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Дисертационната работа съдържа 278 страници, от които 6 страници приложения. 
Включва 62 фигури, 50 таблици (13 обикновени и 37 оптимално-теоретични) в 5 глави, 
общи изводи, приноси и 3 приложения. Библиографията обхваща 290 заглавия, от 
които 4 на кирилица и 286 на латиница. 
 
Дисертационната работа e обсъдена и насочена за защита от катедра “Германистика и 
скандинавистика” при Софийски университет “Св. Климент Охридски” на 15-ти 
ноември 2010 г.. 
 Докторантът е зачислен в редовна докторантура към катедра “Германистика и 
скандинавистика” при Софийски университет “Св. Климент Охридски”. 
 Изследванията по дисертационната работа са извършвани в Софийски 
университет “Св. Климент Охридски” и в Стокхолмския университет. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

1. Актуалност на темата 
 

Една от най-специфичните и известни особености на континенталните 
северногермански езици е наличието на бинарен прозодичен контраст, изразен било 
мелодично, било чрез ларингализация и други средства, в сричките под ударение. 
Въпросът за природата и правилното фонологично моделиране на тези т.нар. 
скандинавски “акценти” отдавна занимава фонолозите както в Скандинавия, така и в 
останалия свят. Това се дължи на факта, че като сравнително нетипично за германските 
и в известна степен изобщо за индоевропейските езици явление акцентите 
представляват особен интерес от гледна точка на типологията на езиците и 
историческата граматика. Същевременно теоретичното моделиране на акцентите често 
намира приложение и в практически въпроси като създаването на програми за анализ и 
синтез на реч (напр. разработваните от Йоста Брюсе модели на шведските акценти 
служат за основа на прозодичните компоненти на програми за преобразуване на текст в 
реч), преподаването на езиците и т.н.. 

В последно време тази тематика доби особена актуалност поради дебата за 
репрезентацията на акцентите, който се разгърна в научната общност през първото 
десетилетие на двадесет и първи век с интензивност, безпрецедентна в историята на 
въпроса. Вместо представянето на тоналния акцент 2 като лексикален тон в умствения 
речник, преобладавало през деветдесетте години на предишния век, мнозина 
изследователи издигнаха теории за определянето на акцентите, при които по-голямата 
част от дистрибуцията на акцентите се определя нелексикално, а оставащите 
лексикални спецификации са за акцент 1. Застъпването на този алтернативен възглед бе 
свързано и със защитата на определени гледища относно възникването и развитието на 
акцентите, така че разногласието понастоящем обхваща както синхронията, така и 
диахронията. Както вече известни факти и изразени позиции, така и нови научни 
приноси в сферите на дистрибуцията на акцентите, диалектологията, поетиката и дори 
неврофизиологията бяха включвани като аргументи в полза на една или друга 
репрезентация на акцентите. Като принос към тази дискусия следва да се разглежда и 
настоящият труд. 
 

2. Цели и задачи на дисертационния труд 
 

Целта на дисертационния труд е да освети някои от ключовите въпроси на 
фонологията на скандинавските акценти, преди всичко на мелодичните им 
разновидности, като изложението и аргументацията се съсредоточават върху 
централношведския (диалекта, говорен в частност в шведската столица Стокхолм). Тук 
следва да посочим, че континенталните северногермански езици са генеалогично и 
типологично много близки един до друг във всяко отношение, включително и що се 
отнася до акцентите. По тази причина в съвременните трудове в областта, дори и 
фокусът на изследването да е върху един от езиците, обичайна практика е да се взима 
предвид и цялостният скандинавски контекст. 

Сред въпросите, разгледани в труда, централно място заема проблемът за 
маркираността и за речниковата спецификация на скандинавските акценти, който, 
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както вече бе споменато, в последно време е предмет на оживени спорове. Става въпрос 
за това кой от двата акцента е предопределен чрез наличието на допълнителна 
репрезентация в умствения речник и съответно кой от двата акцента е избиран «по 
презумпция» (англ. by default) в случай, че такава репрезентация отсъства. Докато 
учени като Тумас Риад, Йоста Брюсе и др. се придържат към схващането, че 
маркираният акцент е акцент 2, Йерт Кристофершен, Алисън Ветерлин, Брус Морен и 
някои други автори смятат, че това е акцент 1. Разглеждането на този проблем обаче 
изисква да се обсъдят други два въпроса, по които съществуват разногласия. Единият е 
за принципите на метрическата система, определяща мястото на ударението в 
скандинавските езици, с оглед на нейната предполагаема връзка с избора на акцент. Тук 
различни и в една или друга степен противоречащи си мнения са изказани от много 
автори, като напр. Брюсе, Риад, Кристофершен и Кърт Райс постулират мораичен 
трохей, а Юхан Фрид, Уве Лоренц и  Ане-Мари Андреасон говорят за сричков трохей. 
Другият въпрос е за това коя прозодична единица е носител на тон в диалектите с 
мелодични акценти - тук различни тези са застъпвани от Патрик Бюе (според който 
това е мората), Кристофершен (според който това е сричката) и Брюсе (според който 
това е ударената сричка). И двете теми са от голямо значение за оценяването на 
различните възможни теории относно маркираността на акцентите. 

Разбира се, трудът не би могъл да даде изчерпателен и окончателен отговор на 
всеки един от разглежданите въпроси, но има за цел, след като е демонстрирал 
връзките между тях, да изтъкне и обсъди теоретичните и емпирични аргументи в полза 
на един или друг отговор - както въз основа на нови данни, така и чрез изтъкване на 
факти, които вече са публикувани и известни, но чието значение в контекста на 
обсъжданите теми не е посочвано до този момент. Това обсъждане позволява и да се 
стигне до определени изводи в полза на една от двете основни теории за маркираността 
като по-правдоподобна и по-съвместима с фактите. 
 

3. Апробация 
 

Част от резултатите в дисертацията са докладвани и обсъдени на фонологичния  
колоквиум на катедра "Скандинавски езици"  – Стокхолмски университет на 15-ти 
октомври 2009 г.. 
 

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Дисертационната работа съдържа 278 страници, от които 6 страници приложения. 
Включва 62 фигури, 50 таблици (13 обикновени и 37 оптимално-теоретични) в 5 глави, 
общи изводи, приноси и 3 приложения. Библиографията обхваща 290 заглавия, от 
които 4 на кирилица и 286 на латиница. 

Съдържанието на труда е структурирано по следния начин: 
 

1 Увод 
1.1 Цели на изследването 
1.2 Методи и материали 
1.3 Теоретични презумпции 

1.3.1 Репрезентация: автосегментно-метрична фонология и прозодична 
йерархия 
1.3.2 Генериране: генеративна фонология и Теория на оптималността 

1.4 Транскрипция и конвенции 
2 Основни факти за скандинавските акценти 
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2.1 Фонологична и фонетична реализация 
2.1.1 Централношведски изговор 
2.1.2 Други скандинавски езикови разновидности 

2.1.2.1 Тонални разновидности 
2.1.2.2 Разновидности със стьод 

2.2 Дистрибуция 
2.2.1 Централношведски изговор 
2.2.2 Други скандинавски езикови разновидности 

2.2.2.1 Тонални разновидности 
2.2.2.2 Разновидности със стьод 

2.3 Предишни изследвания 
3 Ударението и неговата връзка с акцентите в скандинавските езици 

3.1 Ударение и акценти: няколко думи за терминологията 
3.2 Теории, свързващи ударението и акцентите в скандинавските езици 

3.2.1 Ито и Местер (1997)  
3.2.2 Кристофершен (2000)  
3.2.3 Андреасон (2001)  
3.2.4 Морен (2005a,b,c,d, 2007)  
3.2.5 Изводи 

3.3 Описания на определението на мястото на основното ударение в шведския и в 
други скандинавски езици 

3.3.1 Ударението в шведския 
3.3.1.1 Брюсе (1999)  
3.3.1.2 Шокри (2001)  
3.3.1.3 Фрид (2001, 2003)  
3.3.1.4 Риад (2009a)  

3.3.2 Ударението в норвежкия 
3.3.2.1 Кристофершен (2000)  
3.3.2.2 Райс (2003, 2006)  
3.3.2.3 Други описания 

3.3.3 Ударението в датския: Басбьол (2005)  
3.3.4 Изводи 

3.4 Две емпирични изследвания за определението на мястото на ударението в 
шведския 

3.4.1 Ударението в речникови думи  
3.4.1.1 Методи 
3.4.1.2 Резултати и обсъждане 

3.4.2 Ударението в логатоми 
3.4.2.1 Предишни експерименти 
3.4.2.2.    Метод 
3.4.2.2 Някои конкретни теоретични предвиждания 
3.4.2.3 Резултати и обсъждане 

3.4.3 Изводи 
3.5 Екскурс за датския стьод: нов поглед към Ито и Местер (1997)  

3.5.1 “Суфикси със стьод”  
3.5.2 “Основи със стьод”  
3.5.3 Реализация 

3.5.3.1 Проблемът 
3.5.3.2 Възможни теоретични обяснения 

3.5.4 Изводи 
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4 Въпросът за единицата - носител на тон в скандинавската тонология 
4.1 Преглед на по-новата литература за ЕНТ в скандинавската тонология 
4.2 Сричката или мората? 
4.3 Всяка сричка или само ударените срички?  
4.4 Изводи 

5 Въпросът за маркираността в скандинавската тонология 
5.1 Общо разискване 
5.2 Две гледища за маркираността в сканиданвската тонология 
5.3 Разискване на конкретни подходи 

5.3.1 Риад (1998a, 2006 и др.)  
5.3.1.1 Разискване и предложения за изменения, отнасящи се до реализацията 
5.3.1.2 Разискване и предложения за изменения, отнасящи се до 
дистрибуцията 

5.3.2 Ветерлин (2007)  
5.3.3 Кристофершен (2006b)  
5.3.4 Екскурс за еквиполентността 

5.3.4.1 Доводи в полза на реализационна еквиполентност 
5.3.4.2 Еквиполентните диалекти в рамките на подхода с маркиран акцент 2 

5.3.5 “Трето мнение”: подходи, основаващи се единствено на домени 
(Андреасон 2001, Морен 2005a,b,c,d, 2007)  
5.3.6 Предварително обобщение и някои общи съображения 

5.4 Типология и “периферни” системи 
5.4.1 Обзор на европейските бинарни акцентни системи 

5.4.1.1 Старогръцки 
5.4.1.2 Литовски 
5.4.1.3 Франкски диалекти 
5.4.1.4 Словенски 
5.4.1.5 Босненски-хърватски-черногорски-сръбски 
5.4.1.6 Обобщение и разискване 

5.4.2 Три частни случая 
5.4.2.1 Тоналният акцент в диалекта на Фелстед 
5.4.2.2 Тоналният акцент в традиционните скандинавски произношения на 
латинския 
5.4.2.3 Новощокавският, скандинавският и перспективите за един модел, 
основаващ се на “лексикален акцент”  
5.4.2.4 Изводи 

5.5 Заключение 
6 Обобщение и изводи 
7 Литература 
8 Приложания 
Приложение 1. Списък на морфеми 
Приложение 2. Логатоми 
Приложение 3. Четирисричкови думи с акцент 2 
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III. КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
Първа глава: 
УВОД 

 
В първата, уводна глава се описват целите и задачите на изследването, 

използваните методи и експериментални материали и теоретичната рамка, в която то се 
извършва. Както вече бе споменато по-подробно, трудът цели да разгледа три ключови 
и спорни въпроса в областта на фонологията на скандинавските акценти, с фокус върху 
цетралношведския диалект. На първо място това е въпросът за марикираността и 
речниковата спецификация на акцентите, а на второ два свързани с него въпроса: този 
за структурата на метрическата стъпка, изразена в определянето на мястото на 
първичното ударение и нейното евентуално значение за определянето на типа акцент, и 
този за идентичността на единицата - носител на тон, отново с оглед на нейното 
значение за генерирането и структурата на акцентите.  

Използваните методи са разнообразни. От една страна, излагат се аргументи и 
становища относно правилното теоретично разбиране на известните факти за 
акцентите; това се прави чрез изтъкване както на теоретични постулати, така и на 
емпирични данни, чието значение за разглежданите въпроси не е било взимано под 
внимание в литературата до този момент. В редица случаи постулираните механизми за 
генериране на акцентите се уточняват чрез изграждането на йерархии от изисквания 
(constraints) в рамката на Теорията на оптималността, чието действие е демонстрирано в 
таблици (tableaux). Наред с теоретичното обсъждане някои конкретни въпроси са 
осветени с помощта на емпирични експерименти чрез количествени методи за 
изследване: мащабът на тези експерименти е скромен поради ограничения достъп до 
носители на езика и апаратура. Понякога в текста един или друг лесно проверим факт 
се демонстрира само чрез привеждането на отделни тонални криви; такава 
аргументация е счетена за достатъчна, когато въпросният факт е изтъкнат от вече 
публикувани по-подробни емпирични изследвания или по принцип не е спорен в 
научната област. Речевият материал е записан предимно в учебни заведения в Швеция, 
като повечето информанти са преподаватели и студенти с майчин език шведски. 

Теоретичните предпоставки на труда са в общи линии обичайните за 
изследванията в областта на фонологията през последните двадесет години.  

Приемат се основните положения на прозодичната фонология (Селкърк 1978, 1981, 
1986, Неспор и Фогел 1986): речта е организирана в йерархия от прозодични единици. 
В последователност от най-малката до най-голямата, тези единици са мори, срички, 
метрически стъпки, прозодични думи, прозодични и интонационни фрази, изказвания. 
По правило всяка единица се доминира от единица от по-горното ниво и на свой ред 
доминира единица от по-долното. В труда се възприема и напоследък широко 
разпространения възглед за нарушимостта на горния принцип и в частност хипотезата 
за допустимостта на три нива на рекурсивност при прозодичните думи и фрази (Ито и 
Местер 2006, 2007): съответно се приема, че повечето скандинавски «сложни думи» 
представляват максимални прозодични думи, доминиращи няколко минимални 
прозодични думи. Приемат се също така постулатите на метричната фонология (Хейз 
(1995), според която между прозодичните единици от едно и също ниво, доминирани от 
една и съща единица, има съотношения на сила и слабост; една от тях е «силна» и 
представлява «връх» (head). Също така се работи в рамката на автосегментната 
фонология (Голдсмит 1976), според която фонологичните репрезентации се състоят от 
няколко редици (tiers), свързани с асоциационни линии, така че например тоновете се 
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намират в редица, отделна от сегментите; тази парадигма, първоначално развита за 
тонални езици, е приспособена към описанието на интонационните езици от 
Пиерхъмбърт (1980), според която тоновете могат да се групират в тонови акценти 
(pitch accents - да не се бъркат с понятието “тонален акцент” в скандинавските езици), 
асоциирани с върхове на прозодични единици, и гранични тонове, свързани с граници 
на прозодични единици.  

Що се отнася до пораждането на фонологичните репрезентации, най-общо 
подходът на труда може да се причисли към преобладаващата парадигма на 
генеративната фонология, според която всяка морфема има «дълбинна» или 
«подлежаща» репрезентация, от която чрез определени процеси се извлича 
«повърхнинната» репрезентация; ограниченията върху възможните резпрезентации и 
принципите, чрез които те се пораждат, са предмет на изследване и образуват 
фонологичния компонент на т.нар. Универсална граматика. В традиционната 
генеративна фонология (Чомски и Хале 1968) принципите за пораждане на 
повърхнинната структура се описват чрез последователно прилагани правила, 
описващи процедури на трансформация, но в Теорията на оптималността (Принс и 
Смоленски 1993/2004) тази роля се играе от йерархично подредени, универсални и 
нарушими изисквания или ограничения (constraints) върху репрезентацията, въз основа 
на които се избира оптималният кандидат от безкрайно множество възможни такива.  

Относно транскрипцията следва да се отбележи, че, с оглед на слабото значение 
на сегментната структура за разглежданите въпроси, до пълна транскрипция се 
прибягва само в особени случаи, а по правило примерите са давани в стандартния 
правопис, като се отбелязват само релевантните прозодични характеристики (акцент, 
стьод, ударение, дължина). 

  
 

Втора глава 
 

ОСНОВНИ ФАКТИ ЗА СКАНДИНАВСКИТЕ АКЦЕНТИ 
 
В тази глава накратко се представят по начин, неутрален спрямо съществуващите 

теоретични интерпретации, основните факти за реализацията и дистрибуцията на 
скандинавските акценти; тази предварителна информация е необходима предпоставка 
за възприемането на теоретичното обсъждане по-нататък.  

Основният факт за фонетичната и фонологичната реализация на мелодичните 
акценти е, че таймингът на  интонационната мелодия спрямо сегментната структура е 
по-късен в акцент 2, отколкото в акцент 1; това е свързано с по-голяма фонетична 
прозодична изтъкнатост на следударената сричка в акцент 2. В една или друга степен 
изразеността или самото присъствие на определена част от мелодията зависи от 
фактори като фразово и логическо ударение (фокус). Това важи както за 
централношведския, така и за другите езикови разновидности с мелодични акценти. В 
някои разновидности с т.нар. “реализационна конективност” част от мелодията на 
акцент 2 е синхронизирана с последната сричка, носеща вторично ударение. Самата 
форма на мелодията силно варира между диалектите, които се делят на едновърхови и 
двувърхови (според формата на акцент 2), както и на ниски и високи (според тона на 
ударената сричка в акцент 1); централношведският е двувърхов и нисък, с 
реализационна конективност. Що се отнася до датския стьод, той се характеризира със 
съвкупност от фонетични характеристики, като не е изцяло ясно коя от тях трябва да се 
смята за основна: сред тях са ларингализация на втората половина на ударената сричка 
и по-висок тон в нейната първа половина.  
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Що се отнася до дистрибуцията на акцентите, за всички разновидности най-общо 
може да се каже, че акцентите характеризират ударената сричка, а определянето на 
вида акцент е свързано с фонологичните характеристики или морфологичната 
принадлежност на следударената сричка. В повечето мелодични разновидности само 
сричката с основно ударение позволява контраст между двата акцента, а освен това 
акцент 2 е възможен само при наличие на следударена сричка в рамките на думата; при 
все това и двата принципа се нарушават в отделни диалекти. В разновидности с т.нар. 
“дистрибуционна конективност”, сред които е и централношведският, всички думи с 
вторично ударение след основното носят акцент 2. При разновидностите със стьод 
сричките с вторично ударение и последните срички в думите също позволяват контраст 
между стьод и не-стьод, но затова пък срички, които са кратки или с беззвучна кода, 
не го позволяват, доколкото стьод в тях не е възможен. Думи от местен произход със 
следударени срички по-често имат акцент 2, но в мелодичните разновидности думи с 
форма на дактил по-често имат акцент 1. Думи с анакруза и префикси клонят към 
акцент 1/стьод; акцент 1 имат в повечето мелодични разновидности и заемките. В 
главата се описват и други подробности за правилата, определящи вида акцент. 

 
Трета глава 

УДАРЕНИЕТО И НЕГОВАТА ВРЪЗКА С АКЦЕНТИТЕ В СКАНДИНАВСКИТЕ 
ЕЗИЦИ 

 
Редица теории (Ито и Местер 1997, Кристофершен 2000, Андреасон 2001, Морен 

2005, 2007) свързват определянето на вида акцент в скандинавските езици с 
метрическата стъпка. По-конкретно, тези теории приемат наличието на двусричков 
трохей, оглавяван от ударената сричка, било като необходимо, било като достатъчно 
условие за акцент 2. Тъй като обаче метрическата стъпка е необходима като обяснение 
за друг аспект на езика, а именно определянето на мястото на ударението, възниква 
въпросът дали този аспект изисква или дори позволява постулирането именно на 
двусричков трохей.  

За да се отговори на този въпрос, е необходимо първо да се прегледат по-новите 
емпирични обобщения и теоретични описания на ударението в скандинавските езици в 
рамките на метрическата фонология. Прегледът на описанията на Брюсе (1999), Шокри 
(2001), Фрид (2001) и Риад (2009) за шведския, на Кристофершен (2000), Райс (2003, 
2006), Лоренц (1996), Лунден (2007) и Юнсен (2008) за норвежкия и на Басбьол (2005) 
за датския ни води до следните изводи. Първо, в емпиричен план повечето 
изследователи описват вид чувствителност към тежестта на сричката (ударение върху 
предпоследна или тежка последна сричка), която най-естествено и обичайно се 
моделира с мораичен, а не сричков трохей: една двуморна, т.е. тежка сричка образува 
стъпка точно както две едноморни, т.е. леки срички (Хейз 1995). Второ, повечето 
автори или наистина използват мораичен трохей, или, макар и да прибягват до сричков 
такъв, го правят по различни начини, които не са съвместими с теориите за определяне 
на вида на акцента от стъпката.  

За да се освети допълнително този въпрос, се провеждат две експериментални 
изследвания върху мястото на ударението в шведския, които целят да потвърдят 
обобщението за влияние на тежестта на сричката върху мястото на ударението. И двете 
имат прецедент в аналогични изследвания, провеждани върху норвежкия език от 
Кристофершен (2000), Лунден (2007) и Юнсен (2008). Първото от тях разглежда 
мястото на ударението в 688 сравнително скорошни мономорфемни заемки, извлечени 
от шведския тълковен речник Norstedts svenska ordbok (2004). Резултатите са изложени 
в таблица 1. 
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Таблица 1. Място на ударението в корпус от 688 заемки в книжовния шведски. Г = гласна; С = 
съгласна; A = предпредпоследна сричка; P = предпоследна сричка; U = последна сричка. Във 
всяка клетка, основната цифра показва абсолютния брой на думите, а цифрата в скоби е 
процент.  

Тежест на 
последната 
сричка: 

брой на 
сричките в 
думата 

брой на думите място на 
ударената 
сричка 

брой на думите 
(процент) 

ГСС 2 69 P 7 (10,1%) 
U 62 (89,9%) 

≥ 3 32 A 4 (12,5%) 
P 2 (6,25%) 
U 26 (81.25%) 

ГС 2 201 P 49 (24,4%) 
U 152 (75,6%) 

≥ 3 148 A 10 (6,8%) 
P 28 (18,9%) 
U 110 (74,3%) 

Г 2 89 P 57 (64,0%) 
U 32 (36,0%) 

≥ 3 140 A 37 (26,4%) 
P 75 (53,6%) 
U 28 (20,0%) 

 

Както личи от таблицата, действително се забелязва влияние на тежестта на 
сричката върху ударението: при думи, завършващи на една или повече съгласни, т.е.  на 
тежка сричка (ГСС и ГС), преобладава ударение върху тази сричка, а при думи, 
завършващи на гласна, т.е. на лека сричка (Г), ударението е върху предпоследната 
сричка.  

Тези резултати, както и ред други предвиждания на разгледаните по-рано теории,  
бяха проверени допълнително чрез втори експеримент, при който деветима носители на 
шведски като майчин език бяха помолени да прочетат на глас изречения, съдържащи 51 
логатома с вариращ брой на крайните съгласни и вариращ брой на сричките. Избягвани 
бяха звукосъчетания, които биха могли да бъдат интерпретирани като познати морфеми. 
Резултатите са изложени в таблица 2.  
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Table 2. Място на ударението в 51 логатома, изговорени от девет носители на шведски. Г = 
гласна; С = съгласна; A = предпредпоследна сричка; P = предпоследна сричка; U = последна 
сричка. Във всяка клетка основната цифра е средният абсолютен брой на думите със 
съответното място на ударението, а цифрата в скоби е средният процент на думите с това място 
на ударението. 

Структура на 
последната сричка: 

-Г -ГС -ГСС 

брой на сричките:    
 

2 
P U P U P U 

6,5 
(82) 

1 
(11) 

3,1 
(34,8) 

5,75 
(63,9) 

1,4 
(15,3) 

7,1 
(79,2) 

 
3 

A P U A P U A P U 

0,5 
(5,5) 

5,8 
(64) 

2,6 
(29) 

0,4 
(4,1) 

0,3 
(2,8) 

8 
(89) 

0,2 
(2,4) 

0,2 
(2,4) 

8,6 
(95) 

 

Въпреки изключенията, преобладавщата тенденция потвърждава изводите от 
предишния експеримент - думи, завършващи на една или повече съгласни, по-често 
имат ударение на последната сричка, а тези на гласна по-често имат ударение на 
препоследната сричка. При това две съгласни имат по-силен ефект от една. Освен това 
трисричните думи проявяват по-силна тенденция към ударение на последната сричка от 
двусричните (същото се наблюдава от Юнсен 2008 в норвежкия). Ред предвиждания на 
различни теории (Шокри 2001, Фрид 2001-2003, Юнсен 2008) не се потвърдиха. 

И така, изводът от прегледа на литературата и от двата експеримента е, че в 
шведския, както и в норвежкия и датския, е налице зависимост на мястото на 
ударението от тежестта на сричката, съответно най-подходящ за описанието на 
системата на ударението му е мораичният трохей, а не сричковият, което от своя страна 
изключва теориите, според които сричков трохей определя акцента.  

Главата завършва с екскурс за датския стьод и по-конкретно за неговото описание 
в рамките на Теорията на оптималността в духа на Ито и Местер (1997). Целта е да се 
демонстрира, че, въпреки наличието на ред слабости, теория като тяхната би могла да 
запази своето правдоподобие, стига наличието на сричков трохей да беше оправдано 
(резултат, до който биха могли да доведат други изследвания). Общо взето, теорията на 
Ито и Местер разглежда стьода като продукт на появата в една и съща сричка на два 
интонационни тона - висок тон, свързан с ударената сричка, и нисък граничен тон на 
прозодичната дума. Освен употребата на двусричков трохей като изисквана форма за 
прозодичната дума, идентифицират се още и следните недостатъци на теорията. Първо, 
тя не обяснява наличието на сричкообразуващи суфикси, които не блокират стьод; 
вероятно най-доброто решение е тези суфикси да бъдат третирани като клитики. Второ, 
механизмът, постулиран от Ито и Местер като причина за стьод в онези основи, които 
не се влияят от блокиращите стьод суфикси, всъщност би причинил стьод и в 
обикновени основи. Вместо това в труда се предлага локална конюнкция на 
ограниченията, които при Ито и Местер са независими и в отношения на стриктна 
доминация. Трето, литературата и нашите собствени данни показват, че реализацията 
на стьод в копенхагенския изговор на датския не е съвместима с описанието на Ито и 
Местер. Според последните стьодът и неговото отсъствие се различават само по 
конфигурацията на тоновете, а и двата вида акцент се характеризират с повишаване на 
тона в ударената сричка и последващо понижаване: обратно, във въпросния изговор и 
двата вида акцент се характеризират с повишаване на тона в следударената сричка, а 
повишаване на тона в ударената сричка се наблюдава само при стьода. И в ред други 
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диалекти, ако се вярва на описанията на датските учени, стьодът е независим от 
интонацията. Теоретичното разрешение на този проблем, както изглежда, е да се 
гарантира, че съставните тонове на стьода ще се реализират само в една и съща сричка, 
под формата на стьод, но не и поотделно. Излагат  се три възможни решения. Първо, 
възможно е двете ограничения, изискващи  двата съставни тона, да са координирани, 
по-точно да се намират в логическа конюнкция помежду си. Второ, възможно е 
тоновете да се съхраняват в умствения речник само като съставни части на съставен 
акцент, собствено стьод. Трето, възможно е просто да се приеме, че само един от двата 
тона (ниският) е фонологично реален, а другият е само част от фонетичната му 
реализация; връзката на стьода с ударението се обяснява с това, че въпросният тон 
може да се реализира само в ударената сричка. 

 
 

Четвърта глава 
ВЪПРОСЪТ ЗА ЕДИНИЦАТА - НОСИТЕЛ НА ТОН В СКАНДИНАВСКАТА 

ТОНОЛОГИЯ 
 
В тази глава се разглежда въпросът за единицата - носител на тон (ЕНТ) в 

сканидинавските акцентни системи, т.е. въпросът за това към кои прозодични единици 
се асоциират тоновете, от които се състоят акцентите. В традиционната автосегментна 
фонология се предполага, че всички тонове трябва да се асоциират към ЕНТ, по 
възможност в съотношение едно към едно, а за ЕНТ се приемат обикновено сричките 
или морите. В по-новата автосегментно-метрична фонология, както тя се прилага към 
интонационните езици, на практика обикновено се приема, че тоновете се асоциират 
главно към ударените срички, което може било да се изрази директно с твърдението, че 
ЕНТ е ударената сричка, било, както при Риад (1996 и др.), да се формализират с 
твърдението, че ЕНТ е метрическата стъпка или някаква по-висока единица от 
прозодичната йерархия.  

Преглед на по-новата литература по въпроса показва, че спорните въпроси са 
няколко. От една страна, налице са разногласия и противоречия в експерименталните 
данни за това дали тоновете се асоциират само към ударените срички или и към други 
срички, съответно дали само един или няколко тона от даден акцент се асоциират. 
Първата позиция е застъпена например от Риад (напр. 1996) и Брюсе (напр. 1983, 1987), 
а втората в частност от Кристофершен (2000), Лоренц (1995) и Бюе (2004). Друг, 
свързан дебат касае избора между сричката и мората като ЕНТ: напр. Бюе (2004), 
Кристофершен (2000) срички (за разлика от публикацията си от 1993, където се спира 
на морите), а Кристофершен (2007) дори предлага теорията, че повечето познати 
диалекти използват срички, но някои вместо това асоциират към мори.  

На първо място в труда се разглежда въпросът за избора между сричката и мората 
като ЕНТ. Преди всичко трябва да се признае, че редица тонални явления в различни 
диалекти демонстрират значителни промени в мелодията във връзка с отнемането и 
прибавянето на мора; става въпрос било за разлики между дълги и къси ударени срички, 
било за разлика между думи с и без допълнителна къса сричка след ударената. Тези 
редувания наистина могат да се обяснят с ролята на мората като ЕНТ, но е важно да 
посочим, че във всички случаи те могат да се разглеждат и като директно въздействие 
на фонетиката без необходимост от фонологични формализации посредством мори. 
Обратно, примането на мората като ЕНТ налага и други предвиждания, които не се 
оправдават. Така например, както се демонстрира с примерни мелодични криви, не 
може да се констатира последователно и равномерно синхронизиране на тоновете с 
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мораичните сегменти: във фигура 9 виждаме, че първият връх се явява в самото начало 
на мораичната гласна, а вторият връх - към края на следващата. 

j ä m: r a n d e n a
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Фигура 1. Думата 2jämrandena ‘стоновете / стененията’ произнесена от носител на 
централношведски диалект. 

 
Още по-значим е фактът, че мораичната теория би ни подтикнала да очакваме 

зависимост на акцента от сонорността на мораичния сегмент (Гордън 1999, 2002). 
Например в езиците по света шумни и особено беззвучни сегменти почти никога не 
могат да бъдат ЕНТ; дори в извънредно редките случаи, в които те изпълняват тази 
функция на фонологично равнище, все пак във фонетично отношение асоциираният тон 
се измества от тях към звучни сегменти (Ип 2002). Като ограничение върху 
дистрибуцията на акцентите такъв род ефект на сегментите в скандинавските тонални 
диалекти не се наблюдава; що се отнася до евентуално въздействие върху реализацията, 
с примерни криви като тази във фигура 12 можем да подкрепим констатацията на други 
изследователи, цитирани от Гординг (1977:75-76), че то е минимално или на практика 
отсъства:  
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Фигура 2.  Думите  2kännare ‘познавач’ и 2kättare ‘еретик’, произнесени от носител на 
централношведски. 

След като сме стигнали до извода, че данните не подкрепят нееднозначно 
постулирането на мората като ЕНТ, стигаме до по-спорния въпрос за ограниченията 
върху сричката, към която могат да се асоциират тоновете. Дали тази роля може да се 
играе от всяка сричка или само от ударената такава? Като оставим настрана 
интуитивния аргумент, че бихме очаквали скандинавските езици в това отношение да 
са по-подобни на други германски такива, отколкото на отразените в традиционната 
автосегментна теория африкански езици банту, един възможен експеримент е описан и 
и проведен от Кристофершен (2003). Този автор сравнява набор думи от норвежкия 
диалект на град Берген с един и същи мелодичен акцент и вариращ брой сегменти 
между ударената и следударената сричка. Според Кристофершен, ако само първият тон 
е асоцииран, би трябвало при тази вариация вторият тон да си остава на едно и също 
разстояние от първия тон, а ако, напротив, и вторият е асоцииран, той би трябвало 
независимо от вариацията да запазва синхронизацията си с нея. Тъй като, разбира се, на 
практика и двете стойности проявяват вариация, сравнява се степента на тази вариация, 
като се съпоставят стандартното отклонение на разстоянието между двата тона и 
стандартното отклонение на разстоянието между втория тон и средата на следударената 
гласна. Всъщност и вторият резултат не изключва теорията за асоциация на първия тон, 
доколкото ефектът може да се сметне за фонетичен; първият резултат обаче 
действително говори против противоположната, по-рестриктивна теория. Затова бе 
счетено, че би представлявало интерес  да се проведе аналогичен експеримент с 
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централношведския. В експеримента един носител на централношведския (за 
съжаление нямаше възможност за набавяне на повече информанти) бе помолен да 
прочете 23 четирисрични думи с ударение на първата сричка, акцент 2 (конфигурация 
на тоновете В*НВ-Н%) и брой на промеждутъчните съгласни, вариращ между една и 
три; като пример за такава дума можем да дадем 2stormningarna ‘щурмуванията’. 
Резултатите са онагледени в таблица 4: 

Таблица 4. Средни стойности и стандартни отклонения на тайминга на втория тон по 
отношение на следударената гласна и на първия тон в централношведския акцент 2. Т1 
обозначава първата най-висока точка от мелодията, Т2 обозначава първата най-ниска, Г е 
средата на следударената гласна; Т2/Г и Т2/Т1 са разстоянията между въпросните точки. 

 T2/Г T2/T1 
Средна стойност −0,1066 s –0,1660 s 

Стандартно отклонение 0,05299 0,02655 
 
Противно на Кристофершен, който констатира за бергенския диалект по-малка 

променливост на разстоянието между втория тон и гласната, в нашите данни по-малко 
вариращата променлива е разстоянието между тоновете. Това говори против 
евентуалното функциониране на втората сричка като ЕНТ. С оглед на близкото родство 
между стокхолмския и бергенския диалект изглежда слабо вероятно това да се дължи 
на фонологична разлика между двата; по-скоро това подсказва, че тенденцията в 
бергенския е негова особеност от фонетичен характер, а ударената сричка е ЕНТ и в 
двете езикови разновидности. Въпреки че са възможни местни изключения, като цяло 
именно това е заключението ни за ЕНТ в скандинавските тонални разновидности. 

 
 

Пета глава 
ВЪПРОСЪТ ЗА МАРКИРАНОСТТА В СКАНДИНАВСКАТА ТОНОЛОГИЯ 

 
В тази глава, която заема централното по важност място в дисертацията, се 

разглежда въпросът за маркираността, по-точно лексикалната спецификация, на 
скандинавските акценти, като се сравняват и оценяват въз основа на различни 
аргументи и данни двете съперничещи си течения в моделирането на скандинавските 
акценти - маркиран (лексикално специфициран) акцент 2 и маркиран (лексикално 
специфициран) акцент 1. 

Главата започва с кратко въведение относно значението на понятието 
“маркираност” и неговата релевантност за разглеждания въпрос (раздел 5.1). От 
дванадесет употреби на понятието в съвременната литература, резюмирани от 
Хаспелмат (2006),  релевантни са «спецификация за фонологична опозиция», «открито 
кодиране»,  «неестественост (трудност) », «ограниченост на дистрибуцията» и 
«типологична рядкост». Има тенденция яврение, «маркирано» в едно от тези значение, 
да бъде «маркирано» и в останалите; в частност традиционно се приема, че повечето от 
тези характеристики са присъщи на акцент 2, но това се оспорва по няколко линии от 
Кристофершен (2006). Към тези значения обаче трябва да се добави разбирането за 
маркираността като лексикална спецификация (вместо изводимост чрез правило), 
обичайна в Теорията на оптималността, доколкото «правилата» в нея, т.нар. 
ограничения, изразяват именно отношения на естественост/неестественост и 
типологична обичайност/рядкост; тъкмо това значение е централно за обсъждането в 
труда, въпреки че въпросът за маркираността в останалите значения също се взема под 
внимание в него. 
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Следва кратък преглед на двете основни виждания за акцентите, между които се 
избира (раздел 5.2). Според теорията за маркиран акцент 2 (МА2), най-последоветално 
изразена от Риад (1998 и др.) характеризирането на една или друга словоформа с 
тонален акцент 2 е резултат от наличието на лексикален тон в репрезентацията на 
определени морфеми в умствения речник, съответно акцент 1 е обикновеният акцент, 
приписван “по презумпция” (by default). Обратно, според теорията за маркиран акцент 
1 (МА1), представена най-ярко в Кристофершен (2006 и др.) и  Ветерлин (2007 и др.) 
по-голямата част от дистрибуцията на акцентите се определя нелексикално съобразно с 
правилото за броя на сричките (акцент 1 в думи без следударени срички и акцент 2 в 
думи със следударени срички), а с лексикална спецификация и, понякога, други 
допълнителни правила се обяснява наличието на акцент 1 в многосрични думи.  

В раздел 5.3 се пристъпва към подробното разглеждане на теориите, съчетано с  
предлагането на алтернативни подходи. На първо място се обсъжда теорията на Риад 
(1998, 2006 и пр.) в два аспекта - реализацията и дистрибуцията на акцентите (раздел 
5.3.1). С оглед на данните се изтъкват редица възражения и се предлагат модификации 
и в двете сфери. Както и повечето други автори, Риад прави класификация на тоновете 
в различните диалекти и формулира ограничения, отнасящи се към тях, но тази 
класификация в много слаба степен е обоснована с функциите на тоновете, а без 
тяхното функционално определяне формулирането на универсални ограничения 
изглежда неуместно. Освен това в една категория се поставят трудно съвместими по 
поведението си и функцията си тонове, напр. ниският тон в централношведския и 
ниският тон в южношведския, от които всъщност първият се появява само на края на 
фразата, а вторият е неизменно свойство на всяка акцентувана дума. Затова се предлага 
друга, функционално обоснована и по-единна класификация на тоновете по диалекти, 
според която в частност във всички тонални диалекти граничният тон е нисък, а 
интонационният акцент (съответстващ на “проминентния тон” на Риад) било се състои 
от висок тон, чиято височина или наличие сигнализира фокален статус на акцентната 
фраза, било включва такъв. Тя допълнително се обосновава с илюстративни тонални 
криви. В рамките на интонационния акцент се различават компонентите «тон на 
ударението» (stress tone, асоцииран с ударената сричка) и «следващ тон» (trailing tone). 
Класификицията е изложена в таблица 6: 

 

Таблица 6. Инвентар от тонове и функции на тоновете в основните скандинавски групи от 
тонални диалекти. Подчертаните тонове се появяват или подсилват при фокус. В - “висок”, Н - 
“ нисък” 

 Лексикален тон Интонационен акцент Граничен тон 
Тон на 

ударението 
Следващ 
тон 

Централношведски В Н В- Н% (В%) 
Западношведски В Н В- Н% (В%) 
Стандартен 

източнонорвежки 
В Н В- Н% (В%) 

Южношведски Н В Н- Н% (В%) 
Шведски от Даларна, 
западнонорвежки 

диалект на Вествогьой 

Н В Н- Н% (В%?) 

Западноорвежки 
диалект на Сюнмьоре 

Н В НВ-? Н% (В%) 
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Що се отнася до дистрибуцията, Риад описва основните факти, но не ги 
формализира в духа на Теория на оптималността, която иначе използва за 
реализацията; тук се прави опит за такава формализация върху примера на 
централношведския, като при това се правят и някои модификации и в механизмите за 
реализацията. Предлага се граматика, която да генерира конективния акцент 2, ефекта 
на локалността (необходимостта от съседство между морфемата, причиняваща акцент 2, 
и ударената сричка), ефектите на анакрузата и на представките (и двата причиняват 
акцент 1) и на «силните» суфикси, които причиняват акцент 2 дори при наличието на 
анакрузи. Механизмът на конективността включва ограничение за дясно разположение 
на интонационния акцент и за специфициране на тона на сричката с основно ударение, 
този на локалността се основава на засвидетелстваното от езиците банту ограничение 
за вярност (faithfulness), ефектите на анакрузата и представките се обясняват с локални 
конюнкции на ограничения, забраняващи съответните структури, с ограничение, 
изискващо  “нормален” акцент (т.е. акцент 1); “силните” суфикси, разглеждани като 
“доминантни” морфеми, се характеризират с повишено ограничение за вярност. 
Общата граматика, до която е стига, може да се резюмира като TBU=HEAD(ωmin), 
TBU(Tlex) = HEAD(ωmax), LOCAL, SPECIFY-T(HEADMax), NOLONGTONE, HEADADJ >> FAS >> 
NORECURSIVITY&A SSOC(IA) >> MAX-Tlex(DOM) >> NOANACRUSIS&A SSOC(IA) >> 
MAX-Tlex >> ASSOC(IA) >> R-ALIGN(IA) >> SINGLETARGET, DEP-T, TBU=HEAD(ωmax). 
Накратко се засяга и формализацията на определянето на акцента в съставни думи в 
южношведския, където не се допуска миграцията на интонационния акцент извън 
съседството със сричката, носеща основно ударение. Въпреки че по този начин се 
демострира общата приложимост на МА2, остават и някои недостатъци и технически 
проблеми като подробностите в генерирането на конективния акцент и 
неравностойното третиране на лексикалния и интонационния тон при асоциация. 

В раздели 5.3.2 и 5.3.3 се разглеждат двете най-подробни изложения на МА1 - 
Ветерлин (2007), която е по-скоро съсредоточена върху реализацията, и Кристофершен 
(2006), който се концентрира върху дистрибуцията. При Ветерлин основният аргумент 
е, че теорията МА1 е по-естествена, доколкото изисква само една група лексикални 
спецификации и/или изключения (акцент 1 в думи със следударени срички), докато 
МА2 изисква две групи (акцент 2 изобщо и акцент 1 в думи, които са специфицирани с 
акцент 2). Нейният подход обаче има редица слабости. Неясен и трудно описуем остава 
същинският механизъм за генерацията на акцентите. Корени, които се приемат за 
лексикално специфицирани заради поведението си в сложни думи, не се държат като 
такива в прости думи; корени с анакруза или префикси и ударени суфикси, чието 
поведение е изцяло предвидимо на нелексикална основа, въпреки това биват 
специфицирани лексикално с акцент 1. Това неутрализира претенцията на МА1, че се 
нуждае от по-малко лексикални спецификации от акцент 2. Принципно съмнителна е 
основната презумпция на Ветерлин, че щом акцент 1 е акцентът, който се съпровожда 
от условия, които по един или други начин са «специални» или «изключителни», то той 
самият трябва да бъде лексикално специфицираният акцент; точно обратното, 
специалните условия сами са достатъчно основание за него и следователно лексикална 
спецификация не е нужна. Наличието на доминантни суфикси с акцент 2 показва, че 
«втори ред изключения» е нужен и за МА1. Демонстрира се и възможността 
поведението на суфиксите за превъзходна степен в източнонорвежкия да бъде обяснено 
в рамките на МА2, като се приеме сливане на морфеми в умствения речник: вместо 
съчетанието на суфиксите -lig и -st в норвежкото 1hederligst «най-честен» (от 2hederlig 
“честен”) да се тълкува като резултат на спецификацията на наставката -st с акцент 1, 
може да се приеме сливането на двете морфеми в един наставка -ligst, който за разлика 
от наставката -lig не притежава лексикален тон. Такъв механизъм така или иначе е 
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необходим като обяснение на определената форма 2hederligste, където и МА1 изисква -
ste да се разглежда като наставка, различна от съчетанието -st и -е; при това аломорфът 
-st и без това е рядък и свързан с лексикални изключения, докато -e е стандартно 
окончание за определеност. 

На второ място се обсъжда версията на МА1, издигната от Кристофершен (2006 и 
др.). Нейна слабост е, че тъй като механизмите за генериране на акцентите в нея се 
основават на конкретното качество на тоновете (В, Н) в източнонорвежкия диалект на 
Осло, тя е неприложима за други диалекти, които иначе минимално се отличават от 
него. Други проблеми са необходимостта от асоциация на тонове към неударени 
срички, срещу която говореха изводите ни в глава 4, и презумпцията за лесикално 
определена предварителна асоциация на интонационния акцент. За да стане теорията 
приложима към останалите тонални диалекти, по-добре би било да се прибегне до 
ограничение, изискващо по-късна реализация на върха спрямо ударената сричка - 
решение, загатнато в Кристофершен (2004). Проблемът е, че за разлика от добре 
познатото фонетично забавяне на тона, ограничение в полза на фонологично забавяне 
на тона е трудно за дефиниране и, с оглед на неестествеността си, за обосноваване от 
типологична гледна точка. Затова би било по-добре това ограничение да бъде заменено 
с две противоборстващи ограничения, изискващи за интонационния акцент съответно 
максимална ориентация надясно и допир с ударената сричка. Що се отнася до 
дистрибуцията, моделът на Кристофершен страда от същите или сходни недостатъци 
като тази на Ветерлин; евентуално подобрение би могло да се постигне чрез локална 
конюнкция на ограничения от вече споменатия тип. Също така и за двата е проблем 
преобладаването на акцент 1 при думи с две следударени срички, както и фактът, че 
логатомите в експеримента от глава 3 по правило получаваха акцент 1.  

В раздел 5.3.4 е поместен екскурс относно един аргумент, изтъкван в полза на 
МА1 например от Кристофершен, а именно евентуалното наличие на «еквиполентни» 
диалекти, т.е. такива, където двата акцента имат еднаква мелодия, отличаваща се само 
по тайминга; това би отслабило възгледа за реализационна маркираност и лексикална 
спецификация на акцент 1. Дали те съществуват е спорен въпрос, затова с редица 
тонални криви от различни диалекти с фокус върху централношведския показваме, че 
наистина има сериозни основания за хипотезата за еквиполентност, и то не само за 
нефокален акцент 1, както се твърди например от Мюрберг (2010). Също така 
показваме обаче, че има няколко начина тези данни да бъдат примирени с теорията 
МА2, било с изискване за добавка на предударен висок тон, било със сливане на един 
интонационен акцент ВН* и един лексикален тон В* в повърхнинната репрезентация, 
като това силно улеснява и генерирането на конективния акцент, а повечето от 
останалите по-горе разработени за МА2 механизми също са лесно приложими. Що се 
отнася до естествеността, показваме, че и при тази теория акцент 2 може да се приеме 
за “по-маркирания” член на опозицията. С ред илюстрации се показва, че подобна 
интерпретация е приложима и за други диалекти. 

В раздел 5.2.5 се разглеждат “трети” тип теории, които привидно избягват въпроса 
за маркираността, като се опират изцяло на фонологични домени като метрическа 
стъпка и прозодична дума, чийто едносричен или двусричен размер общо взето 
предопределят съответно акцент 1 и акцент 2: това са Андреасон (2001) и Морен (2005, 
2007). По същество това е вариант на МА1, където вместо пряка спецификация на 
акцент 1 лексикално се специфицира домен, чийто обхват обуслява акцент 1. Както 
вече бе показано в глава 3, данните говорят против метрическа стъпка с размера, 
предвиждан от тези теории при акцент 2; тук изтъкваме също, че и прозодична дума с 
размера, предвиждан от тях при акцент 1, също е крайно неправдоподобна. Към това се 
добавят и ред други слабости. При Андреасон това са редица типологично необичайни 
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и контраинтуитивни ограничения като отблъскване на акцента от корена, странно 
преизтълкуване на самото понятие «корен», заобиколен начин за постигане на ефекта 
на суфиксите върху акцента, странно описание на разликата между типовете тонални 
диалекти, при което нейният модел се оказва неприложим за диалектите «с висок тон». 
При Морен това са неправилни обобщения за ролята на броя на предударените срички 
върху акцента, неконвенционално постулиране на вторично ударение в определени 
думи и отново крайно неконвенционално и отклоняващо се от фактите описание на 
мелодиите на акцентите.  

В раздел 5.4 горните проблеми се осветяват допълнително чрез сравнения с други 
езици и с някои по-“периферни” прояви на скандинавската акцентна система.  

На първо място за сравнение се представя кратък преглед на литературата за 
европейски езици, характеризиращи се, подобно на скандинавските, с бинарни 
акцентни системи, обикновено описвани като мелодични: старогръцки, литовски, 
франкските диалекти на холандски и немски, словенски и босненски-сръбски-
хърватски-черногорски (БСХЧ, група стандартизирани форми на новощокавските 
диалекти, преди официално наричани “сърбохърватски”). Прегледът се извършва с 
оглед на проблема за маркираността, като се проследява кой от членовете на 
опозицията се характеризира с реализационна маркираност (включително типологична 
необичайност, по-стабилна или сложна реализация), кой с дистрибуционна 
маркираност (неутрализация, лексикална спецификация във формалните анализи, 
доминантност), кой е присъщ на заемки и кой се отличава с диахронна “маркираност” 
(т.е. произход от нещо различно от обикновения интонационен акцент). Част от 
изводите са демонстрирани в таблица 8. 

 

Таблица 8. Маркираност в бинарните акцентни опозиции в старогръцки, литовски, франкски и 
БСХЧ. “1” и “2” обозначават акцента съответно с по-ранен и с по-късен връх - т.е. циркумфлекс 
и акут в гръцки, акут и циркумфлекс в литовски, акцент 1 и 2 във франкски, циркумфлекс и 
акут в словенски и понижаващ се и повишаващ се акцент в БСХЧ. 

Маркираност по 
отношение на: 

старогръцки литовски франкски словенски БСХЧ 

реализация 1 1 неясно (2/1) 2 2 
дистрибуция 1 1 неясно 2 (2) 

избягване в заемки (1) 1 неясно 2 2 
диахрония 1 (2) 2 2 2 

 
Установяваме, че има тенденция различните видове маркираност да съвпадат и в 

частност в заемки преобладава немаркираният акцент. Най-голямо сходство със 
скандинавския като че ли проявяват словенският и особено БСХЧ, като акцент 2 в 
скандинавския (особено в едновърховите диалекти) наподобява маркирания акцент в 
тези езици; това говори в полза на МА2.  Същевременно прегледът показва и наличието 
на ред случаи на мелодичен контраст, за който е постулиран произход от промяна в 
обхвата на прозодични единици (сливане на две срички в една в старогръцкия, 
удължаване на къси гласни в литовския, франкския и словенския) и е предлагана 
формализация, основаваща се на вариращи прозодични домени, а не на лексикален тон 
(това доминира за старогръцкия, докато при литовския и франкския двата подхода си 
съперничат); това дава известна подкрепа за МА1, която приписва тези характеристики 
на скандинавския акцентен контраст.  

Следват три частни случая, които се разглеждат отново с оглед на избора между 
МА1 и МА2. Първият от тях е датският диалект на Фелстед с тонален акцент, описан в 
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старата научна литература, но не и формализиран от гледището на по-нови теории.  
Интересно при него е, че вторият връх на акцент 2 е значително по-нисък от първият на 
акцент 1 и че в сложни думи като 2ølɕ2tynjə «бирени бъчви», където вторият компонент 
сам по себе си има акцент 2, се появява уникален тривърхов акцент 2. Макар че има 
някои съображения в полза на възможността в този диалект не първият, а вторият връх 
да е продукт на лексикален тон (което би доказало МА2), все пак има причини да се 
спрем на по-традиционно тълкуване. Решаващ обаче е фактът, че в сложни думи с 
акцент 1 като 1knywsɕblaj «острие на нож» и 1kesbæɕblaj «черешов лист» добавянето на 
морфемата за множествено число, носеща акцент 2, причинява метатония и в сричката 
с основно ударение: 2knywsɕ2blaaj, 2kesbæ2blaaj. Тази доминантност на акцент 2 
подсказва, че отново, както и при силните суфикси в централношведския, става дума за 
вярност към лексикално специфициран акцент, спазвана дори с цената на нарушение на 
други ограничения и спецификации. 

Вторият специален случай, който разглеждаме, е тоналният акцент в 
традиционните скандинавски изговори на латинския. Отново се използват данни от по-
стара литература, особено за норвежкото произношение, но за сравнение се вземат 
предвид и направени от автора записи на съвременни носители на някои от системите 
за изговор. Правилата за определяне на акцента, така както са описани в литературата,  
са сложни и източниците ги формулират по начин, който на пръв поглед е изненадващ 
от гледна точка и на двете основни теории. Според тези правила поне в норвежкия и 
южношведския изговор на латинския думите обикновено имат акцент 1, но при 
словоизменението акцент 2 се появява при промяна на мястото на ударението (1amans - 
a2mantis, 1amo - a2mavi) и при промяна на броя на сричките (1vas - 2vasis), а също и “по 
аналогия” при окончания, които често се появяват в такива парадигми (1acer - 2acris, 
1emo - 2emi). Както обаче демонстрираме, правилото меже да се формулира и като 
свързано с определени морфеми (напр. в случая -is, -i), които можем да приемем за 
лексикално специфицирани с акцент 2, което говори в полза на МА2 - противно на 
правилото за броя на сричките, предвиждано от МА1. Интуицията на ред автори, 
според които акцент 2 в тези думи произтича от  прозодично изтъкване на окончанията 
с цел улесняване на усвояването на парадигмите, също подкрепя теорията МА2, която в 
диахронен аспект е свързана с гледището, че акцент 2 произтича от вторично ударение 
върху определени морфеми.  

Най-сетне, третият “периферен” въпрос е този за подобието между 
новощокавските и скандинавските акценти. Демонстрираме значителните сходства в 
реализацията и дистрибуцията им, както и в произхода им и формализацията им според 
МА2. Повишаващият се акцент в новощокавския (глáва) придава проминентност на 
следударената сричка подобно на акцент 2 в скандинавския (2flicka); той също така 
произтича от по-раншно ударение върху понастоящем следударената сричка подобно 
на акцент 2 според теорията МА2. Също така очертаваме възможността за 
алтернативна формализация на скандинавските акценти, която още повече ги сближава 
с новощокавските: при нея в акцент 2 интонационният акцент или тонът, с който той 
впоследствие се слива, е лексикално асоцииран със следударената сричка (-a във 2flicka 
както -а във глáва според повечето формализации на новощокавския акцент), а тонът 
върху сричката с основно ударение е вторично вмъкнат не само при конективния, но и 
при обикновения акцент 2. Въпреки че изисква асоциация към неударени срички, тази 
версия на теорията МА2 запазва много от предимствата на МА2 (морфемната и 
лексикална ориентация), а добавя към тях и някои предимства на МА1 (единството на 
лексикален и постлексикален акцент 2), като същевременно се подкрепя с типологични 
прецеденти в лицето на езиците с лексикално-морфологично ударение/акцент като 
славянските езици и японския.  
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В дисертационния труд се разглеждат въпросите за маркираността във 
формализацията на скандинавските мелодични акценти, за тяхната връзка с 
метрическата система на ударението и за единицата-носител на тон, към която те се 
асоциират. По въпроса за метрическата система по теоретичен и емпиричен път се 
достига до изводи в подкрепа на чувствителността на ударението към тежестта и 
съответно в полза на мораичния трохей като метрическа стъпка, противно на теориите 
за наличието на сричков трохей като основа на мелодичните акценти. По въпроса за 
единицата - носител на тон отново чрез теоретично обсъждане и емпирични 
проучвания достигаме до изводи в полза на сричката и по-конкретно на ударената 
сричка като основен носител на тон в скандинавските езици с мелодични ударения. По 
въпроса за маркираността заключението ни е в полза на лексикалната спецификация на 
акцент 2, а не на акцент 1. Работата включва алтернативно описание на типологията на 
тоналните скандинавските диалекти и формализации в рамките на оптималната теория 
на дистрибуцията на акцентите в централношведския при презумпциите за 
привативност и еквиполентност на опозицията. Подлагат се на критика теориите за 
маркиран акцент 1 и се излагат аргументи в подкрепа на маркираността на акцент 2 въз 
основа на различни източници, включително на съпоставка на скандинавските 
акцентни системи с тези в други европейски езици и на преглед на някои частни случаи 
като акцентната система на диалекта на Фелстед и акцентуацията в скандинавските 
произношения на латинския. Също така се очертава възможността за алтернативна 
формализация въз основа на лексикално свързване на интонационния акцент със 
следударената сричка.  
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V. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

-  Направен е критичен анализ на най-актуалните теории за фонологичната 

репрезентация на скандинавските акценти, включващ въпроса за маркираността, 

въпроса за връзката с метричната система и въпроса за единицата - носител на тон. 

- Разгледани са редица анализи на скандинавските акценти, основаващи се на 

презумпцията за двусричков трохей. Чрез конкретни експерименти с корпус от заемки 

(аналогичен на експеримента на Кристофершен 2000 върху норвежкия) и с логатоми 

(аналогичен на експериментите на Лунден 2007 и Юнсен 2008) се демонстрира, че в 

шведския език мястото на ударението зависи от тежестта на сричката, което на свой ред 

говори в полза на мораичен, а не на двусричков трохей; редица други теории за мястото 

на ударението в шведския се опровергават.  

- Разкриват се редица несъвършенства на модела на Ито и Местер (1997) за 

репрезентацията на датския стьод; в частност, съществуването на суфикси и основи, 

при които многосричието не блокира стьод, и емпирично наблюдаваната неотделимост 

на постулираните тонови компоненти на стьода. В рамките на теорията на 

оптималността се демонстрират алтернативни решения на тези проблеми чрез йерархии 

от ограничения. 

- Подробно се разисква въпросът за единицата - носител на тон в скандинавските езици. 

С редица примери и типологични аргументи се оборва виждането, че това е мората. 

Провежда се експеримент върху тайминга на тоновете в централношведския 

(аналогичен на този на Кристофершен 2003 върху норвежкия) и въз основа на него се 

излагат доводи в полза на становището, че в шведския носител на тон е ударената 

сричка. 

- Разкриват се редица несъвършенства или необходими допълнения към модела на 

Тумас Риад за репрезентацията и генерацията на скандинавските акценти. По 

отношение на реализацията се предлага нова функционална класификация на тоновете 

в различни диалекти на шведския и норвежкия. По отношение на дистрибуцията за 

пръв път се изграждат йерархии от ограничения, които да обяснят нейните особености, 

като например конективния и неконективен акцент на сложните думи в 

централношведския, южношведския и норвежкия, локалността, ефекта на анакрузата, 

на представките и на силните суфикси.  

- Посочват се и се демонстрират ред слабости на моделите на Ветерлин и 

Кристофершен, които постулират маркираност на акцент 1, и на Андреасон и Морен, 
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които постулират изключителната роля на полета (домени) за дистрибуцията и 

реализацията на скандинавските акценти.  

- Разглежда се въпросът за повърхнинната еквиполентност на акцентите. Демонстрира 

се с примерни криви, че такава наистина се наблюдава. Чрез йерархии от ограничения и 

типологични аргументи за пръв път се доказва, че повърхнинната еквиполентност може 

да се съчетае с дълбинна привативност. 

- За пръв път се прави обзор на маркираността на други бинарни акцентни контрасти в 

други европейски езици (древногръцки, литовски, франкските диалекти на 

нидерландски и немски, словенски, босненски-сръбски-хърватски-черногорски) с оглед 

на типологични прецеденти по отношение на въпроса за маркираността в 

скандинавската акцентология. От обзора се извличат изводи в полза на маркираността 

на акцент 2.  

- За пръв път се обсъжда от гледна точка на съвременните акцентологични теории 

тоналният датски диалект на Фелстед. Демонстрира се доминантността на акцент 2 в 

него, от която се извличат аргументи в полза на маркираността на акцент 2. 

- За пръв път се обсъжда в светлината на съвременните акцентологични теории 

тоналният акцент и стьодът в традиционните скандинавски произношения на латински 

език. Правят се първи стъпки в посока на типология на дистрибуцията на акцента в 

латинския в различни местни скандинавски традиции. 

- Въз основа на демонстрацията на паралели между скандинавските и новощокавските 

акцентни системи и с помощта на йерархии от ограничения се демонстрира 

възможността за описание на скандинавската тонална система като система с  

“лексикален акцент”, където определени морфеми привличат интонационната мелодия 

върху себе си, по подобие на новощокавския, на японския и в по-малка степен на 

руския.  
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VII. РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
 

Issues in the phonology of the tonal accents in Swedish  
and their Norwegian and Danish counterparts 

 
Vladimir Chavdarov Naydenov 

Sofia university 
Abstract 

 
The thesis treats several interconnected key issues in the phonology of the North 

Germanic tonal accents with a focus on Central Swedish. The central issue is the lexical 
specification of the accents and, in particular, the relative merit of theories specifying accent 1 
and theories specifying accent 2. Two questions connected to it are also tackled. One is the 
identity of the metrical foot used in primary stress assignment with a view to its disputed 
connections to tonal accent assignment. The other is the identity of the tone-bearing unit, 
again with a view to the possible formalizations of tonal accent assignment. The conclusions 
are reached on the basis of theoretical discussion, including the construction of Optimality 
Theoretic hierarchies, as well as experimental data.  

It is concluded that primary stress assignment is quantity-sensitive and that the most 
likely metrical foot is the moraic trochee. It is also concluded that the tone-bearing unit best 
borne out by the data is the stressed syllable. These two results support the theory of the 
lexical specification of accent 2 rather than accent 1. Apart from these two specific issues, the 
possible and attested views regarding the lexical specification are discussed in detail with a 
variety of evidence being presented and alternative solutions to various problems being 
proposed. New formalizations of the realization and distribution of the accents in various 
dialects, with a focus on Central Swedish, are developed, both under the assumptions of a 
privative and an equipollent nature of the accent contrast. As exemplifying case studies 
relevant to the choice between the competing views on lexical specification, the Danish tonal 
dialect of Felsted and the traditional Scandinavian pronunciations of Latin are discussed, and 
a survey of binary accent contrasts in various European languages is also presented. The 
possibility of an alternative account involving tone pre-linking to post-stress syllables, 
forming a typological “bridge” to languages with lexical-morphological assignment of 
culminative accent, is also highlighted. While many remaining problems are identified, the 
overall balance of evidence is argued to be in favour of the lexical specification of accent 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


