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На тема: 

Изследване върху лексикалния обмен между германските езици (съвременна 
употреба на скандинавизмите в английския език) 

 
 

 

Дисертабилност на темата и значимост на проблемите 

 

Работата на дисертанта попада в една колкото стара, толкова и нова област на 

езикознанието. Заниманията с етимология и със съпоставителна лексикология са сред 

на експлоатираните области още от зората на лингвистичните занимания. В последните 

десетилетия обаче се натрупаха редица нови разработки по семантика и по когнитивна 

психология, които разкрива нови хоризонти за съпоставителен анализ. 

Очевидно е, че изказаните от пионерите на скандинавистиката и германистиката (Раск 

и Делбрюк) пожелания за реконструиране на най-стари влияния между 

индоевропейските езици е трябвало доста да узряват, докато общата семиотична, и 

въобще интердисциплинарна, насока на науката даде възможности за изпълняване на 

подобни амбициозни задачи. Така че тази тема само на пръв поглед изглежда 

преексплоатирана. Лексическата кохерентност между родствените северноевропeйски 

езици не е отричана от никого (срв. напр. Йесперсен, Бо и др.), но в какво точно се 

изразява тя тепърва следва да се показва и доказва. Сравненията и в още по-широк план 

също се налагат, защото и романистиката и славистиката вървят по същите стъпки – 

проучване на семантиката на лексическото наследство. 

 

Обект и обхват на изследването 

 

Разработката на М. Ненов се отличава със своя оригинална организация и 

вътрешна логика. Наблюденията и изследванията започват от най-общия материал – 

съкровищницата от думи в германските езици като цяло – и постепенно обектът се 
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стеснява, като се съсредоточава върху английския език, докато се стигне до десет 

ключови концепта, познати от съвременните употреби на скандинавизмите. 

Първоначалният замисъл на дисертанта беше да се спре на поне 50 концепта, след като 

изолира общия брой на скандинавизмите още в староанглийски и се проследи пътят на 

тяхното „преживяване”, заедно със измененията в значенията им, до днес. Материалът 

му обаче се оказа толкова богат и толкова многостранен, че това означаваше да се 

напише многотомен труд. Друг изход от сложността на проблема беше да се състави 

речник на скандинавизмите в английски, с всичките им нюанси и семантически 

изменения, но и тази задача всъщност е по силите, да речем, на цял колектив от учени 

лексикографи. Целта на М. Ненов е по-скоро да постави началото на подобна работа, да 

покаже значението на проблемите и да очертае пътя – или един от пътищата - за 

подобно мащабно изследване. Следва да се подчертае, че началото е поставено и че 

дори и сега направеното от дисертанта е значителен принос. 

 

Методи и теоретична основа 

 

Всъщност в дисертацията не става въпрос само за един метод и за една 

изследователска задача. Налице е цял арсенал от изследователски процедури и 

поредица от експерименти, подчинени на обща лингвистична и семиотична схема. 

Първата стъпка от алгоритъма е основана на постиженията на ЕвроКом – един проект, 

метод и обучаваща система, получила широка популярност в Европа през последните 

десет години. Методът на „седемте сита” се основава на постепенно проучване на 

набор от думи, които формално съвпадат в няколко близкородствени езика. Постепенно 

се изолира лексическо ядро, което се оказва и семантически свързано или се 

наблюдават интересни семантически отношения – симетрии и асиметрии - вътре в него. 

Тук не може да име нищо случайно, защото процедурите са със силата и 

предсказуемостта на математическата статистика. При М. Ненов общото изследване се 

насочено към скандинавизмите, но тъкмо тези скандинавизми са представителни и 

въобще за германизмите, а като допълнение се изолират и латинизми, галицизми и 

други влияния в английския език. 

Следващата глава на дисертацията проучва общокултурния контекст и пътищата 

за навлизане на скандинавизмите. Този етап на изследването не е чисто лингвистичен, 

въпреки че се основа на работа с корпуси. Дисертантът е организирал текстове от 

различно естество и е проследил употребите на скандинавизмите, изолирани при по-
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предишните наблюдения. Така се мотивира всъщност задачата от предишните 

процедури – без тях той не би имал основание да наблюдава точно определени думи.  

Работата върху корпуси е новаторска процедура в лингвистиката. Корпусната 

лингвистика има не по-дълга от двадесет години история, а начините за търсене на 

стрингове все още са обект на дискусии и на усъвършенстване на софтуер. Дисертантът 

се справил много добре и с тази задача. 

Накрая се наблюдават и дискутират много внимателно, под формата на 

етимологични коментари и семантични анализи употребите на десетте избрани 

ключови скандинавизми в съвременния английски език. Както се каза, този списък е 

по-дълъг, не чак толко дълъг – около 300 думи, но те са чести и предстваляват основен 

лексически страт дори в съвременния английски. Тук корпусът за наблюдение е 

интернет пространството – авторът е взел примери от журналистиката и 

публицистиката, каквито в интернет има в изобилие. 

 

Резултати и приложение 

 

Ще сумирам основните постижения на дисертацията, които според мене са 

приносни и които не повтарят изложените приноси от самия дисертант в неговия 

автореферат: 

- изолирано е общо лексическо ядро за германските езици – една трудоемка 

задача, допълваща постиженията на ЕвроКомРом и ЕвроКомСлав, но останала 

неизпълнена досега за ЕвроКомГерм. 

- представят се в съпоставителни таблици лексическите богатства на десет 

германски езика, като се изолират тевтонизмите и заемките; това по своята 

същност е непознато до сега приложение на лексикостатистиката спрямо таза 

езикова група. 

- Съставени са корпуси от текстове на староскандинавски, исландски, 

староанглийски и новоанглийски. Тези корпуси са от различни жанрове и са 

важни и представителни за английската култура и литература. Те очертават 

характера, историческото и жанровото многообразие на езика, които са 

непознати за българската аудитория; 

- Приложени са нови методи за наблюдение над разнообразни корпуси, които 

имат различна графика и различна организация. Това усложнява задачата и 

изисква допълнителни софтуерни разработки, които дисертантът е осъществил; 
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- Предоставен е модел за описание на употребите на скандинавизмите, като се 

показват ясно семантични промени и прагматиката на отделните думи. Този тип 

анализ следва да се продължи и разшири. В статиите не са показани 

фонетичните изменения, което е в страни от задачата на дисертацията, но при 

бъдещи разработки би следвало и на това да се обърне внимание. 

В заключение: 

Текстът на дисертацията е кохерентен, въпреки много подтеми и на глед 

разнородните задачи и методи. Дисертацията е написана четивно и на достъпен 

специализиран език. Библиографията е обширна е приложенията са сред най-полезното 

в нея. Авторефератът отговаря на съдържанието на труда и също е обширен. По мое 

мнение пред нас е едно респектиращо лингвистично изследване, което резултат на 

няколкогодишен труд и което е принос в българската недотам скромна англицистика, 

но наистина скромна скандинавистика. 

Убедено гласувам положително и с най-висока оценка за присъждането на научната 

степен „доктор" на Мартин Нелсонов Ненов. 

София, 10 юни 2014 г. 


