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ДУМИ ЗА СБОГОМ
В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д.Ф.Н. ИВАН КУЦАРОВ 

(4.02.1942 – 31.01.2019)

Вера Маровска, Диана Иванова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

На 31.01.2019 г. на-
пусна този свят проф. 
д.ф.н. Иван Костадинов 
Куцаров, дългогодишен 
член на редакционната 
колегия на сп. „Чуждо-
езиково обучение“. За-
губихме не просто бли-
зък колега и приятел, но 
и учен, който е гордост 
за българското езико-
знание. Човешките му 
качества и администра-
тивният талант правят 
тази загуба непрежалима и трудно преодолима. Приносите и ценността на 
неговото творчество бележат равнището на модерната лингвистика не само 
в национален план. Те са образци за съвременни в методологическо отно-
шение изследвания, за задълбочени структуралистични анализи с пионерски 
характер за българското езикознание. Ив. Куцаров беше един от най-резултат-
но адаптиращите се учени на нашето съвремие, тъй като в творчеството му 
са отразени основните постижения на днешната наука – критически преос-
мислени и адекватно трансформирани понякога в задължителната теоретич-
но-методологическа система, без която езикознанието би загубило евристич-
ността си. На това се дължат в немалка степен популярността и признанието, 
с които се ползва днес. Сполучливите интерпретации на множество езикови 
явления – обект на проучванията му, дават възможност убедително да бъ-
дат обяснени редица екзотични страни на българския език (като конклузива 
и модалното своеобразие, темпоралността и таксиса) и са главната причина 
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за множеството цитирания в авторитетни български и чуждестранни изда-
ния. Ив. Куцаров е широко известен и световно признат автор – трудовете му 
са публикувани във Франция, Чехия, Словакия, Полша, Русия, Украйна1). Той 
е непрекъснато посещаван и канен лектор (чел е лекции в университети в Че-
хия, Русия, Германия), а и търсен научен ръководител, консултант и рецензент 
от младите българисти от целия свят.

Ив. Куцаров е роден на 04.02.1942 г. в Бургас. Там получава основно и 
средно образование, а в периода 1963 – 1967 г. следва „Славянска филология“ 
в Софийския университет. През следващите няколко години е преподавател 
по съвременен български език в Учителския институт „Хр. Ботев“ в Бургас. 
През 1972 г. Ив. Куцаров е зачислен за аспирант на проф. Ив. Леков и проф. 
Св. Иванчев в Катедрата по славянско езикознание на Софийския универси-
тет. През април 1978 г. му е присъдена научната степен „кандидат на фило-
логическите науки“ за дисертационния труд Явлението преизказност и пре-
изказването в славянските езици. През 1981 г. се хабилитира за доцент, през 
1992 г. защитава дисертация за научната степен „доктор на филологическите 
науки“ на тема Конклузивът в славянските езици, а от 1995 г. е професор.

Постъпил в Пловдивския университет през 1974 г. като асистент по съв-
ременен български език, Ив. Куцаров започва да води семинарни занятия по 
фонетика, лексикология и по морфология, където впоследствие основно се 
съсредоточават изследователските му интереси. Едновременно с това са му 
възложени лекциите и упражненията по сравнителна граматика на славян-
ските езици. След хабилитирането си за доцент (през 1981 г.) той поема лек-
ционните курсове по морфология на съвременния български език и по увод в 
славянската филология. Чел е и общи курсове по съвременен български език. 
Като преподавател по съвместителство от 1978 до 1990 г. Ив. Куцаров е из-
насял лекции по сравнителна граматика и по увод в славянската филология 
в Софийския университет, а от 1992 г. до 1996 г. – и във Великотърновския 
университет. От 1990 г. е лектор по съвременен български език във филиалите 
на Пловдивския университет в Кърджали и Бургас, а впоследствие и в съот-
ветния факултет в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. Иници-
атор е за разкриването на филологически специалности и е първият декан на 
Филологическия факултет в Бургаския свободен университет.

Убедително свидетелство за високото качество на преподавателската му 
дейност са не само възторжените студентски отзиви, но и многото по-ната-
тъшни изяви на възпитаниците му като аспиранти, утвърдени научни работ-
ници и преподаватели, заемащи достойно място в българската филологическа 
колегия.

В лицето на Ив. Куцаров Пловдивският университет притежаваше спосо-
бен и всеотдаен администратор. Той е не само основателят на Филологиче-
ския факултет, инициаторът и реализаторът на специалността „Славянска фи-
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лология“, но и водещата фигура, която с далновидност и безспорна дарба на 
ръководител почти половин век работи за изграждането и авторитета на плов-
дивския Филологически факултет. От 1984 до 2002 г. Ив. Куцаров е ръководи-
тел на Катедрата на български език в Пловдивския университет; заместник-
декан и многогодишен декан на Филологическия факултет; заместник-ректор 
по учебната дейност, а от 2003 – 2011 г. и ректор на Пловдивския университет.

Показателни за авторитета и признанието му в национален и междуна-
роден мащаб са заеманите от него авторитетни длъжности – бил е замест-
ник-председател на ЦС на Съюза на българистите; председател на Комисията 
по българистика при Министерството на образованието и науката; член на 
Президиума на Висшата атестационна комисия (ВАК); дългогодишен член на 
Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК; член на Комисията 
по граматически анализ към Международния комитет на славистите, член на 
Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуство към Националната 
агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет.

Творчеството на Ив. Куцаров е новаторско и в същото време така естествено 
зачитащо и надрастващо българската традиция, че предизвиква обясним рес-
пект. То обхваща три тематични кръга. Първият е свързан с историята на сла-
вянската филология и спецификата на българския език в славянското езиково 
семейство. Вторият – с историята на българската граматика. Третата, основната 
група научни изследвания, е посветена на българската глаголна морфология.

Първата книга на Ив. Куцаров, Увод в славянската филология. Езиковедска 
славистика (1980 г.), е резултат от пряката му преподавателска работа, но ед-
новременно с това представя проблематика, трайно пронизваща творчеството 
му – историята на славистиката. Посветени са ѝ множество публикации2). Съ-
поставителни са и дисертационните му тези: кандидатската – Явлението пре-
изказност и преизказването в славянските езици, и докторската – Конклузи-
вът в славянските езици. В отделни глави на книгата му Увод в славянската 
филология е разгледано делото на най-значителните представители на сла-
вистиката – Й. Добровски, Ал. Х. Востоков, Б. Копитар, П. Й. Шафарик, Фр. 
Миклошич, В. Ягич.

В средата на 2002 г. стана факт и фундаменталното за славистиката изслед-
ване на Ив. Куцаров Славяните и славянската филология (2002 г.), обхваща-
що около 1000 страници. Този забележителен труд по история на слависти-
ката и българското езикознание включва имената и творчеството на огромна 
част филолози слависти, развойните тенденции и перспективи пред тяхното 
дело. Всъщност тези занимания на автора станаха явни през последните го-
дини от публикации като Славянската филология във Франция; Българисти-
ката и славистиката в Чехия и Полша в периода между двете световни 
войни; Славистиката в Германия; Славянската филология в Австрия след 
края на Първата световна война.
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Интересът на Ив. Куцаров към славистичната проблематика проличава и 
от доста последователното отразяване на славистични конгреси, семинари и 
други научно-образователни и културни форуми3). Като участник в работата 
на световните конгреси, той документира най-значимите събития при про-
веждането им, в  резултат на което се появяват много  статии, посветени на 
делото на видни  слависти (Й. Добровски, П. Й. Шафарик, Р. О. Якобсон,  
А. В. Бондарко, К. Гутшмит, Й. Русек, Ю. Трифонов, Л. Андрейчин, Т. Бояджи-
ев). В няколко обзора, публикувани в сп. Съпоставително езикознание (1999, 
2012, 2014), е представена тезисно и работата на езиковедските секции на 
първите четиринадесет конгреса. В резултат на търпеливата му многогодиш-
на събирателска дейност на факти и документи, свързани с историята на сла-
вянските конгреси, се появява и последната му книга – Световните форуми 
на славянската филология (2015 г.). Тя, от една страна, представлява класиче-
ско историческо описание на световните научни форуми на славистиката, със 
свойствената му фактологичност и прецизност, а от друга – предлага изклю-
чително задълбочен анализ на развойните тенденции, бележещи пътя на сла-
вистичната наука в световен план. За тези процеси авторът говори от първо 
лице, защото той е не само наблюдател и анализатор, а споделя и конкретни 
лични впечатления от срещи, разговори, дискусии, както и свидетелско съп-
реживяване на непосредствен участник в последните девет конгреса.

Международният XVI конгрес на славистите в Белград (август 2018 г.), в 
който той взе дейно участие, трябваше да бъде нова част към книгата му, но 
за съжаление, това негово намерение няма да се осъществи.

Проблемите от историята на българската граматика представляват вторият 
тематичен кръг в творчеството на Ив. Куцаров. Той има безспорни заслуги за 
популяризирането на творческото дело на много наши езиковеди – Ю. Трифо-
нов, П. Калканджиев, Ат. Илиев, Л. Андрейчин. На тях е посветил специални 
разработки. Публикувал е първата цялостна библиография на трудовете на 
Ю. Трифонов, а благодарение на интереса си към глаголната морфология сега 
е сред най-добрите познавачи на нейната история.

Основните трудове на Ив. Куцаров са свързани с общата теория на мор-
фологията, с глаголната морфология на съвременния български език – в 
частност, с преизказването и модалността. Използваният от него системно-
структурен подход обаче изисква разглеждане на споменатите частни явления 
– преизказването и конклузива – в контекста на останалите граматикализира-
ни значения в българския език, тъй че всеки един от по-обхватните трудове на 
автора засяга морфологичната система в цялост и приносите им са глобални.

В България Ив. Куцаров е водещ учен в прилагането на функционалния 
подход в езикознанието. Теорията на функционално-семантичните категории 
и полета на А. В. Бондарко, създадена въз основа на коментирани от О. Йес-
персен и И. И. Мешчанинов понятия, претърпява в трудовете на Ив. Куца-
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ров логическо усъвършенстване и прецизиране. Разграничават се различните 
езикови категории, свързани с понятийната – функционално-семантичните, 
както и техните ядра и периферии, а също граматичните, морфологичните, 
синтактичните, лексикално-граматическите категории; изяснени са понятия 
като граматично значение, грамема, лексико-граматични разреди, формални 
класове, морфологични опозиции; утвърждава се терминът модификатор като 
основен структурен компонент на функционално-семантичното поле; по нов 
начин е разгледана структурата на микрополетата в рамките на функционал-
но-семантичната категория и т.н. Така се очертава научната база и на други-
те му изследвания. Неморфологичните средства за изразяване на граматични 
значения са обект на много от тях, включително от най-ранните творчески 
години на Ив. Куцаров досега4). Теорията за функционално-семантичните по-
лета е приложена и в повечето от съпоставителните му изследвания5).

Освен това Ив. Куцаров е автор и на няколко граматики на българския език 
– Очерк по функционално-семантична граматика на българския език (1985 г.),  
Лекции по морфология (1997) и Съвременен български език (1998, в съавторс-
тво с Т. Бояджиев и Й. Пенчев), а също и на сборника със статии Проблеми 
на българската морфология (1993 г.). Очеркът по функционална граматика 
е първата и единствена досега българска функционална граматика и е най-
цитираното съчинение на Ив. Куцаров и у нас, и в чужбина. Посоката на се-
мантичната и формалната маркираност в рамките на реалните опозиции на 
морфологичните категории води до преструктуриране на някои от техните 
парадигми; за първи път открояват нуждата от нова интерпретация на систе-
мата на българските морфологични категории и в това е основният принос на 
Ив. Куцаров като морфолог.

През 2007 г. излезе и капиталният му труд Теоретична граматика на бъл-
гарския език. Морфология, който е резултат от многогодишни изследвания и 
анализи на българските морфологичните явления. Това е най-обширната и 
задълбочена теоретична интерпретация на българската морфологична систе-
ма, правена досега, съчетана с ценни исторически данни за граматическото 
описание, и съвсем естествено привлече вниманието и адмирациите на бъл-
гаристите в целия свят.

Темата за преизказването обединява значителна част от публикациите 
на Ив. Куцаров, сред които са три големи студии и книгата Преизказване-
то в българския език (1984 г.). Съпоставително изследване на явлението 
е още дипломната му работа, а по-късно и много други трудове: Изразя-
ване на преизказност в славянските езици чрез вмятане на модифицира-
щи думи, изрази и изречения, 1978; Преизказните форми в съвременния 
книжовен български език и съответствията им в полски, 1976; Функцио-
нално-семантично поле на категорията преизказност в съвременния бъл-
гарски език, 1976; преизказните модификатори в южните, в източните и в 
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западните славянски езици, 1978. Явлението преизказност, което с основа-
ние е провокирало българисти и слависти през последния век (посветени 
са му изследвания на Ю. Трифонов, Ал. Теодоров-Балан, Л. Андрейчин,  
Ю. Маслов, Е. Дьомина, М. Янакиев, Г. Герджиков), е категоризирано екс-
плицитно за първи път от Ив. Куцаров и именно той е ученият, трайно 
свързал името си с тази проблематика. На това се дължат в немалка степен 
популярността и признанието, с които се ползва днес. Книгата за преиз-
казването се посреща с единодушно признание, а трудовете за преизказва-
нето цитират множество учени от целия свят6).

Вторият обект на изследване, на който Ив. Куцаров е посветил особено 
внимание, е конклузивната парадигма. С конклузива са свързани докторската 
му дисертация Конклузивът в славянските езици (1991 г.) и монографията 
му Едно екзотично наклонение на българския глагол (1994 г.), както и пуб-
ликациите за българския конклузив и функционалните му еквиваленти в 
белоруски, полски, украински, в руски, чешки и словашки език, 1987, 1989, 
1991; Изразяване на конклузивност в славянските езици, 1993; Значенията 
на българския перфектовиден комплекс и средствата за изразяването им 
в чешкия език, 1997; Конклузивни модификатори в южните славянски ези-
ци, 1998. В тези трудове се обосновава идеята, че конклузивът е грамема на 
наклонението, като се имат предвид не много известните, макар и широко 
използвани в речта умозаключителни и предположителни форми; т.нар. емфа-
тични, или усилени, преизказни форми се определят като преизказни форми 
на умозаключителното наклонение; дават се нови обяснения на адмиратива 
и дубитатива; за първи път се разкриват, описват и илюстрират изразителите 
на конклузивност във всички славянски езици7).

Следствие от това е и основният принос на Ив. Куцаров като морфолог 
– в своите трудове той преструктурира българската глаголна парадигма, ди-
ференцира двете нови морфологични категории – таксис и вид на действие-
то; отделя ги от деветграмемното време и предлага оригинална и убедителна 
интерпретация на темпоралността (О девятичленной категории времени в 
современном болгарском языке, 1990; Към въпроса за граматикализираните 
значения на българския глагол, 1995; За някои особености на формите, об-
разувани с няма, нямаше, нямало, 2001). Съществен е и приносът на Ив. 
Куцаров в изучаването на страдателното спрежение на българския глагол; в 
дефинирането на частите на речта, на морфологичните и лексикално-морфо-
логичните категории, формалните разреди на пълнозначните думи и т. н.8)

Творческата характеристика на един толкова продуктивен автор, какъвто е 
проф. д.ф.н. Ив. Куцаров, му отрежда достойно място сред езиковедите, които 
формират облика на съвременното българско езикознание. Научното творчест-
во на Ив. Куцаров е умалена проекция на глобалните тенденции в лингвистика-
та – и само по себе си, и в контекста на цялото българско езикознание.
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То показва и отговорно отношение към многостранните дейности на уче-
ния преподавател; грижа и взискателна благосклонност към израстването на 
младите; увереност, че с днешната работа подготвяме неизбежното утре на 
собствената си професия.

Обществената позиция на проф. Иван Куцаров е безспорен показател как-
то за инициативността и съпричастието му към разностранните тенденции на 
времето, към несигурните перспективи пред хуманитаристиката и развитието 
на висшето образование, така и за болезнената му отговорност пред бъдещето 
на българската научна интелигенция.

Винаги ще го помним! Винаги ще ни липсва!
С искрена благодарност за всичко, което ни завеща! Поклон пред паметта му!

NOTES/БЕЛЕЖКИ
1. Безспорните приноси на Ив. Куцаров обясняват не само тази популярност, 

но и многобройните положителни критически отзиви, които творчеството 
му е получило. Работите на проф. д.ф.н. Ив. Куцаров са цитирани от авто-
ритетни изследователи (А. В. Бондарко, Е. И. Дьомина, А. Е. Супрун, Т. Н. 
Молошная, К. Чвани, Й. Линдстет, Зл. Генчева-Декле, Я. Петър, В. Фрид-
ман, Д. Сонди, Ж. Фьойе, Б. Ю. Норман, М. Коритковска, Х. Ро Хауге,  
М. Чейка, Л. Ухлиржова, Х. Валтер, А. Хулт, М. Врина и мн. др.) – във 
Франция, Чехия, Словакия, Полша, Русия, Украйна, Германия, Белгия, 
Финландия, Сърбия, Румъния, Швеция, САЩ, Италия, Унгария.

2. За съдържанието на понятията славянска филология, славистика и сла-
вянознание, 1978; Чешката славистика от края на XIX и началото на 
XX век и българската филология, 1985; Bulharsko-české a bulharsko-
slovenské lingvistické porovnávací studie – problémy a perspektivy, 
1990; Пражката бохемистика от началото на ХХ век и влиянието ѝ върху 
развитието на българското езикознание, 1992; Доколко чешкият език е ана-
литичен, а българският – синтетичен, 1997; Morphological categories of the 
verb in Slavic languages, 1998; Gramatyka porównawcza we współczesnym 
nauczaniu języków słowiańskich, 2001.

3. Двадесет и втората, двадесет и четвъртата и тридесет и първата лятна 
школа в Прага – съотв. 1979, 1980, 1988; Петнайсети летен семинар по 
словашки език и култура, 1980; Втора френско-българска конференция по 
контрастивна лингвистика, 1983; Славистичните конгреси – световни фо-
руми на славянската филология, 1985; Международните конгреси на фило-
лозите слависти, 1999.

4. Модел на взаимоотношенията между функционално-семантичните по-
лета на аспектуалността, темпоралността, модалността и преизказност-
та, 1997; Към въпроса за функционално-семантичните категории и взаимо-
действието помежду им, 1979; Теорията за функционално-семантичните 
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категории в съвременния български език, 1979; Теорията за функционално-
семантичните категории като основа за синхронно описание на българския 
език, 1980; За броя, структурата и класификацията на функционално-се-
мантичните категории в съвременния български език, 1982; Функционал-
ната граматика и обучението по български език във ВУЗ, 1988; Двучленни 
и многочленни морфологични категории в славянските езици, 1994.

5. La narration indirecte dans la langue bulgare et certaines idées de modelage 
du champ fonctiоnel-sémantique sans noyau de la narration indirecte dans 
la langue française, 1985; Morphological categories of the verb in Slavic 
languages, 1998; За граматикализираната резултативност в славянските 
езици, 1999; Таксисът в славянските езици, 2001. 

6. На преизказността са посветени още: Преизказните форми в съвременния 
книжовен български език и съответствията им в полския език, 1976; Ка-
тегорията преизказност~непреизказност в съвременния български език и 
средствата за изразяването ѝ в белоруския език, 1976; Преизказни моди-
фикатори в южните славянски езици, 1978; Преизказни модификатори в 
източните славянски езици, 1978; Преизказни модификатори в западните 
славянски езици, 1978; Функционално-семантични полета на категорията 
преизказност в славянските езици, 1978 и др.).

7. Вж. също Чешките и словашките преводни еквиваленти на българските кон-
клузивни форми, 1993; Болгарский конклюзив и его функциональные экви-
валенты в современном русском языке, 1994; Значенията на българските ело-
ви форми и средствата за изразяването им в полския език, 1999; Gramatyka 
porównawcza we współczesnym nauczaniu języków słowiańskich, 2001). 

8. Вж. напр. Към въпроса за страдателното спрежение на българския гла-
гол, 1978; Страдателнопричастни форми със спомагателни глаголи би-
вам, бъдех, бидох, 1987; За плана на съдържание на глаголните мор-
фологични категории в съвременния български език, 1981; За така 
наречения адмиратив в съвременния български език, 1982; По въпроса за 
дефинирането на глаголните морфологични категории в съвременния бъл-
гарски език, 1983; За дефинирането на съществителното име като част на 
речта, 1983; По въпроса за категориалната характеристика на глаголния 
вид в съвременния български език, –1983; Категорията статус на глаголно-
то действие в съвременния български език, 1984; Още веднъж по въпроса 
за дефинирането на глаголните морфологични категории в съвременния 
български език, 1996; По въпроса за частите на речта и тяхната класифика-
ция, 1997; Наклонение и статус, 1998.

ИЗБРАНИ ТРУДОВЕ НА ПРОФ. Д.Ф.Н. ИВАН КУЦАРОВ
І. Монографии, дисертационни трудове, учебници: 
Явлението преизказност и преизказването в славянските езици (дисер-

тация за присъждане на научната степен „кандидат на филологиче-
ските науки“). София, 1977, 398 стр. (машинопис).
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Увод в славянската филология. Езиковедска славистика. Ч. I. София, 
1980.

Преизказването в българския език. София, 1984, 96 стр.
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584 стр. (съвм. с Б. Байчев, В. Бонджолова, Т. Бояджиев, Ст. Буров, 
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Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пловдив: 

Пловдивско университетско издателство, 2007, 638 стр.
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