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Дисертационният  труд  е  обсъден  и  насочен  за  защита  от  Катедра 
„Български  език”  към  Факултета  по  славянски  филологии  на 
Софийски университет „Климент Охридски”

Защитата  на  дисертацията  „Българско-английско  превключване  в 
писмени текстове” пред научното жури ще се проведе на 20.04.2012 г. 
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Предмет, цел и задачи на изследването.

Емпиричен материал. Ограничения

Обект на настоящия дисертационен труд е писменото превклюване между 

български и английски език. За разлика от разговорното превключване на кода 

писменото  такова  досега  не  е  било  подлагано  на  по-задълбочено  теоретично 

изследване – това става ясно от сравнително пестеливия брой публикации на 

български език в тази област. Чрез този дисертационен труд е направен опит да 

се попълни тази празнина в социолингвистичната наука на българска почва. 

 Превключването  на  кода  е  много  важно  проявление  на  билингвизма  като 

явление.   Превключването на кода често се използва като обобщаващ термин, 

макар че някои изследователи предпочитат да боравят с различни термини.

Аз  използвам  термина  смесване  на  кодове,  за  да  обозначавам  онези 

случаи, при които в рамките на едно изречение се срещат лексикални единици и 

граматически  признаци  от  два  езика.   Изречение,  в  което  има  смесване  на 

кодове, би звучало като (1).

(1) Чета си magazine.  (Чета списание.)

В това изречение езикът-приемник  (или езикът-матрица) е български, докато 

езикът-донор, от който е заета думата magazine, e английски. Обаче това, което 

се  е  случило  в  пример  (2),  e превключване  на  кодове  –  първата  фраза  е  на 

английски,  а  втората –  на  български,  т.е.  превключването се  е  извършило на 

ниво по-високо от лексикалното.

(2)   Come  to  the  table,  вечерята  е  сервирана.  (Хайде  на  масата,  вечерята  е 

сервирана.)

Затова по-широко използваният термин превключване на кода ще бъде запазен 

за описването на случаи на непосредствено редуване на два (или повече) езика в 
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дадено дискурсивно събитие (single speech event), какъвто е случаят в (2),  както 

и за по-общи случаи на участие на два или повече езика в билингвалния дискурс. 

При  превключването  на  кода  превключеният  елемент  не  е  интегриран  в  E1; 

вместо това се наблюдава пълнo преминаване към другия език. 

Целта на дисертационния труд е да се покаже как езикът на някои медии, а 

оттам и на дадени социални групи, които са целеви за съответните медии, на 

този  етап  вече  дава  признаци  за  развитие  на  билингвизъм,  изразяващ  се  в 

превключване и смесване на кодове – процеси на редуване на два езика или на 

интегриране на един език в друг в рамките на билингвалния дискурс. Въз основа 

на това е направен извод, че в постмодерното ни общество явлението двуезичие 

вече не се забелязва само при отделни, обособили се вече професионални групи 

като  тази  на  специалистите,   занимаващи  се  с  информационни  технологии 

например.  

България  спада  към  разширяващия  се  кръг  на  разпространение  на 

английския  език  в  световен  мащаб.  Тъй  като  в  този  кръг  английският  се 

преподава повсеместно в качеството му на чужд език, един значителен процент 

от населението на тези страни развива билингвално поведение. Но въпреки че 

смесването  на  езиците  e неразривна  част  от  това  билингвално  поведение, 

обществото  често  го  възприема  в  негативна  светлина  и  като  знак  на 

лингвистичен дефицит.  В дисертационния труд аз заемам  неутрална,  клоняща 

към либерална позиция по отношение на проявата на този феномен в България и 

се  опитвам  да  опровергая  скептиците  като  заставам  зад  хипотезата,  че 

смесването и превключването на езици всъщност е резултат от развитието на 

един неизбежен процес, който се изразява в разпространението на английския 

език във все повече и различни социални сфери на живота; той е предпочетен 

пред другите езици заради ефективната му роля на международен език номер 

едно  в  една  все  по-глобализираща  се  световна  среда.  В  този  смисъл 

превключването  на  кода  в  медиите,  рекламата  и  определени  професионални 

кръгове  се  оформя  като  симптом  за  проявлението  на  един  систематичен 

феномен,  който  отговаря  на  нарастващите  езикови  нужди  на   билингвите  – 
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особено тези, които не могат да бъдат посрещнати от нито една от двете езикови 

системи, с които боравят,  взети поотделно. 

За  постигане  на  така  посочената  цел  на  изследването  са  поставени 

следните две основни задачи. Първата е да се провери какви са граматическите 

аспекти  на  този  сравнително  нов  за  нашето  монолингвално  общество 

билингвистичен  феномен  на  превключване  на  кода.  Втората  задача  е  да  се 

изследват  социо-прагматичните  страни  на  този  феномен,  а  също  и  по  какъв 

начин англо-американизирането на бита ни влияе върху чистотата на българския 

език.

Емпиричният  материал  включва  корпус  от  изрази,  цели  изречения  или 

части  от  изречения,  които  са  подредени  по  хронологичен  признак.  Базата  с 

данни се  състои от  примери както на  вече  навлезли в  българския  ежедневен 

лексикон функционално обусловени и необусловени заемки от английския език, 

така и на конкретни примери за смесване и превключване на кодове. Корпусът 

има единствено информативна функция, тъй като материалът, който предоставя, 

е  използван единствено като основа за проучване,  анализ и изводи.  Тъй като 

изследването  няма  за  цел  да  предостави  някаква  статистическа  картина  на 

фреквентността  на  употреба  и  разпространение  на  английските  неологизми, 

примерите не са подредени в определени лексикологични категории. 

Източниците са целесъобразно подбрани – лайфстайл списания, книжни и 

онлайн  издания  на  български  ежедневници  и  седмичници,  както  и  различни 

информационни сайтове.  По-голямата част от примерите са взети от списания 

„Егоист” и „1” – този избор не е случаен; той е симптоматичен за идейността на 

публицистичния продукт, който тези издания се опитват да  наложат.

За  водещ  принцип  при  организирането  на  корпуса  е  предпочетен 

лексикографския пред морфологичния, т.е.  примерите са подредени по вид на 

думата/израза, като за отправна точка е използвана терминологията, предложена 

от полския езиковед Богдан Валчек (итиран от Христина Панталеева в статията 

си в сборника „Българският език през XX век“).  Той класифицира заемките по 

начин, който ми се струва напълно приемлив за приложение и по отношение на 

земките, в частност на англицизмите, в българския език. В първата група той 
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разпределя  функционално  обусловените  англицизми,  т.е.  мотивираните 

такива от номинационните потребности на езиковата общност. Така в тази група 

биха намерили място относително отдавна навлезли в българския лексикон думи 

като  компютър  и  сандвич.  Втората  група  е  тази  на  функционално 

необособените, немотивирани англицизми, тези, които са „извикани от модата 

и снобизма“.  Тази група набъбва все повече по обем; към нея бихме могли да 

отнесем такива често употребявани англицизми като пиар, промотирам, бадж, 

флайър, лейбъл  и т.н.

         Анализът  на  фактите  от  проведените  проучвания  е  дотолкова 

социолингвистичен,  доколкото  стремежът  е  бил  да  се  разгледа  езика  на 

определена  социална  група  и  да  се  намери  корелация  между  обществената 

структура и организацията на нейната реч. 

   Като автор търся отговор на въпроса кое кара човек да превключва и да 

смесва кодовете и доколко този феномен е в зависимост от обстоятелствата на 

ежедневното общуване, на социалната среда, и доколко се регулира от личната 

мотивация.  Направен  е  изводът,  че  в  писмения  езиков  материал  има  силно 

изразено колективно отношение към английския език, което бива демонстрирано 

в употребата на елементи, граматически конструкции и модели. 

От друга страна анализът е и лингвистичен дотолкова, доколкото изследва 

формите и степените на морфологично изменение на българския език по пътя на 

нагаждане на двете системи в системата на един лингвистичен дискурс, т.е. на 

този на основния език, на който се провежда комуникацията. 

Като  се  има  предвид,  че  направените  изследвания  в  областта  на  ПК в 

писмени  текстове  и  реалното  им  приложение  са  малко  на  брой  не  само  в 

България,  но и  в  световен мащаб,  така представеното изследване също няма 

претенцията да бъде изчерпателно, най-малкото защото все още е във фазата на 

описание  и  търсене  на  обяснения.  Тъй  като  корпусът  обхваща  описани 

превключвания  и  смесвания  само  в  няколко  издания,  логично  е  да  се 

предположи, че и кръгът на авторите и читателите е със специфичен облик  и с 

органичен  обхват  (което  става  ясно  и  самите  тиражи).  Оттук  произтичат  и 
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сравнително  ограничените  цели  на  изследването,  а  също  и  не  напълно 

представителните резултати.

На първо място проблем представлява терминологията, тък като все още 

няма стандартизиран жаргон за описание на изследваните явления в тази област 

на социолингвистиката и изследователите свободно боравят с различни термини, 

денотиращи еднакви явления, процеси и структури. 

Второ,  липсата  на  единодушие  сред   лингвистите   по  отношение  на 

ограничителните  условия  в  граматическите  и  синтактични  структури  на 

явлението води до несигурност в достигането на каквито и да е обобщаващи 

изводи по отношение на която и да е двойка езици, ангажирани в билингвалния 

дискурс.      

Третото  голямо затруднение идва от факта, че все още не са установени и 

границите  между   променливите  социални  фактори,  стилистичните 

характеристики и синтактичните правила по отношение на ПК. 

Поради така  изброените  причини,  а  и  поради   сравнително  ограничения 

избор от  източници, за което споменах по-горе, на заключенията, направени тук, 

им липсва солидност и изчерпателност и затова са далеч от претенцията да бъдат 

считани за универсални.

 

Структура на дисертационния труд

Изследването е организирано в три главни части. Уводната  първа част, 

включваща глави 1,  2,  3  и 4,  представя понятийната и историческа рамка на 

изследването.  На  първо  място  се  уточнява  природата  на  езиковия  контакт, 

изброени  са  различните  видове  езиков  контакт.  Благодарение  на 

глобализационните процеси, започнали в края на 20-и век, честотата и обхватът 

на  подобни  езикови  контакти  са  достигнали  размери,  непознати  досега. 

Комуникацията  между  говорещите  различни  езици  довежда  както  до 

психологически промени при отделния индивид, така и до промени в речта като 

цяло. Ситуациите на езиков контакт са обект на две, често противопоставящи се 

сили  –  нуждата  да  се  постигне  комуникативна  ефективност  за  целите  на 
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общуването (динамичност на приспособяването) и нуждата да се запази ясното 

съзнание за групова принадлежност (групова лоялност).  

Тъй като ПК е едно от измеренията на контактологията като лингвистичен 

дял,  но  също  е  и  явление,  тясно  свързано  и  произтичащо  от  различни 

билингвистични  практики,  е  направено  разграничение  между  предмета  на 

изследване  при  билингвизма  и  контактологията,  както  и  между  понятията 

билингвалност и  билингвизъм.  По-нататък  следва  още  едно  разграничаване 

между  индиувидуалния  билингвизъм  и  социалния  такъв,  което  в  случая  е 

задължително поради факта, че изследването се фокусира върху характерните 

особености  на  социалния  билингвизъм  като  характерна  черта  на  определен 

социолект в рамките на общество, което по принцип е монолингвално.

При неизбежното споменаване на явлението диглосия, съм се придържала 

към  ограничената  дефиниция  на  Фъргюсън;  той  описва  диглосията  като  вид 

билингвизъм  в  дадено  общество,  при  който  единият  от  езиците  се  счита  за 

високопрестижен, а другият – за лишен от престижност (Ferguson 1972), като, 

съизмерявайки го с билингвалността, изтъквам факта, че билингвата  разполага с 

по-голям избор, когато трябва да реши кой език да използва в дадена ситуация. 

При воденето на обикновен разговор американецът от мексикански произход ще 

използва или испански или английски в зависимост от събеседника. Това идва да 

покаже, че функциите на английския и испанския не са така специализирани и 

неизменяеми, каквито са функциите, изпълнявани от класическия и диалектния 

арабски.

Повишаването на социалния статус е сред важните фактори при избора на 

език. По същата причина, поради която двама билингви ще сменят езика, за да 

включат в разговора си монолингвa, те биха могли и да изберат такъв език за 

комуникацията си, с който целенасочено да изключат някого от разговора. 

Защо обаче ставаме билингви (при условие, че не сме родени такива, т.е. в 

семейството  на  разноезични  родители)?  Когато  говорим  за  двуезичие  в 

границите на България, трябва винаги да помним, че то се е развило в резултат 
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на силната англофонска ориентация на страната ни през последните 15 години. В 

този случай казваме, че английският език у нас се разпространява в качеството 

си на допълнителен език. Когато налице е такъв вид билингвизъм, родният език 

върви по една писта в съзнанието на индивида, а вторият, „допълнителен” език 

се получава като резултат на вътрешен синхронен превод.  Тогава говорим за 

т.нар.  преводен метод, при който вторият език е метаезик,  а хората, които го 

употребяват,  определяме  като  несвободно  говорещи  билингви,  т.е.  те  са 

индивиди, които притежават достатъчно знания и умения по чуждия език, за да 

общува успешно на него, но въпреки това са считани от другите, а и от самите 

себе  си  за  владеещи  езика  на  ниво,  което  не  ги  приравнява  до  това  на 

естествените му носители. 

Няколко са основните причини, поради които даден индивид решава да 

научи   втори  език.  Хората  най-често  започват  да  изучават  чужд  език  с 

презумцията,  че  той  ще  им  бъде  от  полза  в  ежедневието.  Връзката  между 

превръщането на индивида в билингва и трудовата заетост е особено очевидна, 

когато говорим за емигрантите по света. Друга основна причина за ставането на 

билингва  на  по-късен  етап  от  живота  и  която  често  се  пренебрегва,  но  е  от 

особена важност поне за това изследване, е, че излагането на външни битови и 

културни модели става причина за това отделни индивиди или цели социални 

групи  да  променят  начина,  по  който  възприемат  собствения  си  свят.  Тоест 

превръщането в билингва може да бъде само част от процеса на промяната на 

самовъзприемане и самоекспресия. Връзката между  билингвалността, избора на 

език и културната идентичност при билингвата е много сложна и се обуславя от 

редица фактори. От все още малкото експериментални доказателства става ясно, 

че тази взаимовръзка между билингвалността и социалната идентичност зависи 

от  възрастта,  на  която  човек  става  билингвален,  a също  и  от  някои 

психологически  и  социални  фактори.  Тази  връзка  е  реципрочна.  А  дали 

различията  в културната идентичност ще бъдат толерирани от общността или 

не, зависи от самата общност.  

Основен момент от тази първа част на дисертационния труд заема главата, 

в която се проследяват езиковите влияние върху българския език през вековете. 
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В  българския  има  заемки  от  гръцки,  латински,  турски,  персийски, 

черковнославянски и руски, както и от повечето западноевропейски езици. 

Трета глава е посветена на ПК  като обект на изследователския интерес на 

лингвистите.  Тук са  споменати пионерите  в  тази  област  -  Блом и  Гъмперс  - 

първите, които запалват искрата на интереса към ПК  в края на 60-те години на 

миналия век (Blom & Gumperz 1972). След време социолингвистите започват да 

обръщат внимание и на граматичната страна на ПК като езиково явление. Най-

същественото постижение на пионерите в тази област е, че установяват, че като 

всяко  друго  лингвистично  явление  и  ПК   се  ръководи  от  правила,  а  няма 

характер на случайна проява. Това важно откритие поставя основите на цяла 

програма за  лингвистичен анализ,  чиято цел  е  да  обхване  всички  възможни 

езикови  ограничения.  Скоро  литературата  за  ПК  преминава  от  разглеждане 

ограниченията  на  дескриптивно  ниво  на  теоретично  такова,  тъй   като 

синтактиците, работещи индивидуално  през 70-те години на 20-ти век  върху 

т.нар.  Разширена  стандартна  теория  (Extended Standard Theory),  описват 

ограничителни правила при трансформациите,  фразеологичните структури и 

повърхнините  структури  (Newmeyer 1986).  В  този  смисъл  езиковото 

ограничение  се  отнася  към  система  от  лингвистични  правила;  то  е  част  от 

нашата езикова компетенция и е заложено в самата граматична система. 

Съществуват, разбира се, и теории, отричащи наличието на каквито и да 

е  ограничения  при  превключването  на  кода.  Например  Джеф  МакСуон 

(MacSwan 1999), опирайки се на Минималистичната програма на Чомски от 1995 

г.,  твърди,  че  нищо  освен  правилата  на  смесените  граматики  не  ограничава 

превключването  на  кода.  Според  него  ние  пренебрегваме  различията  между 

езиците  за  сметка  на  дадена  лингвистична  теория.  Oт  гледна  точка  на 

минималистичния  подход  това,  което  ни  се  струва  като  конфликт  между 

специфичните езикови условия, е всъщност само конфликт на ниво лексикални 

признаци. Селективната ни система подбира единици  и от единия и от другия 

лексикон, а може и от двата едновременно и по този начин получаваме модела 

на  ПК.  Въпреки  че  досега  са  били  проведени  много  проучвания  върху 

граматическите несъответствия, породени в процеса на ПК, МакСуон търси да 
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ги  обясни  посредством  несъответствия  в  лексикалните  условия,  а  не 

посредством „засечки”, получили се в специфичните механизми на самия процес 

на ПК. Голямото предимство на неговите разработки е, че според тях другите 

теории за ПК не се осланят на цялата емпирична фактология и, което е особено 

впечатляващо,  МакСуан  твърди,  че  всички  примери  за  ПК  могат  да  бъдат 

обяснени с помощта на средствата, с които борави всяка една монолингвистична 

база данни.

В  отделна  подглава  е  обърнато  внимание  и  на  българските  имена, 

занимаващи се с изследване на билингвизма и превключването на кода.

Моделът за матричната езикова рамка –  MЕР (Matrix Language Frame - 

MFL) на  Майерс-Скотън  и  колегите  й  обаче  е  научният  подход,  който 

заслужава най-голямо внимание, тъй като именно този модел служи за една  от 

теоретичните основи на това изследване.

В края  на  първа  част  са  описани критериите  за  разграничаване между 

лексикалното  заемането  и  превключването  на  кода  (фонологична  адаптация, 

количественост и фреквентност).  Изследванията върху превключването на кода 

може да се приемат като част от по-всеобхватното изследване на заетите думи, 

тъй  като  способността  на  владеещите  два  езика  да  използват  лексикални 

единици  и  от  двата  си  езика   се  счита  за  отправна  точка  на  лексикалното 

заемане.  Значителен напредък в разрешаването на проблема “превключени думи 

срещу  заемки”  е  направен  през  1998  г.,  когато  започва  да  се  прилага 

количествената  социолингвистична  методология.   За  Майерс-Скотън  обаче  е 

важно само дали въпросната дума е навлязла в монолингвистичния лексикон на 

езика-приемник.  Ако  думата  се  използва  изключително  само  от  билингвите, 

значи тя е превключена форма. Точно този критерий използвам като отправна 

гледна точка и за моя анализ във втората част. 

Втора  част,  обхващаща  глави  5,  6,  7  и  8,  описва  конкретните  методи, 

използвани в изследването. Емпиричният материал е представен и анализиран от 

граматическа гледна точка. За да обясня структурната страна на превключването 
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на  кода,  съм  използвала  т.нар.  Рамков  модел  на  езика-матрица1 на  Каръл 

Майерс-Скотън от 1997 г., както и неговото допълнение - модела 4-M от 2000 г. 

Неразширената версия на МЕР се базира на два основни принципа: Принципа за 

морфемен  ред,  според  който  морфемите  в  билингвистичния  елемент  от 

изречението се подреждат спрямо граматичния ред, установен от езика-матрица, 

а също и Принципа за граматичните морфеми, според който всички граматични 

морфеми (т.е. морфемите, които служат за образуване на различните форми на 

една дума и са носители на граматическите значения) се предоставят от езика-

матрица в което и да е  изказване със смесен характер. 

В контекста на Принципа за морфемен ред българският език в качеството 

си на матричен език в изследваните смесени текстове е този,  който определя 

реда  на  елементите  в  смесените  (МЕ+ВЕ)  конституенти,  когато  в  тях 

инсерираните елементи от внедрения език (английския) са единични лексеми.  В 

контекста на Модела М-4 и Принципа за граматичните морфеми пък съществува 

фундаментална разлика при дистрибуцията на функционалните и  елементи в 

смесените текстове като най-съществената черта е, че не идват поравно от МЕ и 

ВЕ.  Българският  език  е  този,  който  по  принцип  предоставя  всички 

граматическите морфеми в един смесен (МЕ+ВЕ) текст като в малки изключения 

(най-вече в примери на двойна морфология) английският е носител на някои 

ранни  граматически  морфеми.  Предоставянето  на  външни  морфеми  обаче  е 

изцяло привилегия на българския език

Целта  на  граматическия  анализ  е  да  покаже  как  точно  английските 

елементи са интегрирани в българската морфологична и синтактична система. 

Друга  изследователка  задача  е  да  се  демонстрира  как  дадени  граматически 

характеристики  на  английския  език  водят  до  фактически  промени  в 

повърхнинната морфологична структура на българсия език.

              В тази част от най-съществено значение е подробният анализ на 

българско-английското смесване на кодове. На първо място се изяснява ролята 

на  на  еквивалентността/конгруентността  между  граматическите  категории  на 

1 Matrix Language Frame Model. 
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английския и българския език за извършването на смесване на кодове. Терминът 

граматическа  еквивалентност се  използва  в  настоящето  изследване  за 

означаване  стремежа  към  постигане  на  еквивалентност  между   граматически 

категории  (или  класове  думи)  на  два  различни  езика  от  парадигматична  и 

синтагматична  гледна  точка.  Парадигматричната  еквивалентност  се  проявява 

тогава,  когато  граматическите  категории  на  два  езика  са  подобни  или 

еквивалентни, докато синтагматичната еквивалентност  обозначава сходството  в 

словореда. Интензивността на смесването и превключването на кода между два 

езика: а) се завишава на места, в които въпросните категории са еквивалентни и 

в  синтагматично,  и  в  парадигматично  отношение,  б)  се  ограничава,  когато 

единият вид еквивалентност липсва, и в) се блокира, когато нито един от двата 

типа еквивалентност не е налице.2

В  своя  анализ  допускам,  че  ПК  и  СК  са  мотивирани  по-скоро  от 

семантико-прагматичните разлики, но също и от граматическите прилики между 

езиците.  В  (3)  например  не  е  възможно  точно  да  се  предаде  на  български 

конкретното конотативно значение  на  английското отглаголно съществително 

making,  с  което  е  използвано  тук,  а  именно  ”процесът  на  правенето  на  една 

филмова продукция – от първоначалната идея, през написването на сценария, 

кастинга,  заснемането  на  отделните  сцени,  монтажа,  дистрибуцията  и 

представянето на крайния резултат на публиката”.

(3)  bTV ни показва мейкинга на две ромски сватби.

Ето  защо  именно  семантико-прагматичните  различия  между  making  и 

българския  му  еквивалент  са  мотивирали  превключването.  Според  Майерс-

Скотън  и  Джейк  това,  което  се  случва  при  производството  на  смесен  код  в 

границите на едно изречение,  е,  че „лексикалната морфема от ВЕ (внедрения 

език) се вмъква в граматическата рамка,  подготвена от МЕ (матричния език). 

Оценката  на  степента  на еквивалентност  между ВЕ-морфемата  и  съответната 
2 За  илюстрация  на  б)   можем  отново  да  дадем  пример,  в  който  се  наблюдава  случай  на  двойна 
морфология: Give me the леда.  Проявата на подобни случаи на МК обаче е силно ограничена поради 
факта, че категорята определителен член съществува и в двата езика, но в българския той винаги е в 
задпоставена позиция, докато в английския предхожда същестителното или именната група. 
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такава в МЕ е  част от този процес” ( Myers-Scotton and Jake 1997:27). Затова ВЕ-

елементът е този, който бива подлаган на теста за сходство, а не МЕ-елементът. 

Причината,  поради  която  еквивалентността,  както  на 

лексикално/прагматично, така и на граматично равнище, трябва да се вземе под 

внимание, е наблюдението, че когато нивото на граматическа еквивалентност не 

е достатъчно, определени структури или биват отбягвани или считани за съвсем 

невъзможни  при  смесване/превключване.  Поради  това  билингвите  понякога 

използват стратегии на компромиса, каквато стратегия, например,  е вмъкването 

на цели ВЕ „острови” в конструкцията на МЕ-изречението.

(4)       Болестите избиват на повърхността при stand by режим на тялото.

По-голямата част от английските вмъкнати елементи са единични конституенти, 

които проявяват склонност да участват в структури от типа a – б - a (където б е 

вмъкнатият елемент). Фрагментът, предшестващ б и този, който го следхожда, са 

граматически свързани. 

Друга характеристика на превключените елементи е, че те са самостойни 

думи,  но не и служебни думи.  Всички заети служебни думи са  част от цели 

изрази, както е в (5), и никога не се срещат самостоятелно

(5) Блондинките by default са “пълни кучки”.

Вмъкнати  изрази  като  by default в  (5)  Майерс-Скотън  нарича  ВЕ 

“острови”. Когато подобно смесване на кодове е налице, това значи, че двата 

езика се преминали през процеса поотделно в участъци, наречени „острови”. 

Три  са  възможните  комбинации,  както  вече  бе  споменато  по-горе:  ВЕ 

„остров”,  МЕ  „остров”  и  смесен  тип  –  МЕ  +  ВЕ.  Според  МЕР  вмъкването 

отговаря на смесения МЕ + ВЕ тип „остров”, редуването – на ВЕ „острови”, а 

конгруентната лексикализация е близка на идеята сложен/комбиниран МЕ.
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В цялата шеста глава се описва механиката на смесването на кодове като се 

разглежда интегрирането на отделни английски думи от различни класове на 

речта в българското изречение:

Анализът  на  корпуса  показва,  че  най-висок  е  процентът  на  вмъкнатите 

английски  съществителни  имена  и  цели  NP-фрази.  Тези  инсерирани  чужди 

елементи  са  изключително  или  единични  съществителни  лексеми  или  фрази, 

съставени от модификатор, който е или съществително или прилагателно име 

плюс опорна дума.

(6) Серена и Венъс Уилямс са такива hard-liner-и.

(7)  През лятото му минават не една и две селебрити гърлс.

Честотата, с която английските съществителни и именни фрази се вмъкват 

в българските конструкции, може да се обясни с парадигматичното сходство на 

категориите в двата езика. Процесът допълнително се улеснява и от наличието 

на  синтагматична  еквивалентност,  тъй  като  и  в  двата  езика  афиксите  за 

множествено число са следпоставени, а детерминаторите по правило предхождат 

опораната дума в именната фраза. Проблем тук предствлява съгласуването по 

род,  тъй  като  при  „безродовите”  езици  съществителните  нямат  присъщ  им 

граматически род. Фактът, че на тези безродови иначе съществителни от ВЕ им 

бива приписван род от носителите на МЕ, е безспорен, тъй като определенията, 

които участват в словосъчетания с тези съществителни, определено проявяват 

съгласуване по род.

 (8) След всяка част на своето one man show […]

Разгледани са различните комбинации при  съгласуването по род:

- когато опорната дума в именната фраза е английскa;

- когато опорната дума в NP е българска. 
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 Aнглийските прилагателни имена в атрибутивна позиция без проблеми 

функционират в граматическата среда на българското изречение – най-вече под 

формата на ВЕ „острови” в ролята на модификатори, предхождащи английски 

съществителни.  Дялът  на  превключените  от  английски  прилагателни  е 

значително  по-малък  в  сравнение  с  този  на  съществителните,  макар  че  и  по 

отношение  на  тази  категория  двата  езика  демонстрират  висока  степен  на 

еквивалентност  и  по  парадигматичната  и  по  синтагматичната  ос.  Както  в 

английски,  така  и  в  български  прилагателните  могат  да  заемат  атрибутивна 

позиция (като модификатори  на съществително)

(9)  […] което никак не подхожда на high персони,

а също и предикативна такава:

(10)  Новият интериор на Червило е много fashionable.

Анализът на инсерирането на английски нефинитни  глаголни форми в 

български  изречения  от  корпуса  отново  е  извършен  от  гледна  точка  на 

наличието на граматическа конгруентност. Това е така, защото според Майерс-

Скотън „наличието на достатъчна конгруентност между граматическите системи 

при  различните  езици   представлява  проблем  по-скоро  по  отношение  на 

глаголите,  отколкото  на  съществителните  имена”  (Myers-Scotton 2000:76). 

Причината,  която  тя  изтъква,  е,  че,  въпреки  че  глаголите,  също  като 

съществителните,  са  сходни  като  категория  в  различните  езици,  те  са  и 

„[+концептуално активирани] и [+задаващи тематични роли]”, поради което и 

носят повече „синтактичен багаж”. Това „бреме” ги прави по-малко годни да се 

интегрират  морфологично  в  приемния  език  (Myers-Scotton 2000:76). 

Представени  са  примери  най-вече  на  глаголи,  интегрирани  в  синтетични 

конструкции,

(11)  [...] Предпочитам да ъпгрейдвам себе си, инвестирайки в нови дрехи.
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както и в перифрастични такива:

(12)  Жертвата  […]  докато  е  addicted,  тя  вярва,  че  болката  е  по-

добродетелна от удоволствието.

 Става  ясно,  че  вмъкването  на  лексеми  от  Е2  (английския  език)  е 

доминантен модел при струкурирането на смесени текстове. В тях обаче могат 

да се появят само определени лексикални морфеми. Това е така, понеже според 

Блокиращата  хипотеза  (Myers-Scotton 1993b)  блокиращ  филтър  спира  онези 

лексикални  морфеми,  които  не  са  еквивалентни/конгруентни  със  съответните 

български  такива  по  отношение  на  трите  нива  на  абстракция,  засягащи 

субкатегоризацията:  морфемите   а)  трябва  да  имат  еднакъв  статут  и  в  двата 

езика;  б)  трябва  да  приемат  или  приписват  едни и  същи тематични  роли;  в) 

трябва да имат еквивалентни дискурсивни и прагматични функции. 

Отклоненията от моделите на СК могат да бъдат обяснени с влизането в 

действие  на  т.нар.  стратегии  на  компромиса,  чиято  цел  е  да  се  избегне 

несъвместимостта между свойствата на инсерираната лема и тези на матричния 

език като цяло. Една от най-използваните подобни стратегии е създаването на 

ВЕ „острови”, капсулиращи нееквивалентните лексикални елементи.

Анализът на част от примерите в корпуса показва, че процесите на ПК и 

СК са довели в някои случаи до междуезиков трансфер на морфо-синтактични 

конструкти  на  повърхнинно  синтактично  ниво,  т.е.  на  нивото  на  реално 

съществуващия  синтаксис.  Билингвалните  индивиди  проявяват  склонност  да 

трансферират от английски език не само лексикални единици, но и прагматични 

употреби. Появата на подобни корвергентни форми се определя както от психо-

лингвистични  фактори,  така  и  от  много  важният  фактор  икономичност: 

билингвите  редуцират  броя  на  синтактичните  варианти,  стремейки  се 

посъзнателно към структури, които са възможно най-икономични. В този смисъл 
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на конвергенцията при построяване на смесени текстове трябва да се гледа най-

вече като на стратегия за опитмизация на билингвалния дискурс. 

Ортографските проблеми при производството на превключена лексика са 

дискутирани подробно в  осма  глава.   Пишещият  билингва  използва  две  или 

повече графични системи, ако природата на езиците го изисква, за да предаде 

превключването  на  кодове.  Това  води  до  проява  на  явлението  синхронна 

диграфия,  при  което  две  писмени  системи  се  използват  едновременно  за 

нуждите на един език. Латинската азбука е често използвана в ежедневието (в 

мейлове,  текстови  съобщения  и  чатове  най-вече),  макар  че  не  съществува 

единна стандартизирана транскрибционна система, която да регламентира тази 

употреба. Така например, една и съща българска дума може да се изпише по 

няколко различни начина с помощта на латиницата: bjagam/ byagam/ bqgam. 

Интерес  представлява  обаче  и  огледалната  страна  на  диграфията  –  а 

именно, когато се пише на английски език с кирилски знаци, което се среща 

доста често в примерите от корпуса. Оригиналната дума/фраза се използва по 

два основни начина – английският оригинал се изписва с латиница:

(13)  Самотата е фашън.

Съществуват обаче и междинни варианти на употреба:

(14 ) […] очаква се looser-ът в двойката да се вземе в ръце.

Разгледани са още такива проблеми като колебанията в транскрипцията 

при побългаряването на английското произношение, разделното, полуслято и 

слято изписване на английската основа и българската флексия.  

В третата част на дисертационния труд, обхващаща главите 9, 10, 11 и 12, 

се  разглеждат  социо-психологическите  аспекти   на  българско-английското 

кодово превключване. 
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Разработената  от  Хауърд  Джайлс  и  колегите  му  Джъстин  и  Никълъс 

Купланд  (Giles,  Coupland &  Coupland,  1991)  Теория  на  комуникативното 

приспособяване  (Communication  Accommodation  Theory)  е  предпочетеният 

модел,  с  помощта  на  който  да  се  обясни  на  социо-психологическо  ниво 

превключването и смесването на кодове в примерите от корпуса.  Случаите на 

превключване и смесване на езикови кодове често сигнализират за наличието на 

допълнителни, метафорични нива на значението, тясно свързани с темата и/или 

други аспекти на текста. За да може успешно да се предадат тези допълнителни 

нива на значението, авторът трябва да разчита на това менталните настройки на 

читателя  да  съвпадат  с  неговите.  Пoнеже  ТКП  е  теория,  ориентирана  към 

адресатите,  задачата  й  е  да  „легализира”  ПК  като  начин  за  постигане  на 

ефикасна  комуникация,  а  също и  на конкретни прагматични цели.  Хората  се 

опитват да нагодят стила си към този на другите с цел да спечелят одобрение, да 

повишат комуникативната ефикасност и не на последно място, за да поддържат 

позитивна социална идентифицираност и солиданост с тези,  с  които общуват 

(или по-точно желаят да общуват!) 

В десета глава се коментира употребата на английския език в българските 

сфери  на  елитност.   Без  значение  дали  са  възприемани  като  символ  на 

модернизация или имат други функции,   използването на два езикови кода е 

характерна черта на речта на  елитните групи  или на онези групи индивиди, 

които се ползват с по-висок социален и икономически статут в респективните си 

общности. Смесването на кодове е езиков модел, който индивидите използват 

като идентификационен знак – поведенчески модел.  С течение на времето обаче 

този модел е много вероятно да започне да оказва влияние не само върху речта 

на отделния индивид, а и на носителите на езика като цяло, защото смесването 

на  кодове  може да  доведе  не  само  до  разширяване  на  речниковия състав на 

езика-приемник,  но  и  до  появата  на  нови  граматични   свойства.  В  България 

обаче в  никой случай не може да се  говори за  склонност към функционална 

диференцираност на двата езика и приписването им на „висок” и „нисък” статут, 

освен може би с изключение на училищата и висшите учебни заведения, в които 
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английският е основен език за комуникация и при провеждането на академична 

дейност (Американски Университет в Благоевград, Американски колеж в София 

и др.)  

В единадесета глава се акцентира върху промяната на комуникативната 

стратегия  на  медиите,  която  се  изразява  най-вече  в  старанието  да  се 

„институционализира”  влиянието  на  разговорната  реч  като  се  допускат 

типичните за нея изразни средства да навлязат в територията на кодифицираната 

стилистика,  пренебрегвайки  по  този  начин  изискванията  на  речевия  етикет, 

какъвто беше познат преди 1989 г.  Голям процент от медийните публикации 

придобиват  черти,  характерни  за  устния  дискурс,  една  от  отличителните 

характеристики на който е  тенденцията  да  се  превключват  и  смесват кодове. 

Направен е изводът, че  промяната в комуникативните стратегии на медиите е 

проявление  на  социо-психологическите  процеси,  описани  от  ТКП – 

привличане  на  подобни  модели,  социална  размяна,  социална  реакция, 

междугруповo обособяване. В стремежа си обаче да нагоди стила си към този на 

междуличностното общуване,  стимулирайки по този начин „по-икономични и 

перспективни словообразувателни способи, продуктивни неологични процеси и 

[...] нов тип номинации, „медийната реч всъщност се е превърнала в провокатор 

на процес на повлияване с обратен знак, като „влияе не само върху езиковите 

норми, но определя и насоките на тяхното развитие.” (Бояджиев 2008: 7).

В  последната,  дванадесета  глава,   се  говори  за  английския  език  като 

приемащ функциите на официален корпоративен език в България. Това е така, 

тъй като в много сектори професионалната терминология е на английски, което е 

предпоставка за естествения избор на езика като средство за ежедневна писмена 

комуникация.  На този етап са приложени и резултати от анкета със служители 

от три фирми с международно участие, чиято цел е да се проучат аспектите и 

пропорциите на употреба на английския език на работното място въз основа на 

самооценката на служителите, чийто роден език е различен от английския. 

Функциите на английския в българския език са видимо по-различни днес 

отколкото бяха преди 20 години. Например английският все повече се налага в 

академичните среди,  ролята му на работното място става все по-значима, а от 
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няколко години е залегнал в учебната програма на началните класове в много 

училища в страната; той е основният език, на който се води преподаването в 

няколко  средни  специализирани  училища  в  страната,  както  и  в  един 

университет.

Това,  което  представлява  трудност  пред  изследователите,  е  по  какъв 

начин да бъде дефинирано настоящето положение на английския по отношение 

на българския език.  За употреба на термина „диглосия” и дума не може да става 

предвид моментните социолингвистични обстоятелства. Въпреки че от повечето 

хора  в  България  не  са  изисква  да  използват  английски ежедневно  (всъщност 

броят  на  участниците  в  елитните  социални  сфери  е  сравнително  малък), 

престижът и присъствието, както и нуждата от  английския, при това не само в 

рамките  на  българските  елитни  сфери,  е  наложително  условие  за  неговото 

усвояване. И въпреки че българското общество не може да се характеризира като 

общество, което се намира във фаза на лингвистична промяна (language shift), 

високият статут,  който английският език си извоюва през последните двайсет 

години в качеството си както на език за международна комуникация,  така и на 

комуникативен код в много елитни сфери, може да се окаже особено важен в 

премоделирането на лингвистичния климат, подготвяйки го за езикова промяна, 

а  оттук  и  за  промяна  в  неговите  употреби   през  следващите  десетилетия. 

Всъщност  модерният  български  език  бележи  известна  едностранчивост  в 

развитието си,  понеже се развива главно в утилитарна посока,  което води до 

диференциране вътре в самия него. Затова има известно основание за следната 

хиопотеза:  в България от десетина години насам има предпоставки за създаване 

на социално разделение на база езикова компетенция, което разделение обаче не 

е  между  хора,  говорещи  различни  езици,  нито  между  различни  езици, 

използвани в различни социални ситуации, а между носителите на един и същ 

език. Така езикът се превръща в белег на разделения в идентичността вътре в 

обществото.
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Заключение

В този дисертационен труд са представени двете страни –  граматическа и 

психо-социална на едно сравнително ново за България лингвистично явление – 

превключването и смесване на кодове в писмената реч  и да демонстрирам как 

ПК е връзката между лингвистичната форма и езиковата употреба като социална 

практика. 

ПК е  комуникативна  стратегия,  която  говорещият/пишещият  прилага  с 

цел реализaция на комуникативни си цели. Проучваният в областта показват, че 

ПК е  естествен по своя  характер езиков феномен,  който,  въпреки че е  често 

срещан в световен мащаб, все още не е проучен напълно (особено в писмените 

текстове!) и вече 30 години продължава да бъде сериозно предизвикателство за 

социолингивстите.

От граматическа гледна точка това изследване се опита да отговори на два 

въпроса: 1) Има ли универсална граматика, която управлява процеса на ПК? и 2) 

Кои  са  граматическите  параметри  на  българско-английското  превключване  и 

смесване на кодове в писмени текстове?  При анализа на печатни текстове от 

корпуса  прилагането  на  Модела  на  матричната  езикова  рамка  показа,  че 

писменото превключване следва приблизително същите синтактични модели, на 

които се подчинява и разговорната му версия. 

От  социолингвистична  гледна  точка  ПК  беше  идентифицирано  като 

средство за постигане на социална солидарност и за демонстрация на афилиация 

към конкретна социална група. 

Беше  изказано  предположение,  че  на  ПК  трябва  да  се  гледа  като  на 

лингвистично предимство, а не на недостатък в комуникативния процес.  Това е 

така, тъй като ПК позволява на билингвите да изразяват по един по-ефективен 

начин отношения, нагласи и настроения. 

Стана ясно,  че  широкото навлизане на английския език във все  повече 

сфери  на  социалния  живот  в  България  е  резултат  от  необратими процеси  от 

социален  и  икономически  характер.  Изглежда,  че  в  основата  на  стремежа  и 

желанието на хората да използват езика, който се асоциира с властта и престижа, 
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е залегнал универсалният мотив за постигане на икономически и социален успех 

в живота.  Езиците стават мощна притегателна сила тогава,  когато редовно са 

експлоатирани в медиите (радио, телевизия, интернет) и когато в един момент 

световният бизнес и научен елит заговори на тях. Такъв език е английският. С 

този  език  си  служи  и  рекламната  индустрия  в  световен  план.  Компаниите, 

ангажирани  в  този  бизнес,  продават  продукти,  използвайки  безпогрешната 

стратегия  на  асоциирането им с  удобни  за  целта  и  много  популярни  образи. 

Медиите,  като  проводник  на  модерния  консумеризъм,  изграждат  определени 

стереотипи на социално поведение,  известни като лайфстайл,  което хората са 

склонни да възприемат като свое.  Освен това те съзнателно или не са склонни 

да  копират  не  само манерите,  дрехите,  стила на живот  и  пр.  на  хората или 

групите от хора, с които се асоциират (или желаят да се асоциират), те попиват и 

езиковия  стил.   Оттук  и  предположението,  че  ПК,  бидейки  една  от  най-

съществените отличителни характеристики на билингвалния дискурс, е социо-

психологически  детериминирано  езиково  явление,  тъй  като  се  проявява 

изключително в езиковия стил само на определена социална група в България – 

тази  на  високообразованите,  млади  и  с  добра  професионална  реализация 

билингви. И понеже т. нар. лайфстайл-списания  отразяват огледално културата 

именно на тази група, затова и ПК е атрибут на езиковия стил, на който те се 

списват. 

Въпреки  че  билингвизмът  и  харакетризиращите  го  изяви  са  все  още 

социално ограничено явление в България, вече се наблюдават черти и структури, 

характеризиращи  езикова  промяна.  Тъй  като  това  явление  неизбежно  ще  се 

развива и е възможно да разширява обхвата си по отношение на граматичната 

структура и лексикалния състав на съвременния български език, важно е да се 

проумее,  че  е  невъзможно  то  да  бъде  изкуствено  ограничено  посредством 

законови  мерки.  Разбира  се,  съществува  известен  проблем  заради 

безконтролното нахлуване на излишни чуждици, които се употребяват предимно 

неуместно, със значение, което не се познава, с единствената цел говорещият да 

блесне със знанията си и “западната” си култура. Заливането ни с американски 

езикови  клишета,  които  всъщност  представляват  мисловни  клишета,  които 
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подреждат мисленето в определена схема, може да се превърне в един момент в 

сериозен интелектуален проблем. Моето лично предположение в тази насока е, 

че създаването на ефективни програми по чуждоезиково обучение би могло да 

доведе до относителна езикова стабилизация, само ако се вземат предвид такива 

важни фактори за формирането на всяка една национална езикова ситуация като 

социална и личностна мотивация  и начин на мислене. Трябва да се вникне в 

начина,  по  който  функционират  тези  общи  мотивационни  модели,  за  да  се 

повлияе   креативно  първо  върху  цялостната  мотивационна  структура  на 

обществото, за да се постигне след това някакъв ред и консенсус по отношение 

на моделите на езиковата промяна. 

Въпреки  че  представеното  изследване  далеч  няма  претенцията  да  даде 

фундаментален и генерализиращ преглед на изследваното явление, то все пак 

има  потенциала  да  се  развие  и  по-нататък,  концентрирайки  се  върху  такива 

проблеми като например как да се използва теорията за ПК, за да се направи 

връзка между макро-нивото на социалната действителност и микро-нивото на 

класовата комуникация с цел да се оптимизира учебната среда в класната стая и 

да се да се повиши ефикасността на преподаването и заучаването . 

 Ако се вгледаме по-сериозно в бъдещето на изучаването стуктурите на 

ПК, ще се убедим, че мащабите на едно подобно изследване ще се увеличават 

все  повече.  Все  още  предстои  да  се  работи  много  в  областта  на  научното 

изследване; на ПК трябва да се погледне в по-широка перспектива, за да може да 

се  достигне  до  по-висока  степен  на  разбиране  на  лингвистичните,  психо-

когнитивни и социални фактори, които мотивират това езиково явление.
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Приносни моменти в дисертационния труд

• Към  настоящия  момент  дисертационният  труд  е  единствена  по  рода  си  в 

България задълбочена разработка по проблемите на писменото превключване на 

езиковия код между български и английски език от социолингвистична гледна 

точка. 

• Направен  е  обективен  анализ  на  протичащите  социолингивстични  процеси  в 

страната без да се заема идеологическа позиция по отношение нахлуването на 

англицизмите в българския език.

• Извършен  е  подробен  анализ  на  начините  и  средствата  за  морфологична  и 

синтактична интеграция на английските елементи в българския дискурс.

• Емпиричният  материал  е  целесъобразно  подбран  и  интересен  по  своето 

съдържание.

• Наблюденията разкриват тънки моменти не само от езиковите влияния  върху 

рода на заетите думи, върху ортографията и транскрипцията, но също и относно 

характера на комуникативните сфери, в които се осъществява езиковият процес.
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