за имперфективация е 

част от прехода от аглутинативност към флективност и от ергативност към 

номинативност и промените в организацията на българските спрежения – 

превръщането на наставката и в тематична гласна на ІІ нвб. спрежение и появата на ІІІ 

новобългарско спрежение, в което а не е тематична гласна, а имперфективиращ афикс, 

са част от този процес. Фонетичната фузия между наставката а и тематичната гласна е 

на старото трето спрежение само подпомага този процес, а не е причина за 

възникването на новото спрежение.  

3. Различните български диалекти обобщават имперфективиращите наставки в 

зависимост от комбинацията на няколко фактора: завършека на лексикалната основа,  

алтернациите в корена и ударението. В края на среднобългарската епоха възникват и 

нови изосемични морфеми  за имперфективация ава/’ава  и  га предимно в 

североизточни говори.  



4. Унификацията на средствата за имперфективация в отделните диалекти и в 

книжовния език е съпроводена от активизирането както на образуванията с наставка а, 

така и на образуванията с наставка н, която според дисертантката обаче не се 

граматикализира. Преосмислянето на някои коренни н-та в наставки, както и 

обобщаването на а като имперфективираща наставка с различни аломорфи (’а, ва, 

ава/’ава) водят до появата на вторични итеративи от типа на опна/опвам, но и опиням  и 

под.  За да се впишат в изградената система от видови двойки, еднаквокоренните 

деноминативни глаголи, които изразяват противопоставяния в начина на действие, 

променят мотивационните си деривационни връзки (т. напр. служа вече не се мотивира 

от слуга за разлика от слугувам) или се преосмислят като видови двойки, срв. 

купя/купувам.  

Дисертацията е написана вещо, с дълбока познаване на проблематиката и 

овладяна терминология. Структурата на труда, организиран в четири глави, е логична и 

съответства на научноизследователската интенция на своя автор. Гергана Ганева 

притежава обширни теоретични познания и умение да анализира и обобщава огромни 

масиви от лингвистична информация според предварително избраната методология. 

Оригиналността на съжденията й и смелостта в научното дирене, с която тя оспорва и 

оборва  редица авторитетни научни хипотези, заслужават възхищение.   

Авторефератът отразява адекватно  съдържанието на дисертацията и, макар и 

скромно, приносите на нейния автор.  

Постигнатото от Гергана Ганева от методологична и теоретична гледна точка е 

впечатляващо и далеч надхвърля изискванията за една докторска дисертация.  Голяма 

част от нейните теоретични постановки ще дадат тласък в изследването на видовата 

проблематика през следващите десетилетия.  Затова като член на нучното жури и неин 

научен ръководител убедено ще гласувам да й бъде присъдена образователната и 

научната степен „доктор“. 

 

София, 13.08.2012                                                             проф. дфн А. Тотоманова 

/член на нучното жури/ 


