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1. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОБЩ МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

На шега често се казва, че цял ден можеш да говориш на английски, без да
употребиш латинска или френска дума, но не можеш да говориш и пет минути, без да
употребиш някоя скандинавска дума. Това ще рече, че макар и малко на брой, заемките
от староскандинавски са гръбнакът на съвременния английски език. Същата идея е
изразена обаче и от Йесперсен: „An Englishman cannot thrive or be ill or die without
Scandinavian words; they are to the language what bread and eggs are to the daily fare. “
(Йесперсен 1912:80).

Верността на подобни твърдения от областта на лексикологията може да бъде
изследвана с помощта на съвременните методи на компютърната лексикография.
Компютърната лексикография дава възможност да се представят по нов начин
постиженията на съпоставителната лексикология, както и да се възроди един
позабравен метод за количествено измерване на лексикалното богатство, известен като
лексикостатистика.

В своята едновременно популярна и научно издържана книга „Растеж и
структура на английския език“ Ото Йесперсен дава ценни указания и примери за
оформянето на средновековния английски език. Според него староанглийският е бил
напълно самодостатъчен и е могъл да обслужва нуждите на средновековното общество
в Англия на всички равнища –битово, светско, кралския двор, което личи от запазените
паметници (Йесперсен 1912). Заедно с това обаче, според Йесперсен, английският език
претърпява три важни влияния от страна на скандинавски, френски и латински. В
цялата четвърта глава на своя труд Йесперсен подробно описва пътищата за навлизане
на староскандинавските думи в средновековния английски език (Йесперсен 1912:59).
Неговата работа е подпомогната от по-ранните емпирични изследвания на Ерик
Бьоркман, Ерик Брате, Джордж Флом, Арнолд Уол. Според Йесперсен, въпреки че са
имали интеркомуникация, двата езика – староанглийски и староскандинавски – са
съществували паралелно и в по-късна епоха, но вместо да се сближат напълно, са се
отдалечили. Причината за това Йесперсен вижда, от една страна, във френското
влияние върху английския език и, от друга страна – във влиянието на долнонемския
върху датския. Въпреки това Йесперсен прави важния извод, че наличието на
английска литература преди инвазията на скандинавските езици дава възможност да се
определят именно размерът и характерът на тази инвазия в областта на лексиката.
Следва да се заключи, че още през Средновековието англичанинът не е имал големи
трудности да разбира викингите, а северните народи са гледали на английския език
като на едно от техните наречия.

Формулираната от О. Йесперсен теза, която можем да определим като теза за
взаимното проникване и взаимното разбиране между северните народи и
англосаксонците, е основната отправна точка на този дисертационен труд. Именно
нагласите и стереотипите, свързани с разбирането, са способни да определят една
съвременна езиковедска задача. Така изследването се ориентира към проверка на
Йесперсеновото твърдение, което можем да парафразираме и по друг начин: взаимната
оценка и самооценка на колективната езикова компетентност в рамките на
западногерманските и северногерманските езици зависи от процесите на взаимното
разбиране между тези народи.

Във връзка с това се оформи и задачата на настоящото изследване, която е
насочена към проверка на колективните нагласи и на способностите за успешна
взаимна комуникация между северните европейски народи въз основа на разнородни (и
по време на създаването си, и по жанр на комуникацията) текстове. Като се има
предвид и развитието на английския език като надевропейски (надетничен) и глобален
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език, географията на тези процеси се разширява допълнително, но тук се налага
ограничаване на обекта и на задачите. Работата си поставя за цел да установи до
каква степен скандинавският лексикален суперстрат се е променил в
съвременността, развил е вторични метафоризации и семантични разширения в
рамките на лексикалното наследство на съвременния английски и в крайна сметка се е
преосмислил. Времето, в което Йесперсен пише своя труд, не е толкова далечно от
гледна точка на езиковия развой – книгата му е писана преди около 80 години, а като се
има предвид консервативния характер на английския език, това не е твърде дълъг
период. Източниците, които споменахме и на които Йесперсен се позовава, обаче са
доста по-стари (вж. Йесперсен 1912). Въпреки че той отхвърля съмнителния материал в
тях, те отразяват още по-стари състояния, а така също и диалектни състояния на езика.
Съвременното изследване на скандинавското влияние върху английския език използва
безспорни лексически елементи, навлезли от средновековния скандинавски език (думи,
морфеми, семи) и представляват корпуса от изходни и опорни данни. Този лексически
пласт обаче включва твърде базисни и безспорно важни думи, навлезли още през
старата епоха. Фокусът на настоящата работа е насочен повече към съвременната
употреба на тези опорни думи, които дават множество деривати, както в чисто
формално, така и в семантично отношение. В обхвата на наблюдението не биха могли
да бъдат пренебрегнати словообразуването и фразеологията, както и всички промени на
семантично равнище в съвременния английски език, също изследвани многократно със
съвременни методи (срв. Лайънс 1995, Лийч 2002). Новите теории по синтаксис и
прагматика, и особено по семантика, са свързани с анализа на когнитивните структури,
с преосмисляне на въпросите за семантичните отношения и метафоризацията (Лейков и
Джонсън 1980, Джонсън 1987). Идеите за менталния лексикон (Милър и Фелбаум
1992), от една страна, и за ролята на колокациите в текстурата на езика (Халидей и
Хасан 1976), от друга, могат да помогнат и по-новата интерпретация на някои страни от
диахронната лингвистика, свързана по-специално с историята на думите.

Следователно методът, който ще бъде използван за реализирането на целите, е
комплексен. Тук става дума за изследване в областта на лексикологията или по-скоро за
следната верига от наблюдения:

- прилагане на метода на съпоставителната компютърна лексикология (или по-
точно методът на седемте сита),

- прилагане на метода на лексикостатистиката и компютърната лексикография,
- прилагане на метода на семантичните полета,
- прилагане на метода на лексикалните колокации,
- прилагане на метода за наблюдение над семантичните релации,
- прилагане на методите на диахронната социолингвистика.
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2. ОБЩОГЕРМАНСКО ЛЕКСИКАЛНО БОГАТСТВО –
ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

2.1. Пионерите на скандинавистиката и германистиката за
класификацията на германските езици

Лингвистиката, която през XVIII в., а дори и през целия XIX в. е била
изключително исторически ориентирана, е един от изворите на доказателствен
материал, показващ връзките между отделните европейски народностни клонове.
Съпоставителните анализи в изследванията на младограматиците Карл Бругман,
Херман Остхоф, Херман Паул, са добра основа, върху която в средата на XIX в. са
правени класификации на европейските езици. Още преди тях обаче датският лингвист
Расмус Раск и, разбира се, Якоб Грим поставят началото на една сравнително
обективна класификация на германските езици. При Грим изследването на
митологията, на словното богатство и на граматиката съставляват едно цяло, което не
би могло съвсем да се откъсне от засилващия се по негово време германски
национализъм. Въпреки това наследството му е неоспоримо и основополагащо за
германската филология. Именно Грим не само посочва известните на всеки германист
фонетични закони, но и класифицира германските народи въз основа на културните
„изоглоси“, периодизира старите германски езици.

Ето какво пише в предговора към книгата на Р. Раск „A short practical and easy
method of learning the old norsk tongue or icelandic language”: „The Old Norsk or Icelandic
and the Anglo-Saxon may be termed the parents of the English Language, and their
Knowledge is not only highly useful but absolutely necessary to every educated Englishman
who looks upon his language with the eye of a historian and philosopher. Nothing is more
interesting than to look back to these two sources from whence the English tongue is derived,
and a thorough knowledge of English is only possible by being acquainted with its origin.
These languages together with Anglo-Norman, early German, ancient, medieval and modern
English, ought to be regularly studied.” (Раск 1869:предговор).

От приведения цитат става ясно, че и Раск, и неговите съвременници много
добре осъзнават каква е ролята на исландския или староскандинавския език за
развитието на така важния в нашето съвремие английски език. Трябва да се отбележи,
че тези ранни изследователи поставят знак за равенство между исландски и
староскандинавски. Освен това следва да схванем и твърде голямото разнообразие от
гледни точки по отношение на названията на старите германски езици, диалекти и
наречия, които очевидно не са имали ясни очертания и статут през онази епоха. Дори
названията на тези езици варират съобразно традициите и взаимните припознавания
между отделните германски племена и народи. Така например споменатият OLD
NORSK е скандинавското наименование на OLD NORSE, както го изписват в
английската литература, и това е наименованието на староскандинавския език. Думата
NORSK в съвременния шведски и норвежки език означава НОРВЕЖКИ. От трета
страна, OLD NORSE1 е условното наименование на езика документиран в книжовните
паметници през ранното Средновековие в Скандинавия. Наивно е да се смята, че в
целия район на Скандинавия се е говорил един и същ език, но още през времето на
Просвещението и романтизма названието е било прието за условно – както ще видим,
според съвременните класификации, които би следвало да са по-прецизни, исландският
и норвежкият спадат към западния староскандинавски, а датският и шведският – към
източния староскандинавски език.

1 Езикът, говорен в Скандинавия около 700 г. от н.е. е известен още като norrønt. Това название се
употребява по-конкретно за езика, говорен в Норвегия и Исландия. Диалектните различия по това време
са незначителни и езикът се схваща като един, назоваван в норвежкото езикознание с термините norrǿna
eller dǫnsk tunga.
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Авторът на един обемист труд върху англосаксонския език от 1838 г., Дж.
Босуърт, дава обширен предговор към речника си заедно с коментари и есенцията от
граматиките на Раск и Грим. Въпросният предговор всъщност доста добре описва
отношенията между германските и скандинавските езици, от една страна, и
историческото обособяване на разновидностите в рамките на германоезичния клон на
индоевропейски езици.

Освен това книгата на Босуърт дава съпоставителни текстове от средновековни
паметници свързани със скандинавската литература, които показват приликите и
разликите между дадени наречия и диалекти.

2.2. Историческо обособяване на германските езици (съвременен
поглед)

За настоящата работа е важно да се отбележи историческият аспект на
обособяването на германските езици, което се е извършило в по-ранното и в по-късното
Средновековие. За тази езикова група е характерно голямото разнообразие от диалекти
или писмени езици в периода между IX и XIII в., който обикновено се нарича
„викингски период“. След XV в. обаче се забелязва прегрупиране и центростремителни
сили, които довеждат до създаването на съвременните национални езици на северните
и северозападните народи в Европа (вж. табл. 2).

Прието е, че германските езици се делят на 3 основни групи: западногермански
– английски, нидерландски, африканс и немски; северногермански – исландски, датски,
норвежки, шведски, фарьорски; източногерманските езици са отмрели. Основен сред
тях е готският, а останалите езици от групата са бургундски, вандалски и кримско-
готски.

От своя страна северногерманският клон също е разделен на две групи:
западноскандинавски – норвежки, фарьорски и исландски; източноскандинавски –
шведски и датски. В исторически план корените на тези езици се свързват с повлиялия
дори английския език староскандинавски език. Като източноскандинавски се отбелязва
и наречието говорено на о-в Готланд в Балтийско море. Съвременният норвежки, макар
че спада условно към западния клон на скандинавските езици, е силно повлиян от
датския в резултат на историческата и политическа зависимост на Норвегия от Дания
до 1907 г., когато се осъществява правописната реформа в Норвегия. От друга страна,
съвременният норвежки и шведски, чрез датския, са силно повлияни от
среднодолнонемския поради известния съюз на морските градове, наречен Ханза.

3. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ГЕРМАНСКОТО СЛОВНО БОГАТСТВО

3.1. Метод на изследването
Комбинирането на лексикостатистическия метод със съпоставителната

лексикология е отдавна известно в науката. Още в първите многоезични речници са
обръщали внимание на броя на думите, които са били общи за няколко езика или са
пресмятали разликите в лексиконите както на формално, така и на съдържателно
равнище. С помощта на компютърните технологии съпоставителните лексиколожки
изследвания се улесняват неимоверно и не изискват автоматизирането на процесите със
сложни програми. Разбира се, добре би било да има подобни специализирани
филологически продукти, които да бъдат приложени, но и най-широко
разпространените текстообработващи програми, заложени в Майкрософт офис,
разполагат с добър инструментариум за съставяне на таблици, подреждане на
вертикални списъци и за търсене на определени думи в корпуси.

Според поставената вече задача на това изследване, а именно конкретното
наблюдение на скандинавското лексикално влияние върху съвременния английски език
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в исторически план, анализите следва да бъдат определени като синхронни. Доколкото
в съпоставките и разсъжденията присъства диахрония, тя идва да покаже прикритите и
не толкова видими на пръв поглед лексически прониквания на морфеми и думи в
съвременния английски език. Историзмът обаче е необходим както за проследяването
на процеса като цяло, така и за изясняването на мотивите за заемането на чуждите
скандинавски думи. Оказва се, че за английската говорна практика придобиването на
гражданственост на тези думи е дълъг процес; следователно е невъзможно да се
регистрира само най-новата „история“ на това проникване, започнало преди около
хиляда години, въпреки че фокусът на наблюденията е насочен натам.

3.1.1. Методът на седемте сита на Евроком

Синхронното изследване обаче изисква много по-широк набор от знания за
лексическо взаимодействие и взаимните прониквания на думи въобще при германските
езици.

Съществуват няколко изследвания, свързани със съпоставителната лексикология
по отношение на романските и славянските езици, и те са свързани напоследък с
практически задачи по комплексното изучаване на няколко европейски езика и
трансфер на знания между близкородствени езици. Става дума за метода на Евроком,
който си поставя за задача да повиши езиковата компетентност на европейския
гражданин, главно в областта на романските, германските и славянските езици.

Изследователската практика, върху която се опира в тази си част настоящото
изследване и която е заета от Евроком, е известна като метод на седемте сита. Става
дума за пресяване на речниковото богатство, съдържащо се в няколко близкородствени
езика, основни за една езикова група, докато се стигне до ядрото, което е общо за
всичките тях. Този метод, както споделят в свои статии Х. Клайн и Л. Цибатов, не е
съвсем нов, тъй като го откриваме и в „езиковия музей“ на Фредерик Бодмер (срв.
Цибатов 1998). Но ако при Бодмер (1944) и при модерните през 50-те години
изследвания по лексикостатистика се изследват основно думи и корени, то при
Евроком първото сито изследва международната лексика, второто сито извлича ядката
на домашната лексика, третото сито разпознава звуковите съответствия, четвъртото
сито засяга правописа и произношението, а петото, шестото и седмото сито са свързани
със синтаксиса, морфологията и словообразуването. Така, както отбелязват авторите на
манифеста, „Евроком има стратегическо значение: вече не е необходимо да се движим
от един език към друг, а да използваме принципите и да отворим вратите към всички
свързани езици.“ (Клайн 2010).

Настоящото изследване се насочва към прилагане на второто сито, а именно
проучването на ядката на домашната лексика, която при Клайн и Щегман се нарича
още ядро или сърцевина. Общата лексика за наследниците на латинския език, или така
наречените романски езици, е изследвана целенасочено от проекта образец
Еврокомром. Така за девет романски езика са извлечени 147 думи, които представляват
ядрото на панроманското словно богатство. Това са 38 думи, които са абсолютно
панроманското словно богатство – съществителни и глаголи, общи за всички романски
езици и за немския език, и още 109 думи, които са общи за най-малко девет романски
езика. Към тях биха могли да се прибавят още 260 думи, срещани в пет до осем езика
(Клайн и Щегман 2000). Така разширеният списък на панроманското словно богатство
наброява 407 думи. За сравнение може да се каже, че един пилотен проект на
Еврокомслав показва 555 думи като панславянско словно богатство (Ангелов 2003).

Споменатата книга на Хуфайзен и Маркс, занимаваща се с Еврокомгерм,
очертава редица общи особености за германските езици, но има по-скоро дидактическа
насоченост. Картината на общогерманското словно богатство там не е представена
изчерпателно. Затова задачите на тази част от настоящото изследване, макар и не в най-
голяма степен, преминават през пресяване на общото словно богатство при
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германските езици със същия този метод на Евроком, а резултатите биха могли да се
разглеждат и като допълнение към проекта Еврокомгерм.

3.1.2. Методът на лексикостатистиката на Исидор Даян

Методът на лексикостатистиката е разработен през 70-те години от Исидор Даян
(1975), която въпреки множеството критики, прилага съпоставителните лексикографски
наблюдения и към редица неевропейски езици от Азия и Океания. Методът на седемте
сита обаче, или по-точно на второто сито, което е задълбаване в ядрото на дадена
езикова група, не е интеркултурен анализ и не търси до такава степен миграцията на
думи и понятия.

3.2. Резултати от анализа на германското словно богатство
Анализът на германското словно богатство би показал в синхронен план

общността на лексикона при германските езици. На тази основа биха могли да се
правят изводи и за основен германски субстрат, но не такъв тип изследване на някакъв
хипотетичен праезик е заложен в метода на пресяването, защото тук не става дума за
сравнително-исторически метод, познат у нас от трудовете на Вл. Георгиев (1967) и
разработван десетилетия наред в класическите лингвистични анализи (Бенвенист 1969).
Лексическите съответствия са установени не въз основата на реконструкции, а въз
основата на чисти съответствия в съвременните германски езици, такива, каквито се
откриват в редица съвременни текстове и в множеството съвременни речници.
Етимологията в случая не е единствено средство, а се вземат предвид и съвпаденията
във формалната страна на думите, като, разбира се, се отчитат и някои закономерни
фонетически изменения.

Общият понятиен елемент също се взема предвид, но отново като допълнително
доказателство за близост, защото, както бе подчертано, семантичната близост тук не е
основен критерий. Още повече че на понятийно равнище се наблюдават редица връзки
по оста хипонимия – хиперонимия, както и цялата гама на семантическите релации,
свързана със синонимията, омонимията и полисемията. Българската лингвистична
школа разполага с редица анализи на словната семантика, някои от които предлагат и
иновационни методи (Виденов 1979; Парашкевов 2004).

Като основен критерий за близост не вземаме семантичните релации, защото
връзките на понятийно равнище трудно се доказват. Често пъти изследователите са
били упреквани и дори осмивани, че намират прилики между два концепта, които са
само в тяхното съзнание. Така например професор Сет Лерер от Станфордския
университет, в известния си цикъл лекции „The History of the English Language”
(„Историята на английския език“), твърди, че думата butterfly ‘пеперуда’ е възникнала
вследствие на метатеза от понятието за пърхане flatter и предлога by, т.е. flatter by е
довело до butterfly, и според него названието на съответното насекомо в английския
език няма нищо общо с маслото като понятие: ”There is nothing butter in the word”
(Лерер 1998). Един по-задълбочен анализ на двата концепта, заложени в корените на
думата (на практика това е сложна дума), подкрепен със сравнение и в други германски
езици показва, че става дума именно за комбинация между идеята за ‘масло’ и ‘летене’,
тъй като не само сред германските народи е известна магическата практика да се
„краде“ масло и мляко с помощта на насекоми и малки птици (вж. началото на т. 3.2.2.).
и в единия и в другия случай обаче твърденията се основават на анализ, който винаги
събужда оживени дискусии. Тъкмо затова основен критерий за метода на седемте сита
е методът на формалното съвпадение на лексикалните единици.

Изследването на германското словно богатство се нуждае от първоначално ядро,
което да потърси паралелни връзки между няколко езика и което да бъде постепенно
допълвано. В търсенето на такъв, вече събран материал, след като се премина през по-
старите изследвания на Раск и Босуърт, се достигна до вече няколко пъти споменатия
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Бодмер и до неговия езиков музей, който се намира в известната му книга “The Loom of
Language” (Бодмер 1944).

В настоящото изследване списъците на Бодмер бяха допълнени, разширени и
ограничени в няколко направления. Най-напред бяха добавени още три германски
езика – исландски, норвежки и староскандинавски. Така за всяка една от думите в
Бодмеровия списък беше потърсено съответствие в съответните северни езици, за да
може именно така да се установи проникването на староскандинавските думи в
английския език, а също и в други германски езици. Възниква въпросът дали
германското наследство е повече автохтонно или е скандинавско по своя произход и по
своята същност. Съпоставителните изследвания показват, че въпросът е твърде сложен
и надхвърля рамките на дисертацията, но редица от резултатите биха могли да осветлят
и някои страни от този въпрос.

Като контролен език тук бе добавен и българският, който не само е превод на
съответните думи, но добре показва и семантичните разминавания при едни и същи
думи, които по принцип се наблюдават често при съпоставяне на близкородствени
езици. В процеса на работата по пътя на различни справки и асоциации, а също и при
наблюдение на текстове, изникнаха още около 30 общи германски думи, които
допълниха Бодмеровия списък от 2200 думи. При въвеждането на още езици обаче
(колоните във вертикалния списък от пет станаха осем) общите елементи за 8 езика се
оказаха значително по-малко. Това беше и една от основните задачи на изследването –
да се потърси еквивалент на латинския нуклеус, показан от Клайн и Щегман в
Еврокомром. Така върху основата на Бодмер, започна пресяването с второто сито,
дефинирано от авторите на проекта Евроком, а именно извличането на ядката на
домашната лексика. Бяха премахнати тематичните разграничения, които Бодмер е
правил, както и граматическите класификации. За да бъде анализът аналогичен на
представения от Клайн, Щегман и Ангелов за славянските езици, списъкът на
германските думи, общи за 8 езика, не можеше да наброява 2000 думи, а следваше
логично да бъде съизмерим с ядрата, които са наблюдавани при романските и
славянските езици. Според предварителната хипотеза Бодмеровият списък от около
2000 думи следваше да се редуцира в рамките на едно лексикално ядро от 400 – 500
думи.

Думите следваше да се представят в таблица и да се подредят по азбучен ред.
Пресяването отдели и премахна всички общи индоевропейски думи от типа на „брат,
сестра, нощ и сняг“, като за тях беше обособена отделна таблица. След това
пресяването премахна всички нетипични германски думи, за които имаше сигурна
латинска етимология. Към този романски суперстрат се прибавят и множество френски
думи, които като синоними се използват и в английския език. За романизмите –
латинизми и галицизми – се обособи също отделна таблица. При анализа обаче на
етимологичните връзки се натъкнахме и на редица спорни етимологии, при които не е
установено дали думата е латинска, или е изначално германска. Фактите, които думите
назовават, и ключовите понятия, залегнали в тях, са способни да проследят пътя на
проникване на даден клас от думи – така например очевидно е, че термините, свързани
с морското дело, е по-малко вероятно да бъдат латинизми, отколкото германизми в
латинския език.

Като пример за дума от таблиците на Бодмер, която е изключена при
пресяването, може да се посочи англ. screw ‘винт, витло, перка’. Една от причините е
спорната й етимология, предполагаемият й произход е от френски (вж. ОТР:screw), но
не се среща в останалите романски езици. Думата присъства обаче във всички
германски езици без староскандинавския, т.е. възможен е и германски произход, но не
бе включена в таблица 3, понеже назовава техническо нововъведение и не може да се
причисли към старото словно наследство.

Пример за добавена дума в таблица 3, неприсъстваща в списъците на Бодмер, е
англ. ask ‘питам, моля, каня’. Авторът на гореспоменатия труд съзнателно не я
включва, понеже на ask не могат да се приведат еднозначни съответствия на останалите
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германски езици, като в замяна използва question, request, invite (Бодмер 1944:39).
Мотивът да пропусне гл. ask е напълно разбираем с оглед на целта, която си поставя
трудът на Бодмер, но понеже глаголът е от ядрото на германското словно богатство, бе
включен в съответната таблица от приложенията към настоящото изследване.

Пример за добавена дума в таблица 3, която не е свързана със списъците на
гореспоменатия автор е англ. narwhal ‘морски еднорог, вид кит’. Това съществително
може с достатъчна сигурност да се приеме за скандинавизъм в английския, а и в
останалите германски езици поради етимологията и поради местообитаването на
животинския вид: произлиза от стск. nárhvalr (nár ‘труп’ и hvalr ‘кит’) и живее около о-в
Гренландия, на север от 65-градусовия паралел, където са минавали морските пътища
на викингите.

За някои общи германски думи историята е довела до ограничаване на
разпространението им и появата на синоними. Така се наблюдават вътрешни
разделения в рамките на германската езикова група, като немският език, а понякога
заедно с него и нидерландският се отделят от скандинавските езици. В други случаи
единствено английският език се оказва най-консервативен и пазител на германската
дума. За тези две явления – вътрешните разделения и английския консерватизъм – също
бяха обособени отделни таблици.

Какви бяха инструментите за лексическия анализ, за набавяне и за допълване на
словника? Освен списъка на Бодмер бяха използвани следните речници и помагала,
цитирани в ползваната литература: Босуърт 1838, Вимер 1929, Мьолер 1829, 1830,
Осмундарсон 1900, Торгилсон 1891, Йонсон 1905, Вьолуспо 2010, Вьолуспо – англ.
2010, Стурлусон 1998, Стурлусон 2010-1, Стурлусон 2010-2, Ейнарсон 2003, Сага 2010,
Минков 1989, Брате 1986, Нилсен 1964, Скаптасон 1986, Свенкеруд 2000, Хилдебранд
2010 , както и изброените с абревиатури речници.

3.2.1. Обща характеристика на германското лексическо ядро

Изследването на германското словно богатство показва, че става дума за ядро от
491 думи, които имат безспорен германски произход и се срещат в осем съвременни
германски езика. Тук, както казахме, се отчитат и някои фонетични промени, но като
цяло обликът и семантиката на думите съвпада (виж табл. 3). В тази своя особеност
групата на германските езици се оказва съизмерима с групата на романските езици (407
думи с панромански произход, срв. Клайн и Щегман 2000) и с групата на славянски
езици (555 думи с панславянски произход, срв. Ангелов 2003).

В тематично отношение разграниченията, направени от Бодмер, естествено се
повтарят. Тези 491 думи назовават най-вече следните тематични класове, свързани с
определен сетивен континуум и културен контекст:

1. основни предмети от бита като: axe ‘брадва’, ash ‘пепел’, knap ‘копче’, bridge
‘мост’, coal ‘въглища’, flask ‘шише’, house ‘къща’, home ‘дом’;

2. названия на животни (диви и домашни): bee ‘пчела’, bear ‘мечка’, cow ‘крава’,
lamb ‘агне’, crab ‘рак’, carp ‘шаран’, cuckoo ‘кукувица’, crow ‘врана’, worm ‘червей’,
snake ‘змия’;

3. части на човешкото тяло: back ‘гръб’, arm ‘ръка’, hand ‘длан’, flesh ‘плът’, hip
‘хълбок’ , heart ‘сърце’, knee ‘коляно’, lung ‘бял дроб’, liver ‘черен дроб’, neck ‘врат’,
mouth ‘уста’, ear ‘ухо’, eye ‘око’, toe ‘пръст на крака’, tongue ‘език’;

4. треви, растения и дървета: beech ‘бук’, elm ‘бряст’, ash ‘ясен’, rye ‘ръж’;
5. храни: bread ‘хляб’,food ‘храна’, hay ‘сено’, smear ‘масло’, wheat ‘жито’
6. облекло: clothes ‘дрехи’, belt ‘колан’, shirt ‘риза’, crag ‘яка’;
7. оръжия: bow ‘лък’, knife ‘нож’, blade ‘острие’, hammer ‘чук’;
8. мореплаване: bow ‘предна част на кораб’, keel ‘кил’, flag ‘флаг’, sail ‘платно’,

rope ‘въже’, boat ‘лодка’;
9. названия на цветове: green ‘зелен’, blue ‘син’, brown ‘кафяв’, white ‘бял’;
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10. основни действия: begin ‘започвам’, build ‘строя’, bend ‘огъвам’, bite ’хапя’,
blow ‘духам’, bore ‘пробивам’, break ‘чупя’, bring ‘донасям’, burn ‘горя’, burst
‘избухвам’;

11. качества на предмети: old ‘стар’, blind ‘сляп’, broad ‘широк’, bitter ‘горчив’;
12. земна повърхност: land ‘земя’, field ‘поле’, flood ‘голяма река’, strand ‘бряг’,

hill ‘хълм’;
13. астрономически обекти и природни явления – loft ‘въздух’, moon ‘луна’, light

‘светлина’, rain ‘дъжд’, wind ‘вятър’;
14. абстрактни названия – answer ‘отговор’, middle ‘среда’, harm ‘щета’, shame

‘срам’, time ‘време’, sorrow ‘тъга, мъка’, hate ‘омраза’, hope ‘надежда’, worth ‘стойност’,
work ‘произведение на изкуството’;

15. посоките на света – north ‘север’, east ‘изток’, west ‘запад’, south ‘юг’;
16. социални обединения – guild ‘гилдия’, folk ‘народ’.

Този широк списък от тематично обособени ядра несъмнено показва културното
единство на северните народи и е факт, който се извлича по чисто лингвистичен път.
Менталният лексикон на германските езици показва, че на понятийно равнище при
осемте изследвани езика и съответните народи се споделя една и съща картина на
света. Нещо повече, тази културна рамка, в която тези народи са се развивали, се е
оказала относително устойчива за мощни културни влияния, каквото е било латинското
(разбира се думи като vin ‘вино’ и mur ‘стена’ в скандинавските езици са от латински
произход), като на свой ред и особено в някои тематични области тъкмо германският
елемент е оказал влияние и върху други езици. Това със сто процента може да се
твърди по отношение на мореплаването и свързаните с него детайли, както и при
абстрактни названия, например цветовете бяло, синьо и кафяво. Пример за такава
устойчива тематична област са частите на човешкото тяло, някои основни действия, а
също и някои от дните на седмицата.

3.2.2. Митологични пластове в семантиката на някои думи

Германското словно богатство разкрива и някои древни митологични пластове в
съзнанието на северните народи. Отбелязаната например по-горе като сложна дума
butterfly ‘пеперуда’, с два корена, единият от които означава ‘масло’, а другият
действието ‘летене’, е срещана в западногерманските езици: botervliege (срнид.),
Butterfliege (нем. диал.), както и книжовното Schmetterling (нем.), което се свързва с
чеш. smetana ‘масло’. По-дълбоко вглеждане в етимологията на тази дума показва и
много древна магическа практика, свързана с метаморфозите на пеперудата от пълзящо
към летящо същество, т.е. става дума за хтоничен представител на фауната. Вярването
е свързано с „опитомяването на пеперуди от вещици“, които ги карат да крадат мляко и
плодородие от съседни къщи и да ги носят при своите господарки. Тази магическа
практика е известна и в славянската митология, като там не става дума за пеперуди, а за
птици и други хтонични същества, които са командвани от т.нар. мамници (Маринов
1914). Вероятно с евфемистични и табуиращи практики са се появили названията
sommerfugl, което срещаме в датски и норвежки: butterfly (англ.), fjäril (шв.),
sommerfugl (дат.), vlinder (нид.), fiðrildi (исл.), sommerfugl (норв.), fiðrildi, fífrildi (стск.)
(срв. Лейков и Джонсън 1999). Друг такъв пример е съществителното root ‘корен’ (вж.
глава 5, Думата Root).

3.2.3. Понятийни разширения

Спецификата на германското словно богатство показва наличието на понятия,
които не се срещат в картините на света, залегнали в други езици. Така например в
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почти всички северни езици съществува дума, която назовава общия концепт за ‘братя
и сестри’ - siblings (англ.), syskon (шв.), søskende (дат.), die Geschwister (нем.), systkin
(исл.), søsken (норв.), systkin (стск.). Подобна представа отсъства в другите
индоевропейски езици и особено при славянските и романските. Следователно тук
имаме типичен пример за езикова лакуна при другите, негермански, езикови групи в
индоевропейското езиково семейство (срв. напр. Виноградов 1999).

Характерно е и названието за пръстите на краката toes, което се среща и при
романските езици, но в германските има специфичен корен *taih(w)ôn (срв. нем. Zähen).

3.2.4. Миграцията на думи между германските и романските езици

Що се отнася до влиянието на германските думи върху други европейски езици,
тук безспорно имат предимство названията на посоките на света, частите на кораба и
някои отделни думи като:

- названието на цветовете: кафяв англ. brown<герм. *brûn-o-z, *brûn-â, син англ.
blue<герм *blēwaz, бял англ. white<герм. *hwītaz;

- думата за пръстен англ. ring<прагерманската основа *krengho- (от
индоевропейски, срв. с апофоничния когнат. кръг в българския език).

- dance ‘танц’ – според ОТР (Оксфордския тълковен речник) произходът на
романската дума е неясен – предполага се, че е заемка от старовисоконемското dansôn
‘тегля, разтягам’, откъдето е дошъл смисълът ‘образувам верига, редица при
танцуването’. От романските езици думата е заета обратно в германските със
значението ‘танцувам’: срвиснем. tanzen (11 в., срнид. dansen. ствиснем. dansôn е
дериват от dinsan = гот. þinsan в at-þinsan ‘притеглям към себе си’).

- списък list<срангл. liste<ста. līste<герм. *līstǭ по същество е германизъм,
но според ОТР срангл. liste ‘ръб, ивица’ не е директен наследник на ста. līste ‘подгъв на
дреха, ръб’, а по-скоро обратна заемка от стфр. liste или ститал. lista ‘лента, ивица
хартия’, където германското съществително е било заето преди това. Интересно е да се
отбележи, че в случая стск. форма lista е заета от средноанглийски или френски (вж.
ОТР: list, n. 3).

- flag ‘флаг’ <* flak-; *plak-;
- grass ‘трева’ < *grasom – в ОТР тази дума е посочена като германска, откъдето

е била заета в латински, по-скоро от индоевропейски корен със значение ‘раста’, който
е дал в латински думата grāmen.

Списъкът на Бодмер, както беше отбелязано, включва и множество латинизми в
рамките на германското словно богатство. Тези думи са изолирани в отделна таблица,
като някои от тях са доста стари заемки и се схващат дори като възприели
гражданственост германизми (вж. табл. 5). Например думата cheap ‘търгувам’ е ранна
заемка от латинското caupo ‘дребен търговец’ и се среща във всички германски езици.
Подобен пример е и chapter ‘глава от книга’ (вж. табл. 5).

Друг пример е прилагателното false, формата за минало свършено причастие от
лат. fallō ‘измамвам’, откъдето и прилагателното falsus ‘фалшив’. Следва да се има
предвид, че латинският е посредник на множество гръцки думи. В редица от тях могат
да се проследят стари индоевропейски корени. Подобен пример е думата anchor ‘котва’
(англ.), ankare (шв.), anker (дат.), anker (нид.), der Anker (нем.), akkeri (исл.), anker
(норв.), akkeri (стск.).

През XIII в. чрез старофренски е влязла латинската дума duplus, която откриваме
в английски, шведски, датски, нидерландски и немски: double (англ.), dubbel (шв.),
dobbelt (дат.), dubbel (нид.), doppelt (нем.).

Много древни латински заемки са названията second ‘секунда’, fig ‘смокиня’,
market ‘пазар’ и т.н. В таблица 5 е представен пълен списък от често употребявани
думи, които дори са придобили в такава степен гражданственост, че латинският им
произход е силно затъмнен. В някои случаи дори става дума за калкиране на латинската
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дума и одомашняване на понятието – срв. англ. origin – нем. Ursprung. В таблицата се
показват и редица синонимни названия, тъй като латинската дума не е изместила
напълно старата германска дума. Пример в това отношение е названието butter,
паралелно с което се употребява и старата германска дума smear, която обаче е
изместила значението си (вж. табл. 5:butter, табл. 3:smear ). Ето още примери за
синонимия, произлязла въз основа на паралелните германски и латински корени в
английски:

3.2.5. Въпросът за индоевропеизмите в германските езици

Както беше изтъкнато, за да се достигне до редуцирания брой чисто германски
думи, бяха пресети и отстранени думите, които имат доказан индоевропейски
произход. Таблица 6 показва паралелни списъци на тези думи във всички германски
езици, като повечето от тях се откриват също в романските и славянските езици. Наред
с много широко разпространените индоевропеизми като брат, сестра, нощ, сняг,
дъщеря и др., които са изследвани многократно (Бък 1949), в таблицата акцентът е
поставен върху по-слабо разпространените индоевропеизми, някои от които имат
продължение само в германските и в още един или два индоевропейски езика, а не са
се развили или са отмрели в други езикови групи на индоевропейското езиково
семейство. Така например основни думи като hand ‘ръка’ от праиндоевропейското
*ќent- ‘хващам, сграбчвам’ е останала само в германски езици. Същото важи и за
думата head с праиндоевропейски корен *káput, вариант на *kapōlo ‘глава, купа’ (срв.
ста. hafola ‘глава, купа’, лат. caput и санскр. kapāla ‘чаша, купа, череп’). В редица
случаи обаче се наблюдава изместване на значението и подмяна на понятийното му
съдържание, като метонимичните връзки са изменени до неузнаваемост. Така например
английският глагол read ‘чета’ е свързан с представата за кръга и колелото, което
означава и съвет, кръга в който се обсъжда определен казус и се взема решение, т.е.
извършва се дейността ‘управляване’: на шведски råd е ‘съвет’, а råda е ‘управлявам’.
Съответствията в останалите германски езици са следните: датски råde, нидерландски
raden, немски raten ‘съветвам’. (вж. табл. 6).

3.2.6. Вътрешни разлики в рамките на германската езикова група

Тъй като методът на седемте сита е свързан с лексикостатистиката, бяха
изследвани и ексцерпирани думите, които се срещат в осем германски езика,
включително староскандинавски. Анализът обаче показва общи лексически
съответствия в по-малък брой езици – три, четири, пет и т.н. (вж. табл. 7). Оказва се, че,
погледнато като цяло, групата на германските езици в редици случаи се раздвоява и
дори разтроява. Какви са причините за паралелното съществуване на различни думи,
назоваващи едно и също понятие в германските езици, също може да се разбере въз
основа на съпоставителни наблюдения и във връзка с етимологията на думите. Така
например отглаголното съществително birth ‘раждане’ показва, че английски,
нидерландски, исландски и староскандинавски споделят тази дума, докато шведски,
датски и норвежки използват различна дума с различен произход – födelse (шв.), fødsel
(дат. и норв.). Подобна е картината при названието на херингата, която е била основна
храна на скандинавските народи столетия наред – шведският, датският, исландският и
норвежкият са запазили староскандинавската дума sild, докато немският и английският
използват общоизвестната дума herring. В други случаи староскандинавската дума е
запазена в исландски и в английски, като останалите езици споделят друга дума.
Пример в това отношение е названието leg ‘крак’ (вж. табл. 7). За преките връзки
между староскандинавски и английски, които са основна тема на тази разработка, беше
изработена отделна таблица (табл. 4), която ще бъде коментирана по-късно.
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В редица случаи двете названия остават като синоними в някои езици и това е
особено характерно за английския език, който заема чужди думи от всевъзможни
източници. Така например названието за ‘бик’ в английски има два синонима: bull и
steer, а също и в немски Bulle, т.е. така, както е в староскандинавски; в исландски се е
наложило названието boli, докато в останалите езици срещаме различни варианти на
староскандинавското stjorr. Подобна е картината и при думата за ‘дете’, в английски са
запазени двете думи child и barn, в нидерландски се използва думата kind,в немски
Kind, а в шведски, датски, исландски, норвежки и староскандинавски – barn.

3.3. Описание на корпуса
Следният корпус от лексиката на германските езици, състоящ се от десет

таблици, представя материала, анализиран в предходната глава. Както бе отбелязано,
той е базиран главно на таблиците на Фредерик Бодмер от труда му “The Loom of
Language”, с изключение на табл. 1 и табл. 2.
Подредбата на езиците по колони във всички таблици е следната: английски,
староскандинавски, исландски, шведски, датски, норвежки, немски и нидерландски, а в
последната колона е дадено значението на български език. Българският превод на
отделни думи в останалите графи е даден за уточнение и в случаите, когато значението
им съществено се отклонява от общото за съответния ред.

3.4. Изводи

Можем да обобщим, че въпреки многото изключения класическото разделение
на германските езици на северногерманска и западногерманска подгрупа се запазва и
тази класификация се доказва от лексическите съответствия и несъответствия. Някои
наблюдения дори биха могли да очертаят изолекси в езиковите землища на северните
европейски народи. Такава задача обаче е извън обхвата на това изследване. Още по-
интересни са наблюденията върху самите вътрешни разреди на северногерманската
подгрупа, т.е скандинавските езици, където се наблюдават и преки съответствия с
английския език, докато, както се вижда, немски и нидерландски следват различен път
на обособяване на основни названия (вж. например думата sell, sew, в табл. 3). Оказва
се, че в определени случаи английският език единствен прави изключение от общия
германски корен, както се видя и от табл. 8 и табл. 5, защото заема предимно латински
и френски думи, но в някои случаи единствен остава „верен“ на староскандинавската
дума (вж. табл. 4: bag, thrust, want). Случай на потвърждаване обаче на класическата
класификация е думата за ‘върба’ (вж. формите в табл. 8:willow), където
западногерманските езици английски, немски и нидерландски имат форми,
съответстващи на индоевропейския корен, докато при скандинавските езици коренът е
претърпял различни фонетични промени. Друг подобен пример е wound ‘рана’ (вж.
табл. 8:wound).

Семантичните процеси на метафоризация, преназоваване, прояви на
кохипонимия и хиперонимия биха могли да съставляват едно ново равнище на анализ в
съпоставителната лексикология. Това би означавало да се изследват връзките по
отношение на съдържанието, а не толкова по отношение на формата или пък да се
проследи подмяната на съдържанието във външно, формално съвпадащи си думи. Тези
семантични размествания са много на брой, но връзките тук не винаги могат да бъдат
надеждно доказани. Редица примери за калкиране са изведени в табл. 9, като
резултатите са показателни както за историческите връзки между разглежданите езици,
така и за вътрешните граници в рамките на културата на северните европейски народи.
Наблюденията върху калкирането обаче и комбинациите между морфемите в рамките
на пангерманското словно богатство дават също така материал за допълнителни изводи
в тази насока.
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4. ПЪТИЩА ЗА НАВЛИЗАНЕТО НА СКАНДИНАВИЗМИТЕ В
АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

В тази част от работата са подбрани различни източници, в които са
регистрирани староскандинавските думи, навлезли в английския език през
Средновековието. Изследването се насочва към съответните корпуси, като се
проследяват промените в значенията на думите в процеса на тяхното заемане и в
различните хронологически срезове. Целта е да се определят актуалните значения на
думите в съответните паметници, където те се свързват с други думи и така
колокациите и текстовата организация представляват надежден индикатор за
обвързаните значения, от една страна в текста, от друга страна, в конкретната епоха.
Цитираните в хода на изложението автори Тауненд, Понс-Санс, Гейпел, Батор и Данс –
изследват думи със староскандинавски произход в старите паметници от
староанглийския и средноаглийския период. Лексикалния пласт, който те изследват,
обаче е такъв, какъвто е бил тогава, през периода на приемането на думите – а някои
(Батор) се насочват изцяло към отмрелите скандинавизми в английския език
староскандинавски думи. В настоящото изследване акцентът е върху проследяването и
съвременното състояние на скандинавизмите в английския език – задача, което не е
поставяна и разглеждана на друго място.

Езиковата ситуация в тази отдалечена епоха трудно може да бъде
реконструирана в детайли, но е очевидно, че билингвизъм и диглосия в Централна и
Северна Англия тогава са съществували. Интерес представлява обаче както устният
език, така и писменото наследство от тези времена.

В своята книга „Езикът и историята на Викингската епоха в Англия. Езиковите
връзки между говорителите на староскандинавски и староанглийски“ М. Тауненд
подчертава, че „… няма доказателство за староскандинавска грамотност в Англия,
освен руническите надписи и никой не може да очаква доказателства от подобен
характер. Ако оставим настрана въпроса за руните, скандинавците, които участват във
викингската колонизация са били неграмотни, и това е защото са били езичници – тъй
като грамотността идва при северните варвари с християнството. Така скандинавските
заселници в Англия срещат грамотно общество, или по-точно едно общество, в което
грамотността и църквата са били свързани“ (Тауненд 2002:190).

Следователно, за да се проследят пътищата за навлизане на староскандинавски
думи в средновековния английски език, следва да се наблюдават и анализират
разнородни източници на староанглийски, и да се изработи цялостен корпус или
паралелни корпуси в следните направления: топонимия и патронимия, саги и
дидактическа литература, поетически произведения, закони и стара юридическа
литература, хроники и християнска книжнина. Във всички тези текстове и
средновековни паметници се откриват базисни думи и ключови понятия, навлезли от
староскандинавски, които преживяват и до съвременната епоха. Лексикалното
богатство на тези паметници освен това многократно е било обект на изследователски
интерес (вж. Гейпел 1971; Понс-Санс 2000, 2007; Тауненд 2002; Данс 2003). В
следващите редове обаче ще се направи опит за обобщение за лексикалното
наследство, дошло от староскандинавски, и въз основа на съпоставителните таблици,
изнесени в приложението и коментирани в първа глава на изследването. Освен че
съставят списъци на словното наследство и дискутират различни въпроси от
формалната и семантичната страна на думите, посочените трудове неминуемо
преминават през теоретични модели и постановки, попадащи не толкова в сферата на
лингвистиката, проучваща типологическите сходства, а по-скоро разглеждаща
езиковите контакти. Така например Понс-Санс в своята книга върху скандинавските
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заемки в Алдредианския глосар2 към евангелието от Линдисфарн, цитира
класификацията на Гомес (1997) за видовете заемки: формални, морфологични,
семантични, лексикални (одомашнени думи, хибриди, лексикални субституции),
синтактични замени или калки, изцяло преведени фрази. Цитираният Гомес, разбира се,
е взел предвид по-ранните разработки за пътищата на заемането на Хауген (1950) и
Вайнрайх (1968). Въпросите за класификацията на лексикалните влияния, в следствие
на които се появяват заемките и чуждиците, се дискутира и в тази глава на работата, но
едновременно с конкретните анализи на всяка една дума, на нейната история и на
промените, настъпили в нейната форма, съдържание и функция.

4.1. Топоними и патроними

За влиянието на езика на викингите върху английския език, следите от което са
видни и днес, може да се съди не само по лексиката от говоримия и писмен език, но и
от имената на населени места, местности и хора. Имената не само че не бива да се
пренебрегват, а в някои отношения могат да се окажат и източник на информация,
каквато другата лексика не би могла да даде. Ако дадено изследване има за цел
определянето на концентрацията на носителите на новия език в даден регион или
разпределението им на територията на страната, тогава топонимите могат да помогнат
повече, отколкото лексикалните единици.

Освен фонетичния критерий за изолирането на скандинавизми в британската
топонимия твърде показателен е и словообразувавателният критерий, защото в
топонимите се откриват редица наставки с несъмнен староскандинавски произход.
Трябва да се има предвид и фактът, че в старите скандинавски езици те са били
пълнозначни думи. Ето списък на основните наставки от староскандинавски в
британската топонимия, какъвто е репродуциран в множество книги, глосари и други
речници:

-by <стск. býr ‘чифлик’.
-beck <. стск. bekkr ‘поток’.
-thorpe < стск. þorp ‘селце’.
-toft < стск. topt ‘отдалечено имение’.
-holme < стск. holm ‘малко парче суша сред водна или мочурлива повърхност’.
-kirk, kirk- и kir- < стск. kirk ‘църква’.
-thwait(e) < стск. þveit ‘сека’.
-ness < стск. nes ‘нос’.

Освен при топонимите, значителни следи от скандинавското влияние се
откриват и при фамилните имена на англичаните.

Топонимите и патронимите от староскандинавски произход на Британските
острови са важно свидетелство за викингското присъствие и влияние върху английския
език. При проследяването на пътищата на заемане на лексика от един език в друг те са
източник на информация, допълваща изводите от изследването на думите от говоримия
език, и на тях следва да се отдели нужното внимание.

4.2. Кенингите – своеобразен поетически код

2 В началото на 8 век е направен илюстрованият ръкопис, известен като Линдисфарнски евангелия. Това
са латинските издания на евангелията на Матей, Марко, Лука и Йоан. През втората половина на 10 век
монах на име Алдред добавя староанглийски глосар (речник) към латинския текст.
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Важна структурна особеност на северноскандинавската, а също и на
староанглийската поезия е свързана с основната структурна единица на поетическия
образ – кенингите и хейтите. Кенингите са многословни метафори, почиващи върху
образна аналогия, които напълно заместват и в съдържателен, и формален план дадена
отделна ключова дума в поетическия текст. Аналогията може да бъде както по форма с
дадения предмет, така и по неговата функция, размери или ефект от неговото
действието. В основата на кенинга винаги почива някакво сравнение (каквато е
същността на метафората и метонимията), но при кенинга се обръща внимание на
особен характерен атрибут на оприличаваната дума, като тази подробност превръща
сравнението в брилянтна и изящна разгъната поетическа метафора. Както е известно,
атрибутивните конструкции, лесно се превръщат в генитивни, а в българския език на
тях съответстват трансформации съдържащи предлог, напр. sigðr sára „сърп за рани”
или ben-sigðr „раняващ сърп”. Така структурата на текста, в който се срещат кенинги,
се превръща в плеонастична верига от сравнения и в красиво словесно многообразие,
което не само че не дразни, но и предизвиква възхищение от находчивите сравнения и
преплитащите се конотации на думите. Декодирането на кенингите за непосветения
слушател или читател може да бъде много трудно, но за тренираните въображения на
скалдите то се оказва лесна и приятна игра.

4.3. Трактати и дидактически съчинения – „Кралското огледало” и някои
сравнения с „Прозаичната Еда”

4.3.1. Книжовният паметник „Кралското огледало”
В своята статия „Възникването на жанра огледало на владетеля” А. Герджиков

разглежда особеностите на един твърде разпространен традиционен жанр, водещ
началото си от дълбока древност:

„Още в Античността се оформя жанрът на съвети към владетеля, който под названието
„Огледало на владетеля" (speculum principis, speculum regis, speculum regale) става един от основните в
литературата на Средновековието. Въпреки че образът с огледалото се среща още у Сенека,
наименованието „огледало на владетеля" се употребява от XII в. нататък.“ (Герджиков 2007).

Представител на споменатия жанр е разгледаното в настоящото изследване
произведение „Кралското огледало“ с оригинално заглавие Konungs skuggsjá.
Седемдесетте глави на произведението са групирани в пролог и две части. Първата е за
търговията, естествознанието и мореплаването. Втората част може да бъде условно
разделена на две подчасти: в първата, от 25 до 41 глава, се дискутират правилата за
поведение в кралския двор, а втората от 42 до 70 глава, е посветена на правото и
правосъдието.

4.3.2. Книжовният паметник „Прозаичната Еда“
В литературата на Исландия са познати две произведения с името Еда. Поетичната Еда,
известна още като Старата Еда, е сборник от староскандинавски митологични и
героични поеми, творчество, характерно за епохата на пътуващите певци, когато
произведенията на литературата и музиката са се разпространявали предимно устно в
продължение на векове. Авторството както на поемите в сборника, така и на
съставителя му е неизвестно. Известно е само, че записването на поемите на хартия е
станало почти по същото време, когато именитият исландски литератор и историк
Снори Стурлусон съставя своята Прозаична Еда, наричана още Младата Еда.

Прозаичната Еда е съставена през около 1220 г. Съдържа четири части: Пролог,
Гилвагининг, Скаулдскапармаул и Хаутатал. „Гилвагининг“, стск. Gylfaginning, в
превод „Измамването на Гилви“, е частта, която следва пролога на Прозаичната Еда.
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При съставянето й авторът явно черпи вдъхновение от скандинавската митология и
Поетичната Еда.

Втората част от Прозаичната Еда е „Скаулдскапармаул“, стск. Skáldskaparmál, в
превод „Език на поезията“. Написана е във формата на диалог между Айгир, богът на
морето в скандинавската митология, и Браги, богът на поезията. В техния разговор се
преплитат скандинавската митология и основите на поезията. Разкрива се произходът
на много кенинги, а освен това Браги дава ключ към разчитането им. Освен кенингите,
тук са разгледани и хейтите. Това е вид поетичен синоним, използван наравно с
кенингите за постигане на образност и изразителност на поетичния език. Разликата
между тях е, че хейти е поетичен синоним, докато кенингът е разгърната многословна
метафора с описателен характер. Структурно погледнато хейти не предполага
полисемия или омонимия, а тъкмо обратното – синонимия (едно понятие зад два знака,
имащи различна стилистична функция). Пример за хейти е jór, поетичен синоним на
думата „кон“; нещо като българското ‘жребец’, т.е. стилистично маркирано
съществително, което скалдът би употребил вместо разговорната, немаркирана дума
hestr ‘кон’. Още в прагермански и в латински е съществувала синонимия за понятието
кон, вероятно свързана с табуиращи практики - *hursa- < индоевр. *kurs- ; лат. currere,
от една страна, и *ehwaz < индоевр. *ekwo-; лат. equus, от друга страна. Друг пример за
хейти е съществителното mækir, което е поетичното съответствие на sverð ‘меч’.
Според някои онлайн етимологични речници (уикшънъри) от думата mækir се извежда
и съществителното „меч“ в славянските езици. Произходът му може да се проследи от
германския реконструкт *mēkijaz, но тази етимология е спорна.

Третата част от Прозаичната Еда, „Хаутатал“, стск. Háttatal, може да се преведе
като „Списък със стихотворни стъпки“. Написана е през 1222/3 г. Снори съставя тази
поема, състояща се от 102 строфи, с цел да съхрани и предаде на младите скалди опита,
натрупан през вековете. Той използва стари стихотворни стъпки, характерни за
скалдовата поезия, които правят произведението трудно преводимо. Вероятно това е
причината тази част от Едата все още да не е преведена на английски.

4.3.3. Употреба на скандинавизмите и техните първообрази в
преводите и оригиналните текстове на „Кралското огледало“ и
„Прозаичната Еда“

В съвременния английски превод на паметника „Кралското огледало“ се
откриват около 50 думи, които са произлезли от староскандинавския език и по един или
друг начин се употребяват и в съвременната английска писмена и устна практика.
Следва обаче добре да се разграничат разминаванията или съвпаденията в
съпоставяните текстове в споменатите в началото на тази глава три направления –
форма, значение и употреба. Отделно следва да се вземат предвид и производните
думи, които имат общи корени, но различна граматическа характеристика. Тук обаче не
се вземат като различителен белег граматическите изменения и формообразуването, а
само словообразувателните процеси, включително и конверсията. При анализа водещ
остава критерият за формата, като се отчитат и семантическите изменения и
синонимията на междуезиково равнище.

4.4. Законите и старата юридическа терминология

Върху територията на Британските острови се срещат няколко юридически
традиции, които понякога си противоречат, но понякога взаимно се допълват.
Администрирането на тази територия и въвеждането на законов ред е свързано с
римското време, тъй че следи от Юстиниановата юридическа уредба и класическото
латинско право са били пренесени по тези земи (от Балканите, където Юстиниан
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създава класическия юридически корпус). Нашествието на викингите създава
административната единица Дейнло – територия със силно скандинавско влияние в
централната част на Британския остров. На практика тези земи включващи пет главни
града – Дерби, Лестър, Линкълн, Нотингам и Стамфорд управлява Датският закон
(Дейнло), в продължение на 68 години (886–954 г.). Тази административна уредба и
съответният ред, който я установява и чрез който се упражнява светската власт, оставят
трайни следи в терминологичната и понятийна система за населението, което от своя
страна внася стабилност в употребата на скандинавизми, свързани с юридическите
практики. По-късно континенталното право и френската традиция също оказва своето
силно въздействие и някои от заетите скандинавски термини са заменени от френски,
което по същество е възвръщане на латинската традиция, а най-голямата ирония е, че
тези който правят това са наследници на викинга Хролфр (ок. 846 – ок. 931), на когото
френският крал Шарл III (879-929) подарява територия в Северна Франция, наречена
по-късно Нормандия, с цел да спаси останалата част от страната от набезите му.
Въпреки това, основни, ключови думи в английското право, каквато е самата дума за
закон law (вж. стр. 86), остават със скандинавски произход.

4.5. Християнска книжнина

Разглежданото староскандинавско влияние върху английския език, най-общо
казано, продължава активно малко повече от двеста години. Влиянието на викингите
засяга историческия период на Ранното Средновековие, а според периодизацията на
английския език това са времената на късния староанглийски и ранния
средноанглийски. Известно е, че тези времена за цяла Европа са свързани с усилена
християнизация и приобщаване на цели народи към традициите на все още
неразделената със схизма християнска църква. От тук следва и значителното
присъствие на религиозните жанрове в книжнина, запазена от този период, който е
много важен за англо-скандинавските езикови контакти. Честа практика са били и
плеонастичните проповеди, служещи си с множество синоними и парафрази,
синтактични периоди, повторения, и други риторични похвати, с цел яснота на
внушенията за обикновените слушатели.

Най-добрия пример в това отношение е практиката на споменатия по-горе
средновековен архиепископ и писател Улфстан, който, освен законника на крал
Етелред, е написал известната „Проповед към англичаните“ и множество други
омилетични съчинения. Основното послание на „Проповедта към англичаните“ е
призивът към англичаните към покаяние, така че да избегнат Божия гняв, който ги
застига в лицето на викингите. Написана е между 1010 и 1016 г. под заглавие „Sermo
Lupi ad Anglos, quando Dani maxime persecuti sunt eos quod fuit anno millesimo XIIII ab
incarnatione domini nostri Iesu Cristi“ (Проповед на Вълка към англичаните, когато
датчаните усилено ги преследваха, което се случи през година 1014 след рождеството
на нашия Господ Исус Христос). Само заглавието на проповедта е на латински, докато
текстът е на староанглийски. Авторът нарича себе си Lupus ‘вълк’, което е латинското
съответствие на ста. Wulf. Името Wulfstan е съставено от wulf ‘вълк’ и stan ‘камък.’

Друг проповедник, дори по-ранен от Улфстан, е абат Елфрик от Ейншам (ок.
955-ок, 1010г.), който е писал главно проповеди (хомилии) и жития на светци, но също
така и по езикови въпроси: негова е първата известна вернакуларизирана граматика на
латинския език. Към нея съставя глосар в помощ на студентите изучаващи латински, в
който думите са групирани по тематичен признак, а не по азбучен ред. Това вероятно е
първият тематичен речник в Европа. Не на последно място по значение е известния
Колоквиум, латински текст под формата на разговор между учител и учениците му,
който всъщност е наръчник по разговорен латински за учащите. Идеята на този
Колоквиум е следната: учениците, включени в ролева игра, по-лесно да преодолеят
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трудностите в усвояването на чуждия език. Последните три произведения
характеризират Елфрик като човек със забележителен педагогически усет.

През втората половина на XII в. монах на име Орм създава известния ръкопис,
чийто жанр е библейски екзегезис, наречен на негово име – Ормулум. Това
произведение има няколко характерни особености. По отношение на езика и
структурата е необходимо да се отбележи, че Орм възприема специфичен правопис,
който отразява начина на говорене в областта със смесено население – англичани и
скандинавци. Това прави документа изключително ценен източник за изследователите,
чиято задача е да възстановят произношението от съответния период на езика. В случая
това е ранният средноанглийски.

За настоящото изследване „Ормулум“ представлява интерес с факта, че в него се
усеща силното влияние на езика на заселниците от Скандинавия. Текстът изобилства
със скандинавизми. Както отбелязва Нилс-Ленарт Йоханесон (2013), Ормулум е „най-
ранният средноанглийски текст, който съдържа староскандинавския набор от лични
местоимения“. Казаното се отнася до местоименията за трето лице, мн.ч., стск. þeir,
þeim и þeira, които в крайна сметка изместват ста. þeȝȝ, þeȝȝm и þeȝȝre.

4.6. Отмрели или запазени в диалектите скандинавизми
Както стана ясно от предходните точки на гл. 4, не всички стск. думи, навлезли в

староанглийския са останали в употреба до наши дни. В исторически план някои от тях
са отмрели, а други са се запазили в северните английски диалекти и в шотландския
английски.

Освен в областта на юридическата терминология (вж. гл. 4.4), отпаднала е
лексика и от други езикови области.

Приведените по-долу примери са дискутирани в труда на М. Батор (2010). За
сравнение са добавени формите на думите в съвременните скандинавски езици.
Примери за отмрели думи са: гл. skinkle ‘блещукам’ от стск. skína ‘светя’ (вж. табл.
3:shine), skink ‘наливам питие’, от стск. skenkja (исл. skenkja ‘наливам, дарявам’, шв.
skänka ‘дарявам’, дат. skænke ‘дарявам, надарявам’, норв. skjenke ‘подавам, дарявам’),
гл. bliken от стск. blikna ‘избледнявам’ (исл. blikna ‘избледнявам, увяхвам’ шв. blekna
‘избледнявам’ дат. blegne ‘избледнявам’, норв. blekne ‘избледнявам’), същ. lund
‘разположение на духа, маниер’ от стск. lund ‘темперамент’ (исл. lund ‘темперамент’,
шв. lynne ‘нрав, характер, разположение на духа’, дат. lynne ‘темперамент’, норв. lynne
‘темперамент’), гл. rothe ‘съветвам, консултирам’ от стск. ráða ‘съвет вам, властвам,
управлявам’ (исл. ráða ‘командвам, управлявам’, шв. råda , дат. и норв. råde ‘съветвам,
консултирам’), гл. rape ‘действувам бързо, ускорявам’ от стск. hrapa, (исл. hrapa
‘хвърлям (се), забивам се’).

Примери за запазили се в северните диалекти и шотландския английски са прил.
и гл. graith, съответно от стск. прил. greiðr ‘готов, наличен’ и стск. гл. greiða
‘приготвям, поставям в ред’ (исл. greiða ‘сресвам’, greiður ‘бърз, лесно прекосим’), гл.
big, bigg ‘строя’ от стск. byggja ‘строя’ (исл. byggja, шв. bygga, дат. и норв. bygge), същ.
gate ‘път, пътека’ от стск. gata ‘улица’ (исл. gata ‘улица, път’, шв. gata ‘улица’, дат. gade,
норв. gate ), съществителното scathe ‘нараняване, щета, вреда’ от стск. skaði ‘щета,
вреда’ (исл. skaði ‘загуба’, шв. skada ‘щета’, дат. skade ‘щета’, норв. skade ‘щета’).
Съществителното gain ‘предимство, полза, лек’ от стск. gagn ‘полза, предимство’ (исл.
gagn ‘употреба’, шв. gagn ‘полза’, дат. gavn ‘полза’, норв. gagn ‘полза’) е отмряло през
XV в., когато е изместено от фр. gain със сходно значение, но прил. gain от стск. gegn
‘пряк, кратък’ се е запазило в диалектните говори, например в израза the gainest way.
(вж. ОТР: gain, а, 1. ) (срв. стск. hinn gegnsta veg ‘най-прекият път’).

Освен отмрели словоформи има и отмрели значения на думи. Например
значенията на наречието awkward ‘в грешната посока, обърнат наопаки’ и
прилагателното awkward ‘опак, грешно насочен’ са отмрели, но значението ‘несръчен,
тромав’ е напълно актуално в съвременния английски.
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4.7. Изводи

Както се каза вече на много места, викингската епоха в Англия не е продължила
дълго, около 150 години, но всички изложени примери и съответните анализи показват
колко важен е бил староскандинавският език за обогатяването на староанглийския в
лексикално отношение. Нещо повече, въпреки че скандинавските народи са били в
периферията на латинското влияние, което ще рече и в периферията на античната и
ранносредновековната европейска цивилизация, тези народи, през английски, а също
така и пряко чрез военноморските си завоевания, са изиграли и допълнителна
цивилизаторска роля за стария континент. Факт е, че именно викингите в много
отношения осъществяват връзката между ранното и късното средновековие и в техните
военни набези и в по-особената им християнизация може да се търсят причините за
промяната от средновековна понятийна система и обществена организация към първите
прояви на модерността в недрата на късното средновековие. Подобни тези, разбира се,
се нуждаят от задълбочен исторически и културологичен анализ, но доказателства
могат да бъдат почерпани и от разгледания в тази част на работата лексикографски
материал.

Макар и сравнително кратко, староскандинавското влияние върху английския
език е до толкова значително, че то продължава векове наред след оттеглянето на
викингските крале и след претопяването на викингската диаспора, заселена по
английската територия. Вече бе отбелязан интересният факт, че това влияние и, като
цяло, английско-скандинавските езикови контакти в своя най-ранен период са били
предимно на устно равнище. Тъй като това устно, разговорно равнище днес е
невъзможно да бъде изследвано, единственият начин то да бъде реконструирано е да се
проследи отзвукът му в съответните писмени традиции от ранното и по-късното
средновековие, което беше и направено дотук.

1. Всъщност обаче анализът започна върху примери от английската топонимия,
които пък са другото свидетелство за викингското присъствие. Този тип доказателства
са най-безспорни и най-често се привеждат в полза на гореизложените тези. Към
топонимията се прибавят и влиянията върху антропонимията, откривани в
съвременните фамилни имена на англичаните.

2. В друга посока ни отвежда анализът на късно-средновековния, ренесансовия,
че дори и на съвременния английски поетически език. Силната скандинавска поетическа
традиция и особения фигуративен език, процъфтял в скалдическите жанрове, прониква
като забавна словесна игра, но и като своеобразен поетически код в старата и новата
английска поезия. Едва ли Англия би се похвалила с големите си поети като Шекспир,
Милтън, Одън, Хийни, ако не беше позната за тях структурата и метафоричната
многопластова схема на кенингите. Разбира се в Англия е имало и не по-малко значима
местна традиция, която също е използвала игрословиците на кенинги, но те са били
само с по една метафора, т.е кенинги от първи ред, докато в исландска поезия се
достига до кенинг от седми ред, което ще рече, северната традиция е разработила много
по-богата поетическа структура, по-усложнен поетичен език.
3. Други средновековни жанрове, каквито са трактатите и дидактическите
съчинения, имат своите корени в античността, както и най-разнообразни по-съвременни
интерпретации. Така например книжовният паметник „Кралското огледало“, който е
норвежки текст, имащ и други аналози в жанра „Спекулум“, е преведен в Англия едва
през XIX в., но преводът показва, че скандинавизмите в текста са използвани активно в
превода и това не е случайно, защото, както казва Йесперсен (1912:80),
скандинавизмите са в основното ядро на английското словно богатство.

В тази част на дисертацията са анализирани употребите на 32 скандинавизмa в
превода на този паметник. Някои от тях са в своите непроменени форми, като се



23

проследяват и семантичните изменения и конотациите на тези думи в свързан текст.
Паралелно бяха посочени примери и от Прозаичната Еда.

4. Особен интерес към тази тема за скандинавизмите предизвиква и
юридическата книжнина и нейната терминология. Периодът на викингското
присъствие е свързан с администрирането на територията Дейнло и, както личи от
самия топоним, там са в сила законовите норми на датчаните. Примери за разликите в
терминологията и по принцип клиширания юридически език се откриват при
съпоставянето на Вентидж кодекс и Удсток кодекс. В този раздел на четвърта глава се
разглеждат една дузина юридически термини, които се оказват базисни в съвременната
англоезична юриспруденция. Освен ключови термини като самата дума за „закон“, в
историята на юридическите практики на Британските острови са съхранени още
няколко основни термина (някои от които с остарели значения), които разкриват
административни и обществени йерархии.

5. От времето на Дейнло (началото на XI в.), са запазени текстове на
християнски проповедници и друга християнска книжнина, оказали силно въздействие
върху английската култура. Въпреки че тези писатели са англичани и техният роден
език е староанглийският, те са притежавали широка филологическа и лингвистична
култура. Така например епископ Улфстан, автор и на самите кодекси, засегнати по-
горе, използва различни скандинавизми като синоними (за някои понятия дори като
основни ключови термини), вероятно с цел неговите проповеди и речи да бъдат
разбираеми за възможно най-широка аудитория. Тази религиозна, но също и светска
писмена традиция, която се допълва и от делото на проповедника Орм, представлява
важен елемент във вернакуларизацията и адаптацията на християнските текстове за
англоезичния християнски свят. Тези практики оформят също така и морални,
стилистични и граматически норми като обогатяват английския език още в онова време
и са важен мост между староанглийския и средноанглийския езиков стандарт. Така
например текстовете на Улфстан са по-скоро староанглийски, изпъстрени с много
скандинавизми, докато при Орм, нормата е средноанглийска (с още повече
скандинавизми) и е по-прозрачна за съвременния читател.

5. СЕМАНТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 10 СКАНДИНАВИЗМА
И ТЕХНИТЕ ПО-СТАРИ И СЪВРЕМЕННИ УПОТРЕБИ В

АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

В съвременния английски език безспорно се откриват множество следи от стари
думи и граматически форми, навлезли от староскандинавски още в най-древна епоха и
особено през X и XI в. Тези думи обаче имат както редица изменения във формата –
различни фонетични и морфологични преобразувания – така и редица семантични
преосмисляния. В настоящата глава са разгледани десет примера, които имат активна
употреба в английския език и са показателни за употребите на думите в различен
контекст. Контекстът, както е известно, се отнася и към прослойките на обществото, и
към различните стилове на комуникацията. Това именно свързва семантичната и
формалната реконструкция с по-общите анализи в областта на културата, книжовните
взаимодействия и езиковите контакти. Избраните примери са следните: anger, berserk,
cast, gap, kindle, root, skill, take, wake и window.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.



24

Проникването на староскандинавски думи в английския език доказва
безспорното наличие на контакти между народите в рамките на общата германска
езикова група. Наличието на обща лексика не би могло да се дължи на типологически
сходства. От друга страна, няма спор, че думите разглеждани в тази работа, са с корени
в стария германски език. Условно такива думи тук се наричат германски, каквото е
названието и на езиковата група, макар че в по-стари източници ги наричат и
тевтонски. Повечето от тези думи дори могат да се проследят и до индоевропейските
си първоначални форми, защото се знае, че германската група се обособява на тази
основа. Редица думи в тези езици – английски, немски, скандинавските езици – имат
общ произход в стария прагермански език. Както е известно такива думи, които се
развиват с фонетични изменения в сродни езици, но имат общ произход, който при
съпоставителен анализ може да се реконструират, се наричат когнати. Тези думи не са
основният обект на изследване в тази дисертация, въпреки че те не могат да бъдат
напълно изключени. Когнатите обаче следва да бъдат ясно определени, за да се
прецени дали са имали самостоятелно развитие в даден език или са резултат на
вътрешни миграции в групата Наблюденията изнесени в трета глава на работата са
насочени тъкмо към това отделяне и „пресяване” на различните категории думи,
оформящи лексикални пластове. Така наречените когнати са изнесени в табл. 3 на
приложенията. В таблица 4 се разглеждат думите, които са се влели в староанглийския
език, но са преминали през посредничеството на староскандинавски. Следователно
развитието на думата не е направо от прагермански в староанглийски, а преминава през
староскандинавски, което дава съществен отпечатък върху фонетичната страна на
думата, а в редица случаи и върху нейната семантика. Тъкмо тази категория думи са
основен обект на изследването в трите му основни части.

2.
Следователно скандинавското влияние върху английския език се забелязва както

във формално отношение, така и по отношение на значението (значенията). Всеки един
от разглежданите подкорпуси дава изобилни примери за семантичните промени,
настъпили при заемането. Тези промени дори бяха систематизирани от Сара Понс-Санс
(2000). Нека припомним някои от най-ярките примери. Така например bloom в ста. е
било ‘слитък, кюлче’, а в стск. ‘цвете’. В съвременния английски език думата означава
‘цвят’, следователно при този пример имаме преназоваване и загуба на старата
семантика, но не под формата на някаква метафора, а под стопроцентово чуждо
влияние. Подобно на bloom, ста. drēam ‘радост, веселба’ под влияние на стск. draumr
‘сън’ се променя в англ. dream ‘сън, мечта’. Тези примери могат да бъдат наречени
„настаняване на чужда семантика върху стара позната дума“.

Други примери са свързани със семантична редукция: същ. lǫg>law, същ.
félagi>fellow, skil>skill, или семантично разширение: kynda>kindle, *vaku> vǫk>wake,
gap>gap, vindauga>window. Семантичната промяна при lǫg >law се изразява в
отпадането на значенията ‘пласт, слой, нещо положено, установено, полагане в ред’ на
стск. lǫg, като в съвременния английски law запазва само значението ‘закон’. По
отношение на félagi>fellow редукцията се изразява в отпадането на значенията
‘съдружник в делово начинание’ и ‘брачен партньор’ присъстващи в стск. félagi, като в
англ. fellow днес е запазено единствено значението ‘другар, компаньон’.

При skil>skill докато стск. skil обозначава способността на сетивата и ума да
‘различават’ и ‘схващат’, а също така се употребява като термин в занаятите и правото,
съвременното английско съществително skill запазва само значението ‘умение,
вещина’.

Стск. глагол kynda има буквалното значение ‘запалвам огън’, докато
английският гл. kindle развива и метафоричните ‘разпалвам (се), разгорещявам (се).

Докато стск. същ. vǫk е само ‘процеп в леда’, англ. същ. wake развива
„пасивното“ значение на диря от плавателен съд, обобщава значението като ‘диря от
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тяло във флуидна среда’, придобива „активното“ значението на ‘курс или общо
направление на движение на кораб’ и достига до метафоричното значение при
идиоматичната си употреба ‘веднага след, непосредствено зад’, за обозначаване на
събитие, случило се непосредствено след друго такова и най-често в следствие на
първото.

Стск. gap има единствено значението ‘бездна’, а англ. същ. gap развива и
допълнителни значения, като днес освен ‘бездна’ и най-общо ‘празнина, пролука,
отвор’ излиза от полето на буквалната употреба и придобива значението
‘несъответствие’, по-характерно за американския английски, както и фигуративното
значение ‘пропаст’ в изрази като credibility gap, generation gap и др.

В стск. vindauga означава само ‘отвор в стена или покрив без прозрачна
преграда’, докато в англ. същ. window развива значението от буквалното ‘прозорец’ до
метафорична употреба в изрази като windows of heaven ‘отвор в небето, през който вали
дъждът’ и be thrown, out of the window ‘излизам от употреба’,

 Трети думи остават с абсолютно същото значение, например íllr>ill, ǫxul>axle
‘ос’, което обаче контрастира с друга категория думи, които променят на сто и
осемдесет градуса семантиката си и интровертните стават екстравертни като angr
‘мъка’>anger ‘гняв’; mistakask ‘помятам’>mistake ‘нежелана бременност’.

Четвърта група скандинавизми съществуват в езика паралелно с изконно
английските съответствия, с нюанси в значението: същ. anger ‘гняв, яд’ – wrath ‘ярост’,
същ. skirt ‘пола, дреха, покриваща долната част на тялото’ – същ. shirt ‘риза, дреха,
покриваща горната част на тялото’, прил. ill ‘болен съм’– прил. sick ‘гади ми се’, гл.
skip ‘прескачам, пропускам’ – гл. shift ‘променям, превключвам’, гл. scatter
‘разпръсквам’ – shatter ‘разтрошавам’.

Към изброени групи следва да се отбележи и случаят на заемане на графизация и
произношение на дума, напр. латинизмът в германските езици kettle, чийто съвременен
англ. правопис и изговор са резултат от стск. ketill, а не от ста. cetel.

Местоименията са граматическа категория, която най-трудно се поддава на
промяна (Хауген 1950). Замяната на ста. híe, hiera и him със стск. þæir, þæira и þæim е
свидетелство за дълбокото проникване на езика на скандинавските заселници в живота
на местните британски жители.

3.
Както се каза, освен промени в семантиката, заемането се характеризира и с

промени във формата, т.е. във фонетиката на думите. Позовавайки се на други
източници Тауненд посочва осем фонетични изменения свързани със системата на
гласните звукове: „пречупване“ на i>io, e>eo, œ>ea пред h, h + съгласна и l пред
съгласна; палатална дифтонгизация, i-мутация, обратна мутация, „английско“
смекчаване, „нестабилно“ i, късно западносаксонско смекчаване, лабиализация и
делабиализация (вж. Тауненд 2000:33). Към тези фонетични промени при гласните,
могат да се прибавят и следните a-умлаут, i-умлаут, лабиален умлаут, „фрактура“,
създаване на дифтонги. Не по-малко любопитни са посочваните в много източници
промени при консонантите, свързани с ротацизъм, загуба на назалност, удвояване,
палатализация и хаплология, метатеза, дейотация, загуба на билабиалност, асимилация,
елизия на краесловни звукове и др. Изучаването на тези фонетични промени обаче
също е извън обсега на това изследване, макар примерите да съдържат множество от
тези формални промени. Свидетелства за тези формални промени, които са
исторически и са известни на историческата фонетика и фонология, тъй като в повечето
случаи става дума за отдавна изследваните, още от Расмус Раск и Якоб Грим,
фонетични закони.

4.
Както вече многократно беше изтъквано, езиковите контакти и заеманията на

думи и понятия са резултат от културните взаимодействия, които от своя страна са
следствие от историческите събития. Множество от разглежданите думи са чисто
староскандинавски, защото са свързани с културата на викингите и редица понятия се
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развиват главно в такъв северноевропейски контекст. Четвърта глава на дисертацията е
основна в това отношение и разкрива главните канали за проникването на „северните”
думи сред англичаните. Резултатите отново дават изобилни примери за съдържателния
анализ на думите и за промените в тяхната семантика, особено когато днес разкриваме
вторични значения, преназовавания или семантически разширения. Така например
израза „плащам през носа”, е свързан с викингската „практика” да цепят ноздрата на
този, който не си е платил данъка.

Промените в значенията обаче са свързани с промяната на функцията на думата
и употребите й в по-различен контекст. Понякога цели жанрове на комуникацията се
променят, какъвто е примерът със скалдическата поезия, но думите продължават да
съществуват и да се използват, макар че се настаняват в други форми на наратива и
тяхната референция се измества.

Така в дисертацията се разглеждат следните основни пътища за проникването на
скандинавския лексикален пласт: (1) топоними и патроними (наставките за имена на
селища -by , -beck, -thorp, -toft, -holme, -kirk, -thwait(e), -ness и английските фамилни
имена Briggs, Coupman, Fellows и др.); думи от арсенала на поетическата лексика и
поетически похвати ( ста. кенинги hron-rād ‘море’, fiscesethel ‘море’, wægflota ‘кораб’,
helmberend ‘воин’, стск. кенинги alfr sóknar ‘воин’, angr hjalma ‘меч’, hagl bogna
‘стрела’); термини и лексика от дидактическата литература (Кралското огледало и
Новата Еда, напр. axle<ǫxull, bag<baggi, birth<byrðr, cal<kalla, die<deyja, garth<garðr,
ill<illr); заемки от старата юридическа лексика и множество основни юридически
термини (law<lǫg, outlaw<utlagi, wapentake<vápnatak, riding<þriðjungr); думи от
омилетическата книжнина, т.е християнски проповеди (thrall<þrǽll, thwart<þweorrt).

Редица думи обаче могат да попаднат в категорията на архаизмите или да
отмрат. (grið, griðlease, þrælriht, lahcóp, sacleas, uncwydd & uncrafod).

5.
Последната пета глава на дисертацията е насочена към съвременната употреба

на няколко от най-характерните скандинавизми. Думите в техните фонетични или
морфологични варианти (като отделни думи или като съставни части на сложни думи)
се анализират в няколко аспекта – (1) значение и семантична реконструкция; (2)
словообразуване и употреба; (3) разпространение, главно в различните жанрове на
комуникацията и различните стилове и във връзка с новите им конотации; (4)
дистрибуция на понятието, защото често пъти формата на думата може да се претопи,
но остава въведеното чрез нея понятие. Не на всички места подобна пълнота на анализа
е възможна – някои думи имат повече словоформи, други са с ограничена функция и са
познати с по стеснени морфологични варианти.

Списъкът на такива скандинавизми, разбира се, би могъл още да се разшири, но
не твърде много. Съвременните употреби още веднъж доказват тезата, че
скандинавските заемки в английския език не са многобройни, но са толкова основни, че
са загубили конотациите си за произход и се възприемат почти като домашната
лексика.

6.
На пръв поглед този труд изглежда непоследователен и неединен в своите три

основни части, но това е само на пръв поглед. Всъщност и трите основни анализа,
залегнали в съответните глави – 3, 4 и 5 – се базират на корпус от ключови думи
скандинавизми, извлечен при анализа на общогерманското словно богатство (глава 3).
Целият анализ, проведен чрез сравняването на множество речници, подготвя
извличането на таблица 4, която след това дава необходимия материал – ключовите
думи, проследени в съответните подкорпуси. Такъв подход е нов и не е бил прилаган
спрямо скандинавизмите в английския език, въпреки че по тази тема има изписани
хиляди страници. Не на последно място занимаването на българската публика в по-
широк план с проблемите на скандинавското влияние върху европейските езици също е
една от основите задачи на дисертацията. Досега тези въпроси са били познати на
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много ограничен кръг от специалисти, които не са писали по темата на славянски език.
Анализите могат да послужат като база за сравнения с други подобни лексикални
взаимодействия в други географски ареали и в рамките на други езикови групи.

В крайна сметка, анализите показват, че статусът на скандинавизмите в
английския език е твърде висок и е свързан с текстове, контрастиращи понякога с
латинското и френското влияние. Стилистичната стойност на тези две основни и
продължителни влияния върху английската лексика трудно би могла да се измери
точно, но е безспорно, че скандинавизмите са свързани с множество фигуративни
употреби, със своеобразна риторика и със стародавни представи за чест и достойнство:

”Умният не би попитал за това, понеже то е всекиму известно. Но ако ти си
такъв невежа, че не си го чувал, тогава е достойно за похвала, че се осмели да
зададеш глупав въпрос, вместо да останеш в неведение за нещо, което всеки следва да
знае.“

Снори Стурлусон. Прозаичната Еда, „Измамването на Гилви“.

„Докато християнинът се грижи за безсмъртието на душата си, викингът
живее за безсмъртна слава. Затова е изключително важно той да загине с меч в ръка,
само тогава може да иде във Валхала.“ 3

В настоящия труд са засегнати въпроси, които предлагат широко поле за
бъдещи изследвания. Темата, свързана с използването на кенингите в скалдическата
поезия, може да бъде задълбочена в посока към по-подробното изследване на тези
основни структурни единици на поетическия образ от семантична и стилистична гледна
точка.

Трактатът „Кралското огледало“ е непознат на българската публика, а
англоезичната литература, свързана с произведението, почти се изчерпва с преводите
му на английски език. Във връзка с разглеждането на споменатото произведение в
настоящия труд бе съставен корпус с примерите, илюстриращи употребата на
лексиката както в оригинала, така и в английския превод. Въпросният корпус не е
включен в приложенията поради големия си обем, но представлява важен изходен
пункт към бъдещи проучвания, например за изследване на езика на дидактическия
трактат „Кралското огледало“.

Староисландските саги са друга, немного позната за българския читател
литературна област. Освен като поле за езикови изследвания, те представляват интерес
и като белетристични произведения с естетическа стойност, закодирали в себе си
мъдростта на една отминала епоха.

3 Цитатът е от научно-популярен филм, който преповтаря добре известен факт за англичаните. Викингът
не се страхува да умре, стига да е с меч в ръка, на бойното поле, което му гарантира приемане във
Валхала, двореца на падналите в бой войни. Това е част от викингската култура и религия. Когато Рагнар
Лодброк е заловен от англичаните и е хвърлен в яма с пепелянки, моли за меч именно по тази причина.
Отказват му. Това отприщва гнева на синовете му и през 865 г. следва първото масово организирано
нападение над Британските острови, документирано в Англосаксонската хроника "Нашествието на
Великата езическа армия".
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. За първи път се представя германското словно богатство като се съпоставят по
формален признак лексиконите (словарите) на осем езика от германската езикова
група, като се дават и българските съответствия на думите. Така се стига до извода, че в
германските езици има общо ядро от 491 думи. За сравнение в славянските езици т.нар.
нуклеус е от 555 думи, а в романските те са 407. (вж. стр. 14-15 от дисертацията).

2. Изнесените по този начин сравнения са представени в табличен вид и представляват
допълнение към научно-педагогическия проект Евроком, където публикуваният том,
посветен на германските езици се оказва непълен.

3. В отделен списък и отново на базата на съпоставително изследване се извлича
основният обем скандинавизми в английския език, като се дават техните съответствия в
още седем езика. Броят е 161 думи.

4. Класифицирани са и са анализирани начините и пътищата за навлизане на
скандинавизмите в английския език, като са изследвани пет основни източника на
скандинавското лексикално влияние (вж. глава 4).

5. Посредством компютърен контент-анализ и програма за търсене на стрингове в
корпус е изследвана употребата на скандинавизмите от табл. 4 в няколко основни
книжовни паметника от средновековната епоха. Този аспект на работата е приносен и в
областта на корпусната лингвистика.

6. Скандинавизмите са изследвани в контекст, показателен за преводаческите практики
в Англия през XIX век, тъй като се съпоставя стск. оригинал и съответен превод (на
английски, а на места и на български).

7. Направен е семантичен анализ на съвременни употреби на 10 ключови
скандинавизма в съвременната английска публицистика. Така се поставя началото и
методологията за по-мащабно изследване на по-пълната картина на скандинавското
влияние върху английския език в исторически и съвременен план, тъй като се обсъждат
и множеството промени във формален, съдържателен и функционален план.
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