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Abstrakt v češtině 

Tato práce se skládá z pěti kapitol: z teoretické části, v níž je 

konkretizováno teoretické východisko práce (zejm. pojmy spjaté 

s bilingvismem a jazykovým kontaktem), z metodologické části, v níž se 

specifikují cíle a metody terénní práce (stanovení cílové skupiny, předmět 

zkoumání, kvalitativní a kvantitativní metody, technická stránka výzkumu), 

z historické části pojednávající o vzniku a životě bulharské menšiny v České 

republice, dále ze sociolingvistické části, která nabízí analýzu 

sociolingvistických vlivů češtiny na bulharský jazyk, a z jazykové části, 

v níž je obsažena analýza interferencí z  hlediska jazykové struktury. 

Cílem této práce je sociolingvistická a jazyková analýza řečového 

chování rodilých mluvčích bulharštiny v českém jazykovém prostředí, která 

by ukázala,, jaký vliv má cizí jazyk - čeština (E2) na mateřský jazyk - 

bulharštinu (E1) v promluvách, vedených v jazyce E1; jaké faktory 

způsobují vznik vlivu a jak se tento vliv projevuje v promluvách bilingvních 

mluvčích . 

Vliv E2 na E1 zkoumáme zpočátku ze sociolingvistického hlediska s 

přihlédnutím ke všem sociolingvistickým faktorům, které se promítají do 

promluv jednotlivců. Po této analýze následuje jazyková analýza a konkrétní 

strukturní rozbor interferovaných jednotek. 

Pro účely studie byly zpracovány sociolingvistické profily 44 

respondentů, sestavené na základě kombinace různých metod sběru 

relevantní informace: dotazník s 45 otázkami, přímé pozorování 

respondenta, poznámky autora během řečových aktů respondentа, audio 

záznamy. Tyto metody sběru informací shromáždit maximálně širokou 

informaci o řečovém chování respondenta, jež je na závěr zobecněna v 

rámci zkoumané komunity. Výběr materiálu je z větší části uveden v příloze 

práce. 

Klíčová slova: bilingvismus, sociolingvistika, řečové chování, 

interference, přepinání kodů 



Abstract in English 

 

This work consists of five chapters: a theoretical part, which specifies 

the theoretical basis of the text (especially concepts related to bilingualism 

and language contact); methodological part, which specifies the objectives 

and methods of field research (identification of target group, subject of 

research, qualitative and quantitative methods, technical part of the survey); 

historical part relating to the origin and life of the Bulgarian minority in the 

Czech Republic; sociolinguistic part analyzing the sociolinguistic influences 

of Czech language on Bulgarian language; language part, analyzing the 

interference from language perspective. 

The objective of this work is sociolinguistic and linguistic analysis of 

the speech behavior of Bulgarian-speaking bilingual individuals in Czech 

linguistic environment, due to which to understand what impact a foreign 

language - Czech (E2) has on the mother tongue - Bulgarian (E1) in speech 

events in E1; which are the factors that cause it and how it is manifested in 

speech acts of bilingual individuals. 

We analyze the effect of E2 on E1 by sociolinguistic aspects, taking 

into account all sociolinguistic factors that affect the speech acts of 

individuals. After analyzing the ways of impact of E2 to E1, a linguistic 

analysis is made, i.e. a grammatical parsing of interferences. 

For the purpose of the study sociolinguistic profiles of 44 respondents 

are made, listed in a card based on various methods of collecting relevant 

information: questionnaire with 45 questions, participant observation, 

author’s notes from the speech acts of respondents, audio recordings. These 

methods of collecting information intended to give a complete picture of the 

speech behavior of the respondent and thus the community. Large part of 

the excerpted material is annexed to this work. 

Keywords: bilingualism, sociolinguistics, speech behavior, 

interference, code switching  



Абстракт на български език 

Настоящият труд се състои от пет глави: теоретична част; в 

която се конкретизира теоретичната основа на текста (преди всичко 

понятия, свързани с билингвизма и езиковите контакти); 

методологическа част, в която се специфицират целите и методите на 

теренното проучване (определяне на целевата група, предмет на 

изследването, качествени и количествени методи, техническа страна на 

проучването); историческа част, отнасяща се до възникването и живота 

на българското малцинство в Чехия; социолингвистическа част, 

анализираща социолингвистичните влияния на ЧЕ върху БЕ; езикова 

част, анализираща интерференциите от езикова гледна точка.  

Целта на настоящия труд е социолингвистичен и езиков анализ 

на речевото поведение на българско-говорящите в чешка езикова 

среда, въз основа на който да разберем какво влияние най-общо казано 

оказва чуждият език – чешки (Е2) върху майчиния език – български 

(Е1) при речеви прояви на Е1, кои са факторите, които го пораждат и 

как се проявява то в речевите прояви на билингвните индивид. 

Влиянието на Е2 върху Е1 разглеждаме първо от 

социолингвистичен аспект, взимайки предвид всички 

социолингвистични фактори, които влияят при речевите прояви на 

индивида, след това е направен езиков анализ или граматичен разбор 

на интерферираните единици. 

За целта на проучването са напрaвени социолингвистични 

профили на 44 респондента, обработени в карта въз основа на различни 

методи за събиране на релевантна информация: попълнена анкетна 

карта с 45 въпроса, пряко наблюдение, записки, аудио записи. По този 

начин се цели да се предостави пълна информация за речевото 

поведение на респондента, а оттам и на общността. По-голямата част 

от избрания материал е в приложение към настоящата работа.  

Ключови думи: билингвизъм, социолингвистика, речево 

поведение, интерференции, превключване на кодовете 
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Списък на съкращенията 

БЕ – Български език 

БЕО – Българска езикова общност 

БЗНС – Български Земеделски Народен Съюз 

БКЕ – Български книжовен език 

БКП – Българска Комунистическа Партия 

БКПО – Българска Културно Просветна Организация 

БО – Българска общност 

БРО – Българска речева общност 

БРЦК – Български Революционен Централен Комитет 

БСОУ – Българско средно и основно училище 

E1 – първи език 

E2 – втори език 

ед. ч. – единствено число 

ж.р. – женски род 

изкл. – изключение 

л. - лице 

м.р. – мъжки род 

МНД – Многоцелево наблюдение на домакинствата 

мн. ч. – множествено число 

МОН - Министерство на образованието и науката 

напр. – например  

РБ – Република България 

РР – Разговорна реч 

сег. вр. – сегашно време 

СР – Република Словакия 

ср. р. – среден род 

същ. име – съществително име 

ЧЕ – Чешки език 

ЧР – Република Чехия 

ЧРО – Чешка речева общност 

ЧСР - Чехословашка република 

ЧС – Чехословакия 

ЧССР – Чехословашка Социалистическа Република 



ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Едва ли в света съществува монолингвна общност, чиито 

членове използват само един код за комуникация по между си, било то 

териториален, социален или дори друг език. Всяко общество има 

различни кодове за комуникация и всеки негов член има определена 

комуникативна компетенция, която му дава възможност да използва 

даден код в комуникацията си с другите членове на същата общност.  

Билингвни общности съществуват откакто хората се преселват 

по Земята и завземат територии с автохтонно население. В историята 

на човечеството непрекъснати борби и стремежи за завоюване на нови 

територии  предизвикват смесване на населението – ситуации, в които 

езиците на народите се намират в непрекъснат контакт. В много 

случаи езикът на мнозинството действа като суперстрат, а езикът на 

малцинството остава потиснат или субстрат, в много случаи езиците 

се променят, влияейки си един на друг и дори изчезват. Процесите, 

протичащи в подобна общност започват с рецептивно познаване на 

другия език и завършват с езикова смърт за много от членовете й. Но 

преди да изчезне, езикът или по-скоро неговото проявление в речта, 

претърпява огромно влияние от чуждия език. 

Настоящият труд обръща поглед към малката дисперсна 

общност на българите, заселени в Чешката Република (ЧР). Въпреки 

че броят на членовете й не е голям, тази общност съществува дълги 

години и е една от първите икономически мигрантски общности на 

българи, преселили се в чужбина. В настоящият труд предоставяме 

кратък исторически обзор на общността, както и кратки 

социологически извадки за членовете й на база статистически 

проучвания. Нашият интерес обаче е породен не толкова от 

съществуването на самата общност, колкото от съшествуването на 

българския език (БЕ) в общност, изложена непрекъснато на 

културното и езиково влияние на държавата, в която се намира. Затова 
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текстът е насочен главно към изследване на виталността на БЕ и 

неговото проявление в речта на мигранта, който се намира под 

влияние на заобикалящата го среда на чуждоезичие. Най-общо казано 

във фокуса на проучването е речевата проява на БЕ на мигранта, 

живеещ в ситуация на билингвизъм. 

Целта на нашия труд е социолингвистичен и езиков анализ на 

речевото поведение на българско-говорящите в чешка езикова среда, 

въз основа на който да разберем какво влияние най-общо казано 

оказва ЧЕ върху БЕ при речеви прояви на българско-говорящи. 

Влиянието на ЧЕ върху БЕ разглеждаме първо от социолингвистичен 

аспект, взимайки предвид всички социолингвистични фактори, които 

влияят при речевите прояви на индивида. След анализиране на начина, 

по който се осъществява влиянието, е направен анализ на самите 

интерференции от чисто езикова гледна точка, т.е. граматичен разбор 

на  интерферираните елементи. 

Социолингвистичното проучване прави разрез на речевите 

прояви на българско-говорещия имигрант от гледна точка на влияния 

от чешки език (ЧЕ), които предизвикват появата на интерференции 

или смяна на кодовете. Отговаряме също така на въпроси, свързани с 

причините за смяна на кодовете и възникването на интерференции в 

речевите прояви и как билингвалният индивид се справя с тях.  

Езиковият разбор на речевите прояви на билингвалния индивид 

има за цел да обясни проявлението на езиковата система на ЧЕ в БЕ на 

база проникнали в речта граматични елементи от ЧЕ. По този начин се 

откриват слабите звена в езиковата система на БЕ, които се оказват 

най-податливи на влияния от чужд език. 
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ПЪРВА ЧАСТ  

Методология 

1. Увод 

Българите, живеещи извън границите на Република България 

започват да представляват значителен изследователски интерес едва в 

края на миналия век. Това е и времето, когато се заговаря за 

малцинствените народности и техните проблеми. Изследвания се 

правят в няколко области, главно история, етнология и диалектология. 

Историческите справки изобилстват, за разлика от останалите. Що се 

отнася до езиковите проучвания, живущите извън територията на 

България малцинствени общности са изследвани главно чрез 

методологията на диалектоложките изследвания като интересът е бил 

насочен главно към диалектни черти и запазването на старите говори, 

което от своя страна прави интересни главно големите, монолитни 

български общности и оставя настрана дисперсните общности, където 

българският език у носителите му постепенно се загубва с 

поколенията.  

Напоследък обаче, след като социолингвистиката получава 

своето признание в научните среди, все повече изследвания се 

насочват към съвременното битие на българите зад граница, 

обхващайки широки социо-културни ареали на съществуване на 

българското (в т.ч. език, манталитет, традиции, обичаи, и др.).  

Нашето социолингвистично проучване е насочено към 

дисперсната общност на българите, живеещи в Чехия, затова е 

необходимо да споменем, че най-систематичното проучване, правено 

някога измежду българите в Чехия принадлежи на кръга „Побратим”. 

Опитът на побратимите ни дава богата информация за протичането на 

този тип изследвания от чисто методологическа гледна точка, което ни 

улеснява до голяма степен. Проучването им е проведено през 1992 – 

1993 г. В началото учените залагат на епистоларния жанр и разпращат 
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300 анкетни листа, от които обратно и попълнени получават само 43. 

След този oтносителен неуспех проучването взима друг характер – 

започва се подготовката на теренна работа. Същата анкета се използва 

при теренната работа, но този път успеваемостта е много по-висока. 

Базирайки се на методологията на това проучване, подготвихме и 

нашето, макар и малко по-различно. Проучването на кръга 

„Побратим” все пак залага на етноложките методи и цели, от където 

произтичат всички разлики с нашето социолингвистично проучване. 

Макар и обектът да е един и същ – българската имигрантска общност 

– целите и задачите на двата вида проучвания са коренно различни. 

Също като Побратим и ние използваме анкетен лист за събиране на 

информация, но също така и като повод за провеждането на 

полуструктурирано интервю. Побратимите залагат на биографичните 

интервюта. Записите, които правят имат за цел да съберат житейски 

разкази на имиграните и по този начин да изградят представа за 

имигрантския живот в Чехия. Целта на нашето проучване е да се 

проследи езиковата виталност на българския език и влиянието от ЧЕ. 

Въз основа на съвкупност от социолингвистични маркери целим да 

направим социолингвистичен профил на респондентите, което ще ни 

даде основание да изградим и социолингвистичен профил на 

общността като цяло.  

2. Цел на проучването 

Мигрантите, живеещи в чуждоезична среда неизменно стават 

двуезични, което ги превръща в удобна цел за емпирични изследвания 

в различни научни сфери. Проучванията сред българските общности в 

чужбина се задълбочиха напоследък, когато след падането на 

желязната завеса през 1989 г. големи маси от мигранти напуснаха 

Република България. Годината на нежната революция бележи 

началото на нова икономическа вълна от емигранти, насочена към 

западните страни, Америка и Канада.  
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До този момент социолингвистични проучвания сред 

българските общности са правени предимно в страните от бившия 

социалистически блок. След 1989 г. тази тенденция се разширява и 

започва да се насочва на запад. Емигрантите от последната вълна 

стават предмет на нови проучвания в различни научни сфери. 

Социолингвистично изследване на българската общност, 

битуваща на територията на Република Чехия е необходимо както в 

научен, така и в социален план. Съществуват редица изследвания 

върху българите в Чехия, но проучване в социолингвистичен план до 

сега не е правено (вж. част III. – Българската общност в Чехия – от 

възникването й – до днес). 

Целта на нашето социолингвистично проучване е двуяка. От 

една страна целим да съберем достатъчно количество езиков материал, 

въз основа на който да се изследва речта и речевото поведение на 

българоговорящите в чешка езикова среда. От друга страна целим да 

съберем достатъчно информация, за да направим социолингвистична 

характеристика на българската езикова общност в Чехия. Това 

предопределя и научните задачи на изследването.  

Научни задачи: 

- Да се направи кратък исторически обзор на 

съществуването на българската общност в ЧР от възникването й 

до днес; 

- Да се изследва речевото поведение на българите, 

живеещи в условия на билингвизъм; да се направи 

социолингвистичен анализ на речевото поведение (да се 

анализира превключването и смесването на кодовете, да се 

анализират различни стратегии на речевото поведение); да се 

анализира употребата и виталността на БЕ в условия на 

билингвизъм; 
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- Да се изследва и опише живата, говорима реч на 

българите в чуждоезикова среда на всички езикови нива и по-

точно интерференциите на чешки езикови елементи в речта на 

българите; да се намерят „слабите” места в езиковата структура 

на БЕ, където проникването на чужди елементи става най-бързо 

и най-лесно; 

 

Изследователският ареал като цяло е територията на Чешката 

република. Тъй като българските имигранти са концентрирани главно 

в големите градове и индустриални зони, изследването е насочено 

главно към столицата Прага и градовете Бърно и Оломоуц.  

 

Изследователска хипотеза. Нашата работната хипотеза 

предполага, че в края на изследването ще разполагаме с богат езиков 

материал, който ще докаже присъствието на чешки, предимно 

лексикални, но и на други (морфологични, фонетични, синтактични, 

фразеологични) езикови елементи в речевия поток на БЕ. 

Предполагаме, че количеството на повлияните от ЧЕ елементи, ще се 

мени спрямо различни социолингвистични маркери, като напр. 

компонентите на комуникативния акт – тема на разговора, участници, 

комуникативна ситуация, както и според социолигически – време на 

престой в ЧР, интензитет на общуване с чехи и българи; и според 

чисто лингвистични – начин на заучаване на новия език; езикова 

компетенция по двата езика; комуникативна компетенция по двата 

езика, домени на употреба на двата езика. 

 

3. Целева група 

Една от трудните задачи в началото на изследването, макар и да 

не изглежда така, е съставянето на извадка от подходящи респонденти, 
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която да гарантира достоверност и обективност на набираните данни и 

по този начин да се избегне изкривяването на информацията.  

Предвид формата и целите на нашето проучване се наложи 

необходимостта да се работи с целенасочена качествена извадка, което 

обаче също крие своите рискове. От една страна бихме могли да 

използваме прецедентния принцип и да изследваме отделен случаи в 

дълбочина. Този принцип обаче е релевантен само при проучвания на 

хомогенни групи, а българската общност на територията на Чехия е 

нехомогенна общност. Затова ще използваме принципа на 

множествената прецедентна извадка, т.е. ще изследваме различни 

случаи, докато не се стигне до насищане с еднотипна информация.  

За набиране на респондентите ще използваме отчасти и метода 

на „снежната топка”, т.е. един респондент води до няколко други. 

Опасността при използването на метода на „снежната топка” е 

ограничаването до един културен хоризонт, т.е. респондентите са в 

една социо-културна мрежа. За да се предпазим от това бихме 

ограничили изследването до няколко интересни информатора от 

социалната мрежа на изследвания респондент.  

От социолингвистична гледна точка нашата целева група е 

българската имигрантска речева общност, съществуваща в условия на 

билингвизъм в Чехия. Интерес за нас представляват респондентите, 

които отговарят на следните критерии:  

1) първо поколение имигранти, родени в България и имигрирали 

в последствие с цел постоянно или временно пребиваване на 

територията на Чешката република и за които БЕ се явява роден 

(майчин) език или Е1 (първи език), т.е. в миналото респондентът е 

имал висока кометенция по БЕ, като минимум сравнима с тази на 

монолингвен индивид. Този тип имигранти са т.нар. индивидуални 

билингви, които, влизайки в нова езикова среда започват да използват 
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чуждия език много по-често и интензивно, като по този начин го 

смесват с майчиния си език или Е1 (Адлер 1977:10)1.  

2) имат достатъчна минимална компетенция по ЧЕ или Е2. Това 

са т. нар. продуктивни билингви (Хоугън 1987:15). За нас минимална 

достатъчна компетенция означава, че респондентът е в състояние, т.е. 

има достатъчна компетенция да създаде и произведе цял смислен 

изказ на Е2. За получаването на такава минимална компетенция 

приехме условен период от минимум 1 година прекарана в 

чешкоезична среда. Предполагаме, че една година е достатъчен срок 

за чужденец, който се сблъсква за първи път с чужд език, да получи 

минимална достатъчна компетенция по чуждия език, така че да може 

да води успешна комуникация на същия език в необходими за неговия 

живот сфери/домени. Един от основните критерии за нас е 

продължителността на престоя в Чехия, въпреки че напълно съзнаваме 

факта, че не винаги овладяването на езика е пропорционално на 

времето на престоя.  

За да определим по-точно респондентите си, можем да се 

позовем на скалата на Хоугън (1972: 67), където майчиния език е А, а 

чуждия език е В. Според неговата дефиниция ние търсим респонденти 

от типа Ав, които с течение на времето е възможно да се превърнат в 

тип аВ, при наличието на определени социолингвистични условия.  

 

4. Обект на проучването: речта на българите в чуждоезикова 

среда 

Обект на изследването е живата реч на българско-говорещите в 

чуждоезикова среда. Устната реч, за разлика от писмената форма на 

изразяване, е спонтанна и непринудена, както и „леко небрежна както 
                                                 
1  според думите на Адлер индивидуалният билингва е “immigrant who enters a completely 
new language environment when he uses the new language increasingly more frequently, when 
he mixes  it with his mother tongue and when,  in the end, he  forgets his mother tongue either 
partly or completely" 
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към граматическата форма, така и към лексиката и правоговора” 

(Боянова  1988: 108). Изследването на потока на речта може да покаже 

до каква степен е възможно изказванията на майчин език да бъдат 

повлияни от околната чуждоезикова среда и в кои лингвистични 

категории това влияние се осъществява най-лесно. Чуждоезиковите 

влияния се вклиняват първо в речта и по този начин могат да ни 

покажат кои са „най-слабите” или „най-пропускливите” езикови 

категории. В последствие при по-продължително излагане на тези 

влияния – те могат да преминат и в езика.  

 

5. Методи на проучване 

Въз основа на поставените цели на проучването, а именно – 

събирането на езиков материал, както и информация за изграждане на 

социолингвистичен профил на общността, методологията, която 

избрахме като най-удачна се оказа комбинация между двата вида 

методологии: количествена и качествена. Палитрата от методи, между 

които имахме възможност да избираме при подготовката на 

проучването се оказа чисто социологическа. Преценихме, че 

съвкупността или използването на няколко качествени и количествени 

метода ще даде най-добър резултат. Основният анализ е направен въз 

основа на материала, събран като резултат от използване на 

качествените методи – пряко наблюдение, неформално интервю, полу-

структурирано интервю. Но тук е мястото за едно важно уточнение – 

полуструктурираните интервюта успяхме да проведем благодарение 

на анкетата, която е инструмент на количествения метод. Анкетата 

беше използвана като повод за среща с респондента. След като 

установихме необходимостта от подобен повод за среща, решихме да 

използваме въпросника по подходящ начин, така че да можем да 

съберем социолингвистичен материал, с който да допълним 

информацията за респондента – езикова и социолингвистическаа. 
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Освен това използвахме и количествени данни под формата на 

публикувани държавни статистики. 

Като най-подходящи методи за събиране на релевантна 

информация избрахме следните количествени методи и качествени 

методи:  

5.1.  Количествени методи. Използването на някои 

количествени методи за събиране на информация се оказва неотложно 

в нашето проучване. Конкретно за нашето проучване се спряхме на 

метода на анкета (въпросник). Предвид факта, че обектът на 

изследване е българската общност в Чехия, количествените данни от 

държавната статистика предоставят важна информация за 

съществуването на общността на територията на Чехия. Следните 

количествени методи са използвани в нашето проучване:  

5.1.1. Държавни статистики. Основните източници на 

количествени данни са държавните статистики на Статистическия 

Институт в Чехия. Те предоставят количествена информация за броя 

на легално пребиваващите българи, както и заетостта им, разделението 

по възраст и пол.  

5.1.2. Анкетна карта (въпросник). Основната причина за 

избора на количествен метод като анкетната карта е възможността тя 

да служи като повод за провеждане на полу-структурираното интервю, 

т.е. за да получим съдействието на респондента е необходимо да го 

ангажираме за известно време с някакъв вид анкета или въпросник. 

При други обстоятелства много малко респонденти биха се съгласили 

да отделят време само за „разговор”. От друга страна анкетната карта 

не разкрива изцяло реалната цел на нашето проучване, а именно – 

събирането на езиков материал за анализ на речта и речевото 

поведение. Но благодарение на анкетната карта ни беше възможно да 

съберем друга информация за респондента: чисто социологическа 
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(пол, възраст, професия, образования и т.н.), социолингвистична – 

информация касаеща езиковото поведение на респондента 

(ситуациите, в които респондентът използва чешки или български 

език; колко често говори на един от двата езика; как сам оценява 

владеенето на двата езика), етноложка – информация, засягаща 

възприемането на другия етнос (етностереотипи). От трета страна 

анкетната карта служи като тематична рамка на полу-структурираното 

интервю. 

Въпросите в анкетната карта са два типа: затворени (за 

получаване на конкретна социологическа или езикова информация) и 

отворени. Логично е предпочитанието на затворен тип въпроси при 

използването на количествени методи. Целта на отворените въпроси е 

да се постигне по-дълъг речеви поток. Въпросите могат да се 

конкретизират по време на разговора, ако това е наложително. Някои 

от тях се оказват излишни, а междувременно възникват други 

съществени въпроси, които не са включени във въпросника. Извън 

въпросите, които целят да съберат социологическа информация за 

респондентите, изготвеният въпросник се очертава само като 

тематична рамка за разговора. 

Въпросът за анонимността на респондента се оказва също така 

съществен. За нас имената на респондента не са важни за 

изследването. По този начин се запазва анонимността на говорещия, 

което е важно и за него и за нас. Разкриването на идентичността му би 

могло да го накара да се почувства заплашен, което от друга страна 

намалява възможността за провеждането на успешно интервю.  

5.2. Качествени. Възможните качествени методи за събиране на 

подходящ за анализ материал се базират също така на 

социологическите методи. Главната цел при всяко проучване е 

събирането на релевантна информация, което е възможно само 
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благодарение на правилно подбрани методи. Установихме, че за 

целите на теренната работа най-подходящи са качествените методи, 

които позволяват да се навлезе в дълбочината на изследваните полета. 

5.2.1. Пряко наблюдение. Методът на прякото наблюдение има 

няколко предимства за нашето изследване. При пряко наблюдение се 

увеличава възможността от записване на неформални разговори, 

служещи като база за езиков анализ. Този вид наблюдение е и удобен 

за изследване на езиковото поведение на общността в нейния собствен 

контекст. Предимството на прякото наблюдение се изразява в 

освободеността на респондентите, в смисъл че при продължително 

наблюдение те не променят поведението си спрямо предполагаемите 

очаквания на изследователя. Опасността при използване на прякото 

наблюдение е скъсяването на дистанцията между обекта на изследване 

и изследователя, което може да доведе до изкривяване на 

информацията и съответно да окаже негативно влияние върху 

достоверността на анализа. Прякото наблюдение обаче предоставя 

бърз достъп до голям брой респонденти, получен чрез неформални 

канали на информация, съдържащи се в социалната мрежа на всеки 

един от тях. 

Материалът събран от прякото наблюдение се запазва под 

формата на писмени записки – теренни бележки.  

5.2.2. Неформален разговор. За нашите цели ще въведем 

термина разговор-интервю, който най-точно описва основния метод на 

нашето проучване, т. като интервенцията между събеседника и 

изследователя протича от страна на събеседника като неформален 

разговор, а от страна на изследователя – като неформално интервю. 

Неформалният разговор-интервю може да се разглежда като следваща 

стъпка след прякото наблюдение, която същевременно го и съпътства. 

Изследователят провежда свободен разговор с обекта на изследване. 
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Въпросите са по-скоро „от любопитство”. Целта е да се постигне 

свободен, неформален разговор на теми, водени от изследователя. При 

неформалните разговори-интервюта изследователят не присъства със 

социалната си роля на такъв, а по-скоро като част от общността. В 

този случай между изследователя и респондента има социално 

равенство, което предпазва от изкривяване на информацията от страна 

на обекта на изследването, т.е. той се чувства комфортно и спокоен. 

Неформалният разговор-интервю се използва както в началото на 

изследването като начин за създаване на контакти, така и в по-късен 

етап от изследването – за сверяване на получените данни.  

Информацията от неформалният разговор-интервю се записва 

във формата на теренни бележки, колкото е възможно по-скоро след 

протичането му. 

5.2.3. Полу-структурирано интервю, което ще предостави 

основния езиков материал. Това е предварително подготвено, полу-

структурирано и тематизирано интервю, водено като обикновен 

неангажиращ разговор. Главната цел на нашето проучване е 

постигането на автентичен монолог (диалог) на български език.  Полу-

структурираното интервю се осъществява на базата на въпросника. То 

е уговорено предварително със събеседника и се базира върху ясната 

представа какъв тип информация трябва да се набере. Целта на този 

метод е събеседникът да бъде предразположен да се чувства 

комфортно и удобно, така че да може да се изразява по начина, по 

който е свикнал, т.е. да не се „нагажда” спрямо очакванията на 

изследователя. 

Полу-структурираното интервю има няколко компонента, които 

са важни за успешното му реализиране: събеседници, място и тема. 

Събеседници. Събеседниците при полу-структурираното 

интервю могат да бъдат един или няколко, т.е. то може да се води 
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едновременно с няколко събеседника. Не е изключено и присъствието 

на трети лица, които също могат да взимат участие в разговора. 

Събеседниците са предварително избрани от изследователя. Що се 

отнася до изследователя, би трябвало респондентът да бъде абсолютно 

сигурен и убеден, че той не само разбира, но и използва чешки език 

във всекидневието си. В противен случай бихме постигнали 

нежелания ефект на превеждане на български на чешка лексика, която 

в друг случай респондентът би използвал в чешката й форма. Задачата 

на интервюиращия е да води разговора към подходящите теми. 

Въпреки всичко намесата му би трябвало да е минимална и да се 

упражнява минимален контрол, за да може респондентът да получи 

възможност свободно да изрази мислите си, както и да се чувства 

комфортно и удобно.  

Място за провеждане на полу-структурираното интервю. 

Най-добрият вариант за ситуиране на интервюто е неформална 

обстановка. Мястото би трябвало да е познато на респондента и да е 

свързано с всекидневието му. Не е желателно “откъсването” на 

респондента от естествената му среда. Изключително важно е 

говорещият да се чувства “като у дома си”, т.е. комфортно, удобно и 

сигурно. По този начин бихме могли да получим обективна, 

релевантна информация. Би трябвало да избягваме ситуациите, в 

които респондентът би контролирал речевото си поведение.  

Тема на разговора. Нашата стратегия предполага избор на 

теми, свързани преди всичко с чешката езикова среда, т.е. темите би 

трябвало да водят разговора към средата, в която респондентът 

използва най-вече чешки език. Това могат да бъдат различни 

комуникативни пространства – дом, работно място, с приятели, в 

институциите и др.  
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Още в началото можем да определим няколко комуникативни 

сфери, в които предполагаме, че респондентът би могъл свободно да 

използва чешки езикови елементи при речта си на български език:  

1) Дом, семейство – при условие, че семейството е смесено, 

съществуват три възможности за комуникация: a) на 

български език; б) на чешки език; в) и на двата езика 

2) Работен процес, професия – според средата, в която 

работи респондентът възможностите за комуникация са четири: a) на 

български език; б) на чешки език; в) и на двата езика; г) на друг език 

(пр. английски) 

3) Социални контакти, развлечения, хоби – в зависимост от 

това, дали респондентът прекарва свободното си време с чехи, 

българи, или изобщо с други чужденци, ще се мени и активният му 

лексикален запас.  

4) Институции – това е единствената комуникативна сфера, 

в която използването на чешки език е безусловно.  

Тези теми ще бъдат използвани като рамка на разговора-

интервю. Нашата цел е разговорът да протича спокойно и без 

напрежение от страна на респондента.  

6. Изследователски техники за получаване на релевантна 

информация: 

Наясно сме с всички трудности на теренното изследване, които 

касаят събирането на релевантна информация: „приспособяване на 

анкетирания към нормите и очакванията на анкетиращия” (Пачев 

1993: 184), неточно отговаряне, непълно отговаряне на въпросите от 

анкетата; нежелание за попълване на анкетата; при разговора-интервю 

– кратки отговори. За да избегнем тези неблагоприятни влияния, които 
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биха затруднили събирането на релевантен материал, сме използвали 

няколко изследователски техники:  

1) „Постигането на „благоприятна позиция за социално 

взаимодействие” (favourable interactive position) (Лабов 1981: 15) 

посредством намаляване на социалната дистанция между 

интервюирания и интервюиращия” (Пачев 1993:186). Постигане до 

колкото е възможно на приятелски отношения. Преминаване на „ти”, 

което в българския език е сигнал за социална близост. Разрушаване на 

социалната дистанция; разрушаване на социалните роли между 

интервюиращия и интервюирания. 

2) „Увеличаване на обема на речевата информация в отговора на 

интервюирания” (Пачев 1993:186). Чрез започване на неформален, 

приятелски разговор, доколкото това е възможно, интервюиращият се 

стреми да накара интервюирания да разкаже повече за себе си. 

Въпросите, често са „от любопитство”, налага се също така 

интервюиращия да разкрие повече за себе си, за да може 

интервюирания да се отпусне и да започне да разказва.  

3) „Неутрализиране на различни неблагоприятни влияния от 

компонентите на конкретната ситуация, в която протича интервюто” 

(Пачев 1993:186). В това число е и подбора на подходяща ситуация, в 

която да протече интервюто.  

4) Съзнателно водене на разговора към емоционални теми. 

Единствената пречка при подобен тип изследване е знанието на 

респондента, че е наблюдаван. В това се проявява и т.нар. “парадокс 

на наблюдателя” (Лабов 1978: 209). Според Лабов, въпреки че целта 

на лингвистическото изследване е да се наблюдава как хората говорят, 

когато не са наблюдавани, най-добри резултати можем да постигнем 

само чрез систематично наблюдение. За превъзмогване на този 

парадокс, той предлага няколко възможности, една от които бихме 
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могли да използваме и в нашето изследване, а именно – задаването на 

въпроси, чиито отговори предполагат силни емоции. Вече знаем, че 

когато респондентът е принуден да мисли на тема, предизвикваща 

емоционална възбуда, речевият поток е неконтролируем, спонтанен, 

бърз и емоционално оцветен. Целта е говорещият да не мисли върху 

начина си на изразяване, а върху съдържанието на разказа си. 

Езиковият материал, постигнат по този начин, не е повлиян от 

автоконтрола на речта и за нас се превръща в релевантна база за 

изследване. Афектиращи въпроси могат да бъдат всички въпроси, 

свързани със статута на респондента (при условие, че той е съгласен 

да отговори и не сметне въпросите за намеса в личния си живот). 

Чувствителни са темите, свързани с отношението на чехите към 

имигрантите, неприятни ситуации, възникнали по този повод, 

неприятности при уреждането на документи и легализирането на 

статута, разрешаване на сложни житейски ситуации и др. 

Семантичните полета свой (българин, патриот) – чужд (чужденец, 

емигрант), които са и антиподи в същото време, могат да предизвикат 

афектирано и емоционално състояние у респондента. 

Себеидентифицирането е проблемна тема не само при второ и трето 

поколение имигранти, но се проявява и при първото. Предполагаме, че 

примерно при задаването на въпрос относно чешкия израз „Dře jako 

Bulhar“ (букв. „Работи като българин”), който днес е придобил изцяло 

негативна конотация, бихме могли да постигнем афектирано 

състояние у респондента. 

5) Използване на манипулативни, подвеждащи въпроси. В този 

случай интервюиращият може да си позволи да използва във въпроса 

си чешка лексика, която в българския си вариант или е непозната за 

респондента, или съществува като пасивна лексика. Това са въпроси, 

свързани преди всичко с комуникативните сфери, където използването 

на чешки език е безусловно, напр. в институциите. Тези въпроси 

  30



изискват използването на специфична лексика, свързана с чешки 

реалии, напр. cizinecká policie, žádost, přihlášení, smlouva, zdravotní 

pojištění, dlouhodobý / trvalý pobyt, úřad práce, и др. Всички 

комуникативни сфери в чешкото езиково пространство, които за 

респондента се явяват нови, поради факта, че не са присъствали в 

българското му езиково пространство, са богат източник на 

лексикални заемки от чешки. Това могат да бъдат – хоби, професия и 

други дейности, с които респондентът не се е занимавал в България, 

което за нас означава, че българската лексика, свързана с тези 

дейности е пасивна или непозната.  

7. Начини за записване на информацията 

1) Първата техника за набиране на релевантна информация са 

писмени записки на автора при провеждане на разговор-интервю при 

попълването на анкетния лист. Докато респондентът отговаря на 

зададените въпроси, авторът си води записки в анкетния лист, които 

след приключване на интервюто дообработва. 

2) Втората приложена техника е събирането на езиков материал 

от терена (от пряко наблюдение на респондентите). Авторът си води 

записки при случайни срещи с респондентите, без тези срещи да са 

свързани по някакъв начин с проучването.  

3) Третата възможност е използването на аудио записи, 

направени по време на воденето на целенасочен разговор-интервю. 

Аудио записите могат да бъдат направени със скрит микрофон, като в 

последствие е получено съгласието на респондента или с явен 

микрофон, като респондентът е наясно по време на разговора, че е 

записван. При скрития микрофон респондентът ще говори със 

съзнанието, че информацията, която предоставя е интересна за нас от 

гледна точка на съдържание и би могъл да изключи автоконтрола 

върху речта си. По този начин интервюиращият има възможност да 
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насочи разговора към теми, които са свързани преди всичко с чешката 

езикова среда, т.е. това са теми, които според работната ни хипотеза 

могат да ни предоставят очакваните резултати. При правенето на явен 

запис информацията, получена от респондента е релевантна, що се 

отнася до съдържание, но не толкова обективна от гледна точка на 

формата на изразяване. Тук напълно се проявява “парадокса на 

наблюдателя”. Въпреки всичко този метод може да се използва като 

спомагателен.  

Тъй като целта ни е да съберем релевантна информация за 

действителното състояние на речевата проява на българите в чешка 

езикова среда, ще използваме всички три възможни начина за 

придобиването й. За основен метод ще ни служи провеждането на 

разговор-интервю или попълването на анкета (въпросник). При 

възможност ще използваме и скрит микрофон, за който респондентът 

ще бъде уведомен в края на записа. При несъгласие със записа – 

записът ще бъде изтрит. В случаите, когато това е невъзможно, ще 

покажем микрофона и ще искаме съгласието на респондента. 

Сверяването на записките водени по време на разговора с аудиозаписа 

е неотделима част на техниките на събирането на материала. 

Преписването на записите за нуждите на анализа ще се проведат 

селективно с цел постигане на максимална езикова информация 

 

8. Анализ на езиковия материал и обработване на 

информацията  

Анализ на материала. За анализ ще бъде предоставен целия 

езиков материал, събран при теренното проучване. Събраната 

информация ще бъде използвана за езиков и социолингвистичен 

анализ.  
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Изработване на социолингвистичен профил на отделните 

респонденти въз основа на получения материал: записи; лично 

наблюдение, записки. Целта на изработването на билинвен профил е 

освен да опише идиолекта на всеки участник в изследването, също 

така да предложи и социологическа информация. 

Социолингвистичният профил на всеки респондент съдържа: 

социологическа информация – пол, възраст, местораждане и т.н.; 

описание на езиковата компетенция на информатора, на домените на 

употреба на двата езика и на етно-културните стереотипи на 

респондента (въз основа на материала, получен от анкетата и от лични 

наблюдения); анализ на речевото поведение, направен въз основа на 

записите на натурална реч, както и въз основа на лично наблюдение на 

автора. 

 

9. Съхранение на материала  

Записки от всичките видове съставят архива на проучването. 

Социолингвистичната и лингвистичната информация са 

идентифицирани посредством номерация на респондентите. Аудио 

записите, ще бъдат разделени в отделни номерирани файлове, които 

освен звуков запис ще съдържат и селективен препис на материала. 

Същия номер ще има и анкетната карта, която респондентът е 

попълнил предварително.  
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ВТОРА ЧАСТ 

Теоретична рамка 

 

I. Увод 

Настоящето проучване е насочено към българите, пребиваващи 

в Чехия, т.е. живеещи в двуезична среда и има за цел да изясни 

факторите, влияещи на промените, които възникват в речевото им 

поведение, въз основа на социолингвистичен и граматичен анализ на 

речта им.  

За тази цел се налага да обясним термините и понятията, с които 

ще боравим по нататък в текста.  

 

II. Социолингвистични понятия  

1. Речева общност (англ. speech community) 

Отличителните маркери, които обособяват общността и я 

разграничават от другите общности могат да бъдат най-различни – 

езикът, религията, етносът, културата, определени традиции и др. 

Според тези маркери общностите биват религиозни, културни, 

езикови, етнични и т.н. Тъй като целта на нашето проучване е 

социолингвистичен и езиков анализ, то разглежданата общност, която 

попада в нашия обзор е езиковата. Но дали това определение отговаря 

точно на общността, която ще анализираме. В областта на 

езикознанието и социолингвистиката съществува неопровержима 

разлика между езикова и речева общност. Тези общности се 

разграничават една от друга по функционалност.  

За да разберем какво е речева общност първо би трябвало да 

изключим понятието езикова общност. За тази цел ще изясним и двете 

понятия. 

За руския езиковед Николский езиковата общност е стабилна 

група хора - общност, която използва само една форма на езика като 
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средство за комуникация, без значение от елементите на 

комуникативното събитие – тема на разговора, адресант, ситуация2. 

Речевата общност от своя страна обединява хора, използващи 

една от формите на езика при комуникация в различни ситуации и при 

различни теми и адресанти. Човек може да бъде член на няколко 

речеви общности – семейството, приятелите, работата и член на една 

езикова – това са все различни речеви колективи. Разделението на 

езиковите колективи на езикови и речеви общности се съотнася с 

делението на хората по социална принадлежност и социална роля, 

приети в социологията. 

Позовавайки се на Швейцер (1977:71), Пачев (1993:227) 

обобщава дефиницията за речева общност по следния начин: 

„Социолингвистична група от индивиди, отделяна върху основата на 

общите социални, етносоциални или социалнодемографски 

характеристики на нейните членове, от една страна, и единния 

комплекс от общи закономерности на използване на езика – от друга 

страна.” Опирайки се на тази дефиниция можем да приемем, че 

имигрантската общност е речева общност със специфично социално и 

речево поведение на членовете й. Според Гъмпърц (1972:219) речевата 

общност е група от хора, характеризираща се с регулярно и повтарящо 

се взаимодействие, осъществено чрез средствата на общ набор от 

вербални знаци и различаваща се от подобни групи посредством 

значителни разлики в езиковата употреба.  

Изследването на определена речева общност би трябвало да се 

базира на изучаването на речевото поведение на членовете на 

общността. Социолингвистите са единодушни, че изследването на 
                                                 
2  Никольский  1976:  “Языковой    общностью  следует  называт  стабильную  группу  людей, 
которая объединается по тому признаку, что во внутригрупповом общении она изпользует 
лишь  одну  форму  языка,  независимо  от  ситуации,  цели  и  темы  коммуникации.  К  таким 
языковым  общностям  относится  говорящие  на  диалекте,  носители  литературного  языка, 
люди, использующие только обиходно‐разговорную речь города. 
Речевой общностью именуется группа людей, которая временно объединяется на основе 
использования  одной  из  форм  речи  для  общения  в  зависимости  от  ситуации  (например, 
официальная или неофициальная, устная или письменная) и темы  (например, обыденные 
вещи, предмет професии, научная тема).” (48‐52) 

35 
 



речевите общности би трябвало да е по-скоро социален, отколкото 

езиков приоритет. „Езиковото взаимодействие, казва Гъмпърц 

(1972:219), е социален процес, при който отделните речеви прояви се 

селектират в зависимост от социално разпознати норми и очаквания” 

(прев. мой). Друг социолингвист – Дел Хаймс твърди, че проучването 

трябва да е насочено не към езика, а към целия набор от лингвистични 

средства, използвани в общността. За тази цел той въвежда нов метод 

за изучаване на езиковото поведение в общността – етнография на 

комуникацията (Хаймс 1974:47n).  

За Дел Хаймс речевата общност е общност, която използва един 

език, чрез който се осъществава комуникацията, като този език много 

често е съвкупност от много различни форми на речта. В зависимост 

от това дали се разбират по между си, хората могат да принадлежат 

към една речева общност, която се характеризира с даден език3. 

Речевата общност всъщност е част от един по-голям езиков ареал. Дел 

Хаймс нарича тази речева общност „речево поле”, в границите на 

което всеки индивид, знаейки начина по който да комуникира, може 

да осъществява комуникация, за разлика от „езиковото поле”, където е 

необходимо познаването на формите на речта4. Речевата общност 

всъщност изисква от членовете си познаване на правилата за употреба 

на речта и познаването на поне една форма на езика и на моделите за 

употреба5.  

                                                 
3 Хаймс 1974: 48: “Sometimes different forms of speech are called by the same language name 
(and a single speech community  implied to exist) because their historical provenance  is seen to 
be  substantially  the  same.  One  speaks  normally  of  the  English  language,  and  of  dialects  of 
English, wherever forms of speech are found whose contents, or resources, are basically derived 
from the line of linguistic tradition called “English”. Sometimes communities are said to have the 
same,  or  to  have  different,  languages  on  the  grounds  of  mutual  illegibitlity  between  their 
principal  forms  of  speech,  or  lack  thereof.  Sometimes  the  form  of  speech  is  said  to  be  the 
“language” of communnty, because  it is the primary mode of interaction (the “vernacular”). 
4 Ibid: 50: “The range of languages within which a person’s knowledge of forms of speech enables 
him to move may be called his language field. The range of communities within which a person’s 
knowledge of ways of speaking enables him to move communicatively may be called his speech 
field.” 
5  Ibid:  51:  “A  speech  community  is  defined,  then  tautologically  but  radically,  as  a  communitt 
sharing knowledge of rules for the conduct and interpretation of speech. Such sharing comprises 
knowledge  of  at  least  one  form  of  speech,  and  knowledge    also  of  its  patterns  of  use.  Both 
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Д. Хаймс представя речевото общуване като функция от 

членуването в определена речева общност, а не просто като резултат 

от граматична компетенция. Така обяснява и понятието 

комуникативна компетенция, необходимо на всеки член на общността 

за провеждането на смислено изказване на даден език. 

 

2. Билингвизъм и билингвален индивид 

Терминът, с който ще се сблъскваме най-често в този текст е 

„билингвизъм” и неговото проявление в речта на билингвалния 

индивид в билингвална среда. За тази цел е необходимо да изясним и 

опишем това многоаспектно понятие. И въпреки че българският 

превод на термина е достатъчно описателен: двуезичие, двуезичен 

индивид, двуезична среда, понятието може да бъде погледнато от 

различни ъгли и има различни трактовки, което налага и по-

подробното му описание. 

Билингвизмът е разглеждан  като социално, психологическо, 

лингвистично явление. Понятието е измервано, описвано и изучавано 

от различни изследователи, работещи в разнородни области – 

социолингвистика, етнолингвистика, психология, методология на 

обучението по чужд език. Всяка от тези науки му придава различен 

нюанс и го обяснява по различен начин, макар и в основата си 

дефиницията да е една. Например езиковедът Верещагин (1967) 

приема билингвизма като психологическо явление. За него употребата 

на един или друг език е свързана преди всичко с когнитивните 

процеси на придобиване на този език. И тъй като той смата, че 

процесът на придобиване на знания, умения и навици на един език е 

чисто психологическо явление, тогава и науката, която би трябвало да 

изследва умението на човек да възприема или да произвежда речеви 
                                                                                                                                      
conditions  are  necessary.  Since  both  kinds  of  knowledge may  be  shared  apart  from  common 
membership  in a community, an adequate theory of  language requires additional notions, such 
as language field, speech field, and speech network, and requires te contribution of social science 
on characterising the notions of community, and of membership in a community.” 
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отрязъци, използвайки две езикови системи, е психологията6. Но 

въпреки всичко, понятието „билингвизъм” е обект на изследане в 

социолингвистиката.  

Тъй като се явява една от основните изследователски цели,  

понятието билингвизъм в социолингвистичната литература е 

дефинирано многократно и е получило най-различни трактовки. По-

надолу ще разгледаме някои от популярните трактовки на 

билингвизма и ще се опитаме да намерим определението, което ще 

бъде подходящо за нашето изследване. 

Като начало е необходимо да започнем с определението на 

Блумфилд, който още през 1933 г. дефинира билингвизма като: 

“native-like control of two languages”7 или пълна компетенция по два 

езика, т.е. билингвален индивид е всеки, който разполага с две езикови 

системи по един и същ начин и има еднаква езикова компетенция и по 

двата езика. Това определение практически ограничава идеалните 

билингвални индивиди до нула, тъй като както твърди Макс Адлер 

(1977:27) – никой не може да има два майчини езика, т.е. не е 

възможно един индивид да използва толкова добре втория език, както 

използва езика, научен от майка си8. Предложението на Блумфилд се 

оказва ограничаващо и затова повечето учени прибягват до по-широки 

трактовки на понятието или поне го вкарват в конкретизиращи рамки. 

Уриел Вайнрайх в книгата си „Languages in contact. Findings and 

Problems”, издадена през 1968 още на първата страница поставя 

основите на „широката” трактовка на понятието, т.е. той приема, че 

билингвизъм е възможността да се използват два езика, а билингвален 

индивид е този индивид, който може да си служи с езиковите системи 

                                                 
6 „Б и л и н г в и з м, определяемый как психический механизм  (знания, умения, навыки), 
позволяющий  человеку  воспринимать  и  порождать  речевые  произведения, 
последовательно  принадлежащие  двум  языковым  системам,  по  самому  определению 
является исследовательским объектом психологии". (Верещагин 1967) 
7 Блумфилд 1933, цит. по Хогън 1987:14 
8  „nobody  can have  two mother  tongues or,  in other words, nobody  can  speak a  second  L as 
perfectly as the one he learnt from his mother” (Адлер 1977:27). 
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на два езика без значение до каква степен познава втората9. 

Дефиницията му е „широка”, тъй като не поставя никакви граници на 

понятието. В този случай билингвални са и студентите, които изучават 

чужд език и имат умението и възможността да използват двете 

езикови системи. Тази дефиниция увеличава идеалните билингви до 

безкрай. Според нея всеки индивид, който има досег с друг език, освен 

майчиния си, е билингвален. А всяка ситуация, в която се стига до 

контакт между два езика е ситуация на билингвизъм.  

По същия начин възприема понятието и Гросжан (1982:1). 

Според него билингвизмът описва ситуацията на регулярна употреба 

на два или повече езика в рамките на една и съща езикова група, като 

билингвизмът се проявява в зависимост от степента на контакт между 

две отделни езикови групи. За да се постигне състояние на 

билингвизъм е необходим контакт между двата езика и между 

носителите им, т.е. между две езикови  групи, които имат различно 

политическо и икономическо значение, както и са различни по брой 

(Гросжан 1982:24)10. 

Хогън в книгата си „Blessing of Вabel” (1987:14) се стреми да 

заеме средна позиция между минималната езикова компетенция и 

компетенцията в степен на роден език. За билингвален индивид той 

приема всеки индивид, който може да произведе смислово завършено 

изказване на другия език11.  

Пачев (1993:17-18) обобщава наличието на различните 

трактовки по следния начин: „Под билингвизъм (като 

социолингвистично явление) най-често се разбира  съвместното 

съществуване, функциониране и взаимодействие между два езика в 

рамките на един и същ ЕЗИКОВ / РЕЧЕВ КОЛЕКТИВ, чиито 
                                                 
9 „The practice of alternatively using  two  languages will be called bilingualism and  the persons 
involved bilingual" Wainraich (1968:1). 
10   “regular use of two or more languages” (…) “bilingualism is affected by the degree of contact 
between  two  language  groups”.  Гросжан  (1982:24)  твърди,  че  “bilingualism  is  often  a 
consequence of the contact between two linguistic groups that do not have the same numerical, 
political, and economic importance.” 
11 „can produce complete meaningful utterences in the other language” (Хогън 1987:14) 
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членове използват тези езици в различни социалнокомуникативни 

сфери в зависимост от параметрите на РЕЧЕВИЯ АКТ и в 

съответствие с колективните норми и ценности.” Най-общо казано 

билингвизмът се определя като социално явление, при което един и 

същи речеви колектив разполага и използва две езикови системи, 

разпределени в различни комуникативни сфери и в различни 

комуникативни ситуации.  Дори различните компоненти на 

комуникативното събитие, т.е. темата и събеседниците, могат да 

предопределят използването на един или друг код за предаване на 

съобщението (срв. Швейцер-Николский 1983:136)12. 

За целта на нашето проучване ще се позовем на  твърдението на 

Хогън13, че билингвалните индивиди разполагат с повече от една 

езикова системи, което обаче не означава, че владеят и двете еднакво 

или перфектно на всички езикови равнища. За да бъде един индивид 

определен като билингвален понякога е достатъчно само да разбира, 

да чете, да говори или да пише на другия език (Хогън 1987:3). Ние ще 

приемем, че билингвален индивид е този, който има достатъчна 

минимална компетенция по втория език, за да произведе смислено 

завършено изказване на този език. За да получи тази минимална 

компетенция по другия език, индивидът трябва да живее или да е 

живял в условия на билингвизъм или в билингвална среда. Ще се 

позовем на твърдението на Вайнрайх (1968:1)  и ще приемем, че 

условие за билингвизъм или за създаване на билингвална среда 

съществува при контакт на два езика. По този начин езиковите 

контакти се явяват предпоставка за възникването на благоприятни 

условия за развитието на билингвизма като социален феномен.  

                                                 
12 „Ze sociolingvistického hlediska je bilingvismus jev sociální. (…) Bilingvismus je koexistencí dvou 
jazyků  v  rámci  jednoho  jazykového  (řečového)  kolektivu,  užívajícího  tyto  jazyky  v  různých 
komunikačních sférách v závislosti na sociální situaci a na ostatních složkách komunikačního aktu. 
(...)" 
13 "users of more than one language." This does not necessarily entail a mastery of all its skills or 
its entire range; it may be enough to understand it when spoken, or to read it when written. In 
the widest sence even the students in language classes are bilinguals, though one is tempted to 
call most of them "semi‐lingual.", 
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Що се отнася до дефинициите, предложени за понятието 

билингвален индивид, би трябвало да се съобразим и с дефинициите, 

които освен езикова, предполагат и културна компетенция на 

индивида за другото общество. Не само езика, но и културата на 

другата група е в основата на понятието билингвизъм според Адлер 

(1977:9), който твърди, че билингвален индивид е този, който има не 

само езикова, но и културна компетенция за другото общество: 

„Когато едно дете се запознава в по-късен етап с друг език на добро 

ниво, то не може да се счита все още за билингвално докато и освен 

ако не разбира културата на обществото, което използва другия 

език.14” (прев. мой – В.В.)  

Скутнаб-Кангас (1995:9) разглежда билингвизма и проекцията 

му върху отделния индивид на базата на четири основни фактора 

(произход, идентификация, компетенция, функция), които служат и 

като рамка на дефиницията. Нейното определение е представено в 

следната таблица (виж Табл.1): 

                                                 
14 „When the child becomes acquainted later on with another language really well, he cannot be 
considered a bilingual until and unless he understands the culture of the society which uses the 
other language.” 
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А) От ранно детство е учил двата езика в 

семейството си от родителите си, които са родно-

говорящи на тези езици 
1. 

Произход 
Б) От детството си използва паралелно двата 

езика като средство за комуникация 

А) Вътрешна – индивидът се идентифицира 

сам с два езика или две култури 
2. 

Идентификация 
Б) Външна – индивидът е идентифициран от 

другите като двуезичен, т.е. като ползващ два 

езика 

А) Напълно е овладял двата езика 

Б) Използва двата езика като родни 

В) Има една и съща компетенция по двата 

езика 

Г) Може да произведе цялостен и смислено 

завършен изказ на другия език 

Д) Познава поне до известна степен 

граматичната структура на другия език 

3. 

Компетенция 

Е) Влязъл е в контакт с другия език 

4. Функция 
А) Използва или е способен да използва 

двата езика в различни ситуации 
        Табл. 1 

 

3. Видове билингвизъм 

След като установихме какво представлява билингвизмът като 

цяло, разбираме, че билингвизмът като явление може да има различни 

причини на възникване, степени на употреба, функционалност. Тези 

допълнителни категории карат учените да се стремят да разделят 

билингвизма на различни видове и подвидове.  
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Подробно разделение на видовете билингвизъм предлага Макей 

(1971:5) в уводната си статия към сборника от международния 

семинар „Description and measurement of Bilingualism”, където описва 

съществуващите категории билингвални индивиди от различни гледни 

точки: 1. Според нивото на владеене на втория език билингвите са: 

пълен (complete), перфектен (perfect), частичен (partial), начален 

(incipient), пасивен (passive). 2. От функционална гледна точка той 

споменава няколко вида билингвизъм: домашен (home), училищен 

(school), уличен (street).  

След определянето на различните видове билингвизъм, Макей 

извежда няколко дихотомии: координиран – некоординиран 

(coordinated vs. compound bilinguals); индивидуален – социален 

билингвизъм (individual vs national bilingualism); стабилен – 

нестабилен (stable vs unstable bilingualism); балансиран – небалансиран 

(balanced vs unbalanced bilingualism); чист – смесен (pure vs mixed 

bilingualism); симултанен – постепенен (simultaneous vs sequential 

bilingualism); подробен – ограничен (comprehensive vs limited 

bilingualism); организиран – инцидентен (organized vs incidental 

bilingualism); общ – специфичен (general vs specific bilingualism); 

регресивен – прогресивен (regressive vs progressive bilingualism). 

Всички дихотомии представляват интерес, но за целта на 

нашето изследване ще поставим акцент само на някои от тях. Първо 

ще се спрем на разликата между индивидуален и социален (също така 

обществен или колективен) билингвизъм. Според Швйцер и 

Николский (1983:136) самото наличие на билингвизъм в колектива 

предполага и билингвизъм на членовете му, т.е. индивидуален 

билингвизъм. Джеймс в статията си “Контрастивен анализ” (1989: 

213) опростява тези два вида билингвизъм, базирайки се на 

едновременната употреба на две езикови системи: „Если речь идет о 

том, что двумя языками владеет один коллектив, мы говорим о 

коллективном билингвизме; если объект изучения – человек, 
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владеющий двумя языками, мы имеем дело с индивидуальным 

билингвизмом”. 

 

Индивидуален билингвизъм 

И така в най-общи линии индивидуалният билингвизъм се 

отнася до отделния индивид. Според Алдер (1977:10) билингвизмът на 

всеки имигрант е индивидуален (той го нарича още „запаметен” 

(memory bilingualism), а не колективен. Адлер определя три условия, 

при които е на лице индивидуален билингвизъм: „1. Някои от езиците, 

които не се употребяват се забравят; 2. Всеки език оказва влияние на 

другия; 3. Втория език никога не е научен напълно, дори и първият 

език да е забравен. Тези условия не могат да бъдат изпълнени от 

всички билингви. Както споменахме по-горе – те се отнасят до 

имигранта, който навлиза в съвършено нова езикова среда,  използва 

новия език много по-често, смесва го с майчиния си език, докато  

накрая забрави напълно или частично майчиния си език15” (прев. мой 

– В.В.). 

Най-обшо казано индивидуалният билингвизъм се отнася към 

индивиди, владеещи и използващи два или повече езика като средство 

за комуникация в рамките на един езиков ареал. Индивидуалният 

билингвизъм е присъщ на имигрантите, които се сблъскват с езика на 

държавата, в която имигрират.  

Индивидуалният билингвизъм може да бъде едновременен или 

консекутивен – в зависимост от реда на усвояване на езиците. При 

имигрантите, които се сблъскват с новия език, след като вече са 

овладяли своя майчин – можем да говорим за консекутивен 

                                                 
15 "...1) That some of the languages not spoken is being forgotten 
2)that each language influences the other and, 
3)  that  the  second  language  is  never  learnt  completely  even  if  the  first  language  has  been 
forgotten. 
These  conditions  cannot  be  fulfilled  by  all  bilinguals.  As  we  said  above,  they  refer  to  the 
immigrant who enter a completely new  language environment when he uses the new  language 
increasingly more frequently, when he mixes it with his mother tongue and when, in the end, he 
forgets his mother tongue either partly or completely." (Адлер 1977:10) 
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билингвизъм или последователен. Ако едно дете придобива 

едновременно и двата езика, но в различни комуникативни ситуации, 

то неговият билингвизъм е едновременен. 

Според целта на овладяване на втория език, билингвизмът може 

да бъде интегративен или инструментален, като първият вид се 

получава при стремеж към интеграция, а вторият при неотложно 

използване с цел работа, записване в учебно заведение и др., където 

използването на езика на мнозинството е задължителен. 

В зависимост от начина на усвояване на езика, се отделя 

дихотомията: естествено заучаване – изкуствено заучаване. 

Естественото придобиване на езика се осъществява в естествена среда 

при комуникация с членове на речевата общност, носеща втория език. 

Изкуствено е овладяването на даден език по академичния метод, чрез 

постепенно натрупване на знания.  

Усвояването на новия език никога не може да бъде пълно, така 

както е познанието по майчиния език или по езика, по който 

индивидът първоначално е придобил компетенция. В зависимост от 

много социолингвистични фактори обаче може да се стигне до 

балансиран и до небалансиран билингвизъм. При първия вид и двете 

езикови системи са усвоени почти еднакво добре, докато при 

небалансираният билингвизъм единият език има предимство пред 

другия по отношение на усвояването му. 

Използванетo на двата езика в различни комуникативни 

ситуации води до отделяне на реципрочен и нереципрочен 

билингвизъм, като при първия вид участниците в общуването могат да 

ползват свободно и двата езика, които владеят. При нереципрочния 

билингвизъм индивидите имат пасивни познания по единия език и 

това ограничава избора им на език при комуникацията с билингви и 

монолингви.  
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Пасивният или т.нар. рецептивен билингвизъм според Хогън 

1987 се дължи на пасивна компетенция по даден език, като напр. 

умението за четене се приема за минимално рецептивно умение.  

 

Социален билингвизъм (sociatel bilingualism)

Що се отнася до колективния или социален билингвизъм – той е 

обществен феномен и естествена езикова ситуация за обществата на 

много страни по света. Фактът, че политическите граници не съвпадат 

с езиковите, предизвиква многоезичност или двуезичност на 

обществото. Формирането на държавите никога не е следвало 

етническите и езиковите граници или правилото „една нация – един 

език”. За много общества билингвизмът е естествено изискване за 

водене на всекидневна комуникация. Социалният билингвизъм е 

съвместно съществуване на два езика в рамките на един речеви 

колектив, който е част от многоезична общност. Социалният 

билингвизъм преминава през няколко етапа16: начален билингвизъм 

(колективът овладява отделни фрази, с които си служи), прогресивен 

(колективът усвоява все повече втория език, но недостатъчно за 

провеждането на цялостен речеви акт); интегрален (по-голяма част от 

членовете на речевата общност владеят и двата езика като средство за 

комуникация и си служат с тях еднакво добре); регресивен 

билингвизъм (майчиният език или първият език бива забравен за 

сметка на втория език, който се явява и доминантен език); остатъчен 

билингвизъм (някаква малка част фразеологични или идиоматични 

изрази са запазени и се използват в определени речеви ситуации).  

 

Вертикален и хоризонтален билингвизъм 

Имигрантските общности са билингвални общности. Според 

теорията на Хогън за вертикалния и хоризонталния билингвизъм 

(Хогън 1987:17-18), имигрантските общности са вертикални 

                                                 
16 Пачев 1993 
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билингвални общности, т.е. единият език – Е2 – езикът на 

мнозинството се оказва суперстрат, а другият език – езикът на 

имигрантската общност се оказва субстрат. Суперстратът оказва 

влияние върху субстрата на всички езикови равнища. При вертикалния 

билингвизъм езикът на малцинството е ограничен в употребата си в 

няколко домена като комуникация в къщи, с близки и приятели. Това 

ограничение респективно означава използването на Е2 в останалите 

домени на комуникация. Хоризонтален билингвизъм възниква тогава, 

когато и двата езика, които използва общността са равнопоставени и  

еднакво престижни (отношението към двата езика е еднакво и липсва 

пейоративна конотация, когато се говори на единия от двата езика, или 

представителите и на мнозинството и на малцинството имат еднакви 

езикови атитюди към двата езика) или когато езикът на мнозинството 

не се налага като единствено средство за комуникация в отделните 

домени. Подобна езикова ситуация съществува в страните, които са 

признали официално съществуването на няколко официални езика, 

като например Швейцария. Повечето държави признават един 

единствен официален език, а в някои държави (като САЩ напр.) 

процедурата по придобиване на гражданство е свързана и с добра 

езикова компетенция. В Чехия процедурата по получаване на 

гражданство се промени от 2009 г, когато се въведе ново изискване – 

добра езиковата компетенция по ЧЕ. Кандидатите за чешко 

гражданство ще трябва да доказват компетенцията си по ЧЕ чрез 

легитимен документ. Преди въвеждането на тази процедура като 

задължителна, кандидатите за чешко гражданство са „препитвани” от 

служителите, но не официално. 

 

Видове билингвизъм според начина на възникването му.  

Причините за възникването на билингвизма се класифицират на две 

нива: микро ниво (междуличностно, напр. смесени бракове) и макро 

ниво (национално).  
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В монографията си „Life with two languages. An introduction to 

Bilingualism” Гросжан (1982: 30) дефинира причините за възникването 

на билингвизма: местене на маси население поради политически, 

социални, икономически причини; политически федерализъм или 

национализъм; културни или образователни фактори. Но за да се 

стигне до приемане на втория език и употребата му, Гросжан смята, че 

дадената езикова група трябва да има изгода от използването му. Това 

е важно условие при разглеждането на билингвизма като явление, 

което засяга имигрантски маси. Без значение дали имигрантската 

общност е дисперсна или концентрирана, в нея възниква билингвизъм, 

който обаче при двата типа имигрантски групи се развива по различен 

начин. При дисперсната имигрантска общност се наблюдава 

индивидуален билингвизъм, докато при концентрираната – обществен 

билингвизъм.  

Друг модел за възникване на билингвизма е съприкосновението 

с втория език още в ранно детство. Когато детето израства в двуезично 

семейство и придобива компетенция по двата езика на принципа „един 

родител – един език” имаме основание да говорим за „ранен 

билингвизъм” или „детски билингвизъм”.  Двамата родители могат да 

говорят различни от езика на обществото езици, т.е. и двамата могат 

да бъдат чужденци в дадената държава или единият може да говори 

езика на държавата, в която живеят, а другият – родният си език, който 

е различен от този на държавата бенефициент. Според дихотомиите на 

Макей тук става въпрос за т.нар. некоординиран билингвизъм 

(compound bilingualism). Във втория случай на ранен билингвизъм, 

детето се сблъска с чуждия език извън семейството си – в детска 

градина или в училище. Тогава билингвизмът е координиран 

(coordinate).  

Хогън също се придържа към формулировката на Макей и 

разграничава координиран от некоординиран билингвизъм 

(„compound” и „coordinate bilingualism”. (1987:15). Макс Адлер (1977: 
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113н) също разграничава двата вида билингвизъм, но нарича първия 

вид – приписан (ascribed bilingualism), а втория вид – придобит 

(achieved bilingualism). Адлер (1977:120) заявява, че когато детето 

придобие компетенция по втория език в училище, т.е след 5 годишна 

възраст, то в този случай може да се говори за придобит билингвизъм, 

тъй като детето прави усилие, макар и минимално, за да научи този 

език. Възрастта на детето играе огромна роля при научаването на 

езика. 

 

4. Изход от билингвизма 

Когато езиковата общност не поддържа етническия си език, а 

постепенно приема езика на държавата, в която съществува, възможно 

е да се стигне до т.нар. „езикова смърт” или „езикова смяна”. 

Естествено не всички езикови общности са изложени на риска да 

загубят езика си, но тези, които се оказват по-податливи на това 

влияние са мигрантските общности и дисперсните общности. 

Съществуват редица социолингвистични фактори, които допринасят 

за намаляване на употребата на родния език, което води до неговата 

загуба. Една от тези причини е свързана с престижа на чуждия език. 

Ако за билингвите чуждият език се окаже по-престижен, то родният 

език остава на второ място и от там  употреба му бива ограничена. 

Други фактори, които способстват загубата на родния език могат да 

бъдат свързани с езиковата политика на държавата бенифициент, напр. 

липсата на такава, или напротив – прилагане на дискриминационна 

езикова политика спрямо малцинствените езици. 

Гросжан (1982:37), цитирайки Маки (1968:555) (Mackey, W. The 

description of bilingualism. In Readings in the sociology of Language, ed. 

J. Fishman, The Hague: Mouton) твърди, че една група би трябвало да 

има важна причина, за да остане билингвна. Гросжан предлага два 

основни изхода от билингвизма: стабилен или продължен 

билингвизъм или връщане към монолингвизъм, т.е. първият вариант се 
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базира на дългосрочен билингвизъм, но втория вариант води до 

езикова смърт на първия език и връщането към монолингвизма, при 

което вторият език вече става първи.  

Езиковите процеси, които протичат в билингвната общност 

започват с усвояването на чуждия език от членовете на общността и 

приключват с езиковата смърт и езикова асимилация на билингвите, 

т.е. връщането им до състояние на монолингвизъм, само че в другия 

език. Подобен модел за езикова смърт предлага Хоугън (1980: 152) – 

виж Графика 1. 
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Според Хоугън, за да се достигне до езикова смърт, езикът 

трябва да мине през няколко фази. Първата фаза започва след точката 

на контакт на двата езика. Тогава Е1 е в по-силна позиция и влияе 

върху Е2, като интерференциите от структурата на Е1, проявени в 

структурата на Е2 се приемат за грешки. При втората фаза – на 

диглосия – Е1 се намира в субординационна позиция спрямо Е2 от 

гледна точка на домените на употреба. Е2 заема функциите на 

официален език или език на официалните институции, т.е висок 

вариант, а Е1 остава доминантен в домените свързани с всекидневието 

или неофициалната сфера на употреба, т.е. Е2 се явява нисък 

вариант17. През следващата фаза – на билингвизъм, Е2 влияе на Е1, 

който се използва все по-малко като комуникативно средство и във все 

по-малко езикови домени, докато накрая не отстъпи пред Е2, който се 

превръща в основно комуникативно средство във всички езикови 

домени. 

Тази схема на езикова смърт може да засегне както и отделните 

индивиди, така и цели малцинствени езикови групи. 

 

5. Майчин език и чужд език 

Тъй като понятието билингвизъм обхваща употребата на два 

езика, нужно е да изясним кои са тези езици, какви функции имат за 

индивида или общността и в какви взаимовръзки попадат помежду си. 

Най-общо казано билингвизмът е явление, при което един индивид 

или общност са принудени да използват освен майчиния си и втори, 

чужд език в някои комуникативни сфери. Вече споменахме и 

понятията, които трябва да изясним, а именно майчин език и чужд 

език. 

За Адлер (1977:9) майчин език е този, който майката използва 

при комуникацията с детето си. Според него майката винаги използва 

един и същ език, дори и да е билингвна. Много по-различна трактовка 

                                                 
17 Срав. Фъргюсън 1996  

51 
 



на майчиния език предлага Скутнаб-Кангас в монографията си „Език, 

грамотност и малцинства.”  Майчиният език, пише Скутнаб-Кангас 

(1995, 5n) е езикът, който човек научава първи и с който се 

идентифицира. Тя разглежда майчиния език от няколко аспекта:  

1) произход – езикът, който индивидът е научил като първи 

език;  

2) идентификация – вътрешна идентификация, или езикът, с 

който индивидът сам се идентифицира; външна идентификация – 

езикът, с който другите го идентифицират като негов майчин език;  

3) компетенция – езикът, по който индивидът има най-добра 

компетенция;  

4) езикът, който индивидът използва най-често.  

Като допълнение към тази дефиниция авторката добавя, че 

според дефиницията за произход и идентификация индивидът може да 

има няколко майчини езика.   

Дали тогава наименованието „майчин език” е удачно? Ако 

приемем, че майчиният език е единствен, защото това е езикът, на 

който майката говори на детето си, тогава е добре да въведем 

понятието „първи език” или Е1 като език, който отговаря напълно на 

дефиницията на Скутнаб-Кангас. Подобно разделение между първи 

език (Е1) и втори език (Е2) прави самата Скутнаб-Кангас по-късно в 

монографията си „Малцинство. Език. Расизъм.” (прев. мой – В.В.), 

където разграничава „първи език”, „втори език” и „чужд език”. 

Уточнението се налага поради няколко причини, основната от които е 

невъзможността точно да се определи майчиния език според горната 

дефиниция.  

Вторият език според Скутнаб-Кангас е езикът, който се 

използва от обществото във всекидневната комуникация. Авторката 

изхожда от примера на Швеция, където втори език за норвежкото 

малцинство се явява шведски. За скандинавските страни като цяло 

вторият език обаче е английският, защото това е езикът на 
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университетите, на телевизионните програми и предавания, на 

рекламите. Тъй като популярността му там е огромна, английският 

език всъщност стои на ръба между чужд език и втори език.  

Чуждият език според Скутнаб-Кангас (2000)  е езикът, който не 

се използва във всекидневната комуникация, а се изучава в училищата, 

в университетите и т.н. като чужд език. Много хора не се срещат с 

този език във всекидневието си. За финландците това е напр. френски, 

немски, италиански и т.н. 

Най-често термините „първи език” и „втори език” се делят 

спрямо придобиването на езикова компетенция в зависимост от 

хронологията на възприемането на двата езика18. Според Макс 

Адлер19 обаче обозначаването на езиците като „първи” и „втори” не 

показва периодичността на овладяване на езиците във времето, а 

степента на овладяване. В този смисъл “първи” е езикът, който 

индивидът владее по-добре и използва по-често в ежедневието си. 

Другият език остава „втори”. В този смисъл майчиният език, или 

езикът, който детето е научило от майка си може в различни етапи от 

живота му да се окаже „втори”, тъй като езиковата му компетенция е 

по-малка, отколкото езиковата компетенция по втория език.  

И така за нуждите на нашето изследване ще приемем, че 

живееейки в монолингвно семейство „първи език” или Е1 е първият 

език, на който детето придобива комуникативна компетенция още в 

ранна детска възраст или т.нар. майчин език, т.е. езикът, който детето 

научава от майка си. При смесен брак, т.е. когато е налице билингвна 

обстановка, установяването на майчиния език е по-трудно, затова в 

този случай ще приемем за Е1 този език, на който детето е придобило 

езикова компетенция в предучилищна възраст. В някои случаи Е1 

съвпада с майчиния език, в други случай Е1 е езикът на заобикалящата 

езикова среда. В много случаи употребата на понятието „майчин език” 

                                                 
18 Хаарман (1986: 120) 
19 Адлер 1977 
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може да бъде заменено с понятието „роден език”, като приемаме, че 

дефинициите на двете понятия съвпадат. 

 

6. Комуникативна компетенция и езикова компетенция.  

Между езиковата и комуникативната компетенция не може да се 

постави знак на равенство. Езиковата компетенция означава познаване 

на даден код, дори и теоретично, докато комуникативната 

компетенция изизква познаване освен на кода и на други фактори, 

които съпътстват комуникацията – екстралингвистични.  

 

6.1. Комуникативна компетенция 

Терминът „комуникативна компетенция” е въведен от Дел 

Хаймс през 1960 г., като това понятие той заимства от генеративната 

теория на Н. Чомски. Чомски въвежда понятието „езикова 

компетенция” (linguistic competence) като има предвид познанията по 

езика, които дават възможност на индивида да комуникира 

посредством използването на дадена езикова система. За разлика от 

езиковите познания по даден език комуникативната компетенция, 

обяснена от Дел Хаймс, включва знания за всички 

екстралингвистични фактори, които участват в общуването, а именно 

– знания за „социалните норми и начини за комункативна обработка 

на дискурса, които участниците в общуването трябва  предварително 

да владеят, за да могат да се включат и да участват успешно в процеса 

на речево общуване (срв. Гъмпърц 1984: 280)”20. 

По този начин погледнато компетенцията, необходима за 

осъществяването на речево общуване не е вродена способност, а се 

формира „в резултат на взаимодействието на индивида със социалната 

среда”21.   

Разработеното от Д. Хаймс понятие включва четири параметъра: 

                                                 
20 цит. по Пачев 1993: 156. 
21 цит. по Пачев 1993: 156 
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а) граматична правилност (съвпада с термина използван в 

генеративната теория, т.е. припокрива се с понятието „езиковата 

компетенция”, без която речевото общуване е невъзможно); 

б) реализуемост (определя се главно от психологически 

фактори); 

в) приемливост (отношението на изказа към контекста или 

ситуацията); 

г) честота на поява (вероятността да бъде употребена една или 

друга езикова форма). 

Благодарение на комуникативната си компетенция говорещият 

може да направи избор за езиков вариант, в зависимост от социалния 

контекст или да препревключи между отделните варианти на един и 

същи език.  

Най-елементарното обяснение на понятието „комуникативна 

компетенция” е притежаването на определен набор от знания и 

умения, които способстват осъществяването на успешна комуникация.  

Комуникативната компетенция е съвкупност от различни 

социални, лингвистични и социолингвистични фактори. 

Комуникативната компетенция се базира на: познаване  на езика, на 

който се осъществява комуникацията (езикова компетенция); 

познаването на основните правила за използването му 

(социолингвистична компетенция); умение за управление на 

комуникативния дискурс.  

 

6.2. Езикова компетенция 

Езиковата компетенция представлява познанията по дадена 

езикова система, които индивидът използва, за да участва в дадено 

речево общуване. Езиковата компетенция по майчиния език е вродена. 

При наличието на езикова компетенция по друг език, то тя никога не 

може да бъде еднаква и в двата езика. Както Адлер казва – никой не 

може да владее друг език по-добре от този, който е научил от майка 
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си. Маки (1956:10) твърди, че езиковата компетенция е чисто 

индивидуална характеристика, която зависи изключително от 

социални фактори, т.е двама души с един и същи майчин език, никога 

не биха могли да имат еднаква езикова компетенция, тъй като тя се 

предопределя от множество социални фактори, които обуславят 

различнията в компетенциите. Дел Хаймс (1974: 46) установява, че 

всеки говорещ носи в себе си знанието на определени граматични 

правила, но хората се различават точно по тяхното умение да 

използват тези граматични правила. За него перфектният говорещ 

(Fluent Speaker) е човек, който има познания по граматика и 

едновременно с това може да ги използва. Не е задължително човек, 

който има познание по граматика да може да ги използва. Всеки човек 

има някакви познания по граматика, но е трудно да се определи кой е 

идеалният говорещ, защото хората се различават по способността си 

да използват граматиката. Така че в различните общества перфектно-

говорещият ще се възприема по различен начин.  

Уордхоу (1997: 2) стига до заключението, че всички, които 

говорят даден език имат способността да различат това, което не е 

присъщо за езиковата система на този език. За Ди Пиетро (1989: 87) 

езиковата компетенция се изразява в умението да се произвежда и 

разбира текст на даден език („спосoбность продуцировать и понимать 

предложения независимо от того, каким языком он пользуеться"). 

Авторът дели езиковата компетенция на рецептивна или продуктивна, 

в зависимост от това, дали говорещият разбира изказването, направено 

на даден език и дали може сам да произведе изказване на другия език.  

 

6.2.1. Придобиване на езикова компетенция в ранна детска 

възраст 

Можем да приемем, че езиковата компетенция (изграждане на 

фонетични навици и граматични правила) се придобива в много ранна 
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възраст22. Лексиконът се разширява цял живот и този процес никога 

не е завършен. Детето се запознава с един език чрез декодиране, което 

е първоначалният акт на един речеви акт, без механизма на 

изказването. Разгледано по този начин може да се приеме, че детето е 

билингвално още в първата си година. 

Усвояването на езика в ранна възраст  е разгледано от Гросжан 

(1982:167n). Ако се опрем на Гросжан, можем да приемем, че езикът 

научен до 3 годишна възраст е Е1 или първи език. Езикът, който е 

научен в последствие е Е2. Това естествено не означава, че езиковата 

компетенция по Е1 ще бъде по-висока от тази на Е2 или че Е1 ще бъде 

доминантен език през целия живот на индивида. Гросжан предоставя 

примери, при които Е1 може да бъде напълно „забравен” при 

подходяща ситуация, т.е. когато ситуацията, в която индивидът е 

попаднал не изисква употребата на Е1. В този случай, въпреки, че е 

възприет като първи език, Е1може да бъде изместен от Е2.  

За Гросжан (1982:189) основната причина за доминантност на 

единия от езиците е, че детето е било изложено в по-голяма степен на 

влиянието на този език или е имало по-голяма нужда да го употребява 

при комуникация.  

Когато единият от езиците при билингвален индивид стане 

доминантен над другия, този билингвален индивид може да се нарече 

„dormant bilingual” Гросжан (1982:239). Гросжан дава пример за 

билингвален индивид, който три пъти през живота си е сменял 

доминантния си език – от френски език, получен в ранна възраст, след 

като е записан за английско училище, неговият доминантен език става 

английският. След завършване на това училище той заминава за 

Франция, където се записва за френски колеж и там френският език 

става отново доминантен. След заминаването си за Америка, той 

отново сменя езиците и доминантен език става английският. 

                                                 
22 Джоунс 1971:12 
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При условие, че до 3 годишна възраст детето е научило и двата 

езика, може да се говори за едновременен билингвизъм (simultaneous). 

Усвояването на Е2 след тригодишна възраст насочва към 

последователен билингвизъм. Гросжан дава примери и при двата вида 

билингвизъм, че е възможно в отделни етапи от живота на детето или 

по-късно на индивида Е1 да отслабне и Е2 да стане доминантен. Също 

така степента на билингвизъм се определя от психологически и 

социални условия, при които се достига до езикова компетенция на 

Е2, а възрастта на възприемането му не играе роля23.  

Според Гросжан (1982:184n) при едновременно овладяване на 

езиците, детето минава през 3 степени на овладяване на двата езика. В 

първата фаза – то разполага с набор от думи от двата езика, без тези 

думи да имат съответствие, т.е. детето не може да преведе думата на 

другия език. Във втората фаза детето има отделни лексикони по двата 

езика, но смесена граматика. Във третата фаза вече е отделило както 

лексиконите, така и граматичните правила, т.е. това е фазата на 

разделянето на езиците. След като се стигне до разделянето на 

езиците, може да се каже, че детето е истински билингвално. Въпросът 

е дали тази схема на заучаване на езика може да се съотнесе и да 

работи при усвояването на Е2 в натурална езикова среда от възрастни 

индивиди.  

 

6.2.2. Придобиване на езикова компетенция в зряла възраст. 

Усвояването на втория език започва веднага след съприкосновението 

на индивида с него. Запознаването с езика започва с разграничаване на 

отделните думи в изречението, което прогресира до рецептивен 

билингвизъм, т.е. индивидът е способен да дешифрира кода на 
                                                 
23 Гросжан (1982:167n): „a child who acquires two languages before the age of three is regarded 
as doing so simultaneously, whereas a child who acquires one language in infancy and the second 
after age three  is considered to be doing so successively.  It should be noted that the degree of 
bilingualism  attained  is  not  related  to whether  the  languages  are  acquired  simultaneously  or 
successively.  It  is psychological  factors, such as  the use of  the  language  in  the  family or  in  the 
school that will condition when, to what extent and for how long a child will be bilingual, not the 
age of acquisition of the two languages.” 

  58



съобщението, без да е запознат с всички лексикални единици в 

изказването. Следва процес на продуктивен билингвизъм, когато 

индивидът започва да използва чуждия код за комуникация и успява 

да състави смислен изказ на Е2. Опирайки се на разбирането на целия 

смисъл на изказването, което прави, понякога говорещият не може да 

обясни защо е употребил точно определена конструкция или дума 

(Хогън 1987: 15)24.  

При зрелия билингвален индивид усвояването на Е2 може да се 

каже, че протича също на няколко фази, с тази разлика, че 

придобиването на компетенция по Е2 е постепенно, т.е. в началото 

компетенцията по Е1 е много по-висока и оказва влияние върху 

компетенцията по Е2. Ако обаче разделим усвояването на Е2 на 

няколко фази, можем да определим следната последователност:  

1-ва фаза – запознаване с лексиката на Е2 и отделянето на 

отделни думи в изказването, т.е. придобиване на компетенция относно 

фонетиката на езика;  

2-ра фаза – усвояване на лексеми и използването им при изказ 

на Е2 – използване на лексеми от Е2, но с фонетичните особености на 

Е1 и според граматичните правила на Е1; 

3-та фаза – усвояване на елементарни граматични правила, 

благодарение на заучени фрази и конструкции; 

4-та фаза – усложняване на лексикона и придобиване на 

граматични правила и фонетични навици в Е2 при използване на 

лексикални единици от Е2;  

5-та фаза – пълно разграничаване с Е1 и използване на Е2.  

                                                 
24  Acquiring  the  new  language  begins  with  filling  the  gaps  in  the  field  of  lexicology,  later 
grammatical constructions are learned. The first stage of acquiring language competence in L2 is 
receptive – the individual begins to understand, but hardly speaks. The next stage is productive – 
then the immigrant begins to use lexical elements and to form grammatical constructions in L2. 
Not  always  he/she  fully  understands  the  meaning  of  what  he/she  had  said,  i.e.  the  exact 
translation of the word or the grammatical construction of the sentence (Haugen 1987:15) 
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Въпреки че усвояването на Е2 в детска възраст е различно от 

усвояването на Е2 в зряла възраст, изходът е един и същ – 

билингвизъм.  

 

7. Език и култура. Културна компетенция. Езикови и 

културни атитюди. Етнокултурни стереотипи. 

Без съмнение езикът се свързва с дадена и точно определена 

култура и обратното – всяка култура има свой език, посредством който 

изразява специфичните си черти. Затова бихме се съгласили с Леош 

Шатава (2001:55), който казва, че умирането на един език означава 

умиране на една култура. За да запазим културната идентичност на 

даден народ, трябва да запазим езика, чрез който тази идентичност 

живее. Езикът описва миналото като свързва народа с неговия корен, 

т.е. езикът е своеобразен мост между нацията днес и миналото й,  в 

което се пази съзнанието за етническа принадлежност. Езикът 

назовава и реалии, типични за дадена нация. С изчезването на езика – 

изчезват реалиите. Това е причината да се търси форма на опазване 

или ревитализация на езика чрез различни закони и законови рамки. 

Това е и причината повечето страни да имат и да прилагат адекватна 

езиковата политика. Езиковата политика не е насочена само към 

малцинствените групи, чийто език е заплашен от асимилация, но също 

така езиковата политика има за цел да пази и разширява 

компетенциите по майчиния език. Според известният американски 

социолингвист Джошуа Фишман, езиковата политика би трябвало да 

бъде културна политика, защото езикът е част от културата, така както 

ревитализацията на езика е част от ревитализацията на културата25.  

Езиковата политика в Европейския съюз в момента е насочена 

главно към малцинствените езици и опазване правата на носителите 

им. Заплахата от изчезване идва както от неадекватната политика на 

страните, така и от неспазването и грубото погазване на езиковите 

                                                 
25 Цит. по Шатава (2000: 51) 
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права на носителите на малцинствния език. Част от цялостната езикова 

политика обаче би трябвало да бъде насочена и към отделния индивид, 

тъй като влияние върху умирането на езиците в ситуация на 

билингвизъм оказват и някои психологически фактори. Според Леош 

Шатава (2001:55) членовете на малцинствени групи могат да изпитват 

чувство на малоценност, заради това, че говорят малцинствен език. 

Това може да ги кара да предпочитат да комуникират, използвайки 

езика на мнозинството, или официалния език на страната. Чувството 

за малоценност може да се дължи и на неувереност, че 

малцинственият език може да бъде от полза, както може да бъде 

продиктувано и от факта, че много малко хора говорят на този език.  

Разделение на етническите малцинствени групи прави Леош 

Шатава (2000:32) като дефинира четири основни типа. При това 

разделение Шатава не включва мигрантските общности, които 

напоследък образуват една голяма част от малцинствата по света, 

макар и не всички официално признати от държавата, в която живеят.  

1) Малък етнос („Malá etnika“) или народи, които нямат своя 

собствена национална държава. Това са нации, които имат етническа 

идентичност (собствен език, култура, история), но територията, която 

населяват (или територията на държавата, за която претендират) влиза 

в държавните граници на друга държава. Такива народи са например 

баските в Испания и лужишките сърби в Германия. 

2) части от народи с държави (Části „státních národů“). Това е 

население от дадена държава, което живее извън границите на родната 

си страна, в рамките на друга държави. Като изключим имиграцията, 

която според нас влиза в рамките на този тип етническо малцинство, 

обикновено историята показва, че това са погранични райони, които в 

следствие на изменение на държавната граница са попаднали в 

рамките на съседната държава. Пример за подобни малцинства са 

унгарците в Словакия, немците в Чехия. Българският принос в тази 

насока е по-голям – България е единствената държава в Европа, която 
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граничи със собствени територии, на които продължават да живеят 

малцинствени групи с български произход. Освен тях, по целия свят са 

заселени големи малцинствени групи с българска идентичност. 

3) етнически общности, на които им липсват някои характерни 

черти на „класически” развитите народи. Под класически развити 

народи Шатава има предвид етнос със собствена държава.  В тази 

категория Шатава слага ромите и евреите. И двата народа са разселени 

по света, но имат силна етническа идентичност, която не им позволява 

да се претопят. 

4) специфични случаи, които стоят на границата между 

етническа и етнографска група. Като пример Шатава дава кашубите в 

Полша. Понякога обаче това са и социални или религиозни групи, 

например помаците в България.  

Интересното е, както казва Шатава, че малцинствените 

етнически популации имат много по-голяма потребност от 

идентифициращи знаци, символи или атрибути (Шатава 1990:40). 

Причината за това е отслабената връзка с родината. Наличието на 

какъвто и да е идентифициращ знак засилва на подсъзнателно ниво 

връзката с родното. Идентифициращите знаци (културни атрибути) 

могат да бъдат използвани като успешно оръжие в програмите за 

успешна езикова политика.  

Езикът е част от културното наследство на даден народ. 

Контактът между две култури предполага и контакт между 

компонентите на тези две култури, между които е и езикът на 

носителите на дадената култура. Придържайки се към твърдението на 

Хаарман26, можем да приемем, че всеки езиков контакт предполага и 

междукултурен контакт или обмен на културни елементи чрез канала 

на контактния език, което не води непременно до смяна на културата, 

а означава, че елементи от едната култура преминават в 

комуникативното поле на контактната речева общност. По този начин 

                                                 
26 Хаарман 1986:159‐160 
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се формират културните заемки или реалии, които оказали се в 

речевия репертоар на малцинствената общност могат да преминат в 

последствие и в езиковия й репертоар. Според Хаарман масивните 

контакти между речеви общности включват аспекти на 

междукултурен обмен, но понякога интензивността на този обмен е 

възможно да надхвърли нормалните граници и да се превърне в 

акултурация.  

Според Скутнаб-Кангас27 познаването на културата на другата 

общност може да се измери. Изследователката разделя културната 

компетенция на три компонента: знание, емоционална връзка, 

поведение (znalostí, citov a správania) и по този начин прави възможно 

измерването на отделните части.  

Знанието (З) е съвкупност от всичко това, което човек знае за 

културата на дадена страна и прилежащите й компоненти. Това знание 

включва широк спектър от познания, които се простират от познаване 

на историята и на миналото на даден народ, до начина, по който 

хората организират живота си и отглеждат децата си, дори до 

функционирането на институциите и особеностите на националната 

кухня. 

Чувствата (Ч) или по-скоро привързаността или връзката на 

даден индивид с родината и с държавата-приемник могат да бъдат 

измерени и да измерят  културната му компетенция. Обикновено човек 

има дълбоки и положителни чувства към културата на родната си 

страна и се идентифицира с нея (или поне с някои от компонентите й), 

като в същото време приема голяма част от нормите и стойностите й. 

Трудно е човек да има подобни силни чувства към две култури. 

Всеки индивид има проектиран в съзнанието си модел на 

поведение (П), въз основа на който се ориентира в различните 

ситуации и знае как да реагира. Моделът на поведение е част от 

културата на дадена народ и степента на познаване на този модел 

                                                 
27 Кангас 2000:238 
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може да определи и нивото на културна компетенция на индивида. 

Тъй като културните норми се усвояват едновременно с усвояването 

на майчиния език28, те служат като основа при формирането на даден 

поведенчески модел на индивида, било то езиков или речеви.  

Благодарение на съществуването на културните норми всяка 

култура и всеки индивид разполагат с норми на поведение. При 

сблъсъка на две култури се наблюдава сблъсък на компонентите им, 

при което се достига до няколко възможни изхода. Според Скутнаб-

Кангас изходите могат да бъдат29: адаптация, акултурация, 

интеграция, асимилация или маргинализация. Ето и определенията, 

които тя предлага: 

Адаптация: Всеки индивид, който се сблъсква или навлиза в 

нова култура разполага с дълбоки познания относно собствената си 

култура (К+), с интензивни чувства към нея (Ч+), и с определен начин 

на поведение (П+). При срещата си с другата култура, човек започва да 

я опознава (К-/+), също така започва да овладява поведението си в 

различни ситуации според нормите на другата култура (П-/+). Но 

продължава да се идентифицира със собствената си култура и е 

негативно настроен към чуждата (Ч-). До известна степен може да 

разбере кое е типично за другата култура, следователно придобива 

мултикултурно съзнание (МКС -/+). 

Акултурация: това е втората фаза, в която човек започва да 

опознава по-добре новата култура (К+/-), както и нормите на 

поведение (П+/-). Започва също така да приема и нормите и оценките 

на новата култура (Ч-/+), също така си дава сметка за добрите и 

лошите страни на новата култура (МКС +/-). Тази фаза може да се 

нарече също така и субективна вътрешна адаптация. 

Интеграция: При интеграцията освен владеене на нормите и 

ценностите на собствената си култура, индивидът стига до пълно 

                                                 
28 Ibid: 2000:241 
29 Ibid: 246‐249 
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усвояване на нормите и ценностите на новата култура. Но новите 

културни норми и ценности не заемат мястото на старите, въпреки че е 

възможно да се намират в противовес на старите. 

Асимилация: При културното асимилиране имигрантът приема 

нормите и ценностите на новата култура до такава степен, че е 

възможо да се стиге и до емоционален разрив с ценностите и 

културните норми на старата култура. 

Маргинализация: За първо поколение това може да означава 

емоционално отдалечаване от старата култура. Когато индивидът не е 

в контакт с нея започва да му липсва част от интелектуалната 

компетенция и евентуално и възможността да се държи според 

нормите на старата култура, т.е. както казахме по-рано – 

организирането на живота, отглеждането на децата, националната 

кухня и естествено определени модели на поведение. В същото време 

човек иска да се идентифицира с новата култура и да се държи според 

нейните норми. Неразрешаването на културния конфликт може да 

доведе до ниска степен на мултикултурно съзнание в отношението си 

към двете култури.  

При второ поколение маргинализацията може да означава 

недостатъчна компетенция за първата култура и липса на позитивна 

идентификация с нея. Младите не биха могли да се държат според 

нормите на старата култура, но в същото време не са в състояние да 

получат съвършена компетенция за новата култура30.  

Според Гросжан31 (1982:17) билингвизмът в малцинствената 

група много често се сравнява с културна асимилация на групата.  

Позовавайки се на Хоугън, Гросжан (1982:157) заявява, че 

билингвализмът и бикултурализмът не са съпоставими от гледна точка 

на познанието на индивида, т.е. един индивид може да бъде 

билингвален, но монокултурен, т.е. да е запознат само с нормите и 

                                                 
30 Скутнаб‐Кангас 2000:246‐247 
31 1982:17 
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ценностите на една култура и да не познава културата на другия 

народ, чийто език говори. От друга страна един монолингвен индивид 

може да бъде запознат с културата на друг етнос и по този начин да 

бъде бикултурен, без да владее езика.  

Адаптирането към новата култура започва с „културен шок”. 

Гросжан (1982:158) твърди, че колкото е по-голяма разликата между 

двете култури, толкова по-трудна е адаптацията, следователно и 

„културният шок” е по-голям. Не всички индивиди, попаднали в нова 

среда се адаптират еднакво. Някои са по-адаптивни, други – не.  

 

Езикови и културни атитюди 

При сблъсъка между две култури неизменно се стига до 

оценяване на „чуждата” и преоценяване на „своята” култура и 

всичките й компоненти. Така се изграждат културни атитюди, които 

рефлектират върху езика, създавайки и езикови атитюди, тъй като 

езикът не е просто инструмент за комуникация, а е символ на дадена 

социална и групова идентичност32. И така отношението към другата 

етнична група се проявява в отношението както към културата й, така 

и към езика й. 

Изследвайки билингвалната ситуация в Канада, където има 

обществен билингвизъм,  Гросжан (1982:119) твърди, че негативните 

атитюди на мнозинството по отношение на малцинството се 

възприемат до такава степен от малцинството, че то дори е способно 

да се подцени повече отколкото мнозинството би го подценило. 

Гросжан (1982:121) твърди, че отношението към езика на 

мнозинството при обществения билингвизъм е като към по-

престижнен език, т.е. този език е по-красив, по-благозвучен и т.н. 

Езикът на мнозинството е в повечето случаи официален език на 

държавата, така че малцинствените групи са принудени да имат 

                                                 
32 Гросжан (1982:117) “language is not just an instrument of communication. It is also a symbol 
of social or group identity”. 
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компетенция по този език, която може да варира от рецептивен 

билингвизъм до пълно овладяване на езика на мнозинството и 

определянето му за по-престижен и следователно за по-нужен на 

индивида33. От друга страна изучаването на езика на малцинството 

понякога е спирано и от родителите, които не искат децата им да бъдат 

стигматизирани и идентифицирани с малцинствената група. И 

обратното – родителите могат да поощряват децата си да изучават 

езика на мнозинството до такава степен, че  да постигнат пълна 

компетенция по втория език. По този начин родителите смятат, че 

децата им имат равни шансове като децата от мнозинството.  

Негативното отношение към Е1 може да доведе до смяна на 

езика (language shift) в полза на Е2, което води до монолингвизъм в 

Е234. Напълно възможно е процесът на смяна на езика да бъде 

осъществен още при второто поколение. Преминаването към 

монолингвизъм е по-бързо при децата на индивидуалните билингви, 

отколкото при деца, растящи в условия на обществен билингвизъм. 

Децата, които в ежедневието си са заобиколени с връстници, говорещи 

на езика на мнозинството придобиват по-висока компетенция по този 

език, отколкото по Е1, говорен само в семеен кръг. След като детето 

навърши подходящата възраст и излезе от тази семейна среда, 

навлизайки в групата на мнозинството, Е2 се превръща в доминантен 

език, а Е1, въпреки че е майчин език на детето остава в периферията на 

комуникативните способности на индивида. При по-продължително 

неизползване на майчиния език, е възможно той да бъде частично или 

дори напълно забравен.  

 

 

                                                 
33  Гросжан  (1982:123): „The majority or dominant  language  is  learned by  te majority group as 
well as by members of the minority group, but the minority language is learned only by members 
of that minority”. 
34  Гросжан  (1982:126): „negative attitudes can  lead  to  language shift;  the minority  language  is 
used less and less, and fewer children learn it as a first language”. 
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Етнокултурни стереотипи.  

Освен изграждане на отношение към другата култура, всеки 

индивид или всяка група индивиди изгражда и етнокултурни 

стереотипи, според които характеризира членовете на другата етнична 

група. Етнокултурните стереотипи могат да се отнасят до 

самоидентификация, както и до идентификация на другите. Всеки 

народи има свои стереотипи на мислене и възприема останалите 

народи по специфичен начин. Етнокултурните стереотипи, казва 

Хаарман (1986:215) съществуват във всяко едно общество – било то 

социалистическо или капиталистическо, тоталитарно или 

демократично, тъй като те са част от етническата идентичност на 

общността.  

И тъй като въпросът за етноса и за етническата идентичност и 

принадлежност стои пред голяма част билингвални индивиди, 

живеещи в съприкосновение с мнозинствена етническа група, започва 

изграждане на етнокултурни стереотипи, които отделят и 

разграничават членовете на двете етнически групи35.  

 

8. Комуникативно пространство на речевата общност  

Според чешкия социолингвист Вл. Барнет (1987:32) 

комуникацията е не само предаване на информация от адресант към 

адресат, но също така и взаимодействие между двамата участника в 

нея. Комуникацията между двама участника се случва в едно 

комуникативно пространство. За Барнет комуникативното 

пространство на дадена общност е съвкупност от модели на социално 

поведение (вербално и невербално), използвани от членовете й при 

дадено комуникативно събитие.  

В комуникативно пространство на имигранта Е1 или майчиният 

език заема важно място, но не заема голяма част от комуникативното 

му пространство. Ако приемем, че езиковият ареал, в който се движи и 

                                                 
35 Виж Гергова 2011, Гергова – Пенчев  
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комуникира мигрантът е наситен със сфери на употреба на двата 

езика, то Е1 би бил по-малко употребяван от Е2 (виж Графика 2): 

 

 

 
 
 

Е2 

 
 

Е1 

Графика  2 

 

Комуникативното пространство се дели на различни 

комуникативни сфери. Барнет описва тези комуникативни сфери като 

сегменти на комуникативното пространство, всеки от които обслужва 

различен тип комуникация, осъществява се при определени условия и 

изисква различни роли на членовете на общността. Комуникативните 

сфери се съотнасят към кореспондиращите им социални видове 

комуникативни ситуации. Така Барнет оперделя 6 комуникативни 

сфери: 

1. официална обществена комуникация; 

2. неофициална обществена комуникация; 

3. неофициална лична комуникация; 

4. неофициална професионална комуникация (ограничена в 

професионални групи или групи със специални интереси); 

5. комуникация в семейството (в т.ч. неофициална лична 

комуникация); 

6. религиозна комуникация. 

За Барнет (1987:34-35) комуникативните сфери са исторически 

категории и като такива са подложени на промени. Също така 

отделните общности могат да имат различни видове и различен брой 
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комуникативни сфери. Николски (1976:36), също както Барнет смята, 

че езиковата комуникация е процес на предаване на информация 

посредством езика. Ако предаването на информация предполага 

наличието на говорещ и адресат, които ползват даден език (код), то 

тогава е налице определено взаимодействие между двамата.  

Николски определя 6 комуникативни “области-сфери” на 

общуване, които се припокриват с тези на Барнет: 

1. общодържавна – национален език в еднонационална 

държава или един от езиците в многонационална 

2. регионална – наддиалектно койне в еднонационална 

страна или език на нация, който не е официален език на страната в 

много национална държава 

3. местна – безписмен диалект, или диалект, който има 

писмена фиксация; език на национално малцинство 

4. производствена – професионални езици 

5. семейно-битова – разговорни диалекти, разговорна реч, 

разговорна форма на книжовния език, езици на етнолингвистическите 

общности, чужди езици 

6. ритуална – книжовен национален език, старописмен 

национален език, чужди езици 

Комуникативните области-сфери представляват сами по себе си 

съвкупност от теми, съставляващи съдържанието на комуникацията в 

съответните области на социално взаимодействие.  

Според Швейцер36 комуникативните сфери се отличават с 

определен социолингвистичен контекст. Една комуникативна сфера 

съдържа различни социални ситуации, т.е. „сферата на 

комуникативната дейност се абстрахира от конкретните речеви 

ситуации, които са типични за дадена сфера на обществена дейност. 

Чрез понятието “сфера на комуникативната дейност” в структурата на 

                                                 
36 Швейцер 1983:21, цит. по Пачев 1993: 288. 
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СОЦИАЛНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ЕЗИКА се въвежда ново измерение, 

отразяващо хоризонталното разчленяване на социалната структура на 

взаимодопълващи се сфери на обществена дейност.”37

Така комуникативните сфери могат да бъдат разделени според 

различни социални ситуации. Аврорин определя 12 на брой 

комуникативни сфери: 

1. сфера на стопанската дейност 

2. сфера на обществено-политическата дейност 

3. битова сфера 

4. на организираното обучение 

5. на художествената литература 

6. на масовата комуникация 

7. на естетическото въздействие 

8. на устното народно творчество 

9. на науката 

10. на всички видове делопроизводство 

11. на личната кореспонденция 

12. на религиозния култ. 

Според Пачев (1993: 289) „сферата на комуникативната дейност 

се характеризира не само с особен вид социална дейност, но и с 

тематиката на общуване, с типичното използване на определени езици 

или форми на съществуване на езика”.  

В двуезична среда съществува социолингвистично 

разпределение на функционалните стилове по сферите на 

комуникативна дейност, т.е. напр. при условия на билингвизъм 

битовата сфера най-често се обслужва от родния език. 

В една мигрантска общност използването на Е1 и Е2 варира 

според социалния контекст на различните комуникативни сфери. 

Комуникативното пространство на мигранта се състои от два 

комуникативни ареала – по един за всеки от използваните езици. В 

                                                 
37 Ibid 
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различните ареали попадат различни комуникативни сфери, т.е. 

различните езици обслужват комуникативните събития в различните 

комуникативни сфери. 

За целта на нашето проучване ще ограничим комуникативните 

сфери на БРО в ЧР до четири на брой – официална обществена 

комуникация; неофициална лична комуникация, професионална 

комуникация (официална и неофициална), комуникация в 

семейството. Тези комуникативни сфери ще наричаме също така и 

комуникативни домени. Ограничението се налага според езиковата 

употреба в отделните социални сфери от живота на мигранта.  

В различните комуникативни сфери се използват различни 

езикови варианти (книжовен език, разговорна реч, диалект, 

интердиалект, жаргон и др.). При билингвалния индивид обаче 

езиковата употреба е ограничена до избор между два езика (Е1 или 

Е2), а не до избор между вариантите на един и същи език. Всъщност 

едва ли индивидуланият билингвален индивид може да направи 

разлика между вариантите на Е2. 

 

9. Анализ на речевото поведение или етнография на 

комуникацията 

„Мястото на езика в културата и обществото, – започва книгата 

си Дел Хаймс (1974:4), трябва да се гледа през призмата не на 

лингвистиката, а на етнографията, като важен е не езикът, а 

комуникацията”. 

Дел Хаймс38 е първият социолингвист, който започва да 

анализира процеса на комуникация. За тази цел въвежда понятието 

“етнография на комуникацията”. Според него не е възможно да се 

вземат отделни резултати от лингвистиката, психологията, 

социологията и етнологията и да се търси начин да се свържат. Нужно 

е да се проучи и да се вземе материал директно от употребата на езика 

                                                 
38 Ibid 1974: 3‐4 
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в контекст със ситуацията. Не може да се вземе една лингвистична 

форма, даден код или дори самата реч и това да служи за рамка. Като 

контекст трябва да се вземе общността или група хора и да се проучат 

лингвистичните им дейности като цяло.   

Етнографията на комуникацията представлява поле за 

изследване на социолингвистиката, при което се изучава 

организацията на вербалните средства и целите, които те изпълняват39. 

Пачев (1993: 108) прави разбор на понятието етнография на 

комуникацията. Той обобщава дефинициите на понятието така: 

“изучаване на социокултурните форми на речево общуване в 

съвременните общности”, или по-точно: „1) Социолингвистичните 

ресурси на конкретните  речеви общности (езици, диалекти, стилове, 

терминологични системи, социолингвистични променливи и 

др.).>>ЕЗИКОВ РЕПЕРТОАР. 2) Употребата и използуването на тези 

ресурси в ДИСКУРСА (речевите актове и събития в конкретните 

социални ситуации) по време на социалнокомуникативното 

взаимодействие между членовете на дадения колектив. 3) системната 

организация на различните модели на речеупотреба (ways of speaking), 

определяна от взаимовръзките между различните видове дискурс, от 

една страна, и различните типове социално взаимидействие в 

общността, от друга. 4) Връзката на тези модели на речеупотреба с 

другите аспекти на културата и сферите на социокултурна 

                                                 
39 Ibid 1974: 8: “The linguistics that can contribute to the ethnography of communication is  now 
generally known as sociolinguistics, and it is here that my own training and experience lie. Such a 
sociolinguistics, however is not identical with everything that currently comes under that name. 
The  sociolinguistics  with  which  we  are  concerned  here  contributes  to  the  general  study  of 
communication through  the study of the organization of verbal means and the ends they serve, 
while bearing  in mind  the ultimate  integration of  these means  and  ends with  communicative 
means and ends generally. Such an approach within sociolinguistics can be called, in keeping with 
the general term, ethnography of communication, the study of   the “ethnography of speaking”; 
Ibid 1974: 32: “In order to develop models, or theories, of the interaction of language and social 
life,  there must be adequate description of  that    interaction, and  such descriptions  call  for an 
approach that partly links, but partly cuts across, partly builds between the ordinary  practices of 
the disciplines to answer new questions and give familiar questions a novel focus. Such work  is 
the  essence  of  what  may  be  called  the  ethnography  (and  ethnology)  of  speaking  and 
communication, as an approach within the general field of sociolinguistics.” 
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организираност на обществото (социалната система, икономиката, 

политиката, религията и др.)40

Хората по света не използват един език в една и съща степен. 

Най-добре това се вижда при билингвалните индивиди, но и в една 

монлингвална ситуация може да възникне същият проблем, защото 

хората не си служат еднакво с езика във всички ситуации. В езиковия 

репертоар могат да функционират не само отделни езици, но също 

така и превключване между варианти на един език, или между 

местоимениата в един вариант (от Вие – на ти). Превключването 

между вариантите може да сигнализира за превключване между 

отделни сфери на активност.  

Един от основните термини, които въвежда Дел Хаймс41 е т. 

нар. ways of speaking (речеупотреба по Пачев 1993), т.е. 

комуникацията в общността се състои от модели на речева активност, 

така както комуникативната компетенция се състои от познаването на 

тези модели. Начинът, по който индивидът говори е съвкупност от 

взаимовръзки между отделното речево събитие, речевия акт и 

стиловете от една страна и от друга – личностните качества на 

говорещия, контекстът, оценки и атитюди. 

Контекстът, в който се случва речевото събитие, Дел Хаймс42 

нарича речева ситуация. Тя представлява различни ситуации, в които 

се използва или не вербална комуникация. Самото речево събитие се 

определя от норми и правила за правилна речеупотреба и може да 

включва един или повече речеви акта. Речевият акт43 от друга страна 

представлява най-малкият компонент на речевото събитие, като може 

да бъде отделена фраза, изречение и т.н.  

                                                 
40 Пачев 1993: 110 
41 Дел Хаймс 1974: 45‐46 
42 Ibid: 51‐55 
43 Теорията за речевия акт е създадена от американския философ Дж. Остин (1962), който в 
книгата  си  “How  to do  things with words”  твърди,  че  произнасянето  на  дадено изречение 
може да  се разглежда  като изпълнение на определен акт.  Подобни изкази Остин нарича 
перформативи (performatives) 
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Компонентите на речевия акт за Дел Хаймс са много повече от 

говорещ, слушател и код на съобщението. Той ги представя така: 

1. Форма на съобщението, т.е. събира форма и 

съдържание в едно цяло или начинът, по който се 

говори е част от това, какво се казва. 

2. Съдържание на съобщението (или тема), което е 

неразделна част от формата на съобщението.  

3. Обстоятелства на речевия акт – отнасящи се към 

времето и мястото на събитието. 

4. Сцена на речевия акт – отнася се до психологическите 

обстоятелства, при които се случва речевия акт. 

5. Говорещ или изпращач на съобщението 

6. Адресант 

7. Слушател или получател на съобщението (публика) 

8. Адресат 

9. Цел на речевия акт – до какъв изход трябва да се стигне 

10. Цел на речевия акт – какво трябва да постигне 

11. Ключ – тон, маниер или духа, в който речевия акт се 

осъществява 

12. Канали – изборът от устен, писмен, знаков начин на 

предаване на речта 

13. Форми на речта - Някои ги наричат код, други 

варианти на езика, трети езикови стилове. 

14. Норми на взаимодействие – всички правила и норми, 

които управляват речевото поведение44. 

15. Норми на интерпретация – как останалите 

интерпретират съобщението. Има норми според които 

всеки човек интерпретира съобщението, което получава 
                                                 
44  Дел  Хаймс  въвежда  и  термина  rules  of  speaking,  или  правила  на  говорене,  които 
притежава всяка система на говор. Тези правила са обикновенои познати на членовете на 
една  общност.  Всяка  промяна  в  компонентите  на  речта  може  да  маркира  наличието  на 
правила  на  говорене,  напр.  от  нормален  тон  на  гласа  до  шептене,  преминаването  от 
книжовен език на сленг и т.н. 

75 
 



(напр. арабските студенти, когато разговарят се гледат 

по-често в очите, седят по-близо един до друг и говорят 

по-вискоко, за разлика от американските студенти) 

16. Жанр – категории като поема, мит, приказка, лекция, 

молитва, обучение и т.н. обикновено се съотнасят към 

речевото събитие.  

 

 

10. Превключване на кода (Code-switching) 

В книгата си „Blessings of Babel. Bilingualism and Language 

planning” Хоугън45 описва имигранта като член на малцинствена 

група, функциониращ в общност, която улеснява живота му на 

имигрант. Там са неговите църкви, по-малки общности, ежедневни 

срещи с приятели и т.н. Там може да използва езика си, без да бъде 

контролиран от стандарти. Хоугън казва, че първата функция на 

имигрантската общност е да отдалечи момента на асимилация, чрез 

процес на постепенна акултурация. Асимилацията за него е улица със 

задънен изход, но акултурацията дава на имигранта нов дом, вместо да 

го остави бездомен46. 

В подобна двуезична общност използването на два езика е 

неизменно, а следователно и тяхното смесване или превключване, 

което зависи както от социологически фактори като възраст, 

образование, време на престой и др., така и от чисто езикови – езикова 

компетенция, талант за изучаване на езици и др. 

Често между понятията смесване на кодовете и превключване 

на кодовете не може да се направи разлика. В едно изречение могат да 

се наблюдават едновременни смесване на кодовете и превключване на 

кодовете. 

                                                 
45 Хоугън 1987 
46 Хоугън 1987: 44‐45 
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Превключването на кодовете и смесването на кодовете са две 

понятия, които не се разграничават на базата на конкретни 

фактори/елементи, обуславящи едното и другото понятие. 

При превключването на кодовете съществува и ситуативно 

превключване на кода, „когато изборът на език или форма на 

съществуване на езика се обуславя от промяната в цялостния характер 

на социалната ситуация, т.е. участникът в общуването използва един 

езиков код в една ситуация, а превключва на друг код в друга” (Пачев 

1993:208) 

От друга страна превключването на кода може да се дължи само 

на промяна на някои от компонентите на ситуацията и в този случай 

превключването е „метафорично”. Освен това превключването на кода 

може да се разглежда като „грешки, отклонение от нормите или като 

нарушение на правилата” (Пачев 1993:209-210). 

За Гросжан (1982:116) най-общо превключването на кода 

представлява смяната между два или повече езика в рамките на едно и 

също изказване или един и същи разговор. В понятието превключване 

на кода Гросжан (1982:146) отделя трансферирането на дума, фраза 

или цяло изречение (или няколко изречения) от Е2 в Е1. Той 

разграничава заемането на дума от другия език и превключването на 

кодовете с една дума, като за основополагаща разлика приема 

адаптирането в единия случай на лексикалната единица от Е2 към 

фонетиката или граматиката на Е1. В този случай той приема, че става 

въпрос за „заемка” (borrowing). Превключване на кода при лексикални 

единици според него възниква, когато думата от Е2 не е приспособена 

фонетично или граматично към езиковат система на Е1, т.е лексемата 

не е интегрирана в речта.  

Ще се съгласим с Гросжан (1982:148), който твърди, че 

превключването на кодовете възниква в резултата не само на 

запълване на моментна езикова нужда (при наличие на езикова липса) 

или леснота при разговора, но че се случва доста неосъзнато. 
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Превключването на кода може да включва фрази или думи, които 

служат като дискурсен маркер (нали знаеш, разбираш ли…). 

Отношението на говорещите към превключване на кодовете е 

основна причина за съществуването или стремежа към избягване на 

превключването. Според Гросжан обикновено монолингвните 

индивиди налагат отрицателно отношение към превключването на 

кодовете, което се възприема и от билингвите (Гросжан 1982:146 n). 

Гросжан (1982:152) извежда няколко основни причини за 

превключване на кодовете: 

- Запълване на езикова липса (лексикална единица, фраза, 

дискурсен маркер, или допълване на изречението) 

- Продължаване на езика, използван в последното 

изказване (Triggering) 

- Цитиране на някого 

- Специфициране на адресата 

- Квалифициране на съобщението (подчертаване) 

- Специфициране на обвързаността на говорещия 

(персонализиране на съобщението) 

- Маркиране и подчертаване на групова идентичност 

(солидарност) 

- Предаване на увереност, гняв, раздразнение 

- Изключване на някого от разговора 

- Промяна на ролята на говорещия (повдигане на статуса, 

придобиване на авторитет, показване на опит) 

За Гъмпърц превключването на кодовете е речева стратегия 

(verbal strategy).  

Превключването на кода много често остава незабелязано за 

говорещия. След като го забележи вече може да се превърне в речева 

стратегия47 и така да има определен ефект и да постигне определена 

цел. Ди Пиетро казва, че ако даден индивид не осъзнава, че използва 

                                                 
47 Ди Пиетро 1977:4 
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дума от Е2, не е възможно да използва стратегия, за постигането на 

какъвто и да е ефект. Също така смята, че превключването на кодовете 

може да се дължи на емоционален стрес или да е провокирано от 

емоции. 

Освен всичко това превключването на кода може да означава и 

подчертаване на принадлежността към дадена група или общност. 

За целите на нашето проучване ще приемем, че, ако се сменя 

граматичната структура на следващото изречение, е налице 

превключване на кода, но ако се наблюдава само употреба на отделни 

думи или фрази от втория език – то налице е смесване на езиковия код. 

 

Избор на език 

Гросжан смята за превключване на кодовете не само 

превключването между два езика, но също така и превключването 

между вариантите на един и същи език. Той определя четири основни 

фактора, които обуславят превключването на кода или варианта на 

езика: 1) обстановката (време и място); 2) участниците (с техните 

социални характеристики: възраст, пол, професия, социален статус, 

етничност и т.н.); 3) тема на разговора; 4) функция на 

взаимодействието, т.е. с каква цел се осъществява комуникацията. 

Тези основни фактора важат както за превключване между вариантите 

на един език, така и за превключването между два езика в билингвна 

среда. Билингвалните индивиди обаче имат възможността да избират 

между вариантите на Е1, Е2 или между двата езика, т.е. те разполагат 

с повече възможности за изразяване. 

В следващата таблица Гросжан обяснява избора на езиков код 

при билингвален индивид, който води разговор или с монолингвен или 

с друг билингвален. Изборът на код при разговор с монолингвен 

индивид е ограничен от езиковата компетенция на адресата. При 

разговор обаче с друг билингвален индивид – възможностите се 

разширяват. Според Гросжан в първата фаза на избор, билингвалният 

79 
 



индивид избира кой език-база да използва, а във втората фаза 

говорещият избира дали да прибегне до превключване на кодовете или 

не. Втората фаза е осъществима само при условие, че разговорът се 

води между двама билингви (виж Графика 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор на езика и превключване на 
кодовете (Гросжан 1982:129) 
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Графика. 3 

 

Гросжан използва за езиков избор термина „language choice”, 

който съвпада по значение и смисъл с термините „langauage use” и  
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„language usage”. Ние ще използваме както понятието езиков избор 

или избор на език, така и езикова употреба или употреба на езика.  

При разговора между двама билингвални индивида изборът на 

език обикновено е избран несъзнателно без проява на каквито и да 

било усилия или загуба на време (Гросжан (1982:130).  

Гросжан (1982:135n) извежда четири основни фактора, които 

влияят на езиковия избор: УЧАСТНИЦИ в разговора, СИТУАЦИЯ, в 

която се провежда разговора, СЪДЪРЖАНИЕ на дискурса и 

ФУНКЦИЯ на взаимодействието. Тези четири основни фактора 

притежават множество подфактори или елементи, които ги обуславят.  

За УЧАСТНИЦИТЕ в разговора са важни следните 

социолингвистични подфактори: 

1) езикова компетенция; 

2) езиково предпочитание; 

3)социлно-икономически статус; 

4)възраст; 

5) пол; 

6) професия; 

7) образование; 

8) етничност; 

9) история на езиковото взаимодействие между двамата 

участници; 

10) родствени връзки между двамата участници; 

11) близост между двамата участници;  

12) връзка между двамата участници; 

13) отношението към езиците на двамата участници; 

14) външно въздействие. 

 

 Що се отнася до СИТУАЦИЯТА, в която възниква 

комуникацията, според Гросжан, тя се обуславя от няколко фактора: 

1) Място; 
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2) присъствие на монолингвни индивиди; 

3) степен на формалност; 

4) степен на близост. 

 

Важно е и СЪДЪРЖАНИЕТО на дискурса, което се обуславя от: 

1) темата на разговора; 

2) тип използван речников запас. 

 

ФУНКЦИЯТА на взаимодействието се обуславя от следните 

подфактори: 

1) повишаване на статуса; 

2) създаване на социално разграничение; 

3) изключване на някого от разговора; 

4) молба или команда. 

 

11. Интерференции 

Както вече споменахме при всеки билингвален индивид 

определена степен на езикова компетенция по двата езика може да 

предизвика смесване на кодовете или възникването на т.нар. 

интерференции. Интерференциите са явление, което възниква в речта 

на билингвалния индивид и се счита за отклонение от езиковата 

норма. Това отклонение е следствие от езикови контакти или от 

познаване на езиковата система на Е2. Интерференциите при 

билингвалните индивиди са винаги двустранни – проникването може 

да се осъществи в посока от майчин език (Е1)  към чужд език (Е2) или 

обратното – от Е2 към Е1. Проникването на интерференции от 

майчиния език в Е2 се счита за грешка, възникнала на основата на не 

добро овладяване на езиковата система на Е248, докато 

интерференциите от Е2 в Е1 представляват проникване на елементи от 

                                                 
48 Джеймс 1989: 227n. 
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чужд език в първоначалния код, които оказват влияние на структурата 

на Е1. Не можем да твърдим, че те са породени от ниска езикова 

компетенция по майчиния език. Напротив би трябвало да 

предположим, че Е1 е по-резистентен на интерференции от Е2. 

Вайнрайх в книгата си „Languages in contact. Findings and Problems.” 

(1968: 88) твърди, че езикът, който е научен първи или т.нар. майчин 

език е по-резистентен на интерференции. Същото твърдение прави и 

Верещагин (1967: 126) „…реч, как и любая другая деятельность 

человека, обеспечивается актуализацией трех психических 

предпосылок – знаний, умений и навыков (...) навыки и умения речи 

на родном языке, оказываются более прочными, чем навыки и умения 

на изученном языке, если последние выработались позже и если 

говорящему чаще приходится говорить на родном языке.” 

Още на първите страници на своята монография, Вайнрайх 

(1968: 1) дава определение на понятието интерференция, което е 

валидно и до днес, а именно, че интерференциите представляват 

отклонение от нормата на езика, което се появява в речта на 

билингвалния индивид като резултат от близостта му с повече от един 

език, т.е. като резултат от езиков контакт. Авторът разграничава два 

вида интерференции – интерференции в езика и в речта. За речевите 

интерференции с посока от Е2 към Е1, например, Карлински (1984: 8) 

предлага термина интеркаляция. За интерференциите от Е1 към Е2 

той оставя термина интерференция.  

Идентифицирането или разпознаването на интерференциите 

става чрез метода на контрастивния анализ и спецификация на 

нормите49. Определянето на нормите поставя основата за 

контрастивния анали на двете езикови системи, въз основа на който 

може да се определи кои са интерференциите и кои са слабите места, 

където могат да проникнат чужди елементи. Трябва да имаме предвид, 

че възникването на интерференции в речта не е нито задължително, 

                                                 
49 Виж Хаселмо 1971: 122‐144 
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нито предвидимо. Структурната природа на интерференциите не е 

зависима от социологически или психологически фактори, въпреки че 

употребата им е продиктувана точно от тях. В отделните идиолекти 

дадена интерференция е възможно изобщо да не се появи, или да се 

появи веднъж, както и да присъства постоянно в речевите прояви на 

индивида50. 

Нилс Хаселмо в статията си „How can we measure the effects 

which one language may have on the other in the speech of bilinguals?” се 

опитва да разреши проблема за идентификация на интерференциите, 

измерването и описването им. Според него, както вече споменахме, 

идентификацията им изисква познаване на нормите и използване на 

метода на контрастивния анализ, който на базата на приликите и 

разликите между езиците сравнява еквивалентни подсистеми в двата 

езика. Описанието на интерференциите е последователен процес, при 

който се прави анализ, като минимимума от анализираните нива са две 

– морфемно и фонемно, определя се типа на интерференцията и 

дистрибуцията й, степента на езиково взаимодействие, на социална 

интеграция и др. Измерването на интерференциите може да бъде 

направено на различни езикови равнища: лексикално, граматично, 

фонологично, сравнение на интерференциите в различните домени, 

измерване на общия брой на интерфеенциите, измерване на 

превключване на кода.  

                                                 
50 Виж Верещагин 1967: 128 
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 ТРЕТА ЧАСТ  

Българската общност в Чехия – от възникването й – до днес 

 

I. Увод. Изследвания сред българите в Чехия. 

 

1. Етноложки изследвания. 

Българите по чешките земи са обект на различни по цел и вид 

изследвания. Както вече споменахме първото систематично обемно 

изследване върху българите в Чехия е в областта на етнологията и 

принадлежи на кръга „Побратим” (Побратим 1994). Учените 

обединени в кръга „Побратим” (М. Моравцова, Зд. Урбан, К. 

Михайлова, Вл. Пенчев, В. Светославов) осъществяват първото 

подробно проучване на чешка територия, което има за цел етноложко 

изследване на българската общност в Чехия. Събраният материал във 

вид на интервюта се пази в Архива на Института по Фолклор в София 

и служи като база на много и различни по вид проучвания 

(лингвистични, етноложки, социолингвистични и др.). Като следствие 

от проведеното през 1993 г. теренно проучване, през 1994 г. излиза 

книжно тяло, в което са представени научни публикации на 

участниците в теренното проучване, както и определен брой 

тематично подбрани интервюта с българи, живеещи по чешките земи. 

Интервютата са избрани така, че да опишат основните характеристики 

на БО, битуваща от години на територията на Чехия. Публикуването 

на автентичен материал е първото по рода си, що се касае за БО на 

територията на ЧР.  

Методологията на Побратимите (както те сами се наричат) не 

съвпада напълно с нашите намерения. Целта на „Побратим” е да 

събере разнообразна информация, чрез която да се направи етноложки 

разрез на българската общност в Чехия. Затова на първо място при 

интервютата се поставя съдържанието на монологичния акт. Нашата 
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главна цел, обаче, е да следим речта в нейния естествен поток, т.е. 

автентична монологична (диалогична) реч. 

Едно от последните изследвания на българите, живеещи на 

територията на Словакия е базирано на същата методология, както 

изследването на „Побратим”, правено 10 години по-рано. Това 

изследване е също така предимно етноложко, следователно и 

методологията, използвана за събиране на материалите е типично 

етноложка, а именно –  полуструктурирани интервюта. На базата на 

тези интервюта се получава нужната информация за създаване на 

етно-профил на общността. Речевите отрязъци пък служат за 

лингвистичен и социолингвистичен анализ на речевото поведение на 

членовете на общността. Резултатите от това изследване са 

публикувани в сборника „Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne 

charakteristiky a svislosti”. Споменаването на това изследване се дължи 

на факта, че до 1993 г. Чешката и Словашката република съществуват 

в рамките на една република51. Някои от материалите освен това 

засягат пряко БО на чешка територия – предимно етноложки и 

исторически материали  на К. Гърдев, Ян Рихлик, М. Моравцова. От 

друга страна полезна за нас е методологията, използвана за 

социолингвистичен анализ на речевата общност. Сведения можем да 

почерпим от материалите на С. Йовева, С. Антова, В. Панайотов и др. 

 

2. Лингвистични изследвания.  

На базата на автентичните монологични прояви, събрани от 

кръга „Побратим” Гладкова (1998) прави лингвистичен анализ на 

заемките в речта на българите, живеещи на територията на Чехия. 

Гладкова използва материала, събран от кръга „Побратим” за 

                                                 
51  До  1918  г.  територията  на  съвременните  републики  Чехия  и  Словакия  се  намира  в 
границите  на  Австро‐унгарската  империя.  Чехословашката  република,  възникнала  след 
падането на империята, на 28‐ми октомври, 1918 г. просъществува до 1960 г., когато на 11‐
ти юли  е  образувана Чехословашката  Социалистическа  Република.  Нейното  съществуване 
продължава  до  28‐ми  март  1990  г.  ,  а  от  1993  г.  Чехословакия  се  разделя  на  две 
самостоятелни държави.  
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лингвистичен анализ на интерференциите от чужд език. Тя се 

занимава със заемки в речта на всички езикови равнища - фонетика, 

лексикология, морфология, синтаксис и фразеология. Авторката 

описва типичните видове заемки, изолирани в отрязъци от 

автентичната монологична проява на български език.  

Подобно проучване, на базата на собствен материал прави и Цв. 

Карастойчева (Карастойчева 1994). Тя прави билингвално (чешко-

българско) изследване на базата на три идиолекта. Направени са 

няколко интервюта с три информаторки. Цялостната дължина на 

анализираните интервюта е 480 минути. Карастойчева обаче се 

съсредоточава само върху интерференции на лексикално равнище 

между двата езика. Статията е интересна, поради факта, че хвърля 

поглед върху слабо изследвано поле, но не може да претендира за 

представителност. 

Друг вид проучване, ориентирано към представителите на БО в 

Чехия принадлежи на Института по чешки език към Чешката академия 

на науките (ЧАН). Част от проекта "Řečová integrace cizinců v oblasti 

slovní zásoby" (Яновец – Рангелова 2002) е насочена към изследване на 

българите в Чехия. Главната цел на това проучване обаче e изследване 

на чуждата реч, т.е. чешкия език и степента на усвояването му в 

чуждоезикова среда. Изследователите използват метода на грешката, 

за да установят интерференциите от майчиния език в речта на чуждия 

език. Авторите правят множество интервюта с българскоговорящи на 

чешки език и изследват „слабите места” в чешкия език или местата, 

където БЕ прониква в речевия поток на ЧЕ. Въпреки че има за цел 

различен резултат, методологията за събиране на материалите е от 

полза и при нашето проучване. 

 

3. Исторически изследвания  

Друг вид изследване – изцяло базирано на статистически и 

архивни данни е монографията на историка К. Гърдев (Гърдев 2003), 
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която излиза през 2003 г – „Българските общности в Чехия и 

Словакия”. В книгата си авторът изследва възникването и развоя на 

българските общности в Чехия и Словакия. Книгата се базира на 

множество архивни и нормативни документи, международни 

спогодби, статистически и исторически сведения, благодарение на 

което дава богата информация за съществуващите български 

имигрантски общности в двете страни, но от историческа гледна 

точка. Структурата на книгата се формира от три основни точки: 1. 

Емиграция и установяване на българи в Чехия и Словакия; 2. 

Организации и дружества, клубове и съюзи, функциониращи на 

територията на двете държави; 3. Духовен живот. Авторът определя 

два исторически етапа във формирането на БО на територията на 

Чехия и Словакия: от възникването – до края на втората световна 

война и от края на втората световна война до 1989 г.  

Изследванията, засягащи чешко-българските взаимоотношения,  

попадат в интереса предимно на чешките изследователи. Честмир 

Аморт и кол. (Аморт 1980), заедно с подкрепата на български колеги – 

историци представя богата информация за чехословашко-българските 

взаимоотношения от началото на възникването на такива до 1945 г.  

Историята на българо-чешките взаимоотношения попада и в 

научните интереси на слависта, професор във Философския факултет 

на Карловия унивеситет – Ян Пата (Пата 1917). С проблемите 

свързани предимно с българската политическа имиграция се занимава 

предимно Йозеф Коларж (Коларж 1983).  

През 1924 в Прага се основава сдружението „Чехословашко-

българска взаимност” (spolek „Československo-bulharská vzájemnost“), 

чиято основна цел са проучванията главно в областта на културните 

взаимоотношения между двете държави. През 1934 г. сдружението 

издава първи брой на списанието за култура и икономика 

„Чехословашко-българска взаимност”, където могат да се намерят 

разнообразни материали, касаещи тази тематика.  
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 Обширното дело „Československo-bulharské vztahy v zrcadle 

staletí”, с научен редактор – известният професор по езикознание 

Бохуслав Хавранек, предлага на читателите студии в три области: 

литература, езикознание и история. Интерес за нас представляват 

историческите студии, а именно статиите, които дават сведения за 

българите, действащи на чехословашка територия, а именно статията 

на Вацлав Жачек (Жачек 1963), който описва живота и културно-

политическата дейност на Васил Димитров Стоянов, както и статията 

на Йоно Митев (Митев 1963), която дава полезни сведения за 

политическата имиграция в Чехия, концентрирайки се върху 

убийството на Райко Даскалов и последвалите събития.  

Зденек Урбан – известен чешки славист и българист има редица 

публикации в областта на чешко-българските културни 

взаимоотношения. Книгите му (Урбан 1961, Урбан 1981, Урбан-

Ржехачек 1992) предлагат разнородна информация от историческа 

гледна точка.  

 

II. Българското малцинство в Чехия от възникването му до 

днес 

1. Историческа справка за възникване на българската 

общност на територията на Чешката Република52. 

Формирането на българската етническа общност, битуваща на 

територията на Република Чехия (ЧР) е дълъг процес, който започва в 

средата на деветнадесети век. Последната стъпка от този процес е 

направена през 2001 г., когато чешкото законодателство признава 

официално българите, живеещи на територията на ЧР за малцинство.   

                                                 
52  Фактологията,  която  използваме  се  опира  на  исторически  и  статистически  данни, 
ексцерпирани  от  редица  публикации  и  монографии,  занимаващи  се  конкретно  с  тази 
проблематика. Нужно е да отбележим също така, че за разлика от информацията, идваща 
от  официални  източници  (електронни  или  книжни)  като  данни  на  Националния  
статистически институт в Чехия,  точността на останалите – различни документи и справки, 
преброявания на посолствата и др. – не може да бъде гарантирана.  
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Формирането и развитието на българската общност (БО) в 

Чехия може условно да се раздели на три етапа. Границите на трите 

етапа съвпадат с ключови исторически събития и за двете страни – 

Чехия и България. В историята на БО съществуват два кратки периода, 

за които могат да се открият само оскъдни исторически сведения53. 

Първият е по-кратък и това е периодът на Втората  световна война 

(1939 – 1945), когато отношенията между двете държави са били 

изцяло прекъснати. Вторият, по-дълъг период, е епохата на 

нормализацията (1969 – 1989). През този период информацията 

относно българската общност в Чехия е била контролирана и 

предавана единствено по канален ред – чрез Посолството на РБ в 

Чехия.  

 

1.1. Първи етап. Условно можем да определим началото на 

първия етап от формирането на БО със заселването на първите 

българи по чешките земи, а краят му съвпада с края на Втората 

световна война – 1945 г. Историческите сведения, въз основа на които 

можем да определим точното време на заселване  на първите 

емигранти, са доста оскъдни. Първите данни, които сочат за 

съществуващи български колонии на територията на днешните 

републики Чехия и Словакия са открити в унгарски лексикон от 1873 

г., където се споменава селото Болгаром, съществуващо и до сега на 

територията на Словакия54.  

За целия този повече от 100-годишен период към територията на 

Чехия и Словакия прииждат различни вълни емигранти. Първата 

имигрантска приливна вълна, която бележи истинското начало на 

формирането на БО на територията на ЧР е в средата на ХIX в. 

Българските търговци били първите, които установили контакт с 

чешката среда. Те се задържали за кратко и единствените им контакти 

                                                 
53 Рихлик 2005: 22 
54 Гърдев 2003: 15. 
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с чешка среда били посредством търговските сделки. След 

установяването на търговските контакти, много български младежи 

започнали да се насочват към Виена и Прага за получаване на по-

добро образование. Студентите се задържали за по-дълго време, някои 

от тях се установявали дълготрайно на територията на тогавашната 

Хабсбургска империя. Факт е, че през втората половина на 19-ти век 

основната маса от българи, живеещи там са били студентите. На 

територията на ЧР те се установявали преди всичко в по-големите 

градове. Освен в Прага, значителен брой студенти учили във висшите 

училища в Табор, Бърно и Писек. Основният довод и причина 

българските студенти да търсят по-високо образование в Чехия се 

свеждали до близостта на езиците. Втора, но не толкова маловажна 

причина се оказвал и не толкова високият жизнен стандарт в Чехия, в 

сравнение с останалите западни държави.  

Българските студенти заедно със своите чешки приятели и 

радетели за български език и култура основават различни сдружения и 

кръгове с цел разширяване и разпространяване на българския дух. От 

друга страна тези сдружения имали за цел да подпомагат 

освободителното движение в България. С това намерение през 1863 г. 

в Прага се основава първата българо-чешка организация – тайният 

кръг „Побратим”55. През 1880 г. по инициатива на български студенти 

и на известния чешки художник, творил и живял в България – Иван 

Мърквичка56 – се създава сдружението „Българска седянка”57. 

Наследник на това сдружение е днешната Българска културно-

просветна организация в Чехия.  

Политическите събития в България в периода 1876–1878 връщат 

обратно в България голям брой от политически ангажираните 

студенти. След освобождението от турско робство новосъздадената 
                                                 
55 По‐подробно за кръга „Побратим” в изследването на Аморт (1980: 72–77). 
56 Иван Мърквичка (1856 – 1938), чешки художник и деятел, посветил голяма част от живота 
и делата си на новообразуваната българска държава.  
57 По‐подробно за сдружението „Българска седянка” вж. Кюркчиев 1935, Урбан 1961: 37–41 
и Аморт 1980: 156–166. 
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държава има нужда от образовани млади хора, така че българските 

студенти отново започват да се връщат в Чехия, за да получат по-

високо и по-добро образование.  

В началото на 20-ти век. имигрантската общност започва 

постепенно да се разширява. Редовете на БО се попълват и от 

професионалната група на т. нар. градинари (zahradníci), които 

започват да сформират свои собствени общности със специфично 

битие58. Според историческите сведения първите български градинари 

се заселват на територията на днешна Чехия през 1910 г., главно в 

околията на град Бърно. Процесът на установяване на български 

градинари продължава с различна интензивност до края на първия 

етап – 1945. г.  

Икономическите катаклизми след Балканските войни (1912–

1913) и по време на Първата световна война (1915–1918) са причина за 

образуването на т.нар. гурбетчийска емиграция, която се насочвала 

предимно към територията на тогавашната Австро-Унгарска империя. 

Това били преди всичко емигранти, които търсели работа в областта 

на земеделието.  

След възникване на Чехословашката република (ЧСР) през 1918 

г. и благодарение на добрите дипломатически отношения между двете 

държави, имиграцията на български земеделци се активизира. На 4-ти 

май 1919 г. в България пристига първият посланик на ЧСР („vládní 

delegát“) и с този акт се поставя началото на дипломатическите 

отношения между двете държави59. Продукт на сътрудничеството 

между двете държави през този период са различни държавни 

договори за обмен на работна ръка, като напр. този, подписан на 18-ти 

януари 1924 г.60, както и договори, касаещи правата на работниците в 

другата държава61.  

                                                 
58 По‐подробно за живота и общностите на градинарите вж.Моравцова 1994. 
59 Аморт 1980: 180. 
60 Гърдев 2003: 15, 23. 
61 Ibid стр. 23. 
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По време на първия етап се откроява силна вълна на 

политическа имиграция. Доказателство за развитието на подобен тип 

имиграция на територията на ЧСР е основаването на редица 

представителства на различни български политически партии. Като 

най-активни между тях се открояват последователите на 

политическите партии на комунистите и земеделците, в които 

членували не само политически имигранти, но и студенти.  

През месец май 1923 г. посланик на РБ в ЧСР става бившият 

министър на външните работи в правителството на Александър 

Стамболийски – Райко Даскалов62, който заедно с Александър Обов, 

Коста Тодоров, Стефан Симов и други основават в Прага на 22-ри юни 

1923 г. Чуждестранно задгранично представителство на Българския 

Земеделски Народен Съюз (БЗНС)63. През 1926 г. на територията на 

ЧСР, броят на имигрантите, които симпатизирали на БЗНС бил около 

6064.  

Особено след потушаването на Септемврийското въстание през 

1923 г. Прага се превръща в един от центровете на българската 

комунистическа емиграция. През 1933 г. е основано Задгранично бюро 

на централния комитет на Българската Комунистическа Партия (БКП), 

което служи като нелегален канал за превозване на емигранти от 

България до Испания или до Съветския Съюз65.  

През 1931 г. по искане на чехословашкото Министерство на 

вътрешните работи, българското правителство съставя доклад за 

активността на българите на територията на ЧСР. Данните от доклада 

сочат, че на територията на ЧСР живеят 1340 сезонни градинари (от 

които 1304 мъже и 36 жени)66. Според статистическите данни от това 

време, ЧСР е третата по предпочитание дестинация след Румъния и 

Унгария, накъдето се отправят българските градинари. През същата 
                                                 
62 По‐подробно за Р. Даскалов вж. Митев 1963, Аморт 1980: 210–215. 
63 Аморт 1980: 208. 
64 Ibid, стр. 41. 
65 Ibid, стр. 40. 
66 Моравцова 1994: 64. 
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година на територията на днешна Чехия са регистрирани 20 български 

градини, а на територията на Словакия – 40 градини67. Друга 

статистика сочи, че през 1938 г. на територията на ЧСР са живели 

около 4500 български градинари, които обработвали 370 градини, или 

1300 хектара наета земя68.  

 

1.2. Вторият етап на формиране на БО обхваща годините след 

1945 г. и приключва с Нежната революция през 1989 г.  

Историческите сведения сочат, че през втория период са 

осъществени две по-големи имигрантски вълни (Гърдев 2005, 

Побратим 1994). В основата и на двете стои междудържавен договор 

за обмен на работна ръка. Първата голяма вълна се осъществява 

непосредствено след края на Втората световна война, когато в ЧСР 

има остра нужда от работна ръка. Договорът е подписан на 16-ти 

септември 1946 г. и благодарение на него е организирано 

заминаването на 6000 земеделски работници до ЧСР69. В следствие на 

това в периода 1946-47 г. на територията на ЧСР се установяват около 

7000 българи. Трудовият договор се подписвал за срок от една година. 

Специална клауза гарантирала, че след изтичането му работникът 

трябва да напусне територията на ЧСР и да се завърне в България. 

Други клаузи в договора обаче правели възможно продължаването на 

престоя в ЧСР. Повечето работници постъпват на работа в 

земеделието, по-малка част – в промишлеността.  

Една година по-късно, на 3-ти април 1947 г., правителството на 

ЧСР отправя ново искане – за изпращането на още 6000 земеделски 

работници. Българското правителство не удовлетворява напълно 

молбата на ЧСР и позволява отпътуването само на 300 работници.  

На 23-ти април 1948 г. между двете държави е подписана 

спогодба за приятелство, кооперация и взаимопомощ. На 3-ти юни 
                                                 
67 Ibid, стр. 64. 
68 Гърдев 2005: 55. 
69 Гърдев 2003: 76; Моравцова ‐ Светославов 1994: 81. 
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същата година е подписан втори допълнителен протокол към договора 

от 1946 г., в следствие на който се позволява на други 3000 работници 

да отпътуват за ЧСР (в това число 2400 мъже и 300 семейни двойки). 

Едно от изискванията e основно образование и възраст до 40 

години)70. По молба на Българското министерство на външните 

работи, посолството на РБ в ЧСР изготвя доклад с актуални данни (от 

1948 г.) за пребиваващите българи на територията на ЧСР. 

Изготвянето на доклада се оказва трудна задача, заради неточността и 

оскъдността на данните. Повечето от имигриралите не поддържат 

контакт с посолството или пък по това време вече притежават 

чехословашко гражданство. Приблизителните данни сочат, че 

българите на територията на ЧСР през 1948 г. са около 10 000, от 

които 5 200 земеделски работници, 2 500 градинари и 1 500 

студенти71. 

Броят на българите, заминали за ЧСР в периода 1946–1949, 

благодарение на междудържавните договори се изчислява на 11 123 

човека, получили работа в областта на земеделието. Както вече 

споменахме, една от клаузите принуждава работниците да се завърнат 

обратно в България след изтичането на едногодишния договор за 

работа. Въз основа на това условие, поставено в договора, много от 

работниците действително се завръщат в България. Според 

статистиките на територията на ЧСР през 1952 г. са регистрирани 

2 380 български работници, повечето от които работят в 

земеделието72. 

В същия период, по точно от 1947–1950, повече от 1 500 

български студенти заминават за ЧСР73. Студентската общност се 

увеличава значително по това време благодарение също и на 

работниците, които изкарват курсове за преквалификация или за 

                                                 
70 Гърдев 2003: 80. 
71 Ibid, стр. 86. 
72 Ibid, стр. 85. 
73 Ibid, стр. 8. 
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повишаване на квалификацията. Също така пристигналите с договор 

за работа земеделските работници, които отговарят на определени 

изисквания и изпълняват определени условия имат възможността да 

продължат престоя си в ЧСР като се запишат във висше училище.  

Втората голяма вълна от емигранти е през 1957 г., когато на 15-

ти май е подписан договор за приемане на следваща група от 

български работници. Според договора 4 790 работници получават 

виза и заминават за ЧСР. 3 155 от тях са приети на работа в 

строителството, а 1075 човека в земеделието.  

Статистическите данни от преброяванията на населението през 

1961 г. сочат, че в ЧСР по това време живеят 8957 граждани с 

български произход, от които 582 са придобили чешко гражданство74. 

Според данни на българското посолство в Прага през 1964 г. на 

територията на ЧССР живеят 9000 български имигранти. През 1968 

техният брой е 8058, а 4855 от тях пребивават в ЧССР с постоянно 

местожителство. Останалите 3203 българи имат право на 

краткосрочен престой. 

През следващите години – в периода на нормализацията (1968–

1989) няма ясно изразени имигрантски вълни. Имиграцията е по-скоро 

индивидуална, като причините  варират от обучение и работа – до 

брак. Затова и наличието на данни за броя на членовете на БО е твърде 

оскъдно. 

 

1.3. Третият етап във формирането на БО започва след 

Нежната революция през 1989 г. и продължава до днес.  

Първата голяма имигрантска вълна от третия период, насочена 

към Чехия, не се осъществява непосредствено след отварянето на 

границите, а малко по-късно през 1992–1993, когато влошаването на 

политико-икономическите условия в България подтикват огромни 

маси население да търсят прехрана в западноевропейските страни. 

                                                 
74 Моравцова, М. – Светославов, В. 1994: 86. 
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Пътят към Запада минава през Чехия и много от имигрантите остават 

там. Чехия е и последната най-западна точка, извън Шенгенската 

зона75, където пребиваването е безвизово, но ограничено в рамките на 

1 месец. Международна спогодба между двете държави гарантира 30-

дневен безвизов туристически престой на територията на ЧР. 

Получаването на виза по това време е възможно само за хора 

изпълнили и отговарящи на определени условия. Повечето от 

имигрантите обаче не разполагат с необходимите документи за 

легализиране на престоя си и голяма част от тях по това време 

пребивава нелегално в страната. Друга част от имигрантите решава 

този проблем като преди изтичането на 30-дневния безвизов период на 

пребиваване пресичат границата на ЧР със съседните страни и се 

връщат обратно, т.е. остават в Чехия на т. нар. „пресечки”. При 

връщането си обратно в Чехия на граничния пункт имигрантите 

получават печат за влизане, който им гарантира безпроблемното 

легално пребиваване на територията на ЧР в рамките на 30 дни. С 

течение на времето възможностите за легализация на престоя се 

увеличават и така се намалява нелегалният престой на български 

имигранти в Чехия, както и работата им „на черно”. 

Чешкият социолог Душан Дърбохлав извежда следните 

статистически данни за българите, които пребивават на територията на 

ЧР в периода 1997 – 2002 г.76 (виж. Табл. 2): 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
75http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_person
s_asylum_immigration/l33020_en.htm 
76 Таблица 3 е съставена според данни на Дърбохлав 2004. 
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Брой българи, които през година 1997 1998 1999 2000 2001 2002

искат статут на бежанец 724 138 141 156 289 123 

правят опит за нелегално 
пресичане на границата на ЧР 

1929 1691 1967 2323 699 294 

имат постоянно местожителство в 
ЧР 

2352 2334 2331 2302 2166 2164

имат разрешение за дългосрочен 
престой и виза за период над 90 
дни  

4232 3625 2699 1716 1935 2019

         Табл. 2 

Както виждаме от таблицата с течение на времето намаляват 

нелегално пресичащите границата българи, както и тези, които търсят 

убежище в Чехия. Това се дължи главно на облекчения визов режим 

при легализиране на престоя – заради работа, обучение и др. В този 

период обаче става и по-лесно пътуването на Запад, което насочва 

повечето български емигранти към Германия.   

Броят на постоянно живеещите в ЧР се запазва относително 

постоянен, но интересното е, че след облекчаване на легализирането 

на престоя почти два пъти намалява броят на българите с разрешение 

за дългосрочен престой. От цялата таблица става ясно, че интересът на 

емигриращите българи към ЧР постепенно намалява. По това време 

големи групи емигранти се насочват към Гърция, Италия и Испания, 

където създават големи български колонии, които нарастват с течение 

на времето. Насочването на българите главно към южните европейски 

страни се дължи главно на по-доброто заплащане, както и на 

многобройните свободни работни места в областта на земеделието 

(Испания, Гърция). Емигриращите жени, от друга страна, намират 

работа като чистачки, детегледачки и помощнички на възрастни хора. 

Така постепенно ЧР се оказва извън обсега на емигриращите българи.  

Статута на БО в ЧР постепенно се променя и през 2001 г. 

българите в Чехия са официално признати за етническо малцинство77, 

                                                 
77  Понятието  „етническо  малцинство”  и  принципите,  на  които  се  основава  не  са 
конкретизирани  в  Рамковата  конвенция  за  защита  на  етническите  малцинства.  Тяхната 
дефиниция е  свободна и всяка държава,  подписала Рамковата  конвенция има  за    цел да 
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въпреки малкия брой на населението, което декларира български 

произход. Основанията за взимане на подобно решение се базират на 

дългото историческо присъствие на българите по чешките земи. 

Официалният статус на етническо малцинство влиза в сила с 

приемането на Закона за Етническите малцинства в ЧР (закон # 273 от 

2001 г.) и избирането на представител на българското малцинство, 

който участва в Правителствения съвет за етническите малцинства в 

Чехия.  

Признаването на БО за малцинство има своите положителни 

страни, а именно – това дава възможност за участие в различни 

проекти на Европейската общност, касаещи малцинствата и тяхната 

защита. Защитата на етническите малцинства е една от задачите, които 

си поставя Европейския съюз като организация, основана на 

демократични принципи. Затова на 1-ви февруари 1998 встъпва в сила 

Рамкова конвенция за защита на етническите малцинства, която има за 
                                                                                                                                      
дефинира  точно  това  понятие.    Алан Филипс –  Съветник  по  човешки  права  и  бивш  вице‐
президент на съвета към Рамковата конвенция за защита на етническите малцинства дава 
отговор  на  въпроса  какво  е  етническо  малцинство:  „The  Framework  Convention  does  not 
contain a definition of the concept of ‘national minority’ as there is no general definition agreed 
upon  by  all  Council  of  Europe  member  States.  Each  Party  to  the  Framework  Convention  is 
therefore  left  room  to  assess which  groups  are  to be  covered by  the Convention within  their 
territory. This selection must, however, be made  in good  faith and  in accordance with general 
principles  of  international  law  and  the  fundamental  principles  set  out  in  Article  3  of  the 
Framework Convention. 
Who decides whether someone belongs to a national minority? 
It  is  argued  that  individuals  are  free  to  decide  whether  or  not  they  wish  to  be  treated  as 
belonging to a national minority. We are all different, however we cannot arbitrarily choose to 
belong  to  any  national  minority.  An  individual’s  choice  must  be  based  on  objective  criteria 
connected  with  that  person’s  identity,  such  as  language,  religion  and  culture.  However  the 
existence of a minority  is a matter of  fact not a matter of  legislation by a State.“  (Сборник от 
семинара за въвеждането на основни правила на Рамковата конвенция в Чехия, 2 дек., 2003 
г.; http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=16096) 
Понятието етническо малцинство в ЧР е дефинирано в закон # 273 от 2001 г., параграф 2: 
„1) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České 
republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, 
kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni 
za  národnostní menšinu  za  účelem  společného  úsilí  o  zachování  a  rozvoj  vlastní  svébytnosti, 
jazyka  a  kultury  a  zároveň  za  účelem  vyjádření  a  ochrany  zájmů  jejich  společenství,  které  se 
historicky utvořilo.  
(2) Příslušníkem národnostní menšiny  je občan  České  republiky, který  se hlásí k  jiné než  české 
národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, 
kteří  se  hlásí  ke  stejné  národnosti.“(  Zákon  č.  273  z roku  2001  Sb.,  o  právech  příslušníků 
národnostních menšin a o změně některých zákonů; 
 http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/mensiny/default.html.)   
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цел да следи икономическото, културното, политическото и 

социалното равноправие между членовете на малцинствените 

общности и мажоритарната група.  

Едно от най-важните последствия от приемането на БО за 

официално малцинство се отнася до защитата на малцинствения език, 

гарантиран в чл. 2, параграф 1 от Декларацията за Правата на хора, 

принадлежащи към национални и етнически малцинства, приета с 

резолюция 47/135 от 18 декември 1992г78. Правата на малцинствените 

езици се гарантират от Европейската харта за регионалните и 

малцинствени езици79. 

През 2003 г. стартира пилотният проект на  правителството на 

ЧР за наемане на работа на висококвалифициран персонал от чужбина. 

Програмата е насочена главно към страните извън рамките на 

Европейския съюз. Три години след началото на програмата се оказва, 

че най-голям процент от желаещите,  подали документи за участие в 

програмата са с български произход – 40 %. За три години в 

програмата са участвали 172 българи.  Според чешкото Министерство 

на труда и социалните грижи през 2006 г. в Чехия са регистрирани 

1570 работници с български произход.  

И въпреки намаляването на интереса към ЧР като емигрантска 

дестинация в общ аспект броят на българските имигранти в Чехия се е 

увеличил за периода 1991 – 2001 с около 25%. Ако през 1991 г. 

статистиката от преброяването на населението сочи, че на територията 

на ЧР живеят 3487 българи, от които 2232 мъже и 1255 жени80, то 

десет години по-късно статистиката сочи, че броят им се е увеличил с 

876 човека, т.е. гражданите, деклариращи български произход са вече 

                                                 
78  “Persons  belonging  to  national  or  ethnic,  religious  and  linguistic  minorities  (hereinafter 
referred  to  as  persons  belonging  to minorities)  have  the  right  to  enjoy  their  own  culture,  to 
profess and practise their own religion, and to use their own  language,  in private and  in public, 
freely and without interference or any form of discrimination.”  
 (http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_minori.htm) 
79  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm
80 http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/scitani_v_roce_1991. 
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4363 души, но реалният брой на етническите българи, формиращи 

имигрантската БО в действителност е много по-голям81. 

Приемането на България в Европейския съюз на 01.01.2007 

отваря вратите на нова вълна от легално пребиваващи икономически 

имигранти. ЧР е една от малкото страни, които отварят пазара на 

работна ръка за граждани от новоприсъединените държави, а именно 

Румъния и България. По този начин БО в Чехия се разширява главно в 

посока на неквалифицирана работна сила. Пристигащите от България 

са заети в индустриалната сфера – заводи и фабрики, главно в 

индустриалните и промишлени райони в северна Чехия. Това е 

възможно и благодарение на близостта на двата езика. Често фирми 

осигуряващи работа търсят преводачи, които да осъществяват 

връзката между работниците и ръководството.  

В точка V – “Българското малцинство в Чехия днес – 

статистически данни” ще представим някои статистически сведения 

на Националния Статистически Институт в Прага, касаещи развитието 

на БО на територията на ЧР.  

Преди това ще се опитаме да направим типологичен профил на 

общността, за да установим какви са членовете, изграждащи БО в ЧР. 

 

III. Типология на българската имигрантска общност в 

Чехия 

Българското малцинство в Чехия представлява своеобразен вид 

общност, образувана с течение на години на територията на ЧР. Ако 

първоначално тя е имала малък брой членове, които са се чувствали 

свързани по някакъв начин (било то чрез езика, културата, 

                                                 
81  Според  ДАБЧ  (Държавна  Агенция  за  Българите  в  Чужбина)  броят  на  живеещите  на 
територията  на  ЧР  българи  е  около  7‐8  хиляди  човека.  Други,  непредставителни  данни 
(според  изчисленията  на  директора  на  Българския  Клуб  в  Прага),  сочат  много  по‐голяма 
цифра  –  15  хиляди  човека.  След  влизането  на  България  в  ЕС  точният  брой  на 
пребиваващите в чужбина българи е  трудно да бъде установен. Данните на Националния 
статистически институт в София, както и на Министерството на външните работи са непълни 
и неточни и не могат да предоставят релевантна информация за пребиваващите в чужбина. 
(http://www.nsi.bg/AboutNSI/APregled.doc) 
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манталитета или каквито и да било други отличителни 

характеристики, както и заради близкото местожителство) един с друг 

и са образували компактна българска общност, то с течение на 

времето тази общност се разраства и се превръща в дисперсна 

общност. Връзките между членовете й естествено отслабват, но се 

запазват благодарение на клубовете, които съществуват в 10 областни 

града в Чехия. Тази общност е част от българската диаспора82 в 

чужбина.  

 

Видове емиграция. За да можем да типологизираме образа на 

българския имигрант в Чехия е нужно да разделим формирането на 

Българската имигрантска общност в Чехия най-общо според три 

основни критерия, а именно: социални фактори, начин на имигриране, 

цел на имигриране.  

 

1. Социални, политически и икономически фактори, оказали 

влияние на формирането на имигрантската общност.  

Профилът на българската имигрантска общност в Чехия се 

формира от няколко групи имигранти: работническа (професионална) 

имиграция (градинари, земеделци и сладкари); икономическа; 

студентска. Към това разграничение можем да добавим още и  

                                                 
82  Терминът  „диаспора”  е  доста  дискутиран  в  научните  среди  и  то  в  различни  сфери: 
история, социология, етнология, социолингвистика и др. Затова определението на термина 
„диаспора”  може  да  варира  в  зависимост  от  научната  област,  в  която  се  използва.  В 
миналото  терминът е имал негативна конотация   и е  служел,  за да даде определение на 
имигрантски  общности  от  нации,  останали  без  земя  и  изгонени  от  родните  територии, 
разпръснати  по  целия  свят,  гонени,  малтретирани  и  винаги  копнеещи  за  завръщане. 
Наскоро  обаче  терминът  получи  съвсем  ново  определение,  а  именно  –  нации,  които 
притежават „силна колективна идентичност” (Коен 1997: ix) също могат да претендират да 
бъдат  признати  за  „диаспора”,  без  това да  бъде  свързано  с  негативни  конотации.  Ако  се 
позовем на определението на Коен за „диаспора” (Коен 1997: 274) можем да обобщим, че 
диаспората  е  дисперсна  етническа  група,  живееща  извън  територията  на  родната  страна 
поради  различни  причини,  чиито  членове  поддържат  колективна  памет  за  родината, 
базирана  на  обща  култура  (традиция,  език,  религия  и  фолклор)  както  и  мита  за 
идеализираната  Родина,в  която  всички  копнеят  да  се  завърнат  и  към  която  имат  силна 
емоционална връзка. Според определението на Коен диаспорите могат да бъдат няколко 
вида в зависимост от причините, които са в основата на миграцията, а именно – диаспора‐
жертва, работническа диаспора, имперска диаспора и културна диаспора.  
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политическа имиграция, която е силно застъпена в началото на 20-ти 

век.  

 1.1. Работнически тип имиграция. Това понятие се 

отнася до имигрантите, които се насочват към територията на ЧР с цел 

намиране на работа. Първата по-голяма група имигранти, настанили се 

по чешките земи са именно от работнически тип имигранти – 

градинари и сладкари.  

В групата на сладкарите се включват както производителите, 

така и търговците на сладки произведения. Тази група се настанява в 

Чехия за постоянно. Това са семейства, които формират цели 

династии, главно в по-малките градове в северозападна, западна и 

средна Чехия83. 

Групата на градинарите84 е най-голямата професионална група 

между работническата имиграция, както и най-интересната от гледна 

точка на етнографията, заради някои свои характерни особености и 

начина си на възникване и на живот. Българските градинари са тема, 

експлоатирана многократно и при всяко едно проучване на българите 

в Чехия. Затова ще предложим само кратка, основна информация, 

която не цели детайлно изчерпване на темата, а само леко щрихиране 

на особеностите на тази професионална група.  

Първите градинари, се заселват в пределите на днешна Чехия и 

Словакия в началото на 20-ти век. Те се настаняват около големите 

градове, където обработват градините си. Първата градина е създадена 

през 1900 г. близо до Братисалва. Собственикът й, Иван Каравасилев, 

произхожда от българското село Поликраище85. По-голямата част от 

българските градинари, заселили се на територията на тогавашната 

Австро-Унгарска империя, идват от Великотърновски и 

                                                 
83 По‐подробно за преселването и постепенното формиране на тази имигрантска група виж 
Побратим 1994: 78 
84  По‐подробно  за  градинарите  и  тяхното  установяване  на  територията  на  Чехия,  виж 
Моравцова, М. Пробивът на българските градинари, В: Побратим 1994: 61‐75 
85 Гърдев 2003: 15 
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Горнооряховски район. След 1918 г. една част от тази територия 

преминава в новосъздадената държава Чехословакия.  

Малките градинарски общности били съставени главно от мъже. 

Семействата на работниците първоначално оставали в България. В 

много редки случаи на градината била единствено съпругата на 

собственика на градината, т. нар. „газда”. Престоят на градинарите бил 

сезонен, т.е. те пристигали рано пролетта и се връщали при 

семействата си през късната есен, когато работата на градината вече 

окончателно била приключила.  

Градинарските общности се отличавали с особена структура. Те 

се формирали като сдружения, в които всички работници били съ-

собственици на градината, т.е. печалбата от продукцията се деляла 

според т. нар. „драми” или предварително уговорен дял. Собственикът 

на градината взимал под наем земята и осигурявал  всичко 

необходимо, свързано със стопанисването на градината – посеви, 

инструменти и др., отговарял за организацията и всички финансови 

въпроси. По този начин собственикът бил на върха на йерархията, под 

него бил търговецът, пазачът и накрая останалите работници. Според 

тази стълбица на отговорностите се деляла накрая и печалбата, като 

най-голям процент получавал собственикът, а най-нисък дял имали 

работниците. Те живеели скромно и имали ниски разходи за храна. 

Затова било възможно да продават продукцията си на по-ниска цена, 

за което били обвинявани за нелоялна конкуренция86.  

Градинарските общности се организирали в няколко сдружения. 

Първото сдружение „Св. Св. Кирил и Методий” възниква в Бърно през 

1921 г. След като към него се присъединяват и няколко групи 

студенти, градинарите решават да се отделят и учредяват свое 

самостоятелно дружество „Българско градинарско дружество „Св. 

                                                 
86 Ibid, стр. 24‐25. 
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Георги”87. В края на 1946 г. дружеството се променя в „Българско 

градинарско дружество „9-ти септември”.   

Както вече споменахме (виж точка II, 1.2. Втори етап във 

формирането на БО) групата на земеделските работници се сформира 

благодарение на два международни договора (от 1946 г. и 1957 г.) за 

обмен на работна ръка между двете държави88. Тъй като условията в 

подписаните договори не позволявали престой в ЧС по-дълъг от 1 

година, повечето работници се завръщат в България, но на 500 от тях 

било позволено да се запишат във висше училище в Чехословакия, 

след успешно полагане на приемните изпити в българските 

университети. Въпреки това броят на работниците, които намерили 

легален начин да останат в ЧС не е голям.  

В групата на земеделските работници преобладават предимно 

мъже. Жени заминавали за ЧС само в случай, че в договора е 

позволено приемането на семейни двойки. Възрастта на работниците 

била указана в договора – до 40 годишна възраст, т.е. за ЧС 

заминавали работници в продуктивна възраст.  

1.2. Българска политическа имиграция. Корените на 

българската политическа имиграция в Чехия могат да бъдат открити 

още в годините преди освобождението на България от турско 

потисничесво. Първите български студенти, които се установяват на 

територията на ЧС са ангажирани с политическата ситуация в 

родината. Между най-известните студенти, занимавали се с 

политическа дейност в този период са Васил Стоянов89 (един от най-

известните разпространители на делото на поета-революционер 

Георги Сава Раковски), Стефан Ботев (по-младият брат на поета-

революционер Христо Ботев), Ангел Кънчев (революционер и 

съратник на Васил Левски), Петър Берковски (съратник на Васил 
                                                 
87 Ibid, стр. 174. 
88  По‐подробно  за междудържавните  договори  и  обмена  на  работна  ръка  в  този  период 
виж Гърдев 2003: 76; Побратим 1994: 81, Василева 1991: 231‐245 
89  По‐подробно  за  Васил  Димитров  Стоянов  и  културно‐политическата  му  дейност  виж 
Урбан‐Ржехачек 1992: 159‐160, Урбан 1981: 73‐78; Жачек 1963: 49 – 87. 
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Левски) и други, които споделяли техните революционни мисли – 

Михалаки Георгиев (писател и общественик), Атанас Илиев 

(просветен деец), Марин Дринов (историк и филолог) и др.90

В подкрепа на народното движение за освобождение на 

България, на чешка територия възникват редица дружества и кръгове, 

които се занимават с политическа дейност. Учредени са редица 

организации, напр. тайният чешко-български кръг „Побратим” и 

сдружението „Българска седянка”91. След Освобождението на 

България тези сдружения не престават да функционират. В периода 

1907 – 1910 г. „Българска седянка” е свързващо звено между 

социално-демократическите партии в двете страни. По същото време, 

рамките на сдружението, по инициатива на председателя Йордан 

Милев, е сформирано звено „тесни” социалисти. Основателят му 

работи в сътрудничество със Стела Благоева – дъщеря на основателя 

на Българската Комунистическа Партия – Димитър Благоев. Стела 

Благоева е една от студентките, които се обучават в Карловия 

Университет в Прага по това време.  

Политическата имиграция е най-активна между двете световни 

войни, когато в България протичат остри политически и икономически 

промени. Както вече споменахме, големите градове на територията на 

Чехословакия се превръщат в центрове на българската политическа 

емиграция. Най-голямата вълна политически имигранти е 

предизвикана от потушаването на Септемврийското въстание през 

1923 г. По-голямата част от участниците във въстанието са членове на 

Българския Земеделски Народен Съюз92.  

През 30-те години се формират сдружения на комунистическата 

и на земеделската партия. Българското академично земеделско 

сдружение „Цанко Бакалов-Церковски” и българското аграрно 
                                                 
90 Сис 1934: 4‐5  
91 По‐подробно за сдружението „Българска седянка” виж Кюркчиев 1935, Урбан 1961: 37‐41 
и Аморт 1980: 156‐166 
92 По‐подробно за българската политическа емиграция в ЧС виж Коларж 1983; Урбан 1961: 
52‐54 
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академично сдружение „Райко Даскалов” обединяват симпатизантите 

на БЗНС. Марксистки ориентираните студенти основават през 1924 г. 

българско академично сдружение „Народно студентство”93, а през 

1928 г. Българско академично сдружение „Васил Левски”94.  

Почти незначителна част от политическите емигранти остава в 

ЧСР, но въпреки това те изиграват важна роля за формирането на БО в 

ЧСР. Благодарение на тях възникват сдружения и съюзи, в които 

участват студенти и работници, които по този начин се оказват 

ангажирани с политическата ситуация в Родината.  

 

1.3. Икономическата имиграция се установява на територията 

на Чехия главно в третия период – след 198995. Според някои 

проучвания за последните 15 години около 700 000 души са напуснали 

България96. Емигрантската вълна от България, породена от влошилите 

се икономически условия в страната след 1990 г. се насочва главно 

към Западна Европа. Падането на Берлинската стена дава възможност 

на много българи за легална емиграция от България, но въпреки това 

по-голямата част от емигрантите са принудени да работят нелегално. 

Икономическата  емиграция започва не непосредствено след 10-ти 

ноември 1989 г., а 2-3 години по-късно – през 1992-93 г., когато 

нестабилната политическа ситуация в страната води до внезапно 

влошаване и на икономическата ситуация. Голяма вълна на емигранти 

предизвиква и кризата от 1996-97 г., когато в страната се наблюдава 

хиперинфлация и масова безработица. Тези два икономически фактора 

обуславят възникването на нова вълна емигранти, които търсят шанс 

за оцеляване извън границите на България. По това време се засилва 

емиграцията към ЧР, тъй като тя остава извън зоната на Шенген и 

                                                 
93  Сдружението  „Народно  студентство“  (нарстуд)  възниква  първоначално  като  „Съюз  на 
българските студенти в чужбина” (Аморт 1980: 329). 
94 Урбан 1961: 56; Аморт 1980: 330 
95По‐подробно темата е разработена в т. II, 1. – Историческа справка за възникване на БО на 
територията на ЧР 
96 http://www.budeshte.org/?u_act=download&dfile=radko_handzhiev.pdf 
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безвизовият престой за български граждани е 1 месец. Обедняването 

на населението по време на тази икономическа криза има дългосрочен 

ефект, тъй като годините 1996-97 поставят само началото на един 

непрекъснат поток от емигранти, които в продължение на години след 

това напускат страната, благодарение на установените вече 

„транснационални връзки”97.  

Ако се опрем на данните за 2003 г. на Националния 

статистически институт в България, то равнището на бедност на 

населението98 е най-високо в селата и малките градове. Обедняването 

на населението в столицата е най-малко, което се дължи на ниският 

процент безработица за региона, както и по-високото заплащане: 

 

Населено място Равнище на бедност по местоживеене (в %) 

Столица 4.3 % 

Областен град 12.2 % 

Друг град 17.0 % 

Село 17.9 % 

Източник: МНД, 2003 г.      Табл. 3 

 

Според посочените данни, логичен е изводът, че емигрантите 

произхождат от малките градове и селата, където процентът на 

живеещите под границата на бедността е много по-голям, отколкото в  

областните градове и столицата.  

Обикновено първи мигрират мъжете, а след като се установят 

някъде и имат осигурено място за живеене и работа, постепенно 

емигрира и съпругата или цялото семейство. В последните няколко 

години броят на жените, които заминават в чужбина в търсене на 

работа, се е увеличил и достига 40% от всички заминаващи99.  

                                                 
97 Султанова 2003  
98  Граница  на  бедността  се  определя  от  няколко  фактора:  финансови  средства, 
образование, безработица и др. (http://www.nsi.bg/BudgetHome/Poverty_regio.pdf) 
99 Рангелова 2005.  

  108

http://www.nsi.bg/BudgetHome/Poverty_regio.pdf


Възрастта на емигрантите също е различна – от 18 до 60 години, 

но естествено най-висок процент емигриращи са в продуктивна 

възраст. Това са хора, останали в България без работа и търсещи 

препитание за себе си и за семействата си извън граница. Според 

същата статистика100 емигриращите жени са по-млади от 

емигриращите мъже и също така се приспособяват по-бързо в 

имигрантската страна, докато мъжете предпочитат да са дългосрочно 

пребиваващи. 

Всъщност икономическата емиграция не цели дълготрайно 

установяване в чужбина. Повечето емигранти тръгват с нагласата, че 

работата и престоят им в чужбина е временно състояние, което би 

могло да се промени при подобряване на икономическите условия в 

България, или след като са спестени достатъчно финансови средства, 

които биха били предпоставка за по-добър стандарт на живот в 

България за цялото семейство. Фактите обаче сочат, че повечето 

емигранти се установяват за по-дълго време в чужбина, отколкото са 

предполагали първоначално. Повечето тръгват без ясна цел, „на 

екскурзия” или просто да опитат. Причините за промяна на решението 

за завръщане се коренят главно в непроменящата се икономическа 

ситуация (нисък жизнен стандарт, лоши социални условия, 

ненамаляващ процент безработица) в  Родината, т.е. страхът от 

падането на жизнения стандарт при едно евентуално връщане. 

Емигрантите, които са се преселили с цялото си семейство, се чувстват 

по-сигурни в чужбина и започват там да градят бъдеще за себе си и 

децата си. Тези, които по някаква причина са оставили семействата си 

в България и изпращат само финансови средства са главно от типа 

„сезонни работници”101. Те могат да не се установят на едно и също 

                                                 
100 Ibid  
101  При  установяването  на  безвизов  режим  със  страните  от  Шенген,  ограничението  на 
престой в чужбина е 3:3, т.е. българските граждани имат право на тримесечен непрекъснат 
престой  в  чужбина,  след  което  следват  три месеца  в  България,  като  за  една цяла  година 
всеки български  гражданин има право на общо 6 месеца в рамките на шенгенската зона. 
Това  ограничение  се  налага  точно  заради нелегалното намиране на  работа  в  страните от 
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място, а се местят според местонахождението на работата си. Не целят 

да се интегрират в обществото (напр. не учат езика на местното 

население), в което живеят в момента, защото знаят, че това е 

временен етап, който може бързо да бъде променен. Точно тази част 

от емигрантите инвестират спечелените в чужбина пари, купувайки 

недвижимо имущество в родните си градове и села. Това е признак, че 

не биха искали да се установяват за дълго в чужбина и че имат 

намерение да се завърнат. Другата част обаче инвестира в жилище в 

страната приемник, което ясно говори за намерение за по-дългосрочно 

пребиваване там. Де факто причините, които биха накарали един 

установил се в чужбина емигрант да се завърне в Родината са строго 

специфични и индивидуални. Това може да бъде по-скоро семеен 

проблем, отколкото реално подобряване на икономическата ситуация 

в България. Въпреки световната икономическа криза през 2009 г. няма 

реален бум на завръщащи се от чужбина емигранти.  

Ако анализираме ситуацията конкретно на българите, 

емигриращи в ЧР, ще установим почти същите двигателни фактори. 

Въпреки това има значителни разлики между емиграцията към 

западните държави и тази към ЧР. Основната от тях е дългогодишното 

съществуване на БО, което означава, че голяма част от новите 

икономически имигранти заминава за ЧР при свои близки или 

познати, дълготрайно установени на територията на ЧР. Втора основна 

разлика е преживяването на първоначалния културен шок, дължащ се 

на непознатия език, който е смекчен от факта, че чешкият език е 

славянски език, което улеснява комуникацията на българите с 

местното население. Икономическата ситуация в ЧР след промените 

                                                                                                                                      
Шенген и то предизвиква появата на т.нар. „сезонни работници”, които след изтичането на 
3‐месечния  престой  в  чужбина  се  завръщат  в  България.  Шансът  обаче  за  намиране  на 
легална  работа  също  е  голям  и  много  от  емигрантите  намират  начин  да  легализират 
престоя си зад граница (напр. чрез придобиване на работно разрешение). Самите страни – 
приемници  легализират  престоя  на  нелегално  пребиваващите  чрез  различни  видове 
амнистии  (проведени  напр.  в  Италия  през  2003  г.  и  Испания  през  2005  г.),  при  които 
емигрантите, отговарящи на определени условия имат право да получат разрешително за 
дългосрочен престой. 
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през 1989 г. е значително по-добра отколкото тази в България, с 

тенденция да се подобрява с бързи темпове, но не толкова добра, 

колкото в останалите западни страни. Така че при избора на ЧР като 

дестинация за емигриране играят роля различни фактори като – близък 

език, роднини и познати, трудов договор и в много по-малка степен 

факторът добро заплащане на труда. 

 

1.4. Студентска имиграция102. Както вече споменахме първите 

имигранти, установили се на територията на ЧР преди повече от век 

били студенти, които се обучавали в различни специалности – 

технически науки, медицина, стоматология, фармация, индустриална 

химия, филология, ветеринарна медицина, агрономия, различни 

видове изкуства – музика, рисуване и др.103. През 40-те години на 19-

ти век, както пише Зденек Урбан мостът между двете страни била 

славистиката104. Карловият университет бил един от най-известните и 

уважавани университети по това време, а Славянската библиотека – 

най-големият център по славистика в Европа105. Важна роля за 

установяването на български студенти на територията на Чехия играе 

чисто научният славистичен интерес относно българската култура106.  

Интересът от българска страна към чешкото образование се 

проявява силно след Освобождението на България от турско робство 

през 1878 г. През 60-те и 70-те  години на 19-ти век от България 

тръгват първите студенти към Австро-Унгарската империя. Езиковата 

близост е една от причините студентите да предпочетат чешките 

                                                 
102 По‐подробно вж. Урбан – Светославов 1994: 37‐60 
103 Георгиев 1945: 6 
104 Урбан 1981: 19 
105 Възпитаници на Карловия университет са мнозина видни български учени. По‐подробно 
за тях, вж. Урбан‐Ржехачек 1992.  
106 Интересът относно българската  култура  възниква  в  средата на 19‐ти  век,  когато  видни 
слависти започват да насочват научните си интереси към България.  Между най‐известните 
слависти,  чието  дело  е  основа  за  изграждането  на  т.  нар.  славянска  взаимност  са  Йозеф 
Добровски,  Павел  Йозеф  Шафарик,  Франтишек  Ладислав  Челаковски.  По‐подробно  за 
славянската взаимност и за чешко‐бългасрките културни взаимоотношения вж. Урбан 1961; 
Урбан 1981.  
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висши училища, а другата основна причина била сравнително по-

ниските жизнени разходи в сравнение с тези в Германия и Франция 

например. Друг благоприятен фактор е високото ниво на средните и 

висши училища в Чехия, което не се различавало от нивото в 

останалите реномирани европейски училища и университети. 

Първоначално интересът бил насочен към Прага, но постепенно 

студентите започнали  да се насочват и към Бърно, Табор и Писек107. 

Важна роля за това преразпределение на студентите изиграла 

публикация на Христо Г. Данов в списанието „Летоструй” от 1869 г., 

която информира за учебната програма в чешките училища108. Христо 

Г. Данов установява връзки с директора на Висшето Стопанско и 

Стопанско-Промишлено училище в Табор и двамата се договарят да 

си сътрудничат в името на българските студенти. След публикацията 

повече от 100 младежи кандидатстват и са приети да учат в Табор. 

През същата година (1869) в списание „Дунавска зора” за появява 

статия, която информира за изгодите при обучението в чешките 

училища. Според Аморт от 1869 до 1876 в чешките училища са се 

обучавали повече от 200 български студенти109. По-малки групи 

студенти се намирали в Храдец Кралове и в Пардубице110. 

В този период броят на студентите и учениците, обучаващи се в 

чешки средни и висши училища, постепенно започва да се увеличава. 

Събирането на по-големи групи в един град поставя началото на 

различни български и чешко-български сдружения и кръгове с 

културна или политическа насоченост. Основната цел на тези 

сдружения била разширяване на българската култура, а не на последно 

място и подпомагане на различни революционни движения, които 

планирали освобождението на България от османско потисничество.  

                                                 
107 Урбан 1981: 6 
108 Аморт 1980: 92  
109 Ibid, стр. 91 
110 Ibid, стр. 92 
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Точно тези революционно ориентирани български студенти, 

заедно с чешките си приятели основават през 1963г. тайно българо-

чешко сдружение „Побратим”111. Не винаги културно-политическата 

дейност на сдруженията е изцяло легитимна112. От една страна се 

организирали литературни вечери, по време на които протичало 

обучение по български език или пък се чели български литературни 

текстове. От друга страна „целта на сдружението е да се подпомагат 

усилията на българския народ за постигане на така желаната свобода и 

образование”113. 

През 1869 г. на територията на днешна Чехия, в Табор възниква 

първото българско сдружение „Разисквателно и читателно дружество 

„Постоянство”, чиито членове поддържат революционните идеи на 

Васил Левски, както и народните освободителни организации към 

Българския революционен централен комитет (БРЦК)114. 

През 1880 г. в Прага по инициатива на Иван Мърквичка и на 

няколко български студенти се учредява сдружението „Българска 

седянка”, основано първоначално  като чешко-българско, а по-късно 

като българско. Ядрото на сдружението било формирано от български 

студенти. Първият председател на сдружението е Александър 

Тодоров-Балан, който в последствие става първият ректор на 

Софийския университет (Александър Тодоров-Балан е ученик на 

Гебауер и първият български докторант и доктор в Карловия 

университет). Дейността на сдружението не се ограничава само с 

културно просветни мероприятия (беседи, вечеринки, обучение по 

български език, лекции по литература и др.). Културно-политическите 

вечеринки и лекции имали за цел да запознаят чешката публика с 

                                                 
111 По‐подробно за възникването и функционирането на кръга „Побратим” виж Аморт 1980: 
72‐77 
112  За  противозаконна  политическа  дейност  се  считало  напр.  пеенето  на  революционни 
славянски песни, които подбуждали към демонстрации (вж. Урбан 1981: 71).  
113 Аморт 1980: 73 (превода мой – В.В.) 
114 Ibid, стр. 94 
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политическата дейност на българските революционери (Любен 

Каравелов, Г. С. Раковски, Христо Ботев и др.) 

В годините 1876-78 в следствие на политическите събития в 

България, броят на студентите в чешките училища рязко спада. 

Повечето от тях заминават обратно за България в помощ на 

освободителното движение.  

По-късно през първата половина на 20-ти век студентската 

имиграция в Прага се слива с политическата, т.е. българските студенти 

взимат активно участие в политическите организации. Вече 

споменахме за дейността на сдружението „Българска седянка”, което 

извършва активна политическа дейност в началото на века (1907-

1910).  

През 20-те години, особено след потушаването на 

Септемврийското въстание от 1923 г. броят на българските студенти 

отново започва да се увеличава. Според някои документи по това 

време в Прага имало около 600 български студенти115. Голяма част от 

тях били симпатизанти на БЗНС и на БКП116, което води до 

формирането на две политически течения – ляво-центристко и ляво. 

Сдружението „Българска седянка”, което възобновява дейността си 

през 1918 г. се превръща в дясно сдружение. 

В БЗНС се образува ляво крило, чиито симпатизанти приемат 

политическите идеи на Александър Стамболийски и Райко Даскалов. 

Те създават студентското движение „Цанко Бакалов-Церковски”, 

което обаче веднага след учредяването прекъсва дейността си. По-

късно е основано сдружението „Райко Даскалов”, което също не 

просъществува дълго.  

Организацията „Народно студентство” (Нарстуд) възниква като 

международна организация на българските студенти, учещи в 

европейски университети. Членовете на тази организация имат по-

                                                 
115 Гърдев 2003: 260 
116 Урбан 1961: 52 
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скоро лява политическа ориентация (комунисти и симпатизанти на 

лявото крило на БЗНС), но също така в сдружението влизат и 

прогресивни студенти без политическа пристрастност117. Дейността на 

организацията била разнообразна, но преди всичко с политическа 

насоченост. Заради нелегалната си дейност организацията била 

непрекъснато наблюдавана от полицията. За да се предпазят от 

неприятностите, българските студенти решават да прекратят 

дейността на организацията. На нейно място обаче възниква ново 

сдружение – „Васил Левски”, което продължава със същата нелегална 

дейност. Под ръководството на това сдружение съществувала пражка 

партийна група, която подпомагала българските комунисти при 

нелегалната им емиграция от България до Москва, Прага, Берлин. 

Организацията „Васил Левски” работи заедно с Чешката 

комунистическата партия (ЧКП). През 1937 г. сдружението „Васил 

Левски” се слива с „Българска седянка”.  

През този период възникват политически сдружения също и в 

Бърно: сдружението „Българско академично дружество”, което събира 

реакционни студенти скоро след основаването му прекратява 

дейността си; сдружението „Кръг на българското прогресивното 

студентство” също бързо се разпада. На негово място обаче се създава 

сдружението „Христо Ботев”, основано през 1926 г., което също не 

продължава да съществува дълго време. През 1929 г. възниква 

бърненско сдружение с име „Васил Левски”, което функционира до 

1934 г., когато е разпуснато от полицейската дирекция в Бърно заради 

нелегална дейност. Прогресивните студенти обаче продължават да се 

събират и да развиват политическа дейност, което поражда  

възникването на сдружението „Взаимоспомагателно сдружение на 

българските студенти в Бърно” през същата година. През 1937 г. 

отделните комунистически движения в Бърно се обединяват в 

организацията „Христо Ботев“. 

                                                 
117 Аморт 1980: 329 

115 
 



Официалната статистика от 1926-1927 г. определя точния брой 

на българските студенти в ЧСР на 233 души; през 1934 г. броят на 

българските студенти в Бърно е 256, а в Прага – 357118. До края на 

1933 г. българските студенти се ползват с правото на безплатна виза, 

но от 1934г. чехословашката легация в България променя условията за 

получаване на студентска виза, което утежнява заминаването на други 

потенционални български студенти за ЧСР. 

В началото на окупацията на ЧСР през 1939 г. висшите училища 

на територията на Чехия затварят врато. Поради този факт повечето от 

българските студенти там се местят в университета в Братислава. 

Според статистиката на Българското Генерално Консулство в 

Братислава през академичната 1940-41 г. в университета „Ян Амос 

Коменски” са били записани 386 български студенти. Следващата 

учебна година броят им обаче пада до 433 души119. 

След края на Втората световна война броят на българските 

студенти в Чехословакия непрекъснато се увеличава. Голяма част от 

тях учат не само в Прага, но също така в Бърно, Острава и др. градове. 

Специалностите, които българските студенти избират освен 

славистика са и технически, промишлени, художествени и 

медицински. По официални данни през академичната 1946/47 във 

висшите учебни заведения в ЧС са записани общо 1800 български 

студенти. Половината от тях са в Прага, а останалите са разпръснати 

главно в градовете  Братислава, Оломоуц, Бърно и Пилзен120. В 

периода 1968-1989 чешките университети са най-предпочитаните от 

българските студенти, които търсят по-качествено образование извън 

страната. Тази тенденция продължава и след 1989 г. Днес голям брой 

български студенти има в Прага, по-малко в Бърно и в други по-малки 

градове. Студентите предпочитат Чехия заради безплатното обучение, 

                                                 
118 Гърдев 2003: 257‐258 
119 По‐подробно за българското студентство в този период в Словакия вж. Гърдев 2003: 260‐ 
284. 
120 Гърдев 2003: 275 
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а също така и заради перспективата за професионално развитие, която 

пък от своя страна дава възможност за придобиване на съвсем друг 

статут – чужденец с право na дългосрочен престой.  

 

2. Типове емиграция според начина на имигриране  

2.1. Организирана емиграция. Както вече споменахме – в 

периода 1944 – 1989 са подписани два междудържавни договора 

между ЧС и България, които имат за цел да организират размяната на 

работници между двете страни. Според клаузите на този договор, 

работниците не би трябвало да остават на територията на Чехия 

повече от една година, т.е. до изтичане на срока на договора. За целият 

този период било организирано пристигането на общо 13 790 

български работници, по-голямата част от които се връща след 

изтичане на договора обратно в България. Някои от тях обаче 

използват ситуацията като шанс за имиграция и намират легално 

основание да останат на територията на ЧС. 

 

2.2. Индивидуална емиграция. Индивидуалната миграция 

винаги може да има различни причини, но най-честите са – работа, 

образование или женитба. По-голям брой индивидуално пристигащи 

имигранти се наблюдава едва след смяната на режима през 1989 г. и то 

главно след 1992 г. нататък, когато икономическата ситуация в 

България подтиква огромен брой българи да търсят по-добри 

социални и икономически условия в чужбина. Както вече споменахме, 

не винаги Чехия е целевата точка на емигрантите, които се насочват на 

запад. Но Чехия е последната страна преди Шенгенската зона, където 

има установен визов режим. От друга страна безвизовият 

туристически престой в Чехия по това време е 1 месец. Благодарение 

на тази междудръжавна спогодба, много българи, чакайки да се 

прехвърлят оттатък западната граница към Германия, остават в Чехия.  

Друга част от емигрантите търсят и подновяват стари роднински 
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връзки в Чехия, благодарение на които се улеснява до известна степен 

временното им или дългосрочно оставане в Чехия. Със старата си 

българска имиграция, установена дълготрайно на територията на ЧР, 

Чехия привлича много нови емигранти. Друга фактор се оказва и 

славянският език, който дори и  доста труден за българина (заради 

фонетичните си особености) в сравнение с останалите славянски езици 

се оказва по-благоприятен вариант отколкото заучаването на 

абсолютно непознат език.   

  

3. Типове имиграция според причините за имиграция 

3.1. Професионална заетост. За целия период на съществуване 

на БО най-голям  брой емигранти се установяват в ЧР най-общо с цел 

„работа”. Първоначално икономическата катастрофа в следствие на 

Балканската война (1912 – 1913 г.), Междусъюзническата война (1913 

г.) и Първата световна война  (1914 – 1918 г.) подтикват огромен брой 

население да търси препитание главно в пределите на Австро-

Унгарската империя. С цел професионална заетост, благодарение на 

междудържавни договори и организирано, в периода 1946 – 1957 г. от 

България отпътуват над 13 000 работника. Следващата масова вълна 

идва след смяната на режима през 1989 г., когато отново в следствие 

на икономическа криза много българи тръгват да търсят работа в ЧР. 

По-голяма част от работническата емиграция нямала намерение да се 

установява дълготрайно в чужбина – напр. градинарите в началото на 

века оставяли семействата си в България и се завръщали при тях през 

зимата; работниците, пристигнали в ЧР след подписването на двата 

междудържавни договора нямали право да останат за повече от 1 

година. Но въпреки първоначалното намерение постепенно 

градинарите започват да водят семействата си и се установяват в ЧР, а 

работниците в средата на века намират легален начин за дълготрайно 

пребиваване и установяване на територията на Чехия – най-често чрез 

брак с чешки гражданин или обучение във висше училище.  

  118



Много от „новите” емигранти обаче, разочаровани от 

икономическата и социална ситуация в България идват с намерението 

да се установят дълготрайно.  

 

3.2. Образование 

Образователната система в Чехия привличала различен брой 

имигранти-студенти в различните етапи от съществуването и 

формирането на БО. Още в средата на 19-ти век започват да прииждат 

младежи, търсещи по-добро и по-качествено образование. От това 

време и остава традицията на чешкото образование. Много известни 

български учени получават образованието си в чешки университети. 

Няма информация обаче колко от завършилите чешки висши училища 

се завръщат обратно в България. Голям брой от абсолвентите решават 

да  останат в ЧР, главно заради по-високия стандарт на живот и заради 

перспективите за професионално развитие. Един от основните 

фактори, които подпомагат вземането на решение при избора на 

университет в чужбина е безплатното обучение във всички висши 

учебни заведения на територията на ЧР. Понякога студентите 

използват това предимство само за легализиране на документите си за 

престой.  

 

3.3. Брак с чешки гражданин 

Една от причините за установяване на българи по чешките земи 

е сключването на брак с чешки гражданин, като по-често се среща 

брак между българин и чехкиня, отколкото обратното. Причината за 

това е лесно откриваема – БО в ЧР се състои от много по-голям брой 

мъже, отколкото жени. В началото на века първите градинари били 

само мъже. Младите от тях, които нямали семейства в България си 

намирали партньорка от общността, сред която прекарвали по-

голямата част от годината. Работниците, които пристигнали в ЧР с 
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двата междудържавни договора също били мъже (или семейни 

двойки).  

Бракът с чешки гражданин е един от начините за легализиране 

на престоя на територията на чуждата държава. Много от имигрантите 

след 1989 г. прибягват до тази законна възможност да се легализират, 

така че тези бракове започват да се сключват като договор, при който 

в много случаи чешкият гражданин получава парично 

възнаграждение. Чешката полиция от друга страна следи за 

истинността на брака като подлага и двамата съпрузи периодично на 

интервюта, доказващи съвместното съжителство и познаването на 

партньора.  

 

IV. Обществен и културен живот на българската 

имигрантска общност в Чехия  

Общественият и културен живот на българите в Чехия се 

поддържа от различни организации – културни, просветни, 

образователни, религиозни и др., подпомага се от печатни издания и 

медии с една единствена цел поддържане и популяризиране на 

„българското”.  

 

1. Културни клубове и организации. От самото начало на 

формиране на БО в Чехия, българските имигранти се организират в 

различни сдружения, кръгове и организации с различни цели – 

политическа, културна, взаимоспомагателна, учебна и т.н. Както вече 

споменахме огромен брой организации съществува по време на 

първите два периода във формирането на БО. С течение на времето те 

намаляват или се сливат. По-надолу ще се спрем само на  

функциониращите в момента български организации, намиращи се на 

територията на ЧР.  

В момента на територията на Чехия съществуват 6 национални 

български сдружения: 1) „Българска алтернативна просветна 
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организация „Св. св. Кирил и Методий”, Прага; 2) Гражданско 

движение „Възраждане”121, Прага; 3) Гражданско сдружение 

„Заедно”122, Прага; 4) Международен съюз на българите, живеещи в 

централна Европа, Прага; 5) „Сдружение за България”123, Бърно; 6) 

Сдружение „Пирин”, Бърно124;  7) „Българска културно-просветна 

организация в Чешката Република”, Прага. Тяхната дейност се 

изразява в организирането на различен тип акции и сбирки – 

литературни, танцови, музикални и др., които подпомагат 

разпространяването на българското сред чешкото общество и 

запазването му сред българското малцинство.  При тези събития се 

канят гости от България – университетски преподаватели, музиканти, 

танцови трупи и др. Най-важна роля измежду всички организации има 

Българската културно просветна организация в Прага125, основана 

през 1948 като наследник на първото българско сдружение „Българска 

седянка” и под името „Българска културно просветна организация 

                                                 
121  „Гражданско  сдружение  «Възраждане»  е   създадено  през  2001  г.  и  регистрирано  в 
Министерството  на  вътрешните  работи  на  Чешката  република.  Има  за  цел  да  защитава 
интересите на българското национално малцинство в Чехия,  да популяризира българския 
език,  култура  и  традиции,  да  развива  активна  дейност  в  областта  на  интеграцията  на 
българската диаспора, както и да работи за изграждане положителния имидж на България 
в чужбина. Сдружението е инициатор на редица проекти, подкрепяни от министерствата на 
културата  и  образованието  на  Чехия  и  от  пражкото  кметство.  От  2002  г.  “Възраждане” 
издава  списание  “Българи”;  същата  година  създава  и  Неделно  училище.  От  2003  г. 
ежегодно  организира  Дни  на  българската  култура  и  концерта  Млади  български 
таланти. Има богата клубна дейност.” (http://www.balgari.eu/) 
122  Сдружението  е  създадено  през  2002  г.  като  гражданско  сдружение  на  българите  и 
техните чешки приятели.  
123  Гражданското  сдружение  „За  България”  възниква  през  2002  г.  като  независимо 
сдружение,  на  мястото  на  закритата  по  това  време  БКПО  в  Бърно.  Сдружението  развива 
богата  културна  и  обществена  дейност.  Всяка  сряда  и  събота  се  организират  български 
сбирки.  Към  сдружението  действа  и  фолклорен  ансамбъл  за  българско  народни  танци 
„Китка”, основан през 2001 г.. Голям отзвук има и курсът по български език, както и много 
други дейности.  
124  „Създадено  през  2002  г.  с  цел  запазване  на  българската  култура  и  националните 
традиции в Чехия и съдействие за изграждането на положителен образ на България сред 
чешката  общественост.  В  него  членуват  българи,  част  от  които  са  потомци  от  смесени 
бракове  и  чехи  с  интерес  към  българската  култура.  Към  дружеството  е  създаден  танцов 
състав  “Пирин”,  който  представя  българския  фолклор  на  международни  фолклорни 
фестивали в Чехия и чужбина. Председател и художествен ръководител е Георги Георгиев.” 
(http://www.aba.government.bg/obshtnosti.php?cid=80) 
125  Според  закон 115/1965  Българската  културно‐просветна  организация  (БКПО)  в Прага  в 
момента функционира като гражданско сдружение.  
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„Георги Димитров”, с основна цел – да обединява българите, живеещи 

на територията на ЧР.   

Към момента в рамките на БКПО съществуват 10 културно 

просветни клуба, намиращи се в 10 различни града в ЧР – Прага, 

Бърно, Оломоуц, Острава, Пилзен, Млада Болеслав, Хомутов, Кладно, 

Мост и Усти над Лабем. Тези клубове се отличават с различни 

дейности, но с една единствена цел – да обединяват българите по 

чешките земи.  

Клубовете и гражданските сдружения и организации ежегодно 

организират чествания, фестивали и различни видове сбирки, на които 

присъстват и българи и чехи. На тези събирания българите имат 

възможност да срещнат приятели и познати, да поговорят на 

български език, да си припомнят българската кухня, да слушат 

българска музика. За представителите на другата култура това са също 

интересни събития, защото показват и разкриват една различна 

култура във всичките й измерения (от фолклор и национална кухня – 

до начин на мислене и поведение).  

 

2. Печат. „Българското” като цяло е достъпно и се 

разпространява благодарение на няколко периодични издания. БКПО 

в Прага издава информационния бюлетин „Информ”, както и 

месечното списание „Роден глас”. Гражданското сдружение 

„Възраждане” издава културно-информационното списание 

„Българи”126. Списанието „Български фолклор” е на чешки език и се 

специализира в теми, свързани с българската история, география, 

етнография, фолклор (народна музика, танци и носии).  
                                                 
126  „Списание  „Българи"  е   културно‐информационен  двумесечник  на  гражданско 
сдружение “Възраждане”. Излиза от 2001 г.  с  финансовата подкрепа на Министерството на 
културата на Чешката република. Списанието се списва на български език. Предназначено е 
за  българите  в  Чехия,  но  е  отворено  за  цялата  българска  диаспора.  Разпространява  сред 
българските общности и техните дружества в Чехия, в културни институции, библиотеки и 
университети  в  България  и  Чехия. 
Списанието  е  наградено  от Министерството  на  културата  на  България  с  плакет  и  почетна 
грамота  “За  принос  в  развитието  и  популяризирането  на  българската  култура”  . 
(http://www.balgari.eu/) 
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3. Училища и образователни организации.  

В момента на територията на ЧР функционира едно училище, а 

именно – Българското средно и основно училище (БСОУ) „Д-р Петър 

Берон”. Училището се намира в Прага. Основано е през 1948 г. като 

Българско народно училище „Георги Димитров”, с цел да даде 

възможност на на децата на българските имигранти в ЧСР чрез 

българско образование да запазят българското в себе си и да се 

гордеят с него.  

Обучението в Българското училище е на български език, а 

образователната програма е съобразена с изискванията на 

Министерството на образованието и науката, т.е. децата получават 

същото образование, каквото биха получили в българско училище, 

намиращо се на територията на РБ. Единствената разлика е 

задължителното изучаване на чешки език. Училището е субсидирано 

от Българското МОН. Матурата при завършване на образованието се 

признава от всички чешки висши учебни заведения. Към училището са 

създадени танцова трупа и хор, които многократно са се появявали на 

международни събития и конкурси.  

Още една образователна организация съществува в Прага, а 

именно Българското неделно училище, основано от гражданско 

сдружение „Възраждане” през 2002 г. В училището се изучават 

български език, литература и музика. Обучението се провежда в 

православната черква „Св. св. Кирил и Методий”.  

 

4. Религиозни организации.  

БО в ЧР не разполага със собствена православна черква, затова 

българите посещават гръцката и руската православни черкви, 

посещавани също и от много други православни нации, които нямат 

собствена черква. Единствената религиозна организация е църковното 
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настоятелство „Пресвета Троица”, намиращо се в Прага, със свещеник 

– отец Пламен Ангелов.  

 

5. Електронни медии. Въпреки възможността, която се дава на 

малцинствените групи, българското малцинство не разполага с 

излъчване на програми в електронните медии (радио и телевизия). 

Интерес към подобни излъчвания почти няма, тъй като голяма част от 

българите използват като средство за информационно осведомяване 

интернет или българската сателитна телевизия.  

 

V. Българското малцинство в Чехия днес – статистически 

данни  

Едни от основните въпроси, касаещи българската общност в 

Чехия са чисто социологически. Ако се позовем на данните от 

последните проучвания на Статистическия Институт в Чехия127, към 

31.12.2006 г. можем да изведем някои интересни факти. Въпреки че 

проучването е правено преди влизането на България в ЕС, броят на 

българите в Чехия от последното преброяване (2001 г.) до края на 2006 

г. се увеличава непрекъснато. Нужно е да се уточни, че в статистиките 

влизат всички български граждани, които към датата на провеждане на 

преброяването имат или постоянно жителство на Територията на 

Република Чехия (2 781 човека към 31.12.2006 г., от които 1 025 жени) 

или право на политическо убежище (25 човека към 31.12.2006 г., от 

които 12 жени) или документ за дългосрочно пребиваване на 

територията на Република Чехия (1 479 човека към 31.12.2006 г.; от 

които 533 жени) или виза, разрешаваща престоя в Република Чехия  

над 90 дни (375 човека към 31.12.2006 г., от които 111 жени). 

 

 

                                                 
127 http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/kapitola/1414‐07‐2007‐0900 
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1. Численост. Според статистиките към дата 31.12.2006 г. на 

територията на Република Чехия живеят общо 4 635 българи, с 84 

повече отколкото към същата дата една година по-рано и 534 човека 

повече отколкото през 2001 г. Този факт говори, че общността, макар 

и не толкова многочислена се увеличава непрекъснато. След влизането 

на България в ЕС и отварянето на пазара, се предполага че тази 

тенденция ще нарасне. 

 

2. Пол и възраст. От всички 4 635 българи, 36,1% или 1 681 са 

жени.  

Според статистиката от 4 285 българи, които имат разрешение 

за легален престой (в това число не влизат българите с виза над 90 

дни) на възраст 0-19 г. има 385 човека, от които 184 жени; на възраст 

20-29 г. има 595 човека, от които 244 жени; на възраст 30-39 г. има 

1 113 човека, от които 420 жени; на възраст 40-49 г. има 811 човека, от 

които 267 жени; на възраст от 50-59 години има 576 човека, от които 

172 жени; на възраст 60 до над 85 години има 805 човека, от които 283 

жени.  

По тази статистика можем да съдим за нарастващия брой 

имигриращи жени. Ако сред по-възрастното поколение процентът на 

жените е доста малък (около 30%). При трудоспособното население 

процентът на жените е много по-висок, особено при по-младите 20-29 

г., които имигрират заради работа или по-високо образование.  

 

3. Териториално разпределение. Териториалното 

разпределение на живеещите в Чехия 4660 българи според 

статистиката128 показва най-голяма концентрация в столицата – Прага, 

където живеят 1 628 човека, от които 40% (661) са жени. В 

Средночешката област живеят 726 човека, от които 232 жени; в 

Южноморавската област живеят 402 човека, от които 136 жени, 

                                                 
128 http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/A70029CFEF/$File/141407_t1‐7.pdf 
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Моравскослезка област с 375 човека, от които 109 жени), следват 

общини Усти над Лабем и Либерец съответно с 375 (от които 98 жени)  

и 255 (от които 80 жени); и други общини и области, в които живее 

малка част от българското население. 

 

4. Причини за легализиране. Причините за издаване на 

документ за престой на българи на територията на Република Чехия 

към дата 31.12.2006 г. са следните: 

Най-голям е броят на издадените документи въз основа на т.нар. 

събиране на семейството129 – 2 062 човека, от които 751 жени. Следва 

– въз основа на разрешение за работа – 1 363 човека, от които 431 

жени; получаване на документ за постоянно пребиваване – 875 човека, 

от които 374 жени; извършване на икономически дейности като ЕТ – 

264 човека, от които  74 жени; заради обучение – 53 човека, от които 

31 жени; със статут на бежанци – 25 човека, от които 12 жени; право 

на заселване – 15 човека, от които 6 жени; със статут – временна 

закрила 2 човека, от които 1 жена; с друг статут 1 човек, от които 1 

жена. 

През 2006 г. чешко гражданство са взели 48 българи, от които 4 

със статут на бежанци. За 2005 г. броят е същият, но броят на 

бежанците, които са получили чешко гражданство е 5. През 2002 г. два 

пъти повече българи са получили чешко гражданство – 95 човека.  

 

5. Професионална заетост 

Към 31.12.2006 г. българите, работещи на територията на Чехия 

са 2 859 човека, от които 906 имат регистрирани фирми като 

едноличен търговец, а 1 953 са регистрирани в бюрата по труда. Броят 

на работещите българи за последните 5 години не се е променил 

особено: за 2001 – 1863 човека, за 2002 – 1985 човека, за 2003 – 1792 

                                                 
129 В  тази категория попадат не само чисто български семейства, но на същото основание 
получават документи за дългосрочно пребиваване и сключилите брак с чешки гражданин. 
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човека, за 2004 – 1651 човека, за 2005 – 1732 човека и за 2006 – 1953 

човека. Броят на едноличните търговци също запазва почти същите 

нива: за 2001 – 1123 човека, за 2002 – 1004 човека, за 2003 – 1092 

човека, за 2004 – 1113 човека, за 2005 – 1091 човека и за 2006 – 906 

човека. 

От работещите 2 859 българи 17 човека са под 19 години; 172 

човека са на възраст 20-24 години; на възраст 25-39 години са 1356 

човека; 1067 човека са на възраст 40-54 год.; на възраст 55-59 год. 

работят 160 човека; на възраст 60-65 год. – 53 човека и на възраст над 

65 – 33 човека.  

 

6. Образование 

Към 31.12.2006 г. на територията на Република Чехия има 

записани 29 български деца в детски градини;  122 деца – в основни 

училища; 76 деца в средни училища; 4 деца в консерватории; 6 деца в 

специализирани висши учебни заведения. Броят на българските 

студенти в университетите и висшите учебни заведения в Чехия 

нараства за последните няколко години. През академичната година 

2003/04 броят им е 61, от които само 1 е в платена форма на обучение; 

за 2004/05 броят на студентите е 74, от които 2 в платена форма на 

обучение; за 2005/06 – 110 студенти, от които 5 в платена форма на 

обучение; за академичната година 2006/07 са записани 126 студенти, 

от които 6 в платена форма на обучение.  

 

7. Нелегални дейности и престъпления 

За 2005 г. нелегално пресекли границата на Република Чехия са 

216 човека, от които 20 човека към Чехия. Между нелегално 

пресеклите границата или заловените на граничните преходи са 

регистрирани 14 деца под 15 годишна възраст. Нелегално 

пребиваващите българи на територията на Чехия за 2005 г. са общо 63 
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човека, 5 от тях заловени на граничните преходи, 46 при контролни 

акции, 12 са заловени по друг начин.  

За 2006 г. 57 българи са разследвани в ЧР, на 49 е предявено 

обвинение; 22 са осъдени по кратката процедура; 21 са предложени за 

наказание (navrženo na potrestání); 67 са осъдени. 

 

VI. Заключение 

Създаването на БО на територията на ЧР е процес, продължил 

повече от 150 г. Характеризира се с динамично развитие, в следствие 

на политико-икономическата ситуация в България. Прилива на 

имигранти в отделните периоди е различен и се дължи основно на 

ситуацията в България. Във времето на остри политически промени 

или икономическа нестабилност, броят на имигрантите се повишава. 

Членовете на БО пристигат в ЧР по различни причини (работа, 

образование, брак). Това води до типологична разноликост на 

общността. Но не само тези причини предопределят разнообразието й 

– в ЧР имигрират студенти (с най-различни специалности), работници 

(строителни работници и работници, заети в промишлеността), 

земеделци (градинари), политически и икономически имигранти. В 

различните периоди броят на една или друга група емигранти 

преобладавал, но не е възможно еднозначно да се констатира, че БО е 

изградена предимно от един тип имигранти. Статистиките сочат, че 

по-голям е броят на мъжете, отколкото на жените. Това е нормално 

като се има предвид, че семейството в България е преди всичко 

патриархален тип, където мъжът се грижи за осигуряване на 

финансовите средства, а жената се грижи за домакинството. 

Напоследък обаче патриархалните традиции са поставени на 

изпитание и все повече млади жени напускат родината, за да търсят 

по-добър живот, кариера, образование в чужбина. Там те работят 

наравно с мъжете си и имат дял в бюджета на семейството. Няма да 

направим грешка и ако кажем, че възрастта на средностатистическия 
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имигрант е продуктивна възраст. Деца и пенсионери имигрират 

основно заради семействата си, и то в случай, че цялото семейство се 

премества дълготрайно в чужбина.  
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ЧЕТВЪРТА ЧАСТ 

 Социолингвистичен анализ на речевото поведение на 

българите в Чехия 

 

I. Увод 

За да направим социолингвистичен анализ на речевото 

поведение на българите в Чехия, трябва да направим 

социолингвистичен разрез на българската речева общност и нейните 

членове. За целта са ни необходими социологически данни, получени 

от анкетните карти, както и записи на речевите прояви на участниците 

в проучването.  

Нашето проучване се базира на социологически данни, 

получени от анкетна карта и изрезки от речеви актове на билингвални 

индивиди130. Информацията от така събрания материал е обединена в 

карта, която представлява социолингвистичен профил на 

говорещия131. Всеки наблюдаван има собствена карта, в която са 

отразени и социологически и езикови факти, отразяващи се на 

речевото му поведение. От тази карта можем да си набавим нужната 

информация за социалния статус на индивида, както и да придобием 

представа за речевото му поведение.  

На базата на тези данни ще направим социолингвистичен анализ 

на БРО в Чехия, който ще даде отговор на социолингвистичните 

въпроси: кои са билингвалните членове на БРО, какви езици използват 

за комуникация и къде ги употребяват.  

След установяването на подобни социолингвистични фактори 

ще направим социолингвистичен анализ на речевото поведение на 

членовете на БРО – ще изследваме проявата на превключване на 

кодовете и проявата на интерференции в потока на речта, т.е. ще 

                                                 
130  За  това  кой приемаме  за билингвален индивид  виж Първа  глава,  т.2 –  Билингвизъм и 
билингвален индивид. 
131 Виж Приложение 3 

  130



разберем как говори българският билингва в среда на чешко-

бълграрски билингвизъм. 

 

II. Българската общност като речева общност. 

Нашето проучване е насочено към социолингвистичното 

съществуване на общността и неговото проявление в конкретни 

речеви ситуации. Въз основа на направеното проучване – анкетна 

карта, записи, пряко наблюдение ще разгледаме БО като речева 

общност, която се характеризира с общи черти, базиращи се основно 

на културни маркери като език, религия, традиции и др. Трябва да 

имаме предвид, че БО е дисперсна общност, а не компактна група 

население, което споделя общ обществен живот с ясно отделени 

граници на езикови домени. Въпреки дисперсната си същност или по-

скоро благодарение на нея, в БО могат да се наблюдават много и 

различни типове речеви ситуации, които да служат като модели за 

социолингвистична характеристика.  

За да направим социолингвистичен разрез на общността е 

необходимо да изследваме соцоилингвистичните характеристики на 

общността. За тази цел трябва да отговорим на въпроси, засягащи 

членовете на общността, т.е. да отговорим на основните въпроси, 

задавани в социолингвистиката – най-общо казано: на какъв език 

говорят българските имигранти в Чехия в различните речеви ситуации 

с различни адресанти. 

 

1. Характеристика на Българската речевата общност (БРО) 

в Чехия.  

За да направим анализ на БРО132 в Чехия би трябвало първо да 

разберем кои са членовете на тази общност и какви социални и 

езикови характеристики имат. Като най-общ сепариращ фактор можем 

да приемем принадлежността на индивида към дадена нация, 

                                                 
132 Повече за речевите и езиковите общности виж Глава първа, т.1 – Речева общност. 
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определяща се въз основа на местораждането – Република България, 

т.е. индивиди, родени в РБ, но живеещи временно или постоянно на 

територията на ЧР. Така информаторите се явяват имигранти първо 

поколение. Ако респондентът е роден в смесено семейство – между 

български и чешки гражданин, както и ако е роден извън територията 

на РБ – определящото в случая е дължината на престоя му в България, 

т.е. дали преместването в ЧР може да се тълкува като акт на 

мигриране. Важно условие при всички индивиди е да не е настъпила 

езикова смърт на БЕ.  

В нашето проучване са взели участие 65 индивида, като само 44 

от тях отговарят на горните условия и данните им са обработени в 

социолингвистичен профил. В таблица 4 можем да видим как са 

разпределени по възраст, пол и време прекарано на територията на ЧР. 

 

 Анкета + извадка от 

речево поведение 

Извадка от речево 

поведение 

 Общо  

 40 4 44 

жени 15 2 17 

мъже 25 2 27 

До 25 год. 4 0 4 

25 – 60 год. 33 4 37 

Над 60 год. 3 0 3 

Под 5 год. в 

Чехия 

8 1 9 

5 – 20 год. в 

Чехия 

26 0 26 

Над 20 години в 

Чехия 

6 3 9 

        Табл. 4 
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Говорещите БЕ в Чехия са разпръснати по цялата територия на 

страната, така че всъщност те формират малки градски общности, 

които имат идентични социолингвистични характеристики и 

благодарение на това могат да бъдат обобщени в една голяма 

българска речева общност (БРО). Данните, които ще използваме в 

нашето проучване се базират на интервюта с респонденти от три БРО 

в Чехия, намиращи се в градовете Оломоуц, Бърно и Прага.  

Както се вижда от таблицата, времето, прекарано на 

територията на ЧР е различно при всеки от респондените, но 

надвишава една година – това е едно от изискванията за участие на 

респондента в проучването, тъй като смятаме, че за една година се 

натрупва достатъчна езикова компетенция за превръщането на 

билингвалния индивид от пасивен в активен.  

На следващите страници ще дадем кратко описание на 

българския емигрант в ЧР. Проучването ни не е имало за цел да прави 

социологически профил на средностатистическия български емигрант 

в ЧР, както и да събира биографични разкази, затова ще предоставим 

само отделни щрихи, който ще илюстрират какво представлява 

българският емигрант в ЧР. 

 

1.1. Пристигане и заселване. Цел на преселването. 

Българските имигранти пристигат в Чехия с различна цел и 

поради различни причини. Ще посочим няколко основни причини, 

сочени от респондентите като тласък към избора за миграция, а 

именно: влошено икономическо състояние на България, авантюризъм, 

получаване на по-добро образование, трупане на жизнен опит или 

политически причини.  

Особено след 1989 г. много българи решават да заминат в 

чужбина, в търсене на работа и по-добро заплащане за труда си. Така 

много от тях се оказват в ЧР, където остават за по-дълъг период от 

време.  
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Политическата сцена в България по това време е също причина, 

която подтиква към миграция. Несъгласието с политическия живот и 

неслучването на демокрацията също са сочени като причина за 

напускане на родната страна.  

Образованието или постигането на по-висок ценз също карат 

много хора да се преместят временно в ЧР и след това да останат за 

по-дълъг период или за постоянно.  

Авантюризмът или трупането на жизнен опит са по-

романтичните подбуди, подтикнали емигранта да напусне страната си, 

но много млади хора виждат в това шанс да опознаят чужда култура. 

Целта на някои емигранти е трайно заселване в ЧР, а на други 

само временно пребиваване. Не можем да изчислим статистически кои 

от тях напускат и кои остават в ЧР – това не знаят дори и самите 

респонденти, при които и двете възможности са реални. 

Оставането на територията на ЧР може да е продиктувано и от 

невъзможност да се премине западната граница и имигрантът да 

замине „на запад”. В периода след 1989 г. Чехия е примамлива именно 

като последната западна точка от бившия Източен блок.  

Пример: Бащата на респондент #1, който имал за цел да мигрира 

в Германия, заради свой роднина остава в Прага, където постепенно се 

премества и цялото му семейство – жена му и двете му дъщери: 

И#1: Не, той е искал да ходи в Германия, ама му е харесало в Прага. 

ВВ: Сериозно? 

И#1: Да, отишъл при дядо Илия, останал тея две седмици, 

поразглеждал е така града туй онуй, в апартамента му, и тука още на втория-

третия ден отишли на тая градина да я видят. Пък тогава само една стаичка е 

имало, после ние направихме банята и тая стая нашта. Туй в последствие. 

Нямаше нищо – една лятна баня на вънка и това е. И а пък той още. Той на 

87 почина, значи към 65 години е живял тука. Още от някога династия / 

династия, боже, времената, когато нали много с градинарство са се 

занимавали българите. С туй са били известни тука – най-добрите 

градинари.  
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Илия Бакалов – дядото на И#1 е един от първите градинари по 

тези места и е участвал в проучването на Побратим като информатор.  

Повечето от емигрантите казват, че не биха се върнали в 

България, други посочват определени причини, за да не го правят. 

Трети считат, че при подобряване на икономическото състояние биха 

могли да се завърнат. Има случаи, в които мигрантите не желаят да се 

върнат, но обстоятелствата в живота им се стичат така, че се завръщат 

в РБ.  

 

1.2. Семейство в ЧР 

Някои емигранти пристигат в ЧР със семействата си, други 

самостоятелно. Ако мигрантът е семеен, много често след 

пристигането и настаняването си, идва и останалата част от 

семейството. Обикновено първо пристига мъжът, след него – жената и 

децата. 

Не редки са случаите на създаване на семейства с чешки 

граждани или граждани от друга националност (Сърбия,  Украйна, 

Беларус, Русия). Нямаме статистика при кой пол е по-висок процентът 

на създаване на семейство с чужд гражданин. Семейният статус на 

респондентите всъщност ни интересува до толкова, до колкото е 

необходимо да разберем на какъв език говори респондентът вкъщи. 

Затова не сме се спирали с повече въпроси относно семейството. 

 

1.3. Работа 

Ако в началото на миналия век мигриращите към ЧР са били 

предимно градинари, обособени в малки общности, то сега членовете 

на БРО са с разнородни професии – хора на изкуството (артисти, 

музиканти, художници), научни работници, хора заети в строителния 

бизнес, в търговията, в сферата на услугите, студенти, ученици. 

Влошеното икономическо състояние на страната след 1989 г. подтиква 

хора с всякакви професии да напуснат РБ и да заминат в чужбина.  
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Много малка част от мигрантите работят по професията си. 

Повечето се занимават с дейности, които не са свързани по никакъв 

начин с практикуваната професия в РБ или с професионалната 

квалификация, придобита в РБ. 

При някои професии могат да се открият микро общности на 

работещи българи – пр. в строителството или в промишлеността 

(когато в едно предприятие са заети предимно българи (пр. IBM в 

Бърно), в търговията (напр. в центъра на Прага в магазините за 

сувенири заетите работници са предимно от бившия източен блок – 

България, Румъния и бившите съветски републики).  

 

1.4. Сблъсък с чуждата култура 

С пристигането си в ЧР, българският мигрант неизменно се 

сблъсква с чешката култура, която в много случаи е шокиращо 

различна. Това налага адаптиране към различните културни модели от 

ежедневния (домашния) и обществения живот. Индивидът, който би 

желал да се интегрира и да стане част от новото общество подлежи на 

няколко етапа на приспособяване: адаптация, акултурация, след което 

следва интеграция, асимилация и маргинализация133.  

Адаптацията е придобиване на известна компетенция по 

отношение на културата на чуждата нация (език, манталитет, традици, 

обичай, религия и др.) Минималното познаване на културата на 

другата нация е предпоставка за адаптация. Освен познаването на 

другата култура е нобходимо и желание за адаптация на индивида. 

Някои от респондентите нямат желание за адаптиране към новите 

културни модели, поради различни причини. Напр. И#9 знае, че ще се 

завърне в България и не полага усилия за адаптиране към новата 

култура. Не говори чешки език и комуникира предимно с българи. 

Самият респондент не смята, че е взел нещо от чешката култура. 

                                                 
133  Виж  първа  глава,  т.  8  –  Език  и  култура.  Културна  компетенция.  Езикови  и  културни 
атитюди. Етнокултурни стереотипи. 
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Адаптирането при него става трудно, поради нежеланието му да 

приеме другата култура. 

Повечето респонденти смятат, че са се интегрирали в 

обществото, т.е. познават и приемат чешката културата до такава 

степен, че нищо не би могло да ги изненада (в речниковия състав, 

традиции, обичаи), или по-скоро нищо, което би могло да изненада 

средностатистическия чех. 

До асимилация и маргинализация е трудно да се стигне при 

първо поколение имигранти, но не е невъзможно. Пътувайки във 

влака, срещнах един господин, който почти не говореше БЕ, т.е. беше 

го забравил, защото години наред не го беше употребявал нито 

пасивно, нито активно. Оказа се, че господинът живее от 50 години в 

ЧР, женен е за чехкиня, а в България отдавна няма живи роднини и не 

е ходил там. Такива примери е вероятно да има, но не успяхме да 

открием други подобни случаи.  

От всички културни елементи (религия, език, манталитет, 

традиции, обичаи) най-важен за нас е езикът и затова въпросът, който 

си задаваме е до каква степен езикът е бил проблем при интеграцията 

в чешкото общество и за колко време става овладяването му. 

Повечето респонденти съобщават, че ЧЕ (макар и славянски) е 

представлявал голям проблем при интеграция. Макар и първоначално 

(преди сблъсъка с чуждия език) повечето да са смятали, че двата езика 

са толкова близки (защото са славянски), че комуникацията да бъде в 

голяма степен възможна, на място, вече в новата езикова среда, 

мигрантите осъзнават, че за пълноценна комуникация са необходими 

около 2 години, а за разбиране – поне 6 месеца, прекарани в 

интензивно слушане на новия език.  

 

1.5. Интеграция и асимилация. 

От голямo значение за интегрирането в новото общество е 

желанието на индивида, както и отношението му към новата култура и 
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новия език. При отрицателно отношение интеграцията става трудна, 

дори невъзможна. Ако имигрантът непрекъснато оценява елементи на 

културата на новото общество отрицателно, той никога не би ги 

възприел. От друга страна има хора, които в желанието си да се 

интегрират понякога прехвърлят тази граница и се асимилират – 

престават да говорят езика си и са достатъчно отдалечени от старата 

култура. Но това може да бъде възможно само благодарение на някои 

социологически фактори, всички от които водят до ограничени 

контакти със съграждани. 

Ще направим сравнение между трима от респондентите – #11, 

12 и 18, които са на една и съща възраст и са прекарали в ЧР почти 

еднакво време. 

Респондент #18, въпреки че е от български произход се смята за 

международен човек, т.е. въпреки че и двамата й родители са българи 

информаторът вече чувства отдалечеността си от българското. Явно 

тази отдалеченост е породена единствено от по-честата й комуникация 

с чехи и живота й в чешко общество. Респондент #18 оценява 

компетенцията си по ЧЕ по-високо от тази по БЕ: писмено – 5, устно и 

разбиране – 6. БЕ оценява писмено с 5, устно – 5 и разбиране 6. 

Поддържа ограничена връзка с българи.  

Същото се случва и с респондент #12. Информаторката оценява 

БЕ с 4 – писмено, 5 – устно и 6 – разбиране. Оценява езиковата си 

компетентност по чешки език с 6 на всички нива. На въпроса дали се 

смята за българка или чехкиня, информаторката казва, че не може да 

прецени, защото вижда големи различия с българите, в това число и 

между себе си и майка си.  

За разлика от респондент #11, която се чувства българка, явно 

заради по-честата й комуникация с българи. Но въпреки това, 

езиковата си компетенция по двата езика оценява така: Оценява 

компетенцията си по ЧЕ с 5 – писмено, и 6 – разговор и разбиране. 
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Оценява българския си език с по-слаба компетенция: 4 за писмен, 5 за 

устен и 5,5 за разбиране.  

И трите информаторки оценяват почти по един и същи начин 

езиковата си компетенция (с незначителни разлики). Две от тях обаче 

са объркани по отношение на самоопределението си си, въпреки че по 

произход са българки. Това може да се дължи единствено на по-

дълбокото съприкосновение с чешката среда.    

По отношение на културата респонденти #12 и #18 считат, че са 

взели елементи от културата на новото общество – обичаи, култура и 

т.н., докато респондент #11 отрича да е взела някаква характерна 

черта.  

И трите информаторки използват по-често в ежедневието си 

чешки език. В професионалната сфера се изразяват по-дорбре на 

чешки, а в битовата на български, с изключение на респондент #12, 

заради втория си баща, с когото говори на ЧЕ. 

След направения анализ възниква въпроса защо И#11 се чувства 

българка, а другите два респондента не могат да определят 

принадлежността си? Защото има повече приятели българи, мрази 

чехите – явно такова е отношението в семейството й, т.е. създадено е 

пренебрежително отношение към чехите. Явно оценява за момента 

българското с по-висока оценка, отколкото чешкото.  

 

1.6. Етностереотипи – ние за тях и те за нас 

Сблъсъкът с чуждата култура предизвиква и ответна реакция у 

мигрантите, така че в процеса на интегриране и адаптиране, всеки 

един от тях си изгражда собствено мнение за чуждата култура и 

чуждия народ. Това мнение може да се гради на преживени ситуации и 

др. Но във всички случаи представя предразсъдъците на мигранта към 

обкръжаващата го среда. С течение на времето тези предразсъдъци е 

възможно да се превърнат в стереотипи, на базата на които се 

изгражда мението за чуждия етнос.    
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Какво си мислим ние за чехите и какво си мислят те за нас е 

въпрос, който разглежда точно тези стереотипи, изградени с времето и 

предавани през поколенията134. Затова в много случаи респондентите 

не могат да обяснят предразсъдъците си. 

Ето някои примери за това как българският мигрант в ЧР 

възприема чехите (отбелязани с курсив): 

(1) ВВ: А, не, какво си мислиш ти за чехите? 

И#7: Че са чехли... (Н) чехори, чехори, чехли 

ВВ: Как, как? 

И#7: Чехори... Не, не така им виках първата година, щот много ги 

мразех. 

(...) 

И#7: Да, и с темперамент много. Страшно бях очарована докато не 

ги познавах чехите що за хора са – колко са възпитани и мили и добри. 

Много. Първата половин година, направо бях страшно позитивно така 

изненадвана, непрекъснато от това как, нали щото в България пък човек е 

свикнал отвсекъде да те хулат, да те ръчкат, да те псуват, да те, 

непрекъснато да се държат към тебе като към някакво говедо, нали... Но 

тука са с голямо уважение и така. Та това тогава много ме впечатли, но 

просто страшно много се разочаровах като разбрах, че не са добри, а 

просто така са ги научили. Но дори и така да е, не може да им се отрече 

това нещо като позитивна черта. Че тяхната проява е по-култивирана. 

 

(2) ВВ: А по какво се различаваме ние от тях и те от нас? 

      И#35:  Ами ние сме по-сърдечни (ъ-ъ-ъ) // Гледаме и на / 

семейството, нали като го имаме туй семейство, значи е / трябва да си 

поддържаш семейството всичко, докато чехите не са тъй. Децата не се 

стараят у родителите първо не се стараят както трябва у децата, а 

после и децата не се стараят у родителите си, затуй старческите домове 

тука са препълнени. 

 

                                                 
134 виж Гергова 2011; Гергова – Пенчев 2008 
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(3) И#4: В България ще отидеш някъде на гости, просто ше те 

посрещнат и такова. Тука не са такива хората. Някои може би. В Прага 

много ясно, че не. Ама да кажем някъде на Моравия, ако отидеш (Н) просто 

са там по-различни. Там не са чехи даже, по са топли хората. (...) ама общо 

взето не са толкова гостоприемни колкото ние българите. (Н) Не толкова 

топлосърдечни, добродушни. При нас нали хората нямат пари, обаче ще ти 

дадат и последната си просто последното си ядене (...) А тука не е така. Тука 

дори да падаш някъде на улицата никой няма да ти помогне. 

 

(4) ВВ: Къде говорите чешки? 

И#7: В къщи, на работа, с приятели – не. Щото аз сред чехите може 

да се каже, че нямам приятели. Това са само хора свързани със работата. 

Нямам ги за приятели чехите. Не знам защо, ама съм страшен чешит. 

 

Всеки респондент възприема отношението на чуждия народ към себе 

си през своята история и своя опит. Въпреки негативните оценки, не можем 

да твърдим, че отношението към чехите е негативно. Естествено 

изобилстват определения, свързани с различната емоционалност на чехите 

(че са по-студени и не толкова темпераментни), липсата на гостоприемство, 

както и липсата на искреност. Положителните оценки са много по-малко, 

отколкото негативните. Положително настроените респонденти описват 

чехите, като целеустремени, точни, работливи, учтиви. На няколко пъти се 

споменава, че чехите са „по-големи късметлии”.  

 

1.7. Произход и самоопределяне 

По-голяма част от респондените в проучването са с български 

произход, т.е. и двамата родители са българи и респондентите са 

родени в България, като преселването в ЧР е станало на по-късен етап 

от живота им. Майчиният или първият научен език е БЕ, ЧЕ е втори, 

въпреки че в някои моменти от живота на респондента е възможно да 

е доминантен. Тези респонденти не отричат българския си произход и 

въпреки че са се адаптирали към чешката среда, не смятат, че са се 

почештили.  
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Проблем при самоопределянето на своя произход имат 

индивиди от смесени бракове, които живеят в ЧР. Тогава, въпреки че 

са родени в РБ и единият от родителите е български гражданин, както 

и първият научен език е БЕ, респондентите не могат да определят как 

се чувстват – дали повече българи, или повече – чехи. Времето 

прекарано в ЧР, както и контакта с чешката култура и манталитет, 

оказват влияние върху мисленето на индивида и съотнасянето му към 

даден етнос.  

Пример за това е респондент #7, която казва, че докато е живяла 

в България се е чувствала българка, но няколко години след 

преместването й в ЧР вече се чувства повече чехкиня.  

Интересен пример е респондент #12 – българка, родена в 

България, преселила се със семейството си в ЧР на 5 годишна възраст. 

След омъжването на майка й за чех, в момента респондентката живее в 

семейство на смесен брак. Въпреки българския си произход тя не 

може да се самоопредели и да каже дали се смята за българка или 

чехкиня:  

И#12: Не знам за какво се смятам... 

ВВ: За българка или за чехкиня? Или нещо съвсем различно? 

И#12: No... Не, аз, аз казвам като ме питат като какво се чувствам и аз 

казвам: „Аз съм... ja jsem odevšad’ a odnikud¨”. 

ВВ: Но как се чувстваш? 

И#12: Българка, но зависи как го взимаш. Чувствам се българка, но 

вече нямам мисленето на типичния българин. Вече има разлика между нас. 

Виж ма..мама никога не е... , нейните навици не са се променили, докато 

мойте, защото съм израстнала в друго общество са се променили. Вече имам 

абсолютно друго мислене и ... абсолютно по друг начин взимам нещата, 

отколкото мама. Тя... това е целият проблем, че всъщност мога да кажа, че се 

чувствам като българка, но всъщност като го взема така като съм в България 

не мога да кажа, че съм българка... Щото тука не знаят какви са българите. 

Имат някаква... някакъв предразсъдък как изглеждат, но всъщност... По вид 

съм си българка, отвътре съм си българка, но... не знам как да ти го обясня. 
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Държанието ми не е българско. И това е сложно – не мога да отговоря – 

нито това, нито това.  

ВВ: В България казват ли ти, че се държиш различно, че имаш 

странно поведение? 

И#12: Ми да.  

18:52 ВВ: Е, добре тогава как да те пиша – смяташ се за... 

И#12: Българка (смее се) 

ВВ: Българка. Или не мога да преценя можеш да кажеш. 

И#12: Ами не мога да преценя. Не знам точно. 

 

Въпреки че не се чувстват съвсем „българи”, българите 

осъзнават, че в ЧР ще бъдат винаги чужденци, колкото и добре да са се 

интегрирали в обществото: 

И#10: Аз в Чехия винаги ще съм чужденец. 

И#10: Аз си мисля, че съм се интегрирал тука доста добре. 

 

Родната страна по документи остава България, но Чехия се 

превръща във втора родина за мигрантите, заселили се трайно или 

останали по-дълго време. България се превръща по-скоро в 

идеализирана родина и остава такава на емоционално ниво, докато по-

дългият престой в ЧР превръща Чехия в естествена втора родина. 

Респондент #16 например описва отношението си и към двете страни: 

И#16: Това е моята родна страна (България – бел. моя). Може да 

живея 100 години некъде, обаче родната страна е родна страна. (…) Там съм 

израснал, там ми е минала младостта. Естествено в съвсем друго време. 

По късно в разговора споменава пак родната страна, но вече има 

предвид втората си родина – Чехия: 

Там дойдеха германци, после руснаци. Това са много така, моменти. 

Това са моменти, които в родната страна съм ги преживял. Естествено в 

другата родна страна – в Чехия, която не е родна страна…  
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До такава степен втората държава придобива очертанията на 

родина в представите на мигранта, че е възможно да не изпита 

носталгия към страната, в която е роден и живял:  

И#35: Нямам намерение да се връщам в България, но България си е 

България. Винаги // Засега нямам намерение, но не знаеш след време // 

ВВ: Да. 

И#35: Носталгия никога ме съм изпитвал по България. 

ВВ: Ами? 

И#35: Не, никога. 

ВВ: Сериозно? 

И#35: Никога не съм изпитвал. Даже като съм в България и като стоя 

малко по-дълго време и почва да ме тегли тука. 

ВВ: Е това е странно. 

И#35:  Никога не съм изпитвал носталгия по България. И ако // не е 

майка ми там и сестра ми – няма да ходя тъй често в Бългаия. 

Но малко по-късно същият респондент казва „тук в България“, 

при условие, че разговорът се провежда в неговата къща в Чехия: 

И#35: Онзи ден бях при Васко, вече две ягнета ми е дал без пари, 

един много силен тука във / България. 

  

1.8. Поддържане на връзки с основния масив. 

Поддържането на връзки на българското малцинство с роднини 

и приятели в България в днешно време е доста улеснено чрез 

средствата за масова информация, както и чрез интернет. Повечето от 

респондените четат на български език – повечето в интернет 

пространството, много по-малко книжни издания. Досег с България 

имат благодарение на новата услуга на БулСат Ком – фирма, която 

срещу месечна такса позволява гледането на пакет български 

програми в цяла Европа. Фирмата функционира в цяла Европа и 

Америка. Друг начин за комуникация с родината е телефонът. На 

живеещите в чужбина се предлага закупуването на „Български номер”. 

Това е номер в населено място в България, на който всички познати, 
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приятели могат да звънят на цената на един разговор, според 

стандартните такси. Друг начин за комуникация е програмата „скайп”.  

Българите се събират не само на сбирки, организирани от 

Посолството на РБ или Културния институт, но също така и 

виртуално. Съществуват форуми за българи в чужбина, където всеки 

може да потърси съвет от най-различен характер – от готварски 

рецепти – до юридически съвети и препратки към най-различни 

държавни нормативи и закони. 

Споделянето на имигрантската практика е с цел да се помогне 

на другия, да се улесни, но също така това е и вид комуникация, 

потребност да се комуникира и да се намерят връзки с членове на 

общността с подобни проблеми. Чувството на отдалеченост от 

основния масив и на носталгия би могло да се уталожи по този начин. 

Връзките с други членове доказват, че имигрантът не е сам, а има и 

други като него, с подобни проблеми. Чувството, че не е сам е доста 

важно за поддържането на нормален живот в приемната държава 

(Хогън, който изследва норвежските имигранти в Америка забелязва 

този фактор и го описва в ”Смесването на езиците”).  

 

2. Езици на БРО 

Както вече споменахме БРО в Чехия се характеризира с 

билинвизъм (двуезичие) на членовете си. Имигрантите, оказали се в 

чужда културна и езикова среда са принудени да се приспособят 

културно и езиково към нея. Езиковото приспособяване е наложително 

от гледна точка на няколко фактора: социална интеграция; 

комуникация. Езиковото приспособяване се осъществява на базата на 

усвояване на езика. Културното приспособяване има за цел 

усвояването на културни реалии.  

Оказва се, че езикът е един от основните фактори, които са в 

основата на националната принадлежност. По фактора „език” се 

определя националността, затова повечето държави признават един 
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единствен официален език, с който се характеризира официалното 

езиково пространство в държавата. Въпреки опитите от страна на ЕС 

(„Европейска конвенция за права на малцинствените езици”) да 

намали езиковото дискриминиране на малцинствата, чрез законово 

уреждане на езиковите им права, конвенцията се прилага ограничено. 

Можем да приемем, че основните езиците, с които си служат 

българските имигранти в Чехия са чешки и български, въпреки че 

комуникацията в много случаи изисква използването на други езици – 

руски, сръбски, английски и др. ЧЕ и БЕ са най-широко застъпени, що 

се отнася до различните комуникативни домени (комуникативни 

сфери) – работно място, семейна среда, обществен живот, свободно 

време. Както споменахме – в някои домени, като професия и 

семейство, респондентите споменават, че използват и други езици. 

Нередки са случаите на смесени бракове с други етноси (българин и 

сръбкиня; българин и рускиня; българин и украинка; българин и 

белорускиня), което налага използването на други езици и в 

семейството. Естеството на работата при някои от имигрантите 

предполага основна употреба на английски език, понякога сръбски, 

така че при тези респонденти употребата на ЧЕ и БЕ се ограничава до 

много малко на брой комуникативни домени на употреба, 

следователно и до много малко комуникативни ситуации.  

Но овладяването на ЧЕ все пак става неизменно след известен 

период на пребиваване в ЧР. Необходимостта от придобиването на 

компетенция по ЧЕ е свързана с потребността от комуникация с 

членовете на общността, в която имигрантът живее:  

И#35: Просто туй потребата / то / щот ако не знаеш чешки не можеш 

да просперираш. 

Потребността от овладяването на ЧЕ е свързана с реализация в 

професията, с пълноценна комуникация на обществени места и 

институции, така че можем да обобщим, че основните езици за 

комуникация в БРО са езикът на мнозинството – ЧЕ и езикът на 
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общността – БЕ. И двата езика респондентите владеят по различен 

начин, но обединяващото помежду им е българо-чешкия билингвизъм.  

 

2.1. Сблъсък с чуждия език  

Липсата на езикова компетенция по ЧЕ при навлизането в Чехия 

се явява голям проблем за по-голяма част от респондентие. При 

пристигането си в Чехия, българският имигрант е в шок. ЧЕ, който е 

славянски, се оказва доста по-различен от българския.  

Респондент #4 разказва за първоначалните си притеснения при 

сблъсъка с чуждия език: 

И#4: Какво да им разбираш нали „ди там, ди там” ди, нали и аз им 

викам ди – отиди. (...) С брат ми като дойдохме от начало / вика поне едно 

трийсе процента трябва да схващаме, нали словенски език (т.е. славянски) / 

дойдох нито слово не разбирах ни нито нито дума, въобще.  

Същият респондент казва, че е започнал да разбира ЧЕ след 

повече от една година; респондент # 25 казва, че е проговорил чак след 

2 години престой в Чехия; респондент #8 казва, че са му трябвали три 

години за да има свободно речево поведение на ЧЕ и т.н. 

Овладяването на ЧЕ за повечето имигранти, които не са били 

подготвени за тази разлика между езиците продължава около 2 

години. В зависимост от обкръжаващата среда и интензитета на 

употреба на ЧЕ и БЕ овладяването на ЧЕ на ниво пасивен 

билингвизъм изисква поне 6 месеца. 

Респондент #1 също разказва за трудностите си с овладяването 

на ЧЕ. При заселването на цялото й семейство в ЧР, тя е ученичка и 

посещава българско училище, където изучаването на чешки език е 

задължително, но недостатъчно за бързо навлизане в езиковата среда. 

Липсата на познания по ЧЕ се оказват преграда за комуникацията с 

носители на езика и И#1 се чувства отделена и самотна. Едва след 

придобиване на езикови познания по ЧЕ в чешко училище, нещата се 

променят:   
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И#1: Нищо. Първо, че нямаш никакви приятели, няма с кой да 

говориш. Чужд език, чуждо място. Огромен град. Къде е Долна, Горна 

Оряховица, къде е Прага. А мен това много ме убиваше. (...) И така първите 

две-три години ми беше много трудно... Като тръгнах в чешко училище 

изведнъж всичко се промени. Сигурно за един-два месеца. Много рязко. 

ВВ: В смисъл? 

И1: Докато учех в българското училище беше много, много зле, 

просто тия първите двете години много трудно ги преживях. Даже аз тука 

бях хванала един ден тука, бях си тръгнала. 

 

2.2 Придобиване на езикова компетенция 

Имигрантите придобиват езикова компетенция по различни 

канали, но най-вече от телевизията, разговори с колеги и приятели 

чехи. Малка част от тях записват курсове или посещават частни 

учители, въпреки че много от респондените споменават и 

използването на справочници и речници. В зависимост от 

интензивността на тези контакти е и продължителността на периода за 

овладяване на езика. Колкото по-интензивен е контактът с чуждия 

език, толкова по-бързо е овладяването му.  

Езиковата компетенция по ЧЕ се придобива в повечето случаи 

постепенно, по естествен начин – с комуникация – така, както детето 

научава майчиния си език от майката. По този начин се заучават 

готови конструкции и модели. Колкото по-интензивен е контактът с 

ЧЕ при заучаването му, толкова по-голямо влияние можем да 

очакваме, че ще има от ЧЕ в БЕ. Степента на овладяване и начинът на 

овладяване на чуждия език определят и степента на влияние на ЧЕ 

върху граматичната и лексикална структура на БЕ.   

При проучването се оказа, че респондентите, които са 

попаднали в чешкоезикова среда и не са имали друг избор освен да 

комуникират на ЧЕ известен период от време, имат много повече 

интерференции в речта си от Е2 в Е1, отколкото респондентите, които 
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са научили езика постгепенно, използвайки и двата езика Е1 и Е2 за 

комуникация.  

В началния етап на придобиване на езиковата си компетенция 

респондент #43 казва, че е слушал телевизия с много силно увеличен 

звук, а след 10 години вече може да разбира за какво се говори, дори и 

в полусънно състояние.  

Продобиването на езикова компетенция започва с 

разграничаване на отделните думи и звуци, докато индивидът слуша 

живата реч на чуждия език. Проблемът е, че в началния етап 

разграничаването на отделни думи е много трудно, след 

преминаването му обаче идва запълването на дадени думи със 

значение и накрая – използването им.  

И#1 споделя, че в началото не е разграничавал звуци и думи: 

И#1: Нищо не чувах аз – нито ch, h, y, i... 

ВВ: А сега чуваш ли? 

И#1: Ми зависи. Ами че ď, ť, ň аз толкова меки не ми се струваха 

тогава. 

За постигането на пасивен (или рецептивен) билингвизъм са 

необходими поне 6 месеца, а до достигането на активен (продуктивен) 

билингвизъм – над 2 години. Усвояването на езика на мнозинството за 

имигранта е функция от социални условия – с кой разговаря, колко 

често и къде. Въз основа на тези условия се придобива и езиковата 

компетенция, която може да е доста различна и да обхваща различни 

езикови варианти на езика. 

Българите, които са научили чешки от непосредствена 

комуникация (с приятели и колеги), но не в академична среда 

(училище, университет, курсове), са научили един от вариантите на 

чешкия език и не правят разлика между книжовен и разговорен език. 

Техният чешки е т. нар. obecná čeština (или някой друг идиом от 

всекидневната реч). Оттук, интерференциите в устните изказвания на 

български език ще бъдат главно от obecná čeština. Но същевременно 
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при получаване на езикова компетенция от източници като радио или 

телевизия, където се използва кодифицираната норма на езика, 

езиковата компетенция на индивида търпи дисбаланс, защото 

билингвалният чужденец, придобил втория език по този начин не 

прави разлика между кодифицирана и разговорна (диалектна) форма 

на езика. В едно изказване той може да употреби двете форми съвсем 

неосъзнато. 

Българските имигранти владеят в различна степен двата езика, с 

които си служат. За едни доминантен език се оказва ЧЕ, поради по-

честата му употреба, за други доминантен остава БЕ, поради по-

спорадичното използване на ЧЕ. Не всички имигранти разполагат с 

еднакъв езиков инвентар. Ако опростим езика до лексика и граматика, 

то усвояването на езика минава през няколко етапа: 1) усвояване на 

елементарна лексика; 2) усвояване на нормално количество лексика за 

разговор и недостатъчно количество граматика; 3) усвояване на 

достатъчно количество лексика и достатъчно количество граматика.  

Усвояването на втори език в неговата езикова среда е доста 

объркващо за мигранта, който осъзнава, че чуждият език навлиза все 

повече в речевите му прояви на първия език.  

И#1: Човек колкото се старае да не се оплитат, много се преплитат 

(езиците – бел. моя – В.В.), даже и супер да ги говориш. Само два да са. А да 

не говорим като са повече. 

„Забравянето” на БЕ се оказва неприятен проблем, защото 

имигрантите не са очаквали, че е възможно да се стигне до заместване 

на майчиния език с чужд.  

И#35: А българския си го пиша супер. Нямам проблеми. Едно туй че 

много думи много пъти се чудя кое как беше. Дядката, бог да го прости, 

къдет беше тука викаше тъй: „Чешкия не научихме, българския 

забравихме”. 

Въпреки „забравянето” на майчиния език, чуждият в повечето 

случаи не е научен достатъчно, особено в писмена форма: 
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И#21: Ами с тия, с твърдото, с мекото „и” имам проблеми. Ами ако 

трябва тия чарки да ги слагам, ако направя един диктат. Ако направя един 

диктат, според чехите ще ми напишат осмица. 

Повечето респонденти споменават, че речевите им прояви на ЧЕ 

са много по-качествени, отколкото тези на БЕ:  

ВВ: Демек чешкия ти е по добър разговорно. 

И#10: Да, точно така.  

И това се дължи на по-честата употреба на ЧЕ в ежедневието, 

както и на по-честия контакт с представители на ЧРО. 

Респондентите оценяват по различен начин компетенцията си 

по ЧЕ. Повечето смятат, че разговориният им ЧЕ е на по-високо ниво 

от разговорният БЕ.   

Езиковата компетенция по ЧЕ на някои респонденти може да е 

толкова висока, че носителите на езика да не познаят, че е чудженец. 

Респондент #10 е прекарал над 10 години в ЧР, като по-голяма част от 

времето е комуникирал с чехи, което води до висока компетенция по 

ЧЕ: 

ВВ: А в чешкия имаш, така ли (бел.моя - акцент)? 

И#10: Имам. 

ВВ: А разбират ли, че не си (бел. моя – чех)? 

И#10: Да, мислят си, че съм моравак. 

ВВ: Верно ли? Е, значи все пак моравски акцент? Не български? 

И#10: Хмммм. Зависи. Не мога. Аз не мога да преценя какъв ми е 

акцента. Andrejka prosím tě. Jaký mám přízvuk podle tebe, kdybys nevěděla, že 

jsem Bulhar? 

А: Nevím. 

И#10:Jako jestli mluvím jako moravák, nebo jako slovák, nebo... 

BB: angličán třeba... 

И#10: Vlastně. 

A: Nevím. 

И#10: Tak zkus prosím tě. 

ВВ: Не е важно. Остави го момичето да не се мъчи излишно. 

A: (Н) 
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И#10: Mám něco říkat, co? Třista třicet tři stříbrných stříkaček... 

A: No jako (Н)  

BB: A je slyšet, že má přízvuk? Nebo dá se hned poznat, že... 

A: No chvílema 

BB: Chvílema jo, takže musíš jako mluvit s ním aby ses dozvědela, že je 

cizinec? 

И#10: A tak když mlčím... 

BB: Na první pohled se to nepozná? 

A: Jo jako (Н)  

BB: Anebo přijde to zvlaštní? 

И#10: Vo čem jsme se zrovna bavili? 

A: Nooo 

ВВ: Dobrý. Добре. 

 

 

2.3. Комуникативни сфери / домени на употреба 

В чужда езикова среда, мигрантът ползва два различни езика за 

комуникация в зависимост от различните комуникативни сфери и от 

социалния контекст. Комуникативното пространство на мигранта 

обикновено се състои от два основни комуникативни ареала, които 

могат да съществуват отделно един от друг или да се препокриват в 

някои комуникативни сфери.  

В повечето случаи двата комуникативни ареала не могат да 

бъдат отделени един от друг, въпреки че  всеки един от тях ползва 

различно средство за комуникация – ЧЕ или БЕ. Всеки ареал обхваща 

различни комуникативни домени – семейство, работна среда, 

обществен живот, свободно време и комуникация с приятели. Не 

можем еднозначно да определим, че в някоя от комуникативните 

сфери се използва само майчиният език, а в друга – само чуждият. Ако 

приемем, че БЕ е основен за имигранта, навлизащ в нова езикова 

среда, то за имигранти, прекарали известен период от време в чуждата 

езикова среда, в някои домени най-вероятно ще имат за основен език 
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ЧЕ. Въпреки това в различните комуникативни ситуации е възможно 

езиците в един домен да варират спрямо комуникативната ситуация, 

напр. в работата си респондент #21 използва БЕ, когато говори с 

колеги българи; ЧЕ, когато говори с чешките си колеги, сръбски и 

испански език, когато говори с колеги, говорещи тези езици. Така 

респондент #21 не може да определи кой език употребява най-често 

или в по-голяма степен на работното си място.  

Не можем да обобщим, че ЧЕ е използван в по-голяма степен от 

БЕ, само защото това е езикът на мнозинството. За някои респонденти 

това е релевантно, но за други – не. Напр. за респонденти #8, #10, #16, 

#43 ЧЕ е основен, поради липсата на комуникация на БЕ в нито един 

домен, т.е. тези респонденти комуникират предимно на ЧЕ и в много 

редки случаи на БЕ, пр. по телефона с роднини в България. От друга 

страна при респонденти #9 и #17 използването на ЧЕ е ограничено до 

минимум, поради естеството на работа. Респондент #9 работи в 

международна компания, където работният език е английски, а 

респондент #17 има собствена галерия, в която купувачите са 

предимно чуждестранни туристи, така че работните езици се свеждат 

предимно до английски и руски. Въпреки това поради 

продължителния си престой в ЧР и двамата респонденти имат 

минимални познания по ЧЕ. 

 

Къде всъщност се говори БЕ и къде ЧЕ? 

На този въпрос не може да бъде отговорено еднозначно, но ще 

се опитаме да разграничим употребата в различните домени: 

семейство, работа, институции, кръчма (свободно време). Тези домени 

са обединени в едно общо комуникативно пространство, или това са 

всички места, където индивидът може да използва БЕ или ЧЕ 

Домен: семейство 

В зависимост от това дали бракът е смесен или не, членовете на 

семейството избират на какъв език да комуникират вкъщи. При 
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смесени бракове има избор от два езика – ЧЕ и БЕ, но при български 

семейства не стои този избор – там езикът, на който се говори е БЕ, 

въпреки многобройните случаи на интерференции и превключване на 

кодовете. Изследването на комуникацията в подобна семейна среда би 

ни дала доста информация относно езикът на свободно, неформално 

общуване между членове на една и съща общност, битуваща в чужда 

езикова среда. Попаднах в подобна обстановка и успях да запиша 

разговор между членовете на семейството и техни приятели: 

(1) И#11: Вчера на Щ. като му стана лошо от алергията в четри 

сутринта волахме на Бърза помощ в Буловка 

И#35: И от к’во му стана лошо? 

И#11: Ми той има алергия и като сме ходили да стануваме, изглежда, 

че / като бяхме близо до едно / и изглежда, че от там го е хванал, щот не 

можахме да намерим никаква боя. И в три часа изведнъж стана и почна да 

вика „Абе не ми е добре, не ми е добре. Не мога да дишам” вика и кат не 

мога да дишам ни през устата ни през носа. 

И#11: И му дадоха там някакви хапчета да му отделят туй да 

продиша. Купихме ги, взехме ги и отдолу уж такова поуспокои се сутринта 

и днеска ходихме на доктор и му изписаха хапчета най-различни. Каза, че 

алергията много му се такова, много му се е вдигнало (Н) пил имал голям / и 

се е надишал. 

 

(2) И#35: Имат краловна. 

И#1: Тя? 

И#35: Тя с политика не се занимава 

А: Кoй, кой, кой? 

И#35:  Изобщо краловс... Краловната тя с пол... Те чисто и просто ги 

държат зарад историята. Краловната. 

А: Така е. 

И#1: Даже и тя нали Канада е под Англия и те си имат там премиери 

в Канада и (Н)  в Австралия. Те си имат гуверниери, които също отговарят 

за държавите. 
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Самите членове на семейството осъзнават езика, на който 

комуникират, или по-скоро осъзнават, че това не е чист БЕ, а в него 

има много интерференции от ЧЕ: 
И#1: Макар че, ако ни чуеш в къщи комуникацията. Може да е например от 

десет думи, обаче една се слага (чешка – бел.моя). (…) Някой път забелязвам, че на 

всички ни е много по-лесно да се изразим (на чешки – бел. моя) (…) Не знам на мен 

не ми харесва (този тип комуникация – бел. моя) 

Респондентът казва, че в някои случаи в семейна среда е много 

по-лесно да се изразят на ЧЕ, въпреки че БЕ е майчин на всички и това 

не е случайно. След като в ежедневието си всички членове на 

семейството комуникират на ЧЕ – с колеги, приятели, длъжностни 

лица и т.н. и попадат в различни комуникативни ситуации, в повечето 

случаи изискващи комуникацията да се води на ЧЕ, то при разговор на 

БЕ е нормално да се интерферират думи и фрази, дори цели 

изказвания на ЧЕ.  

Ако семейството е от смесен брак, то членовете му имат 

възможност да изберат кой ще е основният език за комуникация. В 

много случаи всеки от родителите използва за комуникация с децата 

си собственият си майчин език, а двамата родители помежду си 

използват езика на мажоритарната общност. Случаите са различни и 

не може да се опише един общ модел на комуникация в подобна 

семейна среда.  

 

Домен: работа 

Работната среда изисква в повечето случаи използването на ЧЕ, 

тъй като това е езикът на мнозинството. Нередки са случаите, когато 

работата на мигранта е свързана с използването на други езици и по 

този начин не му се налага да учи ЧЕ. Трябва да се има предвид, че 

Прага е интернационален град, където съжителстват различни етноси 

и култури и владеенето на английски език например е от много по-

голямо значение, отколкото владеенето на езика на мнозинството. 
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Някои от анкетираните не говорят ЧЕ, въпреки че живеят в ЧР повече 

от 2 години (каквото беше едно от условията, за да попаднат в 

проучването). Специалисти в областта на интернет и дигиталните 

технологии имат нужда единствено от английски език като работен. 

Ако и приятелите, с които се комуникира в свободното време и 

членовете на семейството също не владеят ЧЕ, тогава 

комуникативната компетенция по ЧЕ ще бъде на изключително ниско 

ниво. 

Езиците, които се говорят на работното място могат да бъдат 

най-различни – от източноевропейски до световни езици. В много 

случаи ЧЕ се явява обединявящ при служители от различни етноси с 

различни езици: 

(1) И#3: Къде още? // С шефовете.  

ВВ: С шефовете на чешки?  

И#3: Ми да, че няма да им говоря на сръбски. 

ВВ: Така ли? На чешки си говорите? 

И#3: Ми на чешки, ами. 

ВВ: Е, то на сръбски не е ли по-лесно? 

И#3: Еми по-лесно е, ама той нашия шеф е тука от двайсеипет 

години. 

ВВ: Да де, ама не е ли по-лесно за вас, а не за него? 

И#3:  Вече да ти кажа – не, защото се бъркам. Много са ми едни 

такива объркани и… Как да ти кажа – преди ми беше по-лесно на чеш…, на 

сръбски, ама сега вече ми е объркано такова едно. Като започна да говоря на 

сръбски и усещам как вкарвам вътре чешки думи и става едно…такова 

смесено и предпочитам на чешки, за да не звуча смешно чак толкоз много. 

ВВ: Да 

И#3: И предпочитам да е на чешки. Защото инак почвам на сръбски, 

пък вътре сума ти български думи, ъ-ъ-ъ такива чешки, става един микс. 
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Домен: институции 

Институциите са мястото, където е необходима известна 

езикова компетенция по ЧЕ, тъй като комуникацията със служителите 

се води на ЧЕ, въпреки че в рамките на Европейската общност би 

трябвало всеки гражданин да може да бъде обслужен на един от 

официалните езици на общността.  

Използването на друг език освен ЧЕ в официалната сфера на 

комуникация – институции, учебни заведения (с изключение на 

българското училище), болници, държавни учреждения и др. не е 

възможно, въпреки, че в Чехия има признати официално 9 малцинства. 

Нито едно от тях не се ползва с всички езикови права според 

европейската конвенция. 

 

Домен: кръчма (свободно време) 

Езикът, използван за комуникация през свободното време може 

да бъде ЧЕ, БЕ, дори английски, сръбски, руски и т.н. В повечето 

случаи е или ЧЕ или БЕ, тъй като респондентите имат приятелски 

кръгове и от двата етноса.  

В зависимост от това колко време прекарва в различните 

комуникативни домени, всеки респондент има различно речево 

поведение, т.е. комуникативното пространство и разпределението на 

езиците в него определят речевото му поведение. Пр. респондент #11 и 

#12 са с идентични социални характеристики – възраст на влизане в 

Чехия, продължителност на престоя. Разликата е в честотата на 

употреба на БЕ и това дава отражение върху речта. При И#11 БЕ се 

употребва в домейните – семейство и свободно време. При #12 БЕ 

рядко се говори в семейството. Затова речта на И#12 е много по-

засегната и с много по-нарушена система, отколкото на И#11. И#11 

казва, че в битовата сфера се изразява много по-добре на БЕ, а пък 

И#12 – ЧЕ.  
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Възможно е в комуникативно пространство на българския 

имигрант БЕ да заема голяма част от комуникативното му 

пространство. Напр. респондент #17 е от 10 год. в ЧР и 

комуникативната му компетенция по ЧЕ е на доста ниско ниво, 

благодарение на факта, че общува много малко и непълноценно с 

чехи. Ежедневната комуникация в работата си води предимно на 

чужди езици като руски и английски, а в семейството се говори на БЕ. 

По този начин комуникацията на ЧЕ е ограничена до максимум. 

 

2.4. Доминантен и доминиран език 

При сблъсъка на два езика обикновено единият е по-престижен 

от другия и обикновено доминантният език е езикът на мнозинството, 

т.е. езикът на групата с икономическа и политическа власт в страната. 

Малцинственият език се отнася само до езика, говорен от групата с по-

малка власт и икономическа сила. Това разделение на езиците по 

престижност е в основата на теорията за диглосията135. 

Дали обаче може да се говори за диглосия в речевата общност 

на българските имигранти в ЧР? Ако приемем, че БЕ има нисък 

престиж (Low variety) и изпълнява функции, свързани с всекидневната 

комуникация, а езикът, който се използва в обществото има висок 

престиж (High variety), то можем да говорим за билингвна диглосия. 

Тази езикова ситуация съществува в много семейства от български 

произход, но не е основна за езиковата ситуация в БРО. 

Всяка общност разполага с код за комуникация и това 

обикновено е един език. Имигрантите обаче попадат в една различна 

общност, която ползва два езика за комуникация в различните домени. 

Тази общност разполага с майчин език или Е1 и с чужд език или Е2. 

Степента на овладяване и честотата на употреба непременно се 

                                                 
135 Диглосията се различава от билингвизма със специализиране на функциите: на висок и 
нисък  вариант  (Фъргюсън  1996).  Гросжан  (1982:130)  приема  диглосията  в  по‐широката  й 
дефиниция, при което понятието започва да се възприема и при ситуации на контакт между 
два езика. Гросжан (1982:131)  
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отразяват върху компетенцията и по двата езика. Колкото и добре да 

владее двата езика един индивид никога не може да има два 

доминантни езика едновременно, именно защото езикът попада под 

влияние на различни социологически фактори, които могат да го 

определят като доминантен или доминиран. В живота си 

билингвалният индивид може няколко пъти да смени доминантния си 

език. 

Пример – билингвално семейство (брак между чехкиня и 

българин) с три деца. Семейството живее в България първоначално, 

където са родени и трите деца. След известно време семейството се 

мести в Прага. Децата са на 8, 9 и 11 години, когато се преместват в 

Прага. Така се обособяват два езикови периода – чешки и български. 

За тези два езикови периода доминантните езици са различни. След 

20-годишен престой в Чехия, детето, което е било на 11 год. има ясни 

следи от български език в чешкия – на фонетично ниво. При другите 

две деца такива следи липсват. В семейството се говори само на 

български език, но извън него – само на чешки. По-малките деца, 

които са били на 8 и 9 години при преместването имат силно влияние 

на чешки език върху българския. Техният БЕ е повлиян на всички 

езикови равнища. Детето, което е било на 11 год. при преместването 

има влияния от БЕ в ЧЕ на фонетично ниво, но БЕ е запазен, въпреки 

че също е повлиян от ЧЕ.  

Ако преобладава комуникацията на ЧЕ (говори се в къщи, в 

работата, с приятели, т.е. използва се в повече комуникативни сфери), 

то той се явява доминантен, от което следва, че можем да очакваме по-

голямо влияние на ЧЕ върху речта на български, който се явява 

“доминиран” език. Ако БЕ е “доминантен”, а чешкият “доминиран”, 

влиянието на чешки върху български ще бъде минимално, но въпреки 

всичко очакваме, че подобно влияние ще бъде налице в някои 

специфични езикови сфери. Въз основа на определянето на 

доминантния и доминирания език Хаарман (1986:120) предлага 

159 
 



изработване на билингвален профил, чиято цел е да илюстрира 

комбинацията от доминантен и доминиран език сред участниците в 

една билингвна общност. 

Как се измерва доминантността на единия от езиците? Дали 

един език е доминантен можем да определим според бързината, с 

която индивидът говори, дали се замисля и търси думи в този език, 

каква е езиковата му компетенция по този език и не на последно място 

дали това е езикът, на който прави изказванията си в състояние на 

емоционален афект. Например респонденти #21 и #43 – мъже, 

прекарали над 10 год. в чешка среда. И#43 казва, че не псува на БЕ, а 

И#21, че с жена си говори на ЧЕ, но псува на БЕ. 

Пример за доминантен ЧЕ, получен в семейството са 

респондентите от второ поколение. Тъй като нашата цел не е 

свързвана с проучването на второ поколение имигранти, само ще 

отбележим един пример, на който се натъкнах при теренното 

проучване. Информаторът е на 9 години, родена е в Чехия, в смесено 

семейство (майка – българка и баща от смесен брак между българин и 

чехкиня), където се говори само на ЧЕ, въпреки че и двамата родители 

владеят БЕ (бащата има средна компетенция по БЕ – може да говори и 

разбира). За детето ЧЕ е майчин или първи език, въпреки че майката е 

българка. Ето и извадка от речевото й поведение (името на детето е 

отбелязано с А): 

 ВВ: На кой е това момиченце? 

 И#10: На (.) и на (.) Тя знае български. Тя се прави на луда. 

 ВВ: Аааа. Е, ти защо й говориш на чешки? 

 И#10: Щото тя ми говори на чешки.  

 ВВ: Как? Защо не си говорите на български? 

 И#10: Тя всяко лято ходи при баба си в България. А, proč… ъ-

ъ-ъ… А, що не щеш да говориш с нас на български? 

 А: Не ми се говори. 

 ВВ: (смее се) 
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 И#10: Как да не ти се говори? Кака Веселка не знае чешки, как 

да си приказва с нас? 

 А: Не ми се говори. 

 ВВ: Ама ти много добре говориш български. 

 И#10: Тя явно се притеснява... Prosím tě, tam nedošahneš. 

 ВВ: Не трябва да й говорите на чешки. Тя трябва да свиква на 

български, защото иначе ще забрави. 

 И#10: Тя като се върне, като се върне... (към А) Къде са ти? Ей 

там съм сложил нещата до шкафа. Тука не е толкова топло. Нямаме такова, 

какво беше – подово отопление като у вас, така че си обувай чорапите. 

 А: A mě je tady vedro. 

 И#10: Ти си обуй чорапите, а пък да ти е горещо. 

 ВВ: Ела да пийнеш чай с нас, да кажеш… 

 И#10: Какво се правиш на срамежлива. 

 А: (към ВВ) Не искам чай. 

 И#10: Знаеме те колко си отворена. 

 ВВ: Къде ходиш при баба и дядо лятото? 

 А: В България, в Луковит. 

 ВВ: Къде? 

 А: Луковит. 

 ВВ: Луковит. Хубаво ли е там? 

 А: Да. 

 ВВ: Харесва ли ти? 

 А: Много 

 И#10: На Вита ходите ли? (Н) некаква Панега там, на реката? 

 А: Аха. 

 ВВ: Да. 

 А: (към И#10) Dal jsi tam cukr? 

 И#10: Nedával jsem. Не съм. 

 ВВ: Ти тука на чешки си говориш, в България на български? 

 И#10: Ми с Б на какъв език си приказваш? 

 А: На чески… 

 ВВ: … и понякога на български? 
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 И#10: Като порасне Б ще идвате тука двамата. (Н) ти ще бъдеш 

вече голяма (Н) 

 А: (към И#10) Няма да идвам. 

 И#10: Що?  

 А: Не искам. 

 И#10: Е какво искаш? 

Постепенно разговорът започва да се води само на български 

език. Детето започва да отговаря и на И#10 също на български език. 

Затруднява се при някои думи, не може да ги намери в БЕ. Там, където 

не намира българската дума, използва чешката. От време на време не 

разбира и на български, И#10 й превежда отделни думи на чешки. 

Друг случай е И#43, който е пример за доминантен език ЧЕ, 

получен в следствие на интензивната му употреба в чешка езикова 

среда. Информаторът е прекарал последните 10 години от живота си, 

комуникирайки главно на ЧЕ, от което компетенцията му по БЕ е 

намаляла значително: 

И#43: Ето виждаш ли, можеш да напишеш много за това лоши неща, 

защото аз като не говоря на български и …. // не говоря като… говоря като 

дебил, защото говоря страшно бавно, се старая, нали, коя дума беше. 

ВВ: А винаги ли като говориш с българи се стараеш? 

И#43: Винаги, да 

ВВ: А като говориш с българи, които са в / живеят в Чехия? И с тях 

ли се стараеш? 

И#43: Аз по-бързо говоря като говоря на чешки. 

ВВ: Да, знам. 

И#43: Дори и неправилно, дори и неправилно, отколкото, ако трябва 

да го 

ВВ: На български, да. Аз точно за това те питам, защото по-лесно е да 

говориш на българо-чешки, нали 

И#43: Не се старая и… 

И#10: Еми аз го разбирам, кво? 

ВВ: Точно това имам предвид 

И#43: Ако той казва „миска”, аз никога не мога да кажа „купичка”.  
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2.5. Билингвизъм в БРО 

Както вече споменахме членовете на БРО в Чехия са 

билингвални индивиди, т.е. владеят в някаква степен и БЕ и ЧЕ. 

Билингвалните индивиди обаче могат да бъдат разделени според 

нивото на владеене на двата езика, начина на овладяване на втория 

език, според функциите на езика, както и според възникването на 

тяхното двуезичие. 

 

2.5.1. Видове билингви 

Членовете на БРО са билингви от различен тип. Според нивото 

на овладяване на втория език могат да се отделят пасивни и активни 

билингви. Активните от своя страна имат частична или пълна 

компетенция по втория език, която е придобита по различни начини – 

при комуникация с членове на чешката речева общност (ЧРО), в 

различни комуникативни домени, от телевизия, курсове, справочници 

и др. Така се получава различна езикова компетенция, която оказва 

различно влияние върху речевото поведение на индивида.  

Почти всички членове на БРО в ЧР са активни билингви, т.е. 

могат да възпроизведат смислено и разбираемо изказване на ЧЕ, дори 

и да имат минимална езикова компетенция по ЧЕ. Но както 

споменахме по-рано, има и индивиди, на които не им се налага да 

узпотребяват ЧЕ в ежедневието си и така те се превръщат в пасивни 

билингви, т.е. могат да разбират елементарни изказвания на ЧЕ, но не 

могат да произведат смислено изказване на ЧЕ. Ако подобен индивид 

напусне чешката езикова среда, то той остава пасивен билингва. Ако 

остане в чешката езикова среда, неминуемо с течение на времето се 

превръща в активен билингвален индивид.  

Една от общите характеристики между членовете на БРО е, че 

повечето от тях са индивидуални билингви, тъй като всички те са 

членове на имигрантска общност, а не на компактна група население, 

което ползва два езика, имащи различни социални функции.  
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Както казва Макс Адлер136 – билингвизмът на имигранта е 

индивидуален или запаметен билингвизъм. Как се стига обаче до него? 

Както уточнихме, в повечето случаи се касае за билингвизъм на микро 

ниво, т.е. междуличностно ниво, напр. смесени бракове, съжителство, 

комуникация с приятели, колеги и т.н. 

Друг модел за възникване на билингвизма е т.нар. „ранен 

билингвизъм” или „детски билингвизъм”, когато детето израства в 

двуезично семейство и придобива компетенция на двата езика на 

принципа „един родител – един език” – некоординиран билингвизъм 

Пример за ранен билингвизъм е респондент  #7, която е 

израстнала в смесено семейство между чехкиня и българин, родена е в 

България. Езикът на майка й е ЧЕ, но нейният майчин или първи език 

е БЕ, въпреки че е придобила компетенция на двата езика още в ранно 

детство.  

Ако компетенцията по втория език е придобита след 5 годишна 

възраст, тогава е налице т. нар. координиран билингвизъм. Тогава Е2 

се придобива в детската градина или в училище. Пример за подобен 

вид билингви са респонденти # 11, 12, 18.  

При възрастни индивиди придобиването на Е2 в естествена 

среда води до индивидуален билингвизъм. Такива са по-голяма част от 

анкетираните. 

 

Едновременен или последователен билингвизъм. При 

условие, че до 3 год. възраст детето е научило и двата езика, може да 

се говори за едновременен билингвизъм (simultaneous). Усвояването 

на Е2 след тригодишна възраст насочва към последователен 

билингвизъм. 

Въпреки че и двата езика са научени по едно и също време 

компетенцията и по двата никога не е еднаква. Винаги единият от 

езиците е доминантен, а другият – доминиран. Доминантният език на 

                                                 
136 Адлер 1977 
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индивида може да се смени през живота му в зависимост от езиковата 

среда, в която се намира. 

Пример за едновременен билингвизъм са респонденти #38, 41 и 

42, родени в България в смесено семейство – майка чехкиня и баща – 

българин. В семейството се говори БЕ. Когато децата са били в 

България, доминантният им език е бил БЕ. След преместването им в 

Чехия – ЧЕ е доминантен. 

По всичко изглежда, че Е1 в живота на един индивид може дори 

да достигне до езикова смърт, т.е. Е2 да стане доминантен и да 

започне да заема централно място в комуникативното пространство на 

индивида. 

 

2.5.2. Речево поведение или как говорят българите в Чехия? 

   1) Смесване на езиците или „българочешки език” 

Речевото поведение на респондентите е изпълнено с 

интерференции и с превключване на кодовете. За респондентите това е 

т.нар. българочешки език, получен при смесване на използваните 

езици, под формата на интерфериране на чужди елементи или 

превключване на кодовете. 

И#11: Ама на туй му се вика зазрак. 

И#1: Половин милион крони 

И#11:На туй му се вика зазрак. 

Изказвания, в които присъстват думи от чуждия език се чуват 

непрекъснато и обикновено не правят впечатление на партньорите в 

разговора, тъй като в повечето случаи и двамата имат необходимата 

езикова компетенция, за да разберат изказването. 

Освен вметване на чужди думи, в изказването може да проникне 

цяло изречение или цял пасаж на ЧЕ. Пример: И#44 води разговор по 

телефона на ЧЕ. След приключването му продължава да разговаря на 

ЧЕ: 
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И#44: Zrovna tu damu s kterou jste mluvili. Ona tady slavila své 

narozeniny a opravdu byli tam zastupce a jeji přatele a tak různoroda společnost 

//ааа пардон, преминах в друг език, без да искам. 

В повечето случаи преминаването на другия език или вмятането 

на думи от чуждия език става неосъзнато. Реакцията на говорещия 

може да бъде много различна – да се извини за смесването на езиците, 

да обясни причината, да преведе или просто да не обърне внимание.  

И#35: Когат имам време ходя да ги видя, те идват и телефоницки. 

И#1: Ето кога използва чешки, виждаш ли? И ний така. Не се усещаш, 

че използваш чешки. 

При някои респонденти речевите прояви са изпълнени с 

интерференции, докато при други – с превключване на кодовете. 

Изборът на интерференции или на превключване на кодовете се прави 

от говорещия. Например И#33 предпочита да превключва кодовете и 

да прави отделни изказвания или на ЧЕ или на БЕ, но да не 

интерферира, т.е. предпочита езикът на който говори да остане чист.  

И#33: Мен ме шокират българите, че са тука няколко години, 

забравят литературния български език, а чески още не знаят. И на една моя 

приятелка винаги обяснявам, после се извинявам. Говори или на български 

или на чески, защото човек се напряга да комбинира това. Вярно е, че като 

си от една страна понякога ти изпадат. 

Това е съзнателен избор и информаторката се стреми да се 

придържа към него. Естествено интерференциите в речта й са 

неосъзнати в повечето случаи. В случай, че не е способна да направи 

изказването на чист БЕ, т.е. преценява, че не й достига езикова 

компетенция по БЕ – тя превключва на ЧЕ: 

И#33: Je lepší mít styky než donášet. Как ще го преведете? 

ВВ: Ами не знам, букв... 

И#33: Стик е полов стик на изкушението и допир. А donášet? 

ВВ: Не знам. 

И#33: Чески е донасям. Има значение в преносен смисъл 

доносничество. Един сексуален маниак и културист се хващат на бас кой ще 
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издържи повече. И за проверка се уговарят така, че сексуалния маниак ще 

бъде някъде на петия, шестия етаж, а културиста ще му носи мадами на 

ръка... на ръце. Донася първата мадама, сексуалния маниак... аз ще ви го 

кажа на чески. Sexuální maniak mu nese první ženskou, тоест културиста му 

несе první ženskou. Sexuální maniak se s ní pomiloval a byl fit. Kulturista mu 

nese druhou ženskou, sexuální maniak se s ní pomiloval a byl fit. Nese mu třetí 

ženskou ale už na každý odpočívadlo se zastavuje. Как ще преведете 

odpočívadlo? 

В отделни ситуации е възможно двама билингви да започнат да 

водят разговора си и на ЧЕ. Следната ситуация е пример за това: И#16 

влиза в ателието на И#10 и поздравява на чешки език, защото освен 

нас двамата (авторът и респондентът), които сме българи, в 

помещението има и двама работници – чехи. След поздрава обаче 

разговорът между И#10 и И#16 продължава на ЧЕ: 

И#10: Chceš kávu? 

И#16: Ano, chci. 

И#10: Jakou si dáš? Turka nebo rozpustný? 

И#16: Dám si turka. 

И#10 отива да прави кафе, а И#16 сяда при мен. Продължават 

разговора на български език. Аз също го заговарям на български, тъй 

като се познаваме от преди това. Интересува ме защо си говорят на 

чешки език.  

ВВ: Стигнала съм до въпроса защо двама българи като се срещнат 

могат да започнат да си говорят на чешки език. 

И#16: Ами защо не. 

ВВ: Ами не знам, аз не мога да го обясня. 

И#16: Това е много интересно. Защото… Знаете ли защо? Защото от 

новия език се набиват нови думи, нов начин на изразяване. Но това е 

нормално. Но от друга страна пък обеднява българският език в смисъл – 

изразните средства, граматиката е друга… Щото например ние сме в 

контакт повече с чехите, отколкото с българите, затова много понятия 

толкова вече са внедрени, и не можеме да си спомниме в момента на 

български. 
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ВВ: Това е така, но въпросът ми е защо като се срещнат двама 

българи могат да започнат да си говорят на чешки? 

И#16: Е тука това не е нашия случай, нали. Ние си говориме по 

български. 

ВВ: Ама се случва понякога между българи? 

И#16: Е, има, има  

И#10: Завалов не знае български, а ти знаеш български. 

ВВ: Да, така е. Ама аз не мога да разбера как така няма да говори на 

български. 

И#10: Ами като не знае как да каже „Ty vole“ на български – ще го 

каже на чешки. 

ВВ: Ами да. 

И#16: И ние тука пак сме добре, че има къде да говориме с българи, а 

некъде там Дания, Финландия, я срещнеш я не срещнеш некой за 50 години 

да ти каже две думи. Да, как ще стане тая работа. Като говори български 

един път в годината. (…) За съжаление малко или много сме обречени на тоя 

чешки език. Ние сме оженени вече така да се каже, семейно с тоя език. Нема 

начин. И колкото по-добре го научиме тоя език, по-добре, по-добре влизаме 

в средата, взимат ни така, по-сериозно. 

ВВ: Акцент имате ли? 

И#16: Зависи на каква тема и с кой човек говорим, иначе много 

малко. (…) Един търговец ако не знае добре езика не може да търгува. Има 

тука българи, които са преподаватели във висши заведения и те трябва да 

знаят добре да говорят правилно. Те акцент може да имат … 

ВВ: Но тука има хора, които живеят и не знаят чешки. 

И#16: Не знаят? 

ВВ: Да, не знаят. 

И#16: Ами зависи колко им е тоя чешки език необходим. Например 

ако вие сте журналистка в чески вестник ще ви трябва чешки. 

ВВ: Да, така е, средата определя знанието, но нямат и желание. 

И#16: Чешкия език не е толкова страшен. Английския например или 

другите езици… 

(...) 

ВВ: Чешкия, защото е славянски. 
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И#16: Най-добре за българския език, най-добре седи руския език и 

сръбския. И македонския. 

И#10: Македонския е развален български. 

(звъни мобилен телефон на масата) 

И#16: Čí je ten mobil? 

A: Můj. 

И#16: Neslyším. Čí je ten mobil? 

A: Můj. 

И#16: Je takovej… 

И#10: Oranžovej… 

И#16: Je pěknej, pěknej. И друго какво ще ми кажеш сега. 

 

2) Намаляване на езиковата компетенция по Е1 и загуба на 

майчиния език 

Колкото повече време прекарват българите в контакт с ЧЕ, 

толкова по-трудно става запазването на езиковата компетенция по БЕ, 

което от своя страна води и до интерфериране и превключване на 

кодовете.  
И#35:  А ние сме големи приятели с украинеца. Аз малко му правя подраз, 

дет се казва, но не е так (ъ-ъ-ъ) ей го на български пак не мога – хрозни, дет викат 

чехите. 

Самите респонденти осъзнават, че езиковата им помпетенция по 

майчиния език намалява и в повечето случаи реагират негативно на 

това.  

И#16: Хората, които ходят в българския клуб – те си превключват от 

чески на български. Обаче има и българи, които въпреки че живеят тука 

дълги години, добре говорят, много добре говорят български език. (…) 

Българският език в Чехия се говори толкова малко и изразните средства са 

толкова бедни. (…) Какво ще правим с тея българи, които са забравили 

българския език, са забравили да говорят? 

(…)  
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Щото тука допир с българската литература няма, допир с българската 

преса – няма. И какво ще ми разправят – интернет. Кой ще ти отваря 

интернет тука. Като си вземеш една хубава книга …  

(...) 

Моят племенник Н., който е в Америка вече десет години, пише ми 

имейли, пише ми ги на български, а пък всяка втора дума няма окончание. 

Не казва „вратата”, а казва „та врата”. 

(...) 

Навремето имаше си тука курсове за българите специално. Имаше 

курсове за българите по български език, за да не забравят. Имаше си 

лектори, идваха от България, за да преподават български език на българи.   

Загубата на БЕ е неизбежна при респонденти, които са в 

непрекъснат контакт с ЧЕ. Липсата на лексикални единици на БЕ 

затруднява комуникацията: 

(1) И#7 Тази лекарката като й го казах тя направо zalapala po dechu. 

Е такива изрази, без които просто, разбираш ли, на български не знам как 

ще се кажат просто. Трябва да го обмисля по какъв начин точно да го 

преведа, за да е съвсем същия отенък. 

 

(2) И#6: Подобни са, но неее…, само че малко повече се пре-… пре-

… Ето сега една дума дето не мога да се сетя на български език. Přetvářka, 

víš. Не знам какво е. Значи… 

 

(3) И#1 Какво е това? 

И#21: Печени такива сезамови... бе, не знам как е на български. 

И#1: Ммм. 

И#21: То е горещо. 

ВВ: Сезамови като ядки. 

И#1: Тенкю 

И#21: Piniový oříšky. Ама как беше на български...  

ВВ: Piňа какво е? Piňа не е ли ананас? 

И#21: На чешки е. Piňа е ананас, обаче не са ананасови. 
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(4) И#16: На чешки е zavádějící. На български не знам как да го 

кажа. 

И#10: На български не мога да го кажа и аз. Zavádějící на български 

е…/// подвеждащ. 

 

„Забравянето” на БЕ се оценява негативно от респондентите, 

както и заместването на думи и изрази на БЕ с такива на ЧЕ. За 

респондентите е от голямо значение запазването на чист БЕ и затова в 

много случаи е нормално да се притесняват, че в речта си на БЕ 

употребяват чешки думи и изрази.  

ВВ: В какви ситуации забравяте думи на български и започвате да 

говорите на чешки? 

И#10: Ми, с чужди хора тръгвам да говоря... по-добре се изразявам на 

чешки, отколкото на български, хора, които не познавам. В такива ситуации 

ВВ: Аха, а защо? Ама с българи, нали. В смисъл, при условие, че 

знаеш, че са българи? 

И#10: Да, да да. Ми не знам, някак си имам някакво такова, нали че 

като искам да говоря малко по-официално, по...и ми идва на акъла първо 

чешкия език. Това е защото не говоря достатъчно добре български език, на 

някакво по-прилично ниво. В смисъл – не мога да намеря дори думата на 

български.  

ВВ: Аах. И к’во те е страх такова, да не си помислят, че си забравил 

много български ли? 

И#10: Не че ме е страх, аз не се замислям по тоя / върху това нещо. 

Просто автоматично си минавам на... с хората, които не познавам, може би 

щото за мене тука хората не са близки, те са непознати. Най-вероятно по 

същата причина тръгвам да им говоря на чешки.  

ВВ: А ти притесняваш ли се, че в българския език имаш чешки думи? 

Като говориш с такива, непознати българи примерно? 

И#10: Еми, притеснявам се естествено, щото употребявам... 

ВВ: Ама, които знаеш, че в Чехия са живяли, които ще те разберат? 
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И#10: Не, за това не се притеснявам. Ама първо ми идва на акъла... 

каква е главната причина, защото първо се сещам за чешката дума. Това е 

според мене причината.  

ВВ: Аха. 

И#10: Българската дума я търся. Чешката дума... Аз си говоря си с 

тебе на български, плясвам някаква чешка думичка и след това почвам да я 

търся на български какво съм казал. Не ми два на български на акъла тая 

дума.  

ВВ: Аха, значи по-бавно ти върви комуникацията, ако говориш на 

български език? 

И#10: Да. 

ВВ: Така ли е? И затова предпочиташ на чешки? 

И#10: Да, вероятно това е причината. Не съм се замислял де... 

Респондентите, които имат по-висока компетенция по ЧЕ, 

оценявайки сами компетенцията си и по двата езика, казват, че ЧЕ 

след определен период от време заема мястото на БЕ: 

И#7 Колкото повече се старая толкова по-зле става и колкото повече 

uplně zzz забредвам ли... как е, нито на чешки, нито на български знам. 

При смесването на двете езикови системи в изказването, 

респондентите започват да губят представа за първата и така е 

възможно да се стигне до объркване: 

ВВ: Роден си през…?  

И#6: Хиляда деветстотин седемдесет и втора. През, през… защо 

„през”? 

ВВ: А ти как би го казал? 

И#6: Ето сега – това също не е точно… „през”. 

ВВ: А как? Роден сте…? 

И#6: Не, не щото … 

ВВ: Не, не, ти ми кажи как би го казал? 

И#6: Ми „във”, защото в тая година, която… В годината нали, 

примерно, а не „през”. 

Интересно е да се отбележи, че самите респонденти почти не 

осъзнават степента на загуба на езика, особено в чешка езикова среда. 
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Загубата на езика може да се усети най-отчетливо в българска езикова 

среда, или когато респондентите разговарят с българскоговорящи 

монолингвни индивиди.  

(1) И#4: ама чешки и български от време на време ги бъркам, да. Има 

(..) щот много пуша аз, направо (..) и особено в България кат се напуша и 

половината думи почвам да ги ръся на чешки// щото просто съм свикнал с 

тука (Н) непрекъснато на чешки говоря, в къщи // като живея с някакви 

българи нали живях със тва, с племеника ми / с жената на брат ми, някъде 

година някъде живяхме тука на Мала страна обаче, нали в работа там чешки, 

тука български... 

 

(2) И#6: Аз в началото, защото аз много малко съм ходил в България 

или почти не ходех имах също проблеми като сме ходели при родителите 

ми, значи… Една седмица трябва докато схвана. Те ме гледат. Така то не 

може да се забрави. Викам „не се забравя, ама чакайте малко сега да се … да 

се ориентирам малко”. Сега вече съм добре, много по-добре. 

 

(3) И#7: Напримерно като говоря на български не мога да се сетя 

някоя дума на български и я казвам на чешки.  

(...) 

Позабравям българския много активно. Устно също. Колко пъти се 

случва, че не мога да се сетя нещо и го кажа на чешки. Ама примерно в 

присъствие на човек, който иначе няма смисъл да го казвам въобще, само 

като съм сигурна, че ще ме разберат, иначе си мълча и се потя, защото не 

мога да се сетя.  

 

От „позабравянето” на БЕ много лесно при определени 

обстоятелства може да се стигне до „загуба” на езика: 

И#8: Аз трябва да ви кажа, че започвам като гледам филм с български 

субтитри и направо... на мене ми е по-лесно да гледам филм с чешки 

субтитри. 
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Възможно е след загуба на Е1, който постепенно се е превърнал 

от доминантен в доминиран, респондентът да не желае да го 

употребява, за да не изглежда смешно в очите на останалите членове 

на общността: 

И#7: Ми също с една леля М., при която ходя от време на време, ама 

тя само ми говори на чешки, аз открито й говоря на български, защото тя си 

е българка жената, ама počeš... / почешила се е генерално на шейсет и седем 

години осем жената... 

ВВ: А никога ли не е почвала да ти говори на български? 

И#7: А говори, говори, тя добре говори. Тя много добре говори, даже 

спомени някакви, страхотни изрази, дето аз хабер си нямам какво означават 

на български език 

ВВ: А иначе не обича да говори на български? 

И#7: Ми свикнала си е. Децата й не знаят български (Н) 

ВВ: Това е странно (Н) 

И#7: А мъжа й също е бил, сега вече са разведени де, мъжа й също е 

бил / е българин. Не са ги научили, аз простооо не знам, nechápu... 

ВВ: От българско семейство са децата й и те не знаят български. 

И#7: Едната знае (н) поназнайва, ама благодарение на морето, дето 

често се ходи там. 

 

3) Осъзнаване на влиянието на ЧЕ върху БЕ  

Респондентите осъзнават влиянието и постепенното заместване 

на БЕ с ЧЕ, най-вече в областта на лексиката, но в повечето случаи на 

конкретния въпрос дали забравят постепенно БЕ отговарят 

отрицателно, което говори единствено за желанието им това да не се 

случи, а не за реална самооценка на речевото поведение на индивида.  

И#4: Преди малко даже казах някаква дума, но не се сещам, аз така 

изведнъж ги изтърсвам и после само ми минават// няколко даже// щото 

първо се сещам за чешката и после за българската в такива ситуации и 

изтърсвам чешката // и после веднага се сещам за българската, обаче ... 

ВВ: Обаче се сещаш за българската 
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И#4: Дааа, (Н) аз двайсет и една години съм живял в България, само 

девет тука. 

ВВ: Значи български думи нямаш, които си ги забравил? 

И#4: Неее, в никакъв случай. Някоя дума българска да съм забравил. 

Това е възможно всъщност да съм забравил някоя или просто не мога да се 

сетя от време на време за някоя дума българска / трябва да ми подсказват. 

Обаче това се случва по-често в България май, щото тука не ги употребявам 

толкова българските думи. Или пък, да де, виждам се с българи, говориме 

български, ама // не знам / не съм/ такива ситуации, че да съм забравил някоя 

дума, ама може. В България ми се е случвало. 

 

Респондентът не осъзнава интерфернците, които прави на БЕ 

под влияние на ЧЕ. Твърди, че няма думи, които да забравя на БЕ, но 

речта му е изпълнена с интерференции и смесване на кодовете. 

Влиянието на ЧЕ е достигнало всички граматични нива – от 

лексикологични интерференции до морфологични промени на думите.  
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III. Социолингвистичен анализ на речевото поведение на 

членовете на БРО в Чехия 

 

Имигрантската общност е речева общност, образувана като 

остров в приемствената държава. Тя се отличава със специфично 

социално и речево поведение на своите членове. Българската общност 

като отделна речева общност има свой определен комуникативен 

дискурс137, в който се проявяват две различни култури и два различни 

езика. Изследването му би трябвало да се базира на изследване на 

речевото поведение на членовете на речевата общност. Ние ще 

изследваме дискурса или речевите прояви на български език, които са 

функция на езика и  социалните характеристики на говорещите. 

Комуникативното събитие е в основата на комуникативния 

дискурс. То включва: партньори в разговора, тема на разговора, и код 

на разговора. Kато правило кодът, използван при разговор в билингвна 

среда може да бъде или родния език или езика на приемащата 

държава. Езиковата компетенция по отношение и на двата езика се 

проявява в комуникативния дискурс. И двата езика, използвани в 

различни социални ситуации образуват различни дискурси, които се 

различават по основния език, на който се води комуникацията. 

Понякога и двата езика се смесват в една езикова ситуация – например 

билингвно семейство, което използва и двата езика за комуникация в 

                                                 
137 За социолингвистите дискурсът представлява интерес до толкова, доколкото се свързва с 
речевото поведение на индивида,  т.е  какъв език използва при разговора  си  с  кого и при 
какви социални условия  (Пачев 1993). За нас дискурсът е сложно комуникативно явление, 
което включва не само текста,  създаден от говорещия, но и някои извънезикови фактори, 
които  влияят  върху  създаването  на  текста,  като  например  –  социалната  ситуация.Така  че 
извън лингвистичното ниво, дискурсът обхваща и едно социално. Ще използваме термина 
„дискурс” така, както е предложил ван Дайк, който заявява, че дискурсът не е ограничен в 
рамките на текста или на диалога. Двамата партньори в разговора, личните им и социални 
характеристики,  заедно  с  други  аспекти  на  социалната  ситуация  принадлежат  към 
дискурсното  събитие  (Ван  Дайк  1989:122).  Съставна  част  на  дискурса  е  също  така  както 
езиковата  компетенция  на  участниците  в  комуникативното  събитие  така  и  културната  им 
компетенция за социалната ситуация. Различни модели ситуации провокират създаването 
на  различни  текстове,  така  че  ситуациите  и  текстовете  породени  в  тях  са  контекстуално 
свързани.  
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къщи. Ще направим анализ на речевите прояви на български език, 

имайки предвид, че езиковата среда е определена от използването на 

чешки език. Следователно речевите прояви ще изобилстват с 

превключване на кодовете, смесване на кодовете и интерференции. 

Като част от дискурса, речта е функция на социалните характеристики 

на говорещите и на ситуацията.  

 

1. Интерференции 

Групата на българскоговорящите в чешка езикова среда е 

изложена на факторите на билингвизма и речевите интерференции, 

които определят речевото й поведение. Най-податлива на 

интерференции е речта на индивида, който живеейки в чужда речева 

среда е принуден да я възприема през призмата на чуждия език. 

Определени сфери на комуникация в чуждата среда предизвикват 

мисленето и възприемането й да става също през чуждия език. 

Интерференциите в речта са функция на неспособността да се изрази 

дадена представа (предмет, ситуация) на даден език.  

Ако приемем, че езикът описва ситуации, бихме могли да 

очакваме, че чешки ситуации или теми, свързани с чешки реалии, ще 

бъдат по-силно повлияни от елементите на интерференция от ЧЕ. 

Затова при наличието на интерференции, когато темата на разговора 

не изисква описание на чешка ситуация или реалии, ни води до 

заключението, че интерференционният елемент се е имплементирал в 

езика на индивида. В този случай можем да разграничим два вида 

интерферационни елементи: 

1. такива, които засягат чешки реалии и описание на чешка 

ситуация; 

2. такива, които не засягат чешки реалии и описание на 

чешка ситуация 

Под чешки реалии и чешка ситуация разбираме “чешка среда” в 

най-широкия смисъл на думата, т.е. това може да бъде разказ за 
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възникнала ситуация в чешка среда (работа, училище, случки с 

приятели). В разказите за България предполагаме, че биха се срещали 

много по-малко интерференции, защото се описва българска среда на 

български език. Ако се появят интерференции при описанието на 

българската среда, можем да заключим, че употребата им не е 

спорадична, а напротив – имплементирали са се в речта до такава 

степен, че респондентът не ги забелязва и не търси друг начин на 

описание, т.е. не търси заместители.  

В много случаи информаторите се чувстват по-сигурни в 

езиково отношение като говорят за България, защото свързват езика с 

темата. Несигурност се чувства най-вече в професионалната сфера, т.е. 

там, където респондентите най-често се сблъскват с ЧЕ. Ако имаме 

предвид, че повечето от анкетираните не работят по професията си, то 

професионалната терминология, която научават, е само на ЧЕ, а 

българските наименования им липсват, затова и интерференцията на 

чешка терминология при речева проява на БЕ е неизбежна.  

В изследваните речеви прояви, както вече споменахме, единият 

от участниците винаги е водещият на интервюто (авторът), а другият е 

респондента. Анализът се основава на диалогична форма, често между 

непознати, при която водещият на интервюто задава въпроси на 

респондента. Най-често, целта на проучването се обуславя с проучване 

на българската общност от езикова гледна точка, без да се споменава  

в детайли истинската цел. На информатора се обяснява, че 

информацията засяга главно използването на българския език и не 

изисква информация, която за респондента е неудобна.  

Респондентите отговарят кратко на зададените въпроси, като се 

стараят да отговорят точно. Единствените въпроси, които предполагат 

по-обширно обяснение са въпросите свързани с етническите атитюди 

(отношението на респондента към чуждия етнос и отношението на 

чуждия етнос към респондента, по начина, по който той го чувства).  
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В началото на подобно комуникативно събитие, в речевите 

прояви на респондентите се наблюдава хиперкорекция. Анкетираните 

търсят думи и изрази на български, превеждат от ЧЕ. Стараят се да 

използват БЕ, говорят бавно и по-отчетливо. След края на интервюто 

се отпускат и ако разговорът продължи на “неформално” ниво, 

употребата на интерференции зачестява. Въпреки че анкетата се 

попълва от автора и не е нужно респондентът да съблюдава потока на 

речта си (вътрешна езикова корекция) – повечето от респондентите го 

правят.  

Интерференцията или влиянието от ЧЕ на БЕ може да бъде 

първично, т.е. повлияно пряко от носителя на ЧЕ или вторично, т.е. 

носителят на интерфернционните явления ги е получил при разговор с 

друг билингвален носител на БЕ (при разговор с друг билингвален 

носител явленията на интерференции са навлезли в речта му). Целта 

на вторичната интерференция е граматично изравняване на формата, 

за да може съдържанието да бъде по-лесно достъпно за разбиране.  

 

1.1. Причини за еъзникване на интерференциите 

Интерференциите в дискурса могат да се проявят на езиково и 

на извънезиково ниво. Въвличането на вербални и невербални 

елементи от чуждоезиковия дискурс от една страна може да бъде 

съзнателен процес, който цели да запази кохезията на дискурса, от 

друга страна може да бъде изцяло неосъзнато. Възможно е 

интерференциите не само да не нарушават кохезията на дискурса, но 

напротив – могат да се окажат елементите, които запазват 

кохерентната структура, т.е да поддържат смисловата цялост 

разговора. От лингвистична гледна точка интерференциите в речта се 

проявяват като чужди елементи, които нарушават плавния ток на 

речта – граматически и лексикално. Ще посочим няколко причини за 

възникването на интерференциите в речта: 
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1.1.1. Езиков комфорт. Лексикални интерференции за по-

добро разбиране и улесняване на комуникацията. В някои случаи 

не е нужно говорещият да търси определена дума сред набора от 

лексикални елементи, с които разполага. От една страна тази дума в 

майчиния език може да бъде изцяло неразбираема за слушащия, 

поради различния контекст, в който и двамата участници в разговора 

са я възприели в речта си. От друга страна тази дума може и да не 

носи същия смисъл в Е1 както в Е2. Някои от лексикалните елементи, 

възприети в речта на билингвите съществуват само в чуждоезикова 

среда, така че са напълно разбираеми за тях, но не и за монолингвен, 

носител на Е1:  

(1) ВВ: Обаче си бизнесмен, не си (..) 

 И#35: Да, да подникател 

 ВВ: Да, не си работник, нали. 

 И#35: Работник съм, защото и работя. 

 ВВ: Е, работиш, ама си подникател. Не си работник-работник. 

 И#35: Ама малко подникатели работят. 

 

(2) И#1: Ама пак не хващам тея петте, само така мога да направя 

събиране на семейството, слоучени родини.  

BВ: Какво? 

И#1: Събиране на семейството, слоучени родини се казва... на 

цялото семейство ако искаш да направиш, ако баща ми.... сестра ми е на 

такъв такова, на такава основа ... на слоучени родини... 

В пример (1) интерферираната лексикална единица 

„подникател”, въпреки че е чужд елемент, тя е разбираема и за 

двамата участници в разговора. Българският еквивалент “бизнесмен”, 

използван в първата реплика е сменен в следващите с 

интерфереираната дума, която изглежда се вписва по-добре в социо-

културния контекст на комуникативната ситуация. Думатат 

“бизнесмен” на БЕ има малко по-различна конотация, така че точната 
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дума, която отговаря на професията на респондента е “podnikatel”, 

която той сам избира.  

В пример (2) много ясно може да се проследи 

функционалността на интерференциите („Ама пак не хващам тея 

петте, само така мога да направя събиране на семейството, слоучени 

родини.”) като елементи в речта, които поддържат смисловата 

кохерентност на изказването. Интерференцията в този случай е 

употребена съзнателно, за да поясни българския буквален превод, 

чието значение вероятно за събеседника не е ясно, тъй като е 

извънконтекстуалено, т.е. извън чешката ситуация този термин е 

нефункционален за българско-говорящите. Затова се налага пояснение 

чрез интерфериране на чешкия термин, който носи в този контекст 

определено значение.  

Лексикални интерференции, които служат за езиков комфорт138 

и улесняване на комуникацията също така могат и да нарушат 

целостта й. Езиковият комфорт за единия партньор в разговора не 

означава непременно комфорт и за другия. В двуезична среда 

взаимният езиков комфорт зависи от езиковата компетенция на 

двамата участника в разговора. На езиков комфорт се дължат повечето 

от интерференциите в речта на билингвите. От една страна 

говорещият не може да намери в речниковия си запас на родния си 

език точната дума, което го кара да използва дума, подобна по смисъл, 

но взета от системата на Е2, което се оказва по-лесно. От друга страна 

откриването на точната дума изисква повече усилия и време, затова 

говорещият посяга пак към елемент от Е2, което се оказва по-бързо и 

пестящо енергия и усилия.  

(3) ВВ: И какво на ходника ли свирихте 

И#8: Ами да, по ходниците. 

 

(4) А: Аз съм самоплатце. 

                                                 
138 Виж Гладкова‐Ликоманова 2002:44 
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И#11: Самоплатце, да. 

 

(5) И#11: Ама никъде немогло да се ходи. 

И#35: Туй само не можеше. Но инак за комунистите // А сега кат 

можеш да ходиш насекъде немаш истота, че там няма некой да те убие... 

И#11: То никъде не е било истота. 

И#35: Затуй за комунистите недей да прикааш. Не знаеш за 

комунистите как е било. Не си живяла за комунистите. За комунистите беше 

// Аз спирам камиона ей там на полето, няма никой, нито съм го заключвал 

нищо и спя в камиона.  

А: Да, така е. 

И#35:  Знаеш истотъ имаше. Знаеш, че няма //, че нищо няма.  

 

 След като единият участник вече е използвал дадена дума от 

Е2, за другият участник в разговора е много по-лесно да продължи с 

нея, отколкото да търси еквивалента в Е1. В пример (3) целият 

разговор продължи с използването на чешката дума „chodník”, вместо 

българската дума „тротоар”.  

В пример (4) вторият участник в разговора потвърждава 

разбираемостта на изказването, повтаряйки интерферираната дума. 

Така също дава знак, че притежава езикова компетенция по ЧЕ, 

достатъчна, за да разбере изказването. 

В пример (5) участниците също използват чешката дума 

„jistota”, вместо българската „сигурност”. Смисловата цялост на 

комуникационното събитие не се нарушава, въпреки интерференцията, 

поради достатъчната минимална компетентност на участниците в 

разговора. В пример (3) и двамата събеседници възприехме 

интерференцията, която приспособихме според българската 

граматична система (окончание за мн. ч., членна форма). Въпреки че 

на няколко пъти се опитах да коригирам интерференцията, 

вклинявайки в разговора българската дума „тротоар”, другият 

участник явно предпочиташе да използва чешкия вариант. Въпреки 
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желанието си да запазя чистия си български език, думата „chodník” 

навлезе и в моята реч, т.е. приспособих се към речта на партньора в 

комуникацията заради езиковия комфорт, а именно: 1) не се изискваше 

непрекъснато да търся българската дума; 2) много по-бързо и по-лесно 

е да се повтори думата от предишното изказване, отколкото да се 

търси друга – така комуникацията се улеснява и тече по-гладко и по-

бързо; 3) не карам другият участник да чака, докато се опитвам да 

намеря точната дума.  

В пример (5) чешката дума „jistota” е възприета и до такава 

степен адаптрана към граматичните правила на БЕ, че говорещият 

дори я приспособява към собствения си диалект – „истотъ” 

(окончанието „ъ” за женски род в диалекта, характерен за 

великотърновския регион). 

 

1.1.2. Лексикални интерференции, които възникват заради 

езикови липси в паметта. Те могат да бъдат временни (ситуационно 

обвързани с настоящата ситуация, в която протича разговора), или 

могат да бъдат постоянни – свързани със ситуацията на възприемане 

на лексемата (специфични термини, свързани с професията, които са 

станали достъпни за говорещия в контекста на чуждата езикова среда).  

(6) Всичките тея три години, които не съм бил / нали уведен там като 

баща... 

(7) Ние с баща ми сме им такива на сватба ... тука нали сведки се 

казват... 

(8) Първо трябва да се махнат вратите и след това да се боядисат 

футрите със зарохак. 

В пример (6) се появява ситуационна езикова липса. 

Говорещият в момента е забравил точната дума на майчиния си език, 

но това не означава, че не знае как се казва. Това личи от по-

нататъшния разговор, когато информаторът използва българския 

превод на думата – „записан”, вместо „уведен”.  
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Пример (7) е възможно да се определи както с временна езикова 

липса, така и с постоянна. Възможно е говорещият (25-годишна жена, 

мигрирала със семейството си на 12-годишна възраст) да не е запознат 

с българската дума, която се свързва със сватбения обичай.  

В пример (8) лексикалните интерференции „футри” и „зарохак” 

са навлезли в езика на говорещия в чуждоезикова среда и са свързани 

с професията, упражнявана там. При желание от страна на 

събеседника да обясни или преведе тези думи на български, 

говорещият казва, че няма понятие как точно се превеждат и какъв е 

българския им еквивалент, защото никога не ги е използвал на 

български език.  

Езиковите липси могат да се дължат и на различни 

психологически състояния – влошено здравно състояние, силни 

емоции, стрес, умора, липса на концентрация и др.  

(9) Хиби им // техническо съвършенство 

В пример (9) говорещият вероятно забелязва интерференцията, 

тъй като прави пауза, която обаче може да е възникнала и поради 

други причини, не само желание за автокорекция, но също така – 

неволна пауза или пауза, за да се обмисли изказването, което следва. 

Паузата може да е насочена напред към следващото изказване, с цел 

да не се прекъсва целостта на комуникативния акт.  

Понякога причините за възникването на интерференции се 

комбинират, така че не е възможно да се посочи една единствена 

причина за трансфериране на елементи от Е2 в Е1 (както е в пример 

(9), където интерференцията може да се дължи и на умора и на 

временна езикова липса.  

Възникването на интерференции по една или друга причина 

води до нарушаване на кохезията на дискурса, или интерфернциите 

представляват отклонение от нормата, което води до неразбиране на 

кода. Отклонението може да бъде вербално или невербално.  

(10) И#33: Чела сте Малкия принц? 
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ВВ: Да. 

И#33: Кимането беше на не. Така че казвайте да или не. 

Невербално отклонение от нормате има в пример (10), където 

кимането за потвърждение може да бъде изтълкувано погрешно. 

Кимането за утвърждаване е най-честото отклонение от нормата, което 

предизвиква нарушение на кохезията на дискурса. 

Пример (11) е типичен пример за нарушена кохезия на текста, 

поради вербално отклонение, което води до неразбиране. Трябва да 

имаме предвид, че българският и чешкият език за славянски езици, 

така че интерференцията на омофони е доста често явление. В пример 

(11) думата “страхотни” има антонимно значение в български и 

чешки. Употребена в контекст, от който не може да се разбере личната 

оценка на говорещия, тази лексема предизвиква нарушаване на 

смисловата цялост на изказването. След изясняване на смисъла на 

думата, става ясно, че говорещия е пренесъл думата с чешко значение, 

но приспособена към българската граматика. Или по-скоро на 

българската дума е придал значението на чешката:  

(11) A: Виждам страхотни неща 

 B: В смисъл хубави или не? 

 A: Ми страхотни... 

 B: Не, защото на чешки страхотни има негативна конотация, а 

на български – положителна 

 A: Имам предвид негативни неща... 

 

(12) И#15: В България няма чародйейници.  

ВВ: Е, от кога пък тука има чародйейници?  

И#15: Тука чародйейници е на трийсти април и вечерта се правят клади и 

се горят вещици.  

 

В пример (12) слушащият не разбира, че става впрос за ритуала 

палене на вещици. Тук липсва културна компетенция, за която 

говорвщият предполага, че е налице. 
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1.2. Справяне с интерференциите или мениджмънт на 

дискурса.  

Тъй като речта на билингвалния индивид е изпълнена с 

интерференции, които застрашават разбирането и протичането на една 

нормална комуникация дори и между индивиди с почти еднаква 

езикова компетенцив по Е2, за да запази целостта на изказването си и 

за да бъде разбран (т.е. за да не се наруши кохезията на дискурса), 

говорещият би трябвало да следи речевото си поведение. Така той 

може да управлява речта си.  

При речева проява на БЕ у респондента започват да 

функционират принципите на т.нар. simple management139. При 

интерфериране на елементи от Е2 в Е1, респондентът първо забелязва  

интерференцията (povšimnutí, note), след това идва етап на оценяване 

(hodnocení, evaluating), на решение (rozhodnutí, decision) и накрая се 

стига до имплементация или корекция (implementace или correction). 

Тези няколко етапа целят търсене на оптимално решение за най-

подходящото (съобразено със ситуацията, темата, адресанта – от 

социологическа гледна точка) и най-правилното изразяване (от 

лингвистична гледна точка), според езиковата компетенция на 

говорещия. Мениджмънтът обаче може да бъде спрян в която и да е 

фаза и да не продължи нататък. 

 

1.2.1. Запазване на кохезията на дискурса, чрез приемане на 

трансферираните елементи от Е2 (думи, фрази, изречения). 

Приемането, т.е. одобрението на интерференциите в изказването могат 

да се дължат на:  

1) незабелязване (в повечето случаи, дори когато говорещия 

твърди, че говори на чист български език, незабелязано от самия него 

в речта му се промъкват елементи или конструкции от Е2);  
                                                 
139 Неуступни 2002:436 
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2) двуезична компетенция на двамата партньори, при което и 

двамата разчитат на достатъчна езикова компетенция от страна на 

партньора, което не би нарушили целостта на разговора. Веднъж 

възприети в речта, интерференциите имат многообразен живот: могат 

да се приспособят граматично или да останат в първоначалната си 

форма. Там, където езикът позволява в повечето случаи 

интерференциите се акомодират според граматичната структура на Е1.  

Необходимо е да се отбележи, че интерференциите могат да се 

появят в речта, но тяхната поява не е задължителна (Верещагин 1967: 

128), както и не е предвидима (Хоугън 1972: 71). 

В пример (13) очевидно говорещият забелязва интерференцията, 

но не преминава към следващите фаза на мениджмънт, т.е. или 

оценява положително интерференцията и не счита за необходимо да 

коригира изказването си или не намира подходяща дума, с която да 

коригира изказването си, въпреки зададения от партньора въпрос. 

 
(13) И#11: На това му се вика zlatá řez. 

ВВ: Как му се вика? 

И#11: Zlatá řez. 

 

(14) И#3:  Това моя маител ми го каза междудругото. 

ВВ: Кой? 

И#3: Моя маител ми го каза. 

ВВ: Кой ти го е казал? 

И#3: Маитела.  

ВВ: Аха. 

И#3: Като си говорихме един ден и аз така му зададох такъв въпрос, 

нали какво му е отношението към нас. Той каза, че нямат лошо отношение. 

 

В пример (14) говорещият не е забелязал отклонението от 

нормата, т.е. навлизането на интерференцията, но партньорът в 

разговора забелязва. Последвалият въпрос цели изясняване на 
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значението на трансферираната дума, която очевидно за слушащия е 

непозната, т.е. извън езиковата му компетенция по Е2. Но говорещият 

не счита за необходимо да я обясни или преведе, а я повтаря, с което 

приема, че слушащият има достатъчна компетенция, за да я разбере.  

 

1.4.2. Запазване на кохезията на дискурса чрез мениджмънт 

на трансферираните елементи.  

За да се запази кохезията на дискурса е нужно по някакъв начин 

да се постигне разбираемост. Разбираемост може да се постигне след 

като се преработи първоначалното изказване, което съдържа 

интерференция. Но за да се стигне до мениджмънт на речевата проява 

е нужно интерференцията да бъде осъзната: 

(15) Малко като захарната... захарния памук, захарната вата исках 

да кажа. 

След осъзнаване на интерференцията се стига до мениджмънт, 

който цели запазване на кохезията на дискурса, т.е. разбираемост 

между участниците. В повечето случаи обаче говорещият не осъзнава 

интерференциите и тук е възможно да се стига до нарушаване 

кохезията на дискурса.  

При условие, че и двамата участници в комуникативното 

събитие са убедени взаимно, че притежават достатъчна езиковата 

компетенция, тогава вероятността комуникативният акт да се разпадне 

поради неразбираемост е много по-малка. Ако обаче говорещият не е 

напълно убеден или поставя под съмнение езиковата и културна 

компетентност на партньора в разговора, възможно е използването на 

няколко стратегии, чрез които да се запази целостта на диалога:  

1) установяване на разбираемостта и на достатъчната езикова и 

културна компетенция чрез т.нар. tag questions (от типа “разбираш 

ли”); 

2) корекция чрез превод на трансферираните елементи на Е1;  

3) корекция чрез обяснение на трансферираните елементи.  
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1) Tag questions или въпроси, целящи да подсигурят 

разбираемостта на изказването. Тези въпроси поддържат кохезията 

на дискурса. „Tag questions” се явяват характерна черта и при 

монолингвни прояви. Подобни въпроси като “нали”, „нали разбираш”, 

„разбираш ли”, „разбираш ли какво имам предвид” имат за цел да 

предизвикат у слушащия евентуална реакция на разбиране или 

неразбиране. Реакцията може да бъде вербална (въпрос) или 

невербална (мимика, жест). По този начин говорещия си осигурява 

непрекъснатост на изказването. Тези „tag questions”, Гупта (2006) 

нарича дискурсни частици (“discourse particles”), които функционират 

като дискурсни маркери – отбелязват неформалността на разговора. 

Трудно е да се прецени до каква степен тези дискурсни частици са 

част от идиолекта на отделния индивид и служат като маркери и до 

каква степен са използвани, за да запазят кохерентността на текста. В 

случай че говорещият ги използва като дискурсен маркер, той не 

очаква отговор от партньора в комуникативния акт. Но при условие, че 

възникнат като въпрос, целящ да осигури разбирането на изказването, 

те вече функционират като стратегия, целяща да запази 

кохерентността на текста. Това са въпроси от типа: “нали знаеш”, 

разбираш ли какво имам предвид”, „разбираш ли какво е …”. 

Използвани като въпроси, те се появяват, за да обяснят изказ, в който 

говорещият е забелязал отклонение от нормата, в нашия случай – 

интерференция от ЧЕ в речевата проява на БЕ. 

(16) Aз ще ви го кажа така: полопатицки. Знаете ли какво е 

полопатицки. Лопата знаете какво е? Полопата, това е израза полопатицки. 

(17) Това е било като ъ-ъ záležitost. Не знам как да кажа на 

български. Досещаш се ... 

(18) Става въпрос за оломоуцкия // нали // за оломоуцкото 

хейтманство // за оломоуцкия край.  

(19) И ще има на cizojazyční film (нали знаеш какво значи – 

чуждестранен филм) награди / ще им даваме на тия учители, които ни учат 
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чуждоземни / значи на учителката ни по испански, на учителя ни по 

английски... 

(20) Пича, който има магазин ме уисти... уисти... Така ли се 

казва... 

(21) Ти сама се схазуйеш... Kак се казва на български... 

(22) Да си имаш собствен дом и да си имаш собствено soukromí, 

както казват чехите. Как му се вика на български? 

(23) Обаче й викам трябва някаква пуйстка да имаме. Нали знаеш 

какво значи пуйстка? 

(24) Тя ми дава папир, се едно, че ме к(..) като отида на Буловка 

трябва да ме приемат кат все едно че с линейка са ме докарали, разбираш 

ли? 

А: Да. 

И#11: Спешно положение. 

 

В горните примери е налице използването на въпроси и 

въпросителни частици, които спомагат за запазване кохезията на 

дискурса. Такива са напр.: разбираш ли; нали знаеш какво значи ...; 

досещаш се, знаете ли какво е. 

В пример (18) говорещият търси разбиране от слушателя, 

повтаряйки фразата. При явно неразбиране, той очаква слушателят да 

го прекъсне с въпрос. След като въпрос не следва, явно, че 

интерференцията е разбрана и възприета. 

В примери (20), (21), (22) говорещият забелязва отклонението от 

нормата и се автокоригира, търсейки наименованието на БЕ. В този 

случай въпросите целят не само намиране на значението на дадена 

дума или фраза на БЕ, но и установяване дали слушателят има 

необходимата компетенция на ЧЕ, за да разбере изказването, т.е. 

говорещият не очаква непременно превод на интерференцията, а 

вероятно – потвърждение от слушателя за разбиране. 

При условие, че говорещият не е забелязал отклонението и 

следователно интерференцията в речта му не е коригирана, партньорът 
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в разговора може да прекъсне плавния ток на разговора чрез въпрос за 

изясняване на значението на трансферираната дума. (вж. пр. (15). След 

задаването на въпрос от страна на единия участник в разговора, 

другият търси стратегия за корекция като обяснява интерференцията 

или я превежда (стратегия на превод и обяснение – точка 2 и точка 3).  

(25) A: Купил съм си за гърлото – спрей и pastelky... 

 B: Какви са тия pastelky?  

 A: Бонбончета за цуцане... 

В пример (25) е явно, че говорещият е посегнал към 

трансферираната дума, защото в момента не се сеща за думата на 

български език, т.е. има моментна езикова липса.  

 

2) Превод на трансферираната дума или фраза. След като 

говорещият забележи отклонението от нормата, и оцени 

трансферирания елемент като неуместен, той прибягва до една от 

възможните стратегии – стратегия на превод от ЧЕ на БЕ. 

(26) Mакар, че някои бяха агресивни наистина, казваха ‘Ne, ne, 

nefot’te jako’, нали да не снимат. 

(27) О ка... о кей... 

(28) А другото ханливото, това, обидното. 

(29) Да, щото той трябва да се живи... преживява по някакъв 

начин... 

(30) Не, туй беше вернисаж, изложба. 

(31) Дай видлица...вилица. 

(32) Е, водката е за тебе и виното таки, също. 

(33) Там няма почти никакви tulaci, бездомници и такива работи 

(34) С брат ми като дойдохме от начало / вика поне едно трийсе 

процента трябва да схващаме, нали словенски език / дойдох нито slovo не 

разбирах ни нито нито дума, въобще 

(35) От тоя икс мак/ има един magazin (ъ-ъ-ъ) списание икс мак. 

Всички примери (26) – (35) показват автокорекция на 

изказването. Интерференцията явно е възникнала в речта заради 
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временна езикова липса или поради избора на т.нар. езиков комфорт 

(намаляване на усилията при изказването). Избраната стратегия за 

корекция е превод на думата на български език.  

Не във всички случаи е възможно самият говорещ да намери в 

речниковия си запас липсващата дума. Тогава след забелязване на 

отклонението, за да се коригира, чрез стратегия на превод, той търси 

помощ от партньора си (пример (20), (21) и (22), както и примерите 

по-долу: 

(36) A: мога да ги въртя нещата, ама то не е това чалъма чак толкоз, 

колкото да правиш хубави коктейли и тея коктейли да изглеждат добре и да 

// да са вкусни /// как се казва // да хутнат / на български? 

ВВ: Да са вкусни 

(37) И той имаше един/ един фолцваген пасат, такъв transporter (ъ-

ъ-ъ) dodávka, как се казва, мини бус, мини бус такъв малък 

(38) Аз съм в състояние да обетую моя живот, как се казва... 

(39) Как се казва sešívačka на български? 

 

В пример (36) явно партньорът в разговора е подведен от 

предишното обяснение на трансферирания лексикален елемент и 

повтаря обяснението, дадено от говорещия „да са вкусни”, вместо да 

намери точния превод (напр. „да се харесват на вкус”).  

Понякога при автокорекция говорещият, сменяйки кода, не 

осъзнава, че прави смяна между разговорен чешки език (obecná 

čeština) и книжовен чешки, а не вероятно както е имал намерение – 

между Е2 и Е1. В пример (40) може да се проследи начина на 

автокоригиране с използването на книжовния вариант реалитна 

канцелария (realitní kancelář) на мястото на разговорния вариант 

реалитка (realitka) с цел коригиране на отклонението от нормата. 

Същото объркване на кодовете може да се проследи и в пример (41), 

където говорещия сменя ударението на трансферираната дума 

хòстелите, с цел да приближи интерференцията до звученето на 

български език (вероятно по модела hòtel (чешки) - хотèлите 
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(български), където ударението в чешката дума пада върху първата 

сричка, а в българската върху втората, макар и двете думи да са 

международни и да имат един и същи (с изключение на звучното х в 

чешки) звуков състав, но различно ударение hòtel – хотèл. 

(40) Изведнъж заряза и музика и сичко (…) и си направи някакви 

реалитки // реалитна канцелария. Това е. 

(41) Първата ми работа беше в травелс хостелс. Те още 

съществуват тея – хòстелите, хостèлите. Там пък раздавах флайъри на на 

хлавни надражи:, на / на гарата.  

Търсенето на правилен и подходящ превод на Е1 е изпитание за 

билингвалния индивид в много случаи. Много често осъзнатата 

интеференция се коригира, но неправилно – пак с интерференция, този 

път неосъзната, както е в пример (42): 

(42) Тери Гилям ze sedumdesatý, зе седемдесетте години, просто 

класически негов филм.  

Понякога в едно изказване се комбинират различни стратегии, 

целящи корекция. В пример (43) говорещият забелязва отклонението, 

след като прави кратка пауза повтаря интерференцията докато търси 

точния превод на български. 

(43) Преди това, пък, преди това дйелах (ъ-ъ-ъ) дйелах – работех в 

пица Хът. 

(44) Не, вика “Vo co tam de, vo co tam de?”, за к’во става въпрос... 

(45) Но аз не напълнявам от тях, напълнявам от моите vylomeniny, 

които ги правя – изгъзици, които правя с храната. 

(46) Е тая е на фото папир, на фото такова – хартия. 

 

Освен превод на отделни думи, възможен е и превод на цели 

изказвания (пр. (44).  

Стратегията на превод от БЕ на ЧЕ възниква в моменти, когато 

говорещият смята, че компетенцията по ЧЕ на слушащия е толкова 

добра, че ще му даде по-пълна представа за смисъла на изказването, 
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отколкото самото изказване ще бъде разбрано на БЕ. По този начин се 

стига до превод на българската дума или фраза с чешка такава:  

(47) Германия всъщност на цяла Европа предлага... додава 

машини.  
(48) Устно, устно - петка  а разбиране както ми се hodí. Jak se mi 

hodí. 

В пример (47) говорешият не е сигурен в българската дума и 

затова я замества с чешката, в чието значение е сигурен. 

 

3) Обяснение на трансферираните елементи. Стратегията на 

обяснение се налага, в случай че говорещият не успее да намери от 

набора лексикални единици в паметта си точното значение на 

трансферираната дума. Тогава той прибягва до една друга широко 

разпространена стратегия – на описване на значението на 

лексикалната заемка. Недостатъчната компетенция на слушащия е 

честа причина за прибягване към стратегията на обяснение. 

Неразбирането на трансферираните елементи предизвиква въпроси от 

типа „Какво е…” от страна на слушащия. Говорещият, който явно е 

трансферирал дадения езиков елемент поради временна езикова липса, 

в момента не може да намери точния превод и затова търси друга 

стратегия за поддържане смисловата цялост на разговора, а именно 

чрез обяснение (пример (49).  

(49) A: Намерих страхотен lis за ovoce. 

 B: Kакво е това? 

A: Mи / presovač / tank / не знам / нещо, което измачква сок от 

плодове, професионални барови на страхотна цена... 

 

(50) Ми такава е dohoda o provedení... ми такива са законите тука. 

(...)  Това е dohoda o provedení práce. То може да е jednorázovej výkon. 

Просто нещо като примерно... 
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В пример (50) говорещият осъзнава използването на ЧЕ в 

речевата си проява на БЕ и затова веднага превключва кода, без обаче 

да преведе казаното на ЧЕ. Липсата на еквивалентен превод на БЕ кара 

говорещият да се опита да обясни изказването си. 
 

(51) А: Какво е това 

Б: Печени такива сезамови...бе, не знам как е на български  

А: Ммм 

Б: То е горещо 

ВВ: Сезамови като ядки 

А: Тенкю 

Б: Piniový oříšky. Ама как беше на български...  

ВВ: Piňа какво е? Piňа не е ли ананас? 

Б: На чешки е. Piňа е ананас, обаче не са ананасови. 

(52) Не знам, ти си била, колко ти е? Колко си голяма? Колко си 

годишна? 

 

В пример (51) всички участници в разговора търсят превод или 

обяснение на дадено наименование, но се оказва, че нито един от тях 

не знае наименованието на БЕ, както и никой не може да го обясни. 

В пример (52) откриваме три въпроса, целящи 1 отговор. 

Говорещият не е сигурен кой от вариантите е разбираем на БЕ и затова 

задава три варианта на един и същи въпрос, като два от тях (Колко си 

голяма? Колко си годишна?) са разбираеми на БЕ, а първият е 

буквален превод от ЧЕ (колко ти е? – kolik ti je?). 
 

(53) И#6: Прости, простовати. 

ВВ: Прости? 

И#6: Аха. Прости, не спрости. Прости като йеднодухи.  

 

В пример (53) говорещият пояснява с чешките значения на 

думата, а не с българските, напр. прост като простак или прост като 

обикновен.  
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(54) Дръж ми палци да седат козите утре. Овцете де. 

ВВ: Да седат ли? 

И#11: Начи... начи съм мислила. 

ВВ: Моля? Да седат ли каза? 

И#11: Да излезнат добре. Значи слушай ме сега. 

 

В пример (54) интерференцията се дължи на омофония, която е 

често срещано явление при близкородствени езици.  

 

Корекция и автокорекция 

Освен автокорекция, при нарушаване на разбираемостта е 

възможно слушащият да коригира говорещия. Тогава 

интерференцията е приета за грешка или грубо отклонение от нормата, 

което партньорът оценява отрицателно, затова коригира (пр. (55). 

 

(55) ВВ: Какво ти трябва в момента? Básnička? 

Б: Или, или такова... básnická sbírka или roman. 

ВВ: Не рóман, а ромáн! 

Б: Да, ромáаан... 

ВВ: Не ти трябва Roman. 

 

(56) Викам там ще си хвърляте ва... / цигарите. 

 

Пример (56) показва автокорекция. Говорещият започва думата 

на ЧЕ – ва..., като иска да каже „вайглите”, но много бързо коригира 

изказването си, превеждайки го на БЕ. 

Възможно е да не се стигне до корекция или автокорекция, 

въпреки осъзнаването на интерференцията: 
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(57) И да видиш веднага: „Ама да не сте бременна, да не сте пила 

предната вечер алкохол, че сега да имате коцо// коцовина?” Тя не може да 

седи разбираш ли права, й е лошо, те я питат дали няма коцовина. 

 

(58) Хиби им  // техническо съвършенство. 

 

В пример (58) информаторът преценява, че интерферираната 

лексема е разбираема за останалите слушащи, затова, въпреки че 

осъзнава интерференцията, не търси превод или обяснение, а 

продължава изказването си след много малка пауза. Същото се случва 

и в пример (57), където авторът на изказването осъзнава 

интерференцията, спира за момент, решавайки дали да се коригира и 

продължава изказването си без корекция. 

 

2. Превключване на кода. Превключването на кода (Code-

switching) като явление, присъщо на билингвизма се отнася за всички 

видове двуезични индивиди. Ако се съобразим с теорията на Гросжaн 

(1982:145-157) ще трябва да приемем, че превключването на кодовете 

включва трансфериране на думи, фрази и изречения от един език на 

друг, така както е показано в пример (59). Всички лексикални 

елементи, отбелязани с курсив според теорията на Гросжaн са 

превключване на кода: 

(59) Те ги използват и за černoh, така като негър. По-често съм го 

чувал като негър. Maka jako негър, а, černoh. А, и като bulhar съм го чувал. 

Кво да ти кажа // ъ-ъ-ъ Maka jako bulhar, щото българите са работлив народ, 

пък тука всички гледат само да се скътават и ей така и затова може би 

чехите имат такава поговорка чехите Maka jako bulhar, защото българите 

наистина работят, не си веят байрака само.  

Но ние бихме искали да разграничим трансфера на думи, фрази 

и цели изречения. За това трансферът на думи, фонеми и морфеми ще 

приемем за граматична или лексикална интерференция, така както 

Вайнрайх (1968:1) я обяснява. Трансферирането на фрази и изречения 
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ще приемем за превключване на кода. В пример (59) трансферирането 

на отделни думи (černoh, bulhar) е интерференция, а трансферът на 

фраза или изречение (Maka jako bulhar) приемаме за превключване на 

кода. 

По този начин обосновано, може да се допусне, че в разговори 

между себе си билингвалните индивиди от 1-во поколение много по-

рядко сменят кода или превключват кода отколкото билингвалните 

индивиди от 2-ро поколение. Но в речта на 1-во поколение 

изобилстват интерференции, тъй като за тях е много по-трудно да 

разграничават кодовете, отколкото имигрантите 2-ро поколене, които 

са израснали в повечето случаи като координирани билингви 

(coordinate bilinguals) (Хоугън 1987; Маки 1971). Въпреки че Е2 никога 

не бива научен до съвършенство (Адлер 1977), в речта на индивида от 

първо поколение се среща превключване на кода, което говори, че 

двуезичният индивид черпи от двете езикови системи. Но водейки 

разговор с 2-ро и 3-то поколение имигрант, той не само може да 

превключва между кодовете, но ще смени кода, ако е необходимо, за 

да се приспособи към речта на партньора в разговора140. Както вече 

споменахме, след определен период от време, прекаран в чуждоезична 

среда имигрантът постига продуктивна компетенция в Е2, която му 

позволява да продължи разговора, използвайки другия код. Точно този 

факт оправдава превключването на кода при имигрантите от второ 

поколение, израснали в чужда езикова среда. Смесването на кодовете 

при първо поколение може да се дължи на стилистична промяна в 

речта им, което се приема и като смяна на стиловете, която може да 

възникне и при превключването между отделните варианти на един и 

същи език. 
                                                 
140 Това приспособяване към речта на другия партньор, за да се улесни комуникацията и да 
се запази кохезията на дискурса се разглежда като Теория на комуникативната акомодация 
(САТ – Communication Accomodation Theory)   “CAT was developed partly as a counterpoint to 
the sociolinguistic tradition of explaining the code‐switching strictly  in terms of  language norms 
determining who  speaks what  to whom  and when. Without  ignoring  normative  factors,  CAT 
sought to account for language use in terms of interlocutors’ motives, attitudes, perceptions and 
group loyalties in a broad range of experimental and applied settings” (Language 2007:36) 
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Ще посочим няколко примера, които показват превключване на 

кода при речеви прояви на БЕ. Следващите изказвания обясняват 

причините за превключване на кода, според начина, по който ги 

обяснява Гросжан (1982:152), а именно:  

1) продължаване на изказването (комуникацията продължава на 

езика, използван в предишното изказване);  

2) самоцитиране и цитиране 

 

В пример (60) превключването на кодовете се обяснява с 

продължаване разговора на езика, използван в предишното 

изказване: 

(60) Zrovna tu damu s kterou jste mluvili (очевидно говорещият се е 

объркал, защото той самият е говорил току-що с дамата). Ona tady slavila 

své narozeniny a opravdu byli tam zastupce a jeji přatele a tak různoroda 

společnost //ааа пардон, преминах в друг език, без да искам. 

Говорещият разговаря по телефона и след като приключва 

разговора си и затваря телефона, той продължава да говори на езика, 

който е използвал при телефонния разговор – ЧЕ, въпреки, че 

разговорът, който водим е на БЕ. Гросжан нарича тази практика на 

превключване на кодовете triggering (пускане, от trigger – натискам 

спусък).  

Следващият пример е също пример за продължаване 

разговора на езика, използван в предишното изказване, с тази 

разлика, че в (60) въвеждащата част на чужд език е цял разговор, а в 

(61) въвеждането става чрез една фраза: 

(61) Макар, че някои бяха агресивни наистина, казваха „Ne, ne ne 

ne, nefot’te jako”, нали да не снимат. И аз им превеждах, нали, тука викам 

недей нали, щото са агресивни. 

В (61) респондентът разказва за България, за циганско гето в 

Пловдив, където е придружавал двама чешки репортери. Tози пример 

може да се приеме и за цитиране, въпреки че фразата е на ЧЕ, а 

всъщност е произнесена от български роми на БЕ.  
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Цитиране е пример (62), където говорещият предава изказване 

на трето лице, участващо в другия дискурс. 

(62) И съм направила ризото, сложила съм две чинийки и съм 

насипала. И така подавам на малката, голямата още не беше дошла. И тя 

веднага: Valeria má víc. 

(63) В.В.: Нали си чувал поговорката Dře jako Bulhar? 

            И#35: Neexistuje. 

            В.В.: Хм? Neexistuje? 

            И#35: Не. Не е права тъз поговорка.  

В пример (63) превключването на кода веднъж е предизвикано 

от използването на чешка фраза: „Нали си чувал поговорката Dře jako 

Bulhar? B: Neexistuje.” В следващата реплика „Хм? Neexistuje?” 

авторът цитира или повтаря репликата на респондента.  

Пример (64) представлява самоцитиране. Разговорът се води на 

български език, а говорещата пресъздава разговор, който е водила с 

внучката си – 3-то поколение, говореща явно ЧЕ много по-добре, 

отколкото БЕ: 

(64) Аз на мойта внучка обяснявам Všechno je tak jak je, málokdy jak 

člověk chce. 

Очевидно, че говорещата използва ЧЕ докато води разговор с 

внучката си. В нашия разговор тя цитира сама себе си, без да 

забележи, че превключва кодовете. Тя не се чувства и неудобно от 

факта, че в началото на разговора ни, укорява българските имигранти 

за това, че не само че не успяват да научат добре чешки, но забравят 

родния си език.  

 

(65) И аз трябваше да бъда с малката. Викам „Искаш ли локум?”. 

„Já to nemam rada. Аз това не гу ям“ Викам яла ли си го некога – не. Викам 

откъде накъде знаеш, че не го обичаш. „Ами така.” Викам добре, аз ще си 

дам към кафето. Pelichám jako slepice. Аз ще си дам към кафето, на тебе бих 

ти дала само малко.  
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Ако погледнем примери (61, 62, 64, 65) не само от лингвистична 

гледна точка, ще забележим, че превключването на кода в някои 

случаи означава връщане или превключване или цитиране на друг 

дискурс. Ако се загледаме, ще забележим, че превключването на кода 

е свързано главно с промяна на мисленето за отделното събитие. 

Наблюдава се също така и трудност при връщане към първоначалния 

код, на който се води разговора.  

(66) А пък тоя курсовия ми вика: No tydlety korálky, ty se mi zdá 

takový moc, jako moc (Н).... 

Подобен пример (66) се явява ситуация, при която говорещият 

не може да излезе от дискурса, воден на ЧЕ, въпреки че 

комуникацията изисква или превод на разговора или преразказване, но 

на БЕ.  

Ситуацията, описана по-долу, потвърждава трудното излизане 

от дискурса, за който се разказва: Разговорът се провежда в 

неформална обстановка – кафене, където се запознавам за първи път с 

български имигрант, първо поколение. Разговорът се води на БЕ. 

Другият участник в разговора обаче започва да говори на ЧЕ всеки 

път, когато гледа наоколо, а не към мен. Той признава, че не е говорил 

БЕ от дълго време, така че не му е лесно да излезе от чешкия дискурс 

и да навлезе в българския. Аз се явявам единствената причина, която 

го връща към използването на БЕ в чешка езикова среда. Тази 

ситуация не е естествена за респондента, тъй като комуникацията му в 

неформална обстановка, както разбирам по-късно от разговора, се 

води предимно на ЧЕ с чешки приятели и колеги.  

 Пример номер (61) също може да се приеме като трудност за 

промяна на кода или за връщане към езика, на който се води 

разговора, а именно БЕ. При звънването на телефона говорещият 

навлиза в чуждия дискурс, което предизвиква мислене на ЧЕ. След 

като затваря телефона той се намира все още в дискурс, изискващ 

използването на ЧЕ за комуникация. Очевидно говорещият не 
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забелязва това и затова прави цяло изказване на ЧЕ. Тази практика той 

счита за неуместна и затова се извинява за нея. 

В примери (64) и (65) говорещата мислено се премества в 

чуждия дискурс – различна социална ситуация и комуникативно 

събитие, което включва друг език, други участници в разговора и 

друга тема на разговора. В чуждия дискурс говорещата разговаря с 

внучката си, на чужд език и при други условия. Този дискурс се 

вклинява в родния дискурс със специфичната си характеристика – 

езикът, използван за комуникация – ЧЕ.  

В пример (65) можем да видим две различни практики на 

превключване на кода. И двете се дължат на цитиране на дискурса 

Първото превключване на кода („Já to nemam rada. Аз това не гу ям“) 

е съзнателно, тъй като цели показването и въвеждането на другия 

дискурс (дори изказът е преведен след това), а второто превключване 

на кода е несъзнателно („Pelichám jako slepice”). Това вклиняване 

нарушава кохезията на родния дискурса.  

(67) Както Айнщайн е казал – всеки има право да бъде луд. Každý 

má právo být praštěný. Nebo blázen, blázen. Každý má právo býti blázen. Aaa 

můj dovětek je, že nesmíš chodit po stopy. 

Пример (67) е интересен, тъй като представлява превод от БЕ на 

ЧЕ. Авторът е преценил, че преводът на ЧЕ ще способства 

разбирането на изказването, но този превод коства по-нататък 

превключване на кода и цялото последващо изказване е произнесено 

на ЧЕ. 

Въвеждането в другия код или превключването на кода може да 

се дължи не на цяла фраза или изречение, а само на една дума:  

(68) Подгонено е стадо super megatonových velryb.  

Думата стадо в (68) провокира използването на падеж и 

съответно преминаването от БЕ на ЧЕ, тъй като в езиковата система на 

ЧЕ отношенията между частите на речта се изразяват синтетично.  
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IV. Заключение 

Дотук разгледахме българската общност като речева общност с 

всичките социолингвистически характеристики на членовете й. 

Описахме виталността на БЕ в чешка езикова среда, т.е. нивото на 

компетенция и домените на употреба, езиците за комуникация, както и 

речевото поведение на българите в ЧР. 

От чисто социолингвистическа гледна точка, разгледахме 

начините на възникване на влиянията от ЧЕ на БЕ, както и тяхното 

управление от говорещия, т.е. как се справя говорещият с тях. 

Следващата ни цел е да разберм при какви условия се случват 

интерференциите, когато става въпрос за два близкородствени езика. 

След като изяснихме социолингвистичните фактори, необходими за 

проникването на интерференции на Е2 в Е1, ще направим и 

лингвистичен разбор на тези интерференции и ще се опитаме да 

открием слабите места в системата, най-податливи на интерференции.  
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ПЕТА ЧАСТ 

Лингвистичен анализ на езика на българите в Чехия 

 

I. Увод 

Целта на нашето изследване е да открие елементи на 

интерференция (влияние) в ситуация на билингвизъм, при която в 

майчиния език на говорещия се установява проникване на 

интерференции от чуждия език. Е1141 (първи/майчин/роден език, или 

езикът, който е научен първи) влияе в голяма степен при усвояването 

на Е2 (или втори/чужд език), тъй като индивидът пренася готови, 

заучени граматични конструкции и лексеми в Е2. В нашия интерес 

обаче попада обратното влияние – от Е2 (или втори/чужд език) върху 

Е1 (първи/майчин/роден език).  

Отговор на въпросите защо и как, при какви условия се появява 

тази интерференция на чужди елементи дава част IV – 

Социолингвистичен анализ на речевото поведение на българите в 

Чехия. Лингвистичният анализ дава отговори единствено от 

лингвистична гледна точка, т.е. как чуждите елементи проникват на 

чисто езиково ниво в Е1, как се приспособяват, къде са най-слабите 

места в езиковата структура, които позволяват подобно проникване и 

евентуално какви са езиковите фактори, които позволяват подобно 

влияние.  

Ако приемем, че структурата на Е1 е стабилна, а структурата на 

Е2 е тепърва изграждаща се и подлежаща на интерференции, то 

влиянието от Е1 към Е2 е логично на база на езиковата структура 

(лексикология, фонетика, морфология, словообразуване, синтаксис). 

Това влияние от Е1 към Е2 се счита за грешка в езика/речта. 

Обратното влияние обаче не може да се счете за грешка, а за 

интерференция, т.е. слабо място, където въз основа на една или друга 

                                                 
141  За  това  кой  език  приемаме  за  Е1  и  кой  за  Е2  в  изследването  виж  част  I –  Теоретична 
рамка,  т. 5. – Майчин език и чужд език 
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социолингвистична причина езиковата структура на Е1 се е пропукала 

и е допуснала влияние от Е2.  

Ще открием, че интерференции са възможни на всяко едно 

езиково ниво, но в някои нива (лексикология, словообразуване) те са 

по-силно изявени, отколкото в други (фонетика, синтаксис). 

Интересно е да проследим как се отразява контакта между БЕ и 

ЧЕ – два генетично родствени езика, произхождащи от едно езиково 

семейство, но типологично различни – аналитичен и синтетеичен. 

Балканският езиков съюз – повлиява на българския език до такава 

степен, че от синтетичен той се превръща в аналитичен. При 

изследване на речта на билингвите в чешко-българските езикови 

контакти е налице обратното явление, т.е. от процеси водещи от 

аналитизъм към синтетизъм или връщане към архаични форми на 

езика.   

 В интерес и на българските и на чешките езиковеди е 

изследването на подобен тип интерференции. До момента са 

направено проучвания в областта на лексокологията, т.е. 

интерферирането на думи и изрази от ЧЕ в БЕ142, тяхната промяна и 

адаптация.  

 

II. Езикова норма 

Езиковата разновидност използвана от респондентите, 

участвали в проучването е разговорен вариант на българския 

книжовен език или т.нар. разговорна реч143 (РР); Разговорната реч е 

най-естественият начин за устната комуникация за  носителите на 

един книжовен език, който зависи от много екстралингвистични 

                                                 
142 Виж напр. Карастойчева 1994, Гладкова 1998. 
143  Вариантите  на  езика,  с  които  се  характеризира  българската  съвременна  езикова 
ситуация са разделени според няколко признака: териториално (диалекти, интердиалекти, 
градска  реч,  мезолекти);  социално  (сленг,  аргот);  според  дихотомията  престижност‐
непрестижност (книжовен език и разговорна реч); За разлика от чешката езикова ситуация, 
най‐говореният вариант е разговорният вариант на книжовния език или т.нар. разговорна 
реч. В чешки език това е т.нар. obecná čeština. 
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фактори144. Разговорната реч е също така постоянно развиваща се 

система, която трудно би могла да се нормира, тъй като непрекъснато 

се мени и е зависима от екстралингвистични фактори, обуславящи 

самия акт на речевото събитие.  

Въпреки всичко всеки езиков вариант има своя норма и 

отклонението от тази норма се приема по различен начин (може да 

бъде стилово и семантично немаркирана, може да изразява 

нетематизирани значения145, напр. хумор, ирония, осъждане, 

склонност и др. или да сигнализира за социалните характеристики на 

говорещия, в нашия случай непълно познаване на нормата, което е 

типично за изучаващия чужд език). Описанието на разговорния 

вариант на БКЕ (български книжовен език) обаче до момента не е 

достатъчно добре проучено146. 

Ако приемем, че езикът (езиковата система) се експонира в 

речта147, можем да търсим нормата в книжовния вариант на даден 

език. За норма, от която ще изхождаме и на базата, на която ще търсим 

примери и ще вадим заключения, ще използваме нормата на БКЕ148. В 

                                                 
144Срав.  Земская  1981:  53:  „Итак,  РР  (разговорната  реч,  бел.  моя)  –  это  естественное, 
найболее  обычное  средство  общения  между  носителями  литературного  языка  в 
определенных  экстралингвистических  условиях  (сфере  непринужденного  личного 
общения”.  
145  Виж  Стари  1995:  65:  „Součásti mluvní  činnosti  uživatelů  jazyka  je,  že mluvčí  zaujímají  k 
předmětu  svého mluvení určité postoje.  Ty poznamenávají  i  výběr  vyjadřovacích prostředků  v 
komunikaci  užívaných.  Takto  jazykové  prostředky  mohou  vypovídat  o  postojích  mluvčího  k 
předmětu  komunikace,  aniž  by  tyto postoje  byly  v  komunikaci  tematizovány,  tj.  staly  se  jejím 
předmětem. Postoje takto vyjadřované mohou být přitom úmyslným výrazem postojů mluvčího, 
stejně  jako mohou nacházet svůj původ ve vžitých, více méně zautomatizovaných vyjadřovacích 
(a postojových) schématech.“ 
146 Виж Гладкова‐Ликоманова 2002: 133 
147 Виж Хаузенблас (1961:313‐325): „přesto se vytvořila pevná tradice, podle níž se mluvená řeč 
přijímá   a posuzuje na pozadí  jazyka psaného, a proto se v mluveném  jazyce uplatňují kategorie 
jazyka psaného“. (цитирано от J. Vachek, Psaný jazyk a pravopis, Řeč a sloh, Praha 1942, с. 231‐
306.); Много странно, по‐новото е цитирано в по‐старото? 
148  Срав.  Виденов  1990:  220:  „Нормата  отразява  стабилизиралите  се  речеви  варианти, 
наложили  се  над  останалите  в  свободната  конкуренция,  предоставена  им  от  узуалното 
развитие  и  социалния  вкус.“  И  по‐нататък:  „Индивидът  наследява  и  усвоявеа  обществен 
опит  в  конкретна  социална  среда,  за  да  бъде  пълноценен  именно  в  нея:  средата, 
предавайки  своя  опит,  предава  и  съответните  норми“.  (1990:  222);  Виж  също  Гладкова‐
Ликоманова 2002: 133n: „Норма РР (разговорная речь – pozn. moje) в историческом порядке 
формируется  раньше,  выбором  типичного,  нормального  набора  средств  через  узус 
(нормализацией  узуса);  Создание  этой  нормы  происходит  органично,  спонтанно, 
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този случай ще използваме за база последната българска граматика 

Съвременен български език149. Но също така ще изхождам и от 

нормите на собствения си идиолект и от познаването на разговорния 

вариант на БКЕ. За оценяване на интерференциите от ЧЕ ще 

изхождаме от Наръчник по чешка граматика150. Тази граматика ще ни 

бъде напълно достатъчна за описанието на лексикалните 

интерференции, но все пак за по-комплексно описание ще трябва да 

изхождаме от описанието на всекидневния вариант на ЧЕ или т. нар. 

obecná čeština. Също така и при двата езика трябва да имаме предвид 

както връзката между книжовен и некнижовен вариант на езика, така и 

връзката между устна и писмена форма.  

 

III. Граматичен анализ на интерференциите 

На основата на езиков анализ на събраните идиолекти е 

възможно да се покаже в какви езикови сегменти интерференциите от 

Е2 към Е1 се проявяват най-силно и в кои – най-слабо, т.е. в кои 

езикови равнища езиковата система се оказва резистентна и в кои 

езикови равнища податлива към влияния от чуждия език.   

След проучване на събраните материали можем да докажем, че 

езиковото ниво, което е най-нестабилно и пропускливо откъм влияние 

на Е2 е лексиката. Следват словообразуването, морфологията, 

синтаксиса и най-накрая – фонетиката151(виж табл. 5). 

 

 

                                                                                                                                      
учитывается коммуникативная выгодность, фреквентность, конситуативность” и по‐нататък: 
“...  для  участников  в  коммуникации  она  остается  субъективной  категорией  личного 
языкового опыта. Норма РР – практически имплицитна для носителей языка и не подлежит 
изучению по книгам...” 
149  Съвременен  български  език:  Бояджиев,  Т.  –    Куцаров,  И.  –  Пенчев,  И.:  Съвременен 
български език. ИК „Петър Берон“, София 1998. 
150Příruční mluvnice  češtiny:  Karlík,  P.  –  Nekula, M.  –  Rusínová,  Zd.  (eds):  Příruční mluvnice 
češtiny, Nakl. Lidové Noviny, Brno 2003.  
151 Тук пак трябва да споменем, че направените изводи касаят два близкородствени езика в 
контакт. Възможно е други езици, които не са близки, а напротив – са структурно далечни 
да са резистентни в други езикови равнища. 
 

207 
 



Езиково 
равнище 

Лексико-
логия 

Слово- 
образуване Морфология Синтаксис Фонетика 

Проникване на 
интерференции 
от Е2→Е1 

Най-високо Високо Средно Ниско Най-ниско 

Резистентност 
към 
интерференции 

Най-ниска Ниска Средна Висока Най-висока 

         Табл. 5 

Проникването на чужди елементи от Е2 в речевата проява на Е1 

е следствие не само от нивото на резистентност на дадено езиково 

равнище, но и от естеството на междуезиковия контакт (интензивност, 

продължителност на контакта) при всеки отделен индивид. Оказва се, 

че на различните езикови равнища се откриват различно количество 

интерференции. За това какъв обем интерференции навлизат в едно 

граматическо ниво оказва влияние начинът, по който е придобита 

компетенцията на Е2. Резистентността на езиковите равнища зависи от 

постепенното овладяване на системата на Е2, т.е. на постепенното 

формиране на лексикона и на граматичните правила на Е2 (т.е. първо 

се овладява лексиката, след това начинът на формиране на 

лексикалните елементи, следва овладяване на граматичните 

конструкции, синтаксиса и фонетиката). Овладяването на дадено 

езиково равнище на Е2 дава възможност за навлизането на 

интерференции на същото равнище. И тук трябва да не забравяме, че 

процесът на овладяване на Е2 е повлиян от близката родственост на 

двата езика. При тази постепенност на овладяване на езиковите 

равнища в речта на говорещия, който владее Е2 само на лексикално 

ниво, не очакваме да срещнем интерференции в граматично 

отношение (на ниво морфология) (виж Табл. 6). 

Овладяването на Е2 става в строга последователност: лексика → 

словообразуване → синтаксис → морфология → фонетика. Ако за 

определено време се овладява определено езиково ниво, то дължината 

на престоя в чуждоезикова среда и интензивността на контакта между 

двете езикови системи Е1 и Е2 правят възможна, но не задължителна 
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появата на интерференции от Е2 в Е1. Овладяването на различните 

езикови равнище е и последователно и едновременно, което означава, 

че индивидът придобива едновременно компетенция на всички 

езикови равнища, но овладяването й е постепен процес (т.е. при 

овладяването на лексикона, индивидът неизменно получава 

компетенция и по словообразуване, морфология, синтаксис и 

фонетика, но тяхното овладяване е на следващи етапи). С 

преминаването към всеки следващ етап се увеличава възможността за 

по-пълноценна комуникация.  

 

Условия за 
проникване на 
интерференция в 
област: 

Лексико-
логия 

Слово-
образуване Морфология Синтаксис Фонетика

Продължителност 
и интезитет на 
междуезиковия 
контакт 

Най-
ниски Ниски Средни Високи Най-

високи 

Проникване на 
интерференции 

Най-
високо Високо Средно Ниско Най-

ниско 
        Табл. 6 

(1) За говорещия, който се запознава с чуждата реч, първият 

контакт се осъществява на лексикално ниво. Придобиването на 

компетенция по Е2 започва с разграничаване на лексикалните единици 

и възможност за използването им при комуникация, т.е. при най-малък 

престой и интезитет на контакт между езиците, е налице овладяването 

на Е2 на лексикално ниво, което съответно прави възможни 

интерференциите от Е2 в Е1 точно на това граматическо равнище. 

Въпреки че с течение на времето придобитата компетенция по Е2 се 

увеличава (при запазване на същите условия, при която е придобита), 

не можем да кажем, че е възможно и увеличаване на интерференциите 

на това езиково ниво, предвид факта, че всеки индивид използва 

ограничен брой лексикални единици за изразяване в ежедневието си. 

Т.е. след достигането на едно определено ниво на компетенция, при 

което е налице набор от средстав, достатъчни за изразяване в 
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ежедневието, не можем да очакваме, че количеството на 

интерференции ще расте пропорционално на придобиването на 

допълнителна компетенция на лексикално равнище.  

След придобиване на лексикална компетентност по Е2, 

двуезичният индивид започва да се запознава и с устойчиви 

словосъчетания и фраземи, които използва в речта си на Е2. Заучените 

цели фрази и изрази могат да навлязат в речевата му проява на Е1 

несъзнателно или напълно съзнателно, изразявайки по този начин 

непреводими или трудно преводими от Е2 на Е1 фрази. 

(2) След (и по време на) овладяване на най-използвания 

лексикон, достатъчен за първоначална комуникация, индивидът 

придобива компетенция за образуването на думите на Е2 и постепенно 

започва да овладява и това езиково равнище, което от своя страна му 

дава възможност за по-пълноценна комуникация. Извличането на 

няколко деривата от един корен е най-достъпният начин за 

увеличаване на лексикалната компетенция при сблъсъка с Е2. При 

овладяване на словообразуването на Е2 е възможно както 

проникването на словообразувателни елементи (афикси и суфикси), 

така и пренасянето на словообраувателни модели от Е2 в Е1.  

 (3) Интерференциите на ниво формална морфология се дължат 

на придобиването на граматична компетенция по Е2. След 

разграничаването на морфологичните особености и овладяване на 

чуждата граматика е възможно интерферирането на граматични 

конструкции от Е2 в Е1. Интерферирането на моргологично ниво 

показва много интензивен контакт между двата езика и вклиняване на 

граматични конструкции от Е2 в Е1 (което не е равносилно на високо 

ниво на компетенция по Е2). При условие, че двата езика са 

типологично различни, интерферирането на граматични конструкции 

от Е2 в Е1 би означавало само разрушаване на езиковата система на Е1 

на определени „слаби” места и проникване на граматични 

интерференции, трайно установили се в Е2. 
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(4) Запознаването със строежа на изречението и словореда на 

Е2, като част от синтактичното езиково равнище е следващият етап от 

придобиване на езикова компетенция по Е2. Според излседвания 

материал  интерферирането на фраземи и устойчиви словосъчетания е 

възможно при достигането на определено ниво на компетенция по Е2. 

Относно словореда, въпреки налични доказателства от събрания 

материал не се намемаме да търсим и доказваме интерференции от Е2 

в Е1 (предвид свободния словоред и в двата езика, както и липсата на 

квантитативни проучвания по тази тема, на които можем да се опрем); 

Затова интерференциите на синтактично ниво ще приемем, че са на 

база интерфериране на цели конструкции, типични за Е2, в Е1. 

(5) Овладяването на фонетиката се оказва най-трудно за 

индивида и затова интерференциите на това езиково равнище е 

възможно да настъпят едва след продължителен и интензивен 

междуезиков контакт. Гласовият апарат се формира до седемгодишна 

възраст при децата. До тази възраст децата имат възможност да 

наподобят всички звуци, но постепенно се ограничават до звуците, 

използвани в Е1. След оформянето на гласовия апарат е трудно 

адаптирането към чуждоезикови звуци, но е възможно. Обратното 

влияние на чужди звуци от Е2 в Е1 също е възможно, но трудно 

проследимо. Освен пренасянето на звуци, индивидът може да пренесе 

и мелодиката на езика. „Чуването” на Е2 е въпрос и на музикалност, 

т.е. едни индивиди чуват по-добре и могат по-лесно да интерферират 

звуците и мелодията на Е2 в Е1, докато при други – това е трудно 

осъществимо. При това езиково равнище продължителността на 

престоя и интензитета на контакт между езиците не е релевантна.  

В тази последователност на езиковите равнища ще разгледаме и 

интерференциите, които проникват в Е1 от Е2. 

 

 

 

211 
 



Описание на примерите: 

В посочените по-долу примери ще отбележим с различно 

форматиране на текста интересуващите ни части. С курсив ще бъдат 

означени частите на речта, които ще анализираме. Самата характерна 

особеност ще бъде отбелязана в получер. В скоби или зад знака x  ще 

въведем предполагаемия израз, който не е повлиян от интерференция 

и както би трябвало да звучи на БЕ. Думите, произнесени с българско 

произношение са записани на кирилица, докато ясното чешко 

произношение е записано на латиница. Под чешко или българско 

произношение имаме предвид преди всичко мястото на ударението и 

редукцията на вокалите в неударени позиции на български език, 

респективно дължината на гласните на ЧЕ. В правописа се стараем да 

се придържаме към принципите и правилата на чешкия и българския 

правопис. Трябва да отбележим обаче, че не винаги е възможно да се 

различат двете произношения. 
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1. Лексикология и фразеология 

- Като знам как сте си приказвали… 

- На чешки, чешко-български. Е така. Ještě horší niž сега.  

- Ještě horší když сега. 

- Niž сега.  

 

Както вече споменахме интерферирането на лексикални 

елементи от Е2 в Е1 е най-разпространеното влияние на Е2 в речевите 

прояви на Е1. За описанието на лексикалните интерференции ще си 

служим със следните речници: чешки – Речник на книжовния чешки 

език 1994 (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Filipec, J. (hl. 

red.), Academia, Praha 1994. ) и български – Речник на новите думи 

1999 (Речник на новите думи в съвременния български език,  

Бонджолова, В. – А. Петкова (съст.),  Слово, Велико Търново 1999) и 

Словообразувателен речник 1999 (Словообразувателен речник на 

съвременния български книжовен език, Пенчев, И (ред.), Академично 

дружество „Проф. Марин Дринов”, София 1999). 

Интерференциите на чешки лексикални елементи в речта на 

българскоговорящите  ще разглдаме от три различни ъгъла.  

(1) Първо ше обясним как чуждите елементи навлизат в 

майчиния език. Според начина, покойто се интерферират ще разделим 

чешките елементи в БЕ на: (1) немодифицирани (цитатови лексеми); 

(2) модифицирани (заемки) и (3) частично модифицирани (калки);  

(2) След това ще опишем интерференцията на лексикални 

елементи на езиково ниво, т.е. като речникови единици. Затова ще 

разделим интерференциите на: (1) разговорна лексика; (2) 

терминология; (3) интернационализми; и (4) реалии.   

(3) Най-накрая ще разясним интерференциите от гледна точка 

на взаимоотношенията между форма и смисъл. По този начин ще 

отделим три типа интерференции: (1) еднаквост на смисъл и форма в 
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двата езика; (2) разлика при формата и/или смисъла; (3) подобност на 

формите и разлика в смисъла. 

 

 

1.1. Лексикални и фразеологични нтерференции според 

начина на навлизане в майчиния език. Както вече споменахме по 

три начина могат да бъдат интерферирани чужди лексикални елементи 

в майчиния език. По надолу ще разгледаме дали и какви промени 

търпят интерференциите от Е2 в Е1.   

1.1.1. Цитатови лексеми и фраземи (т.нар. немодифицирани 

бохемизми).  

За цитатови лексеми и фраземи ще приемем всички чужди 

елементи, интерферирани от Е2 в Е1, без каквато и да е промяна на 

морфологично ниво. Фонетично приспособените единици (с липсващи 

дължини, побългарено произношение на съгласните ř, h), но 

морфологично незасегнати, също ще считаме за цитирани лексеми, 

тъй като в много случаи фонетичните особености на Е2 се 

пренебрегват, и несъществуващите звуци в Е2 се адаптират към тези 

от Е1, като по този начин се образува и специфичния акцент, придобит 

от майчиния език.  

В ексцерпирания материал се откриват множество думи или 

словосъчетания, които говорещите не превеждат на БЕ, а ги 

употребяват без модифициране (т.е. без промяна на морфологично 

ниво) във формата, в която биха съществували на ЧЕ:  

(1) Само далкови ще напиша. (dalkový, x задочен);  

(2) Розвръх ходин имам ли някъде? А, тука нямам розвръх ходин. 

(rozvrh hodin, x хармонограм, расписание);  

(3) Това, което мразя са новодоби руснаци от последните десет 

години, това са набързо zbohatlici. (novodobý, x. нови; zbohatlíci, x 

новобогаташи);  

(4) Тя няма изравнени hodnoty, не знам как се казва. (x ценности);  

(5) Каква е тая риба – това не е лосос (losos, х сьомга);  
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(6) Което předpokládám, че за мене няма да е проблем (х 

предполагам);  

(7) какво да се направи, как да се оздоби, какви... всичко (ozdobí, x 

украси) 

(8) И като тръхнех там на pohovory (х интервюта) 

(9) нали е имало някакви такива смлоуви от едно време. (х договори) 

(10) Това моя маител ми го каза междудругото. (х хазяин) 

(11) Да, лятото, те са били zednici и tesaři. (х зидари и дърводелци) 

(12) Аз така не мога да си pоkecám в проклетата Чехия с никой. (х 

побъбря си) 

Промяна на морфологично ниво в подобни случаи не е 

необходима, тъй като лексемите се използват във форма, която е 

подходяща и приемлива при речева проява на БЕ: 

 

(13) Ще сложиме малко повече зеленина и ше стане супер. 

(zelenina, x зеленчуци);  

(14) Не знам дали е сазка, ама у нас се говори за милиони. (sazka, x 

тото);  

 

В случай, че не е необходима промяна на морфологично ниво 

(т.е. на лице е идентична синтактическа функция), за да се спази 

нормата на БЕ, към цитатовата лексема е възможно граматично да се 

приспособи останалата част от изречението. От тук можем да 

направим извода, че цитатовите елементи – лексеми и фраземи не се 

приспособяват към граматичните изисквания на нормата на Е1, а 

напротив – останалите части в изречението се модифицират по такъв 

начин, че да може цитираният елемент морфологически правилно да 

се вгради в структурата на изречението (чрез съгласуване). 

(15) Каква е тая  справа, дето сте ми я изпратили? (zpráva, x 

съобщение);  

(16) За мен това е ideální váha, която не мога да я стигна (váha, х 

тегло) 
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(17) Гледат колкото може повече да почиват,  да седят, да пушат 

цигари, да кецат (kecají, x да бърборят);.. 

 

Тъй като говорещият (11) определя рода на съществителното 

име справа, завършващо на –a, за женски род, към него приспособява 

граматичски и останалата част на изречението (в този случай – рода на 

местоименията);  

Това правило обаче има изключения. Много рядко се откриват 

цитирани думи, които изискват промяна в морфемния строеж на 

думата, но всъщност промяната не е направена, т.е. думата е запазена 

в чешкия си вариант, без да е модифицирана. Ненаправената 

адаптация към БЕ (типично напр. членна форма) обаче води до 

неправилна конструкция: 

(18) Kontejner там ли е? (Kontejner, х Контейнерът)  

(19) Трябва да наруши ъ-ъ celestvo, за да се пропадне. (celistvost???) 

(20) На основа на тървали побит вече всяка една pojišt’ovna те 

взема 

В (18-20) липсва задължителният пълен член на подлога в 

изречението. 

 

Интерференция на цитатови фраземи. В речевите прояви на 

БЕ проникват както отделни думи, така и фрази и словосъчетания. 

Това могат да бъдат цели цитатови изрази, пренесени от 

комуникацията с чешкоговорящи. В този случай говорещият цитира 

цял израз или фраза:   

(21) И той ми вика “Máš pravdu”. Ами, как да нямам pravdu, като 

знам за какво става въпрос (x „прав си, прав съм“);  

(22) Не ти ли казва кой си v pořádí?  

(23) Хайде na pivo днес след 18h. 

(24) До довечера, těším se. 

(25) Ами аз казвам: „Lubošovi se to povedlo”. 

(26) Пътувам вече към Бърно. Nekdy napriste. Дерзай! 
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(27) А пък тоя курсовия ми вика: No tydlety korálky, ty se mi zdá 

takový moc, jako moc. 

В речта на говорещия проникват цитатови словосъчетания, 

цитирани в зависимост от ситуативния контекст.  

(28) Това е точно výtvarně pojato. (х погледнато от художествена 

гледна точка) 

(29) Ето ги тука – тепла идла. (teplá jídla, х основни ястия);  

(30) А, тука нямам розвръх ходин (rozvrh hodin, х хармонограм); 

(31) Научих се да се помиря сама със себе си и да се понасям, 

защото někdy jsem možná nemožná. (х понякога съм може би 

невъзможна);  

(32) Аз съм баба радилка. Koho vidím tomu radim. (х съветвам 

всички); 

(33) И тоя направо беше потресен и само така kroutil hlavou. (х 

въртеше глава); 

(34) Общо взето zajištují veškerý průmysl със машини. (х 

обезпечават цялата промишленост); 

(35) То може да е jednorázovej výkon. (х еднократен рекорд); 

(36) Ами, че не могат много да си užijou života. (х уползотворят 

времето добре); 

(37) Това е dohoda o provedení práce. (х договор за извършване на 

работа); 

(38) Tрябва да имаш komerční přepojištění от България. (х 

търговско презастраховане); 

(39) Мога да подникам обаче на живностенски лист. (podnikám 

na živnostenský list х да съм едноличен търговец); 

 

В (31) и (32) цитатите идват като продължение на 

комуникативния континуум на ЧЕ. (33) и (34) са цитирани фрази без 

каквато и да е причина и без зависимост към ситуационния контекст.  
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1.1.2. Заемки (лексеми и фраземи) (модифицирани 

бохемизми). 

Бохемизмите в речевите прояви на БЕ могат да бъдат 

адаптирани и модифицирани така, че да отговарят на нормите на 

българската граматична система. По този начин се образуват т.нар. 

заемки или заети словосъчетания. Заемките могат да бъдат заети от 

различни комуникативни сфери – битова (заемки от разговорната реч) 

или професионална (главно заемане на терминология). Особен вид 

заети думи са интернационализмите, при които под влияние на ЧЕ в 

речевите прояви на БЕ се наблюдава увеличена честота на използване.  

В ексцерпирания материал се откриват отделни думи или 

словосъчетания, които формално се адаптират към сиситемата на БЕ 

според изискванията на нормата. В тази категория попадат лексикални 

елементи от ЧЕ, използвани в речевата проява на БЕ, след промяна на 

фонетично или морфологично ниво: 

 

(40) Едното ми ухо е залегнало. (zalehlo, х заглъхнало);  

(41) Чакай, бавно се улага. (ukládá, х запазва);  

(42) После почна да ходи по посиловни, много се промени (po 

posilovnách, х по фитнес зали);  

(43) То е за смажене (na smažení, х за пържене);  

 

Фонетичните промени, които настъпват при модифицираните 

бохемизми са функция на морфологичните промени в думата. На 

фонетично ниво могат да се проследят квалитативни промени, които 

се отразяват като звукови промени в думата (напр. промяната на h в г 

(zalehlo – залегнало); ж в г (uložit – улага (тук също е налице и 

колебание между свършен и несвършен вид, което е възможно да се 

дължи на факта, че чешкият глагол в свършен вид uložit, модифициран 

според българската морфология като улага, изглежда на БЕ като 

глагол от несвършен вид); Така респондентът интерферира думата 

направо от компютърната терминология (Uložit), без да си дава сметка, 
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че по този начин променя граматичната категория вид на глагола 

(uložit – ukládat). 

 

1.1.3. Калки. Каликиране на лексеми и фраземи. Калките 

представляват преведени бохемизми. Обикновено при комуникацията 

между двама билингвални българи, разговарящите се стараят да 

гoворят чист БЕ, без влияние от ЧЕ. По този начин обаче неусетно в 

речевите прояви на говорещия се появяват  калкирани (или буквално 

преведени) чешки думи (на морфемно ниво), словосъчетания, 

конструкции и фрази. Ще разгледаме и ще дадем примери по отделно 

за всяка от тези калкирания. 

Калкирането на морфемно ниво може да бъде пълно или 

частично. При калкирането на думи, говорещият превежда буквално 

от ЧЕ на БЕ според формалните критерии за еквивалентност, т.е. 

всички морфеми от Е2 да получат значение на Е1. Тъй като 

калкирането в случая е между два близкородствени езика, доста често 

при сътворяването на нови думи чрез калкиране на морфеми се стига 

до междуезикова полисемия152: 

 

(44) Тя няма изравнени hodnoty, не знам как се казва (srovnané 

hodnoty, x подредени ценности);  

(45) Tова е безмислица. (nesmysl, x глупост);  

(46) Лужнице се е изляла (vylila, x e преляла);  

(47) То е несравнително (nesrovnatelné, x несравнимо);  
(48) Чакай да се напия (ať se napiju, x да пийна) 153.  

(49) Сега моментално имаме 84 вида бутилково вино българско, 

от което може би една трета са много високо в качеството си. 

(momentálně x в момента, lahvové víno x бутилирано вино) 

 

                                                 
152 Виж 1.3.3.1.  Междуезикова омонимия и полисемия 
153 Трудно е обаче да се установи дали дадена дума е възникналка като калка или е продукт 
на междуезикова полисемия  (напр. Лужнице се е изляла  (vylila, x e преляла); Чакай да се 
напия (ať se napiju, x да пийна); 
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В случай на частично калкиране (когато са преведени афиксите, 

а коренът остава в първоначалната си форма, или обратното) се стига 

до трудно разбираеми безсмислици.   

(50) Те могат да ги съskupňovaват, Те се пресskupiňovavat.154  

В пример (50) думата не подлежи на анализ според нормата и на 

двата езика. 

Калкиране на фрази и словосъчетания: Влиянието на Е2 

върху Е1 се проявява най-вече в опитите за буквален превод на 

фразеологизми и словосъчетания. По този начин в речевата проява на 

Е1 възникват конструкции или фрази, които не принадлежат към 

системата на Е1 и затова без колебание можем да ги идентифицираме 

като част от системата на Е2: 

 

(51) Обадихме му се на линейка, бездомовец. Много мъчно ми 

стана. (zavolali jsme mu na záchranku, х Извикахме му);  

(52) Как ти е? (Jak ti je?, х Как си?);  

(53) Много си се наконтила днеска. Отива ти. (Sluší ti to, х Хубава 

си); 

(54) Човек просто трябва да си направи време. (musí si udělat čas, 

х да отдели време); 

(55) Е сега съм си дал мед в чая. (dal jsem si med do čaje, х Е сега 

си сложих мед в чая) ;  

(56) В духа си казах. (v duchu jsem si řekl, х Казах си наум);  

(57) Какво е днес за ден? (Co je dneska za den?, х Какъв ден е 

днеска?); 

(58) Еми, аз не мога да кажа, че имам глад. (že mám hlad, х че съм 

гладен);  

(59) Аз там бях за някой. (двойна интерференция byl jsem tam za 

honoraci / byl jsem tam za někoho x byl jsem tam někdo, х Аз там 

бях някой);  

                                                 
154 В този пример се налага запис със смесена графична система. 
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(60) Аз не мога за това, че работя. (nemůžu za to, že…, х Аз не съм 

виновен, че работя); 

(61) Когато дойдох, на пети април пада сняг. (padal sníh, х валя 

сняг);  

(62) Ми той отива на високо училище (jde na vysokou školu, х 

кандидатсва в университет);  

(63) Не мога да си помогна (Nemůžu si pomoci, х Не мога нищо да 

направя); 

(64) Абе, смених си името на един soubor v Excelu и пише, че може 

да се стане, че няма да мога да го отворя (může se stát, x е 

възможно); 

(65) Неща, които правиш всеки ден и... въобще не мислиш на това 
как работят (myslíš na to, x мислиш за това) 

 

Пример (55) е допълнително усложнен за разбиране на БЕ с 

използване на нетипичната категория време – мин. несв. време 

вместо аорист 

Друг начин за интерфериране е частичен превод на 

словосъчетания: 

 

(66) Не знам дали знаеш или помниш имаше честно prohlášení, 

честно prohlášení за адреса и výpis от кадастру (čestné 

prohlášení, х клетвена декларация; výpis z katastru nemovitostí, х 

извлечение от  поземлените книги, от кадастъра);  

(67) Дори не сме използвали реалитна канцелария. (realitní 

kancelář, х агенция за недвижими имоти);  

Или на фразеологизми: 

(68) Ще си дадеме ли panáka? (Dáme si panáka?, х Ще пием ли по 

едно?);  

(69) И той ми вика: “Маш правду”, Ами, как да нямам pravdu, 

като знам за какво става въпрос. (jak nemám pravdu, х Ами как да 

не съм прав); 
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1.2. Лексикални интерференции според речниковите 

критерии: разговорна лексика, интернационализми, терминология, 

реалии.  

1.2.1. Разговорна лексика. Категорията на разговорната 

лексика включва думи, фрази и словосъчетания, които не се 

характеризират с определени стилистични ограничения или 

специфична употреба. Като пример за този вид интерференция могат 

да послужат всички примери от предишната точка 1.1. (Примери за 

интерференции, при които няма стилово и семантично маркиране на 

лексиката); 

 

1.2.2. Интернационализми. Тази категория включва думи от 

чужд произход със същото значение и подобна форма. 

Интернационализмите в БЕ са много по-рядко срещани, отколкото 

интенационализмите в ЧЕ. Под влияние на ЧЕ използването на 

интернационализми се увеличава значително, затова считаме 

употребата им в речевите прояви на БЕ за чешко влияние. 

Примери: 

(70) Това е едно от най-репрезентативните училища 

(nejprestižnější, х най-представителните); 

(71) Аз не мога да акцептирам, че те са най-голямата фирма 

(akceptovat, х да приема);  

(72) Трябва перзонално да се отиде (osobně, х лично);  

(73) Тя има четри деца, ама те са адоптирани (adoptované, х 

осиновени);  

(74) Беше много компликовано (komplikované, х сложно);  

(75) Ми защото обичам конверзацията с теб. (konverzaci, х 

разговорите); 

Не винаги интерферирането е буквално и се случва като превод 

на БЕ на даден интернационализъм. В някои случаи то преминава през 
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няколко етапа на промяна и адаптиране към системата на БЕ, но 

въпреки това думата се приема за интерференция. В пример (70) 

интерференцията минава през четири етапа: prestižní ⇒ 

представителен (реномиран) ⇒ reprezentativní ⇒ репрезентативен). 

В пример (72) интерференцията преминава през три стъпки: osobně ⇒  

лично ⇒  персонално.  

 

1.2.3. Терминология. Тази категория ще разделин на два 

подтипа: 1. професионални термини; 2. институционални 

(административни) термини. Тези две подкатегории термини могат да 

бъдат модифицирани според граматичната норма на БЕ или да бъдат 

използвани като цитати без промяна на граматично ниво.  

Професионалната терминология е свързана със спецификата 

на професията на говорещия. Отделният говорещ използва 

професионалната терминология от своята област:  

  

(76) Трябва ми sešívačka ( х телбод);  

(77) Намерих страхотен lis за ovoce, професионални барови на 

страхотна цена. (х сокоизтисквачка);  

(78) От него взех тез пипатката за рибите (х сигнализатор); 

В много случаи се интерферират и думи от английски език, 

особено от работещи в сферата на компютърните технологии. В тези 

случаи обаче е трудно да се определи дали думта е интерферирана 

директно от английски език или е преминала през ЧЕ: 

(79) Той имаше цели дни митинги (х срещи);   

(80) Викам sorry... (х извинявай) 

(81) Такива пак скенирани, увеличени. (х сканирани); 

 

Институционална (административна) терминология. Особен 

вид са интерференциите на термини, свързани със институциите, по 

точно с легализиране на пребиваването и други формалности, които 

223 
 



изискват контакт с институции като полиция за чужденци, община, 

пътна полиция и др. Дори и респондентите, които нямат висока 

компетенция по ЧЕ, интерферират в речта си елементи от този тип. 

 

(82) И тая пък на наемната смлоува как такова значи, гледай. ... 

Ами нали вече няма... по-рано имаше, не знам дали знаеш или 

помниш имаше честно prohlášení, честно prohlášení за адреса и 

výpis от кадастру. (nájemní smlouva, x договор за наем; čestní 

prohlášení, x декларация за истинност; výpis z katastru, x 

извлечение от поземления кадастър); 

(83) И я питах защо нали не ми признавате тоя výpis з учту (výpis 

z účtu, x извлечение от банковата сметка);  

(84) Пак искаха родни лист (rodný list, x акт за раждане);  

(85) И аз отивам тука в цизинецка полицие тогава беше (cizinezká 

policie, x полиция за чужденци; чуджестранна полиция);  

(86) Пък и то това працовно поволени докога (prácovní povolení, x 

разрешително за работа);  

(87) Ако съм пълнолетна трябва само да уча, за да ми дадат 

слоучени родини. (sloučení rodiny, x събиране на семейството). 

Този вид терминология обикновено се открива в речта на 

българскоговорящите под формата на модифицирани или 

немодифицирани бохемизми, но понякога говорещият, за да улесни 

слушателя, се стреми да предложи компетентен превод (напр. 

чужденска полиция, чужденецка полиция за cizinecká policie), който 

в повечето случаи е нерелевантен.  

 

1.2.4. Реалии. Реалиите са особена категория лексикални 

единици, която се характеризира не само с различие във формата и 

съдържанието на лексема, но също така имат доста неясен смисъл за 

новодошлия, който се сблъсква с чужда среда и култура посредством 

езика. Реалиите са непреводими, но всеки говорещ ги вгражда в речта 

си според собствените си представи и според потребността им от 
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модифициране или запазване на първоначалната форма. Тази група 

можем да разделим на две подкатегории: 1. названия и собствени 

имена (географски названия, имена на улици, градове и др.); 2. 

културни реалии (свързани с традиции, обичаи, празници, типичната 

кухня, облекло, фолклор и др.) 

Названия и собствени имена. Тази категория се характеризира 

с изключително честа употреба. Най-често се използват имена и 

названия, който говорещият употребява ежедневно. По този начин те 

се вчленяват в речевата проява на БЕ най-вече като цитатови думи или 

изрази. Говорещият не смята за необходимо да търси какъвто и да е 

еквивалент на БЕ (ако подобен изобщо съществува), защото 

предполага, че другият участник в комуникацията разполага със 

същата културна компетенция по отношение на тези реалии. Друга 

причина за честата им употреба е, че говорещият не е сигурен дали 

българският еквивалент ще бъде разбран или пък изобщо не знае за 

такъв: 

 

(88) Ще те чакам на спирката на Národní divadlo (х Народния 

театър);  

(89) Рок Кафето на Národní трида (х Народния булевард), или на 

Вацлавака (х Вацлавския площад, Václavák);  

(90) Като тръгнеш по Kарлова към Старомаха  и ще ме видиш (х 

Староместкия площад, Staromák);  

(91) Не, като вървиш na Příkopě от страната на Слованския dům, 

последната отбивка преди Слованския dům, в дясно, от дясната 

страна. (х Славянския дом));  

(92) Имаме роднини на Морава. (namísto в Моравия); Бяхме на 

Словенско (х в Словакия);  

(93) Проектът се казва „Историческа Оломоуц” (х 

Историческият Оломоуц); 
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Културни реалии. Интерференцията на културни реалии в 

речевите прояви на БЕ е неизбежна. Тук става въпрос за форми, които 

нямат семантичен еквивалент на другия език, което означава, че са 

трудно обясними, разбираеми и от там – трудно преводими. В 

комуникацията с други членове на двуезичната общност, говорещият 

обикновено не се старае да описва или превежда културни реалии, а ги 

използва в първоначалната им форма на ЧЕ (немодифицирани като 

цитатови думи и изрази, или приспособени към нормата на БЕ като 

заемки). Във всички случаи говорещият разчита на някаква степен 

културна компетенция от страна на другия участник в 

комуникативното събитие. 

Възможен е и превод на реалиите, но само в случай, че 

говорещият е сигурен, че другият участник има известна културна 

компетенция, която е необходима, за да разбере изказването: 

 

(94) Внимавай да не те изгорят някъде днеска – Защо? – Днеска се 

палят вещици, (pálení čarodějnic); 

(95) Тука чародйейници е на трийсти април и вечерта се правят 

клади и се горят вещици, (pálení čarodějnic);  

 

Най-силно се чувстват интерференциите в областта на 

народната кухня. 

Примери: 

(96) Аз ще си дам крковичка (krkovička);  

(97) Хич не ги ям аз тия кнедли (knedlíky);  

(98) Яла ли си svíčková na smetaně?.  

(99) И#43: Nebo nadívaná křepelka. 

ВВ: Какво е křepelka? 

И#43: Nadívaná, пълнена с ... 

И#10: Ми то nádivka е пълнеж 

ВВ: Виж колко много неща …   

И#43: C червено вино и брамборови кнедлики. 
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И#10: брамборови…(не е съгласен с произношението) 

bramborovýma knedlíkama. 

ВВ: Ти ядеш ли кнедлики? 

С: Ям. 

ВВ: Харесват ли ти? 

С: Зависи от кои.  

ВВ: Ами от тея – хоусковите (Н) 

И#10: Ял ли си шпекови кнедлик?  

С: Не ми харесва, честно да си кажа и не мисля да ми харесва. 

ВВ: Ще свикнеш. 

С: Не, не мисля да свиквам. Даже редовно просто редовно си 

готвя и то българска кухня. 

ВВ: Добре. Ще свикнеш. // Много са вкусни. Обожавам 

кнедлики – брамборови, хоускови, със špenát и със zelí. 

И#43: Аз и аз обичам кнедлики. 

ВВ: Супер са. 

И#10: Как може да ядете кнедлики? 

ВВ: Добре, манджа си представи само… 

И#10: С грозде… 

ВВ: ... с пуешко, и с грозде може. Пуешко със zelí и със 

кнедлики... 

С: Зели… 

ВВ: ъ-ъ-ъ Vepřo knedlo zelo с какво ще го ядеш? Гулаш с 

какво ще го ядеш? 

И#10: (Н) 

ВВ: Да, с хлебем. Всички неща дето са такива манджички със 

зеле или със шпенат – всичко е с кнедлики. 

 ВВ: Но, гледай сега, то е специфично това сладкото червено 

зеле дето го слагат като příloha. 

 

По-малка част се открива в народните традици, обичаи и 

празници: 
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(100) За последно на Vánoce си ходих в България (х Коледа);  

(101) На Морава празнуват Три Králů (Tři Králové);  

 

Със сигурност тази лексика е широко навлязла в речта на 

билингвите, живеещи в ЧР, и въпреки липсата на изобилие от примери 

в изследването трябва да се предположи че представява съществен 

типичен елемент в тяхната реч.  

 

1.3. Типове интерференции според връзката между форма и 

съдържание.  

При сравнението на два славянски езика (ЧЕ и БЕ), които имат 

корен в един общ праславянски език, би трябвало да обърнем 

внимание на отношението между форма и съдържание на лексикално 

ниво. По този начин можем да идентифицираме три типа подобни 

взаимовръзки: 1. Идентичност на форма и съдържание; 2. Разлика 

между форма и съдържание; 3. Подобност на формите и разлика в 

значенията.  

В условията на чешко-български билингвизъм, 

българскоговорящите се сблъскват с лексикални единиц от трите типа. 

Въпреки това от гледна точка на интерференциите третият тип 

представлява най-голям интерес за нас, тъй като е и най-често срещан.  

Интерференцията на бохемизми се проявява в случай на 

наличие на различни форми и различен смисъл (междуезикова 

омонимия и междуезикова полисемия). Тези лексеми се откриват 

във всички речникови категории – разговорния лексикон, 

терминологията, интернационализмите и реалиите. 

Що се отнася до думите с еднакво значение и форма – 

интерференциите могат да проникнат на морфологично ниво (при 

спрежение и склонение). 
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1.3.1. Интерференция на думи с различна форма и различен 

смисъл. 

Въпреки че двата разглеждани езика БЕ и ЧЕ произхождат от 

един общ праезик, лексиконите им се отличават един от друг. Думите, 

които имат различна форма и различно съдържание оформят по-

голямата част от речниковия състав и са обект на често интерфериране 

под формата на модифицирани или немодифицирани бохемизми. Тези 

интерференции бяха разгледани и описани вече в точка 1.1. 

 

1.3.2. Интерференция на думи с еднаква форма и еднакво 

значение.  

Думите, които попадат в тази група думи не могат да бъдат с 

точност определени като интерференции. Идентифицирането на 

бохемизми от този тип е възможно само при наличие на 

интерференция на морфологично ниво, което да даде основание да се 

говори за влияние от ЧЕ. 

(102) Облачно е. Дават го zataženo до края на седмицата.  

(103) Не мога да ти кажа точно какво, но в канцелария, в офиси. 

(104) Бабичко, вика, ще ми дадеш ли малко повече. 

(105) Не, хората са разни. 

 

В пример (102) не е ясно дали говорещият използва чешката 

дума oblačno, която съвпада по значение и форма с българската 

облачно. Последвалата интерференция zataženo не е причина да се 

идентифицират и останалите думи в речевата проява, свързани в 

случая с прогнозата за времето като интерференции. 

 

1.3.3. Интерференция на думи с подобна форма и различен 

смисъл.  

Що се отнася до подобни звукови форми, можем да наречем 

тези лексеми омофони, или думи, които звучат подобно или еднакво. 
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Що се отнася до съдържанието можем да идентифицираме думи с 

напълно различно значение (омонимия) и думи от едно семантично 

поле (полисемия); Последните два типа думи оформят полето на т. 

нар. междуезикови омоними и полосемии155. Към тези две групи би 

трябвало да добавим и още една – омофони с антонимно значение, 

които са специфични, тъй като представляват лексеми с еднаква 

форма, но напълно обратен смисъл.  

 

1.3.3.1.  Междуезикова омонимия и полисемия156.  

Почти незабележимата разлика между омонимия и полисемия 

прави разграничаването им и определянето на ясна граница между 

тези два типа лексикални взаимоотношения трудна, понякога дори 

невъзможна. След преглед на специализирана литература157 и на 

                                                 
155 Междуезиковите  омоними и  полисеми  се  явяват  огромен проблем  за  всеки изучаващ 
чужд език.  Същото се отнася и  за билингвите и особено в нашия случай –  в  условията на 
българско‐чешки билингвизъм, където благодарение на общия праезик съществува голямо 
множество  междуезикови  омоними  и  полисеми.  Лотко  (1992:8)  в  описанието  си  на 
междуезиковите  омоними  и  полисеми  в  чешки  и  полски  език  ги  характеризира  като 
лексикални единици,  еднакви или подобни по форма и  в двата  езика,  но  смилово и/или 
стилово  различни  („lexikální  jednotky,  které  jsou  v obou  jazycích  formálně  shodné  nebo 
podobné, ale významově, nebo/i stylově odlišné“); Лотко ги разделя на частични омоними и 
полисеми  и  на  пълни.  От  друга  страна  той  отделя  и  стилово  маркирани  междуезикови 
омоними  и  полисеми,  които  описва  като  формално  подобни  или  еднакви  и  които  се 
отличават  не  само  смислово,  но  и  стилово,  което  означава,  че  могат  да  бъдат  или  не 
носители на някаква характеристика от гледна точка на принадлежността им към отделните 
функционални  стилове,  от  гледна  точка  на  времевия  диапазон  или  от  гледна  точка  на 
експресивността  („jsou  nebo  nejsou  nositeli  nějakého  příznaku,  a to  z hlediska  příslušnosti 
k jednotlivým funkčním stylům (např. kniž., odb., publ., kol.), dále v aspektu časovém (např. zast.), 
nebo z hlediska expresivity (např. expr., hanl., žert.)“ (Lotko, ibid); 
156 Тъй като нашето проучване се базира на два близкородствени езика, то междуезиковата 
полисемия и омонимия имат почти същия характер както и в рамките на един език. При два 
близкородствени езика се наблюдава по‐висока степен на фреквентност по отношение на 
полисемията,  тъй  като  думи  в  двата  езика,  имащи  един  корен,  постепенно  са  добили 
различно значение след разпадането на семантичните връзки. Възникването на нови думи, 
които са еднакви или подобно от фонетична гледна точка (омонимия) е по‐рядко срещано 
явление.  
157  Предлагаме  няколко  гледни  точки,  засягащи  тази  проблематика.  Руският  езиковед 
Виноградов  (1960:7)  описва  омонимията  в  тесен  смисъл  като  думи,  които  имат  подобна 
звукова структура във всички форми („Если омонимы – это разные по своей семантической 
структуре, а иногда и по морфологическому составу, но тождественные по звуковому строю 
во  всех  своих  формах  слова,  то  омонимы  следует  отличать  не  только  от  созвучных 
омофонных  или  совпадающих  по  звукам  речевых  цепей  либо  синтактических  отрезков 
иного  качества,  но  и  от  омофонных  морфем”);  Виноградов  отличава  омонимията  от 
омоформията,  като  смята,  че  омоформията  е  омонимия  на  морфологично  равнище  или 
пресдставлява частична лексикална омонимия. Омофонията я приема в по‐широк смисъл: 
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основа на направени изводи, можем да формулираме и нашето 

становищв. Възможно е да идентифицираме междуезиковите омоними 

като лексеми с еднакъв фонетичен състав, т.е. звучащи еднакво или 

подобно, но с различен смисъл. В този смисъл това са думи с еднаква 

форма, но носещи различен смисъл, при които съвпадението на 

фонетичната форма не се определя от генетична зависимост, а 

напротив – е следствие от второстепенни, случайни съвпадения. При 

омонимията липсва семантична връзка между различните значения в 

двата езика:  

 

(106) Запомнил съм го вкъщи, явно (zapomněl, х забравил);  

(107) Купил съм си за гърлото – спрей и пастелки. (pastilky, 

таблетки);  

(108) Tо е такова летище, нали, как се казва (letiště, х двойно легло);  

                                                                                                                                      

 

„Омофония  –  понятие  гораздо  более широкое,  чем  омонимия.  Оно  охватывает  все  виды 
единозвучий или созвучий – и в целых конструкциях, и в сцеплениях слов или их частей, в 
отдельных  отрезках  речи,  в  отдельных  морфемах,  даже  в  смежных  звукосочетаниях. 
Термин  „омонимия”  следует  применять  к  разным  словам,  к  разным  лексическим 
единицам,  совпадающим  по  звуковой  структуре  во  всех  своих  формах”  (Виноградов 
1960:4);  На  база  на  материал  от  английски  език,  друг  руски  учен  –  Фалкович  (1960:86) 
установява, че най‐известният фактор за определяне на омонимията е освен семантичният 
фактор и  словообразувателния. Будагов  (1965:46n)  пък дели омонимите на  лексикални и 
морфологични.  Третият  тип омоними възникват при разпад на полисеми.  Будагов цитира 
Абаев 1957 (Вопросы Языкознания 1957, №3) и предлага неговата схема за разграничаване 
на полисемия и омонимия:  

   
 

                                                                            
  

 

                       Полисемия                   Омонимия                                        

                                                                                                  Омоними, възникнали  
                                                                                               след разпада на полисеми 
Релевантно за нашето изследване е описанието, което предлага Вълчек  (1960:189‐190) на 
термина омоним, а именно, че омонимите в даден език са думи с разнороден произход и 
смисъл,  които имат  случайна подобност в звуковия състав без вътрешна смислова връзка 
или от сруга страна – думи с една и съща основа, които смислово са се отделили една от 
друга  („…pod  termínem  homonyma  jsou  chápaná  v lexikálním  plánu  určitého  jazyka  slova 
původem a významem různá, která stejně znějí jen náhodou, bez nějaké původní vnitřní spojitosti 
(…), nebo  slova  stejného  slovního  základu,  jež  se  významově osamostatnila“);  Според Вълчек 
(1960:199) омонимията е възникнала: 1) като случайно звуково съвпадение на разнородни 
думи, без каквато ид а било семантична връзка; 2) от думи, които първоначално са имали 
единен произход, като постепенно семантичните връзки по между им са били прекъснати; 
3) от думи с първоначално единна основа („1. náhodnou zvukovou shodou, kdysi různých slov, 
bez  nejmenších  sémantických  vztahů;  2.  z původně  stejného  základu,  s nimž  byla  významová 
oblast  úplně  přerušená;  3.  z původně  stejného  základu“);  Вътре  в  тази  категория  Вълчек 
различава междуезикова омофония и междуезикова омография. 
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(109) На мене ми се струва това малко подводно (podvodné, х 

мошеническо);  

(110) Бях с Нама да му рекламираме пералнята, която не работи 

(reklamovat, x правя рекламация). 

 

От друга страна междуезиковите полисеми са семантично 

свързани, затова могат да бъдат считани и за семантични омофони. 

Техните значения произлизат от  генетичната свързаност на думите в 

двата езика, затова е възможно да бъдат открити в подобни колокации, 

което може да доведе до естествена замяна на дума от единия език с 

дума от другия: 

(111) Стана, купя си новини (noviny, х вестник); 

(112) Няма ли да си размениме числа нещо, ти имаш ли число? 

(číslo, х номер);  

(113) Такава болест, неописуема. (bolest, х болка);  

(114) В Прага е пълно с отровени сервитьори (otrávený, х 

отегчени);  

(115) Аз ти предложих да се разделиме с рибата (rozdělit se, х 

поделиме); 

(116) Чакай да се напия (napít se, х да отпия);  

(117) Малко по тежко от балон (balón, х топка);  

(118) Тя много ше търпи това момиче през живота си. (trpět, х 

страда);  

(119) Ти каза “ти си спокоен” – с кое съм спокоен? (spokojený, х 

доволен);  

(120) Нападна ме една идея (napadnout, х хрумна ми);  

(121) Не мога да ставам бързо сутринта (brzo, х рано);  

(122) Не ти трябва да отделяш час (čas, х време);  

(123) И синята риза с краткия ръкав (krátký, х късия);  

(124) Не ти ходят есемески на българския номер (chodit, х не 

получаваш); 

 Ако чешко-български двуезичен използва лексем с полисемно 

значение в комуникацията си с друг българскоговорящ, който не е 
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двуезичен и няма езикова компетенция по ЧЕ, благодарение на 

полисемията е възможно да не се стигне до проблем в комуникацията.  

 

1.3.3.2. Междуезикова омофония с антонимно значение. 

Особен тип са лексемите, които и в двата езика съществуват с 

подобна или еднаква форма, но с различно, обратно значение. 

Подобни лексеми не са много (виж Таблица 7), но се отличават с 

висока честота на употреба, тъй като и в двата езика се използват в 

разговорния език, за да дадат положителна или отрицателна оценка на 

хора, предмети, събития.  

 

лексем на ЧЕ (конотация)  лексем на БЕ (конотация) 

úžasný (+)  ужасен (–) 

strašný (–)  страшен  ═>  страхотен  (разг.) 

(+) 

chytrá (+)  хитра (–) 

prostý  (+)  прост (–) 

         Табл. 7 

В разговорния ЧЕ думата úžasný има положителна конотация и 

се използва за изразяване на положителна оценка. Обратното – в 

разговорната българска реч, думата ужасен има отрицателна 

конотация и се използва за отразяване на негативна оценка. По този 

начин интерференцията от ЧЕ може да доведе до объркване и 

неразбиране дори и в комуникацията между двама чешко-български 

билингви, имащи достатъчна езикова компетенция: 

(125) – Ама, той е ужасен.  

– Ужасен – добър или лош? 

– Лош. 

 

От друга страна думата strašný в разговорния ЧЕ има 

отрицателно значение, докато българският формален еквивалент 
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страшен (или разговорният вариант страхотен) има положителна 

конотация:  

(126) Мъжете ги е страх от хубави жени и още повече от хитри 

жени. И като видят комбинацията хубава и хитра .... 

(127) – Виждам страхотни неща.  

– В смисъл хубави или не? 

– Ми страхотни.  

– Не, защото на чешки страхотни има негативна конотация, а 

на български – положителна.  

– Имам предвид негативни неща. 

Семантичното объркване е толкова непреодолимо, че е 

възможно да се стигне до ситуация, в която говорещият в един 

контекст да използва лексеми с еднаква конотация, идващи от ЧЕ и от 

БЕ:  

(128) Aу, намерих едни ужасни (úžasný), направо страхотни.  

Пример (128) звучи странно на БЕ, тъй като ужасен и 

страхотен  на БЕ са лексеми с антонимно значение, т.е. веднъж 

конотациятя е положителна, веднъж отрицателна. В случая обаче 

говорещият има предвид положителното значение и на двете думи.  

(129) – Прости, простовати. 

– Прости? 

– Аха. Прости, не спрости. Прости като йеднодухи. 

 
1.4. Устойчиви словосъчетания 
 
Фраземите или словосъчетанията са следващият компонент от 

езиковата система, който навлиза в речта на билингвалния индивид, 

след възприемането на отделни лексеми. Досега разгледахме 

интерферирането на отделни лексеми и фраземи според начина на 

интерфериране в речевата проява на БЕ. След запознаването и 

набавянето на определен речников състав, необходим за пълноценна 

комуникация на Е2, говорещият започва да допълва лексикона си с 

устойчиви словосъчетания. Заучаването им дава възможност и за 
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тяхната интерференция в речевата проява на Е1. Обикновено това са 

заучени фрази, които не могат или трудно се предават на Е1. 

Тук ще дадем примери за интерферирането на някои устойчиви 

словосъчетания, при които всъчщност се получава или смесване на 

кодовете или промяна на кода. 

(130) Човек просто трябва да си направи време (udělat si čas, x 

отдели време) 

(131) Аз не мога за това, че работя (Nemůžu za to, x не съм виновен) 

(132) Е, сега съм си дал мед в чая (Dal jsem si med do čaje, x 

Сложих си мед в чая) 

(133) Съседите ни са много добри, за това, че са чехи (na to, že / за 

това x имайки предвид, че) 

(134) Еми, аз не мога да кажа, че имам глад (mám hlad, x съм 

гладен) 

(135) И той ми вика: “Маш правду”, Ами, как да нямам правду, 

като знам за какво става въпрос (Máš pravdu, x Прав си) 

(136) Как ти е? (Jak ti je, x Как си) 

(137) Виш какво мисля (Víš co myslím, x Знаеш какво имам 

предвид) 

(138) -    Много си се наконтила днеска. Отива ти.   

- Моля? Какво ми отива? 

- Ми дрехите, които си облякла. Отива ти. (Sluší ti to, x Хубава 

си) 

(139) Не мога да си помогна (Nemůžu si pomoct, x Нямам друг 

изход) 

(140) До довечера, těším se (x ще очаквам с нетърпение) 

(141) Пътувам вече към Бърно. Nekdy napriste. Дерзай! (x друг път) 

(142) В 12ч. съм на кастинг за клип на Prince, като тромпетист... Drž 

mi palce (x Стискай ми палци); 

(143) Довечера ще се прибера и ще си дам вану (dám si vanu, x взема 

вана) 

(144) Ми като я види що е зач (co je zač, x каква е) 
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(145) Нека го отложим за другата седмица по същото време понеже 

за утре ми дадоха много задачи и иска време (chce čas, x нямам 

време,  трябва ми време) 

(146) Чакай ме в 8.25 точно пред Švanďákem – идвам веднага, в 9 

отивам в Příbrami, хайде засега (tak zatím, x засега чао) 

(147) Аз съм баба радилка: Koho vidím tomu radim (x Когото видя 

него съветвам) 

(148) Hаучих се да се помиря сама със себе си и да се понасям, 

защото „Někdy jsem možná nemožná” (x Понякога съм 

невъзможна); 

(149) Добре, аз ще си дам към кафето. Pelichám jako slepice. Аз ще 

си дам към кафето, на тебе бих ти дала само малко (dám si ke kávě, 

x ще си сложа в кафето) 

(150) както чехите казват: Když dva dělají totéž, není to totéž ( x 

Когато двама правят едно и също, то никога не е едно и също) 

(151) Аз на мойта внучка обяснявам: Všechno je tak jak je, málokdy 

jak člověk chce (x Всичко е така, както е, рядко, както на човек 

му се иска) 

(152) Aбсолютно по друг начин взимам нещата, отколкото мама 

(Beru věci, x приемам нещата) 

(153) В духа си казах... (V duchu jsem si řekl, x Казах си на ум.) 

 

Обикновено преведените по този начин бохемизми са 

неразбираеми за монолингвен българскоговорящ, но за билингвалния 

индивид не представляват трудност при комуникацията. 
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2. Словообразуване 

 „Не, не бабо převařka. 

Това е моя дума.” Тя си я 

измисля – „Моя дума – 

převařka”. 

 

Словообразувателните процеси са винаги плод на иновативност 

в мисленето. В нашия случай тези процеси възникват като следствие 

от контакта между два близкородствени езика.  

За да определим какво е сътворяване на нови думи в широкия 

смисъл на понятието можем да приемем становището на Докулил 

(1997а:9), а именно, че словообразуването се базира на създаването на 

нови думи от вече съществуващи, чрез морфологични и 

неморфологични средства; Думите се състоят от словообразувателни и 

формообразувателни частици. Ние ще разгледаме и двата случая на 

строеж на думата от гледна точка на интерференции на морфемно 

ниво. 

 

2.1. Словообразуване в разговорната реч (РР )  

Както вече изяснихме дотук, анализът на речевите прояви се 

съсредоточава върху разговорния език, а не върху писмена 

комуникация, тъй като разговорният език се явява най-естественото 

средство за комуникация между двама носители на един и същ 

книжовен език. За тази цел е необходимо да обясним функциите на 

словообразувателните процеси в РР.  

За целта ще се позовем на Земская (1981:85n), която определя 

четири основни функции на словообразуването в речевата проява: 1) 

номинативна; 2) експресивна; 3) конструктивна; 4) компресивна.  
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1) Измислянето на думи с номинативна функция има за цел да 

назове действия или предмети, които все още в даден език не са 

назовани.  

2) Експресивната функция се проявява при сътворяването на думи 

под въздействие на висока емотивност на говорещия, което води 

до възникването на ексрепсивни названия. 

3) Конструктивното словообразуване се основава на синтактическа 

деривация на лексеми, т.е. извеждат се производни думи, без 

семантична добавка, която да ги отличава от семантиката на 

производанта дума „производные слова, которые не содержат 

семантической добавки, отличающей их от семантики 

производящего” (Земская 1981:86). Към този тип се 

причисляват производните съществителни от глаголи.  

4) При компресивното словообразуване се извеждат думи или 

словосъчетания на базата на съкращаване на номинативните 

единици.  

Добре е да припомним още едно становище на Земская, а 

именно, че за РР е характерна по-изразителната структура на 

изведената дума, което може да доведе до повишаване на честотата на 

създаване на нови думи158. Новите думи в РР са лесно разбираеми, тъй 

като значението им се подразбира от екстралингвистичните фактори 

на речевата проява – адресат, код, контекст и др. От това произтича и 

възможността за по-висока фреквентност на все още 

неавтоматизирани думи в речевите рпояви на разговорен език. Езикът 

на билингвалните индивиди се отличава с огромно множество 

номинативни единици, които са продукт на словотворни модели и 

правила, идващи и от двете езикови системи. Подобни интерферентни 

явления са свързани с комуникацията, в която и говорещият и 

адресатът могат да анализират словотворната актуализация в 
                                                 
158  „Характерная  черта  разговорной  речи  –  высокая  разчлененность  производного  слова. 
Слово  выступает  скорее  как  конструкция,  состоящая  из  отдельных  элементов  с  четко 
осозноваемым значением, чем как нечленимая целостная единица” (Земская 1979: 125); 
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контекста на двата езика (Е1и Е2). Ако за РР е типична по принцип 

увеличената честота на нови названия, то за двуезичните 

възможността за сътворяване на нови думи е още по-голяма, главно 

защото езиковата им креативност разполяга с потенциала на две 

езикови системи.  

 

2.2. Междуезикови оказионализми. 

Дихотомията реч – език при словообразуването се проявява в 

неузуалност, респективно в степента на узуалност на лексикалните 

единици. Неузуалните лексеми се създават в речта и все още не са 

проникнали като елементи в езиковата система. Влияние им оказват 

характерните черти на РР, а именно: конситуативност, неформалност 

на ситуацията и експресивност159. 

Неузуалното словообразуване се явява функция на 

спонтанните диалогични речеви прояви. В речта се появяват 

оказионализми, потенциални лексеми и неологизми. Неузуалните 

названия са зависими от контекста на комуникативния акт160. Земская 

(1981:73) ги нарича конситуативни думи и ги разделя на два типа: 1. 

думи, които по естествен начин (в съответствие със 

словообразувателните модели е езика) запълват празните места в 

лексикалната система (т.нар. потенциални думи); 2. думи, възникнали 

след нарушаване на словотворния модел (т. нар. оказинализми)161.  

                                                 
159 „На разговорное словообразование влияют важнейшие черты разговорной речи, прежде 
всего  непринужденност,  тесная  связь  с  конситуацией  и  экспрессивность.  Эти  черты 
обусловливают  такие особенности разговорного словообразования,  как  свобода действия 
словообразовательных моделей от строгих грамматических регламентаций и власти узуса, 
что усиливает сферу неузузального словообразования (т.е. создания слов, не закрепленных 
традициями  словоупотребления),  делает  значительной  сферу  экспрессивного 
словообразования,  разширяет  производство  слов,  создаваемых  по  требованиям  данного 
акта общения, данной конситуации.” (Земская 1979: 107) 
160  „Неузуальные  слова  обычно  творятся  по  требованию  данной  определенной 
конситуации.” (Земская 1981: 71) 
161  „Неузуальные  слова  делятся  на  два  класса:  1)  слова,  созданные  как  естественная 
реализация  возможностей  словообразовательной  системы  (заполнение  пустых  клеток 
системы);  2)  слова,  созданные  с  нарушением  закономерностей  словопроизводства, 
действующих  в  системе.  Это  разграничение  соответствует  разделению неузузальных  слов 
на окказионаьные и потенциальные слова.” (Земская 1981: 73) 
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В нашия случай при анализа на интерференциите на 

словотворни модели от Е2 в Е1, новосъздадените в речевата проява на 

Е1 думи, ще идентифицираме като оказионализми, т.е. новосъздадени 

думи, които нарушават словотворните модели чрез използването на 

лексикални единици от Е2 (нови оказионални названия), или чрез 

използването на различни методи за словообразуване (оказионално 

новосъздадени думи); Оказионализмите в широкия смисъл, ще 

приемем, че са лексикални единици, които възникват спорадично в 

момента на говорене и употребата им е свързана само с момента, в 

който възникват (Бузиасиова – Мартинцова 2003: 262); 

Новосъздадените думи, които възникват под влиянието на чужд 

език при речева проява на майчин език обаче се различават от 

оказионалните думи, които възникват в речевите прояви на 

монолингвния индивид, при което говорещият не може да разчита, че 

адресата има нужната езикова компетенция, за да разбере значението. 

Така че оказионализмите, които възникват при билингвите можем да 

наречем междуезикови оказионализми, т.е. номиниращи единици, 

които възникват спонтанно в речта на билингвите в дадена речева 

ситуация или контекст, които нямат експресивна окраска и не 

запълват празни места в лексикона на нито един от двата контактни 

езика. Тези номиниращи езиници не назовават нови явления или 

предмети и не принадлежат към лексикалната система на нито един от 

контактните езици, т.е. монолингвен говорещ, носител на книжовния 

код, на който и да е от двата езика Е1 или Е2 или не би разбрал или би 

оценил думата като странно звучаща и грешна (непринадлежаща към 

дадения езиков код); Тези единици възникват като следствие от 

смесването на словообразувателните модели на две езикови системи и 

по този начин нарушават словообразувателните норми, което от една 

страна означава, че не са използвани в съгласие с нормите на Е2 и от 

друга стрна, че се адаптират дефектно в речевата проява на Е1. 
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Образуването на междуезиковите оказионализми се основава на 

деривационни процеси на морфемно ниво (използва се инвентара на 

чужди словобразувателни модели), както и на деривационни процеси 

на семантично нови, когато при речевата си проява на Е1, говорещият 

превежда буквално, т.е. калкира думи от Е2.  

Още веднъж ще отбележим, че при нашето проучване става 

въпрос за два близкородствени славянски езика. Въпреки че е 

възможно функцията на отделните словообразувателни средства да се 

отличава при двата езика, то инвентарът на словообразувателните 

типове като система при двата езика не се отличава много162. От друга 

страна е добре да споменем, че дори отделните словообразувателни 

форманти не се различават значително едни от други. Разликите могат 

да се проявят при свързването на тези форманти. Възникналите по 

този начин думи обаче са разбираеми, тъй като използват формалните 

средства на единия език, най-често Е1.  

Използването на две езикови системи при билингвите им дава 

възможност за употребата на огромен брой словообразувателни 

модели, т.е. билингвалният индивид при комуникацията си с друг 

билингвален, за когото предполага, че има нужната езикова 

компетенция, съществува реална възможност да използва словотворни 

модели от двете езикови системи, докато монолингвният индивид (или 

билингвален при комуникация с монолингвен, носител на Е1), за да 

постигне ефективна комуникация има на разположение единствено 

словообразувателните модели на езика, на който се води самата 

комуникация. Създаването на нови думи е възможно на основата на 

словообразувателни праила и модели, които говорещият познава 

благодарение на активното им използване или пасивно (слухово) 

                                                 
162 „Kdybychom se omezili pouze na slovotvorné prostředky, pak ovšem nemůžeme vyloučit, že i 
při  jejích úplné totožnosti mezi slovanskými  jazyky mohou soustavy slovotvorných útvarů v nich 
poskytovat  obraz  značně  odlišný  –  konkrétní  aplikace  těchto  prostředků,  může  se  v těchto 
jazycích ostře rozcházet.“ (Докулил 1997б: 52) 
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възприемане163. Сътворяването на нови названия за билингвалния 

говорещ в подобен тип комуникация е изцяло естествено явление, тъй 

като в речевата си проява може да комбинира словообразувателните 

средства и на двете езикови диасистеми.  

 

2.3. Начини за образуване на междуезикови оказионализми 

При контакта между ЧЕ и БЕ на формално ниво можем да 

определим два начина на образуване на междуезикови оказионализми: 

1. Говорещият използва продуктивни словотворни типове, 

които принадлежат към системата на Е2, т.е. образува оказионализми, 

използвайки чешки афикси, закрепени към българския корен на 

думата или словообразувателната основа (Вариант 1). Думите, 

възникнали по този начин не съществуват нито в ЧЕ, нито в БЕ. Тъй 

като новата номинираща единица има български корен, можем да я 

считаме до известна степен за разбираема за българскоговорящи, 

които нямат езикова компетенция по ЧЕ.: 

(154) Ами на няколко места в Чехия е кризова situace (x кризисна 

ситуация);  

(155) Ние сме в европския (x европейския) съюз, така че е все едно 

къде ще плащаш.;  

(156) То е несравнително (nesrovnatelné,  x несравнимо);  

Този вариант 1 (В1) е по-продуктивен от Вариант 2 (В2). 

 

2. Говорещият използва продуктивни словообразувателни 

типове, които принадлежат към системата на Е1, т.е. говорещият 

създава нови названия, закрепвайки български афикси към чешкия 

                                                 
163 „...при процессах говорения мы часто просто повторяем нами раньше говорившееся (или 
слышанное)  в  аналогичных  условиях,  одноко  нельзя  этого  утверждать  про  все  нами 
говоримое.  Несомненно,  что  при  говорении  мы  часто  употребляем  формы,  которых 
никогда  не  слышали  от  данных  слов,  производим  слова,  непредусмотренные  никакими 
словарями, и, что главное и в чем, я думаю, никто не сомневается, сочетаем слова хотя и по 
определенным  законам  их  сочетания,  но  зачастую  самым  неожиданным  образом,  и  во 
всяком случае не только употребляем слышанные сочетания, но постоянно делаем новые.” 
(Щерба 1974: 24) 
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корен или словообразувателна основа. (Вариант 2). Новосъздадените 

думи с чешки корен могат да бъдат напълно неразбираеми за както за 

монолингвния българскоговорящ, така и за билингвалния индивид, 

въпреки езиковата му компетенция по ЧЕ. Този вариант е не толкова 

продуктивен – подобни думи се откриват по-рядко в речевата проява 

на БЕ: 

(157) Е, точно толкова голям, колкото tvařът (x лицето) на джаза 

(Говорещият сочи книга с название: „Tvář jazzu“);  

(158) Те могат да ги съskupňovaват (x skupina – seskupovávat, група 

– групирам);  

(159) Те се преskupiňovavat (x přeskupovávat, прегрупирам, 

прегрупирвам);  

(160) Знаеш ли как гърми тука – такива bleskавици (x светкавици);  

(161) Oborът (x специалността), който искам да запиша е 

Международен obchod (х търговия). 

 

2.4. Типове словообразувателни процеси  

На основата на по-горе описаните начини за създаване на 

междуезикови оказионализми, можем да определим три типа 

словообразувателни процеси: 

- Афиксация, т.е. закрепване на слово или формо-

образувателен суфикс или префикс към словообразувателния корен, 

при което е възможно да се използват и двата словообразувателни 

варианта (В1 и В2) 

- Деривация (семантична деривация), т.е. извличане на 

думи на семантично ниво (В повечето случаи се използва В1); 

- Калкиране (превод на морфемно ниво), т.е. буквален 

превод на чешки думи на БЕ, включително и повтаряне на морфемната 

структура на думата. Говорещият се опитва да преведе думата според 

принципите на семантичната еквивалентност, така че морфемите от Е2 

да отговарят по значение на морфемите в Е1. 
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Новите думи много често възникват като резултат и от трите 

словообразувателни процеса, което усложнява анализа им.  

 

2.5. Създаване на нови думи  

По-надолу ще обясним създаването на нови думи според 

лексикалните типове и ще анализираме как се проявяват 

горепосочените словотворни процеси при отделните думи. Ще се 

ограничим само до продуктивните модели на създаване на нови думи. 

В центъра на нашето проучване е поставена думата като следствие от 

интерференциите между две езикови системи. Ще разгледаме три 

пълнозначни лексикални вида: съществителни имена, глаголи и 

прилагателни имена. Останалите видове неподлежат на 

словообразувателна интефреренция на морфемно ниво в такава 

степен, така че ще ограничим проучването до гореспоменатите видове. 

 

2.5.1. Образуване на съществителни имена 

Суфиксите необходими за образуването на съществителни 

имена в ЧЕ не се отличават от тези, използвани в БЕ нито формално, 

нито като инвентар на продуктивните типове. Затова не е възможно в 

много случаи категорично да се определи дали има влияние от Е2 на 

Е1 при думи, които нямат точен номиниращи еквиваленти, които не са 

повлияни от интерференции. Това е възможно само в случай, че точен 

еквивалент съществува на Е1, но се образува с други деривационни 

средства, така че новата дума, която е следствие от интерференцията в 

речевата проява на Е1 съществува като оказионализъм. Трудното 

разграничаване на подобни случаи се дължи и на незабележимата 

разлика между заемки и новосъздадени думи. 

 

1. Словообразувателни суфикси. Словообразувателните 

суфикиси, които намираме в анализирания материал могат да бъдат 

продуктивни в ЧЕ, БЕ или и в двата езика (ЧБ); С помощта на тези 
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типове продуктивни суфикси се създават нови думи на основата на 

български или чешки корени.  

a) Словообразувателен суфикс -ová (ЧЕ), за образуване на 

женски род от мъжки: 

(162) Мойта шефова беше тука. (šéfová, x шефка);  

Думата шефова не е употребено пейоративно, както би могло да 

звучи на ЧЕ „žena – šéf“. 

б) Словообразувателен суфикс -авица (Б) добавен към чешкия 

корен образува нова дума, която се явява семантичен дериват на 

чешката дума 

(163) Знаеш ли как гърми тука. Такива блескавици. (blesky, x 

светкавици); 

в) Словообразувателен суфикс -ní (Ч) при отглаголни 

съществителни на БЕ се променя в -не.  

(164) То е за смажене. (smažení, x пържене). 

 

2. Формообразувателни суфикси (форманти). 

Формообразувателните суфикси променят морфологичния характер на 

думата.  

- Определителен член. Тук се вписват и суфиксите, изразяващи 

категорията определеност, която е характерна само за 

съществителните имена на БЕ, така че образуването на членувани 

форми с пълен член се осъществява само според правилата на 

граматичната система на БЕ. По този начин възникват думи с чешки 

корен, към които са прибавени български формообразуващи морфеми 

за изразяване на определеност (-ът, -а, -та, -то за ед. ч.; -те, -та за 

мн. ч.). По този начин думите се адаптират морфологично към 

българската езикова система.   

(165) След като се изчисти бита (x ten byt, апартамента), ъ-ъ-ъ, 

апартамента;  
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(166) Момент, че дойде битния (x ten bytný, pan domácí, хазяина) за 

наема;  

(167) Оборът (x ten obor, специалността), който искам да запиша е 

Международен obchod;  

(168) Аз се съмнявам, че поплатките (x ty poplatky, таксите) може 

да са четири хиляди. 

(169) Ще си отвориш компютъра и ще си го видиш на мапата. (х ta 

mapa, картата);  

(170) Е точно толкова голям, колкото „Tvаřът на джаза“164 (x ten 

tvář, лицето); 

(171) Мислех, няма ли някаква básnická sbírka или роман на 

жидовска тема да снимам Židovskия hřbitov? (x ten Židovský 

hřbitov, еврейския). 

 

- Множествено число. Установихме, че при образуването на 

множествено число при същ. имена е възможно използването на 

продуктивни суфикси от двата езика:  

(172) И двамата сме българи, което е по-лошо от италци. (x od Italů 

/ Italové, от италианци);   

(173) Ами пълно е, има русове (x Rusové, руснаци), шпаньели (x 

Španělé, испанци); 

(174) Видя ли ги тия двамата. Те са гениусове (genia, x гении); 

(175) Много - много не се разбират двете генерации. (generace, x 

поколения). 

 

- Спрежение на съществителните имена. Тъй като 

спреженията на същ. имена са характерни за флективните езици, 

можем да предположим, че тези елементи ще се намират в ограничена 

степен в речевите прояви на БЕ. Синтактичната функция на имената в 

БЕ се изразява с помощта на предлози или определен словоред. Под 

                                                 
164 „Tvář jazzu“ – тук говорещият показва големината на книгата. 
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влияние на ЧЕ обаче откриваме примери за спрягане на 

съществителни имена според чешката деклинация.  

(176) Тогава накъде да карам. Към Палмовце? (x к Palmovce, към 

Палмовка);  

(177) Аз ще съм до 17 часа на Мисликови. (x na Myslikový, на 

Мисликова).  

 

2.5.2. Образуване на глаголи 

Що се отнася до образуването на глаголи, можем да 

предположим, че говорещият ще предпочете използването на заемка 

отколкото да образува нов глгол от комбинацията между чешки корен 

с български суфикси и префикси или обратното. Трудно е в този 

случай да се определи дали думата е заемка или не новосъздадена, тъй 

като в сег. вр.  повечето типове склонения и в двата езика не се 

различават (с изкл. на 1 л. ед. ч. и мн. ч.). Можем да се водим по 

семантични глаголи, които са чешки:  

(178) Да, щото той трябва да се живи, преживява по някакъв начин 

(x živit se, musí se živit, да се изхранва);  

(179) Няма никакъв проблем да те пригласи там. (x přihlásit, aby tě 

přihlásil, да се заяви);  

(180) Аз съм в състояние да обетую моя живот, как се казва. (x 

obětovat, jsem s to obětovat, жертвам);  

(181) И аз се тйешъ. (x těším se, с нетърпение очаквам);  

(182) Винаги като кривна от утъпканата пътека и някаква жена се 

обявява (x objevuje, появява);  

(183) Ми май е някак си попосунат ( x poposunut, изместен). 

Доста е трудно и да се открият формалните различия при 

образуването на глаголи с помощта на чешки суфикси и префикси, 

добавени към българската словообразувателна основа. В повечето 

случаи става въпрос за заемки, които на БЕ се адаптират с помощта на 

наставката -ирам. По-изразителни са интерференциите при 

образуването на глаголи с представки. Въпреки че инвентарът на 
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представките в ЧЕ и БЕ не се отличава значително (става въпрос за 

доста остаряла категория), комбинациите и дистрибуцията им са 

различни и в случай на генетично сходни средства. Така е възможно 

интерференциите да се идентифициерат в тяхната свързаност със 

словообразувателната основа и деривационните средства. Суфиксите 

при глаголите имат граматично значение като и в двата езика по един 

и същи начин променят глаголния вид. Но например наставката -ирам 

се приема само като тенденция за префиксация: 

(184) Аз не мога да акцептирам, че те са най-голямата фирма. (x 

приема, akceptuji, nemohu akceptovat); 

(185) Ще прахосмукирам днеска. (х прахосмукам, прахосмуча). 

 

За образуването на глаголи от свършен вид много по-често се 

използват словообразувателни префикси според чешкия модел: 

(186) Ще трябва да го заинвестирам, защото там няма нищо. (x 

zainvestovat, инвестирам);  

(187) Ще трябва да сконтролирам касата (x zkontrolovat, проверя, 

изконтролирам, проконтролирам). 

 

При глаголите като словообразувателен процес е също така 

продуктивно и калкирането на български афикси към основата на ЧЕ 

(В2); При този словообразувателен процес не нужно гоорещият да 

осъзнава, че използва хибридна форма. Също така в много случаи 

става въпрос за междуезиково формално съответствие при наличието 

на разлика в значението.   

(188) Нещо, което измачква сок от плодове (x vymačkává, 

изстисква);  

(189) Лужнице се е изляла (x vylila, преляла).  
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2.5.3. Образуване на прилагателни 

При прилагателните имена по-продуктивен е В1, т.е. образуване 

на думи от български корен, към който е прикрепен суфикс според 

чешкия модел. Възможно е също така да се стигне и до замяна на 

суфиксите при някои български прилагателни според модела на Е2. 

Основна типологична разлика между БЕ и ЧЕ в този случай е липсата 

на дължини в окончанията на БЕ (виж примерите на –ný, -í). 

Отново е нужно да споменем, че инвентара на наставките на 

прилагателните имена се различава само в детайлите, така че 

интерференцията се проявява като комбинация от корен и суфикс, 

противно на нормата на Е2: 

 

- наставка ový:  

(190) От 23 ч. е кризова ситуаце в Злин и околията (x krizová, 

кризисна);  

(191) Това са джазови концерти на дивиди (x jazzový, джаз 

концерт); 

 

- наставка čný:  

(192) Ти имаш комуникачни проблеми, аз не. (x komunikační, 

комуникационни); 

 

- наставка cký:  

(193)  Тя е фантастицка. (x фантастична, fantastická);  

(194)  Всяка средностатистицка чешка. (x средностатистическа, 

(středně)statistická, průměrná); 

 

- наставка telný  

(195) Това е непредставителна представа (x невъобразима, 

nepředstavitelná); За словообразувателена основа на думата можем 

да приемем или чешкият корен představa, или бъгарския - 
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представа, които са еднакви по значение, но формално се 

отличаватс една фонема.  

(196) То е несравнително. (x nesrovnatelné, несравнимо);  

 

- наставка ský  

(197) Ние сме в европския съюз, така че е все едно къде ще плащаш. 

(х европейски, evropský); 

 

- наставка ovaný: 

(198) Беше много компликовано. (x комплициранo, komplikované); 

 

- наставка ní: 

(199) Това беше уникатно. (x уникален, unikátní); 

 

- наставка ný:  

(200) Аз съм наспаний (x наспан, vyspaný);  

(201) Това са физикални закони (х физически); 

(202) Аз й викам: ти не си активний. (x активна, aktivní); 

 

Колебания в наставката на БЕ под влияние на ЧЕ: 

(203) И това ми позволи вече, защото в една и съща всъщност 

временна линия...  (х времева); 

 

Български словообразувателни суфикси откриваме в случай на 

деривация на прилагателни имена от заемки, които в речевата проява 

на БЕ навлизат със суфикса -ирам. От глагола, завършващ на –ирам, 

се получават прилагателни със наставка –иран:  

(204) Тя има четри деца, ама те са адоптирани. (аdoptovaný, х 

осиновени). 
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3. Морфология 

„Чакай ме в 8.25 точно пред 

Švanďákem – идвам веднага, в 9 

отивам в Příbrami, хайде засега.” 

 

В предишната глава – „Словообразуване” дадохме примери на 

образуване на нови думи под влияние на ЧЕ. В много случаи това 

влияние налага морфологична промяна на думата. При 

словообразуването такива морфологични промени съществуват при 

всички части на речта, но там са разгледани оновно промените, 

настъпващи в съществителните имена, прилагателните имена и 

глаголите. За тези три части на речта вече имаме представа какви 

морфологични промени могат да претърпят. Промените на 

морфологично ниво приемаме и за словообразувателни процеси, 

защото образуват нови думи, които имат опора в два езика. Тук ще 

продължим темата за морфологичните влияния и до колкото можем 

ще я обогатим. Освен тези три категории, ще опишем и морфологични 

промени, настъпващи при останалите категории: числителни, наречия, 

предлози, частици, съюзи, междуметия, местоимения. 

 

3.1. Съществително име 

Нашата цел е да проследим и анализираме подробно 

интерференциите, засягащи съществителните имена в речевите прояви 

на БЕ и тяхната морфологична адаптация към граматическите правила 

на българския език или липсата на такава и запазването на чешките 

граматични правила. От една страна ше разгледаме как чешки лексеми 

при употребата им в българска реч се адаптират според категориите 

род, число, падеж и определеност, принадлежащи на българската 

граматичска система. От друга страна ще покажем как под влияние на 

ЧЕ, български лексеми приемат морфологични особености, 

принадлежащи на чешката граматична система. Адаптирането на 
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съществителни имена ще разгледаме според категориите в българската 

граматика.  

 3.1.1. Морфологични особености на адаптацията на 

съществителни имена към граматичната категория ‘род’.  

 Както чешкият, така и българският език различават три 

граматични рода при съществителните имена: мъжки, женски, среден. 

И в двата езика граматичните правила за определяне на рода са почти 

еднакви. Най-общо погледнато неодушевени съществителни, 

завършващи на съгласна са от мъжки род; съществителни завършващи 

на гласна -а са от  женски род; съществителни, завършващи на -о, -е са 

от среден род.  

 При интерференцията на съществителни имена от чешки в 

български, които имат еднакви граматични основи, т.е. ясно изразени 

маркери за род, не биха се забелязали някакви морфологични 

особености. Адаптиране на морфологично ниво би могло да се получи 

при интерфериране на съществителни имена, при които има 

несъответствие на категорията род в чешки и български.  

Различаването на граматичните родове при интерференция на 

съществителни имена е възможна благодарение единствено на 

използването на прилагателно име или местоимение, съгласувано по 

род с даденото съществително име.  

Особено поле за морфологични адаптации представляват 

склоненията за женски род píseň и kost. В тези две склонения имената 

от женски род завършват на съгласна, нетипично в повечето случай за 

българския език. Адаптирането се засилва особено при лексеми, които 

нямат фонетичeн еквивалент в двата славянски езика, т.е. отличават се 

както фонетично, така и по смисъл. Така в речта на БЕ може да се 

получи замяна на женски род с мъжки, с цел адаптиране към 

българската граматична система: 

(205) Аз като се прибера веднага ще се опитам да се включа в 

някой сит (х мрежа) 
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(206) Използва всяка възможна přiležitost (х възможност) 

 

В пример (205) респондентът се е подвел по окончанието на 

съществителното име и е използвал вместо женски род – мъжки, 

въпреки че думата siť в чешки е от женски род. В този случай, 

променяйки рода, респондентът адаптира съществителното име към 

граматичните правила на българската граматика. 

В пример (206) обаче, при интерферирането на чешкото 

съществително příležitost е запазен женски род. Вероятно това се 

дължи и на факта, че и в български език съществителните имена, 

завършващи на –ост са от женски род. 

 

Друг вид адаптация е приспособяването на българското име към 

чешката граматична система и неправилното му използване с различен 

граматичен род. В следните примери се наблюдава интерференция на 

имена, запазили чешките граматични правила:  

(207) Защото бях на една вернисаж вчера и там го видях. 

(vernisáž, x изложба) 

(208) 3.5 години стара, сребърен лак, много добра. (става 

въпрос за тромпет, x trompeta) 

(209) Може ли да ми резервирате билет Прага-Братислава за 

11.10, тръгване в 15.30. Има само 8 места. До 2 часа ще мина 

да я платя. (става въпр. за билет, х jizdenka) 

(210) Ами не съм я видял, защото като я отворя и веднага ми 

наскача един програм... за сканиране... 

(211) Като си създам като охлювчe една ... една ... домечек... 

моят дом е мойта крепост и си живеят... 

 

 Съществителното име vernisáž (207) в чешки е от женски род, 

което кара респондентът, без да се замисли да използва прилагателно в 

женски род. В пример (208) и (209) респондентите приспособяват по 

род съществителното име към чешката граматична система. В (208) 
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респондентът говори за тромпет, затова прилагателното име е 

приспособено към съществителното име trubka/trompeta, което в 

чешки е съществително от женски род. В (209) местоимението е 

приспособено към съществителното име jízdenka, което на чешки език 

е от женски род. В тези два случая интерференцията на 

съществителното име е имплицитна и се проявява благодарение на 

прилагателно име или местоимение. 

  

 Интересен е случаят на приспособяване на съществителното 

име към граматичните изисквания на чуджата езикова система чрез 

добавяне на окончание или морфологични маркери за род.: 

(212) Всичко ми е секънд хенд – и бедните са секънд хенд и 

вйежата ми е секънд хенд (věž, x аудио уредба). 

 

 Съществителното име věž в чешки език е от женски род. За да 

бъде приспособено към граматичните изисквания на българската 

граматична система, респондентът добавя окончание за женски род –а 

(věž – вйежа). Адаптирно по този начин, съществителното име вече 

може да се употребява според правилата на българския език, напр. да 

се членува (вйежата).  

  

 Друго интересно поле за интерференция представляват имената 

от чужд произход, завършващи на –um, -us, които в чешки език са от 

среден род, а в български са приели мъжки род. 

(213) Дори и работата с ромските малцинства все още не 

отсъства, то е етникум де, ама.. ние сме по-успешни (etnikum, 

x етнос). 

 

 В някои случаи респондентът осъзнава грешката при 

използването на неправилен граматичен род, особено в случаите, 

когато граматичният род на съществителното име е ясно изразен.  
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(214) Чакай да си нарежа на един… чиния... една чиния.  

(215) Като си създам като охлювчe една ... една ... домечек... 

моят дом е мойта крепост и си живеят...  

  

 Съществителното име talíř (214) в чешки език е от мъжки род. 

Респондентът усеща, че съществителното име на български език е от 

друг род и в последствие се поправя. 

 В (215) респондентът вероятно търси подходящата дума за 

‘къща’, която на български език е от женски род, но явно не може да 

се сети. В последствие използва чешката дума, която е от мъжки род, 

но до автокорекция не се стига.  

 

 3.1.2. Морфологични особености на адаптацията на 

съществителни имена към граматичната категория ‘число’. 

 Съществителните имена и в двата езика могат да означават един 

субект, т.е. изразяват  единствено число; или могат да означават 

количество, т.е. изразяват множествено число. И в чешки и в 

български език има съществителни имена, които нямат множествено 

число, а се използват само в единствено, т. нар. singularia tantum, и 

съществителни имена, които се използват само в множествено число 

pluralia tantum. Старата граматична категория ‘дуал’, съществувала 

във всички славянски езици за означаване на двойки предмети, вече не 

е реална нито в чешки, нито в български. В чешки има остатъци от нея 

при склонението само на няколко съществителни имена (напр. ramena, 

kolena, ruce). 

 Интерферентните явления при категорията число, засягат главно 

дистрибуцията на окончанията за множествено число, а не инвентарът 

на словообразувателните форми. т. като окончанията за множествено 

число в двата езика нямат големи различия в инвентара (за чешки – 

това са окончанията в 1-ви падеж – Номинатив).  
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 Под влияние на чешки при едносричните думи в речта на 

български може да се появи окончание –и на мястото на окончание –

ове.  

(216) Свири други тони. (вм. тонове) 

(217) Обаче тия столи са много яки. (вм. столове) 

(218) Моя син се занимава, но с европейски фонди. (вм. 

фондове) 

 

Влияние на чешки или по-скоро колебание се чувства при 

употребата на множествено число при народности.  

(219) Хотела е пълен с италове. (вм. италианци) 

(220) И двамата сме българи, което е по-лошо от италци. (вм. 

италианци) 

(221) Имам двама руси на бара. (вм. руснаци) 

 

Под влияние на чешки е възможно да не се стигне до 

палатализация пред окончанието за множествено число -и: 

(222) Аз съм добър на езики. (вм. езици) 

 

Интересно поле за интерференция представляват 

съществителните имена, при които категорията число не е 

еквивалентна в двата езика. Напр. думи, които на чешки са pluraliа 

tantum, но на български се използват в единствено число:  

(223) Виж (Репондентът сочи косата си) – дълги са, нали?  

  

 В (223) съществителното име е имлицитно. Можем да 

предположим, че прилагателното име и глаголът са съотнесени към 

чешкото съществително име vlasy, а не към българското коси. Явна е 

интерференцията в областта на категорията число - съществителното 

име vlasy в чешки е pluraliа tantum, което води до промяна на 

категорията число на имплицитното съществително име и 

адаптирането му към чешката граматична система. 
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До колебание в категорията число при съществителните имена 

може да се стигне в случаите, когато формата на съществителното име 

може да се интерпретира както и в ед. ч. така и в мн. ч.: 

(224) Това е много готина матраце, дай да такова, да я пробвам, 

тя е нали цяла (...) така че ми се спи на меко, на меки 

матраце.  

 

В (224) съществителното име „matrace” може да се 

интерпретира от говорещия като форма на мн. ч. или ед. ч. От тук 

произлиза и колебанието при използването на формата на БЕ. 

Под влияние на ЧЕ може да се стигне до загуба на окончанието 

за множествено число. Напр. в думи от чужд произход, при които 

формата за ед. и мн. ч. съвпадат:  

(225) Аз трябва да отида до центъра да върна едни дивиди.  

 

 В (225) формата „дивиди” на ЧЕ изразява и ед. и мн. ч., което 

влияе върху употребата на същата дума в речта на български, където 

се стига до загуба на окончанието за множествено число.  

  

 3.1.3. Морфологични особености на адаптацията на 

съществителни имена към граматичната категория ‘падеж’. 

 Граматичната категория ‘падеж’ съществува в чешки, където до 

днес са запазени всички седем падежни форми от прабългарския език. 

Що се отнася до съществителните имена, в български език са запазени 

само остатъчни вокални форми, които обаче не изразяват синтактично 

отношение към останалите части на изречението. Тези синтактични 

отношения в български се изразяват чрез словоред при преките 

падежни форми или чрез предлог и обща форма на съществителното 

име (casus generalis) при непреките и предложните падежи.  
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Тъй като категорията падеж изобщо не съществува в българския 

език, интерференциите в тази насока са доста спорадични. Бих могла 

да посоча обаче следните примери, намерени в материала:  

(226) Това в турским затво... затвор... ли се случва? (х турски); 

(227) Мил съм се сапунем. (х Измих се със сапун); 

(228) Казах му, че бармана не мога да работя. (x Като барман не 

мога да работя); 

(229) Той се е з...побъркал до Куби... (x по Куба); 

(230) Имахме един учител – японец, з Ню Йорку (х от Ню 

Йорк); 

(231) Към Палмовце ли отиваме? (х Палмовка); 

(232) Чакай ме в 8.25 точно пред Švanďákem – идвам веднага, в 

9 отивам в Příbrami, хайде засега (х пред Швандяка, х в 

Пржибрам); 

(233) Какво да правя с тим минидискем (х с този минидиск); 

(234) Аз когато бях в Америце, се къпах точно при акулите (х в 

Америка).  

 

 Под влияние на чешката граматична система в (226) се 

наблюдава употреба на 6-ти падеж – Локал, под влияние на чешки: 

v tureckým vězení; в (227) – употреба на 7-ми падеж – Инструментал, 

под влияние на чешки: Mil jsem se mýdlem; в (228) – употреба на 2-ри 

падеж – Генитив, под влияние на чешки: barmana nemůžu dělat; в (229) 

– употреба на 2-ри падеж – Генитив, под влияние на чешки: Zbláznil se 

do Kuby; в (230) – употреба на 2-ри падеж – Генитив, под влияние на 

чешки: z New Yorku; в (231) – употреба на 3-ти падеж – Датив, под 

влияние на чешки: K Palmovce, в (232) употреба на 7-ми падеж – 

Инструментал - před Švanďákem и на 6-ти падеж – Локал v Příbrami; в 

(233) употреба на 7-ми падеж – Инструментал – s tím minidiskem; в 

(234) употреба на 6-ти падеж Локал – v Americe.  

Възможно е употребата на падежна конструкция на БЕ да е 

свързана направо с превключване на кодовете: 
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(235) Подгонено е стадо супер megatonových velryb (х 

мегатонови китове). 

Думата стадо провокира използването на падеж и съответно 

преминаването от Е1 на Е2. Причината за смяната на кода е една дума, 

която на ЧЕ изисква използването на Генитив. 

 

 3.1.4. Морфологични особености на адаптацията на 

съществителни имена към граматичната категория ‘определеност’. 

 Категорията ‘определеност’ е характерна за българския език, но 

не и за чешкия. Интерференциите при категорията определеност могат 

да бъдат в две насоки – приспособяване на чешки заемки към 

българската граматична система, чрез членуване или приспособяване 

на български лексеми към чешката граматична система, чрез 

отстраняване на членната форма.  

 Влиянието на чешки език, който не разполага с категория 

определеност, може да доведе до загубата й в речта на български на 

места, където употребата на определителен член се изисква. 

Влиянието засяга както интерферирани заемки с ясен произход от 

чешки:   

(236) Бубеник си донесе шест бутилки вода (bubeník, x 

барабанист) ; 

(237) Всичко изграпено, листи изчистени. Няма и това глупаво 

напрежение (listí, x листя). 

 

така и лексеми, които имат еднакъв фонетичен състав и на двата езика: 

(238) Контейнер там ли е? 

(239) Абе президент тука няма права. 

 

Липса на определителен член при интерференции от ЧЕ, които 

са запазили чешкия си фонетичен и морфологичен състав, не са 

адаптирани към езиковата система на БЕ. На БЕ изискват наличието на 

определителен член, но не го получават, а запазват състава си на ЧЕ: 
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(240) Трябва да наруши ъ-ъ celestvo, за да се пропадне (вм. напр. 

целеството). 

 

И лексеми с ясен български произход, съобразени с чешката 

граматична система: 

(241) Не искам да им се кланям, че ми плащат училище, пък те и 

не го плащат (х училището); 

(242) Часове, погледни как играе тя в Часовете (х Часовете); 

(243) Разбих си глава и така нататъка (х главата). 

 

 В повечето случаи обаче интерферираните съществителни 

имена са адаптирани към българската граматична система: 

 

(244) И какво на ходника (chodník, x тротоара) ли свирихте? 

Ами да, по ходниците (chidníky, x тротоарите); 

(245) Оборът (obor, x предметът), който искам да запиша е 

Международен обход (Международна търговия) и е дълбоко 

спойен (свързан) с менъджмента. 

(246) И така ми течаха слините (slíny, x лигите); 

(247) Бейби, лиса (lis, x сокоизтисквачка) е невероятен... 

(248) Е точно толкова голям, колкото тваржът (tvář, x лицето) 

на джаза. 

(249) Момент, че дойде битния (bytní, x собственика на 

апартамента) за наема. 

(250) Рецепчният ще ти ги даде, той е предупреден, че ще 

дойдеш. (recepční, x рецепционистът); 

(251) Aма той другия на stavebniя uředni. Kак ще ходя там в 

понеделник? (stavební, x строителния). 
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3.2. Прилагателно име 

Прилагателното име като част на речта, която се прикрепя към 

съществителното, се характеризира със същите морфологични 

категории: число и род (в ЧЕ и БЕ), падеж (в ЧЕ) и определеност (в 

БЕ). Това, което влиза в нашия интерес е промяната на морфологично 

ниво при прилагателни имена, използвани в речевите прояви на БЕ. 

Прилагателните имена са качествени, притежателни и 

относителни. Качествените прилагателни имена могат да се 

степенуват, което е присъщо и на двата езика. В ексцерпирания 

материал не сме открили влияния при степенуването на прилагателни 

имена, въпреки че е възможно под влияние на ЧЕ да настъпи подобно 

(напр. замяна на „най” с „ней” би била очаквана; по-изненадващо би 

било използването на суфикс (-ší) за изразяване на сравнителна степен, 

а не на префикс (по-). Но в материала не са открити подобни 

интерференции). 

Влиянията от ЧЕ, които открихме в ексцерпирания материал са 

промени, касаещи по-скоро образуването на прилагателните имена. 

По-голяма част от примерите и по-обширно обяснение е дадено в т. 2 

– Словообразуване, т. 2.5.3. – Образуване на прилагателни имена. Тук 

ще дадем няколко примера, за да припомним влиянията от ЧЕ. 

В по-голямата си част интерференциите настъпват при употреба 

на афикси, идващи от ЧЕ, които заместват българските 

словообразувателни частици: 

Примери: 

(252) От тогава сме юридицко лице със самостоятелна дейност 

(х юридическо);  

(253) С много силен генетически код (х генетичен); 

(254) Която денно излизаше много пари (х дневно). 

 

Възможно е да настъпи и колебание в суфикса, без той да е част 

от чешката словообразувателна система: 
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(255)    И това ми позволи вече, защото в една и съща всъщност 

временна линия (х времева). 

 

Както на ЧЕ, така и на БЕ прилагателните имена се съгласуват 

по род и число със съществителното име, към което са прикрепени. 

Разликата между двата езика е във формантите, образуващи 

множественото число и тук се наблюдават най-много интерференции: 

(256) Даже като завърша искам да изкарам визаж.. 

визажистицки курсове (х визажистки); 

(257) От България имаше пет проекта за екологически 

катастрофи, нали (х екологични);  

(258) Имаме на Васил Левски картина прекрасна от 

академически художник (х академичен); 

(259) Понеже разпределят парите за бившите социалистицки 

страни (х социалистически); 

(260) Жалко, че съм го видяла (вм. гледала) само веднъж, защото 

той е психологичен филм (х психологически). 

И двете окончания –ски и –ен съществуват и в БЕ и в ЧЕ. Това 

обърква говорещите и в много случаи без нужда е възможно да 

заместят едното окончание с другото (260); 

 

Възможно е на БЕ да липсва окончание, обозначаващо 

прилагателно име, а думата да е съставена от две съществителни 

имена, едното, от които доопределя другото:  

(261) Но за тия интернетови страници и така нататък, 

просто забрави (х интернетø-страници) 

Под влияние на ЧЕ обаче определящото съществително 

придобива окончание и се превръща в относително прилагателно име. 

Освен афиксация по модел от ЧЕ, при прилагателните имена 

наблюдаваме и опити за морфологично приспособяване към БЕ, т.е. 

интерферираната лексема придобива окончание според нормите на 

БКЕ и така говорещият смята интерференцията за разбираема. 
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В много случаи говорещият използва прилагателното име на ЧЕ, 

без каквато и да е морфологична трансформация: 

(262) Е, що само  minulý? (х минал) 

(263) Сега гледам друг хубав филм „Barevný závoj” с Нортън.  

 

Притежатени прилагателни – разпространени са в по-голяма 

степен в ЧЕ, отколкото в БЕ. Изолирахме няколко примера в речта на 

говорещите. Възможно е използването им да е подтикнато от желание 

за краткост и по-сбито изказване (характерно за РР): 

(264) Да се стигне до шоплъка, до характерови качества (х 

качества на характера) 

(265) Това е една много хубава поза животна (х поза на живота); 

(266) Как се казва праскова градина... праскова градина (х 

прасковена). 

 

Установихме и варианти на заместване на наречие с 

прилагателно под влияние на ЧЕ: 

(267) Добре, американците приятелски хора ли са? 

(268) Ще бъдат енергически много силни и много успешни. 

В (267) разликата между прилагателно и наречие на ЧЕ е в 

дължината на последната фонема от окончанието (ý – за прилагателно 

и y – за наречие) Това подвежда говорещия, който замества наречието 

с прилагатено в речевата си проява на БЕ и по този начин се достига 

до нарушаване на нормата. 
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3.3. Глагол 

Възвратни глаголи 

Възвратните глаголи са присъщи и на двата езика. Разликата 

между двете системи е в отделни глаголи, които на единия език са 

възвратни, а на другия – не. Оттук идват и основните различия при 

употребата им, което ги прави податливи на интерференции. 

В ексцерпирания материал открихме един основен модел на 

интерференция на възвратни глаголи – добавяне на възвратно 

местоимения в речевата проява на БЕ към невъзвратни глаголи на БЕ: 

(269) Така че ми се спи на меко (spí se mi, х спя); 

(270) Аз ти предложих да се разделиме с рибата (rozdělit se, х да 

си поделиме); 

(271) вчера, да ти се призная  да ти кажа нещо... (abych se ti 

přiznal, х да ти призная); 

(272) И дали днеска ще мога да си отделя 100 крони за кино. 

(oddělit si, х да отделя). 

Много устойчиво в речта навлиза чешкия възвратен глагол učit 

se, под влияние на който в речевите прояви се установява добавяне на 

възвратно местоимение се към глагола уча, който на БЕ не е възвратен, 

използван в смисъл „уча, научавам”: 

(273) Предварително не съм се учил (učit se, х уча);  

(274) Айде, учи се, моля те (učit se, х уча); 

(275) Ти къде отиваш като имаш да се учиш (učit se, х уча); 

(276) Откакто съм се научил чешки, не мога да говоря на руски 

(učit se, х уча);  

(277) Днеска ще се учиш ли? Цял ден ще се учиш? (učit se, х 

уча). 

В БЕ глголът уча може да бъде възвратен в конструкции от 

подобен тип: уча се бързо; уча се да..., добре се учи и др. Това 

допълнително създава у говорещия чувството, че при използване на 

глагола в смисъла на „заучавам” е уместно използването на възвратно 

местоимение, което от своя страна е неосъзната интерференция от ЧЕ. 
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3.3.1. Вид на глагола. 

Една от основните морфологични категории при глагола е 

изразяването на действие, което е свършено или несвършено. Така се 

определя и вида на глагола – свършен или несвършен.  

Най-често промяната при вида на глагола се забелязва при 

интерференции на цитатови думи, когато говорещият използва 

чешката дума, вместо българската. Но двете думи имат различни 

значения от гледна точка на вида на глагола. Много често глагол от 

свършен вид на ЧЕ на БЕ е несвършен вид и обратното: 

  Св. вид  Несв. вид 

БЕ  виждам   гледам 

ЧЕ  vidět  dívat se 

       Табл. 8 

(278) Нали, говоря за филми, които съм видял няколко... (х 

гледал); 

(279) Жалко, че съм го видяла само веднъж, защото той е 

психологичен филм (х гледала). 

 

  Св. вид  Несв. вид 

БЕ  идвам  ходя 

ЧЕ  jít  chodit 

Табл. 9 

 

(280) Те чувстват тая любов тука и затова ходат, много ходат 

(chodí, x идват); 

(281) А ако мислите, че ви дам отрова, след малко ще почнете да 

викате, че ви боли стомах и така нататъка и така нататъка (х 

давам); 

В (281) конструкцията že vám dám cosi, която изразява 

еднократно действие, т.е. глаголът е от св. вид, на БЕ говорещият 

превежда по същия начин с глагол, който съвпада по фонетичен състав 
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(dám – дам) и има същото значение, но конструкцията на БЕ изисква 

използването на глагол от несв. вид – давам.  

Още една трансформация води до промяна на вида на глагола. 

При калкиране на чешка дума, т.е. морфемен превод на лексемата, 

отделните морефеми на ЧЕ се заменят с подобни на БЕ. Така се стига 

и до промяна на вида на глагола, без тази промяна да е осъзната от 

говорещия: 

(282) Нали знаеш, че преди като написах една буква и то ми 

наскачаше веднага (napsal, х напишех); 

(283) Това ме накара да зареагирам по начин, който е 

единствено възможен (zareagovat, x реагирам); 

(284) Никога не ни е направило добро впечатление приемането 

от тая гледна точка, че месните власти... (udělalo, х правилo). 

 

3.3.2. Инфинитив на глагола 

 

Глаголът в БЕ се характеризира с липсата на инфинитив, за 

разлика от ЧЕ. Изразяването на инфинитив в БЕ се характеризира с 

добавяне на частицата да пред дадения глагол в 1 л. ед. ч. (да пиша, да 

кажа, да говоря). Изразяването на инфинитив в ЧЕ става чрез отделна 

инфинитивна форма, която най-често завършва на -t (psát, říkat, 

mluvit). 

Прабългарският език, от който са се развили днешните БЕ и ЧЕ, 

е имал подобна форма на глагола, която се е запазила в ЧЕ, но в БЕ е 

изчезнала.  

Не сме предполагали появата й отново в речевите прояви на БЕ, 

дори и при много силно влияние на ЧЕ, но имаме записан един пример 

за подобно завръщане на инфинитвната форма: 

(285) Тоя, дето си нехава викат Ладик (х се оставя да му 
викат). 
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3.3.2. Време на глагола 

Основните влияния, които изолирахме при глаголите от 

материала на проучването се отнасят до морфологичната категория 

време на глагола. Интересното е, че в ЧЕ минали действия се изразяват 

с едно глаголно време –  Préteritum или минало време (četl jsem) , 

което по форма на образуване съвпада с минало неопределено време 

на БЕ (чел съм), но по значение се превежда с минало свършено време 

– аорист (прочетох);  

Объркването на говорещия в тази ситуация е в две направления: 

1. Симплифициране на различните времена на БЕ, изразяващи 

различни минали глаголни действия чрез използването на само едно 

минало време – минало неопределено време, което по форма съвпада с 

Préteritum, т.е. значенията предавани с аорист и с минало 

неопределено време започват да се изразяват само с минало 

неопределено време.  

Примери: 

(287) Ми той има алергия и като сме ходили да стануваме, 

изглежда, че (х ходихме); 

(288) И то на обед аз съм яла спагети, не е абсолютен hladomor (х 

ядох); 

(289) Преди, когато не съм знаел чешки, както е на Свилен на 

местото съм слушал телевизия напълно, много усилена. (х не 

знаех... х слушах); 

(290) Ние сме го спечелили този турнир (х спечелихме); 

(291) Мале, вчера съм се на... (ФС – напил) (х се напих); 

(292) Аз не съм се чувал на сцената (х не се чувах); 

(293) Няма да ти казвам какво съм свирил на сцената... (х свирих); 

(294) И съм направила ризото, сложила съм две чинийки и съм 

насипала. И така подавам на малката, голямата още не беше 

дошла (х направих, х сложих, х сипах). 
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В (293) и в БЕ е възможна употребата на минало неопределено 

време, но използването на последния глагол „насипала” ни кара да 

мислим, че става въпрос за интерференция от ЧЕ. 

 

Единични случаи на влияние от ЧЕ, засягащи морфологичната 

категория Време на глагола: 

1. Замяна на аорист с минало продължително време. Не можем 

да докажем, че влиянието идва точно от ЧЕ, но можем да отбележим 

разколебаване в използването на глаголните времена под влияние на 

ЧЕ. 

(295) Днеска, когато ти ми се обаждаше, го слагахме в кухнята 

отгоре (х обади). 

 

2. Съкращаване на спомагателния глагол (биха в би) под 

влияние на ЧЕ. За 3 л.. мн. ч. В БЕ се използва биха, но в ЧЕ се 

използва by, също както 3 л. ед. ч. Това изравняване на числата влияе и 

на спомагателния глагол в БЕ. 

(296) Някои неща би могли, би могли да бъдат добри, ако похвата 

към тях е по-рационален (by mohly, x биха могли). 

 

3. Минало време на безлични глаголи, т.е. превръщането на 

безличен глагол на БЕ в личен (под влияние на ЧЕ) и употребата му в 

минало неопределено време: 

(297) Тука съм 50 години, значи трябвал съм да приема езика, да 

приема културата. (musel jsem, х трябвало е да...). 
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3.4. Местоимения  

3.4.1. Лични местоимения: 

Единствените интерференции при личните местоимения, 

забелязани в изследвания материал засягат конструкцията от ЧЕ „jako 

+ лично местоимение в Номинатив”, която на БЕ е: „като + лично 

местоимение във Акузатив”. Падежните форми при местоименията са 

единствените запазени синтетични черти в БЕ. Много често срещана 

интерференция, въпреки че в извадките намерихме само един запис на 

подобна интерференция, е замяната на лично местоимение в Акузатив 

с подобно в Номинатив в по-горе споменатата конструкция: 

(298) Подобен луд като аз (jako já, x като мен). 

 

Според личните ми наблюдения тази интерференция е често 

срещана, тъй като настъпва объркване при говорещите, които 

предполагат, че правилно е използването на Номинатив в подобна 

конструкция на БЕ (предвид аналитичния характер на езика), 

отколкото конструкция с Акузатив (което предполага синтетизъм в 

отношенията между отделните части на речта). 

 

3.4.2. Възвратни местоимения  

Добавяне на възвратно местоимение 

Освен при използването на възвратни глаголи, в ексцерпирания 

материал открихме и добавяне на възвратни местоимения в различни 

конструкции под влияние на ЧЕ. 

(299) Било му е 70 години (bylo mu, х беше на); 

(300) Обадихме му се на линейка (zavolali jsme mu, x извикахме). 

 

Липса на възвратно местоимение 

Под влияние на ЧЕ е възможно освен добавянето на възвратно 

местоимение, така и липсата му в конструкции, които изискват 

подобно: 
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(301) Утре съм на работа, а на себе имам само официални дрехи (na 

sobě, x на себе си); 

(302) Нямат нищо в себе тия хора (v sobě, x в себе си); 

(303) И вика дай ние ще ти викнем линейка да такова, да те закара 

направо на Буловка (zavoláme ti, x ще извикаме). 

 

3.5. Предлози   

По отношение на навлизането на интерференции от ЧЕ в 

речевата проява на БЕ, една от най-интересните части на речта се 

явяват предлозите и предложните конструкции. Тъй като БЕ е 

аналитичен тип език, характерна за него е предложната синтактическа 

система. За ЧЕ, като аглутинативен тип език, е характерна падежната 

синтактическа система. Тази основна разлика е повод за огромно 

количество интерференции, изразени в добавяне, липса или 

заместване на предлози, които ще разгледаме подробно. 

Още по-интересна част се оказва провокирането на преминаване 

от аналитизъм към синтетизъм, благодарение на предлози, които се 

използват в определени конструкции, изискващи употребата на даден 

падеж.  

 

3.5.1. Заместване на предлози под влияние на чешка 

конструкция 

(304) Той ще я вез / вземе към себе си за два месеца и после ще я 

изгони (х при); 

(305) Тери Гилям ze sedumdesatý, зе седемдесетте години, просто 

класически негов филм (х от); 

(306) Вика винаги ми е харесвало на теб (х в); 

(307) Аз докато не се убедя на собствени очи, никой не може да ме 

убеди (х със); 

(308) Според мен човек като е упорит и наистина като има мечти и 

като върви зад тях, трябва да има някакъв Бог, който да се смили 

(х след); 
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(309) Аз тъкмо излязох на пауза (х за / в); 

(310) Защото ходя да превеждам на полицията (х в); 

(311) Съвсем лошо виждане върху нещата... оръжието решава, 

боищата, но това е безкрайно лошо (х по отношение на); 

(312) Ми не съм спокоен с предложението (spokojený s, х доволен 

от); 

(313) Имаме хора, който / на които можеме да се гордееме (být pyšní 

na někoho, x гордея се с някого); 

(314) Неща, които правиш всеки ден и... въобще не мислиш на това 

как работят (х за); 

(315) Много е яка и е на цял живот (х за); 

(316) Искаха нещо по мене (х от); 

(317) Не знам по кой е. Не е по сестра ми. Майка ми казва, че е по 

мене (х на кой се е метнал); 

(318) Не сме по него. Нито аз нито сестра ми (х не приличаме на 

него). 

(319) Имаш ли някакъв трик на това (х за); 

(320) Те правят по осемдесе запаса на седмица и с това повечето са 

победи (х от); 

(321) Ти се срамуваш за мене...(х от); 

(322) Те са луди до мене (х по); 

(323) И е на цял живот (х за); 

(324) Колежката ме помоли да взема смяна за нея (х вместо); 

(325) Ами плейвай з друг (х от); 

(326) Дошъл тука на три дена, купил си кънки,  и си заминал (х за); 

(327) Да си облека това, а пък тея да си ги взема до това (сочи 

чантата) (х в); 

(328) Ами свали го с това до компютъра (х от, в); 

(329) Добър ден, у телефона е... (х на); 

(330) Тя на балканските езици е много добра (х по); 

(331) Някак си имам чувството, че това е арт версус комерсия (x 

срещу). 
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От дадените примери се вижда, че повечето интерференции са 

на базата чешки предложни конструкции, при което говорещият 

замества предлога на БЕ с такъв на ЧЕ.  

На няколко пъти в материала се среща устойчиво използване на 

предлога в с годишните сезони, както и използването на предлога за 

вместо по време на. 

(332) Ами в лятото... (х през); 

(333) Аз се съмнявам, че поплатките може да са четири хиляди, в 

лятото два... (х през); 

(334) Поплатките ще са четири хиляди в зимата, в лятото не... (х 

през); 

(335) Тука, още който е станал известен за комунизма и не пускат 

младежите, не пускат младите таланти при тях (х по време на); 

(336) Имаше, имаше всичко за комунистите (х по време на). 

 

3.5.2. Добавяне на предлози под влияние на чешка 

конструкция: 

Това са предимно конструкции, които на БЕ не изискват 

използването на предлог, но под влияние на ЧЕ, говорещият вмъква 

такъв. Най-често се среща конструкцията чакам на някого: 

(337) Аз чакам на шефа да видиме договора. 

(338) Ми чакам на Ондра. 

(339) Вие сигурно чакате на някой.  

(340) Вие се стремите на некой да го водите като малко слепо 

кученце. 

(341) Аз там бях за някой.  

 

3.5.3. Липса на предлог, под влияние на чешка конструкция: 

 Друг тип интерференция е премахването на предлог от 

конструкция, която на БЕ изисква такъв, но в ЧЕ съществува като 

безпредложна: 
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(342) Даже като съм в България и като стоя малко по дълго време и 

почва да ме тегли ø тука (táhne sem, x тегли натука/насам); 

(343) И ø другия ден отивам и чукам на вратата... (х на другия ден); 

(344) ø  Чески е донасям (х на чешки); 

(345) И кат съм със сърбите приказвам само ø сръбски (х на 

сръбски); 

(346) Но на всички съвещания, които имаме в края, винаги ø 

деветдесет и девет процента се говори за ромските проблеми (х в). 

 

3.5.4. От аналитизъм към синтетизъм 

Преминаване от аналитично предаване на връзките в 

изречението към синтактично, т.е. употреба на падеж, след използване 

на даден предлог, който на ЧЕ се връзва с определен падеж е една от 

интересните интерференции, които сме изолирали в материала: 

(347) Това в турским затво... затвор... ли се случва? 

(348) Имахме един учител по английски – японец з Ню Йорку... 

(349) Ето я Олинка на риби с Джусо. 

(350) Аз съм добър на езики. 

(351) Той се е з...побъркал до куби... 

(352) Живял е пет години в Ню Йорку... 

(353) Какво да правя с тим минидискем? 

(354) Той не е умрял на дроги... той е бил чист... умрял е на 

Хайнекен... 

(355) Ей са, кат бяхме на рибите / кат бяхме на рибите тъй се 

сприятелихме с един чех 

(356) Какво са немците против нас (х в сравнение с)? 

(357) Ами утре подписвам rezervacni smlouva, а в понеделник с 

maitelama ще се срещнеме към 18h. 

(358) Ами, да, когато се върнах с Америка...  

В (358) говорещият явно осъзнава интереференцията и въпреки 

използването на предлога под влияние на ЧЕ, не достига до промяна в 

морфологичния състав на думата. 

 

273 
 



3.6. Числителни и наречия 

 Разглеждането на интерференциите при числителните и 

наречията може да бъде възможно предимно от лексикална гледна 

точка. Ще отделим различните интерференции според това как и дали 

се променя морфемния състав на думата, т.е. цитатови лексеми, 

заемки и калки. Понеже в началото вече направихме подробен разбор 

на лексикалните интерференции, ще дадем само няколко 

илюстративни примера. 

 

 Интерфериране на числителни.  

  

Интерференция на числителни под формата на цитатови 

лексеми: 

(359) Ако там живеят два......ъъъъъ пари, нали така наречени... (х две 

двойки); 

(360) Аз се съмнявам, че поплатките може да са четири хиляди, в 

лятото два... (х две хиляди). 

 

Интерференция на числителни под формата на калки: 

(361) Ами не съм я видял, защото като я отворя и веднага ми наскача 

един програм...за сканиране... (х една програма); 

(362) Викам: „Нямам единички”! (jedničky, x eдиници) 

(363) Хиляди, стохиляди стада рогат добитък. (statísíce, х стотици 

хиляди). 

 

Интерференция на числителни под формата на заемки: 

(364) Значи бях тука в деветдесет и осма за dvacet // dvacetčtyři (x 

двадесет и четири) 

(365) Писмено – айде čtyrka (х четворка). 

 

Числителни, които провокират използването на падежна 

конструкция: 

  274



(366) Щото в Америка става за милиарди просто на въпрос или поне 

за десетки милион долара (desítky milion dolarů, x десетки 

милиони долари). 

 

Интерфериране на наречия.  

Цитатови наречия: 

(367) Občas ми се пуши много яко (х от време на време). 

 

Калкиране на наречия: 

(368) Ми изглежда напълно  по друг начин от другата (úplně, x 

изцяло); 

(369) И на всеки на шерпата пише нещо друго (jiné, x различно); 

(370) Отдавна, половин година назад (půl roku zpátky, х преди 

половин година); 

(371) Независимо дали човек е висше образован (visoce, х високо).  

 

Наречия под формата на заемки: 

(372) Ами буквално на Дунава (bukválně, x буквално); 

(373) Нормално от „Радост” ни платиха на всеки барман (normálně, 

x нормално). 

 

3.7. Междуметия, частици и съюзи 

Като части на речта и междуметията и частиците и съюзите са 

обект на интерференции. Понеже тяхната употреба, също както при 

наречията и числителните може да бъде разгледана от лексикологична 

гледна точка, ще дадем някои примери, имайки предвид, че 

особеностите на интерферирането са предимно от лексикална гледна 

точка. 

Междуметия. Най-честа е интерференцията на междуметия от 

ЧЕ. Това са лексеми, които първи навлизат в езика и се употребяват 

по-често в РР и при комуникация на ЧЕ: 

(374) Е, ти прати ли ми мейл? Joooo... (х да); 
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(375) Които имат вифи, no jo.... (х е, да); 

(376) Така че постоянно с Д. съм комуникирал постоянно, že jo. (х 

нали). 

 

Съюзи. Много по-рядко се среща интерференцията на съюзи. В 

ексцерпирания материал се изолираха само два примера за 

интерференция на съюзи под формата на калки: 

(377) Аз не знаех чешки, за това че със всички на английски 

говорех (za to, že, x понеже); 

(378) Те ме взеха с това, че не говоря много добре чешки (s tím, že, x 

защото). 

 

Много по-рядко е вмъкването на цитатови съюзи, въпреки че 

според личните ми наблюдения съм срещала интерференции под 

формата на цитати на подчинителен съюз ale, използван вместо но. В 

материала изолирахме интерференция на съчинителен съюз а, 

използван вместо и: 

(379) Аз да, но ти а Ели – не (х и). 

 

Частици. В материала не са открити отделни интерференции на 

частици, но частиците сами по себе си се интерферират като части от 

фраземи и от цели фразеологични конструкции.  
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4. Синтаксис  
 

Синтаксисът като наука за строежа на изречението и връзката 

между отделните части на речта е материя, на която ще се спрем за 

кратко. Това, което ни интересува е влиянието на ЧЕ върху 

синтактичната система на БЕ, т.е. примерите, които търсим в 

материалите са трудно установими. Това са синтактични влияния от 

ЧЕ, при които в повечето случаи респондентите интерферират цели 

конструкции. В този случай, когато наблюдаваме интерференции на  

лексеми и фраземи от ЧЕ, ще ги приемем за цитатови лексеми и 

фраземи, заемки или калки, според начина на навлизане и адаптиране 

към Е1. Затова промяната в синтактичната конструкция на 

изречението в речевата проява на БЕ под влияние на ЧЕ е трудно 

доловима.  

Интерференцията на синтактични конструкции е трудна задача 

за доказване както заради близостта на езиците – ЧЕ и БЕ, така и 

заради свободния словоред и на двата езика. Особено затруднение 

намираме в нормирането на разговорната реч, както и в определянето 

на синтактична норма на речта. При условие, че не сме наблюдавали 

респондентите преди да навлязат в двуезична среда и нямаме 

представа за речевите им прояви на БЕ, не можем със сигурност да 

твърдим, че едно изказване е повлияно в синтактично отношение от 

Е2.  

Изключенията от това правило са малко и касаят главно 

отношенията между частите на речта. На няколко пъти при някои 

респонденти се наблюдава синтетично изразяване на отношения 

между главни и второстепенни части на изречението, напр. подлог и 

допълнение в падежна форма.   

Интерференцията на синтактическо ниво е висша степен на 

интерфериране, защото на пръв поглед няма явна лексикална 
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интерференция. И понеже двата разглеждани езика са 

близкородствени, което означава голяма близост на лексикално ниво 

на съюзи, предлози и частици, ще приемем, че съвпадението на дадени 

частици не е интерфериране на лексеми с еднакви форма и значение, а 

влияние от Е2 на ниво цялостна конструкция на изречението. 

Интерференциите на синтактическо ниво могат да говорят само 

за изключително добро и пълно усвояване на езиковата система на Е2 

до такава степен, че устойчивостта на синтактическите конструкции 

на Е1 да бъде заплашена от замяна с конструкции, повлияни от Е2. 

Ще разгледаме синтактични интерференции при различните 

видове прости изречения (така или иначе РР е низ от прости 

изречения, фрази и отделни думи, много рядко съвкупност от сложнио 

изречения); 

 

4.1. Просто изречение 

4.1.1. Въпросителни изречения. Въпросителните изречения и 

на ЧЕ и на БЕ се образуват по идентичен начин, но въпреки това, 

заради различната фреквенция е възможно да различним 

интерференциите от ЧЕ. Образуването на въпроси най-често се 

свързва с използването на: 1) пълнозначна дума (въпросително 

местоимение); 2) непълнозначна дума – частицата ли (БЕ) и -li (ЧЕ); 3) 

интонация.  

На ЧЕ е много по-често задаването на въпрос с промяна в 

интонацията, докато на БЕ е по-често задаването на въпрос с 

прикрепяне на частицата ли към думата с логическо ударение. Липсата 

на тази частица, както и промяна в интонацията сигнализира за 

интерференция от ЧЕ. 

Примери: 

(380) Компромат се казва на български? (Kompromát se řekne 

bulharský? х Компромат ли се казва на български?); 
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(381) Чела сте „Малкия принц”? (Četla jste „Malého prince“? х Чела 

ли сте „Малкия принц”); 

(382) Цял ден ще се учиш? (Celý den se budeš učit? х Цял ден ли ще 

учиш?); 

(383) Знаете какво е това агилни? (Znáte co to je..., x Знаете ли...?); 

(384) Грее слънце тука? (Svítí sluničko tady?, x Грее ли…?). 

В тези два примера е забелязана възходяща интонация на края 

на изречението, както и липса на въпросителна частица ли, с която да 

се образува въпросително изречение. Това ни кара да смятаме, че 

образуването на изреченията е с чешка синтактична конструкция. 

4.1.2. Отрицателни изречения – под влияние на ЧЕ 

отрицателната частица „не” се свързва с глагола, което е типично за 

ЧЕ. В БЕ отрицателната частица е винаги свързана със спомагателния 

глагол.  

(385) Ако искаш отиваме, ако искаш – неотиваме. (jetsli chceš – 

nejdeme, х ако не искаш – не);  

(386) Незнаех го това (Neznal jsem to, x Това не го знаех). 

И в двата примера е налице интерференция от ЧЕ, т.е. частицата 

за отрицание не е свързана с главния глагол в изречението.  

В БЕ отрицателната частица не е по-свободна по отношение на 

глагола, с който се употребява. Между нея и глагола може да стоят 

думите, които нямат собствено ударение, напр. кратки местоименни и 

глаголни форми. 

 

4.1.3. Подбудителни и възклицателни изречения 

Не би било изненада да се открият в речта на билингвалния 

индивид интерференции на точно такива изречения, особено под 

въздействието на емоция. Бихме могли да предположим, че при 

изразяването на различни емоции, говорещите без да се замислят биха 

интерферирали думи или цели изрази от Е2. Най-често това са 

ефемизми („Sakra”, “Do prdele”, “Ty vole”, “Fakt!”), които навлизат 

неусетно в речевата проява на Е1. 
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4.1.4. Съобщителни изречения 

Основната интерференция на ниво синтаксис, която откриваме в 

речевите прояви на билингвалните индивиди засяга изразяването на 

посесивност чрез използването на различни за целта методи. Това е 

една от основните типологични разлики между двата езика – 

използването на глаголите habere или estаr. За изразяване на 

посезивност в БЕ се използва глагола habere, докато в ЧЕ посесивност 

се изразява с estаr. Интерференциите на това ниво са по-чести, като 

говорещият възприема модела на ЧЕ и го пренася в речевата си проява 

на БЕ. 

Примери: 

(387) ако си забелязала тая последната година и миналaта година 

страшно много са в магазините розе (jsou roze, х има розета); 

(388) Пред мене е колона аута, колона…(je kolona aut, x има колона 

коли); 

(389) от Орлицки хори е такъв пас, който продължава през, около 

Хромов (je pás, x има пояс); 

(390) Четири катастрофи са до нас. Две са на Охрада. (Čtyči srážky je, х 

четири катастрофи има); 

(391) Както казах тука най-често са сватби, клуба (има); 

(392) Докато са били гости е станало, щот никой от работниците няма 

да... (х е имало) 

(393) Тука е същото обаче – тука са били германци, тука са били 

австрийци, тука са били поляци (byly, х е имало). 

 

Други интерференции на ниво синтаксис: 

 

1. Превръщане на безлично изречение в лично под влияние на 

ЧЕ: 

(394) Нямам шанс да дойда до 9. (Nemám šance, х Няма шанс); 

(395) Имам пълен бар, а от носа ми тече ужасно (Mám plného baru, x 

Барът е пълен). 
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2. Размяна на глаголите, изразяващи посесивност, т.е. замяна на 

estar  с habere. Тези словосъчетания са фразеологични словсъчетания 

на ЧЕ, образувани с глагола „имам” (mám”); 

(396) Викам: „Нали ги имам на главата” (mám je na hlavě, х Нали са ми 

на главата); 

(397) Даже утре ше им кажа на работниците, щото аз ги имам през... те 

са българи, ама през украинец. 

(398) Всъщност аз ги имам (учениците – бел. моя) от 1.15 до три без 

петнадесет. 

 

4.2. Словоред 

Въпреки че словоредът и в двата езика БЕ и ЧЕ е свободен, има 

някои правила за подреждане на частите на речта, особено що се 

отнася до мястото на основните и спомагателните глаголи. Тук идват и 

основните разлики, които предизвикват интерференции от Е2 на Е1.  

Примери:  

(399) Той вика познал бих ги. (poznal bych je, х бих ги познал); 

(400) Небил бих спокоен. (Nebyl bych spokojený, x Hе бих бил доволен); 

(401) Купил бих семки и гледал бих филм (koupil bych – dival bych se, 

x бих купил – бих гледал) 

(402) Е, ти станала би и тръгнала би (vstala by – šla by, x би станала – 

би тръгнала)  

(403) Радвал бих се, ако има гадже и има съквартиранти (Byl bych rád, 

x Бих се радвал) 

(404) Един турнир, казал бих, на хора на играчи от втора лига на 

България (řekl bych, x бих казал).  

 

Освен при глаголите, открихме и още няколко различни 

конструкции със специфичен словоред, идващ от ЧЕ: 

(405) Те ще те вземат, защото са частници и се им плаща (se jim platí, x 

им се плаща);  
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(406) Никой там няма (Nikdo tam není, х Там няма никой); 

(407) Няма да го знаеш, той е три седмици отворен. (tři týdni otevřený, 

x отворен от три седмици); 

(408) Никакъв ред няма и никой не знае какво другия прави (co ten 

jiný dělá, x какво прави другия). 

 

Подобни конструкции са рядкост в речевите прояви на БЕ, 

освен това поради свободния словоред и спецификата на РР е почти 

невъзможно да се определи дали дадена конструкция е повлияна от Е2 

или говорещият в тази ситуация е променил словореда под влияние на 

различни екстралингвистични фактори. 
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5. Фонетика 

Фонетиката е една от областите, в които интерференциите от 

чужд език са трудно различими, освен ако не са отчетливо изявени. За 

интерференция на фонетично ниво би трябвало да приемем постоянна 

промяна на даден фонем под влияние на Е2, напр. промяна на изговора 

на л от български към средноевропейски, промяна на изговора на х от 

звучно българско към беззвучно чешко (х → h); За жалост за 

изследването на подобни интерференции са необходими много и 

различни материали, както и прецизни записи в студио, при които е 

възможно да се установи отклонение от фонетичната норма под 

влияние на Е2.  

Тъй като не разполагаме с подобна апаратура, а и нашето 

проучване не е насочено главно към фонеричните промени, ние ще 

проследим интерферирането на отделни фонеми и то само в случаите, 

в които можем да бъдем сигурни, че е налице промяна на 

произношението, т.е. че респондентът е променил изговора на даден 

фонем под влияние на ЧЕ.  

При интерфериране, обикновено лексемите са фонетично 

приспособени към българската фонетична система. Но изговарянето 

на правилно чешко произношение (акцент, редукции, дължина на 

вокалите, качеството на съгласните h, ř) е строго индивидуално. От 

проучения материал не е възможно да се изведе някаква зависимост 

между фонетичните влияния и компетенцията по ЧЕ или други 

социолингвистични фактори като продължителност на престоя, връзки 

с чешкоговорящата група и др.  

Възможно е приспособяването на лексемите към фонетичната 

система на БЕ, но това не е задължително. Промяната във фонетичната 

система е главно по отношение на ЧЕ, където можем да приемем, че 

обикновено българскоговорящите не произнасят дължините (напр. 

sprava, novodoby, dalkovy), като за сметка на дължината, в речевите 

прояви на БЕ тези срички приемат ударение. Много често чешкият 
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звук h се замества с българския х (напр. rozvrch chodin), но може и да 

бъде изговорен съвсем правилно (напр. hodnoty, zbohatlici). 

В много случаи думите с минимална фонетична интерференция 

можем да определим като цитатови. 

Примери: 

(409) Ходи и играе в касино (casino, х казино);  

(410) Сестра ми на моменти става много агресивна, импулзивна 

(impulzivní, x импулсивна); 

(411) Трябва перзонално да се отиде (perzonálně, х персонално); 

(412) Ходих на конзултация в Опава. (konzultace, х консултация);  

(413) Те просто действаха така импулзивно, с едно общо решение 

(impulzivně, х импулсивно);  

(414) Такава хубава дискузия се завърза // около // шест часа сме 

стояли около стола (diskuze, х дискусия);  

(415) Тука се водят дискузии от най-различен характер (diskuze, х 

дискусии); 

(416) Единствения късмет вече е в ренецанца и в в барока (Renecance, х 

Ренесанса);  

(417) След комунизма веднага ревоlуцията (revoluce, х революцията); 

(418) То е от тракийската ниžина (nižina, х низина); 

(419) Имаме збирка от много ценни бих казал икони, то е собственост 

нали така (zbírka, х сбирка); 

(420) За да може в училищата или в университета да се използва, да е 

универзално помагало (univerzálně х универсално); 

(421) Hамбургери, глупости, такива несъдържателни работи 

(hamburgry, х хамбургери); 

(422) Работи в Луфтhанза и отговаря за тоя регион, за балканите 

(Lufthanza, х Луфтханза). 

 

Всички примери показват интерференция на фонетично ниво, 

т.е. налице е промяна на даден фонем с влияние от Е2 към Е1. Всички 

говорящи обаче вярват, че произнасят думата правилно на БЕ, т.е. 
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дори и тези минимални на брой интерференции, които бихме могли да 

счетем до някъде за фонетични в крайна сметка се оказват лексикални. 

Затова изолирането на фонетични интерференции се оказва 

много трудно. От цялата практика и проучването ми до днес мога да 

кажа, че съм имала възможността да открия eдин респондент 

(завърнал се българин, говорещ в българскоезична монолингвна среда) 

с подобна фонетична интерференция на звука л, но това е 

благодарение на по-продължителен контакт с говорещия и 

непрекъснато наблюдение. Благодарение на откъснатостта му от 

чешката езикова среда беше възможно да се установи това трайно 

навлизане на средноевропейското „l” в речевите му прояви на БЕ.  

Относно ударението – в БЕ не е фиксирано, докато в ЧЕ е 

фиксирано на първата сричка. Това е повод за чести колисии между 

поставянето на ударението и несигурност от страна на говорещия. 

Примери: 

(423) - Показаха музея на маските… На мáските или на маскѝте? 

 - На мáските. 

(424) - Какво ти трябва в момента? Básnička? 

 - Или, или такова... básnická sbírka или roman. 

 - Не рóман, а ромáн! 

 - Да, ромáаан... 

 - Не ти трябва Roman. 

(425) Те още съществуват тея – хóстелите, хостéлите. 
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III. Заключение 

След направения граматичен разбор на интерференциите 

установихме, че някои граматични нива са доста по-пропускливи 

откъм интерференции и те се осъществяват много по-лесно и по-често.  

Освен установяването на фреквентност по отношение на 

интерферирането, граматичният разбор ни даде възможност да 

установим по какъв начин интерференциите се адаптират / модулират, 

така че да навлязат в речевата проява на българскоговорящия на 

майчиния му език.  

Установихме, че граматичната система, заложена в съзнанието 

на индивида не е установена и постоянна, а непрекъснато е подложена 

на влияния и промени. При наличие на дадени фактори двете езикови 

системи при билингвалния индивид се смесват или взаимно заместват, 

без да е необходимо говорещият да забележи това. 

На база на проучения материал можем да направим заключение, 

че най-лесно в речевата проява на Е1 проникват лексикални елементи 

от Е2, тъй като първият сблъсък на навлизащия в чуждоезикова среда 

индивид е винаги на лексикално ниво. В началото монолингвният 

индивид търси близост на значенията между двата езика, които да му 

помогнат при разбирането и комуникацията. Говорещият се среща 

освен това и с реалии, непреводими на друг език, търси точния 

еквивалент в Е1, но най-често интерференциите се дължат на това, че 

говорещият вече е използвал дадена конструкция в контекста на Е2 и 

по този начин улеснява навлизането й в Е1. 
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ИЗВОД 

 

Въз основа на направените изследвания, можем да направим 

следните изводи: 

1. При спазването на следните условия: разговор между двама 

билингви (владеещи ЧЕ и БЕ в някаква степен), без значение темата на 

разговора, без значение нивото на компетенциите на говорещия по 

други езици, можем да направим заключение, че наличието на 

интерференции от Е2 в Е1 е зависимо от начина на заучаване на Е2, 

т.е. от начина на придобиване на компетенция по Е2. Ако Е2 е научен 

при интензивен контакт с носителите му, т.е. в чешка среда, без 

контакт с БЕ (или по-редки контакти с носители на БЕ в процеса на 

придобиване на компетенцията по Е2), тогава интерференциите са 

много повече и на много повече езикови равнища. Дори след време 

контактът с носители на БЕ да се увеличи, там, където езиковата 

система е „пробита“, е трудно тя да се възстанови (дори години след 

това). Ако езикът е научен постепенно (последователен билингвизъм) 

като респондентът е комуникирал едновременно с носители и на двата 

езика (в академична среда, в семейството, или при едновременен 

контакт както с носители на ЧЕ, така и на БЕ) заучването на Е2 става 

чрез изграждане на нова езикова система, която се разграничава от 

първата, но двете съществуват едновременно в съзнанието на 

индивида. Разграничаването на системите прави проникването на 

интерфернции от Е2 в Е1 по-трудно, така че индивидът може с 

течение на времето да постигне много висока компетенция по Е2 и да 

не интерферира в Е1. 

Сред анкетираните има няколко случая на респонденти, при 

които се наблюдава по-голямо (отколкото при останалите 

респонденти) влияние на Е2 в Е1. Общото при тях е начинът на 

научаване на Е2, а именно – изцяло в чешка среда, без контакт с 

българскоговорящи по време на заучаването. По този начин езиковата 
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система на Е2 се е формирала по начина, по който се формира 

езиковата система при децата, научаващи езика от майка си. 

Индивидът разполага с една система за комуникация, а другата е 

забравена или остава на заден план. В тези случаи при речеви прояви 

на Е1, Е2 участва с интерференции на всички езикови равнища (дори 

са възможни и фонетични интерференции). При придобиването на 

езикова компетенция по този начин, индивидът не прави паралел 

между двата езика, не сравнява и не търси прилики и разлики. Е1 е 

„избутан” от съзнанието и всичко, което се случва в ежедневието – се 

случва на Е2 (дори вътрешни мисли и сънуване). Ако този период 

продължи достатъчно дълго е възможно забравяне на Е1 и умиране 

дори при индивид, който е първо поколение имигрант. (Това, че 

индивидът продължава да разбира Е1 не означава по презумпция, че 

може да използва Е1 при комуникация с други индивиди, говорещи 

Е1). Е2 се е превърнал вече в домиантен език, а Е1 във втори език. 

Ситуацията може да се сравни с билингвални деца, които са 

придобили езикова компетенция по двата езика едновременно, но 

доминантен е единият от езиците (Е1). Тогава, въпреки че разбират Е2, 

те отговарят винаги на Е1.  

2. Интензивността на контакта между Е1 и Е2 в ежедневието 

(при  условие, че респондентът използва и двата езика всекидневно) не 

е правопропорционална на интерференциите от Е2 в Е1 (напр. колко 

време респондентът прекарва с българи, говорейки БЕ и колко време 

прекарва с чехи, говорейки ЧЕ). Повечето респонденти имат по-

интензивен контакт с ЧЕ и го използват по-често в ежедневието си, но 

това не означава, че при техните речеви прояви се наблюдават повече 

интерференции, отколкото при респондентите, които използват по-

често БЕ в ежедневието си. Също както при продължителността на 

престоя, интензитетът на контакт между Е1 и Е2 прави езиковата 

система на Е2 по-устойчива. Въпреки всичко интензивността на 

контакта между Е1 и Е2 е предпоставка за по-голямо влияние от Е2 
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върху Е1, както и за проникването на интерференции на различни 

езикови равнища. Респондентите, които имат  по-интензивен контакт с 

ЧЕ (употребяват го в повече комуникативни домени) интерферират 

повече, отколкото останалите респонденти. 

3. Доминантността на Е2 не означава непременно, че в речевите 

прояви на Е1 ще се открият повече интерференции, отколкото при 

останалите респонденти, въпреки че би следвало да е така. В повечето 

случаи това се дължи на начина, по който е придобита езиковата 

компетенция по Е2, който в даден момент от живота на индивида се е 

превърнал в доминантен. Доминантен може да бъде в даден период от 

живота на индивида и езикът с по-ниска езикова компетенция.  

4. Компетенцията по Е2 не е правопропорционална на 

интерференциите от Е2 в Е1 (напр. изучаващите ЧЕ в академична 

среда имат най-висока компетенция по ЧЕ, но при тях се наблюдават 

по-малко интерференции, тъй като се стараят да запазят речта си чиста 

от чуждоезикови влияния).  

5. Продължителността на престоя също не е 

правопропорционална на интерференциите от Е2 в Е1, т.е. при 

респондентите, които са прекарали по-дълго време в чешка езикова 

среда не се наблюдават повече интерференции, отколкото при 

останалите. Продължителността на престоя оказва влияние до толкова, 

до колкото за по-дълго време се придобива по-висока компетенция по 

Е2. Но все пак трябва да имаме предвид, че езиковата употреба на 

лексикално ниво е ограничена до набор от думи, използвани 

непрекъснато в ежедневието. Познаването на различни лексикални 

елементи от чуждия или собствения език не води непременно до 

употребата им, т.е. фактът, че индивидът е прекарал повече време в 

контакт с чуждия език не означава, че използва повече от определен 

брой думи в речта си. Означава само, че е повишил компетенцията си 

по този език, което не е предпоставка както за употребата на повече 

лексикални единици, така и за интерференции в Е1. 
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Продължителността на престоя в чуждоезикова среда (при 

непроменени условия) прави системата на Е2 по-устойчива. От там е 

възможна интерференцията на често употребявани (превърнали се в 

по-устойчиви) елементи в речта.  

6. Влияние върху интерференциите и по-скоро върху 

запазването на чиста българска реч играе нежеланието на респондента 

да научи езика, нежеланието за интеграция, както и отрицателна 

оценка към чуждата култура. Респонденти, които не искат да се 

интегрират и не приемат чуждата култура, т.е. имат негативна оценка 

и в речта им рядко се наблюдават интерференции. 

Запазването на чиста българска реч може да се дължи и на 

желанието на индвида да поддържа майчиния си език чист откъм 

езикови влияния на чуждия език. Не е задължително езиковата 

компетенция по Е2 да бъде на ниско ниво. По-скоро индивиди с 

висока компетенция по двата езика, които поставят положителна 

оценка на чуждата култура, осъзнават смесването на езиците и се 

борят срещу него.  

7. Интерференции от Е1 в Е2 се наблюдават на всички езикови 

равнища, като най-чести са на равнище лексикология. Това се оказва 

най-пропускливата област от езикознанието. Навлизането на 

лексикални интерференции е свързано с началната фаза на 

придобиване на езикова и комуникативна компетенция по Е2.  

При словообразуването се наблюдават влияния от системата на 

Е2, които навлизат в системата на Е1 и действат като словотворни 

процеси. Различни са начините, по които индивидът създава нови 

думи и начините, по които новите думи навлизат в речта на индивида 

– с приспособяване или не към езиковата структура на Е1. 

Морфологията е по-устойчива откъм интерференции. 

Установихме, че навлизането на такива може да означава и трайно 

разбиване на системата на Е1 и устойчиво внедряване на елементи от 

езиковата система на Е2. При интерферирането на морфологично 
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ниво, индивидът първо трайно е възприел даден модел от системата на 

Е2 и го внедрява с речта си на Е1. Този тип интерференции се 

наблюдават при много малко от респондентите и то главно при тези, 

които имат интензивен контакт с ЧЕ и са изградили системата на Е2 

без тя да има съприкосновение с Е1 по време на придобиване на 

компетенцията. 

Синтаксисът е пропусклив откъм интерференции дотолкова, 

доколкото се интерферират цели фрази или синтактични конструкции.  

Най-трудно проникват интерференциите във фонетиката. 

Придобиването на акцент в Е1 или звукови влияния от Е2 е доста 

трудно и не зависи от продължителността на престоя, интензивността 

на контакта, както и от начина на заучаване на езиците.  

Ако разгледаме езиковите категории като математически 

формули, то една елементарна формула на простото изречение би 

изглеждала така: 

X a b c + Y b + Zabc 

където X е подлогът в изречението „а” е определящото за род, 

„b” за число, „с” – определителен член; Y е сказуемото, Z – 

определение. 

Тези формули се изграждат в съзнанието на индивида и 

съществуват там в този вид, до момента, в който не се появят подобни 

формули, принадлежащи на друг език. Първоначално новият език е 

повлиян от родния, т.е. формулите на родния език оказват влияние 

върху втория, но постепенно, при наличие на подходящи 

социолингвистични фактори се получава микс от двете формули, а в 

последствие и влияние от втория език върху първия. Така може да се 

получи всякакъв микс от езикови елементи. 

Ако буквите отбелязани в курсив са на Е1, а буквите в получер – 

на Е2, то е възможна всякаква комбинация от тях. Напр. Xabc + Yb + 

Zabc или Xabc + Yb + Zabc. 
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Факт е, че елементите на по-често и по-продължително време 

използваният език са по-устойчиви. И ако този език е Е2, то те 

надделяват над елементите на Е1 и се наместват на най-слабите места, 

които са всъщност на най-податливи на интерфернции. 

След направеното проучване можем да кажем, че винаги 

единият от езиците е в по-слаба позиция от другия, без значение дали 

това е майчиният език или доминантният език за даден период. В 

такава ситуация езикът в по-силна позиция оказва влияние върху езика 

в по-слаба, което се изразява чрез интерференции, които се проявяват 

в речта на индивида.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящият труд има за цел да постави рамката и да опише първите 

стъпки на по-мащабно проучване, което може да се проведе в бъдеще, 

обхващащо много по-голям брой респонденти, както и респонденти, 

живеещи в малки градове и села, които не са попаднали в обсега на нашето 

проучване.  

Интересът към българските общности в чужбина се възобновява 

напоследък отново и в много по-глобален мащаб. Българските общности са 

разпръснати из целия свят и контактът с различни чужди езици е интересно 

поле за изследване. Подобни социолингвистични изследвания биха могли да 

дадат реална представа за виталността на БЕ в общностите в чужбина. 

Информацията от подобни изследвания би могла да бъде използвана от 

различни индтитуции, които се занимават с българите в чужбина, като им 

даде реална представа за виталността на БЕ и начините. Навреме получената 

и употребена информация може да се използва, за да коригира 

невралгичните точки в българските общности в чужбина.  

Езикът е елемент от културата, който идентифицира носителите му и 

ги причислява към дадена общност или дадена митрополия. Запазването на 

езика на имигранта жив е първата крачка, която го отдалечава – него и 

семейството му от неизбежната участ на преселника – асимилацията.  
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