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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на Гергана Руменова Ганева Глаголната суфиксация в 

историята на българския език с оглед на изграждането на видовата опозиция във 

връзка с обявената публична защита за присъждането на образователната и научна 

степен доктор от проф. д-р Елка Мирчева 

 Дисертационният труд на Гергана Ганева обхваща 222 с. Състои се от Увод (с. 3-10), 4 

глави: Глава І  Основни концепции за глаголната суфиксация и организацията на 

категорията вид в праславянски и в СБЕ (с. 11-63); Глава ІІ  Възникване на изосемични 

суфикси за имперфективация (с. 64-129); Глава ІІІ Развой на наставките -н- и -а- (с. 130-

164) ; Глава ІV Развой на деноминалните глаголи в историята на българския език (с. 

165-204); Заключение (с. 205-211); Приложение (с. 212-213); Цитирана литература и 

Използвани лексикографски наръчници (с. 214-222).  

За тема на дисертационния труд е избран един извънредно интересен и неизследван в 

исторически план за българския език аспект от голямата тема за диахронното развитие 

на глагола – изграждането на видовата опозиция. Още в началото искам да подчертая 

дисертабилността на темата и сложността на поставената задача.  

В първите страници на въведението Г. Ганева излага и мотивира избора на 

изследователския си подход. Сред вероятно немалкото начини за разработване на тази 

тема докторатката е избрала възможно най-трудния – не сравняване на синхронни 

срезове от историята на българския език, а цялостен и действително исторически 

анализ на развитието на глагола и на начините за лексикално и граматическо 

изразяване на категориите непределност/пределност и инактивност/активност на 

глаголното действие  от индоевропейския праезик през праславянски, през класическия 

старобългарски период, през среднобългарския и новобългарския период до днешните 

български диалекти и съвременния български книжовен език. Изборът на 

методологически подход поставя докторантката в едно изследователско поле с 

утвърдени имена на учени с приноси в теоретическото осмисляне на процесите в 

развитието на праславянския език и съвременните славянски езици, а резултатът от 

нейното изследване е доказателство за безспорно умение за теоретични изследвания, 

като нарежда представената разработка сред немногобройните  изследвания в областта 

на диахронната морфология, осъществени в последните десетилетия.  

Г. Ганева споделя принципните постановки в знакови постижения на българската 

медиевистика, изложени в „Теория на основите” на Иван Добрев, в множество 

публикации на А.-М. Тотоманова, както и в съжаление останалия неотпечатан цикъл 

лекции на Г. Герджиков „Теория на морфологическите опозиции”. С постигнатите в 

дисертационния  труд резултати докторантката се вписва успешно в собствено 

българските теоретични приноси в славянското езикознание.   

В лаконичния Увод са дефинирани необходимите за дисертационния труд цел и обект 

на изследването.  В 4 точки са формулирани и задачите, които си поставя разработката. 
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Те определят труда като проучване в областта на историческото словообразуване и 

формообразуване. 

В Глава І заедно с Основните концепции за глаголната суфиксация и организацията на 

категорията вид в праславянски и в СБЕ докторантката представя преглед на 

досегашните изследвания. Целият дисертационен труд изобилства от задълбочено 

критично отношение към постигнатото до този момент в науката. Определено може да 

се каже, че авторката не приема безкритично нито една, даже и отдавна утвърдени в 

науката, тези. Многобройни са случаите, в които Г. Ганева не само отправя 

аргументирата критика, но и дава своя трактовка на разглежданите проблеми.  

Същинските за дисертацията Глава ІІ, Глава ІІ и Глава ІІІ са разработени по еднотипен 

модел, който намирам за много сполучлив. По пределно пестелив начин, който сам по 

себе си заслужава висока оценка и говори за отлично познаване на материята, в 

Предварителните бележки и в критичния преглед на досегашните изследвания  е 

синтезирана огромна по обем информация. Осмислена и пречупена през ясните тези на 

докторантката, проверена върху конкретен емпиричен материал, тя логично води до 

Кратки изводи за всеки от поставените за разглеждане проблеми. Всеки ред и всеки 

анализиран пример е плод на задълбочен анализ и заслужава внимателен прочит не 

само от специалистите по история на българския език, но и на тези, които изследват 

СБКЕ и българските диалекти. Така наред с новия поглед върху причините за 

възникване на ІІІ нвб. спр., за възникването на изосемични суфикси за 

имперфективация в историята на българския език, за експанзията в развоя на 

наставките –н- и –а-, за развоя на деноминалните глаголи Г. Ганева предлага и 

мотивирано от диахронна гледна точка обяснение на възникването, дистрибуцията и 

териториалното разпределение на суфиксите за образуване на несвършен вид, 

подлагани многократно на проучване в трудовете върху СБКЕ и българска 

диалектология. В този смисъл резултатите от разработката на докторантката 

надхвърлят рамките на историята на българския език и имат значение изобщо за 

българското езикознание.  

Без да имам възможност да се спра по-подробно на още моменти, които намирам за 

особено приносни и съществени, в кратките рамки на това становище ми се иска да 

направя едно предложение и да изкажа известно несъгласие по един от разглежданите 

въпроси.  

Предложението е чисто техническо и се отнася до подреждането по азбучен ред в 

масивите от цитирани и интерпретирани примери.  

Известно несъгласие у мен буди интерпретацията на раздел 3.2. Промяна в 

лексикалното и/или словообразувателното значение на еднаквокоренните отименни 

глаголи на Глава ІV Развой на деноминалните глаголи в историята на българския език. 

Причината, по мое мнение, е в определени недостатъци на чисто словообразувателния 

анализ, който по природата си синхронен. И така съпоставяйки анализа на  два, по 

същество синхронни среза – старобългарския и новобългарския -  се достига до извода, 
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че еднаквокоренни отименни глаголи имат различни производни в старобългарски и в 

новобългарски. Така въраз№мити е производно на раз№мъ, което като че ли се опира на 

тълковната дефиниция: „дам някому разум”, но нвб. вразумя е производно на 

прилагателното разумен „направя разумен”. С оглед на приемствеността в значенията 

на стб. и нвб. глагол и с оглед  историческото развитие на българската лексика не ми се 

струва възможно в езиковото съзнание на носителите на езика на два пъти да е бил 

извършен акт на словообразуване – един път от съществителното разум и втори път от 

прилагателното разумен.  В следващата подточка 3.3. се интерпретират друга група 

глаголи, които са запазили на старите аспектуални противопоставяния. Тук бих 

обърнала внимание на интерпретацията на значенията и словоформите при жаль, 

жалити, жаловати и заключението, че глаголите са обвързани семантично със 

съществителното желя. Действително, изводите са на базата на реално съхраненото по 

паметниците и това, че жаль е засвидетелствана единствено в значение „гроб, 

гробница”, при това в точно определен евангелски текст, но голямото 

словообразувателно гнездо, според мене, предполага хитотезата за съществуването на 

неотбелязано съществително жаль „мъка, тъга”, а значението „гроб, гробница” в 

никакъв случай не е основно. 

С тези малки бележки, които се отнасят изключително до чисто технически и до 

странични за основното изложение въпроси, ще се спра на извънредно лаконичните 

изводи на дисертационния труд. На 7 страници в синтезиран вид е представена 

цялостната история на развоя на славянския и вчастност на българския глаголен вид – 

от  архаичния начин за изразяване на глаголния вид чрез редуване в лексикалната 

основа и силна зависимост между лексикална и граматична основа на глагола, през  

новото ІІІ нвб. спр., появата на набор от изосемични суфикси, както и днешното 

състояние по българските диалекти, които се различават в избора на формалния 

инвентар. Направените заключения за първи път в науката очертават дългия и сложен 

път в историческото развитие на имперфективацията в българския език, а един поглед 

от тях обратно към главите от дисертацията очертава големия собствен принос на 

докторантката във всеки един от изследваните проблеми. 

Завършвайки този кратък отзив, искам да подчертая, че дисертационният труд на 

Гергана Руменова Ганева Глаголната суфиксация в историята на българския език (с 

оглед на изграждането на видовата опозиция) е изключително зрял научен труд със 

съществен принос в областта на българското и славянското езикознание, който би бил 

чест за всеки учен. Разработката значително надхвърля изискванията за дисертационен 

труд. Определено може да се каже, че  Г. Ганева е многообещаващ млад учен, който 

още с първите си стъпки заема достойно място сред утвърдените имена в българската 

лингвистика.  
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Убедено ще гласувам положително за дисертационния труд Глаголната суфиксация в 

историята на българския език с оглед на изграждането на видовата опозиция на 

Гергана Руменова Ганева да бъде присъдена образователната и научна степен доктор. 

 

Проф. д-р Елка Мирчева 

 

 

 

 

 

 


