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РЕЦЕНЗИЯ 
 

за дисертационния труд на Мартин Ненов  
„Изследване върху лексикалния обмен между германските езици (съвременна употреба 

на скандинавизмите в английския език”) 
 
 На пръв поглед изглежда странно обстоятелството, че български езиковед си е 
поставил за задача да изследва скандинавизмите в съвременния английски език. 
Авторът на дисертационния труд обаче успява да докаже с цялостния си подход към 
разработването на темата, че е намерил своята ниша, фокусирайки се главно върху 
съвременната употреба на староскандинавски елементи в английската лексикална 
система и ориентирайки изследването си към проверка на Йесперсоновото твърдение за 
взаимното проникване и взаимното разбиране между северните народи и 
англосаксонците. Новото в подхода на колегата Ненов е извличането на корпус от 
ключови думи скандинавизми чрез анализ на общогерманското словно богатство – 
подход, който досега не е прилаган от други изследователи на скандинавския 
лексикален суперстрат в английския език. Актуалността на разработката, която не е 
достатъчно ясно формулирана от дисертанта, по мое мнение се състои именно в 
прилагането на този нов подход към избраната тема.  
 Дисертационната работа съдържа 6 глави, като последната е озаглавена Заключение 
според общоприетите правила за структуриране на докторска дисертация, докато 
първата вместо Увод е представена като Цел, задачи и общ метод на изследването – 
елементи, които определено влизат в увода. Освен това, интересно е защо в тази уводна 
част целта, а именно установяване до каква степен скандинавският лексикален 
суперстрат в съвременния английски език се е променил във формално и семантично 
отношение, е формулирана след задачата на изследването, насочена към проверка на 
колективните нагласи и на способностите за успешна взаимна комуникация между 
северните европейски народи. Очакваната последователност е първо да се формулира 
целта на изследването и след това да се поставят задачите за постигането й в 
съответните глави. Дисертацията включва още 10 таблици в основния текст и 10 в 
приложенията. Библиографията съдържа 109 заглавия – 13 на кирилица и 96 на 
латиница. 
 При обсъждане на избраната методика на изследване е необходимо да се направи 
ясно разграничаване на понятията научен метод и научен подход. Докато понятието 
научен метод може да се дефинира като начин на изследване, т.е. пътят по който се 
върви към дадената цел, то научен подход означава отправната точка и следваната 
посока за достигане на тази цел. В този смисъл смятам, че преди да описва 
комплексната методика, по която е провел изследването, Мартин Ненов е следвало да 
определи ясно и точно двата научни подхода, които прилага в работата си и които, 
съдейки по използваните аналитични процедури при конкретния анализ на обекта на 
изследването, бих определил като синхронно-диахронен и съпоставителен. Това 
уточнение би разрешило противоречието в твърдението на автора за синхронния 
характер на анализите и необходимостта от историзъм (т.е. диахронен подход) при 
проследяване на процеса на проникване и мотивите за заемане на чуждите 
скандинавски думи в английски език. 
 Методът, използван от дисертанта за реализиране на целите той определя като 
комплексен, представен като верига от наблюдения: прилагане на метода на 
съпоставителната компютърна лексикология (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 
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метода за наблюдение над семантичните релации; прилагане на методите на 
диахронната социолингвистика. Тази комплексна методика несъмнено говори за 
намерението на дисертанта да направи задълбочен анализ на скандинавските заемки в 
английския език на всички езикови равнища – фонетично, морфологично, 
словообразувателно, фразеологично, синтактично и семантично с отчитане на 
лексикостатистическите и социолингвистични аспекти при проследяване на процеса на 
скандинавското лексикално влияние върху формирането на съвременния английски 
език. Реализацията на това намерение се осъществява в следващите логично подредени 
глави на дисертацията.   
 Глава 2 представя исторически преглед на общогерманското лексикално богатство. 
От този преглед става ясно, че още пионерите на германистиката и скандинавистиката 
(Раск, Грим, Босуърт и др.) са осъзнавали ясно приноса на староскандинавския език за 
развитието на английския език. Важен аспект на този процес е обособяването на 
германските езици през ранното и късно Средновековие, характеризиращи се с голямо 
разнообразие от диалекти и писмени езици в периода между IX и XIII век, които обаче 
вследствие на прегрупиране и центростремителни сили се обособяват в съвременните 
национални езици на северните и северозападните народи на Европа. Така се стига до 
общоприетата класификация на германските езици: западногермански, 
северногермански (западноскандинавски и източноскандинавски) и отмрелите 
източногермански езици. Процесът на историческото обособяване на германските 
езици от отделянето на прагерманския език като клон на индоевропейското езиково 
семейство до наши дни е отразен нагледно в таблица 2 от Приложенията. Във връзка с 
разработваната тема, Мартин Ненов подчертава историческия факт, че корените на тези 
езици, включително и английския език като един от западногерманските езици, се 
свързват със староскандинавския език. 
 В Глава 3 са описани методите на изследването, резултатите от анализа на 
германското словно богатство и корпусът от лексиката на германските езици. Особено 
внимание заслужава изборът на основния метод на изследване - методът на седемте 
сита на Евроком. Методът на Евроком е успешно интегриран с метода на 
лексикостатистиката на Исидоре Даян (1975). Този избор на практика предопределя до 
голяма степен успешната реализация на проекта, с който дисертантът се е заел да 
осъществи, оригиналните приноси на разработката, за които ще стане дума по-нататък 
и практическото приложение на резултатите от проведените аналитични процедури. 
Методът на Евроком е разработен с цел повишаване на езиковата компетентност на 
европейския гражданин чрез придобиване на умения за взаимно разбиране на базата на 
научноустановени лексикални и граматически прилики между близкородствени езици. 
Същността на метода се състои в пресяване на речниковото богатство на няколко 
основни езика от дадена езикова група по различни критерии до достигане на общо за 
всичките езици ядро. Основен критерий за прилагането на този метод е формалното 
съвпадение на лексикалните единици. Следвайки поставената цел на изследването, 
Ненов се насочва към прилагането на второто сито, т.е. проучването на ядката на 
домашната лексика. За базов корпус той използва т.нар. „езиков музей” на Фредерик 
Бодмер (1944) - списък от 2200 думи от пет основни езика (английски, шведски, датски, 
нидерландски и немски), които принципно имат общогермански произход. Сериозен 
приносен момент е разширяването на списъка с още три германски езика (исландски, 
норвежки и староскандинавски), допълвайки по този начин списъка на Бодмер с 30 
нови думи. За всяка една дума от списъка е потърсено съответствие в съответните 
северни езици с цел да се установи проникването на скандинавските думи в английския 
език и в другите германски езици. Важно е да се отбележи също, че като контролен 
език е добавен и български, който чрез преводните еквиваленти показва семантичните 
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разминавания при едни и същи думи от изследваните езици. След пресяване на общите 
индоевропейски думи и думите със сигурна латинска етимология (обособени в отделна 
таблица), и след уточняване на някои германизми чрез проследяване на пътя на 
проникване на съответните понятия (напр. термините свързани с морското дело), 
авторът установява ядро от 491 думи от германски произход. Тези думи са групирани в 
16 тематични класове, показващи културното единство на северните народи – факт, 
извлечен по чисто лингвистичен път. Авторът се спира и на някои митологични 
пластове в семантиката на определени германизми. Отбелязани са и специфичните 
названия на понятия в германските езици, които не се срещат в картините на света, 
отразени в другите езици, като напр. английската дума назоваваща общия концепт за 
‘братя и сестри’ – siblings и нейните еквиваленти в другите седем германски езика. 
Приведени са подходящи примери за влиянието на германизмите върху други 
европейски езици, както и примери за вътрешни разлики в самата германска езикова 
група, често водещи до синонимни названия. Пресетите думи с доказан 
индоевропейски произход са показани в Таблица 6. Представени са и данни от 
съпоставителния анализ за някои общи германски корени. Корпусът на изследването е 
представен чрез вече споменатите 10 таблици в Приложението. 
 Въз основа на получените резултати от съпоставителния анализ, дисертантът прави 
интересни изводи. Един от тях е, че класическото разделение на германските езици на 
северогерманска и западногерманска подгрупа се доказва от установените лексикални 
съответствия и несъответствия. Друг важен извод е, че „в определени случаи 
английският език единствен прави изключение от общия германски корен, защото 
заема предимно латински и френски думи, но в някои случаи единствен остава „верен” 
на староскандинавската дума (вж. табл. 4: bag, thrust, want)”. Авторът стига и до извода, 
че калките също са показателни за историческите връзки между анализираните езици.  
Той си позволява да изрази и лично мнение, а именно че семантичните процеси на 
метафоризация, преназоваване, кохипонимия и хиперонимия биха могли да съставляват 
едно ново равнище при съпоставителните лексикални анализи. 
 В Глава 4 акцентът е върху проследяването и съвременното състояние на 
скандинавизмите в английския език чрез пътищата на навлизането им – задача, 
разработвана за първи път от езиковед. Анализирани са текстове и средновековни 
паметници, в които са открити базисни думи-скандинавизми, оцелели до наши дни. 
Доказателства за влиянието на староскандинавския върху английския език дисертантът 
намира в няколко направления: топоними и патроними, саги и дидактическа 
литература, поетически произведения, закони и стара юридическа терминология, 
хроники и християнска книжнина. Въз основа на фонетични и словообразувателни 
критерии са идентифицирани скандинавизми в имената на географски понятия и 
фамилните имена на англичаните. Авторът дава списък на основните 
староскандинавски наставки в британската топонимия. Специално внимание е отделено 
на кенингите, многословни поетически метафори, като източник на скандинавизми в 
английския език. По-подробно е анализирана употребата на скандинавизмите и техните 
първообрази в преводите и оригиналните текстове на книжовните паметници 
„Кралското огледало” и „Прозаичната Еда”. В съвременния английски превод на 
„Кралското огледало” са открити около 50 думи от староскандинавски произход. От 
тях подробно са анализирани 35, вземайки за различителен белег само 
словообразувателните процеси. Водещ критерий при анализа е формата с отчитане на 
семантичните изменения и синонимията на междуезиково равнище. Прави 
впечатление, че повечето от тези думи са с висока честота на употреба в съвременния 
английски език (anger, bag, ball, band, birth, both, call, cast, die, fellow, flat, foot, give, 
guest, ill, knife, law, plough, run, same, scale, seat, take, wrong). Този факт би могъл да 
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послужи като сериозен аргумент в полза на лансираната напоследък теза от 
езиковедите Йън Фаарлунд и Йозеф Емондс, че съвременният английски език е 
директен наследник на староскандинавския, привеждайки примери не само от 
лексиката, но и от граматиката, напр. подобен словоред.  

Ще се спра на една от анализираните думи – думата scale (купа, везна)  - за да 
подскажа едно от възможните практически приложения на резултатите от анализа. 
Merriam-Webster Online Dictionary дава следната етимология: 

ORIGIN: Middle English scole, scale bowl, scale of a balance, from Old    
Norse skāl;  akin to Old Norse skel shell; First Known Use: 14th century. 

Подобна е и интерпретацията на дисертанта. В Речник на чуждите думи в 
българския език (Изд. БАН, 1993) етимологията на думата скáла се извежда от ит. scala 
от лат. scala ‘стълба’. Очевидно е разминаването между данните от анализа и дадената в 
български лексикографски източник етимология на тази интернационална дума – 
грешка, която може да се коригира в бъдещи издания на речника на базата на 
споменатите резултати от изследването. 

В раздел 4.4. са представени в контекст юридически термини от скандинавски 
произход, навлезли в староанглийски език вследствие на нашествието на викингите и 
създаването на административната единица Дейнло (в превод ‘датски закон’) в 
централната част на Британските острови. Въпреки последващото латинизиране на 
правната терминология под влияние на наложеното от французите контитентално 
право, в английското право остават да функционират ключови думи от скандинавски 
произход, като напр. думата за закон (law). С конкретни примери е илюстрирано 
староскандинавското влияние върху английския език посредством християнската 
книжнина. Авторите на християнски текстове, независимо от факта, че са ползвали 
староанглийски като роден език, са притежавали широка филологическа и 
лингвистична култура и са използвали в проповедите си различни скандинавизми като 
синоними с цел да ги направят достъпни за по-широка аудитория. В изводите към 
Глава 4 се прокарва тезата, че скандинавските народи, макар че са били в периферията 
на латинското влияние, през английски и чрез военноморските си завоевания, са 
изиграли и допълнителна цивилизаторска роля за стария континент. 

В Глава 5 се прави семантична реконструкция на 10 староскандинавски думи и 
техните по-стари и съвременни употреби в английски език. Тази операция има за цел да 
покаже употребите на думите в различен контекст, отнасящ се до различните 
обществени прослойки и стилове на комуникацията. В този смисъл семантичната и 
формална реконструкция се свързва, както правилно подчертава авторът, с „по-общите 
анализи в областта на културата, книжовните взаимодействия и езиковите контакти”. С 
други думи, операцията по семантичната реконструкция подчертава функционалния и 
социолингвистичен аспект на обекта на изследването, а именно скандинавизмите в 
съвременния английски език. Самата процедура по реконструкцията включва 4 
аналитични стъпки: значение и семантична реконструкция на думата, морфологичен 
анализ и словообразуване, разпространение и употреби. Ако вземем за пример думата 
root (корен) и проследим посочените стъпки на анализ, виждаме че: (1) тя е от 
старосканинавски произход с прагермански корен и е запазила основното си значение 
на съответните когнати във всички германски езици, като в тези езици е развила и 
метафорично значение в научния дискурс; (2) образува нови словоформи чрез 
афиксация и участва в словосъчетания и идиоматични изрази; (3) разпространена е във 
всички германски езици с общо значение (‘корен’) и обща метафорична употреба; (4) 
като глагол е развила три основни значения – ‘ровя’ (във всички скандинавски езици), 
‘насърчавам с викове’ и ‘вкоренявам се’ (буквалното и метафорично значение е 
разпространено във всички скандинавски езици). Думата window пък е доказателство за  
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високата престижност на скандинавизмите в средновековната английска езикова 
ситуация, измествайки автохтонния староанглицизъм ea^duru (букв. 'врата за окото') и 
недопускайки латинизма fenester. В изводите от анализа на ключовите думи се прави 
констатацията, че в повечето сравнителни лексиколожки трудове се обръща повече 
внимание на формалните прилики и разлики и рядко се навлиза в семантичните 
процеси метафоризация и метонимия. Дисертантът подчертава значението на 
възстановяването на изначалните понятийни ядра в разгледаните думи. Потвърждава се 
тезата, че навлизането на думата от един в друг сроден език е преди всичко резултат на 
културен обмен. 

В заключителната Глава 6 авторът резюмира основните изводи от изследването. 
Подчертава се причинно-следствената връзка между проникването на скандинавски 
думи в английския език и наличието на културни и езикови контакти между народите в 
рамките на общата германска езикова група. Доказва се тезата, че скандинавското 
влияние върху английския език се установява както на формално, така и на семантично 
равнище, като промените в значенията са свързани и с промяна на функциите на 
заетите скандинавски думи и употребите им в различни контексти. 

В заключение следва да се изтъкне факта, че дисертантът се е справил доста добре с 
няколко сравнително сложни езиковедски задачи. На първо място е отсяването на общо 
ядро от 491 думи в осем езика от германската езикова група - уникално постижение, 
резултатите от което определено могат да се използват за допълване на научно-
педагогическия проект Еврокомгерм. На второ място, оригиналната методика на 
изследване на скандинавизмите в английски език определено може да се смята за 
принос в областта на контрастивната лексикология, лексикостатистиката и корпусната 
лингвистика. И накрая, но не на последно място, трябва да се отчете обстоятелството, 
че такова многоаспектно синхронно-диахронно и съпоставително изследване на 
огромен корпус от разноезични текстове и лексикални единици е възможно да бъде 
извършено само от добре подготвен специалист в съответните съпоставяни езици, в 
конкретния случай скандинавист и англицист. Библиографската справка от над 100 
литературни източника е доказателство за дълбокото вникване в проблематиката на 
изследваната тема. 

По мое мнение, представеният дисертационният труд има всички необходими 
качества на задълбочен научен труд, висока методологическа и практическа стойност и 
съществени научни приноси. Стилът на представяне на дисертацията е ясен и стегнат. 
Авторефератът представя накратко и точно съдържанието на дисертацията. Много 
точна и коректно представена е справката за приносите в дисертационния труд. 

Въз основа на изтъкнатите достойнства на предоставения за обсъждане 
дисертационен труд, препоръчвам на Научното жури да присъди на докторанта Мартин 
Нелсонов Ненов образователната и научна степен „доктор". 

Дата: 9.06.2014 г. 

/проф. д-р Боян Алексиев/ 


