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Трудът с обем 222 маш. страници, от които 7 стр. библиография, 
е посветен на сложните и слабо проучвани въпроси за ролята на 
суфиксите в българското видообразуване от древната епоха до наши 
дни. Само млад учен с отлична теоретическа подготовка, с дръзновение 
и със склонност към абстрактно мислене е могъл да се заеме с подобна 
тема, която досега е бивала обект главно на описателен граматичен 
подход с оглед на съвременното състояние, но не и на езиково-
историческото развитие. А то е единственият начин да се достигне до 
задълбочени и основополагащи резултати. Първото нещо, с което 
трудът оставя неизгладимо впечатление, е не толкова научната смелост 
и осведомеността на дисертантката, колкото нейната изобретателност  
авторката е успяла да намери свой самостоятелен ключ, който да Ј 
помогне да преодолее разнопосочността между лексикалното и 
граматичното, логическото и психологическото в системата на 
видоизграждането. Остава, разбира се, вечният въпрос не е ли 
“доминантата на езиковия тип”, както се изразява Гергана Ганева, 
стадиално обусловена  велики езиковедски умове, от Хумболд до Марр 
и от Бопп до Сепир не крият, че езиковите типове са последователните 
стъпала в развитието на човешкото съзнание, което на свой ред е рожба 
на битието. Езикът е не само граматика, но и идеология. Урало-
алтайската граматическа аглутинация напр., според княз 
Н.С.Трубецкой, е в съответствие с туранската мисловна нагласа, която 
е изцяло подчинена на прости и схематични закони. Такива няма да 



открием в новия индоевропейски свят, който от V в. пр. н .е. е люлка на 
цивилизацията и това косвено се е отразило върху славянското и в 
частност българското видообразуване. Праславянският човек е желаел 
да живее в непроменлив свят на вечен кръговрат без време, но е влязъл 
в досег с народи, сред които събитията са изпреварвали времето и са 
действали разрушително върху световния ред. Това е увеличило ролята 
и значението на прогностиката и темпоралните координати и е 
изтласкало на заден план всичко онова, което няма отношение към 
еднократното или повторимото, способите на действие, които са 
играели съществена роля в старата изказна система. Принципът на 
паралелизма като основно правило на древните общества е реликтово 
запазен, и то само отчасти, в българското народно творчество, той няма 
особено значение в новограматиката и това не може да не затрудни 
изучаването на българската аспектуалност, в която няма строго 
изградени паралелни структури, всичко се осъществява многолико и 
разнообразно и всяка видова двойка се отличава по нещо от 
многобройните си подобия. На новата индоевропейска морфология не 
са присъщи закономерността и схематичната ясност в построението, 
черта, която изобщо не е свойствена на флективната морфология дори 
в нейния зародиш. Вж. напр. класическия труд на Ф. Шпехт, посветен 
на произхода на индоевропейското склонение (1944 г.)  тук ярко е 
изтъкнато господството на лексикалното начало над граматичното в 
праепохата, принцип, който е оставил дълбока следа и в новите езици, 
в това число и в историята на славянското видообразуване, което е 
започнало със суплетивни образования и с преосмислянето на стари 
лексикални класове. Тук е много мъчно да се намери пътеводна нишка, 
но дисертантката се е справила отлично със задачата си и ни е 
представила зрял езиковедски труд.  

Пред какви трудности е изправена старобългарската 
аспектология проличава дори от един наглед елементареи пример  
пек©, печеши несв. вид, но рек©, речеши св. вид в най-честите по 
тип езикови разбори, сиреч пълна прилика на онова, което бихме могли 
да назовем граматическа суровина, но противоречива видова 
характеристика. Тя е отразена в българската лексикографска практика  
рек©, речеши е от св. вид в класическата христоматия на Стоянов  
Янакиев и напр. у Тотоманова (Х клас за НГДК), но същият глагол е 
двувидов, от несв. и св. вид в речника на Дора Мирчева и Ангел 
Давидов, респ. св. и несв. вид в академичния старобългарски речник и 
т. н. Ако решим да се откажем от тезата за т. нар. двувидови глаголи в 



българския език, струва ми се премного раздухана, ще трябва да се 
задоволим със сполучливото обяснение на Гергана Ганева (с.95), че 
става дума за един особен вид глаголи от несв. вид, които са изразявали 
моментни действия в съпоставка със суплетивните им глаголи пак от 
несвършен вид : рещи - глаголати. Единственият недостатък тук е, че 
сме прибегнали до помощта на неизбежния оракул, прасъзнането, в 
епоха, когато видове все още не би трябвало да има.  

Тема на дисертацията е суфиксацията във видообразуването, но 
неизбежно е трябвало да се засегнат и по-общи въпроси. С основание 
Гергана Ганева търси началата на славянския вид в праезични 
състояния, в които съществена роля са играли изразите за способ на 
действие. Тя предпочита да замени класическия активен модел на 
Климов с многоразредната стадиална схема на известния типолог 
Кирил Панфилов, струва ми се без особена полза, след като и 
Панфилов е приел, че на индоевропейския праезик най подхождат 
характеристиките на активния подтип. Пък и Климов е по-
социолингвистичен от Панфилов и с това не може да не спечели 
симпатиите ни  езикът е не само формолни структури, но и обществено 
съзнание. По-съществено е, че още Агрелл в 1908 г. въз основа на 
полски материал разграничи твърде абстрактния славянски 
граматически вид от означаването на различните способи на действие 
(от тях все пак са останали значителни следи в старобългарската 
граматика). С това теоретическо заключение бе направена огромна 
стъпка напред в аспектологията. Българският глаголен вид е по-
абстрактен от останалите свои славянски събратя, сред някои от които 
има доста останки от някогашния суплетивизъм и това е показано и 
доказано в дисертацията. Замяна на конфигурацията –ае- с -а- има не 
само в чешки, както е отбелязала Гергана Ганева, но и в сръбската 
епиграфика в ХІІ в. и в целокупния сръбски, а и в северните руски 
говори. Но никъде другаде явлението не е придобило огромните 
размери на нашето ІІІ спрежение, което е преди всичко спрежение на 
глаголите от вторичен несвършен вид, в български те са много повече и 
далеч по-продуктивни, отколкото в останалите славянски езици. Бихме 
могли да наречем българския език, който е отстранил всички 
суплетивизми в изразяването на видовите отношения, граматична 
проява на вторичната несвършеност, символ на накъсаното от 
еднократни актове продължаващо време (вечно вършим нещо без да го 
свършим). Нека кажем това засега без уклон към народопсихологията. 
На пръв поглед западният българин, у когото срещаме копам и играм 



вместо копая, играя, и дори сърбинът, а защо не и чехът, е по-голям 
третоспреженец от източния българин. Един от важните приноси на 
Гергана Ганева е, че тя ни убеди да не вярваме нито на това, нито на 
представата, че напр. Мариинското евантелие със своето падаши от 
падаеши е в началото на българския новоспреженчески модел. 
Същинското му начало са основите на вторичния несвършен вид у 
преславските, а сред това и у търновските книжовници  голяма част от 
нововъзникналите парадигми са свойствени и на днешните ни 
(северо)източни говори, и на днешния ни книжовен език. Поразени сме 
от многообразието на пътечките, които водят към магистралата на 
вторичната видова несвършеност, много от които отпосле са били 
изоставени и сега тънат в бурен. Вторичновидовият изказ непрекъснато 
се е рационизирал и се е стремил към съкратени форми, без да достигне 
до еднообразие. Към ІІІ спрежение спадат и всички глаголи, които са 
проникнали в езика ни като европейски, небалкански заемки (главно с 
наставка -ира-м), специфичното е, че именно при тях поради липсата 
на формален български показател за имперфективност и поради 
отсъствието на видови двойки се губи онова чувството за аспектуална 
отчетливост, което пронизва родното ни словесно градиво. Но при 
гръцките и турските заемки с гръцката аористна наставка -ас- има ясно 
прокарана видова разлика в границите на ІІІ спрежение: фтасах и 
боядисах (мин. св. вр. св. вид), но фтасвам и боядисвам (сег. св. вр. 
несв. вид).  

Понятието стадий, или по-добре стадия, с което си служи 
авторката, би трябвало да съответства на всеки отделен дял от 
езиковото развитие, на определена част от извървения през 
хилядолетията път, то предполага прогрес на изразните средства, 
съпътстващи обществения напредък. За по-старото поколение 
лингвисти стадията е обществено-исторически и културно-исторически 
факт. В дисертацията тя присъства като понятие, но струва ми се в 
специален и твърде ограничен, чисто технико-граматически смисъл  в 
изложението на Гергана Ганева аглутинативното стъпало 
(прединдоевропейското) е последвано от флективното (зрялото 
индоевропейско и ранното праславянско) стъпало, което в наши дни, 
макар и в отделни случаи, отстъпва на лексикално-композиционния 
принцип. Къде е тук еволюцията? По-скоро пред нас е, ако си 
послужим с терминологията на Панфилов, някакъв тип регрес, който 
отрича стадиалността  налице е несъмнено сходство с концепцията на 
Шлайхер, според когото разрушаването на синтетизма, сиреч загубата 



на флексиите, е упадък и крачка към езиковата смърт  деструктивнвите 
езици са разрушви езици. Дисертантката е склонна да приеме, че 
граматическата флективна система дава повече възможности за 
изразяване на граматически абстракции в сравнение напр. с 
аглутинативната. Една от важните поуки от труда е, че категорията вид 
е мисловно развиваща се и че през различните епохи тя не е равна на 
самата себе си. Заедно с Аристотел (истинското начало е той, а не 
съвременните структуралисти), бихме се съгласили да поставим в 
основата на всичко, което се отнася към видовата система, понятието 
пределност и да подкрепим авторката в твърдението Ј, че 
разнообразието от изкази за способ на действие още не означава 
изградена аспектуална система. Известен е напр. провалилият се опит 
на младограматиците да сложат знак за равенство между пределността 
и общославянския (старобългарския) свършен вид. Но именно най-
ранните примери за свършен вид, изразен с морфологичен показател, 
глаголите от суплетивното от дескриптивна гледана точка ІІ 
старобългарско спрежение, съдържат в част от инфинитивните си 
основи наставката *nu-/*new-/*now-  = бълг. нов, чиято първа част, не 
се знае кога и как, е била откъсната и превърната н самостоятелна 
съставка.  

Дисертантката настоява, и може би с основание, че 
деноминативните глаголи от типа вэровати не са формален образец, за 
да се появят вторичните имперфективни основи с наставка –ова-. Но и 
типът миновати с праначинателната си семантика (*now-) също има 
своите недостатъци. От друга страна, вълната от аспектологични 
изследвания, която ни залива от няколко десетилетия насам, не ни 
убеждава, че видът е универсална «психологическа» категория, която 
може да се изрази многолико и разнообразно, и с граматически, и с 
лексикални средства. От около половин век насам аспектологичните 
проучвания обхващат все по-широк кръг индоевропейски и 
неиндоевропейски езици : кавказки, афразийски, угрофински {Б. А. 
Серебренников Категории времени и вида в финно-угорских языках 
пермской и волжской групп. Москва. Изд-во АН СССР, 1960}, алтайски 
{Д. М. Насилов. Формы выражения способов глагольного действия в 
алтайских языках (в связи с проблемой глагольного вида. Ленинград, 
1978}, част от проучванията имат чисто приложна насока, напр. как да 
се предадат особеностите на руската видова система със средствата на 
английския език в преводните текстове.. 



 В новобългарски композиции пределността е обособена в 
относително самостойна постоянна единица, зад която следва 
променливата част, изказът за конкретното действие, напр. захвана, 
взе, начена, започна, рече (свършен вид  първа част), да бяга, да пише, 
да се крие (несвършен вид 11)  втора част. Беше време, когато се 
смяташе, че с един такъв глагол, въчьн©, може да се образува 
описателно бъдеще време, но днес в подобни случаи сме по-склонни да 
говорим за описателна инхоативност. Праславянският език не е 
споделил съдбата на прагерманския, в който категорията вид е 
преминала в категория време  вж. класическата монография на 
М.М.Гухман Готский язык (1 изд. 1948)  видовият префикс ga- в 
готски, gе- в западногермански се е превърнал в показател за минало 
време, но в средноанглийски представката gе- е вече на изчезване. 
Горепосочената студия е важна и с поставения въпрос за стадиалното 
отношение между вид и време, но той засяга проблемите на общата 
аспектология. Ще сгрешим, ако кажем, че в съвременния български, а 
и в диалектите глаголните употреби са съвсем независими от 
категорията вид и това личи и от нашата граматическа терминология, в 
която вид и време частично се припокриват. На вида на глагола в 
синтактичните поредици, които в художествената литература 
изграждат фабулите и картините, бе обърнато внимание едва 
напоследък (Ц.Младенов). Това има отношение и към темата на 
дисертацията, доколкото в подобни поредици не е нужно “видовият 
суфикс” да бъде налице във всички форми, а само в част от тях. С една 
дума нашият глаголен вид е средство за ориентиране в сложната 
хронотропология на един бързо еволюирал свят. Българският език в 
сравнение с другите славянски езици е преодолял по-решително 
зависимостта си от праславянското наследство и е извървял най-дълъг 
път на развитие, в това е и историческият смисъл на българската 
стадия.  

Естествено е в работата да намерят място множество 
морфологични детайли и това е сторено последователно, компетентно 
и изчерпателно. Обхванат е богат материал, който е ексцерпиран от 
най-представителните старобългарски речници. Взети са предвид и 
основни диалектоложки поредици и наръчници, в по-малка степен 
описанията на отделни български говори, десетки на брой, които, 
естествено, не могат да бъдат обхванати в дисертацията в еднаква 
степен. На с.9 е заявено, че от “речниковите статии за всеки глагол сме 
проверили в какъв паметник се среща, за да определим за кой период 
от езиковата история е характерен съответният афикс”. За съжаление 



тази много важна страна от работата в дисертантката засега е скрита от 
нас и лежи само в научния архив на Гергана Ганева. По тази причина 
сме лишени от възможността да разсъждаваме за старите диалекти, за 
литературните средища, за стилизаторските похвати на книжовниците, 
които са имали и личен дял в написаното, и собствено пристрастие към 
подбора на суфиксите в украсената си реч, особено когато тя е 
преводна, със стремеж към високопарен изказ. Няма да е излишно да са 
дадат сведения и за честотата на появите, и за словоформите (да не би 
да се окаже, че в някои случаи става дума за конкуренция между 
инфинитивни форми, което би променило общата картина). В едно 
предстоящо издание авторката е длъжна да сподели с читателите си 
събраната информация, с което научният принос на труда ще нарастне 
многократно.  

Очевидно е, че особена роля в основите за несвършен вид играе 
съгласната в. Потеклото на този формант, както е посочено в 
дисертацията, не е единно. В част от случаите, напр. да-в-ати наред с 
да-я-ти, ч№-в-ати, бы-в-ати, пи-в-ати (тук е възможно да има 
влияние и от страна на сакралният u-елемент в пиво), е налице 
протетична съгласна в позиция на хиатус – съгласната в изпърво е 
стояла само след бемолни гласни, а след диезни гласни е стояла 
съгласната й, напр. сэ-я-ти (след неутралната гласна а са били 
възможни и двете протези)  бързо са настъпили обаче всевъзможни 
аналогии, изравнявания и обобщавания. Не би трябвало да смятаме, че 
в бы-в-ати, кры-в-ати и под. гласната в е част от корена. Възражение 
будят и някои от т. нар. словообразователни вериги, напр. блсти > 
бл©дити, озар-я-ти > озар-ев-ати при наличието на заря и озарю« 
(с.64), пови-я-ти > пови-в-ати (с.65)  две различни протези, вж. по-
горе, разбира се, и тук са възможни аналогии и подобия. Едва ли 
наставката –ева- в Ботевградско (сприателевам и поменевам) е 
последица от словообразователно смесване, причината е фонетична, 
западнобългарски преглас на а след палатален сонор, вж. напр. Зла 
полена на старопланинското било на североизток от Мургаш. От 
примерите на с.114 следва да се отстрани хвъргам, където г не е 
наставка.  

Ценна страна на дисертацията покрай прецизната класификация 
на видообразуващите наставки, разпределени в изосемични класове, е 
потърсената типологизация на акцентните структури във 
видообразуването. Това придава пълнота и изчерпателност на 
изложението. Ценни подробности, които имат отношение и към 
глаголните разреди в съвременната българска граматика (на диалектно 



и книжовно равнище) съдържат последните две глави от дисертацията, 
посветени съответно на видовите наставки н и в и на деноминативните 
глаголи. Сигурен съм, че разработката на дисертантката има приносно 
значение и за българската дескриптивна граматика.  

В заключение ще отбележа, че пред нас е оригинално и приносно 
научно съчинение, посветено на важни въпроси от историята на 
българския език. Дисертантката е успяла да се справи с трудна 
граматическа задача и да достигне до съществени резултати. На мнение 
съм, че работата на Гергана Руменова Ганева има всички необходими 
качества, за да да бъде присъдена на нейния автор научната и 
образователната степен “доктор”. В качеството си на официален 
рецензент допринасям за това със собствения си положителен глас.  

 
 
 
София, 24 август 2012     
      Проф. Иван Добрев 
  
 


