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1. Обект, предмет, задачи и цели
Основната  цел на  настоящата  работа  е  да  бъдат  анализирани  данни,  представителни за 
нагласите  на  съвременните  българи  към  едни  от  най-разпространените  в  устната 
комуникация  отклонения  от  кодифицираните  книжовни  норми.  Обобщено  казано, 
интересуваме  се  от  общественото  мнение  за  вариантността  в  устната  комуникация, 
детерминирана от ситуационни, социални и демографски фактори.
Така формулираната цел насочва към  обекта на изследването – част от най-фреквентните 
отклонения от кодификацията в устното общуване. Конкретният  предмет на проучване са 
нагласите към тези отклонения, съществуващи не в дадена общност или група, а в рамките 
на българското общество като цяло. Разнообразието от езикови нагласи и оценки формира 
общественото мнение към езиковите феномени. Изучаването му е от съществена важност за 
установяване на обществените ценностни нагласи към речевата вариантност, към стратифи 
циращата ѝ сила и не на последно място – към динамиката на езиковите норми. 
В теоретичен план при класифицирането на изследваните речеви явления като отклонения 
изхождаме от разграничаването на три понятия,  които са в основата на теорията за кни 
жовните езици, разработена от учените в Пражкия лингвистичен кръг: узус – норма – коди 
фикация1. Речевите варианти, нагласите към които проучваме, представляват отклонения от 
кодификацията, т.е. от формулираните и записаните в речници и граматики задължителни 
правила  за  писане  и  говорене2 в  официалните  сфери3.  От  гледна  точка  на  тази  теория 
проучваните речеви нарушения на кодификацията са част от узуса, обхващащ всички речеви 
варианти в рамките на даден език. Статусът на включените в анкетата явления като узуални 
ще бъде вярно определен само ако кодификацията отразява установените в даден етап от 
развоя на езика езикови норми. Смятаме обаче, че някои от проучваните отклонения от коди 
фикацията имат висока честота както в неофициалната, така и в официалната комуникация в 
макросоциума, при това са активни и в речта на онези групи в обществото, които се характе 
ризират като носители на най-престижно езиково поведение, представително за книжовно 
нормативния статус. Това поставя под съмнение дефинирането им като част от узуса и дава 
основание да се издигне хипотезата, че те биха могли да представляват или формирани вече 
нови езикови норми, или преходен етап между старо и ново състояние на нормата, даващо 
основание да се говори за дублетност. Решение на проблема дали става въпрос за узуално 
явление,  за  преминаване  на  дадена  норма  в  ново  състояние,  или пък  за  новоустановена 
норма, може да се открие според нас чрез комбинирането на два подхода: от една страна, 
проучване на реалното състояние въз основа на корпуси с транскрибирани записи на речта 
на различни социални и възрастови групи в официални и неофициални ситуации, от друга 
старана, изследване на нагласите на езиковите носители към речевата вариантност. Настоя 
щата работа е изцяло в рамките на втория подход, като тя допълва изследванията в проекта 
„Модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния бъл 
гарски език”, реализиращи първия тип подход. 

1  За теорията за книжовните езици вж. напр. у Виденов 2003 и Вълчев 2009, както и цитираните в тях трудове.
2  Тук няма да засягаме въпроса за кодифицирането на писмената реч и кодифицирането на устната реч, за 

различията  или  припокриването  им,  нито  пък  за  формулирането  им  у  нас  в  изследвания,  помагала,  
граматики и речници.

3  В България това формулиране на задължителните правила е поверено на Института за български език към 
БАН  –  „С  разпореждане  на  Министерския  съвет  единствено  Институтът  за  български  език  при  БАН  е  
упълномощен да проучва измененията на правописа и да внася единство в него, както и да следи отблизо 
правописните и правоговорните проблеми, възникнали в резултат от развитието на езика” (НПР 2002: 9).



ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ И ВАРИАНТНОСТТА В УСТНАТА РЕЧ

2. Емпиричните данни. Методика на анкетното допитване. 
Въпросник
Събирането на данните за езиковите нагласи се реализира чрез анкетно допитване, изготвено 
в резултат от съвместната дейност на два екипа: членове на екипа по проекта „Изследване на 
модели  и  средства  в  различни  речеви  ситуации  и  сфери  на  общуването  в  съвременния 
български  език“  –  доц.  д-р  Йовка  Тишева  (ръководител  на  проекта),  доц.  д-р  Красимира 
Алексова, гл.ас. д-р Марина Джонова, Анна Портарска; и представители на „Галъп Интерне 
шънъл България“ – Марчела Абрашева и Мила Григорова.
Анкетирането е осъществено през м. май 2010 г. Използваната методология е лични интервю 
та в дома на респондентите. В рамките на проучването са интервюирани 2018 пълнолетни 
българи (над 18-годишна възраст). Извадката е реализирана от експерти на „Галъп Интерне 
шънъл България“ и е национално представителна за пълнолетното население на Република 
България по отношение на критериите: пол, възраст, местожителство (тип населено място и 
регион), образование и етническа принадлежност. Използвана е методиката на двустепенната 
случайна адресна извадка.  Базисната извадка е  съставена от гнезда,  подбрани на случаен 
принцип, като броят им е пропорционален на броя и гъстотата на населението в Р България. 
От своя страна броят и разпределението на гнездата във всяка административна област са 
съобразени с разпределението на населението според типа на населеното място – метропо 
лия / областен център, градска и селска зона. Във всяко от подбраните гнезда, отново на слу 
чаен принцип, е локализиран стартов адрес. Адресите, посетени от анкетьорите, са определе 
ни според стандартните процедури на методиката за движение по „случаен маршрут“. Във 
всяко посетено домакинство е подбиран целеви респондент на случаен принцип (според пра 
вилото за „следващия рожден ден“). Въпросите в анкетната карта се четат от анкетьорите, 
като те също така записват отговорите в бланката. Словоформите, представителни за всяко 
отклонение от  правоговора,  са записани предварително на звуков файл от участниците в 
научния екип по проекта.
Въпросникът съдържа условно три части: 
А) Първа част от 12 въпроса – всеки от тях изисква от респондентите да дадат оценка за 1 
правоговорно отклонение (с изключение на 11. въпрос, който включва в едно изречение и ре 
дукцията на неударено е, и смекчаването на съгласни пред предни гласни) по три признако 
ви противопоставяния, т.е. за едно явление се дават 3 оценки, а това означава, че се изследват 
три  12вида нагласи. По-долу е представен като образец за първите 12 въпроса кодираният 
като Q1 първи въпрос от въпросника.

Q1.  ШОУКАРТА Как ще оцените изговора на думите бЕл, голЕм, хлЕб според всяко едно от 
следните? Моля посочете оценки от 1 до 10 според скалата от 1 до 10 от скалата на шоукарта 
та.

ЕДИН ОТГОВОР НА РЕД
1. правилнo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 неправилнo
2. западнобългарскo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 източнобългарскo
3. звучи добре 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 не звучи добре

Б)  Втора част – 3 въпроса, чиято цел е да се установи доколко т.нар. мекане, преметът на 
ударението в аористни форми и непалаталната основа в презентни глаголни форми за 1 л.,  
ед.ч. и 3 л. мн.ч., са идентифициращи маркери за възрастта, материалния статус и степента 
на образование на говорещия, в чиято реч те се появяват. Основната цел на тези въпроси е да 
бъде изяснен статусът на трите правоговорни отклонения според преобладаващото обществе 
но мнение и тяхната стратифицираща функция. Тук включваме като образец един от тези 3 
въпроса (Q13).

12  |  



КРАСИМИРА АЛЕКСОВА

Q13. Какъв според Вас е човекът, който казва пѝшеме, четѐме, хòдиме, говòриме:
А. По образование?  ПРОЧЕТЕТЕ     ЕДИН ОТГОВОР
1. Високо образован 8. Всички говорят така (НЕ СЕ ЧЕТЕ!)
2. Средно образован 9. Не знам, не мога да преценя  (НЕ СЕ ЧЕТЕ!)
3. Ниско образован
4. Съвсем необразован

B. По възраст?  ПРОЧЕТЕТЕ    ЕДИН ОТГОВОР
1. Много млад (до 25 години) 8. Всички говорят така (НЕ СЕ ЧЕТЕ!)

2. Млад (25-35 години) 9. Не знам, не мога да преценя  (НЕ СЕ 
ЧЕТЕ!)

3. Средна, зряла възраст (35-50 години)
4. По-възрастен (над 50 години)

C. По материален статус, жизнен стандарт?  ПРОЧЕТЕТЕ    ЕДИН ОТГОВОР

1. Много под средното ниво у 
нас 8. Всички говорят така (НЕ СЕ ЧЕТЕ!)

2. Малко под средното ниво 9. Не знам, не мога да преценя  (НЕ СЕ ЧЕТЕ!)
3. На средно ниво
4. Малко над средното ниво
5. Много над средното ниво

В) Трета част включва въпроси, отнасящи се до демографски характеристики на интервюи 
рания:  пол,  възраст,  степен  на  завършено  образование,  предпочитана  етническа  при 
надлежност, трудова заетост, професионален статус, последна трудова заетост, сектор, в който 
е фирмата/предприятието, брой на членовете в домакинството, месечен доход, месторожде 
ние,  местоживеене,  вид  на  населеното  място,  в  което  живее  респондентът.  Те  ще  бъдат 
подробно представени, а данните от тях – анализирани в І глава, част 1.2.4.
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Първа глава. Речеви явления, езикови нагласи и видове 
признаци

1. Видове признаци 
1.1. Видове статистически признаци в анкетното проучване
В тази част от анализите на емпиричните данни от анкетата са включени първите стъпки 
при статистическата обработка на данните от настоящото проучване: представяне на всеки 
един от признаците, характеризиране от гледна точка на класификацията на видовете ста 
тистически признаци, посочване на скалата, по която се измерва, анализиране на данните за 
едномерните разпределения по всеки признак – т.е. разпределението на анкетираните лица 
според отговорите на всеки от въпросите. 
Статистическите признаци4 се поделят във функционално отношение на  факторни и  ре 
зултативни.  Признаци  фактори  са  онези,  за  които  се  очаква  да  оказват  влияние  върху 
признаците резултати. Определянето на това кой е признакът резултат и кой е признакът 
фактор, както и доказването на липса или на наличие на връзка между двата типа признаци, 
е важна задача на статистическия анализ. Изследваните тук признаци могат да се поделят на 
две големи групи от гледна точка на основната цел на проведеното проучване: изследване на 
влиянието на социално-демографските характеристики на индивидите върху оценката им за 
определени речеви явления. Тези групи признаци са:
А) признаци фактори – социално-демографски характеристики на анкетираните лица;
Б) признаци резултати – оценките на анкетираните лица за избраните речеви явления. Тези 
оценки представят езикови нагласи (езикови атитюди) на анкетираните към набор от речеви 
явления, характерни за съвременното състояние на речевата вариантност. 
В социолингвистичните изследвания у нас има утвърдена практика в проучването на връзка 
та между, от една страна, социално-демографските и ситуационни характеристики, и от друга 
страна – речевите особености,  като немалкото български изследвания се вписват в традиции 
те и новаторството в международен план (вж. напр.  Ангелов 1999;  Алексиева 2008:  Алексова 
2000,  2009а,  2009б;  Виденов, Байчев 1988;  Виденов 1990,  1997,  1998,  2005;  Димитрова 2004;  Ка 
невска-Николова 1998,  2001,  2009;  Кънчева 2008а;  Маринов 2009 и много други изследвания, 
публикувани в 10-те тома на поредицата „Проблеми на социолингвистиката“). Основна зада 
ча в голяма част от социолингвистичните разработки е установяването на наличие или липса 
на връзка между социалните и речевите феномени. За тази цел социално-демографските и 
ситуационните признаци се дефинират като независими променливи, за които се проучва 
дали са в статистически значима връзка с речевите особености като зависими променливи (а 
това са  зависимите социолингвистични променливи).  В  настоящата работа  целта е  да  се 
изследват връзки между социални параметри на анкетираните лица и някои от техните ези 
кови нагласи, както и между самите езикови нагласи. 
Тъй като в статистическите изследвания често като синоними се употребяват термините ‘ста 
тистически признаци’ и ‘променливи’, тук избираме да си служим с термина ‘статистически 
признак’  (или само ’признак’),  тъй като се  е  наложил в последните години най-вече във 
връзка с работата с програмния пакет SPSS (вж. напр. Харалампиев 2007).
Дали  съществува  статистически  значима  връзка  между  признаците  фактори  и  всеки  от 
признаците резултати, се проверява чрез различен тип анализ. Изборът на метод за анализ 
зависи от типа на признаците според възможността те да бъдат метрирани. От тази гледна 
точка статистическите признаци биват:
А) количествени (метрирани, вариационни);
Б) качествени (неметрирани, категорийни). 

4 За  видовете  статистически  признаци  вж.  по-подробно  Гатев,  Спасов,  Радилов  1989:  22  –  23,  а  също  и 
Венедиков 1993: 102 – 106.
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Количествените признаци могат да се измерват с числа (стойности), напр. възраст, месечна 
заплата и др., а качествените се характеризират описателно, с категории, те не могат да се ме 
рят, напр. пол, професионален статус и др. 
От своя страна качествените признаци се поделят на подредими (квантифицируеми) и не 
подредими (класификационни). Качествен неподредим признак е този, чиито разновидности 
„не отразяват някакви количествени различия, поради което не могат да се подреждат „от 
малко към голямо“, „от слабо към силно“ и пр. (например пол, семейно положение)“ (Венеди 
ков 1993: 106). Качествени подредими признаци са онези, чиито разновидности „могат да бъ 
дат подредени, на тях могат да се припишат числа, съответни на количественото различие, 
което  изразяват“  (пак  там),  напр.  степен  на  образование.  При  представянето  на  всеки  от 
признаците в следващите части той ще бъде описван според тези две класификационни схе 
ми. 
Определянето на вида на признаците е необходимо и за да се опише видът на скалата, по  
която те се измерват. Количествените признаци се измерват по интервална скала (в SPSS – 
Scale Measure), качествените неподредими – по номинална скала (в SPSS – Nominal Measure), а  
качествените подредими – по ординална скала (в SPSS – Ordinal Measure). Интервалната скала 
се прилага,  ако значенията на признака имат числов израз.  Номиналната скала „съдържа 
възможните и необходими определения на категорийните (атрибутивните) признаци, за да 
се получи съответната групировка на единиците, която е нужна на анализа“. Ординалната 
скала „съдържа такива поделения, които не са числови, но по съдържание изразяват някаква 
степен, известно различие според признака на единиците“ (Гатев, Спасов, Радилов 1989: 24–
25). За всеки от признаците тук се посочва по каква скала се измерва той. 

1.2. За езиковите нагласи, за избора на речеви явления и за признаците, 
спрямо които се изследват нагласите

1.2.1. Езикови нагласи 
Изучаването на езиковите нагласи е необходима и важна задача, за да се очертаят съставни 
елементи на общественото мнение по отношение на динамични процеси в българския език, 
диагностични  за  устното  общуване.  Общественото  мнение  представлява  феномен,  който 
трудно се подлага на изчерпателно научно дефиниране, макар че в ежедневието не буди осо 
бени колебания. За да разчетем спецификата на общественото мнение, изхождаме от дефи 
ницията на феномена ‘мнение’: „оценъчно, емоционално оцветено съждение, умозаключение 
или отношение към предмета на оценъчна дейност“ (Десев 1999: 388), като освен това отчита 
ме хетерогенността на обществото и свързаната с нея хетерогенност на индивидуалните мне 
ния, които изграждат обществено мнение. Общественото мнение е съществен регулатор на 
индивидуалното речево поведение на всеки индивид, а в макроперспектива – то се намира в 
сложни  отношения  с  езиковите  норми,  доколкото  е  от  съществено  значение  както  за 
консервацията, така и за изменението им. 
И в социалнопсихологическите, и в социолингвистичните изследвания на общественото мне 
ние емпиричните проучвания най-често се опират при планирането на анкетните допитва 
ния и изготвянето на въпросниците върху структурата на нагласите, и по-точно върху техни 
те  компоненти:  когнитивен,  афективен  и  конативен. Затова  е  необходимо  да  се  спрем 
накратко (без стремеж за изчерпателно теоретично осмисляне) върху спецификата на нагла 
сите от социалнопсихологическа и от лингвистична гледна точка. 
Първо ще посочим наличието на няколко синонимни термина: ‘нагласа’, ‘атитюд’ и ‘установ 
ка’.  Терминът ‘атитюд’  идва от  лат.  ‘aptitudo’,  назоваващо готовност,  склонност,  и  от  лат. 
‘actus’ през итал. ‘atto’ – действие, поведение, т.е. значението му е склонност, нагласа на пове 
дението (Allport 1954: 19, цит. по Deprez, Persson 1987: 132). В българските социалнопсихологи 

16  |  Първа глава. Речеви явления, езикови нагласи и видове признаци



КРАСИМИРА АЛЕКСОВА

чески трудове се използва както терминът ‘нагласа’, така и неговото заето съответствие ‘ати 
тюд’, което в последните години все повече се предпочита от редица автори. В рускоезичните 
трудове се употребява терминът ‘установка’, който не е непознат и за българските изследова 
тели в миналото. В тази работа ще използваме като синоними термините ‘нагласа’ и ‘атитюд’. 
Съществуват два подхода към същността на атитюдите – менталистки и бихевиористичен 
(вж. повече у Agheyisi, Fishman 1970). Тук няма да ги разглеждаме подробно, защото това не е 
цел на настоящото изследване, но ще очертаем основните им различия. В рамките на бихе 
виористичния подход атитюдите се възприемат като директни поведенчески реакции, те се 
откриват  в  човешките  реакции на  различни социални ситуации (Fasold  1984:  147),  затова 
изследването им се основава на наблюдение и анализиране на поведението. Според мента 
листкия подход атитюдите представляват ментално състояние, което може да предизвика по 
веденчески реакции. В този случай атитюдите се определят като опосредстващо звено между 
стимула и реакцията (вж. повече у Fasold 1984). Дефиницията на  M. Fishbein и I. Ajzen гласи, 
че атитюдът представлява „заучено предразположение да се реагира консистентно по бла 
гоприятен или неблагоприятен начин спрямо даден обект“ (цит. по Deprez, Persson 1987: 125). 
Според М. Проданов в тази интерпретация са заложени две важни допускания: първо, „че 
нагласите нагласите се заучават, т.е. те не са изначални, вродени диспозиции, а се формират 
при взаимодействието на индивида с различните социални обекти“ и че „доколкото нагласа 
та е структура, която се формира, то логично това води до извода, че тя подлежи и на промя 
на“, и второ – атитюдът има оценъчна функция, която „предполага някакъв тип отношение 
към даден обект / личност, група, общност, норма, проблем и т.н.“ (Проданов 2011: 399). 
Може  да  се  каже,  че  в  рамките  на  менталисткия  подход  атитюдите  се  представят  като 
обективно-субективни същности, оказващи детерминиращо влияние върху поведението на 
личността, тъй като обединяват социалното и психологическото. В българската социална пси 
хология  нагласите  се  дефинират  по  сходен  начин:  „относително  устойчива  привична 
вътрешна насоченост или предразположение на човека към определен тип реагиране, която 
определя действията и преживяванията и най-общо може да се тълкува като звено посредник 
между стимула и реакцията“ (Речник по психология 1989: 300). 
Социалните психолози откриват три компонента в структурата на атитюда: когнитивен (сума 
от вярвания, т. е. всичко, което индивидът знае за обекта) (Джонев 1996: 213), афективен (чувс 
твата на индивида относно обекта, положителната или отрицателната му оценка за обекта) и 
конативен  (поведенчески  аспект,  представляващ  не  самото  действие  спрямо  обекта,  а 
предразположение към благоприятни или неблагоприятни действия спрямо него). Както ста 
на дума по-горе, атитюдите не са вродени, те са част от сложния процес на социализация, 
изразяващ се в интернализация (приемане, придаване на субективен характер на нещо) на 
вярванията, стойностите, атитюдите и ценностите на дадена култура (Deprez,  Persson 1987: 
128).
Езиковите атитюди от своя страна – като нагласи към езикови феномени (отделни речеви 
особености,  идиолекти, социолекти,  езици и др.),  се характеризират в социолингвистиката 
като  взаимни „поведенчески и  оценъчни нагласи и  предразположения  на  носителите  на 
различни езици (или различни форми на съществуване на езика) както към чуждите, така и 
към техните собствени езици или езикови варианти“ (Пачев 1993: 81). Езиковите атитюди се 
възприемат  като  ментални  явления,  играещи  ролята  на  посредник  между  стимула, 
въздействащ върху комуникатора, и езиковата му реакция на този стимул. „Езиковите атитю 
ди подготвят общуващите за реагиране по определен начин на конкретния стимул“ (Пачев 
1993: 82). Езиковите атитюди се разглеждат и в социално-процесуален аспект, като се обвърз 
ват  множество фактори,  влияещи върху формирането,  развитието и силата им (за повече 
информация вж. напр. Cargile at al. 1994). 
В българската социолингвистика върху връзката обществено мнение : език работят няколко 
изследователи. На нея е посветена монографията на Михаил Виденов „Езикът и обществено 
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то мнение“ (Виденов 1997); отделна глава в монографията на Елена Каневска-Николова (Ка 
невска-Николова 2009) представя анализите на резултатите от анкетно проучване на езикови 
те нагласи към тройното членуване в родопските говори (вж. също Каневска-Николова 2001); 
Павлина Кънчева проучва нагласите към чужди езици, които могат да се чуят в столичната 
среда (Кънчева 2008б).  Проучването на нагласите към отделни речеви явления,  към идио 
лекти и чужди езици е траен интерес и за авторката на това изследване (вж.  Алексова 2000, 
2002,  2005а,  2005б,  2009а;  Алексова,  Фетваджиева  2003а,  2003б,  2006).  Досега  обаче  липсва 
изследване, които да си служи с представителни за България емпирични данни. Това не на 
малява стойността на посочените изследвания, тъй като в тях или се проверяват работни хи 
потези, валидни за дадена група, или се доказва значимостта на нагласите за формиране на 
индивидуалното, груповото или общественото мнение. 

1.2.2. Избраните речеви явления
За реализация на целите на това анкетно проучване участниците в научния екип избраха да 
изследват нагласите на анкетираните към 12 речеви явления. При избора се ръководехме от 
следните критерии:
А) речевото явление да представлява отклонение от кодифицирания вариант, което да е във 
връзка със социално-демографската стратификация в обществото и/или с типа на комуника 
тивната изява по скалите ‘подготвеност : неподготвеност’ и ‘официалност : неофициално’, а 
ако такава връзка липсва, то това да е значещо за динамиката на съвременния български език 
и наличието на езикови тенденции;
Б) речевото явление да е сравнително широко разпространено, така че респондентите да имат 
най-обща представа за неговото съществуване. В противен случай няма да е наличен позна 
вателният компонент на езиковите атитюди, което ще наруши връзката с оценъчния  така че 
данните от анкетата действително да проучват обществените нагласи към него.

Избраните речеви явления са следните:

1. Повсеместен е-рефлекс на старата ятова гласна (т. нар. екане) – бел, голем и хлеб, като сме 
в анкетата са обособени два въпроса, с които се изследват нагласите към екането: при съ  
ществителните и прилагателните имена (І въпрос) и при глаголите (ІІ въпрос). Целта е да се 
установи различават ли се нагласите на анкетираните към екането в различните части на 
речта. При изготвянето на въпросника и при коментарите на данните сме се водили от поло 
жението в българските диалекти, напр. карти от номер Ф 34 до Ф 46 на „Български диалектен 
атлас. Обобщаващ том“ (БДА-ОТ 2001: 92 – 105), данни от четирите тома на Българския диа 
лектен атлас (БДА 1964 – 1981), както и от изследвания, засягащи въпроса за развоя на ятовата 
гласна (напр. Стойков 1993, Кочев 2010). В работата си сме се опирали и на изследванията на 
Т.  Бояджиев  (Бояджиев  2012).  Тук  представяме  на  карта  1  морфологичните  изоглоси  по 
виждането на Стойко Стойков (Стойков 1993: 91) и на карта 2 – ятовата изоглосна област спо 
ред Иван Кочев (Кочев 2010: 29). 

18  |  Първа глава. Речеви явления, езикови нагласи и видове признаци



КРАСИМИРА АЛЕКСОВА

Карта 1. Морфологични изоглоси (Стойков 1993: 91, карта №3)

Карта 1. Ятова изоглосна област (Кочев 2010: 29)
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2.  Свръхякане –  това  са  форми,  в  които  рефлексът  на  старата  ятова  гласна  след  мека 
съгласна е -а- в позиции, в които според книжовната норма трябва да се яви застъпник -е-. 
Смятаме, че това отклонение в речта на съвременните българи не е еднозначно обвързано с 
положението в териториалните диалекти.  От наша гледна точка това е случай на хиперко 
ректност,  срещаща се в речта предимно на западни по местожителство българи,  които се 
стремят да не екат, знаейки, че е неправилно. Данните от записите на устна комуникация ни 
дават  основания  да  мислим,  че  явлението  надхвърля тази териториална  обусловеност  на 
идиолектите и започва да маркира в някои случаи и официалност на речевата изява. По вре 
ме на  предварителната  подготовка  за провеждането на  националното  представително до 
питване и при анализа на данните от него сме използвали цитираните по-горе карти от БДА, 
какво и посочените изследвания по диалектология.
3. Твърдост на съгласната пред окончанието за 1 л., ед. ч. и 3 л., мн.ч., сег. време. при глаго  
ли от I спр. (3. разред) – напр. дрѐмъ, дрѐмът, от II спр. (1. и 2. разред) – напр. мùслъ, мùслът, 
върв`ъ, върв`ът; от 2. разред на III спр. (без тези, които имат пред тематичната гласна сонорни 
съгласни  м’ и л’), сег. вр. във всички лица – напр. повтàрам, повтàраш, като депалатализа 
ция настъпва и в имперфект,  аорист,  имперфектно и аористно причастие –  затвàрам вм. 
затварям, распрàвам вм. разправям, затвàрах вм. затварях, затвàрал вм. затварял и др.
Твърдостта на съгласната пред окончанието на форми за сегашно време е познато не само в 
западните по тип диалекти, но и между реките Стряма и Тополница, както и в други райони, 
които могат да се видят на картите от Българския диалектен атлас (напр. от І том – карти 90, 
91, 92, от ІІ том на БДА – карти 122, 123, 124, 125; том ІІІ на БДА – карти 113 и 114, от том ІV на 
БДА – карти 262 и 264). 
4. Твърдост на съгласната пред определителния член във формите на  съществителни 
нарицателни за лица деятели (nomina agentis) с наставки -ар и -тел от м.р. ед.ч., членувана 
форма, напр.  учùтелъ,  обущàръ, както и с наставка -тел за машини, съоръжения или техни 
части (напр. двигателъ, преобразувателъ). Варианти с непалатална съгласна сществуват и при 
други членувани съществителни имена от м.р. ед.ч., когато „крайният съгласен звук на съ 
ществителното име е исторически мек, т.е. бил е мек в старобългарски“ (ГСБКЕ 1983: 119) – 
ден`ъ, цàръ и др. Твърд консонант се среща и пред окончанието на съществителни от ж. р. със 
словообразувателна наставка -алн’-а  или  -илн’-а - спàлна, читàлна, сушùлна,  както и при 
отделни  други  думи  (напр.  вечѐра,  дъштерà).  За  разпространението  на  това  явление  в 
българските диалекти сме взели предвид данните от ІІ том на БДА – карта 170; от том ІІІ БДА 
– карти 167, 168 и 170, от  том ІV на БДА – карти 224 и 226, както и данните и коментарите, 
отразени в Стойков 1993 и Кочев 2010.
5. Дейотация (изпадане на съгласната й) в някои форми на показателните местоимения, 
напр. тòа, тàа, тѐа, онѐа. Дейотацията се среща и при глаголи от I спрежение, VI и VII разред, 
1л. ед. ч.  и 3 л.  мн.ч., сегашно време (и във формите за бъдеще време) –  живѐъ, живѐът, 
познàъ,  познàът.  В  това  изследване  включихме  само  депалатализацията  в  местоименни 
форми. При избора на това речево явление и при анализите на данните от анкетата сме взели 
предвид информация от БДА (напр. том ІІІ – карта 198, том ІV на БДА – карти 87, 255, 256, 258. 
6. Премет  на  ударението в  аористни  непрефигирани  и  префигирани  глаголи,  напр. 
правùх, направùх,  както  и  в  непрефигирани и  префигирани аористни  причастия  (минали 
свършени деятелни причастия), напр.  правùл, направùл. Преметът на ударението в аорист и 
във формите на аористното причастие не следва ятовата изоглоса, макар че е по-типично за 
западните говори. В работата си по подготовка на анкетното допитване взехме предвид дан 
ни от БДА (напр. от том ІІ – карта 152, от ІІІ том – карти 149, 150, 151, 152, от том ІV – карти 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 281, 282), освен това от обобщаващия том на БДА – карти А 79, А 80,  
А 81, А 82, А 83, А 84, А 85, А 86, А 87 (БДА-ОТ 2001). В коментарите си сме се опирали и на 
статията на Ст. Буров, посветена на това явление (Буров 2012: 245 – 266).
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7. Окончание -ме за 1 л., мн.ч., сег. вр., I и II спр. (т.нар.  мекане) –  нѝе хòдиме, пùшеме,  
четѐме. Това отклонение е разпространено не само в западните части на езиковото ни земли 
ще (според делението на ятовата изоглоса). Опираме се на карти от БДА (нар. от том І – карта 
175, от том ІІ – карта 186, от том ІІІ – карти 201, 202, 203, 204, от том ІV – карта 264), а също и 
карта № 3 от Стойков 1993: 91, цитирана тук като Карта 1 по-горе. В „Българска диалектоло 
гия“ Ст. Стойков посочва, че в 1 л. мн.ч. в североизкочните говори има окончание -м, в за 
падните и югоизточните – окончание -ме,  а в западните преходни то е -мо (Стойков 1993: 
234). Съобразихме се и с данните и техните анализи, публикувани в Стойков 1956. 
8.  Определителен член -т`ъ (под ударение) при съществителните от ж.р., завършващи на 
съгласна, напр.  сутринт`ъ,  вечерт`ъ,  радостт`ъ. Интересуваме се от тези некодифицирани 
варианти,  тъй като наблюденията ни сочат,  че те  имат много широко разпространение в 
речта на съвременните българи.  Смятаме,  че явлението не е пряко обвързано различните 
облици на членуваните имена от ж.р., завършващи на съгласен звук  (вж. напр. карта 172 от  
том ІІІ на БДА (1975) и карта 227 от том ІV на БДА (1981). Според едно от тълкуванията за 
произхода на това отклонение гласната ъ под ударение в случая представлява генерализира 
на винителна форма. Една друга гледна точка издига идеята за аналогия с члена [ъ] по ударе 
ние при имена от мъжки род (напр. мъж`ъ, град`ъ). 
9. Редукция на неударена гласна е в  и –  кравити, чиниити. Според наблюденията ни 
това явление се явява в речта на говорещите неизменно свързано с друго едно отклонение от  
книжовната норма – смекчаване на съгласните пред предни гласни, напр.  н’е,  д’ит’ѐ.  Ста 
тистически изследвания сочат, че между смекчаването на съгласните пред предни гласни се 
намира в силна по степен положителна зависимост от редукцията на е в и (коефициент 0.856). 
Това означава, че с нарастването на средните стойности на едната особеност растат и стой 
ностите на другата и обратно (вж. Алексова 2009б).  Затова в един въпрос от анкетната карта 
се изследват нагласите към двете най-типични източнобългарски по тип отклонения от ко 
дифицираните норми.  
10. Окончание -ъ при съществителни имена от ж.р. с ударение върху окончанието 
(т.нар. ъкане), напр. глав`ъ глав`ътъ, рък`ъ, рък`ътъ. Тези форми представляват стара генера 
лизирана винителна форма. Тази особеност е разпространена в районите на Каспичан, Нови 
пазар, Шумен, Разград, Силистра, Котел, Горна Оряховица, Бяла, Русе, Елена, Дряново, Карло 
во,  Свищов,  Павликени,  Велико  Търново,  Габрово,  Севлиево,  Левски,  Белене,  около  Гоце 
Делчев, по течението на р. Стряма, както и между реките Пясъчник и Тополница (вж. БДА, 
том ІІ – Карти 114, 115, 117, 118, 119, 120, том ІІІ – карти 115, 116, 117, том ІV – карти 141, 142, 
145, 146, 147). Нашата цел е да установим доколко в езиковите нагласи на анкетираните това 
отклонение от нормата се възприема като неправилно, доколко се свързва с определена лока 
лизация и как се оценява субективно според езиковия усет за благозвучност. 
11. Тематична гласна -а- (с отчитане на редукцията) вм. -о- за 1 л., ед.ч. и  за 1., 2. и 3 л. мн.ч. 
при глаголи в аорист, I спрежение, I разред, напр. дàдах, дàдахме, дàдахте, дàдъха вм. дàдох, 
дàдохме, дàдохте, дàдоха. Диалектното състояние открихме в БДА: том І – карта 180, том ІІ – 
карта 192, том ІІІ – карта 207, като съпоставката между картите свидетелства, че варианти като 
метах, донесах са разпространени най-компактно в Югоизточна България (вж. карта 180, том 
І, БДА), но и някои североизточни говори (вж. карта 192, том ІІ, БДА). Изследването на от П.  
Кръстева и Р. Стоева от 1996 г. доказва, че вариантът -ах (-ъх) при аористни глаголи от I спр., I  
разред  е  широко  разпространен,  независимо  от  месторождението  и  местожителството 
(Кръстева,  Стоева  1996).  Той  представлява  промяна  по  аналогия,  генерализиране  на 
формообразователни модели. Аудио- и видеозапиите, както и транскрипциите, направени по 
настоящия  проекта,  а  още  и  базите  данни  и  корпусите  от  устна  реч,  достъпни  на 
www.bgspeech.net, доказват, че  съвременното разпространение на това отклонение от коди 
фицираните норми не е пряко и еднозначно обвързано с диалектите.
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1.2.3. Признаците, по които се оценяват речевите явления
Признаците,  според които се оценяват избраните речеви явления във въпроси от 1 до 12,  
представляват контрарни противопоставяния на две стойности. Спряхме е на три противо 
поставяния –  ‘правилно : неправилно’,  ‘западнобългарско : източнобългарско речево явле 
ние’ (във въпросника е записано като ‘западнобългарско : източнобългарско’), ‘звучи добре : 
не  звучи  добре’.  Първото  признаково  противопоставяне  може  да  бъде  определено  като 
обективно, тъй като се опира на съотнасяне с кодифицираните книжовноезикови норми. При 
избора на този признак се опряхме на съществуващи пилотни изследвания, от които става 
ясно, че между противопоставянията  ‘книжовно : диалектно’ явление и  ‘правилно : непра 
вилно’ съществува статистически значима връзка (вж.  Алексова 2002). Второто признаково 
противопоставяне  –  ‘западнобългарско  :  източнобългарско’,  също  определяме  като 
обективно, доколкото почива върху диалектното членение на българския език. При тези две 
противопоставяния характеристиките на речевото явление остават постоянни, независимо от 
преценката  на  езиковите  носители.  За  разлика  от  това  при  третия  признак,  на  който  се 
спряхме –  ‘звучи добре : не звучи добре’, нагласите на анкетираните са силно зависими от 
индивидуалната им преценка, поради което определяме този признак като субективен. 
В анкетата се прилага методът на семантичния диференциал. Скалата е десетстепенна. Опо 
зитивните стойности на всеки признак формират скала, чиито значения (подстойности) от 1 
до 5 се движат в рамките на едната опозитивна величина (напр. правилност или западно 
българска локализация), а от 6 до 10 в рамките на другата опозитивна величина (напр. непра 
вилност, източнобългарска локализация). По-долу са представени стойностите на всяка сте 
пен от скалата.
1 – най-висока степен на едната стойност на признака
2 – висока степен на едната стойност на признака
3 – средна степен на едната стойност на признака
4 – ниска степен на едната стойност на признака
5 – най-ниска степен на едната стойност на признака
6 – най-ниска степен на другата стойност на признака
7 – ниска степен на другата стойност на признака
8 – средна степен на другата стойност на признака
9 – висока степен на другата стойност на признака
10 – най-висока степен на другата стойност на признака

1.2.4. Социално-демографските признаци
В настоящото изследване са използвани социално-демографски класификации, прилагани от 
Gallup  International  в  множество  представителни  изследвания.  Те  кореспондират  със 
стандартните демографски класификации в периодичните издания на проучването „Евроба 
рометър“, което се прави от  TNS Opinion & Social (консорциум между Taylor Nelson Sofres и 
EOS Gallup International) по поръчка на Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската 
комисия, отдел „Изследвания и политически анализи“. 
1.2.4.1. Пол
От всички анкетирани лица – 2018 души, общо 1059 са жени (52.5%) и 959 (47.5%) – мъже. Това  
разпределение е видно на графика 1.  

22  |  Първа глава. Речеви явления, езикови нагласи и видове признаци



КРАСИМИРА АЛЕКСОВА

Графика 1. Разпределение на анкетираните по пол

1.2.4.2. Възраст
В анкетната карта респондентите посочват възрастта си и точната дата на раждане. При коди 
рането  в  SPSS променливата  ‘възраст’ е  отбелязана като  Age.  Възраст. За  да  може да  се 
извършват статистически анализи на връзките между признаците фактори и признаците ре 
зултати, бе създадена нова променлива Age2. Възраст2: (Binned) на базата на Age. Възраст, 
като новата  променлива представлява групиране по възраст в  интервали.  Интервалите са 
следните: от 18 до 30 години, от 31 до 40 години, от 41 до 50 години, от 51 до 60 години, от 61 
до 70 години, от 71 до 89 години. Границите на интервалите са през 10 години, но тъй като 
най-младите  анкетирани  са  на  18  години,  първият  започва  не  от  20,  а  от  18  години. 
Последният интервал започва от 71 години и обхваща до 89 г. (най-възрастния анкетиран).
Най-малобройна е групата на анкетираните между 70 и 89 години – 9.525%. Следва групата 
между 61 и 70 години – 15.75%. Приблизително еднакъв е процентът на респондентите в гру 
пите 18 – 30 години (17.03%) и 31 – 40 години (17.77%). Почти поравно са групите, обхващащи 
респондентите между 41 и 50 г. (19.85%) и между 51 и 60 години (20.06%). Това разпределение 
оправдава решението при създаването на новата променлива Age2. Възраст2: (Binned)  да 
бъдат избрани интервали именно през 10 години. 
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Графика 2. Разпределение на анкетираните по възраст (интервали от 10 год.)

В представителното  за  България  изследване  „Евробарометър  74“,  проведено  през  периода 
ноември – декември 2010 г. от TNS Opinion & Social (консорциум между Taylor Nelson Sofres и 
EOS Gallup International) по поръчка на Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската 
комисия,  отдел  „Изследвания  и  политически  анализи“,  са  използвани  стандартните  де 
мографски класификации на „Евробарометър“. Възрастовите групи в него са: до 24 г.; 25 – 39 
г.; 40 – 54 г.; 55 – 64 г.; 65 и повече години. Прилагането на тази подялба по възрастови групи 
към  настоящото  проучване  наложи  създаването  на  променлива  Age5gr.  Възраст5гр: 
(Binned).

Age5gr. Възраст5гр: (Binned)

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative  

Percent
Valid <= 25 200 9,9 9,9 9,9

26 - 40 502 24,9 24,9 34,8
41 - 55 601 29,8 29,8 64,6
56 - 65 381 18,9 18,9 83,5
66+ 333 16,5 16,5 100,0
Total 2018 100,0 100,0

Таблица 1. Процентни разпределения на анкетираните в 5 възрастови групи

По този начин се оформят 5 възрастови групи. Процентното разпределение в тях може да се  
види на графика 3.
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Графика 3. Съотношение между възрастовите групи (5 групи)

1.2.4.3. Завършено образование (ценз) 
Степента на завършено образование, кодирана като cenz. Завършено образование в анкета 
та има осем равнища: второ висше/дисертация/специализация;  висше; полувисше;  средно 
гимназиално; средно професионално; основно; по-ниско от основно; неграмотен. Тези равни 
ща кореспондират както с образователните степени в годините преди промените, така и на 
типовете образователни степени след това (напр. наличието на полувисше образование до де 
ветдесетте години на ХХ в.).  
Според  степента  на  образование,  която  са  придобили,  анкетираните  се  разпределят  по 
следния начин в подгрупи (вж. таблица 2):

Cenz. Завършено образование:                  

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative  

Percent
Valid Второ висше/ 

дисертация, 
специализация  

32 1,6 1,6 1,6

Висше      372 18,4 18,4 20,0
Полувисше     86 4,3 4,3 24,3
Средно гимназиално    372 18,4 18,4 42,7
Средно професионално   692 34,3 34,3 77,0
Основно     363 18,0 18,0 95,0
По-ниско от основно    87 4,3 4,3 99,3
Неграмотен     14 ,7 ,7 100,0
Total 2018 100,0 100,0

Таблица 2. Процентни разпределения по степен на завършено образование
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Най-голяма е групата на завършилите средно професионално образование – 692 души (43.3%), 
следвана от равен брой анкетирани, завършили висше или средно гимназиално образование 
– по 372 души (по 18.4%). Сравнително по-малко са анкетираните с образование, което е по-
ниско от основно – 87 а.л. (4.3%), полувисше (което вече не съществува като отделна степен) –  
18.4%, второ висше/дисертация/специализация – 1.6%. Най-малко са неграмотните – 0.7%.
Разпределението по групи в рамките на този фактор е онагледено на графика 4.

Графика 4. Групи анкетирани по степен на завършено образование

1.2.4.4. Етническо самоопределяне
Признакът етническо самоопределяне е кодиран като etngroup.  Веднага подчертаваме дебе 
ло, че българомохамеданин не е етническа принадлежност, но той е включен в този признак,  
за да се изследва дали в общността на българомохамеданите има различни вътрешногрупови 
нагласи към езиковите факти, или не.
В  анкетната  карта  респондентите  са  посочили  предпочитаната  от  тях  етническа  при 
надлежност, т.е. своето самоопределяне. Равнищата на този признак, кодиран като etngroup, 
са пет: 1. българин, 2. турчин, 3. циганин (ром), 4. друго, 5. българомохамеданин – с важната  
уговорка. 
От всички 2018 анкетирани 138 души (6.8%) не са се етнически самоопределили, затова те са 
кодирани при статистическия анализ като липсващи стойности (Missing Cases). Процентните 
разпределения по етническо самоопределяне е видно на  таблица 3. 
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etngroup. Вашата етническа принадлежност:              

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid Българин      1683 83,4 83,4 83,4

Турчин   170 8,4 8,4 91,8
Циганин (ром)     115 5,7 5,7 97,5
Друго      6 ,3 ,3 97,8
Българомохамеданин 45 2,2 2,2 100,0
Total 2018 100,0 100,0

Таблица 3. Процентни разпределения на анкетираните по самоопределяне

Графика 5 онагледява това разпределение по групи.

Графика 5. Групи анкетирани лица по предпочитано етническо самоопределяне

Към момента на провеждане на анкетата не е все още извършено преброяването на населе 
нието през 2011, затова етническите групи на българите, турците и ромите от извадката в 
анкетата са представени пропорционално на съотношението в цялата общност за 2001 г. – 
последното налично преброяване. Това съотношение става ясно при сравнението на граф. 5 и 
таблица 4.  Данните от преброяването през 2011 г. могат да се видят на таблица 6 и таблица 7,  
а съпоставката им с таблица 4 и граф. 5 дава основание да се каже, че не са настъпили съ 
ществени промени в процентното съотношение между отделните етнически групи според 
тяхното самоопределяне.

Об
що

Етническа група Не  се
са 
мооп-
реде 
ля

Непо 
казаноБългар-

ска Турска
Ромска
(циган-
ска)

Руска Армен-
ска Влашка

Маке-
донск
а

Гръцка Украин-
ска

Еврей-
ска

Румън-
ска

Дру
га

7 
928 
901

6 655 210
83.94%

746 664
9.42%

370 908
4.68% 15 595 10 832 10 566 5 071 3 408 2 489 1 363 1 088 18 

792 62 108 24 807

Таблица 4. Население към 01.03.2001 г. по области и етническа група http://www.nsi.bg/Census/Census.htm
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Област
Община 
Населено 
място

Брой лица, 
отговорили 
на 
доброволния 
въпрос за 
етническа 
принадлежн
ост            
общо

Етническа група

Не се 
самоопреде
лямБългарска Турска Ромск

а Друга

ОБЩО ЗА 
СТРАНАТА 6680980 5664624 588318

32534
3 49304 53391

84.78% 8.8% 4.86% 0.7% 0.79%
Таблица 6. Данни за етническа принадлежност по самоопределяне от националното преброяване 2011 г. 
http://www.nsi.bg/publikacia.php?n=360&r=|17|&P=65&SP=1&PSP=17

Местоживеене Възраст
Етническа група Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 + 
Брой 
Общо 6 680 980 561 275 612 578 871 989 979 381 923 317 955 347 890 474 606 249 280 370 
Българска 5 664 624 408 927 472 704 710 717 825 784 786 593 833 007 802 613 559 323 264 956 
Турска 588 318 59 719 71 901 89 602 91 343 85 903 80 054 62 534 35 454 11 808 
Ромска 325 343 67 568 59 511 59 442 49 572 37 723 28 411 15 833 6 031 1 252 
Арменска 6 552 226 360 641 828 802 1 154 1 227 734 580 
Еврейска 1 162 39 41 85 126 99 207 245 122 198 
Влашка 3 684 512 581 588 563 413 478 359 136 54 
Каракачанска 2 556 122 227 332 352 383 408 354 251 127 
Руска 9 978 119 229 788 1 158 1 943 3 053 1 407 1 086 195 
Гръцка 1 379 24 98 207 131 171 242 215 179 112 
Македонска 1 654 35 58 372 176 174 270 279 215 75 
Румънска 891 102 75 193 165 122 94 82 44 14 
Украинска 1 789 20 58 197 284 415 418 191 173 33 
Друга 19 659 1 318 1 651 2 512 3 124 3 706 3 370 2 418 1 113 447 
Не се 
самоопределя 53 391 22 544 5 084 6 313 5 775 4 870 4 181 2 717 1 388 519 

Таблица 7. Данни за етническа принадлежност по самоопределяне от националното преброяване 2011 г.  
http://www.nsi.bg/publikacia.php?n=360&r=|17|&P=65&SP=1&PSP=17

1.2.4.5. Трудова заетост
Въпросът, кодиран в анкетната карта като work (трудова заетост), поделя респондентите на 6 
групи според това дали в момента на анкетирането работят. Възможните отговори са: 1. Рабо 
тя  на  пълна  заетост,  2.  Работя  на  частична заетост,  3.  Уча,  4.  Домакиня,  5.  Безработен,  6. 
Пенсионер. Първите два отговора оформят групата на работещите (на пълна и на частична 
заетост),  които в следващия въпрос посочват сферата на  настоящата си заетост  (Work_1). 
Останалите  четири  възможни  отговора  обхващат  неработещите:  домакини,  безработни, 
пенсионери, които посочват след това сферата на последната си работа (Work_1а). 
Разпределението на респондентите по групи според трудовата заетост може да се види на 
графика 6. Както става ясно, най-многобройна е групата на работещите на пълна заетост, след 
това е групата на пенсионерите, следвана от безработните и работещите на частична заетост. 
Почти колкото тях са и учещите, а най-малко са домакините. 
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Графика 6. Групи анкетирани лица според трудовата заетост

1.2.4.6. Настояща заетост (според настоящата или според последната трудова ангажираност)
Настоящата (или последната) заетост на анкетираните е важна за изследването ни, доколкото 
според  предварителната  ни  хипотеза  нагласите  на  анкетираните  са  формирани  и  под 
въздействие на професионалния статус. Хипотезата ни се основава на спецификата на нагла 
сите (атитюдите) като обективно-субективни същности, които детерминират поведението на 
личността, обединявайки социалното и психологическото. На графика 7 и на графика 8 са 
онагледени разпределенията на анкетираните лица по настоящия им професионален статус 
и по последната изпълнявана професия (за тези, които в момента не работят). 

Графика 7. Процентно разпределение на анкетираните лица по групи според настоящата заетост 
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Графика 8. Процентно разпределение на анкетираните лица по групи според последната изпълнявана 
професия

1.2.4.7. Сектори на трудова заетост
Важна демографска характеристика е икономическият сектор, в който се реализират профе 
сионално анкетираните лица. В множество социолингвистични изследвания се доказва чрез 
емпирични данни, че редица речеви маркери в идиолекта на всеки човек корелират със спе 
цификата на неговата професия. Например отклоненията от кодифицираните норми в речта 
на хората, които професионално се реализират чрез езика (напр. работещи в сферата на обра 
зованието,  на  науката,  културата,  медиите  и  др.),  имат  различна  динамика  (поява  и/или 
честота на употреба) в сравнение с речта на онези, за които езикът няма такава значимост в 
професионален план (вж. напр.  Алексова 2000). Поради тази причина в анкетата е включен 
въпрос, отнасящ се до икономическия сектор, към който принадлежи фирмата/предприятие 
то/институцията, в която работят респондентите. Разпределението е онагледено на графика 9.
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Графика 9. Процентно разпределение на работещите анкетирани лица според сектора, в който е 
фирмата/предприятието

1.2.4.8. Брой на членовете в едно домакинство 
От графика 10 става ясно, че най-многобройна е групата на анкетираните, които принадлежат 
към двучленни домакинства, последвани от тези, чиито домакинства са тричленни, след тях 
– четириленни. На четвърто място е групата на анкетираните, които живеят сами. Към дома 
кинства с пет члена принадлежат 4.76%. Всяка от станалите групи според броя на членовете 
на домакинството има стойност под един процент. 

Графика 10. Процентно разпределение на анкетираните лица според броя на членовете в домакинството

1.2.4.9. Месечен доход 
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В базата данни създадохме нова променлива, тъй в анкетната карта респондентите посочват 
месечния доход на цялото си домакинство. Това е количествен признак, скаларна величина 
(количествен непрекъснат признак), която не дава възможност на извършване на изследване 
на връзките между него и нагласите на анкетираните към изследваните отклонения от коди 
фицираните норми. Затова посочените месечни доходи на домакинство станаха основа за 
оформянето на нова променлива, която се базира върху интервали: 

• Първият интервал има отворена долна граница, а горната граниза е месечен доход до 
270 лв. – това е минималната работна заплата към октомври 2011 г.

• Вторият интервал има за долна граница минималната работна заплата 27 лв. и горна 
граница 690 лв., което е средната работна заплата.

• Третият интервал е с долна граница 690.01 и горна граница 1000 лв. Този с следващите 
интервали са  със  стъпка 500  лв.,  тъй като  разпределението  на  респондентите  даде 
основание да я приемем.

Оформените интервали могат да бъдат видени на таблица 8. В нея като Missing са записани 
тези анкетирани, които не са дали отговор на този въпрос (това е кодирано с 9999 в базата 
данни).  Взехме  като  основни  критерии  минималната  и  средната  заплата,  тъй  като  те  са 
основни икономически показатели.
Не са посочили месечния доход на домакинството си 370 анкетирани, което прави 18.4%. На 
таблица 8 в колона Percent са записани процентите анкетирани според техния месечен доход 
на домакинството спрямо цялата съвкупност от анкетирани 2018 души, а в колона Valid Per 
cent – процентното съотношение на всяка от групите по доход спрямо подсъвкупността на 
анкетираните, посочили някакъв месечен доход. 
От данните става ясно, че от анкетираните, дали отговор на този въпрос (колона Valid Percent 
– т.е. процент в групата на посочилите отговор), 11.5% имат доход по-малък или равен на ми 
нималната работна заплата за третото тримесечие на 2011 г. От далите отговор 36.3% имат 
среден месечен доход на домакинството между минималната и средната работна заплата в 
България към края на третото тримесечие на 2011 г.; 22.5%  – между средната заплата за стра 
ната и 1000 лв., 13.5% – между 1000 и 1500 лв., а следващите групи са малобройни. Това личи и 
от графика 11.
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u33. Домакински доход от всички възможни източници                (Binned)

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent

Valid до 270 лв. 189 9,4 11,5 11,5
до 690 лв. 597 29,6 36,3 47,7
до 1000 лв. 453 22,5 27,5 75,3
до 1500 лв. 262 13,0 15,9 91,2
до 2000 лв. 102 5,1 6,2 97,3
до 2500 лв. 22 1,1 1,3 98,7
до 3000 лв. 14 ,7 ,9 99,6
до 4000 лв. 3 ,1 ,2 99,7
до 5000 лв. 4 ,2 ,3 100,0
Total 1648 81,6 100,0

Missing 9999 370 18,3
System 1 ,0
Total 370 18,4

Total 2018 100,0

Таблица 8. Процентни разпределения на анкетираните лица по групи според месечния им доход

Графика 11. Процентни разпределения на анкетираните лица по групи според месечния им доход

1.2.4.10. Вид населено място 
Според вида на населеното място,  в което живеят респондентите,  разпределенията в про 
центи анкетирани лица стават ясни от графика 12. Най-многобройни са анкетираните, живее 
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щи в областни центрове, последвани от жителите на села, на малки градове. Най-малка е гру 
пата на живеещите в София.

Графика 12. Процентно разпределение на анкетираните лица по групи според типа на населеното място

1.2.4.11. Административна област по месторождение 
Месторождението на респондентите е необходимо за изследването, доколкото то е формира 
ло първоначалния езиков опит и е повлияло върху началното формиране на езиковите им 
нагласи. Според нашите наблюдения локалността е важен признак при оформянето на езико 
вите нагласи, особено когато става въпрос за делението български езиков изток : български 
езиков запад. Не трябва да забравяме обаче, че езиковите нагласи, както подчертахме в част 
1.2.1 на настоящата глава, подлежат на промяна – тяхната динамика най-често е предизвика 
на от влиянието на целенасоченото образователно въздействие, на медиите, на работната сре 
да, на приятелския кръг и др.
На таблица 9 и графика 13 са онагледени данните за разпределението на анкетираните по 
месторождение. Процентното съотношение между оформените по този признак групи отго 
варя на разпределението в преброяването на населението от 2001 г. (последното преди осъ 
ществяването на анкетата през май 2010 г.).
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В коя област сте роден/а, независимо къде живеете понастоящем? 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid Благоевград      75 3,7 3,7 3,7

Бургас      117 5,8 5,8 9,5
Варна      119 5,9 5,9 15,4
Велико Търново   72 3,6 3,6 19,0
Видин      43 2,1 2,1 21,1
Враца      52 2,6 2,6 23,7
Габрово      49 2,4 2,4 26,1
Добрич      53 2,6 2,6 28,7
Кърджали      61 3,0 3,0 31,7
Кюстендил      49 2,4 2,4 34,2
Ловеч      55 2,7 2,7 36,9
Монтана      50 2,5 2,5 39,3
Пазарджик      81 4,0 4,0 43,4
Перник      34 1,7 1,7 45,0
Плевен      71 3,5 3,5 48,5
Пловдив 172 8,5 8,5 57,1
Разград      45 2,2 2,2 59,3
Русе      50 2,5 2,5 61,8
Силистра      39 1,9 1,9 63,7
Сливен      50 2,5 2,5 66,2
Смолян      55 2,7 2,7 68,9
София град       271 13,4 13,4 82,4
София област     66 3,3 3,3 85,6
Стара Загора     100 4,9 4,9 90,6
Търговище      50 2,5 2,5 93,1
Хасково      51 2,5 2,5 95,6
Шумен      52 2,6 2,6 98,2
Ямбол      36 1,8 1,8 100,0
Total 2018 100,0 100,0

Таблица 9. Процентни разпределения на анкетираните лица по административна област на 
месторождението
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Графика 13. Процентно разпределение на анкетираните лица по административна област на 
месторождението

1.2.4.12. Административна област на настоящо местожителство  
Мястото на настоящото местожителство несъмнено влияе върху езиковите нагласи – както 
при формирането им, ако съвпада с месторождението, така и на промяната им, когато става 
дума за преселване. За динамиката на езиковите нагласи при сменилите своето местожителс 
тво значение има продължителността на живеенето в определено населено място. Най-обща 
та хипотеза е, че вътрешните имигранти търпят въздействието на общественото мнение в но 
вото населено място, приспособяват се (или не успяват да се приобщят поради различни при 
чини) към регионалните речеви маркери, т.е. протичат процеси на акомодация и към местна 
та речева норма, и към спецификата на регионалното обществено мнение за езика. Разбира 
се, тези акомодационни процеси обхващат един континуум, заключен между два полюса: от 
липса на адаптация до пълно приспособяване. 
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Графика 14. Процентно разпределение на анкетираните лица по административна област на 
месторождението

Разпределението на анкетираните лица по настоящо местожителство е обвързано с адми 
нистративното областно деление, както и при месторождението. Данните за отделните групи 
по местожителство са онагледени на граф. 14. Процентното разпределение нашата извадка от 
2018  души  отговаря  на  разпределението  в  генералната  съвкупност  (цялото  българско 
общество). Основание за подобно твърдение ни дава съпоставката между граф. 14 и данните в 
таблица за населението по административни области в брой и в проценти от две национални 
преброявания – 2001 г. и 2011 г.

Административни 
области

Брой Проценти Брой Проценти
2001 г. 2001 г. 2011 г. 2011 г.

ОБЩО ЗА 
СТРАНАТА 7 932 984 100% 7 364 570 100

БЛАГОЕВГРАД 341 245 4.30% 323 552 4.39%
БУРГАС 423 608 5.34% 415 817 5.65%
ВАРНА 462 218 5.83% 475 074 6.45%
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 293 294 3.70% 258 494 3.51%
ВИДИН 130 094 1.64% 101 018 1.37%
ВРАЦА 243 039 3.06% 186 848 2.54%
ГАБРОВО 144 150 1.82% 122 702 1.67%
ДОБРИЧ 215 232 2.71% 189 677 2.58%
КЪРДЖАЛИ 164 019 2.07% 152 808 2.07%
КЮСТЕНДИЛ 162 622 2.05% 136 686 1.86%
ЛОВЕЧ 169 951 2.14% 141 422 1.92%
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МОНТАНА 182 267 2.30% 148 098 2.01%
ПАЗАРДЖИК 310 741 3.92% 275 548 3.74%
ПЕРНИК 149 856 1.89% 133 530 1.81%
ПЛЕВЕН 312 018 3.93% 269 752 3.66%
ПЛОВДИВ 715 904 9.02% 683 027 9.27%
РАЗГРАД 152 417 1.92% 125 190 1.70%
РУСЕ 266 213 3.36% 235 252 3.19%
СИЛИСТРА 142 003 1.79% 119 474 1.62%
СЛИВЕН 218 474 2.75% 197 473 2.68%
СМОЛЯН 140 067 1.77% 121 752 1.65%
СОФИЙСКА 1 173 988 14.80% 247 489 3.36%
СОФИЯ 273 252 3.44% 1 291 591 17.54%
СТАРА ЗАГОРА 370 665 4.67% 333 265 4.53%
ТЪРГОВИЩЕ 137 689 1.74% 120 818 1.64%
ХАСКОВО 277 483 3.50% 246 238 3.34%
ШУМЕН 204 395 2.58% 180 528 2.45%
ЯМБОЛ 156 080 1.97% 131 447 1.78%

Таблица 10. Данни за населението по административна област в брой и в проценти – съпоставка между  
преброяването на населението през 2001 г. и преброяването през 2011 г. (по данни от 
http://www.nsi.bg/Census/PopObl.htm и http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/ 2/2/R15.aspx)
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ВТОРА ГЛАВА. ЧЕСТОТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ – ДАННИ И 
АНАЛИЗИ

Настоящата глава включва две части,  които отговарят на  наличието на два основни типа 
въпроси в анкетната карта: изследващи езикови нагласи към 12 правоговорни отклонения по 
три признака (първите 12 въпроса) и изследващи нагласи към възможността за идентифика 
ция на три демографски признака по три правоговорни отклонения (последните 3 въпроса 
преди демографските параметри на анкетираните).  В  първата част от настоящата глава се 
представят и се анализират данните, получени от първите 12 въпроса на анкетната карта – 
основни характеристики на честотните разпределения, онагледени с таблици и графики. Във 
втората част предлагаме едно обобщение, което е резултат от съпоставката на нагласите към 
12-те правоговорни отклонения. Според трите опозитивни признака речевите явления могат 
да бъдат йерархично подредени, което дава възможност да бъдат извлечени изводи за доми 
ниращи нагласи в общественото мнение. Третата част е посветена на идентификацията на 3 
социално-демографски характеристики (степен на образование, възраст и материален статус) 
по 3 правоговорни явления, включени в набора от изследвани чрез анкетата речеви маркери: 
мекането, презентните глаголни форми с твърда съгласна в основата и аористните форми с 
крайно ударение.

Първа част. Анализи на честотните разпределения по трите призна 
ка за всяко речево явление

1. Едномерни разпределения. Основни характеристики на честотните 
разпределения
Едномерните разпределения са първата стъпка при статистическата обработка на получените 
от анкетните изследвания данни. ‘Едномерни’ означава, че анкетираните лица се разпреде 
лят според отговорите си на всеки въпрос. Основните характеристики и показатели на едно 
мерното разпределение, които тук се разглеждат, са:
А) характеристики за център на разпределението:
– средната аритметична (Average mean);
–  медианата (Median) – „значението на признака на онази единица, която се намира в среда 
та  на  статистическия  ред,  ако  е  ранжиран  възходящо  или  низходящо  по  значенията  на 
признака“  (Гатев,  Спасов,  Радилков  1989:  97),  т.е.  медианата   показва  къде  е  средата,  ако 
подредим всички отговори в низходящ или възходящ ред,  така  че  да  се  раздели цялата 
съвкупност на две еднакви части; 
–  модата (Mode) – „значението на признака с най-голяма честота“ (Гатев, Спасов, Радилков 
1989: 97), т.е. показва кой е най-често избираният отговор;
Б) измерители за статистическо разсейване, т.е. за вариацията (колко е голямо разпръсква 
нето от центъра):
–  стандартното отклонение (Standard deviation) – стандартното отклонение около средната 
аритметична;
–    размах  (Range) – той се „изчислява като разлика между най-голямото и най-малкото зна 
чение на признака“  (Гатев, Спасов, Радилков 1989: 104);
–    дисперсия (Variance) или средно квадратично отклонение – стандартното отклонение на 
втора степен;
В) измерители на асиметрията:
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–  асиметрия на отклонението (Skewness) – „отклонението на емпиричното разпределение от 
нормалното  симетрично  разпределение“   (Гатев,  Спасов,  Радилков  1989:  114).  Като  си 
метрично се определя това разпределение на статистическия ред, при което „величината на 
средната аритметична напълно съвпада с величината на модата и медианата“ (пак пак, с.  
101);
– ексцес (Kurtosis) – характеризира разпределението на една съвкупност според връхната ѝ 
източеност (вж. Гатев, Спасов, Радилков 1989: 117).
Тези характеристики и измерители се прилагат в настоящото изследване, за да се характери 
зира  съвкупността  от  отговорите  на  анкетираните  лица  за  всеки  един  въпрос  по  трите 
признакови противопоставяния.
В  следващите подчасти разглеждаме 45  едномерни разпределения:  36  от  първата  част  на 
въпросника, получени от 12-те речеви явления, оценени според 3 опозитивни признака, и от 
втората  част  на  въпросник –  9,  които  показват резултатите от  идентификацията  на  3  де 
мографски характеристики по 3 речеви маркера.

2. Правилност : неправилност на екането при съществителни и прилага 
телни имена (PRG1_1)

2.1. Характеристика на признака
На първия въпрос от въпросника, отнасящ се до т.нар. екане при съществителни и прилага 
телни имена, от анкетираните се изисква да оценят изговора на думите бел, голем и хлеб спо 
ред опозицията ‘правилност : неправилност’, като избират от 10-степенна скала. По своята 
същност това е семантично диференциален въпрос, при който „между две противоположни 
оценки е разграфена скала, върху която анкетираният отбелязва своята оценка“ (Гоев 1996: 14).  
Отделните стойности в тази скала се интерпретират по следния начин:
1 – най-висока степен на правилност
2 –висока степен на правилност
3 –  средна степен на правилност
4 – ниска степен на правилност
5 – много ниска степен на правилност
6 – много ниска степен на неправилност
7 – ниска степен на неправилност
8 – средна степен на неправилност
9 – висока степен на неправилност
10 – най-висока степен на неправилност
Признакът е качествен, а скалата, по която се измерва, е ординална. 

2.2. Едномерно разпределение 
На таб. 11 са нанесени в абсолютни стойности (Frequency) и в проценти (Percent) оценките за 
екането при съществителни и прилагателни имена,  дадени от анкетираните.  От нея става 
ясно, че 67.8% от всички 2018 анкетирани оценяват формите бел, голем и хлеб като абсолютно 
неправилни. Стойностите от 6 до 10 представляват различни степени на негативна оценка за 
екането. Сумирани, процентите а.л. с оценки между 6 и 10 в колона Valid Percent представля 
ват 93% от всички анкетирани лица, дали отговор, различен от „не знам“. Това говори за кате  
горично доминираща негативна оценка в обществото към екането. Интересен е фактът, че 
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6.8% анкетирани отговарят с „не знам“, което не е за пренебрегване. Те не могат да оценят 
явлението нито като положително, нито като негативно. Само 6.6% смятат, че екането при 
описаните части на речта е правилно, като този процент се формира от сбора на отговори 
между 1 и 5. 

PRG1_1.Как ще оцените изговора на думите бел, голем, хлеб според всяко 
едно от следните? 1.правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 33 1,7 1,8 1,8
2 17 ,8 ,9 2,7
3 20 1,0 1,1 3,7
4 18 ,9 1,0 4,7
5 44 2,2 2,3 7,1
6 48 2,4 2,6 9,6
7 60 3,0 3,2 12,8
8 124 6,1 6,6 19,4
9 147 7,3 7,8 27,2
неправилна 1368 67,8 72,8 100,0
Total 1880 93,2 100,0

Missing Не знам 138 6,8
Total 2018 100,0

Таблица 11

Коментираното разпределение на оценките на екането при съществителни и прилагателни 
имена по правилност/неправилност е онагледено в проценти на граф. 15.

Графика 15

В таблица 12  са дадени стойностите  на  основните  характеристики и показатели на  едно 
мерното  разпределение  по  въпроса,  кодиран  с  PRG1_1.  Средната  аритметична  величина 
(Mean) е 9.11, а модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия 
ред) съвпадат, тъй като имат стойност 10. Това означава, че категорично е наложена силно не 
гативна обществена оценка за екането като речево явление. 
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PRG1_1.Как ще оцените изговора на думите бел, 
голем, хлеб според всяко едно от следните? 
1.правилна - неправилна      

N Valid 1880
Missing 138

Mean 9,11
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 1,929
Variance 3,721
Skewness -2,609
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 6,525
Std. Error of Kurtosis ,113
Minimum 1
Maximum 10
Percentiles 25 9,00

50 10,00
75 10,00

Таблица 12

Асиметрията (Skewness) е отрицателна -2.609, което означава, че разпределението има ляво 
изтеглено рамо – това личи и от граф. 16, на която има концентрация на силно негативни 
нагласи (отговор 10), а наляво от отговор 10 получените проценти са по-малки. Ексцесът е  
6,525,  като в  статистиката се  смята,  че  нормалният ексцес е  3,  а  наднормалният,  положи 
телният ексцес е по-голям от 3. Настоящият случай е именно такъв – с положителен ексцес.  
Ако стойността на ексцеса е над нула, изследваното разпределение се намира над върха на 
нормалното разпределение и ексцесът се определя като остър. Когато стойността на ексцеса е 
под нула, това означава, че върхът на изследваното разпределение е под върха на еталона, и 
това е тъп ексцес. В настоящия случай ексцесът е положителен, остър.  

Графика 16
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3. Западнобългарска : източнобългарска локализация на екането при съ 
ществителни и прилагателни имена (PRG1_2)

3.1. Характеристика на признака
На първия въпрос от анкетната карта, отнасящ се до т.нар. екане при съществителни и при 
лагателни имена, от анкетираните се изисква да оценят изговора на думите бел, голем и хлеб 
според  друго  противопоставяне:  ‘западнобългарско  :   източнобългарско’  явление.  Както 
изяснихме,  това  е  семантично диференциален въпрос.  Отделните  стойности избраната 
скала се интерпретират по същия начин като при (PRG1_1), затова тук няма да ги изброяваме. 
Ще посочим, че признакът е качествен, а скалата, по която се измерва, е ординална. 

3.2. Едномерно разпределение 
На Таблица 13 са нанесени в абсолютни стойности (Frequency) и в проценти (Percent) оценки 
те за екането при съществителни и прилагателни имена, дадени от анкетираните по призна 
ка ‘западнобългарска-източнобългарска локализация’. 
От общо 2018 респонденти 580 души (29.2%) не могат да преценят дали явлението е западно,  
или източно  по  произход,  макар  че  делението  на  езиковото  ни землище според  ятовата 
изоглоса е функционално натоварено в обществото като оценка за западното (шопското, со 
фийското и под.) екане. Този процент на отговори „не знам“ – 29.2%, не е за пренебрегване, за  
щото интерпретацията му е нееднозначна: дали отговорът „не знам“ е функция на липсата на 
интерес към езика, дали е непознаване на териториалните различия в говора на хората, дали 
е невъзможност да се локализира екането, защото респондентът го среща много често (било 
защото е част от неговия речев репертоар, било защото е част от речевата норма на неговото 
населено място, било защото мисли, че много хора говорят така, независимо от езиковото де 
ление изток : запад). В рамките на настоящото изследване липсва инструмент, който да ни 
насочи към достоверен избор на една (или няколко) от тези възможни интерпретации.
От таблица 13 и графика 17 може да се направи изводът,  че най-много анкетирани дават 
оценка 1 („най-висока степен на западнобългарска локализация“) – 601 а.л., което представля 
ва 42.1% от посочилите някаква оценка от 1 до 10. Общо анкетираните, смятащи бел, хлеб и го 
лем за западнобългарско явление (т.е. дали оценки от 1 до 5), представляват 81.2% от отгово 
рилите различно от „не знам“. В таблица 13 този процент е виден от графа Cumulative Percent. 
Графата Valid Percent сочи процент, изчислен на база 1428 а.л. (т.е. без далите „не знам“), а гра 
фа Percent се отнася до процента а.л.  в рамките на цялата съвкупност от 2018 анкетирани 
(включително и далите отговор „не знам“). 
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PRG1_2.Как ще оцените изговора на думите бел, голем, хлеб според всяко едно от следните? 
2.западнобългарска -  източнобългарска

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid западнобългарска 601 29,8 42,1 42,1
2 210 10,4 14,7 56,8
3 167 8,3 11,7 68,5
4 76 3,8 5,3 73,8
5 105 5,2 7,4 81,2
6 81 4,0 5,7 86,9
7 41 2,0 2,8 89,7
8 37 1,8 2,6 92,3
9 23 1,1 1,6 93,9
10 източнобългарска 87 4,3 6,1 100,0
Total 1428 70,8 100,0

Missing Не знам 590 29,2
Total 2018 100,0
Таблица 13

И така, съществен процент а.л. – 81.2%, оценяват екането при съществителните и прилага 
телните имена като западнобългарско. Това говори за стабилна езикова нагласа в обществото 
за териториалния произход на екането. Въпреки това не можем да пренебрегнем наличието 
на  известни  колебания.  За  тях  говорят  дадените  оценки  между  2  и  5,  представляващи 
различни степени на оценката за западната локализираност на екането. Колкото оценката е 
по-голяма,  толкова  категоричността  за  западнобългарския  характер  на  екането  намалява. 
Например 14.7% а.л. (вж. колона Valid Percent) дават оценка 2 (т.е. висока степен на западно 
българска  локализация  на  екането  при  съществителните  и  прилагателните),  11.7%  дават 
оценка 3 (средна степен), 5.3%  – оценка 4 (ниска степен), 7.4% – оценка 4 (много ниска степен). 
Ако се сравнят процентите в колоната Valid Percent за оценки от 1 до 5, става ясно, че про  
центът на колебаещите се относно западнобългарската локализация на екането намалява. 
Общият процент на смятащите екането за източнобългарско явление е 18.8%, като почти по 
равно са тези, които дават отговор 6 (ниска степен на източнобългарска локализираност) и 10 
(висока степен).
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Графика 17

В таблица 14 са записани стойностите на  основните характеристики и показатели на едно 
мерното разпределение по въпроса, кодиран с PRG1_2. При изчисляването им не се отчитат 
отговори „не знам“, които са фиксирани като Missing. Средната аритметична величина (Mean) 
е 3.15 – т.е. средната аритметична оценка за далите отговор, различен от „не знам“. Модата 
(най-често даваната оценка) е 1 (най-висока степен на западнобългарска локализация на ека 
нето), което отговаря на нашите наблюдения върху Таблица 3 и Графика 3). Медианата (среда 
та на статистическия ред) е 2 (висока степен), което означава, че колкото а.л. са дали оценки 
до 2, толкова и от 3до 10 включително. Това значи, че има голяма концентрация на а.л. в  
рамките на оценки 1 и 2.  Стандартното отклонение около средната аритметична е  2,709, а 
това показва, че отклоненията от нея са сравнително малки и дадените отговори са групира 
ни около центъра на разпределението. Все пак при оценката на екането при съществителни и 
прилагателни по правилност/неправилност стандартното отклонение беше по-малко с почти 
единица, т.е. там има още по-малко разсейване на отговорите, което говори за степента на 
консолидация (единство) на формирания езиков атитюд.  
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PRG1_2.Как ще оцените изговора на думите 
бел, голем, хлеб според всяко едно от 
следните? 2.западнобългарска -  
източнобългарска

N Valid 1428
Missing 590

Mean 3,15
Std. Error of Mean ,072
Median 2,00
Mode 1
Std. Deviation 2,709
Variance 7,341
Skewness 1,252
Std. Error of Skewness ,065
Kurtosis ,496
Std. Error of Kurtosis ,129
Sum 4497

Таблица 14

Асиметрията (Skewness) е  положителна,  тъй като  коефициентът  на  асиметрия е  равен на 
1.252, т.е. кривата на разпределението има дясно изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е  0.496 
(нормалният  ексцес  е  3;  наднормалният,  положителният  ексцес  е  по-голям  от  3; 
поднормалният, отрицателният е по-малък от 35).  Положителният ексцес се определя като 
остър, когато е над нула. На Графика 18 личи несиметричното разпределение на отговорите.

Графика 18

4. Благозвучност : неблагозвучност на екането при съществителни и при 
лагателни имена (PRG1_3)

5  За измерването на статистическия коефициент на ексцес вж. Гатев, Спасов, Радилов 1989: 117 –118.
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4.1. Характеристика на признака
Първият въпрос изисква анкетираните да оценят екането при съществителните и прилага 
телните имена и по начина, по който им звучат. В таблицата с данните в SPSS това е кодира 
но като  PRG1_3.  Признакът е наименуван тук ‘благозвучност/неблагозвучност на екането’ 
условно, тъй като зад ‘звучи добре : не звучи добре’ се скрие не само благозвучие, а и одобре 
ние : неодобрение в рамките на езиковия усет на индивида. Въпросът е от типа семантично 
диференциален, признакът е качествен подредим, а измервателната скала е ординална. 

4.2. Едномерно разпределение 
Процентът на а.л.,  за които екането при съществителните и прилагателните имена „звучи 
добре“ в най-висока степен, е 3.1% (59 а.л.). Този процент е изчислен не спрямо всички анке 
тирани 2018 души, а спрямо тези, които са дали някаква оценка, а не са отговорили „не знам“.  
Процентът на посочилите отговор „не знам“ е 6.4% (129 а.л.). Не бихме могли да разберем от 
данните,  с  които  разполагаме,  на  какво  се  дължи  липсата  на  мнение  при  тази  група 
респонденти.  За 58.6% (1106 а.л.)  екането при тези части на речта въобще не звучи добре 
(оценка 10). За наличието на доминираща езикова нагласа към екането можем да съдим, ако 
съберем процентите на а.л., дали негативни оценки за звученето на екането (оценки от 6 до 
10 в колона Valid Percent), а това прави 87.4%. Процентът е значителен, което дава основание 
да се каже, че масово екането се оценява като негативно звучащо. Ако вземем под внимание 
факта, че проучването е представително, имаме основания да направим извода, че към екане 
то доминиращото обществено мнение в България е отрицателно. Въпреки всичко не трябва 
да забравяме, че оценката не екането като незвучащо добре не е едно-еднозначно обвързана с 
появата му или с отсъствието му в идиолекта на отделните индивиди. Социалната психоло 
гия на езика отдавна е приела аксиомата, че между нагласите (атитюдите) към дадени речеви 
явления и  появата им в собствената реч няма пряка и еднозначна връзка. 

PRG1_3.Как ще оцените изговора на думите бел, голем, хлеб според всяко едно от 
следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid звучи добре 59 2,9 3,1 3,1
2 30 1,5 1,6 4,8
3 36 1,8 1,9 6,6
4 27 1,3 1,4 8,1
5 86 4,3 4,6 12,7
6 93 4,6 4,9 17,6
7 108 5,3 5,7 23,3
8 160 7,9 8,5 31,7
9 183 9,1 9,7 41,4
не звучи добре 1106 54,8 58,6 100,0
Total 1889 93,6 100,0

Missing Не знам 129 6,4
Total 2018 100,0

Таблица 15

И от Таблица 15, и от Графика 19 личи, че от положителната към негативната част на скалата 
се наблюдава нарастване на процента а.л. (вж. колона Valid Percent). 
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Графика 19

В таблица 16 са изредени стойностите на  основните характеристики и показатели на едно 
мерното разпределение по въпроса, кодиран с PRG1_3. При изчисляването им не се отчитат 
отговори „не знам“, които са фиксирани като Missing (129 а.л.). Средната аритметична величи 
на (Mean) е 8.51, което е между отговори 8 (средна етапен на признака „не звучи добре“) и 9  
(висока степен на признака „не звучи добре“. Тази стойност подкрепя по-горе формулирания 
извод, че доминира негативна оценка към екането при посочените две части на речта. Още 
едно доказателство в тази насока е съвпадането на модата (най-често даваната оценка) и ме 
дианата  (средата  на  статистическия  ред)  –  и  двете  са  равни на  10  (най-висока  степен на 
признака „не звучи добре“). Стандартното отклонение около средната аритметична е 2,381 и 
то показва, че отклоненията от средната аритметична са сравнително малки и дадените отго 
вори са групирани около центъра на разпределението. 

PRG1_3.Как ще оцените изговора на думите бел, 
голем, хлеб според всяко едно от следните? 
3.звучи добре - не звучи добре     

N Valid 1889
Missing 129

Mean 8,51
Std. Error of Mean ,055
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 2,381
Variance 5,670
Skewness -1,720
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 2,116
Std. Error of Kurtosis ,113
Sum 16070
Таблица 16

Коефициентът на асиметрия (вж. таблица 16) е равен на -1.720, което значи, че асиметрията 
(Skewness) е отрицателна. Следователно разпределението има ляво  изтеглено рамо. Ексцесът 
(Kurtosis) е  2.116, т.е. поднормалнен, отрицателен. Тъй като е над нула, нарича се остър. На 
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граф. 20 личи асиметричността на разпределение на отговорите и наличието на един доми 
ниращ отговор.
   

Графика 20

5. Правилност : неправилност на екането при глаголи (PRG2_1)
5.1. Характеристика на признака
Вторият въпрос от анкетната карта (PRG2) изисква от анкетираните да оценят екането при 
глаголи отново по три двойки противопоставящи се признаци. Първият от тях е ‘правилност : 
неправилност’ и е кодиран в таблиците със статистическите данни в SPSS като PRG2_1. Тъй 
като видът на въпроса и скалата са същите като при PRG1_1 (вж. тук част 3), няма да ги ко 
ментираме отново. 
5.2. Едномерно разпределение 
На таблица 17 могат да се види не само броят на а.л., посочили дадена оценка (Frequency), но 
и техният процент (Percent) в рамките на  цялата съвкупност от 2018 анкетирани, както и про 
центът им по оценки спрямо подсъвкупността на онези, които са посочили някаква оценка, а  
не са отговорили „не знам“. Нямат мнение по въпроса за правилността или неправилността 
на екането при глаголите 123 анкетирани (6.1%), което е съпоставимо с далите отговор „не 
знам“ (138  а.л.  –  6.8%)  на  въпроса за  оценка на  екането  по правилност/неправилност  във 
формите на съществителни и прилагателни имена (вж. част 3.2.). Графика 21 онагледява про 
центното разпределение на оценките по този признак. 
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PRG2_1.Как ще оцените изговора на думите бехме, вървехме, живехме според 
всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 42 2,1 2,2 2,2
2 19 1,0 1,0 3,2
3 16 ,8 ,9 4,1
4 24 1,2 1,3 5,4
5 51 2,5 2,7 8,1
6 34 1,7 1,8 9,8
7 77 3,8 4,1 13,9
8 133 6,6 7,0 20,9
9 174 8,6 9,2 30,1
 неправилна 1325 65,7 69,9 100,0
Total 1895 93,9 100,0

Missing  Не знам 123 6,1
Total 2018 100,0
Таблица 17

Общо 69.9% от анкетираните (вж. таблица 17) оценяват екането при глаголите като непра 
вилно в най-висока степен (т.е.  дават оценка 10).  Този процент почти съвпада с процента 
анкетирани,  дали същата оценка 10  за екането при съществителните  и прилагателните – 
67.8% Стойностите от 6 до 10 представляват различни степени на негативна оценка за екането 
при глаголите, като общо те съставляват 92% от анкетираните, дали отговор, различен от „не 
знам“. Този процент почти съвпада с дадените негативни оценки за екането при съществи 
телните и прилагателните – 93%. Това говори за стабилизирана негативна оценка в общество 
то към екането, независимо от принадлежността на формите към различни части на речта. 
Изводът, който направихме, може да бъде изведен и чрез съпоставка на таблица 11 с таблица 
17, както и на графика 15 с графика 21. 

Графика 21
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На Таблица 18, отнасяща се за PRG2_1,   средната аритметична величина (Mean) е 9.02, като 
тази стойност е напълно съпоставима със средната аритметична 9.11, отнасяща се за PRG1_1. 
Модата (най-често даваната оценка), отнасяща се до настоящия признак PRG2_1,  и медиана 
та (средата на статистическия ред) съвпадат, тъй като имат стойност 10. Същото положение се 
наблюдава и при екането във форми на прилагателни и съществителни имена (вж. PRG1_1 в 
част 3.2.). Това означава, че категорично е наложена силно негативна обществена оценка за  
екането при всички части на речта. Стандартното отклонение около средната аритметична 
тук е 2.018, а това показва, че отклоненията са малки и дадените отговори са силно групирани 
около центъра на разпределението. 

PRG2_1.Как ще оцените изговора на думите бехме, 
вървехме, живехме според всяко едно от следните? 
1.правилна - неправилна

N Valid 1895
Missing 123

Mean 9,02
Std. Error of Mean ,046
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 2,018
Variance 4,071
Skewness -2,499
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 5,851
Std. Error of Kurtosis ,112
Sum 17102

Таблица 18

Както и при PRG1_1 (част 3.2.), асиметрията (Skewness) е отрицателна -2.499, което означава, че 
разпределението има ляво изтеглено рамо. Ексцесът е 5,851, т.е. той е наднормален, положи 
телен. Графика 22 позволява да се види колко е асиметрично разпределението на отговорите. 

Графика 22
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6. Западнобългарска : източнобългарска локализация на екането при гла 
голи (PRG2_2)

6.1. Характеристика на признака
Като PRG2_2 в базата данни е кодиран въпросът към анкетираните, изискващ те да оценят 
екането при глаголни форми според неговата локализация: западнобългарска или източно 
българска. Както беше изяснено в част 4, това е семантично диференциален въпрос. Призна 
кът е качествен, а скалата, по която се измерва, е ординална.

6.2. Едномерно разпределение 
При анализа на разпределението на отговорите, отразени в Таблица 19, правят впечатление 
следните данни, които коментираме в съпоставка с данните от част 4.2., където се оценява 
екането  при  съществителните  и  прилагателните  по  същия  признак  (западнобългарска  : 
източнобългарска локализация):
– 579 анкетирани (28.7%) не могат да локализират явлението и отговарят „не знам“. За сравне 
ние ще посочим, че същият брой а.л. – 580 души (29.2%) не знаят дали екането при съществи 
телните и прилагателните е западно- или източнобългарско по локализация (вж. част 4.2.);
–  почти колкото са отговорилите „не знам“, толкова са и а.л., напълно сигурни, че екането 
при изброените глаголни форми е западнобългарски феномен (отговор 1) – 540 а.л. (т.е. 26.8% 
от всички анкетирани и 37.5% от далите отговор, различен от „не знам“). При оценката на ло 
кализираността на екането при съществителните и прилагателните броят на избралите отго 
вор 1 е малко по-висок – 601 а.л., което съответно е 29.8% от всички анкетирани или 42.1% от  
далите отговор, различен от „не знам“;
– 81.2% са а.л., избрали оценки от 1 до 5 (различни степени на сигурност в западнобългарския 
характер на екането при глаголите), срещу 78.1% за същия диапазон от оценки за екането при 
съществителни и прилагателни. Близостта на процентите отново потвърждава, че за анкети 
раните екането при глаголите и при имената е единно явление;
– разпределението на а.л. по дадени оценки в PRG1_2 (вж. таблица 13) и в PRG2_2 (вж. табли 
ца 19) показва припокриване, което потвърждава извода,  че еднакви са езиковите нагласи 
към локализираността на екането при различните части на речта.

PRG2_2.Как ще оцените изговора на думите бехме, вървехме, живехме според всяко едно от 
следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid западнобългарска 540 26,8 37,5 37,5
2 194 9,6 13,5 51,0
3 184 9,1 12,8 63,8
4 75 3,7 5,2 69,0
5 131 6,5 9,1 78,1
6 103 5,1 7,2 85,3
7 48 2,4 3,3 88,6
8 41 2,0 2,8 91,4
9 40 2,0 2,8 94,2
10 източнобългарска 84 4,2 5,8 100,0
Total 1439 71,3 100,0

Missing Не знам 579 28,7
Total 2018 100,0
Таблица 19
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Графика 23 онагледява данните от таблица 19. Сравнението между граф. 17 и граф. 23 на  
пълно потвърждава обобщението, което направихме по-горе. 

 

Графика 23

Напълно  в  съзвучие  с  почти  съвпадащите  стойности  на  едномерните  разпределения  на 
PRG1_2 и PRG2_2 са и близките стойности на статистическите характеристики на разпределе 
нията. Средната аритметична величина (Mean) е 3.41 (при 3.15 за  PRG1_2) , като тази средна  
аритметична е между оценките средна и ниска степен на наблюдавания признак. Модата е 1 
(най-високата степен на признака), а медианата е 2 (висока степен на признака) – същите са 
стойностите при PRG1_2 (вж. Таблица 14).

PRG2_2.Как ще оцените изговора на думите бехме, 
вървехме, живехме според всяко едно от следните? 
2.западнобългарска -  източнобългарска

N Valid 1439
Missing 579

Mean 3,41
Std. Error of Mean ,073
Median 2,00
Mode 1
Std. Deviation 2,760
Variance 7,619
Skewness 1,035
Std. Error of Skewness ,064
Kurtosis -,033
Std. Error of Kurtosis ,129
Sum 4910

Таблица 20

Асиметрията (Skewness) е положителна (1.035). Това означава, че разпределението има дясно 
изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е -0.033, т.е. той е поднормален, отрицателен.  Минусът 
показва, че върхът на конкретното разпределение е под върха на нормалното разпределение. 
Като резултат от посочените по-горе сходства в статистическите данни за PRG1_2 и PRG2_2 
граф.18  и граф. 24 са почти идентични. 
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Графика 24

7. Благозвучност : неблагозвучност на екането при глаголи (PRG2_3)

7.1. Характеристика на признака
В таблицата с данните в SPSS този признак е кодиран като PRG2_3. Отново ще посочим, че 
избраното название „благозвучност : неблагозвучност на екането е условно, избрахме го, за 
щото е най-близо до формулираните в анкетата оценки на екането, между които анкетирани 
те избират по 10-степенна скала – ‘звучи добре : не звучи добре’. Няма да описваме отново 
признака, защото това е вече направено в част 5.1.
7.2. Едномерно разпределение 
От таблица 21 се вижда, че процентът на отговорилите на този въпрос с „не знам“, е 5.7% (при 
6.4% в таблица 15, отнасяща се до благозвучността на екането при имената). Процентът на а.л., 
които посочват оценка 1 (в най-висока степен на „звучи добре“), е 3.4% (таблица 21, колона 
Valid Percent)  при 3.1% на таблица 15 (благозвучност на екането при имената).  За 86.6% от 
анкетираните, посочилите някаква оценка (без отговор „не знам“), екането не звучи добре, 
като този процент представлява сбор от процентите  а.л., дали оценки от 6 до 10 (различните  
степени на „не звучи добре“). За сравнение – при въпроса за благозвучието на екането при 
имената съответният процент е 87.4%. %, т.е. малко по-висок. Тези проценти доказват домини 
раща негативна нагласа към екането при трите части на речта. 
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PRG2_3.Как ще оцените изговора на думите бехме, вървехме, живехме според всяко 
едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid звучи добре 65 3,2 3,4 3,4
2 34 1,7 1,8 5,2
3 39 1,9 2,0 7,2
4 32 1,6 1,7 8,9
5 84 4,2 4,4 13,3
6 87 4,3 4,5 17,9
7 111 5,5 5,8 23,7
8 182 9,0 9,5 33,2
9 190 9,4 10,0 43,2
не звучи добре 1081 53,6 56,8 100,0
Total 1904 94,3 100,0

Missing Не знам 114 5,7
Total 2018 100,0
Таблица 21

Графика 25 онагледява разпределението, нанесено в таблица 21, като сравнението на тази гра 
фика с графика 19 сочи подобие на разпределенията, коментирано по-горе при съпоставянето 
на данните в таблица 15 и таблица 21. 

 
Графика 25

В Таблица 22 са изредени стойностите на  основните характеристики и показатели на едно 
мерното разпределение по въпроса, кодиран с PRG2_3. При изчисляването им не се отчитат 
отговори „не знам“, които са фиксирани като Missing (129 а.л.). Средната аритметична величи 
на (Mean) е 8.44 (при 8.51 за PRG1_3 – вж. раздел 5.2.), като тази стойност е между отговори 8 
(средна  етапен на  признака  „не  звучи добре“)  и  9  (висока  степен на  признака  „не  звучи 
добре“). Тя подкрепя извода, че доминира негативна оценка към екането при глаголите, а 
сравнението  със  средната  аритметична  при  въпроса  за  екането  при  имената  доказва  ва 
лидността на този извод за трите части на речта. Модата (най-често даваната оценка) и ме 
дианата (средата на статистическия ред) съвпадат и са равни на 10 (най-висока степен на 
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признака „не звучи добре“), както е и при въпроса за имената (PRG1_3 – част 5.2.) .  Стандарт  
ното отклонение около средната аритметична е 2.430 (при 2,381 за PRG1_3).

PRG2_3.Как ще оцените изговора на думите бехме, 
вървехме, живехме според всяко едно от следните? 
3.звучи добре - не звучи добре

N Valid 1904
Missing 114

Mean 8,44
Std. Error of Mean ,056
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 2,430
Variance 5,906
Skewness -1,675
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 1,909
Std. Error of Kurtosis ,112
Sum 16068
Таблица 22

Коефициентът на асиметрия (Skewness)  (вж. таблица 22) е равен на -1.675, т.е. тя е отрица 
телна. Следователно разпределението има ляво изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е 1.909, т.е. 
поднормалнен, а това, че е положителен (над нула), сочи, че той е остър. Асиметрията на 
разпределението на отговорите проличава на граф. 26.

Графика 26

Основната цел, поради която изследваме отделно нагласите към екането при глаголни форми 
(въпрос 2) и при съществителни и прилагателни (въпрос 1), е да установим дали съществува 
разлика в езиковите нагласи спрямо тях. Разпределението на отговорите при  PRG1_3 (част 5)  
и при PRG2_3 (част 8) доказват, че такава разлика не съществува. Това може да се подкрепи от 
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сравнението на данните в таблица 11 и таблица 17, в таблица 13 и таблица 19, както и в табли 
ца 15 и таблица 21. 

8. Правилност : неправилност на свръхякането (PRG3_1)
8.1. Характеристика на признака
Третият въпрос от анкетната карта изисква от анкетираните да оценят т.нар. свръхякане по 
същите три двойки противопоставящи се признаци. В тази част коментираме първия от тях – 
правилност : неправилност на свръхякането. Той е кодиран в таблиците със статистическите 
данни в SPSS като PRG3_1. Тъй като видът на въпроса и скалата са същите като при PRG1_1 
(вж. тук част 3), няма отново да даваме описание на характеристиките на признака. 
8.2. Едномерно разпределение 
Едномерните разпределения в Таблица 13 дават възможност да се направят  следните значи 
ми за изследването ни тълкувания:
–  не могат да дадат оценка за бяли, голями, вървяли, живяли 117 а.л. – 5.8% от всички анкетира 
ни;
–  19.6% от далите отговор, различен от „не знам“ (вж. колона Valid Percent на таблица 23), смя  
тат свръхякането за абсолютно правилно, поради което му дават оценка 1 (най-висока степен 
на правилност);
–   обратно на тях 52.3% считат формите  бяли, голями, вървяли, живяли за абсолютно непра 
вилни (оценка 10);
–   общо а.л., смятащи свръхякането за правилно, независимо от степента на правилност, са  
30%, като това е сборът от процентите а.л., дали оценки от 1 до 5 вкл. Следователно онези, 
които пък преценяват свръхякането като неправилно, съставляват 70% от всички, посочили 
отговор, различен от „не знам“. 

PRG3_1.Как ще оцените изговора на думите бяли, голями, вървяли, живяли 
според всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 373 18,5 19,6 19,6
2 71 3,5 3,8 23,4
3 44 2,2 2,3 25,7
4 29 1,4 1,5 27,2
5 53 2,6 2,8 30,0
6 55 2,7 2,9 32,9
7 62 3,1 3,2 36,2
8 111 5,5 5,8 42,0
9 108 5,3 5,7 47,7
 неправилна 994 49,3 52,3 100,0
Total 1901 94,2 100,0

Missing  Не знам 117 5,8
Total 2018 100,0

Таблица 23

Нека да сравним разпределението на отговорите за свръхякането (таблица 23) и разпределе 
нието при същия въпрос за екането (таблица 11 и таблица 17). За тази цел можем да съпоста 
вим граф. 27 с граф. 15 и граф. 21. Сравненията показва следното: 
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– значително повече са а.л., които оценяват свръхякането като абсолютно правилно (отговор 
1) – 19.6%., отколкото а.л., смятащите екането при съществителни и прилагателни имена за 
напълно правилно – 1.8%,  и съответно екането при глаголи  – 2.2%;
– и при екането, и при свръхякането преобладават силно негативните нагласи, отразени в да 
дената оценка 10 (най-висока степен на признака неправилност): съответно между 69.9% и 
72.8% а.л. за екането и 52.3% за свръхякането. 
Сравнението на данните убеждава, че свръхякането относително по-рядко се оценява като 
неправилно  в  сравнение  с  екането,  т.е.  толерантността  към  свръхякането  е  по-голяма, 
отколкото към екането. 

Графика 27

Таблица 24 съдържа стойностите на основните характеристики и показатели на едномерното 
разпределение по въпроса, кодиран с PRG3_1. Средната аритметична величина (Mean) е 7.15, 
като тази стойност е близо до оценка 7 (ниска етапен на признака „неправилност“). Това също 
е показателно за по-голямата търпимост към случаите на свръхякане, отколкото към екането, 
което има средна аритметична при имената 9.11 и при глаголите 9.02 – стойности, близки до 
високата степен на признака „неправилна“.  
Модата  (най-често  даваната  оценка)  и  медианата  (средата  на  статистическия  ред)  при 
PRG3_1съвпадат – равни са на 10 (най-висока степен на признака „неправилна“).  Същата 
стойност имат модата и медианата и при въпроса за правилносттта : неправилността на ека 
нето при имената и глаголите.  Стандартното отклонение около средната аритметична тук е 
3.692, като е малко по-голямо, отколкото при екането.
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PRG3_1.Как ще оцените изговора на думите бяли, голями, 
вървяли, живяли според всяко едно от следните? 
1.правилна - неправилна

N Valid 1901
Missing 117

Mean 7,15
Std. Error of Mean ,085
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 3,692
Variance 13,633
Skewness -,813
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis -1,104
Std. Error of Kurtosis ,112
Minimum 1
Maximum 10
Sum 13594
Таблица 24

Асиметрията (Skewness) е отрицателна (вж. таблица 24). Това означава, че разпределението 
има ляво изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е -1.104, т.е.  поднормален, отрицателен. Отрица 
телният знак сочи, че ексцесът на конкретното разпределение е под върха на нормалното 
разпределение. Сравнението между граф. 28 (за правилността : неправилността на свръхяка 
нето) и графики 16 и 22 (за екането) подкрепя направените вече изводи за относително по-
голямата търпимост към неправилното якане в сравнение с неправилното екане. 

Графика 28
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9. Западнобългарска : източнобългарска локализация на свръхякането 
(PRG3_2)
9.1. Характеристика на признака
Речевото явление, което е обект на проучване, е свръхякането, а признакът, по който то се 
оценява  по  10-степенна  скала,  е  западнобългарска  :  източнобългарска  локализираност.  В 
таблицата с данните в SPSS е кодиран като PRG2.3_2.  В част 4 и в част 7 характеризирахме 
въпроса като семантично диференциран, признака като качествен подредим, а измервателна 
та скала като ординална.  
9.2. Едномерно разпределение 
Разпределението на отговорите в Таблица 25 сочи следното:
–  висок процент анкетирани дават отговор „не знам“ – 31.2% (630 а.л.),  което най-малкото 
подсказва, че не могат категорично да посоча има ли въобще някакво териториално локали 
зиране на свръхякането;
– много близки, но сравнително ниски са процентите на а.л., които определят свръхякането 
като категорично западно (оценка 1 в графа  Valid Percent –13.5%) или категорично източно 
(оценка 10 в графа Valid Percent –18.6%);
– ако се съберат процентите анкетирани, избрали най-ниската степен на западната локализа 
ция (оценка 5) – 15.7%, и на тези, посочили най-ниската степен на източна локализация на 
свръхякането (оценка 6) – 13.1%, ще се получи един значителен процент – 28.8%. Той сочи, че 
съществува още една група (освен отговорилите „не знам“ – 18.6%), за която свръхякането не е 
твърдо обвързано с делението според ятовата изоглоса. 

PRG3_2.Как ще оцените изговора на думите бяли, голями, вървяли, живяли според всяко едно 
от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid западнобългарска 187 9,3 13,5 13,5
2 72 3,6 5,2 18,7
3 58 2,9 4,2 22,8
4 89 4,4 6,4 29,3
5 218 10,8 15,7 45,0
6 182 9,0 13,1 58,1
7 101 5,0 7,2 65,3
8 122 6,1 8,8 74,1
9 101 5,0 7,3 81,4
10 източнобългарска 258 12,8 18,6 100,0
Total 1388 68,8 100,0

Missing Не знам 630 31,2
Total 2018 100,0

Таблица 25

Както се вижда и на граф.  29,  отговорите на анкетираните са разпръснати по различните 
оценки, като няма категорично преобладаване на една от тях. Още по-нагледни доказателс 
тва намира този извод в граф. 30.
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Графика 29

Ако сравним езиковите нагласи към локализираността на свръхякането (вж. таблица 25 и гра 
фика 29) и на екането при имената (таблица 13 и графика 17) и при глаголите (таблица 19 и 
графика 23),  ще установим,  че докато за екането съществува ясно преобладаваща езикова 
нагласа в нашата съвременност, че това е западнобългарско речево явление, то за свръхякане 
то липсва категорично наложило се обществено мнение. 
Тук няма да намесване въпроса в какви райони на България ятовата гласна има само един 
застъпник (᾽а), защото смятаме, че това не е фактор, повлиял върху отговорите на анкетира 
ните. В съвременната ни социолингвистика често е изказвано мнението, че свърхякането е 
резултат от свръхстарание, породено от страха на западния българин да не сгреши, тъй като 
знае, че екането, разпространено в неговия район, е неправилно. Негативната нагласа към 
екането вече беше доказана от резултатите, отразени в таблица 13 и таблица 20. Тази нега 
тивна нагласа обаче не значи, че хората не екат. Пак ще повторим, че съществуващата нагла 
са не  е  еднозначно обвързана с  недопускането  на  това отклонение  в  речта  на  отделните 
индивиди.  
Статистическите характеристики на разпределението на таблица 26 могат да се интерпрети 
рат по следния начин. Средната аритметична  величина (Mean) е 5.92 – т.е. това е средната 
оценка на всички, дали отговор, различен от „не знам“. Тази стойност е между най-слабата 
степен на западната локализираност и най-слабата степен на източнобългарската локализи 
раност на свръхякането. Тя е статистическата подкрепа на направения по-горе извод, че днес 
към якането няма доминираща обществена нагласа, отнасяща го на запад или на изток от 
ятовата изоглоса.
Модата (най-често даваната оценка) е 10 (най-висока степен на източнобългарска локализа 
ция на свръхякането), но пък тази мода отговаря на сравнително нисък процент а.л., тъй като 
отговорите са разпръснати по отделните оценки. Затова не можем да кажем, че според мода 
та съществува обществена нагласа за източен произход на якането.
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Медианата (средата на статистическия ред) е 6 (най-ниска степен на източнобългарска лока 
лизация), което означава, че колкото а.л. са дали оценки до 6, толкова и от 6 до 10 включи 
телно. Стандартното отклонение около средната аритметична е 3,008.

PRG3_2.Как ще оцените изговора на думите бяли, голями, 
вървяли, живяли според всяко едно от следните? 
2.западнобългарска -  източнобългарска

N Valid 1388
Missing 630

Mean 5,92
Std. Error of Mean ,081
Median 6,00
Mode 10
Std. Deviation 3,008
Variance 9,046
Skewness -,189
Std. Error of Skewness ,066
Kurtosis -1,102
Std. Error of Kurtosis ,131
Таблица 26

Асиметрията (Skewness) е  отрицателна  (вж.  таблица  26)  -0.189.  Но  величината  ѝ  е  малка. 
Ексцесът  (Kurtosis) е  -1.102,  т.е.   поднормален,  отрицателен.  Сравнението  между  граф.  30 
(отнасяща  се  до  териториалната  характеристика  на  свръхякането),   граф.  18  и  граф.  20, 
последните две онагледяващи разпределението на оценките за локализацията на екането при 
имената  и  при глаголите,  ясно  доказва  направения  тук  извод  за  съществените  различия 
между нагласите към екането и към свръхякането по отношение на локализираността им на 
изток или на запад от ятовата изоглоса.

Графика 30
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10. Благозвучност : неблагозвучност на свръхякането (PRG3_3)
10.1. Характеристика на признака
В  таблицата  с  данните  в  SPSS  този  признак,  условно  наречен  „благозвучност  :  небла 
гозвучност на свръхякането“, е кодиран като  PRG3_3.  Въпросът в анкетната карта е от се 
мантично  диференциален  тип,  признакът  е  качествен  подредим,  а  скалата,  по  която  се 
измерва, както стана ясно, е ординална. 
10.2. Едномерно разпределение 
На таблица 27 са нанесени характеристиките на разпределението по признака, кодиран като 
PRG3_3. Могат да бъдат направени следните тълкувания: 
–   най-висок  е  процентът  на  а.л.,  оценили  свръхякането  като  абсолютно  неблагозвучно 
(оценка 10) – 44% от далите отговор, различен от „не знам“ (вж. колона Valid Percent);
–  на второ място е групата а.л., дали абсолютно противоположния отговор „най-висока сте 
пен на „звучи добре“ – 19.2%. Сравнението обаче сочи, че негативно оценяващи звученето на 
бяли, голями, вървяли, живяли са два пъти повече от одобряващите го;
–  процентът анкетирани, дали положителна оценка (независимо от степента й) за звученето 
на свръхякането (от оценка 1 до 5), е 31.8%. Този процент е два пъти по-малък, отколкото про  
центът неодоряващи как звучат тези отклонения от книжовната норма – сборът на проценти 
те а.л., дали от оценка 6 до оценка 10, е 68.2%.
Направените наблюдения за разпределенията могат да се извлекат и от граф. 31 и граф. 32. 

PRG3_3.Как ще оцените изговора на думите бяли, голями, вървяли, 
живяли според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid звучи добре 367 18,2 19,2 19,2
2 81 4,0 4,3 23,5
3 41 2,0 2,2 25,6
4 40 2,0 2,1 27,7
5 78 3,9 4,1 31,8
6 98 4,8 5,1 36,9
7 97 4,8 5,1 42,0
8 141 7,0 7,4 49,3
9 128 6,3 6,7 56,0
не звучи 
добре

841 41,7 44,0 100,0

Total 1912 94,8 100,0
Missing Не знам 106 5,2
Total 2018 100,0

Таблица 27

Сравнението между оценките за звученето на екането и на свърхякането може да се направи 
чрез съпоставка на таблица 15 и таблица 21, от една страна, и таблица 27 – от друга. Екането  
при имената се оценява като недобре звучащо от най-голям брой анкетирани (общо а.л.  в 
проценти от оценка 6 до 10) – 87.4%. Следва го неодобрението към звученето на екането при 
глаголните форми – 76.6% (сумата от процентите от оценка 6 до 10). Едва след тях се нарежда 
свръхякането – 68.2%. Сравнението говори отново за една относително по-голяма търпимост 
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и толерантност към свръхякането, отколкото към екаето, макар че и двете речеви явления се 
оценяват от над 65% а.л. като незвучащи добре.

Графика 31

Основните характеристики и показатели на едномерното разпределение по въпроса, кодиран 
с PRG3_3 са следните (вж. таблица 28): 
–  средната аритметична величина (Mean) е 6.88 (между най-ниската и средната степен на „не 
звучи добре“). За съпоставка – тя е 8.51 за PRG1_3 (вж. част 5.2.) и 8.44 за PRG2_3 (вж. част 8.2.),  
т.е.  между оценки 8 (средна етапен на признака „не звучи добре“)  и  9  (висока степен на 
признака „не звучи добре“);
–  модата (най-често даваната оценка) е 9, а медианата (средата на статистическия ред) е 10 
(най-висока степен на признака „не звучи добре“) .  Стандартното отклонение около средната 
аритметична е 3.608, като е по-голямо, отколкото при оценяването на благозвучието на екане 
то при глаголите и имената. 

PRG3_3.Как ще оцените изговора на думите бяли, голями, вървяли, 
живяли според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

N Valid 1912
Missing 106

Mean 6,88
Std. Error of Mean ,083
Median 9,00
Mode 10
Std. Deviation 3,608
Variance 13,016
Skewness -,682
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis -1,205
Std. Error of Kurtosis ,112

Таблица 28
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Асиметрията (Skewness) е отрицателна (вж. таблица 28) -0.682, но величината ѝ е малка, макар 
че означава малко ляво изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е -1.205, т.е.  поднормален, отрица 
телен.  Граф.  32  представлява   хистограма  на  разпределението,  като  ясно  личи  аси 
метричността му.

Графика 32

11. Правилност : неправилност на т.нар. мекане (PRG4_1)
11.1. Характеристика на признака
Признакът правилност :  неправилност на т.нар. мекане,  кодиран като  PRG4_1, е качествен 
подредим, а скалата, по която се измерва, е ординална и съдържа 10 степени.  Въпросът в 
анкетната карта е от типа семантично диференциален.
11.2. Едномерно разпределение 
Данните в таблица 29, онагледени на графика 33, ясно говорят за следното:
–   почти еднакъв процент а.л. смятат ходиме, говориме, пушиме, пиеме за абсолютно правилни 
(оценка 1) – 35.9%, и съответно абсолютно неправилни (оценка 10) – 33.7%. Има само 2% разли 
ка в превес на оценяващите мекането като напълно правилно;
–  общо процентът на а.л., оценяващи мекането като неправилно (от отговор 1 до 5 вкл.), е 
51.3%, което значи, че на обратното мнение (от 6 до 10 вкл.) са 48.7%;
–  избралите отговор „не знам“ са 6.2%, което в сравнение с отговорите на предишните въпро 
си е сравнително малък процент.
Тези процентни съотношения пораждат категоричния извод, че оценката за правилността на 
мекането е разполовена в рамките на изследваната извадка, като с 1.3% повече са онези, които 
го оценяват като правилно. Тъй като анкетното проучване е представително, имаме основа 
ние да направим извод и за генералната съвкупност. Общественото мнение за правилността 
на мекането е разделено на две. Тъй като тук обаче проучваме езиковите нагласи, трябва да 
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подчертаем, че те не са в пряка връзка с реалната честота на явлението мекане в речта. Но ко 
гато едно отклонение от кодифицираната норма има и висока фреквентност в речта (за това 
говорят  изследвания  в  нашата  социолингвистика,  които  обаче  нямат  представителен  ха 
рактер),  и общественото мнение не го оценява категорично като негативно,  тогава имаме 
основание да мислим, че е налице езикова тенденция, която трябва да се проследява внима 
телно от кодификаторите, за да се прецени кога може реално да се говори за дублетност в 
процеса на замяна на една езикова норма с друга.  

PRG4_1.Как ще оцените изговора на думите ходиме, говориме, пушиме, пиеме 
според всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 680 33,7 35,9 35,9
2 115 5,7 6,0 42,0
3 79 3,9 4,2 46,1
4 42 2,1 2,2 48,3
5 57 2,8 3,0 51,3
6 52 2,6 2,7 54,1
7 61 3,0 3,2 57,3
8 75 3,7 4,0 61,2
9 96 4,8 5,1 66,3
 неправилна 638 31,6 33,7 100,0
Total 1893 93,8 100,0

Missing  Не знам 125 6,2
Total 2018 100,0

Таблица 29

Съпоставката между оценките за правилност или неправилност, дадени за екането (вж. части 
3.2. и 6.2.) , свръхякането (част 9.2.) и мекането, показва, че екането се възприема като най-
неправилно сред трите типа отклонения от кодифицираните норми, след него е свръхякане 
то, докато мекането разделя общественото мнение на две с лек превес на оценката за пра 
вилност. 

Графика 33
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Основните характеристики и показатели на едномерното разпределение по въпроса, кодиран 
с PRG4_1, са следните (вж. таблица 30): 
-  средната аритметична величина (Mean)  е  5.38 (между най-ниската и средната степен на 
„правилност“);
- модата (най-често даваната оценка) е 1, т.е. най-голяма е групата на анкетираните, избрали 
отговор 1 (най-висока степен на правилност);
- медианата (средата на статистическия ред) е 5 (най-ниска степен на признака „правилност“),  
а това означава, че колкото анкетирани са избрали оценки до 5, толкова са избрали и от 5 до 
10;  
- стандартното отклонение около средната аритметична е 5.38, като тази величина на откло 
нението е значителна. 

PRG4_1.Как ще оцените изговора на думите ходиме, 
говориме, пушиме, пиеме според всяко едно от следните?  
1.правилна - неправилна

N Valid 1893
Missing 125

Mean 5,38
Std. Error of Mean ,092
Median 5,00
Mode 1
Std. Deviation 4,012
Variance 16,094
Skewness ,056
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis -1,820
Std. Error of Kurtosis ,112
Таблица 30

Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е положителна 0.056 (вж. таблица 18) и тъй като величината ѝ е малка,  няма съ 
ществено изтегляне на едно от рамената. Ексцесът (Kurtosis) е -1.820, т.е.  поднормален, отри 
цателен. Граф. 34 е хистограма на разпределението – ясно личи поляризацията на оценките.

Графика 34
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12. Западнобългарска : източнобългарска локализация т.нар. мекане 
(PRG4_2)
12.1. Характеристика на признака
Признакът, който тук се разглежда, е кодиран като PRG4_2. Той е качествен подредим, а ска 
лата, по която се измерва, е ординална и съдържа 10 степени. Въпросът в анкетната карта е от 
типа семантично диференциален.
12.2. Едномерно разпределение 
Данните в Таблица 30, онагледени на граф. 34, ясно говорят за следното:
–  26.8% (541 а.л.) не могат да преценят въобще каква е локализацията на мекането (отговор 
„не знам“). Този процент е от същия порядък като при екането и свръхякането;
–  два пъти по-малко са а.л.,  които оценяват мекането като категорично източнобългарско 
(отговор 10) – 11.4% в колона Valid Percent, от тези, за които то е абсолютно западнобългарско 
(отговор 1) – 22.7%;
–  63% от а.л. (сумата от отговори 1 до 5) оценяват мекането като западнобългарско, а 37% (су 
мата от 6 до 10) – за източнобългарско;
–  съществен процент представляват анкетираните, които дават оценка, представляваща най-
ниската степен на двата типа локализация на мекането (сума от оценки 5 и 6) – 33.4%. Това 
значи, че според тях мекането не е категорично локализирано на територията на България. 

PRG4_2.Как ще оцените изговора на думите ходиме, говориме, пушиме, пиеме 
според всяко едно от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid западнобългарска 335 16,6 22,7 22,7
2 120 6,0 8,1 30,8
3 107 5,3 7,2 38,1
4 105 5,2 7,1 45,1
5 263 13,1 17,8 63,0
6 230 11,4 15,6 78,6
7 56 2,8 3,8 82,3
8 45 2,2 3,1 85,4
9 47 2,3 3,2 88,6
10 
източнобългарска 

169 8,4 11,4 100,0

Total 1477 73,2 100,0
Missing Не знам 541 26,8
Total 2018 100,0

Таблица 31

Сравнението между оценките за локализираност на наблюдаваните дотук отклонения от ко 
дифицираната норма говори за следното: според езиковите нагласи на анкетираните най-
ясно локализирано като западнобългарско е екането при имената (81%, избрали оценки от 1 
до 5 при PRG1_2) и при глаголите (78.1%  –  PRG2_2), следвано от мекането (63% –  PRG4_2), а  
на последно място е свръхякането (58.1% – PRG3_2). Пак да подчертаем, че това са езикови 
нагласи, а не реална употреба. Тези нагласи могат да се сравняват с данните от диалектния 
атлас за разпространението на тези явления в българските диалекти, както и с данните от 
съвременните проучвания на речта в столицата и в други населени места (вж. напр. Виденов, 
Байчев  1988; Бъчварова  1996; Каневска-Николова  1998,  2001;  Ангелов  1999; Алексова  2000, 
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2009а, 2009б; Димитрова 2004; Кънчева 2008; Алексиева 2008; Маринов 2009). Именно чрез та 
кива сравнения може да се получи най-ясната картина за динамиката и за съвременното 
състояние на разглежданите явления: екането, свръхякането и мекането.

Графика 35

Основните характеристики на едномерното разпределение по въпроса, кодиран с PRG4_2, са 
следните (вж. таблица 32): 
–  средната аритметична величина (Mean) е 4.66 (между средната и ниската степен на оценка 
та за западната локализираност на мекането);
–  модата (най-често даваната оценка) е 1, т.е. най-голяма е групата на анкетирани, избрали 
отговор 1 (най-висока степен на оценката за западна локализираност на мекането), но пък 
спрямо цялата общност от 1477 лица, отговорили различно от „не знам“, тази група съставля 
ва 22.7%, което не ни дава основание да смятаме, че мекането категорично се оценява като за 
паднобългарско;
–  медианата (средата на статистическия ред) е 5 (най-ниска степен на признака „западна ло 
кализираност на мекането“), а това означава, че колкото анкетирани са избрали оценки до 5,  
толкова са избрали и от 5 до 10;  
–  стандартното отклонение около средната аритметична е 2.925. 
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PRG4_2.Как ще оцените изговора на думите ходиме, говориме, пушиме, пиеме 
според всяко едно от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

N Valid 1477
Missing 541

Mean 4,66
Std. Error of Mean ,076
Median 5,00
Mode 1
Std. Deviation 2,925
Variance 8,558
Skewness ,366
Std. Error of Skewness ,064
Kurtosis -,876
Std. Error of Kurtosis ,127

Таблица 32

Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е положителна (вж. таблица 32) – 0.366, което значи, че изтеглянето на дясното рамо 
е съвсем малко. Ексцесът (Kurtosis) е поднормален, отрицателен -0.876, в случая е тъп. 
Хистограмата  на  разпределението  (граф.  36)  показва  наличието  на  немалко  анкетирани, 
избрали най-ниските  степени на  локална  маркираност:  5  –  най-ниска  степен на  западна 
маркираност, и 6 – най-ниска степен на източна маркираност. Събрани, те правят 33.43% от 
избралите отговор, различен от „не знам“. В рамките на цялата съвкупност от всички анкети 
рани тези колебаещи се съставляват 24.5%. А това е с около 2% по-малко от предпочелите 
отговор „не знам“ (26.8% от всички анкетирани). Ако съберем колебаещите се (24.5%) и незнае 
щите (26.8%), ще се получат 51.3% от всички анкетирани – това са респондентите, за които ме  
кането не носи никаква или почти никаква локална оцветеност. Струва ни се, че това положе 
ние не е изненадващо – на почти 3/4 от езиковото ни землище има окончание за 1 л. мн.ч.,  
различно от -м (Стойков 1956), като съвременното разпространение на това явление, свързано 
с изравняването на формалните модели в парадигмата в сегашно време,  е според нас по-
широко от традиционните  териториални диалекти.  Но това може да се  докаже само при 
използването на богат корпус от транскрибирана устна реч, какъвто се събира в рамките на 
инициативата bgspeech.net. 

Графика 36
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13. Благозвучност : неблагозвучност на т.нар. мекане (PRG4_3)
13.1. Характеристика на признака
В  таблицата  с  данните  в  SPSS  този  признак,  условно  наречен  „благозвучност  :  небла 
гозвучност на свръхякането“, е кодиран като  PRG4_3.  Въпросът в анкетната карта е от се 
мантично  диференциален  тип,  признакът  е  качествен  подредим,  а  скалата,  по  която  се 
измерва, както стана ясно, е ординална. 
13.2. Едномерно разпределение 
От едномерните разпределения в таблица 33 за настоящата работа от най-съществено значе 
ние са следните наблюдения:
– сравнително малък е процентът на а.л., които не могат да преценят дали мекането им звучи 
добре, или не – 5.8% (117 а.л.), ако се вземе предвид високият процент на неможещи да преце 
нят какво е локалното му разпространение;
– за анкетираните, предпочели оценка 1 – т.е. 35.9% от а.л., отговорили различно от „не знам“, 
мекането звучи съвсем добре. Това е и най-голямата група;
– на второ място по брой дадени отговори е групата а.л., за които мекането въобще не звучи 
добре. Това са избралите оценка 10 – 25.9% в колона Valid Percent;
– сумата от процентите на анкетираните, дали от оценка 1 до оценка 5, формира групата на 
онези, за които мекането звучи добре (независимо от степента на признака) – а това са малко 
повече от половината анкетирани, т.е. 55%. Този процент кореспондира пряко с процента на 
анкетираните, за които мекането е правилно – 51.3% (вж. част 12.2. – таблица 29). Следова 
телно позитивната езикова нагласа към мекането малко надвишава негативната в рамките на 
изследваната група. Тъй като проучването е представително, очакването е, че и в обществото 
като цяло негативните и позитивните нагласи към мекането ще са разделени на две почти 
еднакви части. графика 37 онагледява добре това разполовяване на езиковите нагласи.    

PRG4_3.Как ще оцените изговора на думите ходиме, говориме, пушиме, пиеме 
според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative  

Percent
Valid звучи добре 683 33,9 35,9 35,9

2 123 6,1 6,5 42,4
3 88 4,3 4,6 47,0
4 60 3,0 3,2 50,2
5 91 4,5 4,8 55,0
6 82 4,1 4,3 59,3
7 76 3,8 4,0 63,3
8 106 5,3 5,6 68,9
9 99 4,9 5,2 74,1
не звучи добре 493 24,4 25,9 100,0
Total 1901 94,2 100,0

Missing Не знам 117 5,8
Total 2018 100,0

Таблица 33

Според признака ‘звучи добре : не звучи добре’ изследваните дотук явления се подреждат по 
следния начин: в най-висока степен незвучащо добре е екането при имената (87.4%  а.л. сочат 
неодобрение, като това е сумата от а.л. в проценти, избрали между 6 до 10 – вж. таблица 19) и 
при глаголите (76.6%  – вж. таблица 21). На второ място по неодобрение на звученето е свръхя 
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кането – 68.2% (вж. таблица 27), а на последно място е мекането – 45% (вж. таблица 23). Тези 
проценти говорят, че между начина, по който се възприемат и оценяват изброените отклоне 
ния от правоговорната норма,  съществуват важни различия.  Докато екането е силно нега 
тивно оценено, то за мекането толерантността е значително по-голяма.  

Графика 37

Основните характеристики на едномерното разпределение по въпроса, кодиран с PRG4_3, са 
следните (вж. таблица 34): 
–   средната аритметична величина (Mean)  е  5.04 (най-ниската  степен на признака „звучи 
добре“). Тази величина ясно доказва, че общественото мнение е разделено на две в оценката 
за начина, по който звучи мекането;
–  модата (най-често даваната оценка) е 1, т.е. най-голяма е групата на анкетирани, избрали 
отговор 1 (най-висока степен на оценката „звучи добре“), но пък спрямо цялата общност от  
1477 лица, отговорили различно от „не знам“, тази група съставлява само 35.9%, което не ни 
дава основание да смятаме, че мекането категорично се оценява като звучащо добре;
–  медианата (средата на статистическия ред) е 4 (ниската степен на признака „звучи добре“), 
а това означава, че колкото анкетирани са избрали оценки до 4, толкова са избрали и от 4 до 
10;  
–  стандартното отклонение около средната аритметична е 3.818, което показва разсейването 
на отговорите около него. 
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PRG4_3.Как ще оцените изговора на думите ходиме, говориме, пушиме, 
пиеме според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

N Valid 1901
Missing 117

Mean 5,04
Std. Error of Mean ,088
Median 4,00
Mode 1
Std. Deviation 3,818
Variance 14,577
Skewness ,193
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis -1,697
Std. Error of Kurtosis ,112

Таблица 34

Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е положителна (вж. таблица 34) – 0.193. Ексцесът (Kurtosis) е  поднормален, -1.697, а 
отрицателният знак сочи, че е тъп. Графика 38 представя хистограмата на разпределението с 
явно противопоставяне на два отговора – 1 и 10, с преимущество на 1.

Графика 38

14. Правилност : неправилност на формален модел с аористна темпорална 
гласна -а- (с отчитане на редукцията) за І спр., 1. разред  вм. -о- (PRG5_1)
14.1. Характеристика на признака
Признакът правилност : неправилност на явлението, описвано като окончание      -ах (с отчи 
тане на редукцията, когато темпоралната гласна не е под ударение) вм. -ох за минало свърше 
но време (аорист), е кодиран като PRG5_1.  Всъщност става въпрос за поява при глаголи от І 
спр., 1. разред на аористна темпорална гласна -а (с отчитане на редукцията) в 1 л. ед.ч. и във 
всички  лица  на  мн.ч.  вм.  темпорална  гласна  -о.  Този  признак  е  качествен  подредим,  а 
измервателната скала е ординална и съдържа 10 степени. Въпросът в анкетната карта е от 
типа семантично диференциален.
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14.2. Едномерно разпределение 
Получите резултати се разминават с нашите предварителни очаквания. Тези очаквания се ба 
зираха не само на изследователска интуиция и на лични наблюдения върху честотността в 
устната комуникация на некнижовния вариант с темпорална гласна -а- вм. -о- в аорист (1 л., 
ед.ч. и всички лица на мн.ч.), но и на някои анкетни проучвания, които показваха, че анкети  
раните студенти дават на това явление средна степен на неправилност (вж.  Алексова 2005а, 
2005б, 2010). Данните от таблица 35 сочат, че 71.2% от анкетираните оценяват това явление в 
устната реч като напълно неправилно (оценка 10). Това се вижда и на граф. 39. Разсейването 
на отговорите е сравнително малко, което два основание да се говори за стабилна езикова 
нагласа.
Въпреки това ни се струва, че в случая е налице ефект, който бихме могли да наречем „ефект 
на  акумулираната  негация“.  Въпросите,  които  са  зададени  преди  този  въпрос,  изискват 
оценки за некнижовни речеви явления, затова ни се струва, че и към тази речева особеност са 
приписани негативни оценки по принципа на генерализацията на зададени предходни мо 
дели.  За  да  проверим  тази  хипотеза,  проведохме  още  една  анкета.  В  нея  респондентите 
изслушват цялостен текст – прогноза за времето, в който е налице и книжовен и некнижовен 
вариант на интересуващите ни форми за минало свършено време и книжовен и некнижовен 
вариант на членната морфема за ж.р. под ударение при съществителни имена, завършващи 
на съгласна (есента : есентъ). От  тях се изисква да подчертаят в раздадения им писмен текст 
допуснатите  от  говорителя  грешки.  Резултатите  от  тази анкета  ще  бъдат  обсъдени в  са 
мостоятелна работа, а тук само ще посочим, че с изключение на студентите по българска фи 
лология по славянски филологии на СУ „Св. Кл. Охридски“ другите анкетирани разпознаваха 
явлението в пропорция 1 : 10.

PRG5_1.Как ще оцените изговора на думите четъх, отидъх, донесъхте, дадъхте 
според всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 52 2,6 2,7 2,7
2 12 ,6 ,6 3,3
3 20 1,0 1,0 4,4
4 14 ,7 ,7 5,1
5 32 1,6 1,7 6,8
6 48 2,4 2,5 9,3
7 67 3,3 3,5 12,8
8 127 6,3 6,7 19,5
9 178 8,8 9,3 28,8
 неправилна 1352 67,0 71,2 100,0
Total 1901 94,2 100,0

Missing  Не знам 117 5,8
Total 2018 100,0
Таблица 35

Ако сравним оценките по признака ‘неправилност’ на коментираните дотук явления (т.е. ако 
сравним сумата в проценти на а.л., дали оценки от 6 до 10), ще видим, че най-неправилно 
според оценките на анкетираните е именно аористният вариант -ах вм. -ох (93.2%), следван от 
екането при имената (92.8%) и глаголите (92.9%), свръхякането (70%) и накрая мекането (48.7%). 
Сумите от процентите а.л., дали оценки от 6 до 10 за съответното явление, са изчислени, като  
са използвани таблици 11, 17, 23, 29 и 35.
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Графика 39

Основните характеристики на едномерното разпределение по въпроса, кодиран с PRG5_1, са 
следните (вж. таблица 36): 
-  средната  аритметична  величина  (Mean)  е  9.07  (малко  над  високата  степен  на  признака 
‘неправилност’);
- модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат и 
са равни на 10 (най-висока степен на признака ‘неправилност’);  
- стандартното отклонение около средната аритметична е 2.004.

PRG5_1.Как ще оцените изговора на думите четъх, отидъх, донесъхте, 
дадъхте според всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

N Valid 1901
Missing 117

Mean 9,07
Std. Error of Mean ,046
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 2,004
Variance 4,017
Skewness -2,677
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 6,856
Std. Error of Kurtosis ,112

Таблица 36

Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е отрицателна (вж. Таблица 18) -2.677, което значи, че кривата на разпределението е с 
ляво изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е наднормален, положителен и има величина 6.856, 
което сочи значителна връхна източеност на кривата на разпределението. На граф. 40 освен 
хистограмата на разпределението е нанесена за сравнение и кривата на нормалното разпре 
деление. 
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Графика 40

15. Западнобългарска : източнобългарска локализация на формален мо 
дел с аористна темпорална гласна -а- (с отчитане на редукцията) за І спр., 
1. разред  вм. -о- (PRG5_2)
15.1. Характеристика на признака
Признакът, който тук се разглежда, е кодиран като PRG5_2. Той е качествен подредим, а ска 
лата, по която се измерва, е ординална и съдържа 10 степени. Въпросът в анкетната карта е от 
типа семантично диференциален.
15.2. Едномерно разпределение 
Таблица 37 съдържа във втората колона броя на а.л., избрали всяка оценка. Във втората коло 
на е процентът анкетирани за всяка оценка към общия брой анкетирани; третата колона съ 
държа процентът анкетирани, избрали съответната оценка, спрямо съвкупността от посочили 
някаква  оценка,  различна  от  „не  знам“,  а  последната  включва  процентите  с  натрупване. 
Данните дават основание за следните наблюдения:
– доста висок в сравнение с другите въпроси е процентът на а.л., отговорили „не знам“ – 39.4% 
(795 души);
– тази невъзможност да се посочи локализация на явлението е близка по своя характер до по 
сочването на много ниска степен на локализираност на изток или на запад според ятовата 
изоглоса – общо 31.9% са а.л., избрали оценки 5 и 6. Ако се сумират посочилите отговор „не 
знам“ с посочилите оценки за много ниска локализираност, ще се получат  общо 71.3%. Това е  
значителен процент анкетирани, които не могат да локализират ясно тази речева особеност,  
защото или силно се колебаят, или защото въобще не могат да преценят за кои части на 
България това явление е по-типично;
– все пак се очертава тенденция този некнижовен аористен вариант да се оценява по-скоро 
като  източнобългарско  явление  –  61.3%  са  анкетираните,  дали  отговори  от  6  до  10,  т.е.  
различните степени на източна локализация. Трябва да подчертаем, че тези проценти са така 
разпръснати по отделните оценки между 6 и 10,  че липсва категорично преобладаване на 
една от тях – най-високият процент е 18.5% и той е за оценка 10 (вж. таблица 37, колона  Valid 
Percent);
 – най-голяма е групата на анкетираните, които посочват оценка 10 (източнобългарска лока 
лизация), но пък те са само 18.5% от посочилите отговор, различен от „не знам“.
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PRG5_2.Как ще оцените изговора на думите четъх, отидъх, донесъхте, дадъхте 
според всяко едно от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска   

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid западнобългарска 109 5,4 8,9 8,9
2 43 2,1 3,5 12,4
3 78 3,9 6,4 18,7
4 59 2,9 4,8 23,6
5 185 9,2 15,1 38,7
6 205 10,2 16,8 55,4
7 115 5,7 9,4 64,8
8 115 5,7 9,4 74,2
9 89 4,4 7,3 81,5
10 източнобългарска 227 11,2 18,5 100,0
Total 1223 60,6 100,0

Missing Не знам 795 39,4
Total 2018 100,0

Таблица 37

Графика 41 нагледно представя разсейването на отговорите и липсата на доминираща езико 
ва нагласа за локализираност на варианта с аористна гласна -а- (при отчитане на редукцията) 
за І спр., 1. разред  вм. -о-. Разпределението на отговорите не е неочаквано, тъй като наблюде 
нията върху устната комуникация бяха ни довели до хипотезата, че появата и динамиката на 
това отклонение от кодифицираната норма в речта на живеещите в София лица с различен 
произход (спрямо делението на ятовата изоглоса) не зависи съществено от мястото, в което са 
се родили и придобили първоначалния си езиков опит. Според нас това отклонение от кни 
жовноезиковата норма има статуса на  езиков стереотип според делението,  което У.  Лабов 
прави на лингвистичните променливи6. Все още няма публикувани представителни социо 
лингвистични изследвания, които да показват статуса на това явление в речта, при това въз 
основа на транскрибирани текстове и приложени последователно и адекватно статистически 
методи. Екипът на настоящия проект, в рамките на който се извършва и това изследване, има 
своите наблюдения върху мултимедиен корпус, върху бази данни от разговорна реч, които 
предстои да бъдат публикувани.  Предходните  проучвания,  с  които разполагаме,  са  върху 
малки общности (напр.  Алексова 2010).  Наблюденията ни говорят,  че  френквентността  на 
тази речева особеност се влияе предимно от вида на речевата изява от гледна точка на само 
контрола и вниманието към речта, т.е. влияе се от това, което У. Лабов нарича ‘контекстуален 
стил’. А. Ангелов подчертава, че влияенето на този фактор „върху лингвистичните променли 
ви се измерва чрез степента на речев самоконтрол или с други думи, чрез степента на внима 
нието при говорене“ (Ангелов 1999: 63). Контекстуалният стил в наложилата се традиция на 

6 Според У. Лабов лингвистичните променливи представляват непоследователност или разминаване, демонстрирано 
от конкретни езикови форми в сравнение с абстрактния стандарт (Labov 1966: 35). Лингвистичните променливи се 
реализират чрез своите варианти, напр. пишем и пишеме, върв’ъ и вървъ, големи и голями и под. За учения вариантът 
представлява  “специфично  значение  на  променливата“.  Широко  цитирана  и  прилагана  в  различни  теренни 
изследвания  е  класификацията,  която  прави  У. Лабов,  на  променливите:  индикатори,  стереотипи и  маркери. 
Индикаторите са  лингвистични  променливи,  корелиращи  с  принадлежността  към  определена  социално-
икономическа класа или с други демографски характеристики на говорещия.  Стереотипите не са зависими от 
социалната стратификация, но подлежат на стилово вариране (в смисъла, който влага Лабов в контекстуален стил), а  
маркерите съчетават свойствата на индикаторите и стереотипите (вж. Бел 1980: 54 – 55, Виденов 1998: 78 – 87, 
Ангелов 1999: 120 –121).
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теренните социолингвистични изследвания има четири равнища: четене на списък от думи, 
четене на текстов пасаж, официална реч, небрежна реч. 

Графика 41

Основните характеристики на едномерното разпределение по въпроса, кодиран с PRG5_2, са 
следните (вж. таблица 38): 
-  средната аритметична величина (Mean) е 6.22 (малко над най-ниската степен на признака 
„източнобългарска локализираност“). Тази оценка е близо до средата на скалата, където са 
оценките, сочещи липса на категоричност по отношение на признака;
- модата (най-често даваната оценка) е 10, тъй като най-голямата група е на анкетираните, по 
сочили оценка 10, но пък спрямо цялата съвкупност от отговорили, различно от „не знам“, те 
са малък процент – 18.5% а.л.;
-  медианата (средата на статистическия ред) е 6 (най-ниска степен на признака „източно 
българска локализираност“). Тази величина на медианата означава, че колкото анкетирани са 
избрали отговор до 6, толкова са избрали от 6 до 10;  
- стандартното отклонение около средната аритметична е 2.783.

PRG5_2.Как ще оцените изговора на думите четъх, отидъх, донесъхте, дадъхте 
според всяко едно от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

N Valid 1223
Missing 795

Mean 6,22
Std. Error of Mean ,080
Median 6,00
Mode 10
Std. Deviation 2,783
Variance 7,745
Skewness -,279
Std. Error of Skewness ,070
Kurtosis -,853
Std. Error of Kurtosis ,140
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Таблица 38

Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е отрицателна (вж. таблица 38) -0.279. Ексцесът (Kurtosis) е  поднормален, отрицате 
лен и има величина -0.853, т.е. кривата на разпределението не е с много източен връх, а освен 
това е под върха на нормалното разпределение. На граф. 42 е представена хистограмата на 
разпределението, която онагледява асиметричността му.

Графика 42

Ако сравним процентите на а.л., локализирали изследваните дотук речеви явления като за 
паднобългарски (т.е. дали оценки от 1 до 5), ще видим, че екането при имената (вж. Таблица 
3) се посочва като западнобългарско от 81% а.л., екането при глаголите – от 78.1%, мекането – 
от 63%, свръхякането от 58.1%, а аористното окончание -ъх/-ах вм. -ох – от 38.7% а.л.

16. Благозвучност : неблагозвучност на формален модел с аористна 
темпорална гласна -а- (с отчитане на редукцията) за І спр., 1. разред  вм. 
-о- (PRG5_3)
16.1. Характеристика на признака
В таблицата с данните в SPSS този признак, условно наречен благозвучност : неблагозвучност 
на глаголни форми с аористна темпорална гласна -а- (с отчитане на редукцията) за І спр., 1. 
разред  вм. -о-  е кодиран като PRG5_3. Въпросът в анкетната карта е от семантично дифе 
ренциален тип, признакът е качествен подредим, а скалата, по която се измерва, както стана 
ясно, е ординална. 
16.2. Едномерно разпределение 
От данните в таблица 39 могат да се извлекат следните изводи:
-  отговорът „не знам“ е  посочен от сравнително неголям брой анкетирани – 117  (5.8% от  
всички 2018 анкетирани);
- значителен е процентът анкетирани, за които това некнижовно речево явление не звучи 
добре – общо 89.6% са дали отговори от 6 до 10 (негативната част от скалата за оценяване).  
Имаме основание да направим извода, че глаголните форми с тематична гласна за аорист -а 
вм. -о се оценяват като негативно и неблагозвучно речево явление;
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- най-често даваният отговор е 10 (най-висока степен на признака „не звучи добре“), при това 
от 60.6% от анкетираните. Този процент говори за наличие на доминираща езикова нагласа.

PRG5_3.Как ще оцените изговора на думите четъх, отидъх, донесъхте, дадъхте 
според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid звучи добре 51 2,5 2,7 2,7
2 21 1,1 1,1 3,8
3 33 1,6 1,7 5,6
4 34 1,7 1,8 7,3
5 58 2,9 3,1 10,4
6 92 4,5 4,8 15,2
7 100 5,0 5,3 20,5
8 177 8,8 9,3 29,8
9 182 9,0 9,6 39,4
не звучи добре 1153 57,1 60,6 100,0
Total 1901 94,2 100,0

Missing Не знам 117 5,8
Total 2018 100,0
Таблица 39

Коментираните процентни съотношения добре се онагледяват на графика 43.

Графика 43

На Таблица 40 са нанесени характеристиките на разпределенията по признака, кодиран като 
PRG5_3. Могат да бъдат направени следните тълкувания: 
- средната аритметична величина (Mean) е 8.65 (между средната и високата степен на призна 
ка ‘неблагозвучност’),  което насочва към извода за преобладаваща негативна нагласа към 
звученето на този некнижовен вариант в аористни форми за І спр., І разред;
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- модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат и 
има величина 10, което е очакван резултат, като се има предвид компактната група анкетира 
ни (60.6%), смятащи явлението за съвсем незвучащо добре;
- стандартното отклонение около средната аритметична е 2.249.

PRG5_3.Как ще оцените изговора на думите четъх, отидъх, донесъхте, 
дадъхте според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

N Valid 1901
Missing 117

Mean 8,65
Std. Error of Mean ,052
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 2,249
Variance 5,058
Skewness -1,889
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 2,895
Std. Error of Kurtosis ,112
Таблица 40

Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е  отрицателна (вж.  таблица 38)  -1.889,  т.е.  кривата  на  разпределението  има  ляво 
изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е  поднормален и има величина 2.895 – положителният 
знак сочи, че това е остър ексцес. Хистограмата (граф. 20 освен хистограмата на разпределе 
нието е нанесена за сравнение и кривата на нормалното разпределение. 

Графика 44

Ако сравним как се подреждат изследваните дотук речеви явления според оценката ‘не звучи 
добре’, ще се получи следната градация: в най-висока степен незвучащо добре е аористният 
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вариант за І спр., 1. разред с гласна -а- вм. -о- (89.6%, което е сума от процентите а.л., дали 
отговори между 6 и 10 – вж. таблица 39), следвано екането при имената (87.4%  – вж. таблица 
15) и при глаголите (76.6% – вж. таблица 21). На четвърто място по неодобрение на звученето е 
свръхякането – 68.2% (вж. таблица 27), а на последно място е мекането – 45% (вж. таблица 33). 

17. Правилност : неправилност на сегашни глаголни форми с твърда вм. 
мека съгласна пред окончанията за 1 л. ед.ч. и за 3 л. мн.ч.  (PRG6_1)
17.1. Характеристика на признака
Признакът  правилност  :  неправилност  на  презентни  глаголни  форми  с  твърда  вм.  мека 
съгласна пред окончанието за 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. е кодиран като PRG6_1. Той представлява 
качествен подредим признак,  а  измервателната скала е ординална и съдържа 10 степени. 
Въпросът в анкетната карта е от типа семантично диференциален.
17.2. Едномерно разпределение
Данните в таблица 41 могат да получат следните по-важни тълкувания:
– процентът на а.л., които отговарят „не знам“, е нисък в сравнение с другите въпроси – 5.8% 
(117 души), което означава, че явлението, което се оценява, е сравнително добре познато;
- съществува ясно доминираща езикова нагласа, според която твърдостта на съгласната пред 
глаголното окончание във форми за сегашно време (най-вече от ІІ спр.) е неправилна, при 
това в най-висока степен – отговор 10 е предпочетен от 76.1% от далите отговор, различен от 
„не знам“;
- общият процент на оценяващите този тип депалатализация като неправилна е 96.3% (отго 
варящ на сумата от процентите на а.л., дали отговори 6, 7, 8, 9, и 10), а това пък означава, че  
като правилна тази депалатализация се оценява само от 3.7% от отговорилите, различно от 
„не знам“.

PRG6_1.Как ще оцените изговора на думите вървъ, спъ, вървът, спът според всяко 
едно от следните? 1.правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 16 ,8 ,8 ,8
2 8 ,4 ,4 1,3
3 11 ,6 ,6 1,9
4 12 ,6 ,6 2,5
5 23 1,2 1,2 3,7
6 22 1,1 1,2 4,8
7 55 2,7 2,9 7,7
8 120 5,9 6,3 14,0
9 190 9,4 9,9 23,9
 неправилна 1459 72,3 76,1 100,0
Total 1916 94,9 100,0

Missing  Не знам 102 5,1
Total 2018 100,0

Таблица 41
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Доминирането на оценката, че твърдостта на съгласната пред окончанието в глаголни форми 
за сегашно време е неправилна, много ясно се откроява на графика 45, в която секторът, отго 
варящ на оценка 10, заема повече от ¾ от кръговата диаграма.
 

Графика 45

Характеристиките на разпределението по признака, кодиран като  PRG6_1, съдържащи се в 
таблица 42, могат да се тълкуват по следния начин:
-  средната аритметична величина (Mean) е 9.39 (между високата и най-високата степен на 
признака ‘неправилност’),  което насочва към извода за доминиране на оценката за непра 
вилност на този некнижовен вариант във формите на сегашно време;
- модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат и 
има величина 10, което е очакван резултат, като се има предвид високият процент анкетира 
ни, дали отговор 10 (76.1%).

PRG6_1.Как ще оцените изговора на думите вървъ, спъ, вървът, спът 
според всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

N Valid 1916
Missing 102

Mean 9,39
Std. Error of Mean ,034
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 1,482
Variance 2,198
Skewness -3,418
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 13,041
Std. Error of Kurtosis ,112
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Таблица 42

Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е отрицателна (вж. таблица 42) -3.418, което отговаря на струпването на голям про 
цент отговори в рамките на една оценка – вж. граф. 46. А това значи, че кривата на разпреде  
лението има ляво изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е наднормален, положителен и има ве 
личина 13.041, т.е кривата на разпределението има много източен връх. 

Графика 46

При сравняването на оценките по признака ‘неправилност’ на коментираните дотук 6 явле 
ния (т.е. ако сравним сумата в проценти на а.л., дали оценки от 6 до 10), ще видим, че най-
неправилно според оценките на анкетираните е затвърдяването на съгласната пред оконча 
нието в някои форми на сегашно време (96.3%), следвано от аористното окончание -ах вм. -ох 
(93.2%), след него екането при имената (92.8%) и глаголите (92.9%), свръхякането (70%) и накрая 
мекането (48.7%). Сумите от процентите а.л., дали оценки от 6 до 10 за съответното явление, са 
изчислени, като са използвани таблици 11, 17, 23, 29, 35 и 41. 

18. Западнобългарска : източнобългарска локализация на сегашни гла 
голни форми с твърда вм. мека съгласна пред окончанията за 1 л. ед.ч. и 
за 3 л. мн.ч. (PRG6_2)
18.1. Характеристика на признака
Признакът  източнобългарска  :  западнобългарска  локализираност  на  речевото  явление 
затвърдяване на съгласната пред окончанието в глаголни форми за сегашно време е кодиран 
като PRG6_2. Той представлява качествен подредим признак, а измервателната скала е орди 
нална и съдържа 10 степени. Въпросът в анкетната карта е от типа семантично диференциа 
лен.

18.2. Едномерно разпределение
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Едномерните разпределения в таблица 43 съдържат интересни от лингвистична гледна точка 
данни:
- много висок е процентът на анкетираните, които отговарят „не знам“ – 38.6% (779 души),  
което означава, че за тях този тип непалаталност не се отличава със специфична локализация 
на запад или на изток в езиковото ни землище;
- отговорите на останалата част от анкетираните, избрали някаква оценка, се разсейват така 
по десетстепенната скала, че разликите между отделните групи по оценки е в рамките на 7% 
– 8%. Най-голяма е групата анкетирани, избрали оценка 10 (най-висока степен на източно 
българска локализация) – 16.9%, но пък тя е малобройна на фона дори на подсъвкупността от 
анкетирани, отговорили различно от „не знам“. В рамките на цялата съвкупност от 2018 души 
процентът на избралите отговор 10 представлява 10.4%;
- почти еднакъв е процентът на анкетираните, посочили отговор 1 (най-висока степен на за 
паднобългарска локализация) – 12.7%, отговор 5 (най-ниска степен на западнобългарска лока 
лизация) – 12.9%, и отговор 6 (най-ниска степен на източнобългарска локализация) – 12.6%. 
Това съвпадение също говори, че липсва сред анкетираните ясна представа дали това речево 
явление е източно, или западно. Смятаме, че тези данни не са резултат от непознаването му.  
То често е във фокуса на медийния интерес, от началния до горния курс в училище, а и в ху 
манитарните университетски специалности се акцентира върху книжовнонормативния ва 
риант, като влиза и в изпитни материали за кандидатгимназиални, зрелостни и кандидатсту 
дентски изпити;
- процентът на посочващите този тип твърдост на съгласната като източнобългарско явление 
(общо от 6 до 10) е малко по-висок от сумата от оценките за западнобългарска локализация – 
53.8% срещу 46.2% (в рамките на отговорилите различно от „не знам“). Тези 53.8% напълно се 
разминават с действителния диалектен  произход на явлението, което е западно по тип, но 
пък  са  показателни за  факта,  че  днес  затвърдяването  е  толкова  разпространено,  че  вече 
трудно се определя за хората за кои области на България то е по-типично. Тези изводи, отна 
сящи  се  до  езиковите  нагласи  на  анкетираните,  се  подкрепят  от  някои  глотометрични 
изследвания по социолингвистика, които нямат представителен характер, но пък са показа 
телни за разпространението на тази речева особеност (вж.  напр.  Виденов 1993,  1997,  1998; 
Ангелов 1999; Алексова 2000, 2009; Димитрова 2004; Кънчева 2008; Алексиева 2008 и др.).

PRG6_2.Как ще оцените изговора на думите вървъ, спъ, вървът, спът според всяко едно от 
следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid западнобългарска 157 7,8 12,7 12,7
2 89 4,4 7,2 19,9
3 90 4,5 7,3 27,1
4 77 3,8 6,2 33,3
5 159 7,9 12,9 46,2
6 156 7,7 12,6 58,8
7 107 5,3 8,6 67,4
8 104 5,1 8,4 75,7
9 92 4,5 7,4 83,1
10 източнобългарска 209 10,4 16,9 100,0
Total 1239 61,4 100,0

Missing Не знам 779 38,6
Total 2018 100,0
Таблица 43
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Графика 47 много ясно онагледява липсата на доминираща оценка за локализираността на 
този тип депалатализация сред анкетираните. Секторите в кръговата диаграма, отговарящи 
на процента анкетирани, избрали съответната оценка, са малко различаващи се. 

Графика 47

Характеристиките на разпределението по признака, кодиран като  PRG6_2, съдържащи се в 
таблица 44, са следните:
-  средната аритметична величина (Mean) е 5.76 (близо до най-ниската степен на признака 
‘източнобългарска локализация’), което отговаря на данните от Таблица 34;
- модата (най-често даваната оценка) е 10, макар че групата от анкетирани, дали тази оценка е 
твърде незначителна спрямо цялата съвкупност от 2018 души и от тези, дали отговор разли 
чен от „не знам“;
-  медианата (средата на статистическия ред) е 6, което означава, че колкото анкетирани са по 
сочили отговор до 6, толкова и от 6 до 10.
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PRG6_2.Как ще оцените изговора на думите вървъ, спъ, вървът, спът 
според всяко едно от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

N Valid 1239
Missing 779

Mean 5,76
Std. Error of Mean ,086
Median 6,00
Mode 10
Std. Deviation 3,014
Variance 9,086
Skewness -,105
Std. Error of Skewness ,069
Kurtosis -1,189
Std. Error of Kurtosis ,139

Таблица 44

Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е отрицателна (вж. таблица 44) -0.105, което значи, че няма значимо ляво изтеглено 
рамо.  Ексцесът (Kurtosis) е  поднормалени има величина -1.189, т.е.  той е тъп.  На граф.  46, 
представляваща хистограма,  е онагледено разпределението, а читателят може от нея да се 
убеди в липсата на категорично преобладаващ отговор, какъвто наблюдавахме при редица 
други въпроси. 

Графика 48

Сравнението на процентите на а.л., локализирали изследваните дотук речеви явления като 
западнобългарски (т.е. дали оценки от 1 до 5), сочи, че екането при имената (вж. таблица 13)  
се оценява като западнобългарско от 81% а.л., екането при глаголите – от 78.1%, мекането – от  
63%,  свръхякането  от  58.1%,  затвърдяването  на  съгласната  пред  окончанието  на  глаголни 
форми в сегашно време – 46.2%; аористното окончание -ах вм. -ох – от 38.7% а.л.
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19. Благозвучност : неблагозвучност на сегашни глаголни форми с твърда 
вм. мека съгласна пред окончанията за 1 л. ед.ч. и за 3 л. мн.ч. (PRG6_3)
19.1. Характеристика на признака
Този  въпрос изисква от анкетираните сегашни глаголни форми с твърда вм. мека съгласна 
пред окончанията за 1 л. ед.ч. и за 3 л. според субективната си оценка за това дали им звучат 
добре или не. В таблицата с данните в SPSS въпросът е кодиран като PRG6_3. Въпросът е от 
типа семантично диференциален, признакът е качествен подредим, а измервателната скала е 
ординална. 
19.2. Едномерно разпределение
Таблица  45  ясно  показва,  че  към  твърдата  вм.  мека  според  кодифицията  съгласна  пред 
окончанието в глаголни форми за  сегашно време главно от ІІ спр. съществува отрицателна 
езикова нагласа, тъй като 92.1% от анкетираните дават оценка от негативната част на скалата 
за одобрение на звученето (от 6 д 10). Категорично не одобряват начина, по който звучи това 
речево явление 66.4% от отговорилите различно от „не знам“. По-горе изказахме твърдението, 
че голяма част от обществото познава това правоговорно отклонение, чийто кодифициран ва 
риант се изучава в училище и се коментира по медиите. Твърдението ни се потвърждава от  
малкия процент отговорили „не знам“ – 4.7%. Относително честото поставяне на некодифи 
цирания вариант във фокуса на общественото внимание е довело до формирането на доми 
нираща негативна нагласа както според признака ‘правилност’, така и според начина, по кой 
то то звучи. Но пък негативната оценка не е пряко обвързана с честотата му в речта, а тя е  
сравнително голяма според посочените по-горе социолингвистични проучвания.

PRG6_3.Как ще оцените изговора на думите вървъ, спъ, вървът, спът според всяко 
едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid звучи добре 26 1,3 1,3 1,3
2 24 1,2 1,3 2,6
3 20 1,0 1,1 3,7
4 28 1,4 1,4 5,1
5 53 2,6 2,8 7,9
6 60 3,0 3,1 11,0
7 69 3,4 3,6 14,5
8 154 7,6 8,0 22,6
9 213 10,5 11,1 33,6
не звучи добре 1276 63,2 66,4 100,0
Total 1922 95,3 100,0

Missing Не знам 96 4,7
Total 2018 100,0
Таблица 45

 Графика  49  онагледява  разпределението  на  отговорите  и  доминирането  на  негативната 
оценка. 
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Графика 49

Характеристиките на разпределението по признака, кодиран като  PRG6_3, съдържащи се в 
таблица 46, са следните:
- средната аритметична величина (Mean) е 8.98 (съвсем близо до високата степен на признака 
‘не звучи добре’), което кореспондира с направените вече изводи;
- модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат и 
величината  им е равна на  10,  което е  очакван резултат от  доминирането  на  негативната 
оценка.

PRG6_3.Как ще оцените изговора на думите вървъ, спъ, вървът, 
спът според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

N Valid 1922
Missing 96

Mean 8,98
Std. Error of Mean ,045
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 1,956
Variance 3,825
Skewness -2,319
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 5,036
Std. Error of Kurtosis ,112

Таблица 46

Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е отрицателна, т.е. -2.319 (вж. таблица 46), което означава, че кривата на разпределе 
нието има ляво изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е наднормален, положителен и има вели 
чина 5.036,  т.е.  кривата на разпределението има източен връх.  На хистограмата (граф.  50)  
може да се види несиметричността на разпределението на отговорите. 
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Графика 50

20. Правилност : неправилност на именни форми с твърда вм. мека 
съгласна пред определителния член в м.р. ед.ч. (PRG7_1)
20.1. Характеристика на признака
Признакът правилност : неправилност на твърдостта на съгласната пред члена на някои съ 
ществителни имена от м.р. ед.ч. е кодиран като PRG7_1. Той представлява качествен подре 
дим признак, а измервателната скала е ординална и съдържа 10 степени. Въпросът в анкетна 
та карта е от типа семантично диференциален.
20.2. Едномерно разпределение
Анализът на данните в таблица 47 дава основание за следните обобщения:
- процентът на отговорилите „не знам“ е сравнително нисък – 6.3% (126 души), което означа 
ва, че явлението е сравнително добре познато на анкетираните;
- ясно доминира негативната нагласа – 73.6% определят формите учителъ, лекаръ, приятелъ 
като неправилни в най-висока степен (отговор 10);
- общият процент на далите негативна оценка е 94.5% (сумата от процентите за отговори от 6 
до 10), т.е. няма съмнение, че за анкетираните, а можем да прогнозираме, че и за обществото 
като цяло, това речево явление е категорично неправилно.
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PRG7_1.Как ще оцените изговора на думите учителъ, лекаръ, приятелъ според 
всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 47 2,3 2,5 2,5
2 16 ,8 ,8 3,3
3 8 ,4 ,4 3,7
4 13 ,6 ,7 4,4
5 21 1,0 1,1 5,5
6 48 2,4 2,5 8,0
7 56 2,8 3,0 11,0
8 110 5,4 5,8 16,8
9 181 9,0 9,6 26,4
 неправилна 1392 69,0 73,6 100,0
Total 1892 93,7 100,0

Missing  Не знам 126 6,3
Total 2018 100,0
Таблица 47

Графика 51 онагледява данните и прави изводите, които изведохме, още по-ясни.

Графика 51

Основните характеристики и показатели на едномерното разпределение по въпроса, кодиран 
с PRG7_1, са следните (вж. таблица 48): 
- средната аритметична величина (Mean) е 9.18, което е малко над високата степен на призна 
ка  ‘неправилност’)  –  това  корелира с  доста  високия  процент  анкетирани,  избрали между 
оценки 6 до 10;
- модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат – 
10, което отговоря на концентрацията на отговори в 10-тата степен на скалата;  
- стандартното отклонение около средната аритметична е 1.896, като тази величина на откло 
нението не е голяма. 
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PRG7_1.Как ще оцените изговора на думите учителъ, лекаръ, 
приятелъ според всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

N Valid 1892
Missing 126

Mean 9,18
Std. Error of Mean ,044
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 1,896
Variance 3,595
Skewness -2,966
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 8,723
Std. Error of Kurtosis ,112

Таблица 48

Асиметрията (Skewness), формираща се като отношение между средната аритметична, модата 
и медианата, е отрицателена (-2.966) според таблица 48, т.е. кривата на разпределението има 
ляво изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е наднормален, положителен и има величина 8.723, 
т.е. кривата на разпределението има източен връх. Асиметричността на разпределението на 
отговорите е видна на хистограмата (граф. 52). 

Графика 52 

Подложихме на отделно проучване езиковите нагласи към твърдостта на съгласната пред 
окончанието  в  сегашно  време  на  някои  групи  глаголи  и  към  твърдостта  пред  членната 
морфема на описаните групи съществителни имена, тъй като искаме да проверим дали към 
двата типа затвърдяване има различно отношение в рамките на общественото мнение, или те 
функционират  като  един и  същи тип.  Основание  за  разрешаването  на  този въпрос  дава 
сравнението между PRG6 и PRG7. Тук ще разгледаме двете явления според дадените за тях 
оценки по признака ‘правилност : неправилност’. Съпоставката между таблици 45 и 46, от 
една страна, и  таблици 47 и 48, от друга, показва, че и към двата типа непалаталност на 
съгласната (в сегашните глаголни форми и в членуваните именни форми) съществува силно 
негативна нагласа: при глаголните форми негативните отговори са 96.3% (общо от 6 до 10), е  
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при имената 94.5%. Освен това и при двата случая отговорите не се разсейват по негативната 
скала,  а  са  силно  концентрирани  в  оценка  10  (най-високата  степен  на  признака  ‘непра 
вилност’): 76.1% при глаголните форми и съответно 73.6% при имената. Смятаме, че в наши 
дни  в  рамките  обществото  като  цяло  съществува  висока  степен  на  познаване  на  непра 
вилността на затвърдяването на съгласната в описаните случаи. Вторият извод, който може 
да се направи при съпоставката, е, че некодифицираният вариант с твърда съласна в тези две 
различни части на речта функционира в съзнанието на езиковите носители като едно явле 
ние, което се доказва от почти пълното съвпадение на статистическите данни. 
Ако сравним оценките по признака ‘неправилност’ (т.е. 6 до 10 вкл.) на коментираните дотук 
7 явления, ще видим, че най-неправилно според оценките на анкетираните е затвърдяването 
на съгласната пред окончанието в някои форми на сегашно време (96.3%), следвано затвърдя 
ването на съгласната пред определителния член (94.5%), след него от аористната гласна  -а- 
вм. -о- в І спр., 1. разред  (93.2%), после екането при имената (92.8%) и глаголите (92.9%), свръхя 
кането (70%) и накрая мекането (48.7%). 

21. Западнобългарска : източнобългарска локализация на именни форми 
с твърда вм. мека съгласна пред определителния член в м.р. ед.ч. (PRG7_2)
21.1. Характеристика на признака
Признакът  източнобългарска  :  западнобългарска  локализираност  на  речевото  явление 
твърдост на съгласната пред определителния член на определена група съществителни име 
на от м.р.  ед.ч.  е кодиран като  PRG7_2.  Той представлява качествен подредим признак,  а 
измервателната скала е ординална и съдържа 10 степени. Въпросът в анкетната карта е от 
типа семантично диференциален.
21.2. Едномерно разпределение
Данните, включени в таблица 49, показват много близко сходство с тези от таблица 43. И две 
те  съдържат  данни за  едномерните  разпределения по  един и  същи признак  –  „западно 
българска  :  източнобългарска  локализация’,  приложен  към  сходни  явления:  твърдост  на 
съгласната в един формален клас сегашни глаголни форми (таблица 43) и в описаните в част 
1.2.2.  на Първа глава членувани именни форми (таблица 49).  Също както при глаголните 
форми, така и съдържащите непалатална съгласна именни членувани форми липса оценка,  
която силно да доминира над останалите. Отново процентът на отговорилите „не знам“ е ви 
сок, дори още по-висок – 43.5% (за сравнение при глаголните форми е 38.6%), което говори, че 
за голяма част от анкетираните това явление не носи белези за локална типичност. Към подо 
бен извод насочва и високият процент от а.л., избрали най-ниските степени на признака за 
паднобългарска (отговор 5) и  съответно източнобългарска локализация (отговор 6) – общо 
30.0% (13.9% + 16.1%) в колона Valid Percent (отговори без „не знам“). 
Сборът от процентите а.л., избрали отговори от 6 до 10, е 61.8%, а това означава, че за тези  
анкетирани  именните  форми  с  твърда  вм.  мека  съгласна  пред  определителния  член 
представляват източнобългарско явление, а това не отговаря на данните от българската диа 
лектология. 
Големият  брой  отговори  „не  знам“,  разпръскването  на  отговорите  без  ясно  доминираща 
оценка, превесът (малък и неголям) на оценката за източнобългарската локализираност на 
депалатализацията на съгласната пред члена за м.р. ед.ч. ни насочват към хипотезата, че и за 
този тип затвърдяване при имената, и за затвърдяването при глаголите (вж. тук част 19) не  
съществува ясна нагласа за локализираност на изток или  на запад от ятовата изоглоса. 
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PRG7_2.Как ще оцените изговора на думите учителъ, лекаръ, приятелъ според всяко едно 
от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid западнобългарска 98 4,8 8,6 8,6
2 50 2,5 4,4 13,0
3 68 3,4 6,0 19,0
4 61 3,0 5,3 24,3
5 158 7,8 13,9 38,2
6 184 9,1 16,1 54,3
7 105 5,2 9,2 63,5
8 114 5,7 10,0 73,6
9 86 4,2 7,5 81,1
10 източнобългарска 215 10,7 18,9 100,0
Total 1139 56,5 100,0

Missing Не знам 879 43,5
Total 2018 100,0
Таблица 49

Графика 53 показва висока степен на сходство с граф. 47 поради наличието на еднакви езико 
ви нагласи към локализираността на двете явления, чиито оценки са нанесени на графиките. 
И по-конкретно – липсата на доминираща представа за тази локална принадлежност. 

Графика 53

От основните характеристики и показатели на едномерното разпределение по въпроса, коди 
ран с PRG7_2, по-важни са следните (вж. таблица 50): 
–  средната аритметична величина (Mean) е 6.24, което е малко над най-ниската степен на 
признака ‘източнобългарска локализираност’);
–  модата (най-често даваната оценка) е 10, тъй като най-компактната група а.л. е тази на 
избралите отговор 10 – 18.9%,  но пък те са сравнително малобройна група спрямо цялата 
съвкупност от дали оценка, различна от „не знам“;
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–  медианата (средата на статистическия ред) е 6, което значи, че колкото анкетирани лица са 
дали отговор до 6, толкова са дали и от 6 до 10;  
–   стандартното  отклонение  около  средната  аритметична  е  2.808,  като  тази  величина  на 
отклонението не е голяма.

PRG7_2.Как ще оцените изговора на думите учителъ, лекаръ, приятелъ 
според всяко едно от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

N Valid 1139
Missing 879

Mean 6,24
Std. Error of Mean ,083
Median 6,00
Mode 10
Std. Deviation 2,808
Variance 7,885
Skewness -,294
Std. Error of Skewness ,072
Kurtosis -,897
Std. Error of Kurtosis ,145
Sum 7114

Таблица 50

Асиметрията (Skewness), формираща се като отношение между средната аритметична, модата 
и медианата, е отрицателена и има малка величина, видна на таблица 50  (-0.294). Ексцесът 
(Kurtosis) е поднормален, отрицателен (-0.897) и тъп. Графика 54 дава възможност да се види 
асиметрията в разпределението на отговорите. 

Графика 54

Сравнението между оценките за западнобългарска локализация (т.е. според сумата от оценки 
от 1 до 5) на изследваните дотук явления формира следния низходящ ред: най-високо оцене 
но като западнобългарско е екането при имената – 81% а.л., екането при глаголите – 78.1% а.л.,  
следвани от мекането – от 63% а.л., свръхякането – 58.1% а.л., презентните форми с твърда вм. 
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мека съгласна пред окончанието – 46.2%; форми на съществителни с твърда вм. мека съгласна 
пред члена за м.р. ед.ч. – 38.2% а.л., и накрая аористна темпорална гласна -а- вм. -о- за І спр., 1. 
разред – 38.7% а.л.

22. Благозвучност/неблагозвучност на именни форми с твърда вм. мека 
съгласна пред определителния член в м.р. ед.ч. (PRG7_3)
22.1. Характеристика на признака
Въпрос 7, подусловие 3 изисква от анкетираните да оценят именни форми от м.р. ед.ч.  с  
твърда съгласна пред определителния член по начина, по който им звучат. В таблицата с 
данните  в  SPSS  въпросът  е  кодиран като  PRG7_3.  Въпросът е  от  типа семантично дифе 
ренциален, признакът е качествен подредим, а скалата е ординална. 
22.2. Едномерно разпределение
Сравнението между таблица 51 и таблица 45 (отнасяща се до сегашни глаголни форми с 
твърда вм. мека съгласна пред окончанието) показва, че към депалатализацията на съгласна 
та както в членувани именни форми, така и в глаголни форми най-вече от ІІ спр. съществува 
отрицателна езикова нагласа към начина, по който те звучат на анкетираните. 
От всички 1276 а.л., дали отговор, различен от „не знам“, 64.4% смятат, че тези форми с твърда 
вм. мека съгласна пред члена не звучат добре,  при това в най-висока степен (отговор 10).  
Съответният процент при формите с непалатални вм. палатални съгласни в края на сегашни 
основи за 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. е 66.4% (таблица 45). Както се вижда, двете явления се оценяват  
по еднакъв начин.
Общо 91.3% от анкетираните дават оценка от негативната част на скалата за  звученето на  
членуваните именни форми с твърда вм. мека съгласна от типа учителъ, лекаръ (от оценка 6 
до 10). Съответният процент при глаголните форми е 92.1% – отново почти пълно съвпаде 
ние. 
И  при  това  явление  е  малък  броят  на  анкетираните,  дали  отговор  „не  знам“  –  5.6%,  т.е.  
респондентите не остават индеферентни към речевото явление.  

PRG7_3.Как ще оцените изговора на думите учителъ, лекаръ, приятелъ според всяко 
едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid звучи добре 50 2,5 2,6 2,6
2 25 1,2 1,3 3,9
3 25 1,2 1,3 5,2
4 23 1,1 1,2 6,4
5 44 2,2 2,3 8,7
6 75 3,7 3,9 12,7
7 85 4,2 4,4 17,1
8 150 7,4 7,9 25,0
9 202 10,0 10,6 35,6
не звучи добре 1227 60,8 64,4 100,0
Total 1905 94,4 100,0

Missing Не знам 113 5,6
Total 2018 100,0

Таблица 51
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Графика 55 показва сходство с графика 49 поради еднаквостта в оценките на анкетираните за 
двата случая на непалаталност на съгласната.

Графика 55

Характеристиките на разпределението по признака, кодиран като PRG7_3 (таблица 52), са по 
добни на тези по признак PRG6_3 (таблица 46):
- средната аритметична величина (Mean) е 8.83 (съвсем близо до високата степен на признака 
‘не звучи добре’). За сравнение – при презентните форми с твърда вм. мека съгласна средната 
аритметична е 8.98;
- модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат и 
величината им е равна на 10, като същото положение се наблюдава и при некодифицираните 
форми с твърда вм. мека на съгласната пред глаголните окончания за 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч., 
сег.вр. (таблица 46).

PRG7_3.Как ще оцените изговора на думите учителъ, лекаръ, приятелъ 
според всяко едно от следните? 3. звучи добре - не звучи добре

N Valid 1905
Missing 113

Mean 8,83
Std. Error of Mean ,050
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 2,165
Variance 4,686
Skewness -2,186
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 4,210
Std. Error of Kurtosis ,112
Sum 16813
Таблица 52
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Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е отрицателна (-2.319 – вж. таблица 52), т.е. кривата на разпределението има ляво 
изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е  наднормален, положителен и има величина 5.036, т.е. 
кривата  на  разпределението  има  източен  връх.  Графика  56  дава  възможност  да  се  види 
силната асиметрия в разпределението на отговорите по десетстепенната скала. 

Графика 56

23. Правилност : неправилност на дейотацията в показателни  местои 
менни форми (PRG8_1)
23.1. Характеристика на признака
Признакът правилност : неправилност на дейотацията в показателни  местоименни форми е 
кодиран като PRG8_1. Той представлява качествен подредим признак, а измервателната ска 
ла е ординална и съдържа 10 степени. Въпросът в анкетната карта е от типа семантично ди 
ференциален.
23.2. Едномерно разпределение
Данните в таблица 53 убедително говорят за почти пълно единство на езиковите нагласи на 
анкетираните  относно  неправилността  на  изпадането  на  й от  формите  на  показателните 
местоимения (напр. тоа, таа, теа, онеа). За 86% от далите отговор, различен от „не знам“, това 
речево явление е в най-висока степен неправилно (оценка 10). Общо посочилите негативна 
оценка (от 6 до 10) са 98.4%. Това е най-високият процент негативни оценки, давани за ко 
ментираните дотук отклонения от книжовната норма. Освен това процентът на отговорилите 
„не знам“ е най-нисък в сравнение с предходните въпроси, което означава, че коментираното 
явление предизвиква реакциите на езиковите носители, те го „чуват“, разпознават и реагират 
с оценка.
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PRG8_1. Как ще оцените изговора на думите тоа, таа, теа, онеа според всяко едно от 
следните? 1.правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 7 ,3 ,4 ,4
2 4 ,2 ,2 ,6
3 5 ,3 ,3 ,9
4 3 ,1 ,1 1,0
5 11 ,5 ,6 1,6
6 19 ,9 1,0 2,6
7 42 2,1 2,2 4,7
8 67 3,3 3,5 8,3
9 110 5,5 5,8 14,0
 неправилна 1650 81,8 86,0 100,0
Total 1919 95,1 100,0

Missing  Не знам 99 4,9
Total 2018 100,0
Таблица 53

Категоричната негативна оценка за този случай на дейотация нагледно е представена на гра 
фика 57. 

Графика 57

В таблица 54 са записани направените с пакета SPSS изчисления за величините на  основните 
характеристики и показатели на едномерното разпределение по въпроса, кодиран с PRG8_1: 
-  средната аритметична величина (Mean)  е  9.66,  което е  над високата степен на признака 
‘неправилност’ и клони към най-високата степен 10) – това корелира с изключително висо 
кия процент анкетирани, избрали между оценки 6 до 10;
- модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат – 
10, което отговоря на концентрацията на отговори в 10-тата степен на скалата;  
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- стандартното отклонение около средната аритметична е 1.094, като тази величина на откло 
нението не е голяма.

PRG8_1. Как ще оцените изговора на думите тоа, таа, теа, 
онеа според всяко едно от следните?1.правилна - неправилна

N Valid 1919
Missing 99

Mean 9,66
Std. Error of Mean ,025
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 1,094
Variance 1,198
Skewness -4,583
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 25,246
Std. Error of Kurtosis ,112
Sum 18535

Таблица 54

Асиметрията (Skewness), формираща се като отношение между средната аритметична, модата 
и медианата, е отрицателена (-4.583 на таблица 54), което е значителна величина и кривата на 
разпределението има ляво изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е наднормален, положителен и 
има величина 25.246, т.е. кривата на разпределението има много източен връх. Разпределе 
нието на отговорите в десетте степени на скалата е онагледено на граф. 58. 

Графика 58

Сравнението на оценките за степен на ‘неправилност’ (т.е. 6 до 10 вкл.) на коментираните до 
тук явления, показва, че най-неправилно според оценките на анкетираните е именно дейота 
цията във формите на показателните местоимения (98.4%), глаголните форми с твърда вм. 
мека съгласна пред окончанието в някои форми на сегашно време (96.3%), следвано именните 
форми с твърда вм. мека съгласна пред определителния член (94.5%), след тях от аористната 
гласна  -а- вм. -о- за І спр., 1. разред (93.2%), после екането при имената (92.8%) и глаголите 
(92.9%), свръхякането (70%) и накрая мекането (48.7%). Както се вижда, оформя се една група 
ненормативни речеви особености, които се оценяват от над 90% а.л. като неправилни (дейота 
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цията, двата типа депалатализация, неправилното аористно окончание и двата вида екане). 
Междинна  група  формира  свръхякането,  неодобрявано  от  70%  анкетирани.  Мекането  се 
оказва  оценено  като  неправилно  от  по-малко  от  половината  а.л.  Анализите  на  връзките 
между оценките за всяко речево явление и всеки от социално-демографските фактори, както 
и анализите на статистическите връзки между оценките за всеки две речеви явления ще да 
дат доказателства за причините, обусловили това подреждане в оценките. 

24. Западнобългарска : източнобългарска локализация на дейотацията в 
показателни местоименни форми (PRG8_2)
24.1. Характеристика на признака
Признакът източнобългарска : западнобългарска локализираност на речевото явление ‘дейо 
тация във форми на показателни местоимения’ е кодиран като PRG8_2. Той представлява ка 
чествен  подредим  признак,  а  измервателната  скала  е  ординална  и  съдържа  10  степени. 
Въпросът в анкетната карта е от типа семантично диференциален.

24.2. Едномерно разпределение
Данните от таблица 55 могат да бъдат коментирани по следния начин във връзка с целите на 
изследването: 
- сравнително висок процент анкетирани не могат да посочат каквато и да е локализация на 
явлението – 35.9%;
- за 62.6% от анкетираните този тип дейотация е западнобългарска речева особеност (вж. ко  
лона Cumulative Percent до оценка 5 вкл.);
- 32.5% от далите отговор, различен от „не знам“, категорично определят явлението като за 
паднобългарско и дават отговор 1;
- не е за пренебрегване фактът, че процентът на анкетираните, които избират най-ниските 
степени на западната и на източнобългарската локализация на дейотацията (т.е.  5 и 6),  е 
сравнително висок – 23.8%. Тези анкетирани също могат да бъдат  присъединени към групата 
на силно колебаещите се и отказващите да дадат оценка за локализацията на явлението.

PRG8_2. Как ще оцените изговора на думите тоа, таа, теа, онеа според всяко едно от 
следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid западнобългарска 420 20,8 32,5 32,5
2 101 5,0 7,8 40,3
3 96 4,7 7,4 47,7
4 57 2,8 4,4 52,1
5 135 6,7 10,4 62,6
6 174 8,6 13,4 76,0
7 70 3,5 5,4 81,4
8 79 3,9 6,1 87,5
9 45 2,2 3,5 91,0
10 източнобългарска 116 5,8 9,0 100,0
Total 1293 64,1 100,0

Missing Не знам 725 35,9
Total 2018 100,0

Таблица 55

Littera et Lingua Series Dissertationes 4, 2013 | 101



ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ И ВАРИАНТНОСТТА В УСТНАТА РЕЧ

На графика  59  е  онагледено  разпределението  по  оценки без  процента  на  отговорите  „не 
знам“. 

Графика 59

От основните характеристики и показатели на едномерното разпределение по въпроса, коди 
ран с PRG8_2, по-важни са следните (вж. таблица 56): 
–  средната аритметична величина (Mean) е 4.29, което е малко над ниската степен на призна 
ка  „западнобългарска  локализираност“),  което  потвърждава  анализите  на   съотношението 
между процентите а.л., дали оценки, различни от „не знам“;
–  модата (най-често даваната оценка) е 1, тъй като най-многобройна е група а.л., избрали 
отговор 1 – 32.5%. Тази група обаче не доминира категорично, както това се наблюдава при 
оценката за неправилността на същото явление (вж. тук част 23);
–  медианата (средата на статистическия ред) е 4, което значи, че колкото анкетирани лица са 
дали отговор до 4, толкова са дали и от 4 до 10;  
–   стандартното  отклонение  около  средната  аритметична  е  3.074,  като  тази  величина  на 
отклонението е малко по-голяма от отклонението при предходния въпрос (сравни таблица 56 
с таблица 54).  

PRG8_2. Как ще оцените изговора на думите тоа, таа, теа, онеа според 
всяко едно от следните? 2. западнобългарска -  източнобългарска

N Valid 1293
Missing 725

Mean 4,29
Std. Error of Mean ,086
Median 4,00
Mode 1
Std. Deviation 3,074
Variance 9,451
Skewness ,437
Std. Error of Skewness ,068
Kurtosis -1,105
Std. Error of Kurtosis ,136
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Таблица 56

Асиметрията (Skewness), формираща се като отношение между средната аритметична, модата 
и медианата, е положителна и има малка величина, равна на 0.437 (вж. таблица 56). Ексцесът 
(Kurtosis) е  поднормален, отрицателен и има величина -1.105, което означава, че кривата на 
конкретното разпределение е под върха на нормалното разпределение.  Разпределението на 
отговорите по десетстепенната скала се вижда от граф. 60 – личи, че има доминираща оценка 
– 1, но не са и малко групите анкетирани, дали отговори 5 и 6, т.е. най-ниските степени за ло 
кална маркираност.

Графика 60

Според оценките за западнобългарска локализация (т.е. според сумата от оценки от 1 до 5) 
изследваните дотук явления се подреждат по следния начин от високите към ниските степе 
ни: екане при имената – 81% а.л., екане при глаголите – 78.1% а.л., мекане – от 63% а.л., дейота  
ция във  форми на  показателните  местоимения –  62.6%,  свръхякане –  58.1% а.л.,  глаголни 
форми с твърда вм. мека съгласна пред окончания в сегашно време – 46.2%; аористна гласна 
-а-  вм. -о- – 38.7% а.л., и накрая именни форми с твърда съгласна пред члена за м.р. ед.ч. – 
38.2% а.л.

25. Благозвучност : неблагозвучност на дейотацията в показателни 
местоименни форми (PRG8_3)
25.1. Характеристика на признака
Въпрос 8_3 изисква от анкетираните да оценят как им звучат (добре или не) форми на показа 
телните местоимения от типа тоа, таа, онаа, онеа. В таблицата с данните в SPSS въпросът е 
кодиран като PRG8_3. В анализите ни условно назоваваме признака ‘благозвучност : небла 
гозвучност’. Въпросът е от типа семантично диференциален, признакът е качествен подре 
дим, а измервателната скала е ординална. 
25.2. Едномерно разпределение
Едномерните разпределения в таблица 57 доказват съществуването на категорично наложена 
езикова нагласа: формите тоа, таа, онаа, онеа не звучат добре. 76.4%  от анкетираните, дали 

Littera et Lingua Series Dissertationes 4, 2013 | 103



ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ И ВАРИАНТНОСТТА В УСТНАТА РЕЧ

някаква оценка, различна от „не знам“, посочват отговор 10 – най-висока степен на признака 
‘не звучи добре’. Процентът на всечки неодобряващи дейотацията при местоименните форми 
(от оценка 6 до оценка 10) е 96.1%.

PRG8_3. Как ще оцените изговора на думите тоа, таа, теа, онеа според всяко едно от 
следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid звучи добре 18 ,9 ,9 ,9
2 9 ,5 ,5 1,4
3 12 ,6 ,6 2,0
4 12 ,6 ,6 2,6
5 24 1,2 1,3 3,9
6 40 2,0 2,1 6,0
7 63 3,1 3,3 9,2
8 115 5,7 6,0 15,3
9 161 8,0 8,4 23,6
не звучи добре 1468 72,8 76,4 100,0
Total 1923 95,3 100,0

Missing Не знам 95 4,7
Total 2018 100,0
Таблица 57

Графика 61  онагледява  разпределението  на  отговорите  на  анкетираните,  съдържащи се  в 
таблица 57. На графиката не са включени далите отговор „не знам“. Те съставляват малка част  
от всички анкетирани – 4.7% (95 души). 

Графика 61

На таблица 58 могат да се видят величините на основни характеристиките на разпределение 
то по признака, кодиран като PRG8_3:
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- средната аритметична величина (Mean) е 9.35 (между високата степен и най-високата степен 
на признака „не звучи добре“);
- модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат и 
величината им е равна на 10, което е резултат от големия брой анкетирани, дали тази оценка. 

PRG8_3. Как ще оцените изговора на думите тоа, таа, теа, онеа 
според всяко едно от следните? 3. звучи добре - не звучи добре

N Valid 1923
Missing 95

Mean 9,35
Std. Error of Mean ,036
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 1,559
Variance 2,429
Skewness -3,184
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 11,089
Std. Error of Kurtosis ,112

Таблица 58

От таблица 58 става ясно, че асиметрията (Skewness) е отрицателна (-3.184), като тази величи 
на посочва, че кривата на разпределението има ляво изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е 
-3.184 – т.е. върхът на конкретното разпределение е под върха на нормалното разпределение, 
а това значи, че е тъп. На граф. 62 се вижда силната асиметрия на разпределението на отгово 
рите по десетте степени на скалата. 

Графика 62

Дотук разгледаните отклонения от книжовната норма се подреждат в следния ред според 
процента анкетирани, дали негативна оценка за начина, по който те им звучат. Подреждане 
то е в низходящ ред и се прави по сумата на анкетираните, посочили оценки между 6 и 10: 
– дейотация във формите на показателните местоимения (тоа, таа, онаа, онеа) – 96.1%, 

Littera et Lingua Series Dissertationes 4, 2013 | 105



ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ И ВАРИАНТНОСТТА В УСТНАТА РЕЧ

–  глаголни форми с твърда съгласна пред окончанието в сегашно време (вървъ, вървът)  – 
92.1%, 

1. форми на  същестествителни имена  с  твърда  вм.  мека  съгласна  пред  определи 
телния член (учителъ, лекаръ, приятелъ) – 91.3%, 

– аористни форми за І спр., 1. разред -ах, -ахме, -ахте, аха вм. -ох, -охме, -охте, -оха (четъх, 
отидъх, донесъхте, дадъхте) – 89.6%, 
– екане при съществителни и прилагателни (бел, голем, хлеб) – 87.4%, 
– екане в глаголни форми (бехме, живехме, вървехме) – 86.6%, 
– свръхякане (бели, големи, вървяли, живяли) – 68.2%, 
– мекане (ходиме, говориме, пушиме, пиеме) – 45.0%.  

26. Правилност : неправилност на определителен член –тъ под ударение 
вм. -та при съществителни имена от ж.р. ед.ч., завършващи на съгласен 
звук  (PRG9_1)
26.1. Характеристика на признака
Този въпрос е кодиран в базата данни като PRG9_1. Анкетираните трябва да оценят употре 
бата на определителен член –тъ под ударение вм. –та при съществителни имена от ж.р., 
ед.ч., завършващи на съгласен звук по признака ‘правилност : неправилност’. Този признак е 
качествен подредим,  а  скалата,  по  коята  се  измерва,  е  ординална  и  съдържа 10  степени. 
Въпросът в анкетната карта е от типа семантично диференциален.
26.2. Едномерно разпределение
Данните от таблица 59 сочат, че 88.5% от анкетираните (без отговорилите „не знам“) оценяват 
изговора  радосттъ,  песентъ,  мисълтъ на  членуваните  съществителни,  завършващи  на 
съгласна,  като  абсолютно  неправилен (оценка  10).  Общият  процент  смятащи това  речево 
явление за неправилно (от отговор 6 до 10) е 88.5% от далите отговор, различен от „не знам“. 
Това е висок процент, който се разминава с нашата предварителна хипотеза, че явлението не 
се разпознава като неправилно. То е  доста широко разпространено и дори обучавани и добре 
познаващи го допуснат подобни форми в речта си. Непредставителни проучвания на езико 
вите нагласи на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ също подкрепят тази хипотеза (вж. 
Алексова 2005а,  2005б). За да проверим дали при настоящото представително проучване на 
езиковите нагласи не се е получил ефектът на акумулираната негация (щом в предходните 
въпроси ме питат за неправилни неща, следователно и това е неправилно), проведохме още 
едно анкетно проучване, за което стана въпрос в част 15.2. В него анкетираните слушат ау 
диозапис на един текст, като от тях се изисква да подчертаят в раздадения им писмен ва 
риант на текста онези форми, в които говорещият е допуснал грешки. Аудиозаписът съдържа 
два типа некнижовни форми: окончание –ах в аорист вм. –ох и определителен член –тъ под 
ударение вм. –та при съществителни от ж.р. ед.ч., завършващи на съгласна. Резултатите от 
тази  анкета  се  коментират  в  отделна  работа,  като  вече  посочихме,  че  и  двете  са  слабо 
разпознаваеми.   
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PRG9_1. Как ще оцените изговора на думите радосттъ, песентъ, мисълтъ според 
всяко едно от следните? 1. правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 95 4,7 5,0 5,0
2 14 ,7 ,8 5,8
3 24 1,2 1,3 7,0
4 22 1,1 1,2 8,2
5 62 3,1 3,3 11,5
6 63 3,1 3,3 14,8
7 73 3,6 3,9 18,7
8 123 6,1 6,5 25,1
9 176 8,7 9,3 34,4
 неправилна 1245 61,7 65,6 100,0
Total 1898 94,1 100,0

Missing  Не знам 120 5,9
Total 2018 100,0
Таблица 59

Графика 63 онагледява разпределението на анкетираните в проценти според дадените от тях 
оценки без отговор „не знам“. 

Графика 63

Таблица 60 включва основни характеристики и показатели на едномерното разпределение по 
въпроса, кодиран с PRG9_1. При изчисляването им не се отчитат отговори „не знам“, които са 
фиксирани като  Missing  (120  а.л.). Средната  аритметична  величина  (Mean)  е  8.69,  което  е 
между отговори 8 (средна етапен на признака ‘неправилно’) и 9 (висока степен на признака 
‘неправилно’,  което  отново  сочи,  че  доминира  негативна  оценка  към форми от  типа  ра 
досттъ, песентъ, мисълтъ. Още едно доказателство в тази насока е съвпадането на модата 
(най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) – и двете са равни 
на 10 (най-висока степен на признака ‘неправилно’). Стандартното отклонение около средна 
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та аритметична е  2,436  и то показва, че отклоненията от средната аритметична са сравни 
телно малки и дадените отговори са групирани около центъра на разпределението. 

PRG9_1. Как ще оцените изговора на думите радосттъ, песентъ, 
мисълтъ според всяко едно от следните? 1. правилна - неправилна

N Valid 1898
Missing 120

Mean 8,69
Std. Error of Mean ,056
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 2,436
Variance 5,935
Skewness -2,057
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 3,260
Std. Error of Kurtosis ,112
Таблица 60

Асиметрията (Skewness) е отрицателна (-2.057), което означава, че разпределението има ляво 
изтеглено рамо. Ексцесът е  3,260, като в статистиката се смята, че  нормалният ексцес е 3, а 
наднормалният, положителният ексцес е по-голям от 3 – такъв е и настоящият случай. Освен 
това той е положителен, т.е. остър. На Графика 64 е нанесено разпределението по отговори, за  
да проличи ясната доминация на отговор 10.

Графика 64

Нека отново да проследим подреждането на явленията според оценките по признака ‘непра 
вилност’ (т.е.  според сумата от процентите а.л., дали оценки от 6 до 10 вкл.). Подреждането е 
низходящо: дейотация във формите на показателните местоимения (98.4%), презентни форми 
с твърда вм. мека съгласна пред окончанието в в 1 л., ед.ч. и 3 л. мн.ч. (96.3%), именни форми с 
твърда  вм.  мека  съгласна  пред  определителния  член  (94.5%),  аористна  гласна  -а- вм.  -о- 
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(93.2%), екане при имена (92.8%) и при глаголи (92.9%), член –тъ под ударение вм. –та при 
същ. имена, ж.р. ед.ч. (88.5%), свръхякане (70%) и накрая мекане (48.7%). Става ясно, че явле 
нието, представяно от форми като радосттъ, песентъ, мисълтъ, се подрежда след екането, но 
преди свръхякането и мекането, макар че и за него значително преобладават негативните 
нагласи. 

27. Западнобългарска : източнобългарска локализация на определителен 
член –тъ под ударение вм. -та при съществителни имена от ж.р. ед.ч., за 
вършващи на съгласен звук  (PRG9_2)
27.1. Характеристика на признака
Речевото явление, което е обект на проучване, е употребата на определителен член –тъ под 
ударение вм.  –та при съществителни имена от ж.р.,  ед.ч.,  завършващи на съгласен звук. 
Признакът,  по  който  то  се  оценява  по  10-степенна  скала,  е  западнобългарска  :  източно 
българска локализираност. В таблицата с данните в SPSS въпросът е кодиран като  PRG9_2. 
Въпросът е от типа семантично диференциран, признакът е качествен подредим, а измерва 
телната скала е ординална.  
27.2. Едномерно разпределение
От  таблица  61,  съдържаща  данни  за  основните  характеристики  на  разпределенията  по 
отделните нива на признака, могат да бъдат извлечени следните изводи:
- както и при другите въпроси, изискващи оценка по признака западнобългарска : източно 
българска локализация, така и тук делът на отговорилите „не знам“, е сравнително висок – 
38.7%;
- процентът на даващи най-ниска степен за локализираност (както западна – 16.6% а.л.  за 
оценка 5, така и източна – 18.9% за оценка 6) е сравнително висок – общо 35.1%. Това показва 
колебание при определяне на локализираността;
- процентът на определилите явлението като типично източнобългарско (оценка 10) – 18.7%, е  
почти еднакъв с процента анкетирани, които дават най-ниска степен на източнобългарска 
локализираност (оценка 6) – 18.5%, и с процента анкетирани, даващи най-ниска оценка на за 
падна локализация – 16.6%. Това са и трите най-компактни групи, което проличава ясно както 
на графика 65, така и на графика 66, но относителното им тегло в цялата съвкупност е сравни 
телно ниско;
- отговорите не са концентрирани в една оценка, а разпръснати по скалата, което говори за  
липса  на  ясно  доминираща  езикова  нагласа  за  локализираността  на  явлението.  Нашите 
предварителни наблюдения също сочат, че това отклонение от нормата не се възприема като 
характерно само за българския изток или пък само за речта в западните говори. Освен това 
проучванията ни за реалната му поява в речта дават основание да се твърди, че то се е пре 
върнало в езиков стереотип (по делението на У. Лабов, за което стана дума в част 16.2.), т.е.  
зависещо от типа речева изява според степента на внимание към речевото поведение и него 
вата правилност.
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PRG9_2. Как ще оцените изговора на думите радосттъ, песентъ, мисълтъ според всяко едно 
от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid западнобългарска 83 4,1 6,7 6,7
2 39 1,9 3,1 9,9
3 63 3,1 5,1 14,9
4 80 4,0 6,4 21,4
5 205 10,1 16,6 37,9
6 229 11,3 18,5 56,4
7 105 5,2 8,5 64,9
8 117 5,8 9,5 74,4
9 85 4,2 6,8 81,3
10 източнобългарска 232 11,5 18,7 100,0
Total 1237 61,3 100,0

Missing Не знам 781 38,7
Total 2018 100,0
Таблица 61

От таблица 61 става ясно, че отговорилите с „не знам“ са 38.7%, което всъщност е най-голямата 
група в рамките на анкетираните 2018 души – вж. стойностите в колона Percent на таблица 61. 
Графика 65 представя разпределението по оценки на анкетираните, отговорили различно от 
„не знам“.

Графика 65

В таблица 62 са записани стойностите на  основни характеристики и показатели на едно 
мерното разпределение по въпроса, кодиран с PRG9_2. При изчисляването им не се отчитат 
отговори „не знам“, които са фиксирани като Missing. Средната аритметична величина (Mean) 
е 6.32, което означава между ниската и средната оценка за източнобългарска локализираност. 
Модата (най-често даваната оценка) е 10 (най-висока степен на източнобългарска локализа 
ция).  Въпреки  че  групата  анкетирани,  дали  тази  оценка  10,  е  най-многобройна,  тя 
представлява  сравнително  нисък  процент  от  цялата  съвкупност:  18.7%  от  отговорилите 
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различно от „не знам“ и 11.5% от всички анкетирани 2018 души. Това ясно се вижда на граф.  
66.
Медианата (средата на статистическия ред) е 6 (ниска степен на признака източнобългарска 
локализираност, което означава, че колкото а.л. са дали оценки до 6,  толкова и от 6 до 10  
включително. Стандартното отклонение около средната аритметична е 2,655. 

PRG9_2. Как ще оцените изговора на думите радосттъ, песентъ, мисълтъ 
според всяко едно от следните? 2. западнобългарска -  източнобългарска

N Valid 1237
Missing 781

Mean 6,32
Std. Error of Mean ,075
Median 6,00
Mode 10
Std. Deviation 2,655
Variance 7,048
Skewness -,247
Std. Error of Skewness ,070
Kurtosis -,737
Std. Error of Kurtosis ,139
Таблица 62

Асиметрията (Skewness) е отрицателна (-0.247). Това означава, че разпределението има ляво 
изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е -0.737, т.е. той е поднормален, отрицателен, освен това и 
тъп.
Хистограмата на разпределението на отговорите (граф. 66) онагледява направените наблюде 
ние за наличието на немалка група анкетирани, избрали отговори 5 и 6 – най-ниските степе 
ни на източната и западната локализация, а това са анкетирани, които нямат категорична 
оценка за териториалната маркираност на форми от типа есънтъ, песентъ. От гледна точка на 
цялата извадка от 2018 анкетирани далите отговори 5 (10.1%) и 6 (11.3%) съставляват общо 
21.4%, което пък е по-малко от значителния брой отговорили „не знам“ – 38.7%. Ако съберем 
незнаещите (38.7%) и далите отговори 5 и 6 (21.4%), ще получим 60.1% анкетирани, за които 
радосттъ, песентъ, мисълтъ не носят никаква или почти никаква локална маркираност. Това 
отговаря  и  на  действителното  положение,  тъй  като  това  правоговорно  отклонение  не  е 
обвързано пряко с диалектното деление.
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Графика 66

Дотук коментираните данни за оценките на явленията по признака западнобългарска лока 
лизация (т.е. според сумата от оценки от 1 до 5) дават основание да се формира следното 
подреждане на явленията в низходящ ред:  екане при имената – 81% а.л., екане при глаголите 
– 78.1% а.л., мекане – от 63% а.л., дейотация във форми на показателните местоимения – 62.6%, 
свръхякане - 58.1% а.л., глаголни форми за сегашно време с твърда вм. мека съгласна пред 
окончания за сегашно време – 46.2%; форми от І спр., 1. разред с аористна гласна  -а- вм. -о- – 
от 38.7% а.л.; именни форми с твърва вм. мека съгласна пред определителния член за м.р.  
ед.ч. – 38.2% а.л., и накрая разглежданото тук явление – член -тъ под ударение вм. -та при 
съществителни от ж.р. ед.ч., завършващи на съгласен звук – 37.9%. 

28. Благозвучност : неблагозвучност на определителен член –тъ под уда 
рение вм. -та при съществителни имена от ж.р. ед.ч., завършващи на 
съгласен звук  (PRG9_3)
28.1. Характеристика на признака
Както стана ясно от предходните две части, речевото явление, обект на проучване във въпрос 
9 от анкетата, е употребата на определителен член –тъ под ударение вм. –та при съществи 
телни имена от ж.р., ед.ч., завършващи на съгласен звук. Признакът, по който то се оценява 
по 10-степенна скала, е ‘звучи добре : не звучи добре’. В таблицата с данните в SPSS въпросът 
е  кодиран като  PRG9_3.  Въпросът е  от  типа семантично диференциран,  признакът  е  ка 
чествен подредим, а измервателната скала е ординална.  
28.2. Едномерно разпределение
Данните от таблица 63 дават основания за следните коментари:
- отговорът „не знам“ е посочен от сравнително малък брой анкетирани – 103 (5.1% от всички 
2018 анкетирани), което отговаря на общата тенденция по този въпрос анкетираните да имат 
ясна езикова нагласа (за разлика обаче от тенденцията, оформена от отговорите на въпросите 
за локализацията на явленията);
- значителен е процентът анкетирани, за които това некнижовно речево явление не звучи 
добре – общо 84.1% са дали отговори от 6 до 10 (негативната част от скалата за оценяване. 
Този процент говори за наличие на доминираща негативна езикова нагласа;
- най-често даваният отговор е 10 (най-висока степен на признака ‘не звучи добре’), като той е 
избран от 55.1% от анкетираните, дали отговор, различен от „не знам“. 
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PRG9_3. Как ще оцените изговора на думите радосттъ, песентъ, мисълтъ според 
всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid звучи добре 98 4,8 5,1 5,1
2 25 1,2 1,3 6,4
3 36 1,8 1,9 8,3
4 39 1,9 2,0 10,3
5 107 5,3 5,6 15,9
6 99 4,9 5,2 21,1
7 91 4,5 4,7 25,8
8 174 8,6 9,1 34,9
9 192 9,5 10,0 44,9
не звучи добре 1055 52,3 55,1 100,0
Total 1915 94,9 100,0

Missing Не знам 103 5,1
Total 2018 100,0

Таблица 63

На граф. 67 отделните сектори на кръговата диаграма отговарят на процентното разпределе 
ние на анкетираните, избрали оценки от 1 до 10, без отговор „не знам“.

Графика 67

Някои важни характеристики на разпределенията по признака, кодиран като PRG9_3, се съ 
държат в таблица 64: 
- средната аритметична величина (Mean) е 8.27 (между средната и високата степен на призна 
ка  „не  звучи  добре“),  което  подкрепя  вече  изказания  извод  за  преобладаваща  негативна 
нагласа към звученето на този некодифициран вариант;
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- модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат и 
има величина 10, което е очакван резултат, като се има предвид групата от 60.6% анкетирани, 
дали оценка 10 (най-висока степен на „не звучи добре“);
- стандартното отклонение около средната аритметична е 2.599.

PRG9_3. Как ще оцените изговора на думите радосттъ, песентъ, 
мисълтъ според всяко едно от следните? 3. звучи добре - не звучи 
добре

N Valid 1915
Missing 103

Mean 8,27
Std. Error of Mean ,059
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 2,599
Variance 6,755
Skewness -1,539
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 1,331
Std. Error of Kurtosis ,112
Таблица 64

От Таблица 64 се вижда, че асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната 
аритметична, модата и медианата, е отрицателна (-1.539). Ексцесът (Kurtosis) е  1.331, а това 
значи, че върхът на разпределението е над върха на нормалното разпределение, т.е. в случая 
върхът  се  определя  като  остър.  На  хистограмата  (граф.  68)  се  вижда  асиметрочността  на 
разпределението на отговорите на анкетираните (без отговор „не знам“). 

Графика 68

Дотук  разгледаните  отклонения  от  книжовната  норма  се  подреждат  по  следния  начин в 
низходящ ред според процента анкетирани, дали негативна оценка за начина, по който те им 
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звучат. Ще повторим отново, че подреждането се прави по сумата от процентите на анкетира 
ните, посочили оценки между 6 и 10, като не се вземат предвид отговорите „не знам“: 
– дейотация във формите на показателните местоимения (тоа, таа, онаа, онеа) – 96.1%, 
–  сегашни глаголни форми с твърда вм. мека съгласна пред окончанието (вървъ, вървът) – 
92.1%, 
– съществителни имена с твърда вм. мека съгласна пред определителния член (учителъ, ле 
каръ, приятелъ) – 91.3%, 
–  аористна гласна  -а- вм. -о- при глаголи от І спр., 1. разред (четъх, отидъх, донесъхте, да 
дъхте) – 89.6%, 
– екане при съществителни и прилагателни (бел, голем, хлеб) – 87.4%, 
– екане в глаголни форми (бехме, живехме, вървехме) – 86.6%, 
– определителен член –тъ под ударение вм. –та при съществителни имена от ж.р., ед.ч., за 
вършващи на съгласен звук – 84.1%,
– свръхякане (бели, големи, вървяли, живяли) – 68.2%, 
– мекане (ходиме, говориме, пушиме, пиеме) – 45.0%.  

29. Правилност : неправилност на т.нар. ъкане (PRG10_1)
29.1. Характеристика на признака
Десетият въпрос от анкетната карта (PRG10) изисква от анкетираните да оценят форми от 
типа   глав`ъ,  рък`ъ,  глав`ътъ,  рък`ътъ (т.нар.  ъкави  форми –  генерализирани винителни 
форми при съществителни имена от ж.р. ед.ч., нечленувани и членувани, които имат ударе 
ние върху окончанието) отново по три двойки противопоставящи се признаци. Първият от 
тях е ‘правилност : неправилност’ и е кодиран в таблиците със статистическите данни в SPSS 
като PRG10_1. Както стана ясно от предходните части, признакът, по който се оценява явле 
нието, е качествен подредим признак, а измервателната скала е ординална и съдържа 10 сте 
пени. Въпросът в анкетната карта е от типа семантично диференциален.
29.2. Едномерно разпределение
Статистическите данни в таблица 65 доказват наличието на силно негативна нагласа към 
т.нар. ъкане (глав`ъ, рък`ъ, глав`ътъ, рък`ътъ) – 78.9% от анкетираните (без тези, дали отговор 
„не знам“) са посочили оценка 10 (най-висока степен на признака ‘неправилност’). Общият 
процент на а.л.,  избрали от оценка 6 до оценка 10 (скалата на признака ‘неправилност’),  е 
97.5%. Може да бъде направен категоричният извод, че това речево явление се определя като 
абсолютно неправилно. Такива бяха и нашите предварителни очаквания, тъй като ъкането е 
едно от онези явления, които нямат толкова широко разпространение като например мекане 
то, депалатализацията и ясно маркират регионалност.  В изследването си върху столичния 
език М. Виденов определя т.нар. ъкане като една от диагностични лингвистични променливи 
от източнобългарски произход, които са отличителни за речта на някои от столичаните, при 
надлежащи към т.нар. А-пласт (т.е. от източнобългарски произход). При това според експерт 
ните оценки на представители от столичната интелигенция, на които се базират изводите на 
автора, ъкането има силно провинзиализиращ характер, отнасящ индивида към ниските со 
циални групировки (вж. Виденов 1993: 150 – 163). Проучванията ни върху езиковите нагласи 
на студенти от СУ „Св. Кл. Охридски“, без да бъдат представителни, също показват негативно 
оценяване на това речево явление по признаците ‘правилност’, ‘книжовност’, ‘благозвучност’ 
и др. (вж. Алексова 2005а).
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PRG10_1. Как ще оцените изговора на думите главъ, ръкъ, главътъ, ръкътъ според 
всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 12 ,6 ,7 ,7
2 8 ,4 ,4 1,1
3 7 ,4 ,4 1,5
4 7 ,4 ,4 1,8
5 12 ,6 ,6 2,5
6 27 1,3 1,4 3,9
7 67 3,3 3,5 7,4
8 105 5,2 5,5 12,9
9 157 7,8 8,2 21,1
 неправилна 1504 74,5 78,9 100,0
Total 1907 94,5 100,0

Missing  Не знам 111 5,5
Total 2018 100,0
Таблица 65

На граф.  69 отделните сектори на кръговата диаграма отговарят на процента анкетирани, 
избрали оценки от 1 до 10, без отговор „не знам“.

Графика 69

Таблица 66 съдържа стойностите на  някои основни характеристики и показатели на едно 
мерното разпределение по въпроса,  кодиран с  PRG10_1.  Средната аритметична величина 
(Mean) е 9.47, като тази стойност между високата и най-високата степен на признака ‘непра 
вилност’.  Това  потвърждава извода  за  наличието  на  стабилизиран негативен атитюд към 
т.нар. ъкане.  
Модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат – 
равни са на 10 (най-висока степен на признака ’неправилност’).  Стандартното отклонение 
около средната аритметична тук е 1.360, което означава, че отговорите са концентрирани око 
ло средната аритметична, а не са разпръснати по степените на скалата.
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PRG10_1. Как ще оцените изговора на думите главъ, ръкъ, 
главътъ, ръкътъ според всяко едно от следните? 1.правилна - 
неправилна

N Valid 1907
Missing 111

Mean 9,47
Std. Error of Mean ,031
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 1,360
Variance 1,851
Skewness -3,646
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 15,535
Std. Error of Kurtosis ,112

Таблица 66

Асиметрията (Skewness) е отрицателна -3.646, което означава, че разпределението има ляво 
изтеглено рамо. Ексцесът е  15,535, като в статистиката се смята, че нормалният ексцес е 3, а 
наднормалният, положителният ексцес е по-голям от 3. В настоящият случай той е много по-
голям от три, което значи, че кривата на разпределението има силна връхна източеност. На 
граф. 70 може да се вида хистограмата на разпределението.

Графика 70

Високият процент на оценките за неправилност на т.нар. ъкане (сумата от процентите а.л.,  
дали от отговор 6 до отговор 10) го подрежда на второ място сред изследваните дотук явле 
ния:  дейотация  във  формите  на  показателните  местоимения  (98.4%),  т.нар.  ъкане  при съ 
ществителни имена от ж.р. с ударение върху окончанието (97.5%), презентни форми с твърда 
вм. мека съгласна пред окончанието (96.3%), именни форми с твърда вм. мека съгласна пред 
определителния член (94.5%), аористна тематична гласна -а- вм. -о- (93.2%), екане при имена 
(92.8%)  и при глаголи (92.9%),  член –тъ под ударение вм.  –та при същ. имена,  ж.р.  ед.ч. 
(88.5%), свръхякане (70%) и накрая мекане (48.7%). 
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30. Западнобългарска : източнобългарска локализация на т.нар. ъкане 
(PRG10_2)
30.1. Характеристика на признака
Обект  на  проучване  във  въпрос  PRG10_2 е  оценката  на  анкетираните  за  западно-  или 
източнобългарската локализация на форми от типа  глав`ъ, рък`ъ, глав`ътъ, рък`ътъ. Въпро 
сът е от типа семантично диференциран, признакът е качествен подредим, а измервателната 
скала е ординална.
30.2. Едномерно разпределение
Таблица 67, съдържаща едномерните разпределения, дава основание да се направят няколко 
по-съществени наблюдения и коментари:
– както при почти всички въпроси, изискващи преценка за локализираността на дадено рече 
во явление, така и при този въпрос е сравнително висок процентът на отговорилите „не знам“ 
– 35.9%;
–  към откровено изказващи невъзможността да преценят за кои части на България са по-
типични тези форми (общо 35.9% - вж. графа Percent на таблица 67) могат да се присъединят и 
онези, които дават най-ниските оценки за западна или източна локализация (т.е. оценки 5 и 
6) – а това са общо 15.1% от всички 2018 респонденти (6.7% а.л. за оценка 5 + 8.4% а.л. за оценка  
6). Така непосочващите локализация и силно колебаещите се стават 51% (35.9% + 15.1%) от ця 
лата извадка, което говори, че сред анкетираните, а можем да прогнозираме – сред общество 
то като цяло, съществува колебание относно териториалната разпространеност на явлението;
–  най-голямата група а.л., дали някаква оценка, различна от „не знам“, е тази на избралите 
отговор  10  (най-висока  степен  на  признака  „източнобългарска  локализираност“)  –  26.3%. 
Както се вижда, въпреки че е най-голямата, тя е относително малобройна  както спрямо цяла 
та съвкупност от 2018 а.л. (16.8%), така и спрямо отговорилите различно от „не знам“ – 26.3%;
– все пак сред анкетираните, избрали някаква оценка (т.е. без отговор „не знам“), преоблада 
ват онези, които смятат формите глав`ъ, рък`ъ, глав`ътъ, рък`ътъ за източнобългарски – 69.2% 
(това е сумата от процентите а.л., дали оценки от 6 до 10). Те са два пъти повече от посочили 
те западнобългарска локализация (30.8%). 

PRG10_2. Как ще оцените изговора на думите главъ, ръкъ, главътъ, ръкътъ според 
всяко едно от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid западнобългарска 103 5,1 8,0 8,0
2 37 1,8 2,9 10,9
3 55 2,7 4,3 15,1
4 68 3,4 5,3 20,4
5 134 6,7 10,4 30,8
6 170 8,4 13,2 44,0
7 108 5,3 8,4 52,3
8 151 7,5 11,7 64,0
9 125 6,2 9,7 73,7
10 източнобългарска 340 16,8 26,3 100,0
Total 1293 64,1 100,0

Missing Не знам 725 35,9
Total 2018 100,0
Таблица 67
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Графика 71 онагледява разпределението на анкетираните в проценти според дадените от тях 
оценки (без отговор „не знам“). На нея личи „разпръскването“ на отговорите в рамките на  
различните оценки.  

Графика 71

Основните характеристики на едномерното разпределение по въпроса, кодиран с  PRG10_2, 
са следните (вж. таблица 68): 
-  средната аритметична величина (Mean)  е  6.81 (близо до средната степен на оценката за 
източна локализираност на т.нар. ъкане);
-  модата (най-често даваната оценка)  е 10,  тъй като най-голяма е групата на анкетирани,  
избрали отговор, но спрямо извадката от 1293 лица, отговорили различно от „не знам“, тази 
група е относително малобройна, още повече това важи за цялата съвкупност от 2018 а.л.;
- медианата (средата на статистическия ред) е 7 (средната степен на признака ‘източна лока 
лизираност’),  а  това означава,  че колкото анкетирани са избрали оценки до 7,  толкова са 
избрали и от 7 до 10;  
- стандартното отклонение около средната аритметична е 2.854. 
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PRG10_2. Как ще оцените изговора на думите главъ, ръкъ, главътъ, ръкъта 
според всяко едно от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

N Valid 1293
Missing 725

Mean 6,81
Std. Error of Mean ,079
Median 7,00
Mode 10
Std. Deviation 2,854
Variance 8,144
Skewness -,573
Std. Error of Skewness ,068
Kurtosis -,739
Std. Error of Kurtosis ,136

Таблица 68

Асиметрията (Skewness) е отрицателна (-0.573). Това означава, че разпределението има ляво 
изтеглено рамо.  Ексцесът (Kurtosis) е -0.739, т.е.  той е поднормален,  а отрицателният знак 
сочи, че ексцесът е тъп. На граф. 72 се вижда хистограмата на разпределението (без отговор 
„не знам“), която подкрепя нашето виждане за липса на една-единствена доминираща оценка 
за локалната маркираност на ъкането, макар че е налице тенденция това правоговорно откло 
нение да се определя като източно.

Графика 72

Според оценките на явленията по признака западнобългарска локализация (т.е. според су 
мата от оценки от 1 до 5) изследваните дотук явления се подреждат в низходящ ред:  екане 
при имената – 81% а.л., екане при глаголите – 78.1% а.л., мекане – от 63% а.л., дейотация във  
форми на показателните местоимения – 62.6%, свръхякане - 58.1% а.л. 
Като предимно източнобългарски се оценяват следните явления според процента анкетира 
ни, избрали между оценки 6 и 10:
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– т.нар. ъкане – 69.2% а.л.; 
– член -тъ под ударение вм. -та при съществителни от ж.р. ед.ч., завършващи на съгласен 
звук –  62.1% (съответно 37.9% а.л. за западна локализация);
–  твърдост на съгласната пред члена за м.р. ед.ч. при някои съществителни имена –  61.8  
(38.2% а.л. за западнобългарска локализация);
– аористни форми с тематична гласна -а- вм. -о- – 61.3% а.л. (съответно за западна локализа 
ция 38.7% а.л.);
– именни форми с твърда вм. мека съгласна пред окончанието на глаголни форми в сегашно 
време – 53.8% (съответно за западна локализация 46.2% а.л.).
За онези явления – независимо дали са оценени като западно- или източнобългарски, за кои 
то  преобладаващият  процент  е  близо  до  петдесетте  процента,  можем  да  твърдим,  че 
общественото мнение е разделено, че липсва преобладаваща нагласа за локализираността. 
Този факт може да има няколко обяснения: че явлението не е толкова познато, защото е слабо 
разпространено и ограничено териториално; че явлението е толкова честотно, че губи своята 
ясна локализация, въпреки че за някои райони е по-типично; че явлението по своя произход 
няма локален произход. Решение за всяка конкретно решение може да бъде взето, след като 
се изследват връзките между признаците фактори и признаците резултати. 

31. Благозвучност : неблагозвучност на т.нар. ъкане (PRG10_3)
31.1. Характеристика на признака
Въпрос 10_3 изисква от анкетираните да оценят формите глав`ъ, рък`ъ, глав`ътъ, рък`ътъ  по 
начина, по който им звучат. В таблицата с данните в SPSS въпросът е кодиран като PRG10_3. 
Въпросът е от типа семантично диференциален, признакът е качествен подредим, а измерва 
телната скала е ординална. 
31.2. Едномерно разпределение
Категорично преобладава негативните оценки за звученото на т.нар. ъкави форми – общо да 
лите отговор, различен от „не знам“ (от 6 до 10), са 95.9%. При това 71.5% са избрали най-висо 
ката степен на признака ‘неблагозвучност’. Струва ни се, че тя е резултат от локалната огра 
ниченост на явлението в съпоставка с останалите правоговорни отклонения. 

PRG10_3. Как ще оцените изговора на думите главъ, ръкъ, главътъ, ръкътъ според 
всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid звучи добре 10 ,5 ,5 ,5
2 12 ,6 ,6 1,2
3 9 ,5 ,5 1,6
4 14 ,7 ,7 2,4
5 33 1,7 1,7 4,1
6 55 2,7 2,9 7,0
7 94 4,6 4,9 11,9
8 145 7,2 7,6 19,4
9 173 8,6 9,1 28,5
не звучи добре 1368 67,8 71,5 100,0
Total 1912 94,8 100,0

Missing Не знам 106 5,2
Total 2018 100,0
Таблица 69
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Графика 73 онагледява разпределението на анкетираните в проценти според дадените от тях 
оценки (без отговор „не знам“). На графиката личи, че отговор 10 преобладава значително.  

Графика 73

Важни за настоящото проучване са следните характеристики и показатели на едномерните 
разпределения по въпроса, кодиран с PRG10_3 (вж. таблица 70): 
- средната аритметична величина (Mean) е 9.23 (между високата и най-високата степен на ‘не 
звучи добре’). Тя отново потвърждава наличието на консолидирана езикова нагласа относно 
т.нар. ъкане;
- модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат и 
имат величина 10 (най-висока степен на признака ‘не звучи добре’);
- стандартното отклонение около средната аритметична е 1.572, което означава, че разсейва 
нето около нея е сравнително малко. 

PRG10_3. Как ще оцените изговора на думите главъ, ръкъ, главътъ, 
ръкътъ според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

N Valid 1912
Missing 106

Mean 9,23
Std. Error of Mean ,036
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 1,572
Variance 2,470
Skewness -2,633
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 7,635
Std. Error of Kurtosis ,112

Таблица 70
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От Таблица 70 се вижда, че асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната 
аритметична, модата и медианата, е отрицателна (-2.633), а това означава, че кривата на конк 
ретното разпределение има ляво изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е   положителен (7.635), 
остър. На хистограмата (граф. 74) ясно се откроява асиметрията в разпределението на отгово 
рите (без „не знам“).

Графика 74

Разглежданото в тази част явление (т.нар. ъкане) се нарежда на  второ място сред  разгледани 
те  дотук  отклонения  от  книжовната  норма  според  процента  анкетирани,  дали  негативна 
оценка за начина, по който те им звучат. Ще повторим отново, че подреждането се прави по 
сумата от процентите на анкетираните, посочили оценки между 6 и 10: 
– дейотация във формите на показателните местоимения (тоа, таа, онаа, онеа) – 96.1%, 
– т.нар. ъкане (глав`ъ, рък`ъ, глав`ътъ, рък`ътъ) – 95.9% а.л.;
– сегашни глаголни форми  от типа вървъ, вървът – 92.1%, 
–  именни форми с твърда вм. мека съгласна пред определителния член (учителъ, лекаръ,  
приятелъ) – 91.3%, 
–  форми за минало свършено време с темпорална гласна -а-  вм. -о-  (четъх, отидъх, доне 
съхте, дадъхте) – 89.6%, 
– екане при съществителни и прилагателни (бел, голем, хлеб) – 87.4%, 
– екане в глаголни форми (бехме, живехме, вървехме) – 86.6%, 
– определителен член –тъ под ударение вм. –та при съществителни имена от ж.р., ед.ч., за 
вършващи на съгласен звук – 84.1%,
– свръхякане (бели, големи, вървяли, живяли) – 68.2%, 
– мекане (ходиме, говориме, пушиме, пиеме) – 45.0%.
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32. Правилност : неправилност на редукцията на гласната е в и и на 
смекчаването на съгласните пред предни гласни (PRG11_1)
32.1. Характеристика на признака
Единадесетият въпрос от анкетната карта (PRG11) изисква от анкетираните да оценят един 
комплекс от източнобългарски по тип явления в разговорната реч, които са отклонение от 
книжовния правоговор: редукция на неударено е в и и смекчаване на съгласните пред предни 
гласни.  Взехме  решението  да  проучим  нагласите  към  тези  две  явления  не  поотделно,  а 
заедно, тъй като смятаме, че това са двете най-представителни особености на т.нар. източно 
българска произносителна норма. Основание за това решение са пилотните ни изследвания 
върху връзките между двете явления в речта на жители от гр. София, които са с източно 
български произход. Данните посочват, че в речта на изследваните лица „смекчаването на 
съгласната пред е и и показва силна по степен положителна зависимост от редукцията на е в 
и (0.856), което означава, че с нарастването на средните стойности на едната растат и стой 
ностите на другата и обратно“ (Алексова 2009б). 
В настоящата анкета този комплекс от взаимосвързани явления се оценява по три двойки 
противопоставящи се признаци (PRG11). Първият от тях е ‘правилност : неправилност’ и е 
кодиран в таблиците със статистическите данни в SPSS като  PRG11_1.  Както стана ясно от 
предходните части, признакът, по който се оценява явлението, е качествен подредим, скала е 
ординална и съдържа 10 степени. Въпросът е от типа семантично диференциален.
32.2. Едномерно разпределение
Данните за едномерното разпределение по този признак, нанесени в таблица 71, говорят ка 
тегорично за силно негативна оценка към правилността на редукцията на е и към смекчава 
нето  на  съгласните  пред  предни гласни.  От  посочилите  някаква  оценка  (без  отговор  „не 
знам“) 86.9% а.л. са избрали 10 (най-силна степен на признака „неправилност“). Общо про 
центът на анкетираните, предпочели негативна оценка (от 6 до 10), е 98.6%. Това е най-висо 
кият процент сред всички явления, разгледани дотук. Следователно отклонението от кни 
жовната правоговорна норма, което най-масово е оценявано като абсолютно непра 
вилно, е именно този комплекс от две взаимосвързани източнобългарски явления.   Не 
са оценили явлението 7.7% (отговор „не знам“). 

PRG11_1.Как ще оцените изговора на думите Нйe, дитйeту ни пиши според всяко 
едно от следните? 1.правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 8 ,4 ,4 ,4
2 3 ,2 ,2 ,6
3 1 ,1 ,1 ,7
4 2 ,1 ,1 ,8
5 12 ,6 ,6 1,4
6 22 1,1 1,2 2,6
7 26 1,3 1,4 4,0
8 55 2,7 2,9 6,9
9 115 5,7 6,2 13,1
 неправилна 1620 80,3 86,9 100,0
Total 1864 92,3 100,0

Missing  Не знам 154 7,7
Total 2018 100,0

Таблица 71
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Графика 75 онагледява доминирането на негативните оценки за двете взаимосвързани явле 
ния. Почти пълното единодушие на анкетираните (98.6% а.л.) свидетелства за наличието на 
стабилна езикова нагласа, като можем да прогнозираме, че и в обществото като цяло тази 
нагласа преобладава значително. 

Графика 75

Таблица 72 съдържа стойностите на  основни характеристики и показатели на едномерното 
разпределение по въпроса,  кодиран с  PRG11_1.  Средната аритметична величина (Mean)  е 
9.69,  като тази стойност е  по-близо до оценка 10 (най-висока степен на признака ’непра 
вилност’), отколкото до 9. Модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на ста 
тистическия ред) съвпадат – равни са на 10 (най-висока степен на признака ‘неправилност’). 
Стандартното отклонение около средната аритметична тук е 1.048, като това е ниска величи 
на.

PRG11_1.Как ще оцените изговора на думите Нйe, дитйeту ни 
пиши според всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

N Valid 1864
Missing 154

Mean 9,69
Std. Error of Mean ,024
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 1,048
Variance 1,099
Skewness -5,002
Std. Error of Skewness ,057
Kurtosis 30,284
Std. Error of Kurtosis ,113

Таблица 72
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Асиметрията (Skewness) е отрицателна (-5.002), което означава, че разпределението има ляво 
изтеглено рамо. Ексцесът е  30,284,  което значи,  че кривата на разпределението има силна 
връхна източеност. Това е най-голямата величина на ексцеса, наблюдаван в статистическите 
данни дотук. Следващата хистограма (вж. граф. 76) представя нагледно силната асиметрия на 
разпределението.

Графика 76

33. Западнобългарска : източнобългарска локализация на редукцията на 
гласната е в и и на смекчаването на съгласните пред предни гласни 
(PRG11_2)
33.1. Характеристика на признака
С въпрос PRG11_2 се проучва оценката на анкетираните за западно- или източнобългарската 
локализация на редукцията на гласната е в и и на смекчаването на съгласните пред предни 
гласни. Въпросът е от типа семантично диференциран, признакът е качествен подредим, а 
измервателната скала е ординална.
33.2. Едномерно разпределение
От едномерното разпределение по признака, съдържащо се в таблица 73, става ясно, че 42.8% 
от анкетираните не могат да локализират този тип произносителна норма. За нас този висок 
процент  е  неочакван  факт,  тъй  като  двете  явления  са  отличителната  характеристика  на 
българския езиков изток. Те представляват произносителни навици, които сравнително най-
трудно се преодоляват. Наблюденията ни сочат, че признакът ‘западнобългарска : източно 
българска локализация’  е по-слабо диференциращ, на него обикновено висок процент а.л. 
отговарят „не знам“. Признакът  ‘правилност : неправилност’ предизвиква по-голям отклик и 
далеч по-малко анкетирани избират „не знам“.  Явно училищното обучение в  нормите на 
книжовния език е оказало и оказва значително въздействие. Признакът ‘звучи добре : не зву 
чи  добре’  проучва  една  езикова  нагласа,  която  се  формира  както  под  въздействието  на 
местната речева норма, припозната от говорещия като негова, така и под влиянието на таки 
ва негови социално-демографски характеристики като образование и тип професия, като не 
изпускаме и въздействието на представите на говорещия за правилност : неправилност на 
речта. Затова на въпросите, изискващи оценка по този признак, също има висок отклик с 
конкретна оценка. 
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Все пак обаче 77.2% от далите отговор, различен от „не знам“, т.е. 77.2% от 1154 а.л. оценяват 
явленията като източнобългарски (процентът е сума от процентите а.л., посочили отговори 
от 6 до 10). Вътре в тази група от 1154 а.л. 40.7% (вж. колона Valid Percent) са категорични в ло 
кализацията и посочват отговор 10. Отговори 6, 7, 8 и 9 са избрани от по десетина процента 
анкетирани. 

PRG11_2.Как ще оцените изговора на думите Нйe, дитйeту ни пиши (МЕК 
ИЗГОВОР) според всяко едно от следните? 2.западнобългарска -  
източнобългарска

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid западнобългарск
а 

80 4,0 7,0 7,0

2 25 1,2 2,1 9,1
3 35 1,7 3,0 12,1
4 44 2,2 3,8 15,9
5 79 3,9 6,9 22,8
6 115 5,7 9,9 32,7
7 77 3,8 6,6 39,3
8 124 6,2 10,8 50,1
9 106 5,3 9,2 59,3
10 
източнобългарск
а 

470 23,3 40,7 100,0

Total 1154 57,2 100,0
Missing Не знам 864 42,8
Total 2018 100,0

Таблица 73

Графика 77 отговаря на данните на таблица 73, но представя разпределението на отговорите, 
без да се взема предвид групата на отговорилите „не знам“. 

Графика 77
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На таблица 74 са нанесени величините на основни характеристики на едномерното разпреде 
ление.  При изчисляването им не се отчитат отговори „не знам“, които са фиксирани като 
Missing. Средната аритметична величина (Mean)  е 7.52,  което е  между ниската и средната 
оценка за източнобългарска локализираност. Модата (най-често даваната оценка) е 10 (най-
висока степен на източнобългарска локализация). Въпреки че групата анкетирани, дали тази 
оценка 10, е най-многобройна, тя не преобладава в рамките нито на цялата съвкупност, нито 
в подсъвкупността на тези, които са избрали някаква оценка, а не са отговорили „не знам“. 
Медианата (средата на статистическия ред) е 8 (средна степен на признака източнобългарска 
локализираност), което означава, че колкото а.л. са избрали оценки до 8, толкова и от 8 до 10  
включително. Стандартното отклонение около средната аритметична е 2,849. 

PRG11_2.Как ще оцените изговора на думите Нйe, дитйeту ни пиши (МЕК 
ИЗГОВОР) според всяко едно от следните? 2. западнобългарска -  източнобългарска

N Valid 1154
Missing 864

Mean 7,52
Std. Error of Mean ,084
Median 8,00
Mode 10
Std. Deviation 2,849
Variance 8,115
Skewness -,962
Std. Error of Skewness ,072
Kurtosis -,213
Std. Error of Kurtosis ,144
Sum 8672
Таблица 74

Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е  отрицателна (-0.962),  а  това означава,  че кривата  на  разпределението има ляво 
изтеглено рамо (вж. Таблица 64). Ексцесът (Kurtosis) е   отрицателен (-0.213), което говори, че 
кривата на конкретното разпределение има връх, който се намира под върха на кривата на 
нормалното  разпределение.  Хистограмата  представя  асиметричността  на  разпределението 
(граф. 64) и доминирането на отговор 10 сред всички посочили някаква оценка (т.е. без отго 
вор „не знам“). 
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Графика 78

Нека открием мястото на изследвания комплекс в списъка от речеви особености, на които 
анкетираните  са  приписали  предимно  източнобългарски  характер  (т.е.  избрали  са  за  тях 
оценки от 6 до 10). Сред това подреждане комплексът редукция на  е в  и + смекчаване на 
съгласните пред предни гласни се нарежда на първо място:
– редукция на е в и + смекчаване на съгласните пред предни гласни – 77.2% а.л.;
– т.нар. ъкане – 69.2% а.л.; 
– член -тъ под ударение вм. -та при съществителни от ж.р. ед.ч., завършващи на съгласен 
звук –  62.1%;
– именни форми с твърд вм. мека съгласна пред члена за м.р. ед.ч. –  61.8%;
– аористни форми с темпорална гласна -а- в м. -о- – 61.3% а.л.;
– презентни форми с крайна твърда вм. мека съгласна – 53.8%. 

34. Благозвучност : неблагозвучност на редукцията на гласната е в и и на 
смекчаването на съгласните пред предни гласни (PRG11_3)
34.1. Характеристика на признака
Въпрос 11_3 изисква от анкетираните да оценят дали и в каква степен изразът [н’ѐ / д’ит’ѐту 
ни пùши] им звучи или не им звучи добре. В таблицата с данните в SPSS въпросът е кодиран 
като PRG11_3. Признакът условно е наречен ‘благозвучност : неблагозвучност’. Въпросът е от 
типа семантично диференциален, признакът е качествен подредим, а измервателната скала е 
ординална. 
34.2. Едномерно разпределение
На въпроса  за оценка на  т.нар.  благозвучност на  редукцията  на  е в  и +  смекчаването  на 
съгласните пред предни гласни анкетираните отговорят по-охотно, отколкото на въпроса за 
локализирането на явленията.  Както личи от таблица 75, оценка 10 (най-висока степен на 
признака ‘не звучи добре’) събира 81.6% от отговорите без „не знам“ (а това пък са 75.9% от ця 
лата съвкупност анкетирани, включително и „не знам“). Общо процентът на избралите от 6 
до 10 (степените на „не звучи добре“) е 97.9%. От всички дотук изследвани отклонения от 
нормата това е най-високият процент неодобрение на начина, по който звучи дадено 
речево явление. Това говори за преобладаващо негативно отношение към източнобългарс 
кия тип произносителна норма. Въпреки категоричните данни обаче си задаваме въпроса до 
колко  отговорите  са  повлияни  от  знанието  за  неправилността  (по-точно  некодифицира 

Littera et Lingua Series Dissertationes 4, 2013 | 129



ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ И ВАРИАНТНОСТТА В УСТНАТА РЕЧ

ността) на тези речеви маркери, доколко те действително не отговарят на езиковия им усет и 
доколко ги допускат в речта си или са част от речевата норма на населеното място, в което 
живеят.    

PRG11_3.Как ще оцените изговора на думите Нйe, дитйeту ни пиши (МЕК ИЗГОВОР) 
според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid звучи добре 10 ,5 ,5 ,5
2 2 ,1 ,1 ,6
3 3 ,2 ,2 ,8
4 8 ,4 ,4 1,2
5 17 ,8 ,9 2,1
6 26 1,3 1,4 3,5
7 53 2,6 2,8 6,3
8 81 4,0 4,3 10,6
9 147 7,3 7,8 18,4
не звучи добре 1531 75,9 81,6 100,0
Total 1878 93,0 100,0

Missing Не знам 140 7,0
Total 2018 100,0
Таблица 75

Графика 79 онагледява колона Valid Percent от таблица 75 – представени са в кръгова диагра 
ма процентите на а.л., избрали някоя от оценките по признака (без отговор „не знам“). 

Графика 79

За настоящото проучване са от значение следните характеристики на едномерното разпреде 
ление (вж. Таблица 66): 
- средната аритметична величина (Mean) е 9.56 (между високата и най-високата степен на „не 
звучи добре“). Тя отново потвърждава наличието на консолидирана езикова нагласа;
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- модата (най-често даваната оценка) и медианата (средата на статистическия ред) съвпадат и 
имат величина 10 (най-висока степен на признака „не звучи добре“);
- стандартното отклонение около средната аритметична е 1.213, което означава, че разсейва 
нето около нея е сравнително малко. 

PRG11_3.Как ще оцените изговора на думите Нйe, дитйeту ни пиши (МЕК 
ИЗГОВОР) според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

N Valid 1878
Missing 140

Mean 9,56
Std. Error of Mean ,028
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 1,213
Variance 1,472
Skewness -3,884
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis 18,198
Std. Error of Kurtosis ,113
Sum 17949
Таблица 76

Коефициентът на асиметрия  (Skewness)  (вж. таблица 76) е равен на -3.884, т.е. тя е отрица 
телна. Следователно разпределението има ляво изтеглено рамо. Ексцесът (Kurtosis) е  18.198, 
т.е. наднормалнен, положителен, което значи, че кривата на разпределението има източен 
връх, който е много над върха на нормалното разпределение. На граф. 80 може да се види 
асиметричността на разпределението в хистограмата.

Графика 80
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35. Правилност : неправилност на премета на ударението в минало 
свършено време и в минало свършено деятелно причастие (PRG12_1)
35.1. Характеристика на признака
Дванадесетият въпрос от анкетната карта (PRG12) изисква от анкетираните да оценят гла 
голни форми с премет на ударението в минало свършено време и в минало свършено дея 
телно причастие (говорùх, говорùл, направùх, направùл)  по три двойки противопоставящи се 
признаци, като първият, обсъждан в тази част, е ’правилност : неправилност’. Въпросът е ко 
диран в  таблиците със статистическите  данни в SPSS като  PRG12_1.  Както стана ясно от 
предходните  части,  признакът,  по  който  се  оценява  явлението,  е  качествен  подредим 
признак, а измервателната скала е ординална и съдържа 10 степени. Въпросът в анкетната 
карта е от типа семантично диференциален.
35.2. Едномерно разпределение
Данните в таблица 77 дават основание за следните тълкувания:
– само 6.0% от анкетираните отговарят „не знам“;
– оценки между 2 и 9 са избирани средно от 3% до 7.7% а.л., като единствено оценка 1 (най-
висока степен на признака ‘правилност’) получава 16.6%;
– 51.4% от отговорилите (без „не знам“) смятат, че това явление е абсолютно неправилно (отго 
вор 10), като те представляват 48.3% от цялата съвкупност анкетирани. Това е най-голямата 
група анкетирани;
– общо 72.1% от анкетираните (т.е. сумата от процентите за оценки от 6 до 10) преценяват пре 
мета на  ударението в  аорист и в  аористното причастие като неправилни.  Ясно е,  че  има 
формирана негативна езикова нагласа към това отклонение от кодифицираната произноси 
телна норма. 

PRG12_1. Как ще оцените изговора на думите говорùх, говорùл, направùх, 
направùл  според всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid правилна 316 15,6 16,6 16,6
2 68 3,4 3,6 20,2
3 37 1,8 1,9 22,2
4 45 2,2 2,4 24,5
5 63 3,1 3,3 27,9
6 65 3,2 3,4 31,3
7 66 3,3 3,5 34,8
8 147 7,3 7,7 42,5
9 116 5,7 6,1 48,6
 неправилна 975 48,3 51,4 100,0
Total 1897 94,0 100,0

Missing  Не знам 121 6,0
Total 2018 100,0
Таблица 77

Графика 81 онагледява разпределението на отговорите без „не знам“. Вижда се, че след група 
та анкетирани, посочили оценка 10, на второ място е групата с оценка 1, т.е. двете напълно 
противоположни оценки. Но оценката за абсолютна неправилност на премета в аорист и в ао 
ристното причастие 3 пъти надвишава пълното му одобрение. 
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Графика 81

От таблица 78 се вижда, че средната аритметична величина (Mean) е 9.56 (между високата и 
най-високата степен на ‘неправилност’). Тя отново потвърждава наличието на негативна ези 
кова нагласа.  Модата (най-често даваната оценка)  и медианата (средата на статистическия 
ред) съвпадат и имат величина 10 (най-висока степен на признака ‘неправилност’). Стандарт 
ното отклонение около средната аритметична е 3.526, по-голямо, отколкото при предишния 
въпрос. 

PRG12_1. Как ще оцените изговора на думите говорùх, говорùл, направùх, 
направùл  според всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна

N Valid 1897
Missing 121

Mean 7,31
Std. Error of Mean ,081
Median 10,00
Mode 10
Std. Deviation 3,526
Variance 12,432
Skewness -,911
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis -,856
Std. Error of Kurtosis ,112

Таблица 78

Асиметрията (Skewness) е отрицателна (-0.911), което означава, че разпределението има ляво 
изтеглено рамо. Ексцесът е -0,856, следователно кривата на разпределението има връх, който 
се намира под върха на  нормалното разпределение.  Графика 82 представлява хистограма, 
която  онагледява  несиметричността  на  разпределението  –  вижда  се  наличието  на  две 
преобладаващи над другите групи отговори (1 и 10) с ясното доминиране на 10 (най-висока 
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степен на неправилност на форми като  говорùх, говорùл, направùх, направùл). В следващата 
глава се търси отговор на въпроса какви социално-демографски характеристики на анкетира 
ните са определили тези оценки – кои анкетирани дават отговор 1 и кои отговор 10.
 

Графика 82

36. Западнобългарска : източнобългарска локализация на премета на уда 
рението в минало свършено време и в минало свършено деятелно при 
частие (PRG12_1)
36.1. Характеристика на признака
С въпрос PRG12_2 се проучва оценката на анкетираните за западно- или източнобългарската 
локализация  на  аористни  форми  с  крайно  ударение  (говорùх,  говорùл,  направùх, 
направùл). Въпросът е от типа семантично диференциран, признакът е качествен подредим, 
а измервателната скала е ординална.
36.2. Едномерно разпределение
Както и при другите явления, оценявани по този признак, процентът на отговорилите „не 
знам“ е сравнително висок – 27.7%,  макар и не от най-високите сред групата от въпроси, 
изискващи оценка за западнобългарска : източнобългарска локализация. Ако се сумират про 
центите а.л., дали от оценка 1 до оценка 5 (степените на признака ‘западнобългарска локали 
зация’), ще се получат 70.1%, което говори, че все пак е налице преобладаваща оценка за за 
падна локализация. Прави впечатление, че сред далите оценка за източна локализация най-
голямата група е тази на посочилите най-ниската степен 6 – 10.7% (вж. графа Valid Percent от 
таблица 79). Този процент на некатегорично убедени в източнобългарския характер на явле 
нието е близо до групата на далите най-ниската оценка за западна локализация 5 – 12.1%  (вж.  
графа Valid Percent от таблица 79). Общият процент на избралите най-ниските степени на два 
та признака е 22.8% от далите отговор, различен от „не знам“. На фона на подсъвкупността от  
1459 а.л. (без отговорилите „не знам“) тези 22.8% не пренебрежим факт. Двата отговора (5 и 6)  
обаче представляват спрямо всички анкетирани 16.5% (отговор 5 – 8.8% и отговор 6 – 7.7%),  
което е с десетина процента по-малко от отговорилите „не знам“ – 27.7%.  
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PRG12_2. Как ще оцените изговора на думите говорùх, говорùл, направùх, направùл 
според всяко едно от следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid западнобългарска 436 21,6 29,9 29,9
2 170 8,4 11,6 41,5
3 150 7,4 10,3 51,8
4 90 4,5 6,2 57,9
5 177 8,8 12,1 70,1
6 156 7,7 10,7 80,8
7 67 3,3 4,6 85,4
8 63 3,1 4,3 89,7
9 33 1,7 2,3 92,0
10 източнобългарска 117 5,8 8,0 100,0
Total 1459 72,3 100,0

Missing Не знам 559 27,7
Total 2018 100,0
Таблица 79

Графика 83 онагледява разпределението на отговорите без „не знам“. Вижда се, че най-голям е 
секторът в кръговата диаграма, който се отнася до процента анкетирани, дали оценка 10. 

Графика 83 

От таблица 80 може да се види, че средната аритметична величина (Mean) е 4.01, което съвпа 
да  със  средната  оценка  за  западнобългарска  локализираност.  Модата  (най-често  даваната 
оценка) е 1 (най-висока степен на западнобългарска локализация), тъй като най-многобройна 
е групата на избрали тази оценка. Медианата е 3.00, което означава, че колкото анкетирани са 
дали отговори от 1 до 3, толкова и от 3 до 10. Величината на медианата също сочи преоблада 
ване на оценките за западнобългарски характер на явлението, тъй като оценки от 1 до 3 са от 
високите степени на западна принадлежност. 
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PRG12_2. Как ще оцените изговора на думите говорùх, говорùл, направùх, направùл 
според всяко едно от следните? 2. западнобългарска -  източнобългарска

N Valid 1459
Missing 559

Mean 4,01
Std. Error of Mean ,076
Median 3,00
Mode 1
Std. Deviation 2,893
Variance 8,369
Skewness ,653
Std. Error of Skewness ,064
Kurtosis -,710
Std. Error of Kurtosis ,128

Таблица 80

Асиметрията (Skewness), отчитаща отношението между средната аритметична, модата и ме 
дианата, е положителна (0.653), но има ниска стойност (вж. Таблица 70). Ексцесът (Kurtosis) е 
тъп  (-0.653).  На  граф.  84  се  вижда  асиметричността  на  разпределението  на  отговорите  – 
преобладаването на оценка 1, но и наличието на две групи анкетирани, които дават ниски 
степени на западна и на източна маркираност (оценки 5 и 6). 

Графика 84

Дотук разглежданите явления с  преобладаваща оценка за западнобългарска  локализация 
(т.е. според сумата от оценки от 1 до 5) се подреждат в следния ред:  екане при имената – 81%  
а.л., екане при глаголите – 78.1% а.л., премет на ударението в аорист и в аористни причастия – 
70.1% а.л.,  мекане – 63% а.л.,  дейотация във форми на показателните местоимения – 62.6%,  
свръхякане – 58.1% а.л. 
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37. Благозвучност : неблагозвучност на премета на ударението в минало 
свършено време и в минало свършено деятелно причастие (PRG12_1)
37.1. Характеристика на признака
Чрез въпрос PRG12_3 се проучва оценката на анкетираните за приемливостта на форми от 
типа говорùх, говорùл, направùх, направùл не от гледна точна на правилността, а според 
индивидуалното усещане, че дадено явление звучи или не звучи добре. Въпросът е от типа 
семантично диференциран, признакът е качествен подредим, а измервателната скала е орди 
нална.
37.2. Едномерно разпределение 
Едномерното разпределение в таблица 81 показва, че 69.5% от далите отговор, различен от „не 
знам“, смятат премета на ударението в аорист и в аористното причастие за незвучащ добре. 
Този процент е получен като сума от процентите анкетирани, посочили оценки 6, 7, 8, 9 и 10.  
От общо 30.5% а.л., оценили този некодифициран премет за звучащ добре, най-голяма е гру 
пата на далите оценка 1 (най-високата степен на ‘звучи добре’) – 16.5%. Анализите на връзки 
те между произхода на анкетираните и оценката за благозвучност в следващата глава на 
сочва към отговора на въпроса дали тези положителни нагласи принадлежат само на анкети 
рани от Западна България. Процентът на отговорилите „не знам“ е относително малък – 5.7%.

PRG12_3. Как ще оцените изговора на думите говорùх, говорùл, направùх, 
направùл според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid звучи добре 313 15,5 16,5 16,5
2 71 3,5 3,7 20,2
3 61 3,0 3,2 23,4
4 53 2,6 2,8 26,2
5 83 4,1 4,4 30,5
6 90 4,5 4,7 35,3
7 121 6,0 6,4 41,6
8 178 8,8 9,4 51,0
9 148 7,3 7,8 58,8
не звучи добре 785 38,9 41,2 100,0
Total 1903 94,3 100,0

Missing Не знам 115 5,7
Total 2018 100,0
Таблица 81

Графика 85 отговаря на данните на таблица 81, но представя разпределението на отговорите 
по скалата на оценките, без да се взема предвид групата на отговорилите „не знам“. На нея се  
вижда, че на най-много анкетирани са избрали отговор 10, а на второ място е отговор 1.  
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Графика 85

Едномерното разпределение, нанесено на таблица 82, съдържа важни характеристики, от кои 
то бихте подчертали следните:  
-  средната  аритметична  величина  (Mean)  е  6.97  (почти съвпадаща със  ниската  степен на 
признака ‘не звучи добре’). Тя отново потвърждава наличието на ниска до средна по степен 
негативна езикова нагласа;
- модата (най-често даваната оценка) е 10, тъй като най-много анкетирани са избрали именно 
оценка 10;
- медианата (средата на статистическия ред) има величина 8 (средна степен на признака ‘не 
звучи добре’);
- стандартното отклонение около средната аритметична е 3.458, което означава, че разсейва 
нето около нея не е за пренебрегване. 

PRG12_3. Как ще оцените изговора на думите говорùх, говорùл, направùх, 
направùл според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре

N Valid 1903
Missing 115

Mean 6,97
Std. Error of Mean ,079
Median 8,00
Mode 10
Std. Deviation 3,458
Variance 11,961
Skewness -,735
Std. Error of Skewness ,056
Kurtosis -1,052
Std. Error of Kurtosis ,112

Таблица 82

Асиметрията (Skewness)  на разпределението  е отрицателна (-0.735),  но има ниска стойност 
(вж. таблица 82). Ексцесът (Kurtosis) тъп (-1.052) и върхът на конкретното разпределение се на 
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мира  под  върха  на  нормалното  разпределение.  Графика  86  представлява  хистограма  на 
разпределението на отговорите по оценки, онагледяваща данните и потвърждаваща наблю 
денията ни за наличие на две по-компактни групи респонденти с противоположни оценки (1 
и 10) при ясно доминиране на оценка 10 – категорично не звучат добре форми като говорùх,  
говорùл, направùх, направùл. В следващата глава се съдържат отговорите на въпроса дали по 
ложителните нагласи за това правоговорно отклонение принадлежат на западни българи, а 
отрицателните – само на източни по местоживеене или месторождение.

Графика 86

Подреждането на коментираните дотук речеви явления според сумата от процентите анкети 
рани, избрали оценки от 6 до 10 (степените на признака ‘не звучи добре’), е следното:
– редукция на наударено е в и + смекчаване на съгласните пред предни гласни – 97.9% а.л.;
– дейотация във формите на показателните местоимения (тоа, таа, онаа, онеа) – 96.1%, 
– т.нар. ъкане (глав`ъ, рък`ъ, глав`ътъ, рък`ътъ) – 95.9% а.л.;

2. сегашни глаголни форми с твърда вм. мека съгласна (вървъ, вървът) – 92.1%, 
– съществителни имена с твърда вм. мека съгласна пред определителния член  (учителъ, ле 
каръ, приятелъ) – 91.3%, 
– аористна тематична гласна -а- вм. -о- в минало свършено време (четъх, отидъх, донесъхте,  
дадъхте) – 89.6%, 
– екане при съществителни и прилагателни (бел, голем, хлеб) – 87.4%, 
– екане в глаголни форми (бехме, живехме, вървехме) – 86.6%, 
– определителен член –тъ под ударение вм. –та при съществителни имена от ж.р., ед.ч., за 
вършващи на съгласен звук – 84.1%,
– премет на ударението в аористни глаголни форми – 69.5%;
– свръхякане (бели, големи, вървяли, живяли) – 68.2%, 
– мекане (ходиме, говориме, пушиме, пиеме) – 45.0%.  
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Втора част. Йерархии на изследваните речеви явления в рамките на 
трите опозитивни признака
1. Йерархия на речевите явления според противопоставянето ‘пра 
вилност : неправилност’ (въпроси от 1 до 12)

Преди  да  коментираме  йерархията  на  речевите  явления  според  езиковите  нагласи  на 
респондентите за ‘правилност : неправилност’, ще посочим каква част от тях не са дали отго 
вор.  На  граф.  87  са  нанесени  процентите  анкетираните  лица,  дали  отговор  „не  знам“  на 
въпросите, изискващи оценка по противопоставянето ‘правилност : неправилност’ (за всяко 
от  включените  в  анкетната  карта  отклонения  от  правоговора).  Стойностите  се  движат  в 
интервала между 7.7% и 4.9% (закръглено – между 8% и 5%). Това не са високи проценти, ако се 
сравнят с процента анкетирани, дали отговор „не знам“ на въпросите за оценка на право 
говорните  отклонения  според  противопоставянето  ‘западнобългарско  :  източнобългарско 
езиково явление’ – между 43.5% и 26.8% (вж. граф. 93).

Графика 87

Сумата  от  анкетираните  (в проценти),  дали от отговори от 6  до 10 (степените на  ‘непра 
вилност’), дава възможност разглежданите в това проучване явления да бъдат подредени спо 
ред признака ‘неправилност’ в низходящ ред по следния начин: 
– редукция на неударено е в и + смекчаване на съгласните пред предни гласни (98.6%), 
– дейотация във формите на показателните местоимения (98.4%), 
– т.нар. ъкане при съществителни имена от ж.р. от типа главъ, ръкъ, главътъ, ръкътъ (97.5%), 
– глаголни форми от 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. с твърда вм. мека съгласна пред окончанието на се 
гашно време (96.3%), 
– съществителни имена с твърда вм. мека съгласна пред определителния член (94.5%), 
 – аористна тематична гласна -а- вм. -о- при глаголни форми от І спр., 1. разред (93.2%), 
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– екане в именни форми (92.8%), 
– екане в глаголни форми (91.9%), 
– член -тъ под ударение при съществителни имена от ж.р., завършващи на съгласна (88.5%), 
– премет на ударението в аорист и аористни причастия (72.1%), 
– свръхякане (70%),
– мекане (48.7%).
Тази информация е използвана при създаването на граф. 88.

Графика 88

Йерархичното подреждане на правоговорните отклонения, онагледено на граф. 88, е направе 
но въз основа на подсъвкупностите респонденти,  дали отговор, различен от „не знам“. То 
представя езиковите нагласи на анкетираните, които са представителна извадка от цялата ге 
нерална съвкупност пълнолетни граждани на Република България. Поради тази причина мо 
гат да се правят относително верни прогнози за нагласите в цялото общество. Високите про 
центи на неодобрение говорят, че към изследваните 12 речеви отклонения от нормата съ 
ществуват негативни нагласи сред респондентите, които са изразили мнение, различно от 
„не  знам“.  Анкетираните  идентифицират  тези  явления  като  неправилни,  изхождайки  от 
формирана представа за правилно : неправилно, опираща се според нас на някаква представа 
за кодифицираните норми. (Съвсем друг е въпросът дали тази индивидуална представа за 
правилност отговаря на реалната кодификация.)  Единствено при мекането положителните 
нагласи според признака ‘правилност’ надвишават негативните. А щом едно явление не се 
идентифицира от половината анкетирани като контрастиращо на нормата, то обяснимо би се 
явявало по-често в речта на говорещите. Винаги обаче трябва да се държи сметка, че между 
езиковите нагласи и конкретната поява на даден речев маркер няма едно-еднозначна връзка. 
Може едно явление да бъде разпознавано като неправилно и въпреки това да бъде част от ре 
чевия репертоар на един индивид. 
Различията между процентите анкетирани, оценили като неправилно дадено явление, в ня 
кои от случаите са твърде малки, за да извеждаме изводи към кое от отклоненията от норма 
та има по-голяма нетърпимост. Действително редукцията на неударено е в и + смекчаване на 
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съгласните пред предни гласни са получили най-висок процент отговори за неправилност,  
но разликите със следващите в горния списък са минимални. От един порядък за оценките 
за: редукцията на неударено е в и + смекчаване на съгласните пред предни гласни (98.6%), за 
дейотацията  във  формите  на  показателните  местоимения  (98.4%),  за  т.нар.  ъкане  при съ 
ществителни имена от ж.р. с ударение върху окончанието (97.5%), за глаголни форми с твърда 
вм. мека съгласна в края на презентната основа (96.3%), за именни форми с твърда вм. мека 
съгласна пред определителния член (94.5%),  за аористни форми с тематична гласна -а- вм. -о- 
(93.2%), както и за екането в именни (92.8%) и в глаголни форми (91.9%).  Сравнително по-
малък процент негативни нагласи събират преметът на ударението в аорист и аористни при 
частия (72.1%) и свръхякането (70%). По отношение на формите пишеме, четеме говориме мне 
нията на анкетираните са разделят на две почти равни части (48.7% са избрали степените на  
признака ‘неправилност’).
В предходните части коментирахме факта, че нашите предварителни очаквания за оценките 
според признака ‘правилност : неправилност’ за две от явленията:  член –тъ под ударение 
вм. –та при същ. имена, ж.р. ед.ч.  и глаголни форми с аористна гласна  -а- вместо -о-  се 
разминават съществено с данните от анкетата. Смятахме, че те няма да бъдат разпознавани 
като неправилни, поне не от съществена част от анкетираните. Резултатите сочат обаче висок 
процент респонденти, оценили ги като неправилни – съответно 88.5% и 93.2%. Затова прове 
дохме допълнително контролно проучване, резултатите от което коментираме в отделна ра 
бота. Основното заключение от него е, че при слушане на текст, в който се срещат както кни 
жовните,  така  и  некнижовните  варианти,  анкетираните  (с  изключение  на  студентите  по 
българска филология) в много висок процент не различават формите, представляващи откло 
нение от нормата. Това ни дава основание да мислим, че високият процент оценки за непра 
вилност на двете явления в настоящата анкета са предизвикани от очакванията на анкетира 
ните, че всичко, за което ги питат, е неправилно.

2. Йерархия на речевите явления според противопоставянето ‘западно 
българска : източнобългарска локализация’ (въпроси от 1 до 12)
Както и в предходната част, тук ще направим сравнение между процентите анкетирани, дали 
отговор „не знам“ на въпросите, изискващи оценка на изследваните отклонения от кодифи 
цираните правоговорни норми. Графика 93 онагледява тази съпоставка.
Значима част от респондентите (вж. граф. 93) не могат да определят дали дадено отклонение 
от кодификацията е по-типично за българския езиков изток или за българския езиков запад. 
Стойностите – между 43.5% и 26.8%, говорят, че този признак не е силен диференциатор на 
общественото мнение по отношение на езика. Почти четири пъти по-малко са отговорите „не 
знам“ по признаците ‘правилно : неправилно’ (вж. граф. 87) и ‘звучи добре : не звучи добре’  
(вж. граф. 92).
 Най-много анкетирани лица не могат да определят локалното разпространение на именни 
форми с твърда вм. мека съгласна през определителния член в м.р. ед.ч. Обратно на нашите 
очаквания след нея се нарежда редукцията на неударено е и смекчаването на съгласни пред 
предни гласни (42.8%).  По около 39% от  анкетираните  дават  отговор „не знам“  за  терито 
риалното разпространение на форми от типа на четах, радостт`ъ и вървъ. Тези стойности са 
обясними, като се има предвид, че форми като четах и  радостт`ъ онагледяват тенденции в 
съвременния ни език, които нямат пряка обвързаност с разпространението на явленията в 
традиционните  териториални  диалекти.  По-различно  е  положението  при  сегашните  гла 
голни форми с твърда вм. мека съгласна – този маркер е по-типичен за езиковия ни запад 
(макар че не следва делението според ятовата изоглоса), като днес разпространението му е 
по-широко в сравнение с диалектите. За 36% а.л.  таа, онаа и глав`ъ, глав`ътъ не са терито 
риално  разпознаваеми  като  източни  или  западни.  Сравнително  най-малък  процент  а.л. 
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(между 30% и 27%) са избрали отговор „не знам“ за типичното западно екане, за свръхякането,  
за премета на ударението в аористни форми, както и за мекането.

Графика 89

Резултатите от анкетата дават основание според сумата от отговори от 6 до 10  (различните 
степени на  признака източнобългарски характер на явлението без  отговорите „не знам“) 
изследваните речеви особености, на които анкетираните са приписали предимно източно 
български характер, да бъдат подредени в следния ред:  
– редукция на е в и + смекчаване на съгласните пред предни гласни – 77.2% а.л.;
– т.нар. ъкане – 69.2% а.л.; 
– член -тъ под ударение вм. -та при съществителни от ж.р. ед.ч., завършващи на съгласен 
звук –  62.1%;
–  именни форми с твърда вм. мека съгласна пред члена за м.р. ед.ч. при някои съществи 
телни имена –  61.8%;
– аористна тематична гласна -а- вм. -о- за І спр., 1. разред – 61.3% а.л.;
– твърда вм. мека съгласна пред окончанието на глаголни форми в сегашно време – 53.8%. 
Тези проценти са нанесени на граф. 90.
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Графика 90 

Ако редукцията и смекчаването на съгласните пред предни гласни до някаква степен могат 
да се обвържат с традиционното диалектно деление изток : запад според ятовата изоглоса, то 
другите некодифицирани явления от горния списък, определени като източни от повече от 
половината анкетирани, това е невъзможно. 
Например т.нар. ъкане е явление, което е характерно за един район, обхващащ най-общо ра 
йоните на Каспичан, Нови пазар, Шумен, Разград, Силистра, Котел, Горна Оряховица, Бяла, 
Русе, Елена, Дряново, Карлово, Свищов, Павликени, Велико Търново, Габрово, Севлиево, Левс 
ки, Белене, около Гоце Делчев, по течението на р. Стряма, както и между реките Пясъчник и  
Тополница (вж. Първа глава, част 1.2.2). 
Съвременното разпространение на форми от типа песент`ъ, есент`ъ няма пряка връзка с диа 
лектното членение. Според някои лингвисти гласната ъ под ударение в случая представлява 
генерализирана винителна форма. Една друга гледна точка издига идеята за аналогия с чле  
на [ъ] по ударение при имена от мъжки род (напр. мъж`ъ, град`ъ). 
Затвърдяването на съгласната пред окончанието на форми за сегашно време е познато в диа 
лектите не само от западната част, но и между реките Стряма и Тополница, както и в други 
райони (вж. Първа глава, част 1.2.2). Макар че често е сочено като едно от най-типичните за 
паднобългарски мезолектни явления, в настоящата анкета по-голяма част от респондентите,  
дали отговор, различен от „не знам“,  го определят като източно.  Този факт може да бъде 
интерпретиран в няколко посоки: че днес разпространението на това явление се различава от 
положението в диалектите и е станало по-широко; че явлението е престанало да се иденти 
фицира от част от анкетираните с определена територия; че по принцип някои анкетираните 
нямат въобще представа за териториалната му ограниченост.
Широко разпространените в устната комуникация аористни форми с тематична гласна -а- (с 
отчитане на редукцията) вм. кодифицираната -о- (при глаголи от І спр., І разред) също нямат 
пряка обвързаност с разпространението им в диалектите. По-скоро става дума за тенденция 
на формално изравняване в парадигмата на минало свършено време. Аористна тематична 
гласна -о- (в редуване с -е- във 2 и 3 л. ед.ч.) оформя 1. разред на І спр.– сравнително малка 
група,  дори ако се вземат и производните глаголи,  освен това непродуктивна,  но пък съ 
държаща основни глаголи от праславянски произход. 
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Речевите явления с преобладаваща оценка за западнобългарска локализация според сумата 
от  процентите анкетирани лица,  избрали оценки от 1  до 5,  т.е.  без  отговор „не знам“,  се  
подреждат в следния ред (вж. граф. 91):  
– екане при имената – 81% а.л., 
– екане при глаголите – 78.1% а.л., 
– премет на ударението в аорист и в аористни причастия – 70.1% а.л., 
– мекане – 63% а.л., 
– дейотация във форми на показателните местоимения – 62.6%, 
– свръхякане – 58.1% а.л. 

Графика 91 

Явлението, което тук наричаме екане, е типично за западната част на езиковото ни землище 
според ятовата изоглоса. Затова е обясним високият процент на анкетираните, оценили ека 
нето в двата въпроса (при имената и при глаголите) от анкетната карта като западнобългарс 
ко. 
Мекането е характерно не само за западните (според ятовата изоглоса) части на езиковото ни 
землище (вж. Първа глава, част 1.2.2, срв. и със Стойков 1956). Смятаме, че съвременното му 
разпространението е по-широко, отколкото в традиционните териториални диалекти, което 
обяснява по-ниския (в сравнение с екането) процент анкетирани, посочили западнобългарски 
характер на явлението. 
Преметът на ударението в аорист и във формите на аористното причастие не следва деление 
то  според  ятовата  изоглоса,  макар  че  е  по-типично  за  западните  говори.  Не  е  задача  на 
настоящото  проучване  да  коментираме  диалектното  разпространение,  а  чрез  даваните 
оценки за отклоненията от нормата да установим какви са съвременните представи за нали 
чието в устната комуникация на два мезолекта с относително стабилни маркери. Както се 
вижда, мекането и дейотацията във формите на показателните местоимения се оценяват пре 
димно като западни от около 63% от анкетираните. 
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Смятаме, че свръхякането като явление в речта на съвременните българи не е обвързано с по 
ложението в някои териториални диалекти. То може да бъде обяснено като хиперкоректност 
– особено в речта на западни българи, които знаят, че екането е неправилно и че грешката 
може да предизвика неодобрение, присмех или друга реакция, накърняваща обществения им 
образ.  
Анализите на данните и сравненията между йерархиите по трите признака ни дават основа 
ние да кажем, че делението източнобългарско : западнобългарско по разпространение речево 
явление според оценките на респондентите не съвпада с основното диалектно деление (което 
е напълно очаквано), нито пък изцяло с това, което очертават социолингвисти и изследовате 
ли на устната комуникация като противопоставяне между два основни мезолекта (източен и 
западен),  два основни произносителни типа,  два произносителни варианта,  две норми на 
българската устна книжовна реч (вж. напр. Виденов 1990, 1993, 2005, Буров 2013). От процент 
ното разпределение на отговорите в настоящата анкета проличава,  че българският езиков 
изток  според  респондентите  има  като  идентификационен  маркер  редукцията  на  е в  и + 
смекчаването на съгласните пред предни гласни – 77.2% а.л., а на второ място нар. ъкане –  
69.2% а.л. Българският езиков запад има като идентификатор екането при имената (81% а.л.) и 
при глаголите (78.1% а.л.), а след него премета на ударението в аорист и в аористни причастия 
– 70.1% а.л. Останалите речеви маркери, които са заложени и в настоящата анкета, и в не 
малко емпирични изследвания  като  различаващи двата  произносителни типа  (или мезо 
лекта, или двете норми на устна книжовна реч) не се разпознават от масовото обществено 
мнение като достатъчно отчетливи. Това не отменя действителното положение в устната ко 
муникация, но пък насочва настойчиво към съпоставки между общественото мнение, регио 
налните нагласи и динамиката в узуса и в езиковите норми.

3. Йерархия на речевите явления според противопоставянето ‘звучи 
добре : не звучи добре’ (въпроси от 1 до 12)
Противопоставянето ‘звучи добре : не звучи добре’ е работен вариант на опозицията по бла 
гозвучност, подходящ при личните интервюта с анкетираните. Отговорът на въпроса дали 
нещо  звучи,  или  не  звучи  добре,  изисква  чисто  субективна  оценка,  която  не  е  значимо 
обвързана с познанията за книжовно или правилно, нито пък с някакви знания къде в тери 
ториално отношение е разпространено дадено отклонение от правоговора. Това обяснява и 
наличието  на  по-ниски проценти анкетирани,  които  не  са  дали отговор  на  въпросите  за 
оценка на избраните от екипа правоговорни отклонения според това дали звучи добре или не 
даден вариант (вж. граф. 92). 
Разликата между най-ниския (4.7%) и най-високия процент (7%)  на граф. 92 е само 2.3%, което 
означава, че липсва значимо разсейване.  
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Графика 92 

Нека се обърнем към подгрупата на онези респонденти, които са дали отговор на въпросите 
за оценка на благозвучността на речевите явления. Според процента анкетирани, избрали ня 
кой от отговорите между 6 и 10 (степените на признака ‘не звучи добре’), подреждането на 
12-те  речеви явления е следното:
– редукция на наударено е в и + смекчаване на съгласните пред предни гласни – 97.9% а.л.;
– дейотация във формите на показателните местоимения (тоа, таа, онаа, онеа) – 96.1%, 
– т.нар. ъкане (глав`ъ, рък`ъ, глав`ътъ, рък`ътъ) – 95.9% а.л.;
–  сегашни глаголни форми с твърда вм. мека съгласна пред окончанието (вървъ, вървът) – 
92.1%, 
– съществителни имена с твърда вм. мека съгласна пред определителния член (учителъ, ле 
каръ, приятелъ) – 91.3%, 
– аористни форми с тематична гласна -а- вм. -о- (четъх, отидъх, донесъхте, дадъхте) – 89.6%, 
– екане при съществителни и прилагателни (бел, голем, хлеб) – 87.4%, 
– екане в глаголни форми (бехме, живехме, вървехме) – 86.6%, 
– определителен член –тъ под ударение вм. –та при съществителни имена от ж.р., ед.ч., за 
вършващи на съгласен звук – 84.1%,
– премет на ударението в аористни глаголни форми – 69.5%;
– свръхякане (бели, големи, вървяли, живяли) – 68.2%, 
– мекане (ходиме, говориме, пушиме, пиеме) – 45.0%.  
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Графика 93 

Това  подреждане  по  признака  ‘не  звучи  добре’ е  много  сходно  с  подреждането  според 
признака ‘неправилност’, което проличава от сравнението между граф. 89 и граф. 93. Анали 
зът за връзките в ІІІ  глава дава статистически значими доказателства за обвързаността на 
нагласите по тези два признака. Но и без подобни анализи е ясно, че едно явление се оценява 
като звучащо недобре, защото се различава от книжовната норма, а в немалко случаи и от ре 
гионалната, местната норма.
Както и при признака ‘неправилност’, така и при признака ‘не звучи добре’ първите 9 речеви 
явления на граф. 93 са получили оценки от един порядък – между 98% и 84% анкетирани са 
избрали степените на ‘не звучи добре’.  Отново други две явления са получили с десетина 
процента по-малко негативни оценки: преметът на ударението в аористни глаголни форми – 
69.5%, и свръхякането (бяли, голями, вървяли, живяли) – 68.2%. Единствено т.нар. мекане (ходи 
ме, говориме, пушиме, пиеме) се оценява като негативно звучащо от по-малко от половината 
анкетирани лица, избрали отговор, различен от „не знам“ (45.0%). 
Ако общественото мнение не санкционира категорично едно отклонение от правоговорната 
норма като неправилно, а се разделя на две почти равни части (вж. тук част 50), ако според 
нагласите  на  хората  то  не  звучи  неприятно,  дразнещо,  неблагозвучно,  то  това  явление 
представлява ясна речева тенденция: то конкурира кодифицираната норма и дава основание 
за размисли за отношението норма :  кодификация, а и за това доколко кодификацията отго 
варя на действителната езикова норма. Вземането на решения обаче изисква не само да се 
изследват нагласите, но и да се съберат представителни данни за реалното разпространение 
на дадено явление в речта на индивиди с различен териториален произход, местоживеене, 
възраст, пол, образование,  материален статус, професионални занимания.   С анализите на 
данните от тази анкети ние отново повдигаме познати въпроси, които изискват своето разре 
шение. Освен това даваме надеждни данни за общественото мнение, на които могат да се 
опират кодификаторите.
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Трета част. Идентификация на образованието, възрастта и мате 
риалния статус по три речеви явления. Честотни разпределения и 
анализи7

1. Езикови нагласи към идентификацията на образованието по  т.нар. ме 
кане (PRG13а и PRG13аALL)
В това изследване се интересуваме не само какви са езиковите нагласи към различни некоди 
фицирани речеви явления, но и дали появата в речта на тези особености носи според анкети 
раните информация за социалния статус или за други демографски характеристики на гово 
рещия. С други думи – дали според анкетираните тези отклонения имат стратифицираща 
сила и доколко.  Монографията на М. Виденов „Идентификация по езика“  (Виденов 2007) 
представя множество данни и анализи, отнасящи се към проблема за идентифициране на го 
ворещите и пишещите на български език. Авторът се опира на аксиомата, че речта на всяко 
лице  „носи  и  неопровержими  сведения  за  социално-демографската  му  същност 
(местопроизход, местоживеене, възраст, образование, професия и т.н.“ (Виденов 2007). 
С първите дванайсет въпроса от анкетата се стремим да извлечем информация за езиковите 
нагласи към 12 типа речеви отклонения от кодифицираните норми (като екането е разпреде 
лено в два въпроса, а редукцията на неударено е в и и смекчаването на съгласни пред предни 
гласни са обединени в един въпрос) според три дихотомни признака. Следващите три въпро 
са целят да извлекат информация за нагласите към говорещия човек, допускащ даден тип 
отклонение от нормата. Целта ни е да проучим дали три от избраните речеви особености мо 
гат да бъдат идентифициращи маркери за образованието, възрастта и жизнения стандарт на 
говорещия. 

1.1. Характеристика на признаците
Въпросът, кодиран като  PRG13aALL  в базата данни, е от типа многовариантен въпрос. От 
анкетираните се изисква да оценят дали, а при положителен отговор – и доколко, т.нар. мека 
не (пишеме, четeме, ходиме, говориме) носи информация за образованието на човека, в чийто 
идиолект се откриват подобни форми. Признакът в случая е качествен неподредим, а негови 
те равнища могат да се видят на таблица 83. Те формират номинална скала. При качествен не 
подредим  признак  може  да  бъде  представено  разпределението  на  отговорите,  но  не  се 
изчисляват характеристики на разпределението.  
В базата данни като  PRG13a  кодирахме същия въпрос, като изключихме отговори „всички 
говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“ (те са зададени като Missing). Така се получава 
нов признак чрез трансформация. След трансформацията  признакът ‘образование’ (с равни 
ща ‘високо образован’ : ‘средно образован’ : ‘ниско образован’ : ‘съвсем необразован’) се явява 
качествен подредим и е възможно изчисляване на различни коефициенти на разпределение 
то.
Въпросът е кой от двата типа статистическа информация – извлечена чрез въпрос  PRG13a 
или чрез PRG13aALL, е от по-голямо значение за настоящата работа. Смятаме, че данните от 
PRG13aALL дават по-важна информация за нагласите на информаторите относно стратифи 
циращата сила на т.нар. мекане. Най-малкото в това ни убеждава значителният процент а.л.,  
посочили отговори „всички говорят така“ – 20.1%, и „не знам, не мога да преценя“ – 19.8% (вж.  
таблица 83). Общо те съставляват 39.9% (почти 40%) от всички анкетирани, което въобще не е 
за пренебрегване. 

7  Данни и анализи от тази част са публикувани в Алексова 2012б.
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1.2. Едномерно разпределение 
Таблица 83 съдържа абсолютните стойности и процентите на анкетирани, избрали всеки от 
шестте  равнища  на  признака.  Графика  94  дава  възможност  с  един  поглед  да  се  създаде 
представа за съотношението между избраните отговори.

PRG13aALL. Какъв според Вас е човекът, който казва пишеме, четeме, ходиме, говориме: А.  
По образование?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid високо образован 201 9,9 9,9 9,9
средно образован 640 31,7 31,7 41,7
ниско образован 331 16,4 16,4 58,1
съвсем необразован 41 2,1 2,1 60,1
всички говорят така 405 20,1 20,1 80,2
не знам, не мога да 
преценя

399 19,8 19,8 100,0

Total 2018 100,0 100,0
Таблица 83

 
Сред отговорилите различно от „не знам“ най-голям е процентът на анкетираните,  смятащи,  
че мекането е най-типично за хората със средно образование – 31.7%. На второ място е отго  
вор „всички говорят така“ – 20.1%, а след него се нарежда „ниско образован“ – 16.4%. Мекането  
е характерно за високо образованите хора според 9.9% от анкетираните. Много нисък е про 
центът а.л., смятащи мекането за издаващо пълна необразованост – 2.1%. От тези конкретни 
данни може да се изведе изводът, че мекането не се идентифицира с ниска степен на образо 
ваност, че не е типично за високо образованите, а по-скоро издава средна по степен образова 
ност, като не бива се изпуска наличието на твърдо убедени, че всички днес допускат това 
отклонение в речта си, независимо от образованието. 

Графика 94
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Статистическите данни говорят, че появата в речта на форми като пишеме, четeме, ходиме, го 
вориме има статусно понижаваща сила (макар и не особено силна), що се отнася до степента 
на образованост, която слушащите приписват на говорещия. Това заключение се доказва и от 
анализа на едномерното разпределение за въпрос  PRG13a,  чиято скала съдържа степените 
‘високо образован’ : ‘средно образован’ : ‘ниско образован’ : ‘съвсем необразован’ (т.е. това е 
подредим качествен признак). 

PRG13a. Какъв според Вас е човекът, който казва пишеме, четeме, ходиме, говориме: А. По 
образование?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Високо образован       201 9,9 16,5 16,5
Средно образован        640 31,7 52,8 69,3
Ниско образован       331 16,4 27,3 96,6
Съвсем необразован       41 2,1 3,4 100,0
Total 1213 60,1 100,0

Missing Всички говорят така        405 20,1
Не знам, не мога да 
преценя  

399 19,8

Total 805 39,9
Total 2018 100,0

Таблица 84

Отговори „всички говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“ в таблица 84 са включени 
като Missing, но не участват в изчисляването на Valid Percent. Резултатите от едномерното 
разпределение са нанесени на таблица 84 и онагледени на граф. 95. От всички анкетирани,  
които посочват една от четирите степени на образованост, най-висок е процентът на тези,  
които смятат, че мекането издава средна степен на образованост – 52.8% (колона Valid Percent). 

Графика 95

Littera et Lingua Series Dissertationes 4, 2013 | 151



ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ И ВАРИАНТНОСТТА В УСТНАТА РЕЧ

2. Езикови нагласи към идентификацията на възрастта по т.нар. мекане 
(PRG13b и PRG13bALL)

2.1. Характеристика на признаците
В базата данни като  PRG13b  е кодиран въпрос, който изисква от анкетираните да оценят 
дали т.нар. мекане (пишеме, четeме, ходиме, говориме) носи информация за възрастта на гово 
рещия и за коя възрастова група това явление е най-характерно. Като Missing в базата данни 
са кодирани отговорите „всички говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“. Това е напра  
вено с цел да се изследват статистически само оценките на подсъвкупността от анкетирани, 
дали една от  петте оценки (много млад (до  25  години);  млад (25 – 35 години);  средна,  зряла  
възраст (35 – 50 години); по-възрастен (над 50 години) за възрастовите характеристики на чове 
ка, който допуска в речта си тези особености. Признакът е качествен подредим, а скалата е 
ординална.  
Чрез опцията за трансформация на признак в SPSS от PRG13b бе създаден нов признак, кой 
то да включва всички възможни отговори, включително „всички говорят така“ и „не знам, не 
мога да преценя“. За целите на изследването информацията за тези отговори и процентното 
им съотношение спрямо другите са  важни и показателни за нагласите на анкетираните. Но 
восъздаденият признак е кодиран като PRG13bALL в базата данни. Въпросът е от типа мно 
говариантен и равнищата са:  много млад (до 25 години); млад (25 – 35 години); средна, зряла  
възраст (35 – 50 годни); по-възрастен (над 50 години); всички говорят така; не знам, не мога да  
преценя.  Скалата е номинална признакът е качествен, а неподредим, поради което за него 
представяме само едномерното разпределение.
И двата признака се оказват важни и допълват информацията, която е необходима, за да мо 
жем да извлечем изводи за оценките на анкетираните дали по допусканите форми от типа 
пишеме, четеме може да се идентифицира възрастта на говорещия. 

2.2. Едномерно разпределение 
От  таблица  85,  която  съдържа  едномерното  разпределение  на  отговорите  от  въпрос 
PRG13bALL, става ясно, че най-много анкетирани са избрали отговор „всички говорят така“ – 
28.3% от общо 2018 а.л. На второ място е отговорът „средна, зряла възраст (35 – 50 години)“ – 
24.8%, като двата процента са сравнително близки. Съвсем близо до тези два отговора е „не 
знам, не мога да преценя“ – 23.7%. 

PRG13bALL. Какъв според Вас е човекът, който казва пишеме, четeме, ходиме, говориме: B. 
По възраст?

Frequency Percent Valid  
Percent

Cumulative 
Percent

Valid Много млад (до 25 години) 40 2,0 2,0 2,0
Млад ( 25-35 години) 196 9,7 9,7 11,7
Средна, зряла възраст (35-50 
години)

501 24,8 24,8 36,5

По-възрастен (над 50 години) 232 11,5 11,5 48,0
Всички говорят така 571 28,3 28,3 76,3
Не знам, не мога да преценя 479 23,7 23,7 100,0
Total 2018 100,0 100,0

Таблица 85
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И от таблица 85 и от графика 96 проличава, че сред повече от ¼ от анкетираните  преобладава 
мнението, че мекането не дава информация за възрастта на говорещия, защото всички гово 
рят по този начин. Възможен е и още един коментар – този отговор съдържа оценка за широ 
ка  разпространеност  на  явлението  в  наши  дни,  за  тенденцията  то  да  престане  да  носи 
информация за социално-демографските характеристики на говорещите, а това значи, че е 
започнал процес на промяна на статуса на тази речева особеност – от лингвистичен маркер,  
показателен и за контекстуалния стил, и за социалните характеристики (по концепцията на 
У. Лабов), към лингвистична променлива от типа ‘стереотип’, която не показва корелация със 
социално-демографската стратификация на обществото. Основания за подобни изводи дават 
и данните за оценките за правилността на мекането.  Ще припомним, че в част 12.2. едно  
мерното разпределение сочи, че  общо процентът на а.л.,  оценяващи мекането като непра 
вилно (от отговор 1 до 5 вкл.), е 51.3%, което значи, че на обратното мнение (от 6 до 10 вкл.) са  
48.7%, т.е. мнението на анкетираните е разделено на две почти еднакви части с преобладаване 
на положителните оценки. Тъй като анкетата е представителна, можем да прогнозираме, че и 
като цяло в обществото тези оценки за правилността и неправилността ще бъдат в подобно 
съотношение. 
И още един довод би могъл да бъде добавен. Не е малък процентът на анкетираните, които 
дават отговор „не знам“ – 23.7%.  Тези анкетирани не могат да преценят дали мекането се 
свързва с някаква възрастова група. Фактът може да се коментира в различни насоки – не мо  
гат да преценят: защото не им прави впечатление това отклонение от нормата; защото не се 
интересуват и не забелязват кой как говори; защото езиковият им усет не отделя това явление 
като особено, контрастиращо или неправилно поради широката му разпространеност и т.н.  
Следователно отказът от оценка се оказва значим, както това се наблюдава при оценките за 
локализираността на мекането (вж. тук част 13).

Графика 96

Таблица 86  съдържа едномерното  разпределение по  признака,  кодиран като  PRG13b,  т.е. 
признакът не съдържа „всички говорят така“ и „не знам“ в сравнение с  PRG13bALL.  По-
малко от половината анкетирани – 968 а.л., т.е. 48% от всички 2018 а.л., са посочили една от  
четирите оценки (много млад (до 25 години); млад (25 – 35 години); средна, зряла възраст (35 – 50  
годни); по-възрастен (над 50 години) за принадлежност към възрастова група на човека, който 
казва пишеме, четеме, ходиме, говориме. Това е нисък процент – по-малко от половината анке 
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тирани. Този факт говори, че според половината от анкетираните мекането не носи информа 
ция за възрастта на говорещия.
Сред тези, за които мекането е показателно за възрастта на говорещия, най-много са анкети 
раните, които смятат, че мекането е явление, характерно за речта на средното поколение – 
51.7% от 968 а.л. (вж. колона Valid Percent), като спрямо цялата съвкупност от 2018 анкетирани 
това са 24.8% (вж. колона  Percent). Според отговорите на анкетираните мекането не е най-
типично за речта на най-младите – 2.0% са избрали този отговор. Близки са процентите на 
анкетираните, смятащи, че мекането е най-характерно за младите от 25 до 35 години (20.2%, а 
спрямо всички анкетирани 9.7%) и за хората над 50 години (24%, а спрямо цялата съвкупност 
11.5%). 

PRG13b. Какъв според Вас е човекът, който казва пишеме, четeме, ходиме, говориме: B. По 
възраст?

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative  
Percent

Valid Много млад (до 25 години) 40 2,0 4,1 4,1
Млад (25-35 години) 196 9,7 20,2 24,3
Средна, зряла възраст (35-50 
години)

501 24,8 51,7 76,0

По-възрастен (над 50 години) 232 11,5 24,0 100,0
Total 968 48,0 100,0

Missing Всички говорят така 571 28,3
Не знам, не мога да преценя  479 23,7
Total 1050 52,0

Total 2018 100,0
Таблица 86

Данните в таблица 85 и в таблица 86 са доказателства за направения извод, че според полови  
ната лица от представителната извадка не може да се съди по мекането за възрастта на гово 
рещия или поради факта, че всички говорят така, или поради невъзможност на респонденти 
те да преценят дали мекането издава възрастта. 
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Графика 97

Графика 97 онагледява разпределението на отговорите при подсъвкупността от 968 анкетира 
ни, за които все пак мекането показва принадлежност към една от четирите възрастови гру 
пи. 

3. Езикови нагласи към идентификацията на материалния статус (жизне 
ния стандарт) по т.нар. мекане (PRG13c и PRG13cALL)

3.1. Характеристика на признаците
Признаците, които тук ще коментираме, са всъщност два (както и в части 38 и 39), тъй като 
решихме да създадем два варианта на признака ‘материален статус’, по-точно – два варианта 
на  равнищата  му.  Единият  вариант  включва  само  отговори,  които  показват  определено 
равнище на жизнен стандарт – PRG13c, а другият вариант – всички дадени отговори, вклю 
чително „всички говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“ – RG13cALL. Вторият е създа 
ден чрез опцията  трансформация на признак, която съществува в SPSS. И двата варианта са 
показателни за изследването на езиковите нагласи.  

3.2. Едномерни разпределения 
От всички 2018 анкетирани повече от половината – 1048 а.л. (51.9%), не смятат, че мекането е 
индикатор, по който може да се определи материалното положение на говорещия. Фактът е 
показателен за стратифициращата сила на мекането във връзка с  жизнения стандарт. По-
голямата част от тези 1048 респонденти – 589 души, посочват, че не могат да преценят дали 
мекането издава някакви характеристики на материалния статус. Спрямо цялата съвкупност 
от 2018 анкетирани това са 29.2% (вж. таблица 87). Процентът на тези, които смятат, че всички 
мекат, е 22.7% (459 а.л.). И за тази група може да се каже, че мекането не е показателно за  
жизнения стандарт, щом е характерно за всички.
Впечатление прави обаче фактът, че почти еднакъв брой са анкетираните, които не могат да  
преценят дали мекането издава материалното положение (589 а.л. – 29.2% от всички анкетира 
ни), и тези, според които мекането идентифицира говорещия като част от хората със среден 
материален статус (579 а.л. – 28.7%) (вж. таблица 87). 

PRG13cALL. Какъв според Вас е човекът,който казва пишеме, четeме, ходиме, говориме: C. 
По материален статус, жизнен стандарт.

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid Много под средното ниво у 
нас

56 2,8 2,8 2,8

Малко под средното ниво 168 8,3 8,3 11,1
На средното ниво 579 28,7 28,7 39,8
Малко над средното ниво 133 6,6 6,6 46,4
Много над средното ниво 34 1,7 1,7 48,1
Всички говорят така 459 22,7 22,7 70,8
Не знам, не мога да преценя 589 29,2 29,2 100,0
Total 2018 100,0 100,0

Таблица 87
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Графика 98 превръща процентите от таблица 87 в наблюдаеми сравнения. Става ясно, че спо 
ред анкетираните мекането не е най-типично нито за много бедните (2.8% от отговорите), 
нито за най-богатите (1.7%). То е сравнително най-характерно за речта на средната по мате  
риален статус прослойка в обществото.  В това убеждава сумираният процент от отговори 
„малко под средното ниво“, „на средното ниво“ и „малко над средното ниво“ – общо 37%.  

Графика 98

Ако вземем признака PRG13c с равнищата: много под средното ниво у нас, малко под средното 
ниво,  на средното ниво,  малко нас средното ниво,  много над средното ниво (вж. таблица 88), 
отново установяваме, че сред анкетираните, посочили мекането като диагностично за мате 
риалния статус на говорещия, най-много са онези, според чиито оценки мекането е показа 
телно за индивидите,  принадлежащи към средното ниво (59.7% от колона  Valid Percent на 
таблица 88). 

PRG13c. Какъв според Вас е човекът, който казва пишеме, четeме, ходиме, говориме: C. По 
материален статус, жизнен стандарт?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid Много под средното ниво у 
нас

56 2,8 5,7 5,7

Малко под средното ниво 168 8,3 17,3 23,1
На средно ниво 579 28,7 59,7 82,8
Малко над средното ниво 133 6,6 13,7 96,5
Много над средното ниво 34 1,7 3,5 100,0
Total 970 48,1 100,0

Missing Всички говорят така 459 22,7
Не знам, не мога да преценя589 29,2
Total 1048 51,9

Total 2018 100,0
Таблица 88
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Графика 98 онагледява процентните съотношения между нагласите за жизнения стандарт на 
хората, които допускат в речта си форми като пишеме, четеме, ходиме, говориме. Необходимо е 
да  уточним,  че  в  това  изследване  материалният  статус  (жизненият  стандарт)  не  е  едно-
еднозначно свързан с класовата принадлежност, т.е. не можем да кажем, че среден материа 
лен статус у нас означава принадлежност към средната класа. Към подобно твърдение ни на 
сочват изследвания с теоретична и със  статистикоикономическа насоченост (вж. напр. Дай 
нов 2005). Нивото на доходите, материалното благосъстояние не са единствената, нито най-
важната или идентифициращата характеристика на средната класа. Поради това средното ма 
териално положение е по-широко понятие отколкото средната класа. 
 

Графика 99

Графика 99 представя разпределението на отговорите на онези анкетирани, които смятат, че 
мекането носи информация за материалната стратификация в обществото. 
От едномерните разпределения по признак RG13c и по признак RG13cALL могат да се изве 
дат следните изводи:
 –  малко повече от половината анкетирани  (51.9%)  не смятат, че по мекането може да се 
идентифицира материалният статус на говорещия било защото не могат да преценят, било 
защото мислят, че всички хора говорят така;
–   сред  другата  част  от  съвкупността  доминира  виждането,  че  мекането  издава  при 
надлежност към прослойката със средно и около средно ниво на жизнен стандарт. Това мне 
ние споделят 43.6% от всички анкетирани лица.

4. Езикови нагласи към идентификацията на образованието по глаголни 
форми с твърда вм. мека съгласна пред окончанието за 1 л. ед.ч. и 3 л. 
мн.ч. в сегашно време (PRG14а и PRG14аALL)

4.1. Характеристика на признаците
Въпросът, кодиран с PRG14a, е от типа многовариантен. От анкетираните се очаква да оценят 
дали допускането в речта на некодифицирани глаголни форми с твърда вм. мека съгласна 
пред окончанието за сегашно време дава информация за стратификацията в обществото спо 
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ред степента на завършено образование. Признакът в случая е качествен подредим, а негови 
те равнища могат да се видят на таблица 89. Те формират ординална скала.
 Чрез опцията „трансформация на признак“ в програмата SPSS от признака,  кодиран като 
PRG14a, създадохме признак RG14aALL,  който съдържа повече равнища – към равнищата 
на PRG14a са  добавени  „всички говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“. Равнищата на 
новосъздадения признак могат да се видят на таблица 90. Новият признак е качествен не 
подредим, въпросът е многовариантен, а скалата е номинална. 

4.2. Едномерни разпределения
Разпределението в проценти според признака образование, имащ равнища високо образован,  
средно образован, ниско образован и съвсем необразован, може да бъде видяно на таблица 89. От 
нея става ясно, че 66.2% от далите оценка за степента на образованост на допускащия в речта 
си форми като вървъ, спъ, вървът, спът (а това са 1393 а.л.) смятат, че тази речева особеност 
издава  ниска  степен на  образованост,  21.9% а.л.  –  средна степен на  образованост,  11.1% – 
пълна необразованост и едва 0.8% – висока степен на образованост (вж. колона Valid Percent). 

PRG14a. А какъв според Вас е човекът, който казва вървъ, спъ, вървът, спът:  А. По 
образование?

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid Високо образован       11 ,5 ,8 ,8
Средно образован        305 15,1 21,9 22,7
Ниско образован       922 45,7 66,2 88,9
Съвсем необразован       155 7,7 11,1 100,0
Total 1393 69,0 100,0

Missing Всички говорят така        206 10,2
Не знам, не мога да преценя 420 20,8
Total 625 31,0

Total 2018 100,0
Таблица 89

Ако сравним оценките на анкетираните за възможността по мекането (вж. таблица 84 в част 
1.2.  от Втора част  на настоящата глава)  и по сегашни глаголни форми с твърда вм.  мека 
съгласна пред окончанието (вж. тук таблица 89) да се идентифицира степента на образова 
нието на говорещия, можем да направим следните наблюдения и обобщения:
– при мекането 60.1% от анкетираните избират една от четирите оценки за степента на обра 
зованост срещу 69% при затвърдяването на съгласната в сегашни глаголни форми;
–  при въпроса,  отнасящ се до сегашни глаголни форми с твърда вм. мека съгласна пред 
окончанието по-голям процент анкетирани се консолидират около една оценка за степен на 
образованост (66.2% за ниска степен на образованост) в сравнение с мекането (52,8% за средна 
степен на образованост);
– според оценките на анкетираните мекането е сравнително най-характерно за речта на хора 
та със средна степен на образование, а депалатализираните сегашни форми – за речта на 
ниско образованите. Това говори, че анкетираните смятат глаголните форми с твърда вм. 
мека съгласна в 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч., сег. вр. за по-силно стратифицираща речева осо 
беност в сравнение с мекането. Появата на форми като вървъ, спъ, вървът, спът има по-
голяма статусопонижаваща сила отколкото мекането.
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На граф. 100 е онагледено процентното разпределение на отговорите на анкетираните без по 
сочилите „не знам“.

Графика 100

От таблица 90 става ясно, че 10.2% от анкетираните смятат, че „всички говорят така“, а 20.8% не 
могат да преценят дали формите вървъ, спъ, вървът, спът са показателни за образованието на 
говорещия. В таблица 89 тези два случая са вписани като Missing. Общо 1393-ма анкетирани, 
т.е.  69%,  смятат,  че по това речево явление може да се съди за нивото на образованост. В 
сравнение с мекането, за което общо 39.9% от анкетираните дават отговор „всички говорят 
така“ и „не знам, не мога да преценя“, тук процентът е доста по-нисък – 20.8%. Разликата идва 
от различието в процентите анкетирани, дали отговор „всички говорят така“: при мекането 
той е 20.1%, а при презентните форми с твърда вм. мека съгласна пред окончанието – 10.2%, 
т.е. наполовина по-малък е. И при двете речеви явления процентът на отговорите „не знам“ е 
почти еднакъв – 19.8% и 20.8%.
 Ще потърсим обяснение за тези различия в процента на отговорите „всички говорят така“,  
дадени на въпроса за оценка на неправилността на двете речеви особености. Ако сравним 
разпределението на оценките за мекането (част 11) по признака ‘неправилност’ (т.е. по сумата 
от оценки 6, 7, 8, 9 и 10) и на затвърдяването на съгласната в сегашно време (част 17) по съ  
щия признак,  ще стане ясно,  че съотношението е 48.7% :  96.3%.  Мекането се оценява като 
неправилно от два пъти по-малко анкетирани в сравнение с непалаталността на съгласната в 
края на основата на сегашни глаголни форми от ІІ спр. Естествена последица от това е по-
големият процент анкетирани, които мислят, че всички употребяват форми като пишеме, че 
теме, говориме (20.1%), в сраднение с процента респонденти, избрали същия отговор за форми 
от типа вървъ, спъ, вървът, спът (10.2%). 
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PRG14aALL. А какъв според Вас е човекът, който казва вървъ, спъ, вървът, спът: А. По 
образование?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid Високо образован 11 ,5 ,5 ,5
Средно образован 305 15,1 15,1 15,6
Ниско образован 922 45,7 45,7 61,3
Съвсем необразован 155 7,7 7,7 69,0
Всички говорят така 206 10,2 10,2 79,2
Не знам, не мога да 
преценя

420 20,8 20,8 100,0

Total 2018 100,0 100,0

Таблица 90

Графика 101 онагледява процентите, нанесени на таблица 90, а това е разпределението по 
признака, кодиран като PRG14aALL. В неговите равнища са включени и отговорите „всички 
говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“. Те са значими за настоящото проучване, защо 
то също представляват отношение към изселваните речеви явления.
От цялата съвкупност анкетирани (2018 души) най-много са онези, които смятат, че сегашни 
те глаголни форми с твърда вм. мека съгласна са характерни за ниско образованите (45.7%),  
след тях се нареждат отговорилите „не знам, не мога да преценя“ – 20.8%, после е отговорът 
„средно  образован“  –  15.12%,  след  това  „всички  говорят  така“  –  10.19%,  след  тях  „съвсем 
необразован“ – 7.66%, а накрая „високо образован“ – 0.53%. Тези проценти напълно подкрепят 
обобщенията, които направихме и при анализите на резултатите за PRG14a.

Графика 101
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5. Езикови нагласи към идентификацията на възрастта по глаголни 
форми с твърда вм. мека съгласна пред окончанието за 1 л. ед.ч. и 3 л. 
мн.ч. в сегашно време (PRG14b и PRG14bALL)

5.1. Характеристика на признаците
Въпросът, кодиран с  PRG14b, също е по от типа многовариантен.  Анкетираните трябва да 
преценят дали допускането в речта на некодифицирани глаголни форми с твърда вместо 
мека съгласна пред окончанието за сегашно време носи информация за възрастта на говоре 
щия. Скалата е ординална, признакът е качествен подредим, а неговите равнища могат да се 
видят на таблица 91.
 Чрез опцията на SPSS за трансформация на признак създадохме от PRG14b новия признак 
RG14bALL,  който  съдържа  повече  равнища  –  към  равнищата  на  PRG14b  са  добавени 
„всички говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“. Равнищата на новополучения признак 
RG14bALL могат да се видят на таблица 92. Новият признак е качествен неподредим, въпро 
сът е многовариантен, а скалата е номинална. 

5.2. Едномерни разпределения
От 2018 респонденти малко над половината – 52.7% (1063-ма анкетирани), смятат, че формите 
от типа вървъ, спъ, вървът, спът са показателни за принадлежността на говорещия към ня 
каква възрастова група. Интересен факт е, че сред тези 1063 души 52.1% оценяват това право 
говорно отклонение като типично за речта на по-възрастните хора (над 50 години) (вж. коло 
на Valid Percent на таблица 91). Два пъти по-малко от тях са анкетираните, посочващи, че това 
правоговорно отклонение характеризира  най-вече речта на средното поколение – 27.7%. От 
тях пък два пъти по-малко са тези, за които депалатализираните глаголни форми са иденти 
фициращ маркер за речта на младите от 25 до 35 години. Само 7.7% смятат вървъ, спъ, вървът, 
спът за издаващи принадлежност към групата до 25 години. 

PRG14b. А какъв според Вас е човекът, който казва вървъ, спъ, вървът, спът:  B. По възраст?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Много млад (до 25 години) 82 4,1 7,7 7,7
Млад (25-35 години) 133 6,6 12,5 20,2
Средна, зряла възраст (35-50 
години)

295 14,6 27,7 47,9

По-възрастен (над 50 години) 553 27,4 52,1 100,0
Total 1063 52,7 100,0

Missing Всички говорят така 350 17,4
Не знам, не мога да преценя  605 30,0
Total 955 47,3

Total 2018 100,0
Таблица 91

Ако сравним данните за идентифицирането на възрастта по мекането (вж. графика 86) и по 
презентните форми с твърда вм. мека съгласна (вж. графика 92), ще установим, че:
–  и при двете речеви явления около 52% от посочилите възможност за идентифициране на 
възрастта се консолидират около една възрастова група;
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– според езиковите нагласи на анкетираните мекането издава по-скоро принадлежност към 
средното по възраст поколение, а презентните форми с твърда вм. мека съгласна в края на 
основата – за по-възрастното поколение (над 50 години).
Тези данни дават основание да се направи извод, че мекането, което се оценява като непра 
вилно само от  48.7% (вж. в ІІ  глава, Първа част,  таблица 29 и графика 33), се явява според 
нагласите на анкетираните типично за речта на икономически най-активното поколение в 
обществото, а описаният случай на поява на твърда вм. мека съгласна в края на презентната 
основа,  неправилно явление според  96.3% (вж.  таблица 41  и графика 45  от  Първа част  на 
настоящата глава),  се  възприема като идентифициращ маркер  за принадлежност към по-
възрастното поколение. 
В социолингвистичните изследвания възрастта винаги е отчитана като важен демографски 
признак, с който речта на говорещите се намира в определени връзки. Един тип изследвания, 
посветени на тези връзки, са насочени към т.нар. възрастово предпочитани (age-preferential)  
речеви особености.  Тези проучвания съдържат емпирични доказателства за тезата,  че по-
малко престижните речеви форми по-често се използват от по-младите и от по-възрастните в 
обществото, докато средното поколение употребява престижните варианти относително по-
често (вж.  напр.  Чешър 1987:  761–762).  Този факт е  свързан с  ценностната  ориентация на 
отделните генерации по отношение на езика.  Икономически основното поколение – най-
активното в професионален план, е по-силно подложено под натиска да се придържа към 
езиковия стандарт (книжовния език). Поради тази причина явно нагласите на анкетираните 
към речевите явления, които са по-силно маркирани като неправилни, се приписват като ти 
пични не толкова на средната, зрялата възраст, а на по-възрастното поколение в обществото. 
Това личи от съпоставката на граф. 102 и граф. 95. Пак ще подчертаем, че това са нагласите на  
анкетираните, а не реалното положение в устната комуникация. Особено важно е да се дока 
же дали тези нагласи отговарят на действителното разпространение на мекането и описаната 
депалатализация в речта на българите. Екипът по проекта разполага с транскрибирани запи 
си на устна комуникация и работи върху описание на фактическото положение и на тези 
правоговорни отклонения. Резултатите ще бъдат публикувани в специално издание.

Графика 102 
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Графика 97

Таблица 92 и графика 103 съдържат данни за признака ‘възраст’,  като са взети предвид и 
отговорите „всички говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“. 30% от всички респонденти 
не могат да преценят към каква възрастова група би могъл да принадлежи човекът, който 
казва спъ, вървъ. Общо 17.4% мислят, че всички говорят така. 

PRG14bALL. А какъв според Вас е човекът, който казва вървъ, спъ, вървът, спът: B. По 
възраст?

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid Много млад (до 25 години) 82 4,1 4,1 4,1
Млад (25-35 години) 133 6,6 6,6 10,6
Средна, зряла възраст (35-50 
години)

295 14,6 14,6 25,2

По-възрастен (над 50 години) 553 27,4 27,4 52,7
Всички говорят така 350 17,4 17,4 70,0
Не знам, не мога да преценя 605 30,0 30,0 100,0
Total 2018 100,0 100,0

Таблица 92

На граф. 103 ясно се вижда, че почти еднакъв е процентът на отговарящите „не знам“ и про  
центът на смятащите, че по този тип речево явление може да се предположи принадлежност 
към по-възрастното поколение в обществото. От нея още става ясно, че няма ясно домини 
ращ отговор. Могат да се посочат някои тенденции, които са резултат от обобщаване на ня  
колко отговора. Ако обединим отговорилите „не знам“ + и избралите „всички говорят така“,  
ще се получат 47.4%  респонденти, които не мислят, че има възможност за идентификация на 
възрастта по депалатализираните сегашни форми. Останалата част – 52.6% от всички а.л., се 
поделя също почти на две: половината от тях смятат, че посоченото речево явление е ти 
пично за речта на по-възрастното поколение, а другата половина е обединение на проценти 
те респонденти, посочили много младото и младото поколение за основни носители на тази 
речева особеност.
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Графика 103

6. Езикови нагласи към идентификацията на материалния статус (жизне 
ния стандарт) по глаголни форми с твърда вм. мека съгласна пред оконча 
нието за 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч., сегашно време (PRG14c и PRG14cALL)

6.1. Характеристика на признаците
Въпросът, кодиран с  PRG14c, също е по от типа многовариантен.  Анкетираните трябва да 
оценят дали форми от типа вървъ, спъ, вървът, спът са показателни за материалния статус на 
говорещия. Скалата е ординална, признакът е качествен подредим, а неговите равнища могат 
да се видят на Таблица 83.
Чрез опцията на  SPSS за трансформация на признак  от  PRG14c създадохме нов  признак 
RG14cALL,  който  съдържа  повече  равнища  –  към  равнищата  на  PRG14c  са   добавени 
„всички говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“. Те могат да се видят на Таблица 84. Но 
вият признак е качествен неподредим, въпросът е многовариантен, а скалата е номинална. 

6.2. Едномерни разпределения
Таблица 93 представя разпределенията по признака ‘материален статус,  жизнен стандарт’, 
имащ равнища:  много под средното ниво у нас, малко под средното ниво, на средното ниво,  
малко над средното ниво, много над средното ниво. Като Missing са определени „всички говорят 
така“ и „не знам, не мога да преценя“. 
Половината от анкетираните (1014 а.л. – 50.3%) дават отговори, които показват, че смятат този 
тип депалатализация за идентифицираща материалния статус на говорещия. Показателно е, 
че много близки са процентите на избралите отговор „малко под средното ниво“ – 38.2% в ко 
лона Valid Percent от таблица 93, и „на средно ниво“ – 36.1%. Според оценките на анкетирани 
те този, който казва вървъ, спъ, вървът, спът, не е нито малко над средното ниво (4.2%), нито 
много над средното ниво (1.8%). Общо 74.3% от 1014 а.л. (сума от двата отговора в колона Valid 
Percent),  смятат,  че  човекът,  който  допуска  в  речта  си  подобни форми,  принадлежи към 
средното и малко под средното ниво на жизнен стандарт у нас. Спрямо цялата съвкупност от 
2018 анкетирани тези две групи съставляват общо 37.3% (сума от двата отговора в колона 
Percent). Тази стойност може да се коментира по-популярно така: говорещият, който казва 
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вървъ, спъ, вървът, спът, е оценяван от всеки трети от анкетираните като принадлежащ към 
средното или малко под средното ниво по материален статус. По тази речева особеност спо 
ред езиковите нагласи на анкетираните говорещият човек не се идентифицира като мате 
риално над средното или много над средното ниво.

PRG14c. А какъв според Вас е човекът, който казва вървъ, спъ, вървът, спът: C. По 
материален статус, жизнен стандарт?

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid Много под средното ниво у 
нас

200 9,9 19,8 19,8

Малко под средното ниво 387 19,2 38,2 57,9
На средно ниво 366 18,1 36,1 94,0
Малко над средното ниво 42 2,1 4,2 98,2
Много над средното ниво 18 ,9 1,8 100,0
Total 1014 50,3 100,0

Missing Всички говорят така 282 14,0
Не знам, не мога да преценя 722 35,8
Total 1004 49,7

Total 2018 100,0
Таблица 93  

Графика 104 представлява хистограма, на която освен разпределението на оценките по този 
признак е нанесена и кривата на нормалното разпределение. Липсва ясна доминация на една 
нагласа, но е видна тенденцията, че човекът, който депалатализира съгласната в сегашни гла 
голни форми, принадлежи към средното и малко под средното ниво на жизнен стандарт. 

Графика 104  
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Разпределението на всички възможни отговори на въпрос 14с е нанесено на таблица 94. Най-
голяма е групата на анкетираните, които не могат да преценят дали по форми от типа вървъ,  
вървът може да се съди за жизнения стандарт на говорещия – 722 а.л. (35.8% от всички анке 
тирани). Това е немалък процент, който доказва, че за почти 36% от всички респонденти не  
кодифицираните презентни форми с твърда вм. мека съгласна пред окончанието нямат сила 
та на стратифициращ маркер. Причината не може да бъде извлечена от този въпрос, можем 
да я предполагаме. 
Отговор „всички говорят така“ е избран от 14% от всички анкетирани. Ако съберем проценти 
те „всички говорят така“ и „не знам“, се получават 49.8% а.л., за които този тип затвърдяване 
на  съгласната  не  е  диагностичен  за  принадлежност  към  някаква  прослойка  по  жизнен 
стандарт. А това са почти половината от анкетираните. Ясно е, че форми от типа вървъ, спъ,  
вървът, спът не са силен идентификационен показател за материалния статус на говорещия.
Ако сравним горните  данни с  данните  за  мекането  като  признак,  диагностичен за  мате 
риалния статус, установяваме, че 51.9% (сума от отговори „всички говорят така“ и „не знам“) 
смятат, че по мекането не може да се идентифицира материалният статус на говорещия било 
защото  не  могат  да  преценят,  било  защото  мислят,  че  всички  хора  говорят  така.  При 
затвърдяването на съгласната в сегашни глаголни форми процентът е 49.8%, т.е. процентите 
са близки, което говори, че и двете речеви особености според половината анкетирани не са  
явления, по които категорично може да се съди за материалното положение на говорещия. 

PRG14cALL. А какъв според Вас е човекът, който казва вървъ, спъ, вървът, спът: C. По 
материален статус, жизнен стандарт?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Много под средното ниво у 
нас

200 9,9 9,9 9,9

Малко под средното ниво 387 19,2 19,2 29,1
На средното ниво 366 18,1 18,1 47,2
Малко под средното ниво 42 2,1 2,1 49,3
Много под средното ниво 18 ,9 ,9 50,3
Всички говорят така 282 14,0 14,0 64,2
Не знам, не мога да преценя 722 35,8 35,8 100,0
Total 2018 100,0 100,0

Таблица 94   

Графика  105  онагледява  процентните  отношения  между  отделните  отговори  и  подкрепя 
направените дотук обобщения и изводи. Сравнението между Графика 77 и графика 105 94 
дава възможност за наблюдения относно разпределението на отговорите за идентифицира 
щата сила на мекането и на депалатализацията във форми на сегашно време за жизнения 
стандарт на говорещия. 
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Графика 105

7. Езикови нагласи към идентификацията на образованието по премета 
на ударението в аористни глаголни форми (PRG15а и PRG15аALL)

7.1. Характеристика на признаците
С PRG15a е кодиран въпрос от типа многовариантен, на който анкетираните трябва да пре 
ценят дали допускането в речта на некодифицирани аористни глаголни форми с премет на 
ударението (както аористни глаголи, така и аористни причастия – префигирани и непрефи 
гирани) дава информация за стратификацията в обществото според степента на образование. 
Признакът е качествен подредим, скалата е ординална, а равнищата на признака могат да се 
видят на таблица 95, където с Missing са означени далите отговор „всички говорят така“ и „не 
знам“.
 Чрез опцията на SPSS трансформация на признак PRG15a създадохме признак RG15aALL, 
който съдържа две равнища повече:  „всички говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“. 
Едномерните  разпределения  по  него  са  представени в  таблица  96.  Новият  признак  е  ка 
чествен неподредим, въпросът е многовариантен, а скалата е номинална. Този признак също 
е важен за настоящото изследване, защото дава информация за анкетираните, които не смя 
тат, че по това явление мое да се идентифицира образованието на говорещия.

7.2. Едномерни разпределения
Разпределението на отговорите на анкетираните (в проценти) според признака ‘образование’ 
с равнища високо образован, средно образован, ниско образован и съвсем необразован е нанесено 
на таблица 95. От нея става ясно, че 64.3% са избрали някоя от четирите оценки за степента на  
образованост на допускащия в речта си форми като  говорùх, говорùл, направùх, направùхме. 
Това означава, че за тези а.л. посоченото явление е диагностично за образоваността на гово 
рещия. Останалите анкетирани – 35.7%, представляват сума от отговорилите „всички говорят 
така“ и „не знам“. 
Тези 64.3% (1298 а.л.) вземаме като отделна съвкупност – можем да я наречем „анкетирани, за 
които преметът на ударението в аористни форми е диагностичен за нивото на образованост 
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на говорещия“. В рамките на тази съвкупност можем да разграничим следните групи, чието 
процентно съотношение е нанесено в колона Valid Percent от таблица 95:
– 56.9% а.л. смятат, че тази речева особеност издава средна степен на образованост, 
– 28.4% а.л. – ниска степен на образованост, 
– 12.8% – висока степен на образованост,
– едва 2% – липса на образованост.
Тези статистически данни говорят, че преметът на ударението в аористните форми е явление,  
което характеризира речта на средно и ниско образованите (общо 85.3% като сума от 56.9% за 
средно образован и 28.4% за ниско образован). Спрямо цялата общност от 2018 души тези два 
отговора съставляват общо 54.9%. Иначе казано, ако употребявате форми като  говорùх, го 
ворùл, направùх, направùх, всеки втори анкетиран ще ви оцени като средно или ниско 
образован. Става ясно, че появата в речта на това отклонение от нормата има статусопонижа 
ваща сила, що се отнася до образованието, което анкетираните приписват на говорещия.

PRG15a. Какъв според Вас е човекът, който казва говорùх, говорùл, направùх, направùхме: А.  
По образование?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid Високо образован       166 8,2 12,8 12,8
Средно образован        738 36,6 56,9 69,7
Ниско образован       369 18,3 28,4 98,0
Съвсем необразован       25 1,3 2,0 100,0
Total 1298 64,3 100,0

Missing Всички говорят така        308 15,2
Не знам, не мога да 
преценя  

412 20,4

Total 720 35,7
Total 2018 100,0
Таблица 95

Графика 106 представлява хистограма,  на която са нанесени разпределенията по четирите 
равнища на  признака  Данни за  статистическите  коефициенти на  разпределението  се  съ 
държат в дясната горна част. 
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Графика 106

Ако се формира нов признак, обхващащ всички дадени отговори (вж. таблица 96), става ясно, 
че  най-многобройни  са  оценките,  според  които  човекът,  който  казва  говорùх,  говорùл, 
направùх, направùхме, е средно образован – 36.6%. Следва групата от отговорили „не знам“ 
– 20.4%, „ниско образован“ – 18.3%, „всички говорят така“ – 15.2%, „високо образован“ – 8.2% и 
„съвсем необразован“ – 1.3%. Иначе казано, ако някой казва  говорùх, говорùл, направùх, 
направùхме, то една трета от анкетираните ще го оценят като средно образован, а малко по 
вече от 1/5 – като ниско образован. Друга една пета няма да могат да преценят какъв е говоре 
щият по образование, една шеста ще кажат, че всички говорят така.

PRG15aALL. Какъв според Вас е човекът, който казва говорùх, говорùл, направùх, 
направùхме: А. По образование?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid Високо образован 166 8,2 8,2 8,2
Средно образован 738 36,6 36,6 44,8
Ниско образован 369 18,3 18,3 63,1
Съвсем необразован 25 1,3 1,3 64,3
Всички говорят така 308 15,2 15,2 79,6
Не знам, не мога да 
преценя

412 20,4 20,4 100,0

Total 2018 100,0 100,0
Таблица 96

Процентите в таблица 96 са онагледени на графика 107, която е необходима и при сравнение 
то между отговорите на анкетираните доколко по три избрани от нас речеви явления може да 
бъде идентифицирано образованието на говорещия. 
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Графика 107

8. Езикови нагласи към идентификацията на възрастта по премета на уда 
рението в аористни глаголни форми (PRG15b и PRG15bALL)

8.1. Характеристика на признаците
Въпросът, кодиран с PRG15b, както и предходните въпроси, е от типа многовариантен. Той 
гласи: „Какъв е човекът, който казва говорùх, говорùл, направùх, направùхме, по възраст?“ Избо 
рът е между следните отговори:  високо образован, средно образован, ниско образован, напълно  
необразован.  Отговорите на анкетираните показват дали, а при положителен отговор – до 
колко, допускането в речта на некодифицирани аористни глаголни форми с премет на ударе 
нието носи информация за възрастта на говорещия. Скалата е ординална, признакът е ка 
чествен подредим, а неговите равнища могат да се видят на Таблица 87.
 Чрез опцията на SPSS за трансформация на признак от  PRG15b създадохме нов признак 
RG15bALL,  който  съдържа  повече  равнища  –  към  равнищата  на  PRG15b  са   добавени 
„всички говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“. Те могат да се видят на Таблица 88. Но 
вият признак е качествен неподредим, въпросът е многовариантен, а скалата е номинална. 

8.2. Едномерни разпределения
От 2018 анкетирани 52.4% (1057 а.л.) са избрали някое от равнищата на признака ‘възраст’, а 
останалите 47.6% са отговорили „всички говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“ (22.9% + 
24.7%). На таблица 97 тези два отговора са записани като Missing. Сред съвкупността от 1057 
анкетирани се наблюдава следното разпределение на отговорите, намиращо се в колона Valid 
Percent). Най-много анкетирани от тази съвкупност (53.1%) смятат, че по форми като говорùх,  
говорùл,  направùх,  направùхме говорещият  може  да  бъде  причислен  към  средната,  зряла 
възраст (35 – 50 години). 23% от тези 1057 анкетирани причисляват човека, в чиято реч се поя 
вяват описаните форми, към младото поколение между 25 и 35 години, 19.6% – към поколе 
нието над 50 години, а най-малко (3.6%) – към най-младите до 25 години. 
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PRG15b. Какъв според Вас е човекът, който казва говорùх, говорùл, направùх, направùхме: B.  
По възраст?

Frequency Percent Valid  
Percent

Cumulative 
Percent

Valid Много млад (до 25 години) 38 1,9 3,6 3,6
Млад (25-35 години) 251 12,4 23,7 27,3
Средна, зряла възраст (35-50 
години)

561 27,8 53,1 80,4

По-възрастен (над 50 години) 207 10,3 19,6 100,0
Total 1057 52,4 100,0

Missing Всички говорят така 463 22,9
Не знам, не мога да преценя  498 24,7
Total 961 47,6

Total 2018 100,0

Таблица 97

Графика  108  представлява  хистограма  на  разпределението  на  отговорите  по  признака 
‘възраст’ на употребяващия форми като  говорùх, говорùл, направùх, направùхме.  В нея не са 
отчетени далите отговори „не знам“ и „всички говорят така“. 

Графика 108

На таблица 98 е нанесено разпределението на отговорите, като в него са включени и отговори 
„всички говорят така“ и „не знам“. Тези два отговора са избрани от приблизително еднакъв 
брой анкетирани: 463 анкетирани (22.9%) – „всички говорят така“, и 498 а.л. (24.7%) – „не знам, 
не мога да преценя“. Общо те представляват 47.6% от всички анкетирани. Сумираме ги, защо 
то и за двете групи употребените форми  говорùх, говорùл, направùх, направùхме не дават осно 
вание да се определи възрастта на говорещия.
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PRG15bALL. Какъв според Вас е човекът, който казва говорùх, говорùл, направùх, 
направùхме: B. По възраст?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Много млад (до 25 години) 38 1,9 1,9 1,9
Млад (25-35 години) 251 12,4 12,4 14,3
Средна, зряла възраст (35-50 
години)

561 27,8 27,8 42,1

По-възрастен (над 50 
години)

207 10,3 10,3 52,4

Всички говорят така 463 22,9 22,9 75,3
Не знам, не мога да преценя 498 24,7 24,7 100,0
Total 2018 100,0 100,0

Таблица 98

Графика 109 онагледява тези процентни съотношения, освен това тя е необходима, за да се 
сравнят езиковите нагласи към идентифициращата сила по отношение на възрастта на гово 
рещия на трите изследвани високочестотни речеви явления. Данните от тази графика дават 
отговор  на  въпросите  колко  са  респондентите,  които  смятат,  че  този  маркер  не  носи 
информация за възрастта на говорещия, защото не могат да преценят или защото явлението 
е много широко разпространено, и колко са тези, които откриват подобна идентифицираща 
функция. Трябва да подчертаем, че този въпрос не дава отговор на въпроса кои и с какви де 
мографски  характеристики  са  избралите  една  или  друга  оценка,  а  също  дали  тази  со 
циално-демографски характеристики са въздействали върху избора на отговор, т.е. детерми 
нирали са  нагласите на респондентите. Подобни данни и анализи се съдържат в следващата 
глава.

Графика 109

 Като обобщение може да се каже, че ако някой употреби форми от типа  говорùх, говорùл,  
направùх,  направùхме,  ¼  от анкетиралите биха казали,  че всички говорят така,  малко по-
малко от ¼ ще отговорят, че не могат да преценят на каква възраст е този човек, а малко пове  
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че от ¼ ще посочат, че говорещият е на средна възраст. Почти по 1/8 ще решат, че говорещият 
е млад или че говорещият е над 50 години. Явно по тези форми според нагласите на анкети 
раните не може категорично да се определи възрастта на говорещия. 

9. Езикови нагласи към идентификацията на материалния статус (жизне 
ния стандарт) по премета на ударението в аористни глаголни форми 
(PRG15c и PRG15cALL)

9.1. Характеристика на признаците
Въпросът, кодиран с  PRG15c,  изисква от анкетираните да преценят какъв е материалният 
статус (жизненият стандарт) на човека,  който казва  говорùх,  говорùл, направùх,  направùхме. 
Въпросът е многовариантен по тип. Скалата е ординална, признакът е качествен подредим, а 
неговите равнища могат да се видят на таблица 99.
 Чрез опцията на SPSS за трансформация на признак от  PRG15c създадохме нов признак 
RG15cALL, който съдържа повече равнища – към равнищата на PRG15c са добавени „всички 
говорят така“ и „не знам, не мога да преценя“. Равнищата на новосъздадения признак могат 
да се видят на таблица 100. Новият признак е качествен неподредим, въпросът е многова 
риантен, а скалата е номинална. 

9.2. Едномерни разпределения
Разпределението на отговорите според признака жизнен стандарт на човека, който казва го 
ворùх, говорùл, направùх, направùхме, е нанесено на таблица 89. То е направено на база 1022 
анкетирани, защото останалите 997 а.л. (49.4%) са кодирани като Missing, защото са дали отго 
вори „всички говорят така“ или „не знам“. По този признак най-голяма е групата на анкетира 
ните, според която употребата на аористни форми с премет на ударението е показателна за 
хората, които имат средно ниво на жизнен стандарт – 65.9% (в колона Valid Percent). Спрямо 
всички анкетирани те съставляват 33.4% (вж. колона Percent). 
Нека сумираме процентите  а.л.,  избрали отговори „малко под средното ниво“,  „на средно 
ниво“, „малко над средното ниво“ – получават се 92.4% от 1022-ма анкетирани (без „не знам“ и 
„всички говорят така“).  Към цялата общност от 2018 анкетирани тези три групи обхващат 
46.8% а.л. Този процент сочи, че ако някой употреби  говорùх, говорùл, направùх, направùхме, 
малко по-малко от половината анкетирани биха го идентифицирали като човек, имащ мате 
риален статус около средното ниво. 

Littera et Lingua Series Dissertationes 4, 2013 | 173



ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ И ВАРИАНТНОСТТА В УСТНАТА РЕЧ

PRG15c. Какъв според Вас е човекът, който казва говорùх, говорùл, направùх, направùхме: C.  
По материален статус, жизнен стандарт?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
Percent

Valid Много под средното ниво 
у нас 

48 2,4 4,7 4,7

Малко под средното ниво  176 8,7 17,2 21,9
На средно ниво         674 33,4 65,9 87,8
Малко над средното ниво   95 4,7 9,3 97,1
Много над средното ниво   29 1,4 2,9 100,0
Total 1022 50,6 100,0

Missing Всички говорят така         369 18,3
Не знам, не мога да 
преценя   

628 31,1

Total 996 49,4
Total 2018 100,0

Таблица 99

От граф. 110 се вижда, че преобладават значително анкетираните, избрали отговор 3 – говоре 
щият, който употребява форми от типа на говорùх, говорùл, направùх, направùхме, принадлежи 
към прослойката със средно ниво на жизнен стандарт. Припомняме отново, че това се прави 
на база 1022-ма анкетирани, т.е. без далите отговори „не знам, не мога да преценя“ и „всички 
говорят така“.

Графика 110

Таблица 100 съдържа разпределението на отговорите по признак PRG15cALL. От нея личи, 
че почти еднакъв процент са анкетираните, които не могат да преценят дали по форми от 
типа говорùх, говорùл, направùх, направùхме може да бъде определен материалният статус на 
говорещия (31.1%), и анкетираните, които мислят, че той принадлежи към прослойката със 
средно ниво на жизнен стандарт (33.4%). 
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PRG15cALL.Какъв според Вас е човекът, който казва говорùх, говорùл, направùх, 
направùхме: C. По материален статус, жизнен стандарт?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Много под средното ниво 
у нас

48 2,4 2,4 2,4

Малко под средното ниво 176 8,7 8,7 11,1
На средното ниво 674 33,4 33,4 44,5
Малко над средното ниво 95 4,7 4,7 49,2
Много над средното ниво 29 1,4 1,4 50,6
Всички говорят така 369 18,3 18,3 68,9
Не знам, не мога да 
преценя

628 31,1 31,1 100,0

Total 2018 100,0 100,0

Таблица 100

Малко по-малко от една трета от анкетираните дават отговор „не знам“, друга 1/3 смятат, че 
човек, който говори така, има средно материално положение, 18.3% мислят, че всички говорят 
така,  а  останалите  отговори  са  избрани  от  по-малък  процент  анкетирани.  Процентните 
съотношения на отговорите са ясно онагледени на граф. 111. 

Графика 111

10. Кратки изводи
Данните от трите въпроса, отнасящи се до идентификация на отделни фактори от социалната 
константа на индивида по избраните три правоговорни отклонения, дават основание да се 
каже, че според езиковите нагласи на респондентите и мекането, и депалатализираните се 
гашни форми, и аористните форми с отмет на ударението не са „силни“ маркери, по които 
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може да се съди за образованието, възрастта и материалния статус на говорещия. Това е ва 
жен факт, тъй като дава основание да се смята, че тези речеви варианти имат според езикови 
те нагласи на съвременните българи разколебан статус на социолингвистични маркери, т.е.  
на езикови явления, зависещи и от социално-демографската нееднородност, и от стиловата 
вариативност.  Колкото  по-слабо  статусопонижаващо  според  общественото  мнение  е 
въздействието на тяхната поява в речта на индивида, толкова по-основателно ще бъде да се 
говори за тенденции на разколебаване, преход, промяна на норми и в речевото поведение в 
различни комуникативни ситуации, и на норми в системата на езика.
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Първата основна задача на настоящата глава е да бъде отговорено на въпроса дали социално-
демографските характеристики на респондентите детерминират нагласите им към правого 
ворните отклонения, които се оценяват по три опозитивни признака. За да бъде реализирана 
подобна  задача,  трябва  да  се  дефинират  признаците,  за  които  се  изследва  наличието  на 
връзки –  признаци фактори и признаци резултати.  Следващата  стъпка е  да  се  определи 
какви по тип са признаците фактори и признаците резултати, за да се подбере подходящ ста 
тистически метод за проверка на хипотези за връзка между два признака. Ако чрез избрания 
метод бъде доказано наличието на връзка между даден признак фактор и даден признак ре 
зултат, може да се изследва силата на връзката и нейната посока, но само при количествени 
или качествени подредими признаци. Посоката на връзката показва как се променя призна 
кът резултат, ако признакът фактор се увеличава: факторът се увеличава и резултатът се уве 
личава (наличие на права връзка);  факторът се увеличава,  а резултатът намалява (обратна 
връзка);  факторът се  увеличава,  а  резултатът няма строга посока.  Когато обаче признакът 
фактор е неподредим, не може да се изследва посоката на връзката. 
Втората основна задача е да се направи анализ на връзките между самите нагласи към 12-те  
правоговорни отклонения. Извършването на този анализ изисква отново предварително да се 
определи видът на факторите, за да се приложи подходящ метод за анализ, чрез който да се 
отговори на въпросите: между кои нагласи съществува корелация, каква е силата на тази ко 
релационна зависимост и каква е посоката ѝ. Освен това ни интересува и въпросът съществу 
ват ли латентни признаци, които определят езиковите нагласи, но които не могат да бъдат 
открити чрез прилаганите статистически методи за анализ на зависимости.
Наличието на две основни задачи определя и структурата на тази глава:   първата част е 
посветена на анализа на връзки между демографските признаци на анкетираните и нагласи 
те им към дванайсетте правоговорни отклонения,  а втората част представя  анализите на 
връзки между нагласите към тези речевия явления, оценени по три опозитивни признака, 
както и приложението на факторния анализ по метода на главните компоненти за откриване 
на латентни признаци, обвързани с езиковите нагласи.
Преди да пристъпим към анализите на връзките между социално-демографските признаци 
(като признаци фактори) и нагласите към правоговорните отклонения (признаците резулта 
ти), ще уточним, че в следващото изложение не разглеждаме онези признаци фактори, които 
имат връзка с ограничен брой езикови нагласи – брой на членовете в домакинството, месечен 
доход и сектор, в който се намира фирмата или предприятието. 

І. Анализ на връзки между социално-демографските фактори и 
нагласите към правоговорните отклонения
1. За избора на статистически методи при анализа на връзките между социално-демографс 
ките  фактори и  нагласите  към правоговорните  отклонения,  изследвани във  връзка  с  три 
лингвистично значими признака  
Преди да изясним кой статистически метод за анализ на връзките бе избран, ще уточним, че 
12-те отклонения от нормата се оценяват според 3 лингвистично значими признака. Тяхното 
комбиниране (12 х 3) формира общо 36 случая – т.е. 36 различни вида нагласи. Чрез  статисти 
ческа обработка на данните с SPSS бе извършен анализ на връзките между тези 36 случая на 
оценяване на правоговорните отклонения и всяка от социално-демографските характеристи 
ки на респондентите. 
Като признаци фактори в настоящото изследване са дефинирани социално-демографските 
характеристики на респондентите, а като признаци резултати –нагласите към отклонения 
та от правоговора във връзка с три противопоставяния:  ‘правилно : неправилно’,  ‘западно 
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българско :  източнобългарско речево явление’,  ‘звучи добре :  не звучи добре’.   От гледна 
точка на статистиката социалните характеристики на респондентите,  избрани в анкетното 
проучване, могат да се поделят на  количествени (възраст, доходи на домакинството),  ка 
чествени неподредими (напр. пол, местожителство, месторождение, настояща или последна 
заетост, етническа принадлежност и др.) и качествени подредими (напр. тип на населеното 
място) признаци. Признаците, по които се оценяват правоговорните явления, са качествени 
подредими и се измерват по ординална скала. Взехме решението да трансформираме коли 
чествените признаци (напр. възраст и месечен доход на домакинството) в качествени подре 
дими,  тъй  като  за  нуждите  на  едно  социолингвистично,  или  по-точно  социопсихолинг 
вистично проучване е важно да се открие влиянието на различни поколения в обществото 
върху формирането на езиковите нагласи, както и да се провери хипотезата дали съществу 
ват в макросоциума социални прослойки, чийто материален статус влияе статистически зна 
чимо върху нагласите им към речевата вариантност. 
Както става ясно, в настоящата работа се изследват връзки между  качествени признаци и за 
това се прилага хи-квадрат методът. Тук няма да коментираме същността му, тъй като това 
не е цел на настоящото изследване, а и може да се види във всеки учебник по статистика.  
Важното в случая е, че чрез хи-квадрат теста може да се отговори на въпроса съществува ли 
статистически  значима  връзка  между  признаците  фактори  (социално-демографските  ха 
рактеристики на респондентите) и признаците  резултати (езиковите нагласи). При проверка 
та за наличие или отсъствие на връзка се формулира нулева хипотеза, която гласи, че двете 
променливи (признакът фактор и признакът резултат) са независими. Алтернативната хипо 
теза гласи противното, т.е. че между тях съществува закономерна връзка. Няма да обясняваме 
логиката и математическите изчисления, а ще подчертаем само, че важна стъпка при про 
верката на статистическа хипотеза е определянето на риска за грешка α. В социологически 
изследвания, респективно при социопсихолингвистичните, се работи с грешка α=0.05. За да 
се вземе решение дали да се приеме,  или да се отхвърли нулевата хипотеза, трябва да се 
сравни равнището на значимост (Asymp. Sig.) с риска за грешка α. Ако равнището на значи 
мост е по-малко от α, се отхвърля нулевата хипотеза и се приема алтернативната. А тя гласи,  
че между езиковите нагласи и социалните фактори съществува значима от статистическа 
гледна точка връзка.
Както посочихме, ако признакът фактор е неподредим, не може да се изследва посоката на 
връзката. Посоката на връзката показва как се променя признакът резултат, ако признакът 
фактор не увеличава: факторът се увеличава и резултатът се увеличава (наличие на права 
връзка); факторът се увеличава, а резултатът намалява (обратна връзка); факторът се увелича 
ва, а резултатът няма строга посока. 
В случай че е доказано наличие на връзка между признаците, може да се измери и силата на 
връзката. В настоящото изследване се използва коефициентът на Крамер (V) като измерител 
на силата на връзката.  Той е нормиран в граници между нула и единица и се отчита по 
следната скала, която посочва степента на зависимост при дадена стойност на коефициента 
на корелация:  слаба – до 0.3,  умерена – над 0,3 до 0,5;  значителна – над 0,5 до 0,7 голяма –  
над 0,7 до 0,9, много голяма – над 0,9 (Мишев, Цветков 1998). Познати са и други скали: от 0 до 
0.3, връзката е слаба, от 0.3 до 0.7 – средна, и над 0.7 – силна (вж. Гоев 1996: 128 – 129); от 0 до 
0.20 – слаба връзка, от 0.20 до 0.35 – умерена връзка, от 0.35 до 1 – силна връзка. В тази работа  
избираме втория тип скала, тъй като тя е по-подходяща за целите на социалнопсихологи 
ческото проучване.
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2. Анализ на връзките между признака ‘пол’ и нагласите към право 
говорните отклонения 
Признакът ‘пол’ е качествен неподредим, а признаците резултати (нагласите към речевите 
отклонения) са качествени подредими. Както стана ясно от предходните части, нагласите към 
дадено отклонение се измерват по признаци, чиито равнища формират десетстепенна скала. 
Признакът ‘пол’ се измерва по номинална скала, а нагласите, проучвани според три призна 
ка, се измерват по ординална скала.
Отчитайки равнището на значимост  (Asymp. Sig.), установихме, че между пола и 7 признака 
резултати (езикови нагласи) е налична статистически значима връзка:
А)  Между пола  и  нагласите  към правилността  :  неправилността  на  екането  при именни 
форми (в базата данни това е променлива, кодирана като PRG1_1.) – равнище на значимост 
0.006 – вж. таблица 101;

PRG1_1.Как ще оцените изговора на думите бел, голем, хлеб според всяко едно от следните? 1.правилна 
- неправилна       * sex. ПОЛ

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 23,159a 9 ,006
Likelihood Ratio 23,341 9 ,005
Linear-by-Linear 
Association

16,538 1 ,000

N of Valid Cases 1880
a.  0  cells  (,0%)  have  expected  count  less  than  5.  The 
minimum expected count is 7,97.

Таблица 101

Таблица 102 дава възможност да се отговори на въпроса в какво се изразява връзката между 
двата признака (пола и нагласите за правилност : неправилност на екането при имената), ако 
се наблюдават процентните отношения между различните групи. Става ясно,  че жените са 
относително по-категорични в негативните си оценки за екането – 609 мъже (63,6% от всички 
мъже) посочват екането като абсолютно неправилно (оценка 10), срещу 760 жени (71.8% от 
всички жени), дали оценка 10. Средно повече мъже посочват отговор „не знам” – 8.0% от мъ 
жете, отколкото жени – 5.7% от жените.
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sex. ПОЛ
TotalМъж Жена

PRG1_1.Как ще оцените 
изговора на думите бел, 
голем, хлеб според всяко 
едно от следните? 
1.правилна - неправилна 

правилна Count 21 12 33
% within sex. ПОЛ 2,4% 1,2% 1,8%

2 Count 12 5 17
% within sex. ПОЛ 1,4% ,5% ,9%

3 Count 14 6 20
% within sex. ПОЛ 1,6% ,6% 1,1%

4 Count 8 10 18
% within sex. ПОЛ ,9% 1,0% 1,0%

5 Count 21 23 44
% within sex. ПОЛ 2,4% 2,3% 2,3%

6 Count 27 21 48
% within sex. ПОЛ 3,1% 2,1% 2,6%

7 Count 37 23 60
% within sex. ПОЛ 4,2% 2,3% 3,2%

8 Count 64 60 124
% within sex. ПОЛ 7,3% 6,0% 6,6%

9 Count 68 79 147
% within sex. ПОЛ 7,7% 7,9% 7,8%

неправилна Count 609 760 1369
% within sex. ПОЛ 69,1% 76,1% 72,8%

Total Count 881 999 1880
% within sex. ПОЛ 100,0% 100,0% 100,0%

Таблица 102

Б) Между пола и нагласите към благозвучността : неблагозвучността на екането при именни 
форми (в базата данни това е променлива, кодирана като PRG1_3.) – равнище на значимост 
0.006 – вж. таблица 103;

PRG1_3.Как ще оцените изговора на думите бел, голем, хлеб според всяко едно от следните? 3.звучи 
добре - не звучи добре      * sex. ПОЛ

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)
Pearson Chi-Square 22,927a 9 ,006
Likelihood Ratio 22,955 9 ,006
Linear-by-Linear 
Association

11,807 1 ,001

N of Valid Cases 1889
a.  0  cells  (,0%)  have  expected  count  less  than  5.  The 
minimum expected count is 13,18.

Таблица 103

Наличието на статистически значима връзка изисква при две качествени променливи анализ 
на процентните съотношения в групите, за да се коментира в какво се изразява тази връзка 
или каква е посоката на връзката. На таблица 104 се наблюдава следната тенденция: средно 
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повече мъже са по-склонни да дадат положителна оценка за благозвучността на екането при 
имената, отколкото жените, макар че и при мъжете, и при жените преобладават негативните 
нагласи.

Crosstab
sex. ПОЛ

TotalМъж Жена
PRG1_3.Как ще оцени 
те изговора на думите 
бел,  голем,  хлеб  спо 
ред  всяко  едно  от 
следните?  3.  звучи 
добре - не звучи добре 

звучи добре Count 33 26 59
%  within  sex. 
ПОЛ

3,7% 2,6% 3,1%

2 Count 18 12 30
%  within  sex. 
ПОЛ

2,0% 1,2% 1,6%

3 Count 19 16 35
%  within  sex. 
ПОЛ

2,1% 1,6% 1,9%

4 Count 10 18 28
%  within  sex. 
ПОЛ

1,1% 1,8% 1,5%

5 Count 50 37 87
%  within  sex. 
ПОЛ

5,6% 3,7% 4,6%

6 Count 51 41 92
%  within  sex. 
ПОЛ

5,7% 4,1% 4,9%

7 Count 53 55 108
%  within  sex. 
ПОЛ

6,0% 5,5% 5,7%

8 Count 89 71 160
%  within  sex. 
ПОЛ

10,0% 7,1% 8,5%

9 Count 77 107 184
%  within  sex. 
ПОЛ

8,7% 10,7% 9,7%

не звучи добреCount 489 617 1106
%  within  sex. 
ПОЛ

55,0% 61,7% 58,5%

Total Count 889 1000 1889
%  within  sex. 
ПОЛ

100,0% 100,0% 100,0%

Таблица 104
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Наличието на статистически значима връзка изисква при две качествени променливи анализ 
на процентните съотношения в групите, за да се коментира в какво се изразява тази връзка 
или каква е посоката на връзката. На таблица 104 се наблюдава следната тенденция: средно 
повече мъже са по-склонни да дадат положителна оценка за благозвучността на екането при 
имената, отколкото жените, макар че и при мъжете, и при жените преобладават негативните 
нагласи.
В)  Връзки между пола и нагласите към правилността : неправилността на екането при гла 
голни форми (в базата данни това е променлива, кодирана като PRG2_1.) – равнище на зна 
чимост 0.011 – вж. таблица 105;

PRG2_1. Как ще оцените изговора на думите бехме, вървехме, живехме според всяко едно от следните?  
1.правилна - неправилна      * sex. ПОЛ

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)
Pearson Chi-Square 21,395a 9 ,011
Likelihood Ratio 21,436 9 ,011
Linear-by-Linear 
Association

18,152 1 ,000

N of Valid Cases 1900
a.  0  cells  (,0%)  have  expected  count  less  than  5.  The 
minimum expected count is 8,00.

Таблица 105

Тенденцията,  която се наблюдава при предходните три случая, е налице и при данните в 
таблица 106: в групите анкетирани, дали някоя от положителните степени на признака ‘пра 
вилност’ (от оценка 1 до оценка 5), преобладават мъжете. Те са по-склонни от жените да дадат 
положителна  оценка  за  правилността,  а  и  за  благозвучността  на  екането  при глаголните 
форми. 
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Crosstab
sex. ПОЛ

TotalМъж Жена
PRG2_1.Как ще оцени 
те изговора на думите 
бехме,  вървехме,  жи 
вехме  според  всяко 
едно  от  следните? 
1.правилна  -  непра 
вилна     

правилна Count 26 17 43
%  within  sex. 
ПОЛ

2,9% 1,7% 2,3%

2 Count 13 7 20
%  within  sex. 
ПОЛ

1,5% ,7% 1,1%

3 Count 10 7 17
%  within  sex. 
ПОЛ

1,1% ,7% ,9%

4 Count 15 9 24
%  within  sex. 
ПОЛ

1,7% ,9% 1,3%

5 Count 30 21 51
%  within  sex. 
ПОЛ

3,4% 2,1% 2,7%

6 Count 20 14 34
%  within  sex. 
ПОЛ

2,2% 1,4% 1,8%

7 Count 45 33 78
%  within  sex. 
ПОЛ

5,0% 3,3% 4,1%

8 Count 61 72 133
%  within  sex. 
ПОЛ

6,8% 7,2% 7,0%

9 Count 86 89 175
%  within  sex. 
ПОЛ

9,6% 8,8% 9,2%

 неправилна Count 588 737 1325
%  within  sex. 
ПОЛ

65,8% 73,3% 69,7%

Total Count 894 1006 1900
%  within  sex. 
ПОЛ

100,0% 100,0% 100,0%

Таблица 106

Г) Връзки между пола и нагласите към благозвучността : неблагозвучността на екането при 
глаголни форми (в базата данни това е променлива, кодирана като  PRG2_3.) – равнище на 
значимост 0.001 – вж. таблица 107;
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PRG2_3.Как ще оцените изговора на думите бехме, вървехме, живехме според всяко едно от следните? 
3.звучи добре - не звучи добре     * sex. ПОЛ

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)
Pearson Chi-Square 27,601a 9 ,001
Likelihood Ratio 27,704 9 ,001
Linear-by-Linear 
Association

12,427 1 ,000

N of Valid Cases 1901
a.  0  cells  (,0%)  have  expected  count  less  than  5.  The 
minimum expected count is 14,64.

Таблица 107

Таблица 108 потвърждава наблюдаваната вече зависимост между пола и нагласите към екане 
то: при общо преобладаване на негативните нагласи към екането и при мъжете, и при жени 
те,  в  рамките  на  групите  анкетирани,  посочили някоя  от  степените  на  признака  ‘непра 
вилност’ (от 6 до 10), преобладават жените, докато при групите, оформени според дадените 
положителни оценки (от 1 до 5), повече са мъжете.
Crosstab

sex. ПОЛ
TotalМъж Жена

PRG2_3.Как ще оцените 
изговора на думите 
бехме, вървехме, 
живехме според всяко 
едно от следните? 
3.звучи добре - не звучи 
добре    

звучи добре Count 31 33 64
% within sex. ПОЛ 3,5% 3,3% 3,4%

2 Count 19 15 34
% within sex. ПОЛ 2,1% 1,5% 1,8%

3 Count 23 16 39
% within sex. ПОЛ 2,6% 1,6% 2,1%

4 Count 14 17 31
% within sex. ПОЛ 1,6% 1,7% 1,6%

5 Count 54 30 84
% within sex. ПОЛ 6,0% 3,0% 4,4%

6 Count 48 39 87
% within sex. ПОЛ 5,3% 3,9% 4,6%

7 Count 64 46 110
% within sex. ПОЛ 7,1% 4,6% 5,8%

8 Count 88 93 181
% within sex. ПОЛ 9,8% 9,3% 9,5%

9 Count 77 113 190
% within sex. ПОЛ 8,6% 11,3% 10,0%

не звучи добре Count 480 601 1081
% within sex. ПОЛ 53,5% 59,9% 56,9%

Total Count 898 1003 1901
% within sex. ПОЛ 100,0% 100,0% 100,0%

Таблица 108

Д) Връзки между пола и нагласите към благозвучността : неблагозвучността на затвърдяване 
то на съгласната пред окончанието в сегашни глаголни форми, напр. вървъ, вървът (в базата 
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данни това е променлива, кодирана като PRG6_3) – равнище на значимост 0.023 – вж. табли 
ца 109;

PRG6_3.Как ще оцените изговора на думите вървъ, спъ, вървът, спът според всяко едно от следните? 
3.звучи добре - не звучи добре     * sex. ПОЛ

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)
Pearson Chi-Square 19,222a 9 ,023
Likelihood Ratio 19,302 9 ,023
Linear-by-Linear 
Association

8,745 1 ,003

N of Valid Cases 1920
a.  0  cells  (,0%)  have  expected  count  less  than  5.  The 
minimum expected count is 9,47.

Таблица 109

Връзката между пола и нагласите към правилността или неправилността на сегашни гла 
голни форми от типа  вървъ, вървът се изразява според нас в следното: отново относително 
повече жени дават категорично отрицателни оценки, отколкото мъже.
Е)  Връзки между нагласите към благозвучността :  неблагозвучността на именни форми с 
твърда вм. мека съгласна пред определителния член в м.р., напр.  учителъ, лекаръ (в базата 
данни това е променлива, кодирана като PRG7_3) – равнище на значимост 0.038 – вж. табли 
ца 110;

PRG7_3.Как ще оцените изговора на думите учителъ, лекаръ, приятелъ според всяко едно от следните? 3.звучи 
добре - не звучи добре     * sex. ПОЛ

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)
Pearson Chi-Square 17,782a 9 ,038
Likelihood Ratio 17,846 9 ,037
Linear-by-Linear 
Association

8,047 1 ,005

N of Valid Cases 1905
a.  0  cells  (,0%)  have  expected  count  less  than  5.  The 
minimum expected count is 10,88.

Таблица 110

Данните от таблица 111 конкретизират начина, по който се реализира зависимостта между 
пола и нагласите към благозвучността (съответно неблагозвучността) на форми от типа учи 
телъ, лекаръ.  

Littera et Lingua Series Dissertationes 4, 2013 | 185



ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ И ВАРИАНТНОСТТА В УСТНАТА РЕЧ

Crosstab
sex. ПОЛ

TotalМъж Жена
PRG7_3.Как ще оцените 
изговора на думите 
учителъ, лекаръ, 
приятелъ според всяко 
едно от следните? 
3.звучи добре - не звучи 
добре    

звучи добре Count 29 22 51
% within sex. ПОЛ 3,2% 2,2% 2,7%

2 Count 13 11 24
% within sex. ПОЛ 1,4% 1,1% 1,3%

3 Count 14 11 25
% within sex. ПОЛ 1,6% 1,1% 1,3%

4 Count 9 14 23
% within sex. ПОЛ 1,0% 1,4% 1,2%

5 Count 24 20 44
% within sex. ПОЛ 2,7% 2,0% 2,3%

6 Count 48 27 75
% within sex. ПОЛ 5,3% 2,7% 3,9%

7 Count 44 41 85
% within sex. ПОЛ 4,9% 4,1% 4,5%

8 Count 65 84 149
% within sex. ПОЛ 7,2% 8,4% 7,8%

9 Count 102 100 202
% within sex. ПОЛ 11,3% 10,0% 10,6%

не звучи добре Count 553 674 1227
% within sex. ПОЛ 61,4% 67,1% 64,4%

Total Count 901 1004 1905
% within sex. ПОЛ 100,0% 100,0% 100,0%

Таблица 111

Относително повече жени са избрали отговор 10 – най-високото равнище на признака „не 
звучи добре”, отколкото мъже (67.1% от жените срещу 61.4% от мъжете). В групите анкетира 
ни, дали отговори от 1 до 5 (равнищата на признака ‘благозвучност’), по-често преобладават 
мъжете.
Ж) Връзки между пола и нагласите към правилността : неправилността на дейотацията във 
форми на показателни местоимения, напр. тоа, таа, онаа (в базата данни това е променлива, 
кодирана като PRG8_1) – равнище на значимост 0.008 – вж. таблица 112.

PRG8_1. Как ще оцените изговора на думите тоа, таа, теа, онеа според всяко едно от следните?1.правилна - 
неправилна       * sex. ПОЛ

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)
Pearson Chi-Square 22,154a 9 ,008
Likelihood Ratio 23,431 9 ,005
Linear-by-Linear 
Association

11,845 1 ,001

N of Valid Cases 1918
a.  8  cells  (40,0%)  have  expected  count  less  than  5.  The 
minimum expected count is 1,42.

Таблица 112
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Както при всички предходни случаи, така и при този (вж. таблица 113), относително по-голя 
ма част анкетирани от групата на жените, отколкото от групата на мъжете, избират по-висо 
ките равнища на негативните признаци (неправилност, неблагозвучност). По-скоро сред гру 
пата  на  мъжете  могат  да  се  наблюдават  относително по-често  положителни нагласи към 
форми от типа таа, онаа, теа, онеа.
Crosstab

sex. ПОЛ
TotalМъж Жена

PRG8_1. Как ще оцените 
изговора на думите тоа, 
таа, теа, онеа според 
всяко едно от следните?
1.правилна - неправилна 

правилна Count 4 3 7
% within sex. ПОЛ ,4% ,3% ,4%

2 Count 3 1 4
% within sex. ПОЛ ,3% ,1% ,2%

3 Count 3 2 5
% within sex. ПОЛ ,3% ,2% ,3%

4 Count 2 1 3
% within sex. ПОЛ ,2% ,1% ,2%

5 Count 10 1 11
% within sex. ПОЛ 1,1% ,1% ,6%

6 Count 12 7 19
% within sex. ПОЛ 1,3% ,7% 1,0%

7 Count 19 23 42
% within sex. ПОЛ 2,1% 2,3% 2,2%

8 Count 43 24 67
% within sex. ПОЛ 4,7% 2,4% 3,5%

9 Count 56 55 111
% within sex. ПОЛ 6,2% 5,4% 5,8%

 неправилна Count 756 893 1649
% within sex. ПОЛ 83,3% 88,4% 86,0%

Total Count 908 1010 1918
% within sex. ПОЛ 100,0% 100,0% 100,0%

Таблица 113

Като обобщение можем да кажем, че равнището на значимост в таблиците от тази част (2 
подчаст на І част, ІІІ глава) ни дава основание да твърдим, че полът, статистически погледна 
то, се намира във връзка със сравнително малко видове езикови нагласи: към екането, към 
депалатализираните форми и към дейотацията. Те са по-типични за западния мезолект. Нито 
едно  от  източнобългарските  речеви  явления,  включени  в  анкетата,  не  е  статистически 
обвързано с пола на анкетираните. Отрицателните нагласи преобладават и при жените, и при 
мъжете,  но  относително  повече  жени дават  най-високите  степени и  на  признака  ‘непра 
вилност’, и на признака  ‘неблагозвучност’ на екането, депалатализацията и дейотацията. И 
още – противопоставянето западнобългарско : източнобългарско явление, по което се оценя 
ват 12-те отклонения от правоговора, не се оказва в статистически значима връзка с пола на 
респондентите. Това означава, че полът на анкетираните не определя разликите в нагласите 
им към западния или източния характер на некодифицираните речеви варианти.

3. Анализ на връзките между признака ‘възраст’ и нагласите към правого 
ворните отклонения8 
В анкетната карта признакът ‘възраст’ е скаларна величина, т.е. количествен признак. За да 
изследваме  връзките  между  възрастта  и  нагласите  към  12-те  правоговорни  отклонения, 
8  Данни и анализи, включени в тази част, са публикувани и в Алексова 2012в.
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взехме решението да трансформираме този количествен признак в качествен чрез групиране 
в интервали. От гледна точка на социолингвистиката обхватът на интервалите по възраст е от 
важна значимост, тъй като се търси онази генерационна разлика, която обяснява различия в 
речевия репертоар на членовете на обществото или на негови отделни общности и групи. 
Най-често  в  социолингвистичните  изследвания  се  изследва  различия  между  речта,  а   и 
между езиковите нагласи на 3 основни поколения в обществото: младото, средното (иконо 
мически основното поколение) и възрастното (хората, които са над трудоспособна възраст). В 
теренни  проучвания,  посветени  на  влиянието  на  възрастта  върху  речта,  се  сочи,  че 
възрастното  поколение  е  по-толерантно  към  регионалните  маркери  в  речта  на  другите 
(Chesire 1987: 763), както и че при младото и възрастното поколение отклоненията от езико 
вия стандарт (книжовната норма) са относително по-честотни. Средното поколение употребя 
ва престижните варианти относително по-често (Chesire 1987: 761 – 762). Тази диференциация 
в употребата на речевите варианти очертава разликата в ценностната ориетация на отделните 
генерации по отношение на езика. Именно тази ориентации, нагласи, оценки се стремим на 
проучим в настоящата анкета. 
Поколенческата диференция, влияеща върху речевото поведение и върху езиковите нагласи, 
е и основанието да направим няколко трансформации на  количествения признак ‘възраст’ в 
качествен подредим и за всеки нов признак да реализираме анализи на връзките с 36-те 
нагласи (12 речеви явления х 3 опозитивни признака), за да потърсим кой от новополучените 
признаци показва най-съществено влияние върху езиковите нагласи. 
След преглед на социологически и социолингвистични емпирични изследвания, в които се 
използват различни равнища на признака ‘възраст’, се спряхме на три най-често прилагани:
– с три равнища (трансформация на признака Age3): поколение в учебна възраст (младо по 
коление – до 25 г.), поколение в икономически активна възраст (средно поколение – от 25 до 
64 г.), поколение, което е над трудоспособната възраст (възрастно поколение – от 65 г. нагоре);
– с равнища, включващи интервали от по 10 години (трансформация на признака Age2);
–  с равнища, отговарящи на  стандартните демографски класификации на „Евробарометър“ 
(трансформация на признака Age5gr.): до 24 г.; 25 – 39 г.; 40 – 54 г.; 55 – 64 г.; 65 и повече годи 
ни
 Направихме анализ на връзките между всеки един от трите новополучени признака фактори 
(Age2, Age3 и Age5gr) и всички признаци резултати (нагласите по трите лингвистично зна 
чими признака за всички изследвани правоговорни отклонения). Оказа се, че и трите транс 
формации на признака възраст: Age2, Age3 и Age5gr, имат статистически значима връзка с 
приблизително едни и същи признаци резултати (т.е. нагласите към правоговорните откло 
нения). Най-много и най-съществени от гледна точка на научната област (социалнопсихоло 
гическите изследвания на езика) са връзките между признака фактор Age3 (три генерации) и 
езиковите нагласи. Затова в настоящата работа представяме анализа на връзките между тази 
трансформация на признака ‘възраст’ и 36-те вида езикови нагласи. Преди да представим ре 
зултатите от анализите, ще уточним, че признакът фактор Age3 (три генерации) представля 
ва качествен подредим признак.
В резултат на анализите на връзките се оказа, че статистически значима връзка съществува 
между признака фактор ‘възраст Age3’ и 15 признака резултати.
Според  хи-квадрат  теста  липсва  статистически  значима  връзка  между  признака  фактор 
‘възраст Age3’ и признаците резултати, дефинирани тук като: 
– нагласи към правилността, локалната принадлежност и благозвучността на мекането (ходи 
ме, ядеме, пушиме), 
– нагласи към правилността, локалната принадлежност и благозвучността на именни форми 
с твърда вм. мека съгласна пред определителния член (учителъ, лекаръ) и в презентни гла 
голни форми с твърда вм. мека съгласна (спъ, спът);
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– нагласи към смекчаването на съгласната пред предни гласни и редукцията на неудареното 
е.
Съществува статистически значима връзка между признака фактор Age3 (три възрастови ге 
нерации) и 14 признака резултати (т.е. това са случаи, при които равнищата на значимост 
(Asymp. Sig.) са по-малки от риска за грешка α = 0.05):  правилност, локална маркираност и 
благозвучност на мекането (ходиме, ядеме, пушиме) – 3 признака резултати (по-нататък ПР); 
правилност, локална маркираност и благозвучността на именни и глаголни форми с твърда 
вм. мека съгласна (6 ПР); правилност, локална маркираност и благозвучност на дейотацията 
при показателни местоимения (общо 3 ПР); правилност и  локална маркираност на определи 
телен член –тъ под ударение при съществителни имена от ж.р., завършващи на съгласна (2 
ПР); правилност, локална маркираност и благозвучност на смекчаването на съгласните пред 
предни гласни и редукцията на гласната е в и (общо 3 ПР); правилност и благозвучност на ао 
ристни форми с ударение върху тематичната гласна (2 ПР); локалната маркираност на ао 
ристни форми с тематична гласна -а- вм. -о- в І спр., І разред (1 ПР); локална маркираност на 
екането в глаголни форми (1 ПР); локална маркираност на свръхякането (1 ПР).

3.1. Анализ на връзките между признака фактор ‘възраст Age3’ (три 
възрастови генерации) и нагласите към екането в именни форми
Сравняването на равнищата на значимост (Asymp. Sig.) в таблица 114, таблица 115 и таблица 
116 с риска за грешка α = 0.05 дава основание да се отхвърли нулевата хипотеза и да се прие 
ме алтернативната, която гласи, че между фактора ‘възраст (три поколения)’ и оценките за 
правилност  :  неправилност  на  екането  (таблица  114)  за  благозвучност  :  неблагозвучност 
(таблица 115), както и за определянето му като западнобългарско : източнобългарско явление 
(таблица 116) в именни форми съществува зависимост. Коефициентът на Крамер (Cramer’s V) 
и в трите случая (0.125, 0.115 и 0.120) се намира в интервала между 0 и 0.3, което означава, че 
зависимостта между възрастта и нагласите към екането при имената и по трите признака е 
слаба по сила.

PRG1_1.Как ще оцените изговора на думите бел, голем, хлеб 
според всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна       * Age3

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 59,146a 18 ,000
Likelihood Ratio 52,253 18 ,000
Linear-by-Linear 
Association

38,942 1 ,000

N of Valid Cases 1879
Таблица 114

PRG1_2.Как ще оцените изговора на думите бел, голем, хлеб според всяко  едно от следните? 
2.западнобългарска -  източнобългарска     * Age3
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Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 37,861a 18 ,004
Likelihood Ratio 36,603 18 ,006
Linear-by-Linear 
Association

1,722 1 ,189

N of Valid Cases 1427
a.  4 cells  (13,3%) have expected count less than 5.  The minimum 
expected count is 2,14

Таблица 115

PRG1_3.Как ще оцените изговора на думите бел, голем, хлеб според всяко едно от следните? 3.звучи добре 
- не звучи добре      * Age3

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 54,345a 18 ,000
Likelihood Ratio 54,881 18 ,000
Linear-by-Linear 
Association

33,895 1 ,000

N of Valid Cases 1888
a. 4 cells (13,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,76.

Таблица 116

Съпоставките на данните за трите групи по този фактор дават основание да се  направят 
следните наблюдения и изводи изводи (вж. граф. 112 и граф. 113). В рамките на младото поко 
ление (в учебна възраст)  е най-висок процентът на респондентите,  които имат негативни 
нагласи към екането при имената според противопоставянето ‘правилност : неправилност’ и 
‘звучи добре : не звучи добре’. След него се нарежда икономически активното поколение, в 
рамките на което процентът на анкетираните, които имат негативни нагласи към това право 
говорно отклонение, е с 5% до 10% по-нисък от този при младото поколение. На последно 
място е поколението, което не е в трудоспособна възраст. Това показва, че с увеличаването на 
възрастта в обществото относително намаляват негативните нагласи и към неправилността и 
към неблагозвучността на екането при имената. Освен това в рамките на поколението над 
трудоспособна възраст разсейването на отговорите между различните оценки е сравнително 
по-голямо, отколкото при средното и особено при младото поколение.
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Графика 112

Графика 113

От граф. 114 става ясно, че сравнително най-много представители на младото поколение са 
определили категорично екането като западнобългарско, посочвайки отговор 1 – 50%, срв. 42% 
при икономически основното поколение и 32% при възрастното поколение. Разсейването на 
отговорите в колоната, онагледяваща нагласите на възрастното поколение,  ясно говори за 
известни колебания в отнасянето на екането към българския езиков запад. Въпреки това и 
при трите поколения доминират оценките за западнобългарска локализираност на екането 
(от 1 до 5). Интересен е фактът, че сред анкетираните, посочили категорично източнобългарс 
ки характер на екането – отговор 10, най-много са представителите на младото поколение, 
въпреки че и при трите поколение групата на далите отговор 10 е сравнително малобройна.

Littera et Lingua Series Dissertationes 4, 2013 | 191



ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ И ВАРИАНТНОСТТА В УСТНАТА РЕЧ

Графика 114

Зад получените данни се крие влиянието на обучението в различни учебни институции, тъй 
като  при  него  силно  се  акцентира  върху  езиковата  нормативност,  върху  императива  за 
спазване на книжовните норми. За младото поколение този императив е активен, тъй като се  
намират в период на обучение. С отдалечаването от ученическата възраст относилено нама 
лява силата на въздействието на този императив.    

3.2. Анализ на връзките между признака фактор ‘възраст Age3’ (три 
възрастови генерации) и нагласите към екането в глаголни форми
Статистически значима връзка  според сравненията  на  равнищата  на  значимост  с  коефи 
циента  за  грешка  съществува  между  възрастта  (три  поколения)  и  нагласите  към  пра 
вилността (вж. таблица 117) и към благозвучността (вж. таблица 118) на екането в глаголни 
форми. Коефициентът на Крамер е съответно 0.126 и 0.121, т.е. намира се в интервала между 0 
и 0.3, което означава, че зависимостта между възрастта и нагласите за неправилност : непра 
вилност на екането, както и зависимостта между възрастта и нагласите за неблагозвучност : 
благозвучност на екането в глаголни форми е слаба по сила. 

PRG2_1.Как ще оцените изговора на думите бехме, вървехме, живехме според  всяко едно от следните?  
1.правилна - неправилна      * Age3

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 60,560a 18 ,000
Likelihood Ratio 57,176 18 ,000
Linear-by-Linear 
Association

45,407 1 ,000

N of Valid Cases 1894
a. 8 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,60.

Таблица 117
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PRG2_3.Как ще оцените изговора на думите бехме, вървехме, живехме  
според всяко едно от следните? 3.звучи добре - не звучи добре     * Age3

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 55,295a 18 ,000
Likelihood Ratio 55,550 18 ,000
Linear-by-Linear 
Association

38,185 1 ,000

N of Valid Cases 1904
a. 3 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 3,04.

Таблица 118

И  при  трите  поколения  преобладават  негативните  оценки  за  неправилност  и  небла 
гозвучност. Различията са в разпределението на процентите анкетирани от всяко поколение в 
10-те равнища на признаците ‘правилно : неправилно’ (вж. граф. 115) и ‘звучи добре : не зву 
чи добре’ (вж. граф. 116). В рамките на младото поколение е най-висок процентът анкетира 
ни, които имат категорично негативни нагласи за неправилност и неблагозвучност на екане 
то при глаголите. В рамките на възрастното поколение този процент е най-нисък. Икономи 
чески активното поколение заема средно положение според процента негови представители, 
имащи силно негативни нагласи към това правоговорно отклонение. 

Графика 115
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Графика 116

Сравнението  между  графики  112,  113,  115  и  116  сочи,  че  негативните  нагласи  към  пра 
вилността на екането и при трите групи по възраст надвишават негативните нагласи към 
благозвучността му.

3.3. Анализ на връзките между признака фактор ‘възраст Age3’ (три 
възрастови генерации) и нагласите към свръхякането (бяли, голями, 
вървяли, живяли).
Хи-квадрат методът установи наличие на връзка между признака възраст Age3 (три поколе 
ния) и нагласите към правилността и към благозвучността на свръхякането, но не и между 
възрастта и оценките за принадлежността на явлението към българския езиков изток или 
българския езиков запад. Това личи от равнището на значимост в таблица 119 и таблица 12, 
което е по-малко от риска за грешка α = 0.05. Коефициентите на Крамер (V) са съответно V = 
0.095 и V = 0.098, което определя зависимостта като доста слаба.

PRG3_1.Как ще оцените изговора на думите бяли, голями, вървяли, живяли
според всяко едно от следните? 1.правилна - неправилна      * Age3

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 34,047a 18 ,012
Likelihood Ratio 32,958 18 ,017
Linear-by-Linear 
Association

6,549 1 ,010

N of Valid Cases 1902
a.  2 cells  (6,7%) have expected count  less  than 5.  The minimum 
expected count is 2,93.

Таблица 119

PRG3_3.Как ще оцените изговора на думите бяли, голями, вървяли, живяли според всяко едно от 
следните? 3.звучи добре - не звучи добре     * Age3
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Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 36,903a 18 ,005
Likelihood Ratio 36,008 18 ,007
Linear-by-Linear 
Association

5,728 1 ,017

N of Valid Cases 1911
a.  2 cells  (6,7%) have expected count  less  than 5.  The minimum 
expected count is 3,84.

Таблица 120

Ако сравним оценките за неправилност и неблагозвучност на свръхякането при трите поко 
ления (ср. графики 117 и 118), ще установим, че процентът респонденти в учебна възраст, 
имащи силно негативни нагласи (оценка 10 в анкетните карти), е по-висок от процента анке 
тирани от икономически активното поколение със силно негативни нагласи. Той пък от своя 
страна е по-висок от процента респонденти в извънтрудоспособна възраст, посочили най-
високата степен на негативна оценка за свръхякането. Тенденцията за относително намалява 
не във всяка следваща генерация на силно негативните нагласи, която се наблюдава при ека 
нето в именни форми и в глаголни форми, е налична и в този случай.

Графика 117
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Графика 118

Въпреки че и при трите поколения доминират негативните нагласи за неблагозвучност на 
свръхякането, сред възрастното поколение средният процент анкетирани, посочващи поло 
жителни оценки за свръхякането, е по-висок от този при средното поколение и още повече от 
процента при младото поколение. И обратно – процентът анкетирани от младото поколение, 
имащи силно негативни нагласи към форми от типа  бяли,  големи,  вървяли,  живели,  е  по-
голям, отколкото при средното поколение и най-вече отколкото при възрастното поколение. 
Същата тенденция откриваме и по отношение на нагласите към благозвучността на свръхя 
кането  при  трите  поколения.  Процентът  анкетирани  с  положителни  нагласи  към  бла 
гозвучността на свръхякането нараства от младото, през средното към възрастното поколе 
ние. И обратното – относително нараства процентът анкетирани със силно негативни нагла 
си от младото към възрастното поколение.

3.4. Анализ на връзките между признака фактор ‘възраст Age3’ (три 
възрастови генерации) и нагласите към аористни форми от типа четах, 
плетах, четах, плетахме и т.н. (-а- тематична аористна гласна вм. -о-)
Чрез Хи-квадрат метода се установи наличие на връзка между признака  възраст Age3  (три 
възрастови генерации) и нагласите към правилността и към благозвучността на  аористни 
форми от типа четах, плетах, четах, плетахме, но не и между възрастта и оценките за при 
надлежността на явлението към българския езиков изток или българския езиков запад. Това 
личи от равнището на значимост в таблица 121 и таблица 122, което е по-малко от риска за 
грешка α = 0.05. Коефициентите на Крамер (V) са съответно V = 0.092 и V = 0.086, което опреде 
ля зависимостта като доста слаба.

PRG5_1.Как ще оцените изговора на думите четъх, отидъх, донесъхте, дадъхте според всяко едно от 
следните? 1.правилна - неправилна     * Age3

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 31,919a 18 ,022
Likelihood Ratio 34,823 18 ,010
Linear-by-Linear 
Association

12,159 1 ,000

N of Valid Cases 1902
a. 8 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,21.

Таблица 121
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PRG5_3.Как ще оцените изговора на думите четъх, отидъх, донесъхте, дадъхте според всяко едно от 
следните? 3.звучи добре - не звучи добре    * Age3

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 29,043a 18 ,048
Likelihood Ratio 27,526 18 ,070
Linear-by-Linear 
Association

10,185 1 ,001

N of Valid Cases 1900
a. 4 cells (13,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,08.

Таблица 122

Конкретните  измерения  на  тази връзка  могат  да  се  видят  на  граф.  119  и граф.  120.  Сред 
възрастното поколение, средно претеглено, могат да се срещнат по-често лица, които имат 
положителни нагласи към това правоговорно отклонение, отколкото при средното и още по 
вече при младото поколение. По-голям процент от младото поколение притежава силно нега 
тивни нагласи към благозвучността на форми като  четах,  четахме,  отколкото съответния 
процент при средното и накрая при възрастното поколение. 

Графика 119

Графика 120
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3.5. Анализ на връзките между признака фактор ‘възраст Age3’ (три 
възрастови генерации) и нагласите към членувани именни форми от 
типа есент`ъ, песент`ъ (определителен член -тъ под ударение вм. -та)
Според хи-квадрат метода връзка  съществува между признака възраст (три поколения)  и 
нагласите за благозвучност : неблагозвучност на форми от типа есент`ъ, песент`ъ. Равнището 
на значимост е 0.014 (вж. таблица 123), което е по-малко е риска за грешка (0.05), което ни дава 
основание да отхвърлим нулевата хипотеза и да приемем алтернативната,  гласяща, че между 
двата признака съществува връзка. Коефициентът на Крамер е 0.094, което определя зависи 
мостта като слаба по сила.

PRG9_1. Как ще оцените изговора на думите радосттъ, песентъ, мисълтъ  според всяко едно от 
следните? 1.звучи добре – не звучи добре      * Age3

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 33,656a 18 ,014
Likelihood Ratio 34,544 18 ,011
Linear-by-Linear 
Association

16,983 1 ,000

N of Valid Cases 1915
a.  4  cells  (13,3%)  have  expected  count  less  than  5.  The minimum 
expected count is 2,45.

Таблица 123

От графика  121  проличава,  че  сред  групата  на  младите  процентът  на  силно негативните 
нагласи към благозвучността на форми от типа есент`ъ, песент`ъ е по-голям, отколкото съ 
щият процент при средното поколение, а той от своя страна е по-голям от процента сред 
възрастното поколение. А това означава, че с нарастването на възрастта силно негативните 
нагласи относително намаляват, или още – че е по-вероятно да се открият по-малко силно 
негативни нагласи сред възрастното поколение, отколкото сред средното и сред младото. По 
колението,  което не е икономически активно,  е относително по-толерантно от средното и 
още повече от младото, макар че и при трите поколения доминират негативните нагласи към 
благозвучността на форми от типа есент`ъ, песент`ъ.

Графика 121
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3.6. Анализ на връзките между признака фактор ‘възраст Age3’ (три 
възрастови генерации) и нагласите към именни форми с генерализирана 
винителна форма (глав`ъ, глав`ътъ)
Хи-квадрат методът доказа наличие на връзка между признака  ‘възраст Age3’ (три поколе 
ния) и нагласите за правилност : неправилност, благозвучност : неблагозвучност и западна : 
източна  локализираност  на  форми  от  типа  глав`ъ,  глав`ътъ.  Равнището  на  значимост  е 
съответно 0.001 (вж. таблица 124), 0.015 (таблица 125) и 0.000 (таблица 126), което е по-малко е 
риска за грешка (0.05). Това дава основание да се отхвърли нулевата хипотеза и да се приеме 
алтернативната,  гласяща, че между възрастта и нагласите към това отклонение по трите со 
циолингвистично  значими  признака  съществува  връзка.  Коефициентът  на  Крамер  е 
съответно 0.107, 0.114 и 0.108, което определя зависимостите между възрастта и нагласите като 
слаба по сила. 

PRG10_1. Как ще оцените изговора на думите главъ, ръкъ, главътъ, ръкътъ  според всяко едно от 
следните? 1.правилна - неправилна * Age3Pokolenia1

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 43,696a 18 ,001
Likelihood Ratio 53,088 18 ,000
Linear-by-Linear 
Association

14,351 1 ,000

N of Valid Cases 1905
a.  12  cells  (40,0%)  have  expected  count  less  than  5.  The  minimum 
expected count is ,69.

Таблица 124

PRG10_2. Как ще оцените изговора на думите главъ, ръкъ, главътъ, ръкътъ според всяко едно от 
следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска * Age3

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 33,318a 18 ,015
Likelihood Ratio 30,032 18 ,037
Linear-by-Linear 
Association

,073 1 ,787

N of Valid Cases 1289
a. 1 cells (3,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 3,47.

Таблица 125
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PRG10_3. Как ще оцените изговора на думите главъ, ръкъ, главътъ, ръкътъ според всяко едно от 
следните? 3.звучи добре - не звучи добре * Age3

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 44,494a 18 ,000
Likelihood Ratio 45,073 18 ,000
Linear-by-Linear 
Association

3,590 1 ,058

N of Valid Cases 1915
a. 9 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,89.

Таблица 126

Графики 122, 123 и 124 дават основание да се направи същия извод, който изведохме при 
изследване на връзките между възрастта и нагласите към другите правоговорни отклонения: 
сред младото поколение процентът на силно негативните нагласи е по-висок от процента на 
силно негативните нагласи сред средното поколение, а той е по-висок от същия процент при 
възрастното поколение, въпреки че и при трите поколения преобладават силно негативните 
нагласи към форми от типа глав`ъ, глав`ътъ и по трите лингвистично значими признака. 

Графика 122

Графика 123
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Графика 124

3.7. Анализ на връзките между признака фактор ‘възраст Age3’ (три 
възрастови генерации) и нагласите към отмета на ударението в аористни 
глаголни форми 
Използваният хи-квадрат метод, сравнението на равнището на значимост (в случая 0.024 – 
вж. таблица 127) с риска за грешка (0.024), както и коефициентът на Крамер (в случая 0.104) со 
чат, че между признака фактор възраст (три поколения) и нагласите за локална маркираност 
(но не и за правилност :  неправилност и благозвучност :  неблагозвучност)  на аористните 
форми с отмет на ударението съществува зависимост, която е слаба по сила. 

PRG12_2. Как ще оцените изговора на думите говорѝх, говорѝл, направѝх, направѝл  според всяко едно от 
следните? 2.западнобългарска -  източнобългарска    * Age3

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 31,726a 18 ,024
Likelihood Ratio 35,776 18 ,008
Linear-by-Linear 
Association

,031 1 ,860

N of Valid Cases 1459
a.  1 cells  (3,3%)  have expected count  less  than 5.  The minimum 
expected count is 3,30.

Таблица 127

Графика 125 онагледява разпределението на отговорите в трите групи според оценките за ло 
калната принадлежност на форми от типа ходùх, ходùл, направùх, направùл. Отговори от 1 до 5 
отговарят на оценка за западнобългарска локализация. В трите групи почти еднакъв брой 
анкетирани – по около 70%, определят ходùх, ходùл, направùх, направùл като западнобългарс 
ки.  Разпределението на отговорите между 1 и 5 е различно в трите групи по възраст,  но 
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общата тенденция е ясна: приписване на западнобългарски характер на явлението при липса 
на твърда категоричност, което личи от разсейването на отговорите във вътрешните нива.

Графика 125

Кратки изводи
Съпоставката на резултатите, които са обект на коментари в част 3, сочи, че нагласите към ло 
калната  маркираност  на  12-те  изследвани  правоговорни  отклонения  по-рядко  зависят  от 
възрастта  на  респондентите,  отколкото  нагласите  им  към  правилността  и  към  бла 
гозвучността. Между трите генерации в съвременното общество не съществуват особено зна 
чими различия по отношение на идентифицирането на дадено явление като типично за ези 
ковия ни изток или запад. Явно това значимо за лингвистите деление не представлява толко 
ва активен стратификатор на общественото мнение, колкото представите за правилност или 
оценката за благозвучност.  
 Статистическата  обработка  на  данните  показва,  че  липсва  връзка  между  нагласите  и 
възрастта предимно по отношение на:
- правоговорни отклонения, които са относително широко разпространени и  не съвпадат с 
делението  по  ятовата  изоглоса:  мекане,  непалаталност  на  съгласната  в  сегашни глаголни 
форми и именни членувани форми, дейотация, определителен член -т`ъ под ударения при 
същ. имена от ж.р., завършващи на съгласна (есент`ъ, песент`ъ), аористни форми с ударение 
върху тематичната гласна; 
- отклонения, които са отличителният белег на източнобългарската произносителна норма: 
смекчаване на съгласните пред предни гласни и редукция на неударена гласна е. 
Статистически значима връзка между трите генерации в обществото и нагласите към право 
говорните отклонения съществува по отношение на явленията  екане,  свръхякане (голями, 
бяли), аористни форми с тематична гласна -а- вм. -о- (четах, донесах) и т.нар. ъкане (глъв`ъ 
тъ). 
Направените  по-горе  коментари  на  данните  очертават  ясна  картина:  сред  всички 
респонденти преобладават негативните нагласи, но съществува тенденция за намаляване на 
силно негативните нагласи с повишаване на възрастта. При поколението, за което обучение 
то е все още активен фактор, процентът на силно негативните нагласи е по-висок в сравнение 
с икономически основното поколение,  а той от своя страна надвишава процента на нега 
тивните оценки при възрастното поколение. В теренни проучвания, посветени на влиянието 
на  възрастта  върху речта,  се  сочи,  че  възрастното поколение е  по-толерантно към регио 
налните маркери в речта на другите (Chesire 1987: 763), както и че при младото и възрастното 
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поколение  отклоненията  от  езиковия  стандарт  (книжовната  норма)  са  относително  по-
честотни. Фактът, че в рамките на проведената анкета процентът негативни нагласи към пра 
воговорните отклонения е най-висок сред младите, не е обаче едно-еднозначно обвързан с 
разпространението  на  тези  отклонения  в  речта  на  трите  поколения.  Затова  и  екипът  по 
проекта работи по следващата задача – съпоставка на нагласите на поколенията с реалното 
състояние на тяхната реч. 

4. Анализ на връзките между признака ‘степен на завършено образова 
ние’ и нагласите към правоговорните отклонения9 
Признакът фактор ‘степен на завършено образование’ (кодиран като cenz. Завършено обра 
зование)  има  осем  равнища:  второ  висше/дисертация/специализация;  висше;  полувисше; 
средно гимназиално; средно професионално; основно; по-ниско от основно; неграмотен. Той 
е  качествен подредим признак.  Тъй като езиковите нагласи са също качествен подредим 
признак, използвахме хи-квадрат теста,  за да проверим съществува ли връзка между този 
признак и нагласите на респондентите към всички правоговорни отклонения според трите 
социолингвистични значими признака. Чрез програмата SPSS бяха реализирани 36 теста (12 
отклонения х 3 признака). Оказа се, че спрямо другите признаци фактори в нашето изследва 
не цензът (степента на завършено образование) е един от двата признака фактори (заедно с 
типа населено място), които са в статистически значима връзка с най-много признаци ре 
зултати. 
Не съществува връзка между степента на завършено образование и следните признаци ре 
зултати: оценки за западнобългарския : източнобългарския характер на екането при глаголни 
форми  (бехме,  вървехме,  живехме),  на  мекането  (пишеме,  четеме,  говориме);   на  аористни 
форми от типа четах, отидах, донесахме, дадахте и под.; на  сегашни глаголни форми от типа 
на вървъ, вървът; на членувани именни форми  с твърда вм. мека съгласна (учителъ, лекаръ), 
на дейотацията в местоименни форми (таа, онаа),  на членувани съществителни имена от 
ж.р. с -т`ъ под ударение (радостт`ъ),  на т.нар.  ъкане (главъ, главътъ),  на смекчаването на 
съгласните пред предни гласни и редукцията на неударено е; на отмета на ударението в ао 
ристни глаголни форми (говор`их, прав`ихме). 
Както става ясно, между степента на завършено образование и нагласите за източната или за 
падната локализация на отклоненията от нормата липсва връзка според хи-квадрат теста.  
Липсва връзка и между оценката за правилност :  неправилност на дейотацията в местои 
менни форми (таа, онаа) и признака ценз. 
Между 23 вида нагласи (от общо 36) и признака ‘степен на завършено образование’ е налице 
връзка, тъй като α e по-малък от риска за грешка 0.05. Следващата стъпка от анализа е да се 
открие каква е силата на връзката според стойността на коефициента на Крамер. От статисти 
ческите изчисления, направени чрез програмата  SPSS, става ясно, че при всички случаи на 
установена връзка между признака фактор ценз и признаците резултати (нагласите към пра 
воговорните  отклонения  според  трите  лингвистични  признака)  степента  на  зависимост 
между тях е слаба.  
След като се установи наличие на връзка и се отчете степента на зависимост, е необходимо да 
се анализира разпределението на отговорите на анкетираните в осемте групи, формирани 
според фактора ценз, за всяко едно от 10-те равнища на признаците ‘правилно : неправилно’, 
‘западнобългарско : източнобългарско явление’, ‘звучи добре : не звучи добре’. 
Обработката на данните сочи, че зависимостта между фактора ‘ценз’ и нагласите се състои в 
следното:

9  Данни и анализи от тази част са публикувани и в Алексова 2012д.
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- С нарастването на придобитата образователна степен се увеличават негативните нагласи 
към всички изследвани правоговорни отклонения,  оценявани по  признаците  ‘правилно  : 
неправилно’ и ‘звучи добре : не звучи добре’. 
- Сравнително най-склонни да дадат оценка от положителната част на скалите (т.е. правилно 
и звучи добре) са анкетираните лица, които са неграмотни, след тях се нареждат анкетирани 
те с по-ниско от основно образование, следвани от анкетираните с основно образование. Осо 
бено  показателни  за  тази  тенденция  са  данните  на  граф.  126  и  граф.  127,  представящи 
оценките за свръхякането по признаците ‘правилност : неправилност’ и ‘звучи добре : не зву 
чи добре’.
 

Графика 126 Графика 127

- Групите анкетирани с висше, с второ висше, специализация или с научна степен, както и с  
полувисше образование имат сходни нагласи, за което говори разпределението на техните 
отговори по скалата от 1 до 10. Особено ясно това личи при оценките им за формите от типа 
тоа, таа, теа, онеа, както и за аористните форми с крайно ударение (граф. 128 и граф. 129).

Графика 128 Графика 129

- Групите анкетирани със средно и средно професионално образование имат също сходни 
нагласи,  което става ясно от близките процентни разпределения на отговорите им по де 
сетстепенната скала на трите признака – това може да се види на граф. 130 и граф. 131.
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Графика 130 Графика 131

- Нагласите към сегашни глаголни форми с твърда вм. мека съгласна (вж. граф. 132) и към 
членувани именни форми с твърда вм.  мека съгласна (граф.  133),  към редукцията на  е и 
смекчаването на съгласните пред предни гласни, към форми от типа глав`ъ, глав`ътъ на гру 
пите със средно и средно професионално образование са близки до нагласите на групите с  
второ висше/дисертация, висше и с  полувисше.

Графика 132 Графика 133

• Типично източнобългарските маркери (редукцията на неударено е в и и смекчаването 
на  съгласните  пред  предни  гласни),  като  и  генерализираните  винителни  форми 
(глав`ъ, глав`ътъ) са получили най-висок процент негативни оценки сред всички гру 
пи по степен на образование (общо 98.6% и 97.5% за всички анкетирани) (вж. граф. 134 
и граф. 135). Между тези два маркера са единствено дейотираните местоименни форми 
тоа, таа, онаа (98.4%), а всички други отклонения, вкл. типично западнобългарските, 
са  получили  по-ниски  процентно  негативни  нагласи.  Това  е  показателен  факт  за 
разликата в нагласите към езиковия ни изток и запад.
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Графика 134                          Графика 135

     
• Въпреки че има много малко статистичеси доказани връзки между признака  ‘степен на 

образование’ и оценката за речевото явление като типично предимно за източните или за 
западните говори (за свръхякането и премета на ударението в аористни форми), процент 
ните съотношения между дадените оценки по скалата източно явление и западно явление 
във всички групи анкетирани според ценза, ни дават основание за следното наблюдение: с 
нарастване на образователния ценз се увеличава и степента на разпознаваемост на едно 
отклонение от правоговора като типично предимно за българския езиков изток или за 
българския езиков запад (критерий е лингвистичната класификация).

Графика 136 Графика 137

• Типично източнобългарските маркери (редукцията на неударено е в и и смекчаването 
на  съгласните  пред  предни  гласни),  като  и  генерализираните  винителни  форми 
(глав`ъ, глав`ътъ) са получили най-висок процент негативни оценки сред всички гру 
пи по степен на образование (общо 98.6% и 97.5% за всички анкетирани) (вж. Граф. 9 и 
Граф. 10). Между тези два маркера са единствено дейотираните местоименни форми 
тоа, таа, онаа (98.4%), а всички други отклонения, вкл. типично западнобългарските, 
са  получили  по-ниски  процентно  негативни  нагласи.  Това  е  показателен  факт  за 
разликата в нагласите към езиковия ни изток и запад.
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Графика 138      Графика 139

Данните за близостта на разпределението на оценките в няколко от групите, обособени спо 
ред степента на завършеното образование,  ни дадоха основание да формираме нова про 
менлива ‘ценз’ с преразпределение на равнищата – от 8 в 5. Променливата е кодирана като 
cenz_5grupi. В първото равнище на новия признак се обединяват 3 от равнищата на стария 
признак:  завършилите  висше  образование,  второ  висше  (или  специализация  или  имащи 
докторска степен) и полувисше. Второто равнище обхваща 2 от предходните групи: завърши 
лите средно и средно специално. Следващите равнища не се променят: трето равнище – гру 
пата на анкетираните с основно образование, четвърто равнище – анкетирани с по-ниско от 
основно образование, пето равнище – неграмотни.
Получените  резултати за  зависимостта  между равнищата  на  новоформирания  признак  и 
оценките  на  анкетираните  се  припокриват  с  резултатите  от  анализа  на  връзките  между 
признака ценз (при 8 равнища) с изключение на 3 случая: признакът ценз с 5 равнища има 
статистическа връзка с оценката за западнобългарската : източнобългарската локализация на 
депалатализираните членувани именни форми, на местоименните форми от типа на  таа,  
онаа, на форми като радосттт̀ъ, песентт̀ъ. Предходната променлива ценз не показваше връзка с 
нагласите към тези три признака резултати.
Трябва да отбележим също така,  че негативните нагласи към правоговорните отклонения 
според противопоставянето ‘правилност : неправилност’ надвишават процентно негативните 
нагласи към благозвучността на тези отклонения, което личи от съпоставката между всички 
предходни графики.
Различията между оценките за правилността и благозвучността на форми като  радостт`ъ,  
песент`ъ и  четах, отидах, донесахме, дадахте (вж. граф. 141 и граф. 140), детерминирани от 
разликата в полученото образование, се състоят в намаляването на положителните нагласи с 
нарастването  на  образователната  степен.  Единствено  в  групата  на  нерламотните  положи 
телните нагласи леко надвишават отрицателните или пък са приблизително равни. 
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Графика 140 Графика 141

Както се вижда от граф. 142 и граф. 143 с нарастване на придобитата степен на образование 
намалява одобрението към мекането (и според оценката за правилност, и според оценката за 
благозвучност). Нерядко се подчертава ролята на интелигенцията (и най-вече онази част от 
нея, която професионално се реализира чрез езика) като обществена прослойка, чиято реч е 
представителна за книжовните езикови норми (вж. по този въпрос напр. Виденов 1997, 2003, 
2013). Вариативността в речта на интелигенцията от своя страна е маркер за динамиката и 
промяната на нормите. Не по-малка значимост имат и езиковите нагласи на тази прослойка.  
На граф. 142 се вижда, че около 60% от респондентите с второ висше / дисертация / специали  
зация, с висше и полувисше образование са посочили някоя от степените на признака непра 
вилност – за разлика от групите с пониска образователена степен. Въпреки по-високия про 
цент негативни оценки, все пак около 40% от анкетираните с полувисше и над него образова 
ние смятат мекането са правилно или относително правилно (оценки от 1 до 5). А това не е 
процент, който би могъл да бъде пренебрегнат особено след като обобщените данни от анке 
тата сочат, че над 52% от всички респонденти посочват мекането като правилно. 

Графика 142                Графика 143

Кратки изводи
В  заключение  можем  да  кажем,  че  степента  на  придобито  образование  е  сред  со 
циално-демографските характеристики на анкетираните,  които имат средна по степен де 
терминираща сила по  отношение  на  езиковите  нагласи.  Според  данните  от  анкетата  съ 
ществува връзка между него (като признак фактор)  и 23 от общо 36 вида езикови нагласи, 
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които са обект на настоящото изследване. За сравнение ще посочим например, че признакът 
‘пол’ е в статистически значима връзка само със 7 типа нагласи,  докато  факторът ‘адми 
нистративна област на месторождението: запад – североизток - югоизток’ с 31 от 36-те вида 
нагласи. 
На второ място ще подчертаем, че придобитата образователна степен от статистическа гледна 
точка не детерминира оценките за локалната принадлежност на  изследваните правоговорни 
отклонения като източни или западни, но определя нагласите за правилен или неправилен, 
благозвучен или неблагозвучен речев маркер.  Като основен извод в резултат на коментарите 
на данните се очертава тенденцията,  която сочи увеличаване на негативните нагласи към 
всички изследвани правоговорни отклонения, оценявани по признаците ‘правилно : непра 
вилно’ и ‘звучи добре : не звучи добре’, с нарастване на придобитата образователна степен. 

5. Анализ на връзките между признака ‘етническо самоопределяне’ и 
нагласите към правоговорните отклонения 
Признакът ‘етническо самоопределяне’ е качествен неподредим. Описахме неговите равнища 
в първата част на настоящото изследване. Чрез хи-квадрат метода изследвахме наличието на 
връзки между този признак фактор и нагласите към 12-те правоговорни отклонения според 
трите противопоставяния (по правилност, по локализираност,  по благозвучност).  Чрез ста 
тистическа обработка в програмата SPSS се получиха 36 таблици (за 12 речеви явления, всяко 
от тях оценявано по всеки един от посочените по-горе три признака),  в които е нанесено 
равнището на значимост като показател за връзката между нагласата към всяко речево явле 
ние и признака ‘етническо самоопределяне’. Сравнението на равнищата на значимост в 36-те 
таблици с риска за грешка (0.05) е необходимо, за да се вземе решение дали да се приеме ну 
левата хипотеза (липсва връзка между признака фактор и признака резултат), или тя да се 
отхвърли и да се приеме алтернативната хипотеза (налице е връзка между признаците). Ока 
за се, че между признака ‘етническо самоопределяне’ и всички признаци резултати без един,  
т.е.  36–1  (оценките  за  12-те  правоговорни отклонения  според  3-те  противопоставяния  без 
един случай),  е налице  връзка, тъй като равнището на значимост в 35-те случая има по-
ниска стойност от риска за грешка 0.05. Тъй като представянето на 35 таблици с данни от хи-
квадрат теста би увеличило значително обема на настоящата работа, тук ще представим и 
анализираме само графични изображения, онагледяващи разпределението на отговорите по 
равнищата на признака.
В какво конкретно се изразява тази връзка, може да се провери чрез съпоставка на процент  
ните съотношения между отговорите на отделните групи анкетирани.  В  35-те таблици с 
разпределението  на  отговорите  съпоставихме  процентите  анкетирани  от  5-те  групи 
респонденти според тяхното  етнически самоопределяне по десетте степени на  скалата  за 
оценка. Съпоставката води до следните наблюдения и обобщения:

• Посочилите българска принадлежност имат най-голям процент негативни нагласи в 6 
случая: към аористни форми от типа  четъх, четъхме по признака правилност (граф. 
144) и благозвучност (граф. 145), към форми от типа  лекаръ, учителъ по същите два 
признака (граф. 146 и граф. 147); към именни форми с член -тъ вм. -та под ударение 
(есент`ъ, песент`ъ) и по двата посочени по-горе признака (граф. 148 и граф. 149).
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Графика 144                  Графика 145

Различията между нагласите на групата на самоопределилите се като българи и на групата 
самоопределили се като турци са сравнително малки в процентно отношение. След тези две 
групи с най-негативни нагласи към правоговорните отклонения (граф. 144 и граф. 145) са ро 
мите, а най-малко са българомохамеданите. Не отчитаме групата, означена като „друго“ (т.е.  
посочили друга принадлежност).

Графика 146               Графика 147

От граф. 146 и граф. 147 се вижда, че след групите на самоопределилите се като българи и  
като турци по процент негативни нагласи се нареждат определилите се като българомохаме 
дани, а след тях ромите, т.е. в тези случаи ромите са най-толерантни към форми от типа лека 
ръ, учителъ. Като имаме предвид компактното териториално разположение на българомоха 
меданите и особеностите на традиционния диалект, тези нагласи не са учудващи. 

Графика 148                  Графика 149
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На граф. 148 и граф. 149 проличава малко по-съществено различие между негативните нагла 
си на първите две групи (самоопределили се като българи и като турци) и групата на са 
моопределилите се като цигани (роми) – при ромите позитивните нагласи са с около 25% по 
вече. 
- С няколко процента повече са негативните нагласи на самоопределилите се като турци в 
сравнение със самоопределилите се като българи в 8 случая: екане при имената по признаци 
те правилност (граф. 150) и благозвучност (граф. 151), екане при глаголите по признака бла 
гозвучност (граф. 152), свръхякане и по двата посочени вече признака (граф. 153 и 154), мека 
не и по двата признака (граф. 155 и 156) и т.нар. ъкане по признака правилност (граф. 157). 

Графика 150              Графика 151 

Както се вижда от граф. 150 и граф. 151, границата между позитивните и негативните нагласи 
е между 6 и 5 (позитивни – от 1 до 5, негативни от 6 до 10), а различията между негативните 
нагласи на самоопределите се като българи и като турци са в рамките на 3% до 6%.
Граф. 152, граф. 153, граф. 154 говорят, че по процент негативни нагласи на първо място са са 
моопределилите се като турци, след това – българи, на трето място цигани (роми) и накрая 
българомохамедани. 

Графика 152    
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Графика 153                    Графика 154

Позитивните нагласи към мекането (от 1 до 5 вкл.) са най-много при самоопределилите се 
като българомохамедани, следвани от циганите, българите и награя турците. Това наблюде 
ние се извлича от граф. 155 и граф. 156. Само сред самоопределиите се като турци негативни 
те нагласи малко надвишават позитивните по отношение на противопоставянето ‘правилно : 
неправилно’. Този факт не е неочакван, ако се отчете, че компактно население от тази група 
има в Югоизточна и Североизточна България, а в традиционните диалекти най-вече в Севе 
роизточна България Що се отнася до опозицията ‘звучи добре : не звучи добре’, позитивните 
и негативните нагласи при тази група са почти еднакви.

Графика 155                   Графика 156

Към генерализираните винителни форми при съществителните имена негативните нагласи 
на самоопределилите се като турци са по-голям процент от самоопределилите се като бълга 
ри (граф.  157),  що се  отнася  до правилността им,  но по отнешение на  неблагозвучността 
оценките на двете групи са близки (граф. 158). При самоопределилите се като турци изцяло 
доминират негативните оценки – няма нито една позитивна нагласа към форми от типа гла 
въ, главътъ,  а при самоопределилите се като българомохамедани това са единични случаи, 
което  не  е  неочаквано,  като  се  вземе  предвид  териториалният  диалект  в  районите  с 
компактно население от двете групи. Трябва обаче да посочим, че при всички групи по са 
моопределяне доминират негативните оценки.
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Графика 157       Графика 158

• В 10 случая нагласите на самоопределилите се като българи и като турци са почти 
еднакви. Това са: негативни нагласи към екането в глаголни форми (граф. 159), към 
форми от типа  вървъ,  вървът (граф.  160 – за неправилност,  и граф.  161 – за небла 
гозвучност), към показателни местоимения с дейотация и по двата признака (граф. 162 
и  грарф.  163),  към редукцията  на  неударено  е и  смекчаването  на  съгласните  пред 
предни гласи (граф. 164 и граф. 165) и към премета на ударението в аористни глаголни 
форми (граф. 166 и граф. 167) и по двата признака (правилност и благозвучност). 

Графика 159

Ако негативните доминиращи нагласи към екането в глаголни форми при групите на са 
моопределилите се като българи и турци са почти еднакъв процент (вж. таб. 159), то нега 
тивните нагласи към форми от типа вървъ, вървът преобладават с няколко процента – около 
2, 3%, при самоопределилите се като турци (граф. 160 и граф. 161). 
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Графика 160       Графика 161

Много близки са негативните нагласи на първите две групи на граф. 162 и граф. 163. Са 
моопределилите се като роми и като българомохамедани си разменят третата и четвъртата 
позиция на двете графики по процент негативни нагласи. При всички групи обаче домини 
рат отрицателните оценки по двата признака – правилност и благозвучност.

Графика 162      Графика 163

Сред всички групи ясно доминират  негативните  нагласи към отличителните  маркери на 
източнобългарския мезолект (граф. 164 и граф. 165), а процентните различия са малки.

Графика 164       Графика 165

Графики 166 и 167 съдържат еднакъв процент негативни нагласи по двата признака при са 
моопределилите се като българи и като турци. В групата на самоопределилите се като роми 
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позитивните нагласи обаче преобладават и по двата признака. В четвъртата група негативни 
те нагласи към говорѝх, направѝх са повече, но не е така при оценките за благозвучността.

Графика 166             Графика 167

Кратки изводи
Между езиковите нагласи на самоопределилите се като българи и като турци същестува зна 
чителна близост, като различията са в рамките на няколко процента – в 6 случая негативните 
нагласи са повече при първата група, а в 8 при втората. Групата на самоопределилите се като 
цигани (роми) се нарежда средно на трето място по среден процент негативни оценки по 
признаците правилност и благозвучност на 12-те правоговорни отклонения. Средният про 
цент на различието с предходните групи е между 5% и 20%, макар че са налице и единични 
случаи, в които негативните оценки сред респондентите цигани надвишават средния про 
цент негативни нагласи сред самоопределилите се като турци. Най-често в групата на бълга 
ромохамеданите  средният  процент  на  негативните  нагласи  е  най-малък  в  сравнение  със 
средния процент в групите групи. Не липсват обаче случаи, в които средният процент нега 
тивни нагласи към правилността и благозвучността на 12-те правоговорни отклонения сред 
българомохамеданите надвишава този при циганите. Това обаче не е вярно по отношение на 
другите две групи.

6. Анализ на връзките между признака ‘трудова заетост’ и нагласите към 
правоговорните отклонения10 
Трудовата заетост несъмнено оказва влияние върху речевия репертоар на всеки индивид. 
Дали учим, или работим,  дали сме безработни,  или пенсионери – това се отразява върху 
текстовете,  с  които  общуваме  устно  или  писмено,  върху  богатството  на  речника  ни  и 
активността на различните му полета, върху синтактичната структура на изказването, върху 
тяхната дължина и разгърнатост, а също и върху онази част от речевия репертоар, отнасяща 
се до вариантността и допусканите отклонения от кодифицираните норми. 
Признакът, дефиниран тук като ‘трудова заетост’, е качествен неподредим и е групиран по 
номинална  скала  със  следните  равнища:  1  –  „работя  на  пълна  заетост“,  2  –  „работя  на 
частична заетост“, 3 – „уча“, 4 – „домакиня съм“, 5 – „безработен съм“, 6 – „пенсионер съм“.  
Разпределението на анкетираните в шестте равнища е разгледано в част  Първа глава, 1.2.4.5.  
В настоящата част коментираме резултатите от анализа на връзките между този признак 
фактор и признаците резултати – нагласите към правилността, локалната маркираност и бла 
гозвучността на 12-те правоговорни отклонения, извършен чрез хи-квадрат метода. 

10  Данни и анализи в тази част са публикувани и в Алексова 2013а.
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Тъй като признаците резултати са 36 (12 речеви явления, оценявани по три признака: пра 
вилност, локална маркираност и благозвучност), осъществихме 36 анализа на връзките чрез 
програмата  SPSS. При всеки от 36-те анализа сравнихме получената стойност на равнището 
на значимост с риска за грешка (0.05), за да може да си вземе решение дали да се приеме ну 
левата хипотеза (липсва връзка между признака фактор ‘трудова заетост’ и 36-те признака ре 
зултати), или тя да се отхвърля и да се приеме алтернативната – съществува връзка между 
тези признаци. При 22 от анализите на връзките равнището на значимост  α е по-малко по 
стойност от риска за грешка (0.05), което позволява да се отхвърли нулевата хипотеза и да се 
приеме алтернативната, която твърди, че между признака фактор и признаците резултати съ 
ществува връзка. Това са случаите, в които признакът резултат е оценка за правилността и за 
благозвучността на следните правоговорни отклонения: екането в глаголни и именни форми, 
свърхякането, мекането, аористни форми с тематична гласна -а- вм. -о-, сегашни глаголни 
форми и именни членувани форми в м.р. с твърда вм. мека съгласна, именни форми в ж.р. с  
чл.  -тъ под  ударение,  генерализирани  винителни  форми  в  ж.р.  (глав`ъ,  глав`ътъ).  Само 
оценките за благозвучността, но не и оценките за правилността, на редукцията на неударена 
гласна -е-, на смекчаването на съгласните пред предни гласни и на аористните форми с край 
но  ударение  са  в  статистически  значима  връзка  с  фактора  ‘трудова  заетост’.  Според  хи-
квадрат теста лисва връзка между нагласите към правилността и благозвучността на местои 
менни форми като тоа, таа, онеа, онаа.
Само в 2 от общо 12-те оценки за локалната маркираност на правоговорните отклонения съ 
ществува връзка между този признак резултат и признака фактор  ‘трудова заетост’. А това 
означава, че оценките за териториална типичност на 10 от 12-те правоговорни отклонения не 
зависят от това дали респондентите работят в момента (пълна заетост или частична заетост) 
или не (учат, безработни са, домакини са, пенсионери са).
От всички 12 правоговорни отклонения само при едно преобладават положителните нагласи 
– 51.3% от анкетираните, избрали различен от „не знам“ отговор, са оценили мекането като 
правилно.  Най-малко  положителни  оценки  (без  отговор  „не  знам“)  има  в  групата  на 
учещите– 36%, след това са работещите на пълна заетост – 50%, на безработните и пенсионе 
рите – около 52% – 53%, а най-много са при работещите на частична заетост и при домакини 
те – около 60% – 62% (вж. граф. 168).

Графика 168

По процент на положителните нагласи, но значително по-малко, на второ място се нарежда 
маркер,  който  не  е  типичен  само  за  българския  езиков  запад,  но  пък  се  възприема  от 
общественото мнение като втората му отличителна му черта – аористните форми с крайно 
ударение (говорѝх, направѝх, говорѝл, направѝл).  На граф. 169  проличава, че нагласите към 
благозвучността на тези форми са близки при учещите, работещите на частична заетост, на 
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безработните и пенсионерите – около 32% положителни оценки.  С около 5% до 7% са по-
ниски оценките на домакините и работещите на пълна заетост. Подобно е съотношението 
между шестте групи анкетирани,  що се отнася до нагласите им по признака правилност, 
отнесен към тези форми. Почти винаги оценките за благозвучността надхвърлят с около 5% 
до 8% оценките за правилността.

Графика 169

Далеч по-малко сред шестте групи са положителните оценки за правилност и благозвучност 
на екането в именни (вж. граф. 170 и граф. 171) и глаголни форми (вж. граф. 172 и граф. 173). 
Ясно проличава, че по-голям процент положителни нагласи се появяват в групите на работе 
щите на частична заетост, пенсионерите и безработните, а най-малко – при учещите и дома 
кините. 

Графика 170              Графика 171

Трябва да се подчертае обаче, че и сред шестте групи доминират негативните нагласи към 
екането. Това показва единство на общественото мнение, което санкционира екането, което е 
типична особеност на българския езиков запад.
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Графика 172                   Графика 173

Именните и глаголните форми с твърда вм. мека съгласна – членувани съществителни от м.р. 
(учителъ, лекаръ) и сегашни глаголни форми от второ спрежение (вървъ, вървът),  въпреки 
честотата на поява в устната комуникация са обект на неодобрение. Нагласите на шестте гру 
пи са близки, при това  силно негативни. В групата на учещите липсват позитивни оценки. 
След тази група по процент негативни нагласи се нареждат работещите на пълна заетост,  
след тях работещите на частична заетост и пенсионерите с почти еднакви проценти, а накрая 
домакините и безработните също с еднакви нагласи към вървъ, вървът. При оценките за учи 
телъ, лекаръ работещите на частична заетост и безработните имат почти еднакви оценки, 
както и домакините и пенсионерите. Това са наблюдения, които могат да се открият на граф.  
174 и граф. 175, като представяме за всяко от двете явления резултатите само по признака 
правилност, тъй като нагласите към благозвучността показват същите отношения, но про 
центът на позитивните отговори е малко по-висок.  

Графика 173                Графика 174

Оценките за благозвучността и правилността на аористните форми от типа четъх, четъхме са 
негативни, при това близки за шестте групи по и ненадвишаващи оценка 3 – средна степен 
на неправилност (вж. графики 175 и 176). При домакините липсват положителни оценки и по 
признака  правилност,  и  по  благозвучност  –  те  са  най-критични  към  това  правоговорно 
отклонение. След тях се нарежда групата на учещите, което е обяснимо –целенасоченото обу 
чение включва и познаване на езиковата нормативност. На трето място по критичност са ра 
ботещите на пълна заетост, следвани от работещите на частична заетост, а с много малка 
разлика от тях – безработните и песнионерите, които имат почти еднакъв процент негативни 
оценки. С по няколко процента по-малко във всяка група (с изключение на домакините) са 
позитивните оценки за благозвучността на тези аористни форми.
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Графика 175                   Графика 176

Оценките за форми като радостт`ъ, песнт`ъ дават основание да се формират три групи: уче 
щите с най-негативни оценки, след тях групата на работещите на пълна заетост и домакини 
те, и накрая групата на пенсионерите, безработните и работещите на частична заетост, при 
които се появяват средни по степен негативни нагласи (вж. граф. 177 и граф. 178).

Графика 177                    Графика 178

Правоговорните отклонения, които са идентификационен маркер на източнобългарската пра 
воговорна норма (вж. граф. 179), са силно негативно оценени, що се отнася до тяхната бла 
гозвучност. Между нагласите към правилността на тези правоговорни отклонения и ценза 
липсва връзка. Различията между шестте групи на граф. 179 са незначителни. 

Графика 179
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Според данните,  които  граф.  180  и граф.  181 онагледяват,  отново доминират негативните 
нагласи: сред учещите и домакините няма позитивни оценки за правилност на формите от 
типа на глав`ъ, глав`ътъ. След тези групи се нареждат работещите на пълна заетост, пенсио 
нерите и безработните.  При работещите на  частична заетост има с няколко процента по-
малко негативни нагласи. Разпределението на отговорите по отношение на благозвучността е 
пропорционално на разпределението според оценките за правилността, но с по 5% – 10% по-
малко негативни нагласи.

Графика 180                                       Графика 181

Кратки изводи
Разпределението на оценките (в проценти) на анкетирани от шестте групи в двадесет и двата 
случая на доказано наличие на връзка между признака фактор ‘трудова заетост’ и оценките 
за правилност или оценките за благозвучност насочва към извода, че групата на учениците в 
почти всички случая дава най-ниски оценки, след тях се нареждат работещите на пълна зае 
тост и/или на домакините. Може да се каже, че те образуват една макрогрупа със сравнително 
близки нагласи.  Във втората макрогрупа според средния процент на негативните нагласи 
към правоговорните отклонения влизат безработните и частично трудово заетите. Относи 
телно най-нисък процент негативни нагласи към правоговорните отклонения се наблюдава в 
групата на пенсионерите. Трябва обаче да подчертаем, че това са среднопретеглени резултати 
и че трябва се държи сметка, че в рамките на цялата съвкупност (2018 анкетирани) негативни 
те нагласи доминират (с изключение на нагласите към т.нар. мекане).
В тази част коментирахме в какво се изразява наличието на връзка между  признака фактор 
‘трудова  заетост’  и  22  от  36  заложени в  анкетата  езикови нагласи.  Според  този  брой на 
връзките факторът ‘трудова заетост’ се ситуира в горната средна част на континуума, форми 
ран според броя на връзките между 36-те типа езикови нагласи и всеки един от признаците 
фактори в анкетата (пол, възраст, месторождение, местожителство, тип на населеното място, 
степен на образование, размер на домакинството, размер на доходите, предходна и настояща 
трудова заетост, професионален статус, сектор, в който е професионалната реализация, етни 
ческа принадлежност). Например факторът ‘тип населено място’ (село, малък град, областен 
център,  столица)  е  в  статистически  значима  връзка  с  всички  36  вида  езикови  нагласи,  
признаците фактори ‘месторождение’  и ‘област на настоящо местожителство’  – с  28 вида 
нагласи, ‘степен на завършено образование’ – с 24 вида езикови нагласи, възраст – с 15, пол –  
със 7 типа нагласи и т.н. 
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7. Анализ на връзките между признака ‘настояща заетост’ и нагласи 
те към правоговорните отклонения 
Признакът фактор ‘настояща заетост’ е качествен неподредим и равнищата му са групирани 
по номинална скала. Разпределението на респондентите по този признак е описано в Първа 
глава, част 1.2.4.6.  Анализите на връзките, извършени чрез хи-квадрат метода, между този 
признак фактор и 36-те признака резултати показват, че може да бъде отхвърлена нулевата 
хипотеза и да се приеме алтернативната (т.е. за наличие на връзки между признаците) в 9 
случая, тъй като при тях равнището на значимост е по-ниско по стойност от риска за грешка 
(α = 0.05). Тези 9 случая сочат, че между признака ‘настояща заетост’ и признаците фактори са 
налични много по-малко връзки, отколкото между  признаците фактори пол, възраст, образо 
вание,  трудова  заетост,  етническо  самоопределяне  и  признаците  резултати  (оценките  за 
отклоненията от нормата).
Съществува връзка между признака фактор ‘настояща заетост’ и следните признаци резулта 
ти:
–  правилност : неправилност на свръхякането,
– благозвучност : неблагозвучност на свръхякането, 
– правилност : неправилност на на глаголни форми за сег. вр. с твърда вм. мека съгласна, 
– благозвучност : неблагозвучност на глаголни форми за сег. вр. с твърда вм. мека съгласна, 
– правилност : неправилност на членувани форми при съществителни имена от м.р. с твърда 
вм. мека съгласна пред члена, 
– благозвучност : неблагозвучност на членувани форми при съществителни имена от м.р. с 
твърда вм. мека съгласна пред члена,
– правилност : неправилност на смекчаването на съгласните пред е и и + редукция на неуда 
рено е, 
– благозвучност : неблагозвучност на смекчаването на съгласните пред е и и + редукция на 
неударено е, 
– благозвучност : неблагозвучност на отмета на ударението в аористни глаголни форми. 
При пет от признаците резултати оценяваните явления са по-широко разпространени в за 
падния мезолект, при един случай – те са източнобългарски (а това е и най-типичната особе 
ност на източнобългарската произносителна норма), а при свръхякането не може да се гово 
ри за локална обвързаност. Интересното в случая е, че професионалният статус е във връзка и 
с двата типични случая на непалаталност на съгласната в края на основата – при имената и 
при глаголите, освен това при оценяването им и от гледна точка на правилността, и от гледна 
точка благозвучността им. А това ясно говори, че връзката е между явлението като цялост (и 
професионалния статус на работещите. Разнотипността на отклоненията от нормата поставя 
още по-настойчиво въпроса в какво конкретно се изразява зависимостта между признака 
‘настояща заетост’ и деветте признака резултати. 
Сравнението между процентните разпределения на отговорите в 11-те професионални групи 
при деветте вида нагласи, намиращи се във връзка с професионалния статус, ни насочи към 
следните изводи:
- Най-големият процент негативни оценки за 9-те признака резултати се наблюдава винаги в 
групата на директорите/мениджърите.
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Графика 182. PRG6_1.Как ще оцените изговора на думите вървъ, спъ, вървът, спът според всяко едно от 
следните? 1. правилна - неправилна      * work_1. Какъв е Вашият професионален статус?

Оценките за благозвучност се отличават с повишаване на позитивните оценки, но не значи 
телно. Освен това не променят съществено съотношенията между отделните групи. На граф. 
182 се вижда напр., че в групата на директорите доминират изцяло негативни оценки (отго 
вор 10) за форми от типа вървъ, вървът по признака правилност, но по благозвучност се поя 
вяват няколко оценки, които са отново от негативната скала, но от по-ниските й степени.

Графика 183. PRG6_3. Как ще оцените изговора на думите вървъ, спъ, вървът, спът според всяко едно от 
следните? 1. звучи добре – не звучи добре      * work_1. Какъв е Вашият професионален статус?

-  Относително често най-малък процент негативни нагласи откриваме в групите на селс 
костопанските работници (фермери, рибари) и неквалифицираните работници (ръчен труд). 
Това например може да се види на граф. 182 и граф. 183, на които ясно доминират негативни  
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те нагласи, а позитивни оценки – от 1 до 5 вкл. има в грубите на неквалифицираните ра  
ботници, работниците, селскостопанските работници и собствениците на малки фирми. 

Графика 184. PRG76_1. Как ще оцените изговора на думите учителъ, лекаръ, приятелъ според всяко едно 
от следните? 1. правилна - неправилна      * work_1. Какъв е Вашият професионален статус?

- Анкетираните със свободни професии не са сред групите, в които се наблюдават най-много 
негативни нагласи. Те са в последната трета на скалата на негативните нагласи. На граф. 184 
се вижда, че в групата на анкетираните със свободни професии има около 11 – 12% положи 
телни нагласи (главно отговор 2), което не е малко при ясното доминиране на негативните 
оценки сред анкетираните, дали отговор, различен от „не знам“.

Графика 185. PRG67_3. Как ще оцените изговора на думите учителъ, лекаръ, приятелъ според всяко едно 
от следните? 1. звучи добре – не звучи добре      * work_1. Какъв е Вашият професионален статус?
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- Групата на квалифицираните работници заема между 4 и 7 място сред другите групи по 
процент негативни нагласи. На граф. 184 проличава, че квалифицираните работници са дали 
отговори,  близки  с  тези  на  неквалифицираните  работници  и  едноличните  търговци  и 
респондентите със свободни професии.  

Графика 186. PRG3_1.Как ще оцените изговора на думите бяли, голями, вървяли, живяли според всяко едно 
от следните? 1.правилна - неправилна      * work_1. Какъв е Вашият професионален статус?

              
Както  се  вижда  на  граф.  186  и  граф.  187,  във  всички  групи негативните  оценки  за  бла 
гозвучността на свръхякането са с по-малко във всички групи, отколкото например при депа 
латализацията в именни и глаголни форми (граф. 182, 183, 184 и 185). Оценките обаче за пра 
вилността на същото явление са по-ниски във всички групи, като при директорите липсват 
положителни оценки (от 1 до 5 вкл.).
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Графика 187. PRG3_1. Как ще оцените изговора на думите бяли, голями, вървяли, живяли според всяко едно  
от следните? 1. звучи добре – не звучи добре * work_1. Какъв е Вашият професионален статус?          

- Собствениците на фирми (еднолични търговци, собственици на фирми с под 10 наети лица 
и над 10 наети лица) са в средната част от подредбата на групите според скалата на нега  
тивните оценки за правоговорните явления според тяхната правилност и благозвучност. На 
граф. 185 се вижда един от малкото случаи, в които собствениците на фирми с над 10 наети 
лица са от най-критичните – заедно с групата на директорите (в случая към редукцията на 
неударено е и смекчаването на съгласните пред предни гласни). При тези две групи се появя 
ват само отговори 10 – най-високата степен на ‘неправилност’.

Графика 188. PRG11_1. Как ще оцените изговора на думите Нйe, дитйeту ни пиши (МЕК ИЗГОВОР) според  
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всяко едно от следните? 1. правилно – неправилно  * work_1. Какъв е Вашият професионален статус?         

В заключение би могло да се каже, че най-критични са директорите/мениджърите, след тях 
се нареждат висшистите и служащите, след това собствениците на малки и големи фирми, а 
накрая – квалифицираните  и неквалифицираните работници и селскостопанските работни 
ци. Различията между оценките на групите са относително малки и във всички случаи, в кои 
то съществува връзка между нагласи и признака ‘настояща заетост’, доминират негативните 
нагласи и по правилност, и по благозвучност.

8. Анализ на връзките между признака ‘тип населено място' и нагласите 
към правоговорните отклонения11 
Според предварителната ни хипотеза езиковите нагласи на хората от малки населени места 
(села и малки градчета), в които се наблюдава относителна еднородност на речевите  особе 
ности, ще се различават от езиковите нагласи на живеещите в по-големи селища (големи гра 
дове, напр. областни центрове), където съществува по-широк репертоар от вариантни речеви 
маркери, отличаващи се от кодификацията. Основание за подобна хипотеза ни дава фактът, 
че в големите градове в резултат на миграцията се смесват индивиди от различни райони на 
страната, при това немалка част от преселниците носят в речта си (в различна степен) речеви 
особености на населеното място, в което са придобили своя първоначален езиков опит. Това 
важи в още по-голяма степен за  София,  която  е  мястото  на  най-интензивно смесване на 
индивиди от различни райони на България, с различен социален статус, образование, профе 
сионална активност (без да игнорираме факта, че в нея западнобългарските по тип речеви 
маркери са по-активни поради географското разположение на столицата ни). Тази предвари 
телна хипотеза ни подтикна да си зададем въпроса жителите на кой тип населени места са 
по-толерантни към правоговорните отклонения в речта. Проверката на хипотезата, че типът 
на населеното място влияе върху езиковите нагласи към различни по локална маркираност и 
по честота речеви маркери, бе реализирана чрез статистическа обработка на емпиричните 
данни с програмния пакет  SPSS. Използван е хи-квадрат текстът за установяване на връзки 
между фактора ‘тип населено място’ и 36-те признака резултати (оценките за правилността, 
локалната маркираност и благозвучността на всяко едно от 12-те правоговорни отклонения). 
Признакът фактор ‘тип населено място’ е качествен подредим. Скалата е ординална, а равни 
щата  му  са  следните:  село,  малък  град,  областен  град,  столица.  Разпределението  на 
респондентите според типа на населеното място може да се види в Първа глава, част 1.2.4.10. 
Прилагането на хи-квадрат метода за установяване на връзки между фактора ‘тип населено 
място’ и 36-те признака резултати (оценките за правилността, локалната маркираност и бла 
гозвучността на всяко едно от 12-те правоговорни отклонения) показа наличие на връзки във 
всички 36 случая. Коефициентът на Крамер и при 36-те анализа има стойност под 0.33, което 
означава, че между типа на населеното място и нагласите за правилността, локалната марки 
раността и благозвучността на 12-те речеви явления има слаба по степен зависимост. Според 
нашите наблюдения това е признакът фактор, който се намира във връзка с най-много от 
признаците резултати.
Сравнихме процентите негативните нагласи на анкетираните от София, областните центрове, 
малките градове и селата към всички речеви явления по трите признака: правилност, регио 
нална маркираност, благозвучност. Оказа се, че най-голям е процентът на негативните нагла 
си в групата на анкетираните, живеещи в областни центрове, при това този извод е валиден  
за 33 признака резултати от общо 36. Това означава, че сред жителите на областните центрове 
е сравнително най-голяма нетърпимостта към 12-те правоговорни отклонения в сравнение с 
11  Данни и анализи, свързани с тази част, са публикувани в Алексова 2012е.

226  |  Трета глава. Анализи на връзки



КРАСИМИРА АЛЕКСОВА

жителите на другите три типа населени места. Най-често жителите на областните градове 
оценяват некодифицираните речеви явления като неправилни и неблагозвучни.
Ако сравним нагласите на четирите групи към неправилността на екането при именната (вж.  
граф. 189 и граф. 190), ще открием, че след анкетираните, живеещи в областни центрове, кои 
то имат най-висок процент негативни оценки, се нареждат жителите на малките градове и на 
селата (с почти еднакви проценти), а накрая са живеещите в столицата, без да пренебрегваме 
факта, че и в четирите групи преобладават негативните нагласи.

Графика 189                           Графика 190

Почти същите резултати откриваме по отношение на оценките за правилност : неправилност 
на екането в глаголни форми (вж. граф. 191 и граф. 192). Софиянци са съвсем малко по-толе 
рантни – според процента на негативните оценки в групата си те се нареждат след жителите 
на областните градове, но преди анкетираните, живеещи в малките градове и селата.

Графика 191                    Графика 192

Анкетираните столичани са дали относително най-малко негативни оценки за мекането и за 
свръхякането  в  сравнение  с  другите  3  групи.  Тези  данни  не  са  необясними,  ако  се  има 
предвид  разположението  на  столицата  спрямо  основното  диалектно  деление,  без  да  се 
изпуска и фактът, че в нея отдавна и непрекъснато се смесват индивиди от различни райони. 
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Ако в рамките на всяка от четирите групи се съберат оценките от 6 до 10 (различните степени 
на признака неправилност), ще стане ясно, че около 52% от софиянците оценяват свръхякане 
то като неправилно срещу 69% от жителите на селата, 71% от жителите на малките градове и 
около 83% от живеещите в областните центрове. Опасението да не би да се „ека“, при това в 
столицата,  стремежът  към  правилност  и/или  престижност  на  речта  пораждат  хиперко 
ректност като свръхякането и обуславят наличието на значително по-голям процент положи 
телни нагласи при  столичаните,  при това  и  при  двете  противопоставяния  –  ‘правилно  : 
неправилно’ (вж. граф. 193), ‘звучи добре : не звучи добре’ (вж. граф. 194). 

Графика 193             Графика 194

Сумата  от  процентите  анкетирани,  дали оценки от 6  до  10  (всички степени на  признака 
неправилност – граф. 195, и на неблагозвучност – граф. 196) за т.нар. мекане, подрежда чети 
рите групи анкетирани в следния ред с нарастване на негативни нагласи: 35% при столичани 
те,  47% при жителите на малките градове и същия процент при жителите на селата (при 
различно съотношение в подгрупите), 60% при жителите на областните центрове (срв. с граф. 
195). От гледна точка пък на положителните оценки това означава, че повече от половината 
анкетирани софиянци (65%), от жителите на селата (53%) и на малките градове (53%) оценяват 
ходиме, говориме като правилни. Единствено жителите на областните градове са дали повече 
от 50% негативни оценки за мекането – 65%. Различията не са за пренебрегване, защото са по 
казателни за стратификацията на общественото мнение според типа на населеното място. По 
добни са резултатите и по отношение на благозвучността на мекането (вж. граф. 196).

Графика 195                    Графика 196
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Сред всички 12 правоговорни отклонения, които са обект на оценяване от анкетираните, само 
т.нар. мекане е посочено като правилно от повече от 50% от всички анкетирани, отговорили 
различно от „не знам“, по-точно 51.3%. На второ място по процент позитивни нагласи, но да 
леч по-малко – общо 30%, се нарежда свръхякането, а на трето място – с 27.9% са аористните 
форми  с  ударение  върху  тематичната  гласна.  А  това  значи,  че  за  почти  70%  от  всички 
респонденти,  отговорили  различно  от  „не  знам“,  форми  като  говорùх,  говорùл,  направùх,  
направùл са неправилни. И при четирите групи по признака ‘тип на населеното място’ доми 
нират негативните нагласи (вж. отговори от 6 до 10 за всяка група на граф. 197), като относи  
телно най-много са при столичаните, след това при живеещите в общинските градове и села 
та, а с най-малко негативни оценки – жителите на малките градове. Процентното различие 
обаче между негативните нагласи на четирите групи не е толкова голямо, колкото е при ме 
кането, което личи от съпоставка на граф. 195 и граф. 197. Сравнението между граф. 197 и 
граф. 198 показва, че оценките за правилността и за благозвучността са близки, с леко пови 
шаване на положителните нагласи по отношение на благозвучността при всички групи. 

Графика 197                Графика 198

И при четирите групи според типа на населеното място съществуват доминиращи силни по 
степен негативни нагласи (отговори от 6 до 10) към глаголни и именни форми с непалатална 
вм. палатална съгласна: напр. вървъ, вървът, учителъ, лекаръ (за разлика от нагласите към ао 
ристните форми с ударение върху тематичната гласна и още повече – от нагласите към мека  
нето). Различията между четирите групи, онагледени на граф. 199 и граф. 200, са малки – ва 
рират между 2% и 7%. 
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Графика 199                     Графика 200

И в четирите групи преобладават оценките за неправилност и за неблагозвучност на форми 
като четъх, отидъх, донесъхте, дадъхте (граф. 201) и като радосттъ, песентъ, мисълтъ (граф. 
202). Избрахме по една графика за двете явления – по оценките за благозвучност, за да не 
утежняваме обема на изложението.  Оценките за благозвучност са с няколко процента по-
високи от оценките за правилността. Както се вижда от двете посочени графики, различията 
между четирите групи не са същностни – при жителите на селата и на малките градове пози 
тивните нагласи са с няколко процента повече. 

Графика 201                      Графика 202

Негативните нагласи към източнобългарската редукция и към т.нар. „ъкане“ (генерализирана 
винителна флексия -ъ при съществителни от ж.р.) са силни по степен и с малко разсейване 
между подравнища на признаците ‘неправилност’  и  ‘неблагозвучност’  при всички групи. 
Малко по-толерантни са жителите на селата и малките градове, но различията са несъществе 
ни, както личи от граф. 203 и граф. 204, от една страна, и от граф. 205 и граф. 206.
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Графика 203                   Графика 204

Графика 205                  Графика 206

При 15 от 36-те признака резултати (12-те правоговорни отклонения според трите фактора: 
правилност, локална оцветеност и благозвучност) анкетираните столичани се нареждат на 
второ място по преобладаващи в групата им негативни нагласи. При 10 от останалите случаи 
на второ място са анкетираните,  живеещи в малки градове,  напр.  така е при оценките за 
неправилността  на  непалатални вм.  палатални съгласни в  именни и  глаголни форми,  за 
неправилността на  свръхякането,  на  мекането.  Анкетираните,  живеещи в села,  са  сравни 
телно  най-толерантни  към  правоговорните  отклонения.  Най-често  процентът  негативни 
нагласи в тяхната група е по-нисък от негативните нагласи към неправилността и към небла 
гозвучността на отклоненията от правоговора, като различията обаче не са от висок порядък. 
Да не забравяме обаче, че негативните нагласи доминират при всички 12 речеви явления с 
изключение на мекането. 

Кратки изводи
Според данните от националната представителна анкета поносимостта към отклоненията от 
кодифицираните норми се увеличава с намаляване на големината на населеното място, що се 
отнася до областните градове, малките градове и селата.  Жителите на областните центрове, 
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участвали в националната представителна анкета, са сравнително най-критични към право 
говорните отклонения.
В  областните  градове  и  в  столицата,  където  се  смесват  индивиди с  разнообразни речеви 
маркери, процесите на акомодация към доминиращата местна речева норма протичат по-
интензивно, отколкото в малките градове. При някои индивиди такова приспособяване може 
въобще да не се осъществи, а при други – да се реализира в рамките на широк континуум: от 
отстраняване само на някои контрастиращи речеви маркери до адаптация чрез поява в речта 
на речеви особености, типични за съответния град (или район). Областните градове се отли 
чават от столицата по това, че в сравнение с нея в тях съществува относително по-голяма хо 
могенност на репертоара от речеви маркери. Явно по-голямата пъстрота от индивидуални ре 
чеви варианти в столицата е причина за различията между езиковите нагласи на жителите на 
София и на областните градове по отношение на толерантността към правоговорните откло 
нения.  В  по-малките  градове  речевите  маркери  в  речта  на  жителите  са  по-еднотипни, 
отколкото в областните центрове и още повече – в столицата. Още по-голяма еднородност и 
по-висока степен на регионална речева маркираност съществува в селата, където няма толко 
ва  значима разлика между индивидуалните  особености в  речта  на  жителите.  Причините, 
формирали техните нагласи, могат само да се предполагат – възможно е толерантността на 
живеещите в селата, а и донякъде в малките градове, да е причинена от неразпознаване на 
дадени явления като отклонение от правоговора или поради отчитането на собствените ре 
гионални речеви особености. 
За настоящата работа най-важен се оказва изводът, че между нагласите към 12-те правого 
ворни отклонения  (като  признаци  резултати)  и  типа  на  населеното  място  (като  признак 
фактор с четири равнища: село, малък град, областен център, столица) съществува статисти 
чески значима връзка, която макар и слаба по степен е от значимост, защото доказва, че голе 
мината на населеното място е във връзка със стратификацията на общественото мнение за 
правилността на речта. 

9. Анализ на връзките между признака ‘област на месторождение’ и 
нагласите към правоговорните отклонения 
В анкетната карта признакът фактор  ‘административна област на месторождението’ има 28 
равнища, които са равни на броя на административните области в Р България. Този признак 
е качествен неподредим, а скалата е номинална. За целите на настоящото изследване транс 
формирахме чрез опциите на програмата  SPSS този признак (oblast_rod)  в  нов  качествен 
признак фактор (oblast_rod_iztok_zanad), в който равнищата са две: области, принадлежащи 
предимно към българския езиков изток, и области, принадлежащи предимно към българския 
езиков запад, опирайки се върху основното диалектно деление. 
Взехме  решение  да  бъдат  направени  още  две  трансформации  на  този  признак: 
(oblast_rod_3gr)  – формиране на три равнища на признака: 1 – области, принадлежащи към 
българския езиков запад, 2 – области, принадлежащи предимно към българския езиков севе 
роизток,  3 – области,  принадлежащи предимно към езиковия югоизток (oblast_rod_4gr)  – 
формиране на четири равнища на признака: 1 – области, принадлежащи към българския ези 
ков северозапад (северозападни говори), 2 – области, принадлежащи предимно към българс 
кия езиков югозапад (югозападни и преходни говори говори), 3 – области, принадлежащи 
предимно към езиковия североизток (североизточни говори) 4 – области, принадлежащи към 
езиковия ни югоизток (рупски говори). Най-съществено за лингвистичния анализ се оказа 
преразпределението  на  областите  в  3  макрогрупи,  т.е.  за  различията  между нагласите  на 
анкетираните се оказа най-съществено делението запад : североизток : югоизток, тъй като 
при това деление хи-квадрат теста доказа наличието на най-много връзки между езиковите 
нагласи и признака месторождение.  Затова тук ще коментираме данните само за признака 
‘област на месторождение – запад, североизток, югоизток’.
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Прилагайки хи-квадрат метода извършихме проверка за наличието на връзки между 36-те 
признака резултати (оценките за правилността, локалната маркираност и благозвучността на 
12-те правоговорни отклонения, т.е. 12 х 3) и признака фактор ‘област на месторождение – за 
пад,  североизток,  югоизток’.  При 31 от анализите равнището на значимост е  по-малко от 
риска за грешка (α = 0.05), което дава основание да се отхвърли нулевата хипотеза и да се 
приеме  алтернативната,  която  гласи,  че  между признака фактор  и  признака резултат  съ 
ществува връзка. При 5 от анализите връзка не съществува: между областта на месторожде 
ние и оценката за правилността на депалатализацията в именни членувани форми (учителъ,  
зъболекаръ),  между  областта  на  месторождение  и  оценката  за  локалната  маркираност  на 
именни  членувани  форми с  твърда  вм.  мека  съгласна  пред  члена  (учителъ,  зъболекаръ), 
между областта на месторождение и оценката за локалната маркираност на форми от типа 
глав`ъ, глав`ътъ; между областта на месторождение и оценката за благозвучност на форми от 
типа  глав`ъ, глав`ътъ;  между  областта на месторождение и оценката за благозвучност на 
смекчаването на съгласните пред е и и + редукцията на неударена гласна е. 
Съпоставката между процентното разпределение на оценките, дадени от трите групи анкети 
рани според областта на месторождението им,  в 36-те таблици дава основание да се направят 
следните наблюдения и обобщения:
- При оценка на правилността или благозвучността на западни по тип отклонения от нормата 
(екането, мекането, затвърдяването на съгласната в именни и глаголни форми, премета на 
ударението в аористни форми, изпадането на -й- в местоименни форми) най-висок процент 
негативни нагласи имат родените в Североизточна България. Това може да се види на граф. 
207 и граф. 208.

Графика 207                  Графика 208

- Според преобладаващия процент негативни нагласи групата на родените в Западна Бълга 
рия заема второ място сред трите групи по месторождение в следните случаи на оценка за за  
падни по тип явления:  правилност на  премета на  ударението  в  аористни форми (ход`их,  
направ`ил) – граф. 209, правилност на форми от типа  тоа, таа, онаа, онеа  – граф. 210; бла 
гозвучност на форми от типа радостт`ъ, песент`ъ – граф. 220; правилност и благозвучност на 
форми като четах, донесах, донесахме, четахте, граф. 211, граф. 212. При тези случаи на първо 
място е групата на родените в Североизточна България, а на трето е групата на родените в 
Югоизточна България.
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Графика 209                    Графика 210

Графика 211                     Графика 212

-  Групата  на  родените  в  Западна  България  има  най-нисък  процент  негативни нагласи в 
сравнение другите две групи по отношение на правилността и благозвучността на екането, 
свръхякането и мекането, а и по отношение на благозвучността на отмета на ударението във 
форми като ход`их, направ`ил. 

Графика 213                 Графика 214

234  |  Трета глава. Анализи на връзки



КРАСИМИРА АЛЕКСОВА

- Средната оценка за мекането (всички респонденти) сочи лек превес на позитивните нагласи 
– около 51.3% от далите отговор, различен от „не знам“, го оценяват като правилно. В още по-
висока  степен  това  важи  за  благозвучността  му.  Тези  данни  говорят,  че  в  рамките  на 
общественото мнение идентифицирането на мекането като неправилно е разколебано.  От 
граф.  213 личи, че позитивните оценки за мекането по признака ‘правилност : неправилност’ 
сред групата на родените в Западна България представляват около 62%. При респондентите от 
югоизточните  части  процентът  е  51%.  Сред  респондентите  от  Североизточна  България 
преобладават негативните нагласи, които са 60%. Да напомним, че става дума за процентното 
разпределение на отговорите, различни от „не знам“. Макар че позитивните нагласи към бла 
гозвучността на мекането са по-високи от оценките за правилността му, процентното съотно 
шение между трите групи се запазва (вж. граф. 214).

Графика 215                   Графика 216

- Нагласите към правилността и благозвучността на именни и глаголни форми с твърда вм. 
мека съгласна (учителъ, зъболекаръ, вървъ, вървът) (вж. граф. 217 и граф. 218) се отличават с 
близки стойности за трите групи респонденти. При това и в трите групи негативните нагласи 
имат високи стойности, ако ги сравним с нагласите към другите изследвани отклонения.

Графика 217          Графика 218

- При оценка за правилността или благозвучността на смекчаването на съгласните пред е и и 
+ редукцията на неударена гласна е, на форми от типа глав`ъ, глав`ътъ, както и на форми от 
типа есент`ъ, песент`ъ най-висок е процентът на негативните нагласи в групата на родените 
в Западна България при общо доминиране на отрицателните оценки и в трите групи (вж.  
граф. 219 и граф. 220).
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Графика 219  Графика 220

- При оценка за правилността на форми от типа глав`ъ, глав`ътъ (граф. 220) след групата на 
родените в Западна България, която има най-висок процент негативни нагласи, се нарежда 
групата на родените в Югоизточна България, а накрая – родените в Североизточна България.  
Това е предвидим резултат, интересното в случая е, че и при трите групи доминират нега 
тивните нагласи, разликата е в процентното съотношение.
- Според средния процент на негативните нагласи към правилността или благозвучността на 
смекчаването на съгласните пред е и и + редукцията на неударена гласна е (граф. 220), както 
и на нагласите към форми от типа  есент`ъ, песент`ъ   (срв. граф. 221 и граф. 222) на второ 
място се нарежда групата на родените в Североизточна България, а относително най-нисък 
процент  негативни нагласи съществува  в  групата  родените  в  Югоизточна  България  (при 
отчитане на доминирането на негативните оценки за тези явления).

Графика 221  Графика 222

За  идентификацията  на  едно  правоговорно  отклонение  от  респондентите  като  предимно 
източно- или западнобългарско могат да се направят следните обобщения:

• В групата на родените в Североизточна България са най-много случаите на разпозна 
ване  на  западния характер  на  правоговорните  отклонения –  особено на  екането  (в 
именни форми – граф. 223, в глаголни форми – граф. 224) и премета на ударението в 
аористни форми (ход`их, направ`их) – граф. 225. На второ място според процента на да 
дените оценки се нарежда групата на родените в Югоизточна България, а накрая роде 
ните в Западна България.
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Графика 223 Графика 224

Графика 225

• Западните по месторождение анкетирани най-успешно разпознават локалната марки 
раност на източнобългарската редукция на неударената гласна  е и смекчаването на 
съгласни пред е и и (граф. 226), след тях е групата на родените в Югоизточна България, 
а накрая – анкетираните, родени в Североизточна България. Това е очакван резултат – 
най-ярко контрастиращото спрямо собствения говор е най-лесно разпознаваемо.  Но 
дори  и  да  се  оценяват  собствените  отклонения  от  нормата  като  неправилни, 
респондентите невинаги са категорични към някоя от двете групи принадлежат тези 
речеви отклонения: предимно източни и предимно западнобългарски по тип. 
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Графика 226

Оценките общо за всички анкетирани, дали отговор, различен от „не знам“, за западна ло 
кална типичност на свръхякането (граф. 227), мекането (граф. 228) и дейотацията при показа 
телни местоимения (граф. 229) надвишават 50%, но разсейването на оценките вътре в рамките 
на трите групи според месторождението е значително. Това показва, че тези речеви маркери 
нямат  категорична  локална  ограниченост  според  нагласите  на  анктираните.  Сравнително 
най-категорични за западния характер на тези явления са родените в Североизточна Бълга 
рия. 

Графика 227 Графика 228
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Графика 229

• В групата на далите отговор, различен от „не знам“, именните и глаголните форми с 
твърда съгласна от типа  вървъ, вървът (граф. 230), учителъ, зъболекаръ (граф. 231) са 
посочени като предимно източнобългарски. Ако се разгледат отговорите във всяка от 
трите  групи  по  месторождение,  се  вижда,  че  западните  по  месторождение 
респонденти  по-често  посочват  западен  тип  на  явленията,  отколкото  родените  в 
източните части на България. Но като цяло разсейването на отговорите по десетте сте 
пени  на  признака  локална  принадлежност  е  доста  значително  и  в  трите  групи.  
Потвърждава се хипотезата ни, че депалатализацията при описаните случая е преста 
нала да бъде категорично локално маркираща речта. Още по-силно потвърждение е 
фактът, че 43.5% от 2013 анкетирали са дали отговор „не знам“ за източната или за 
падната локализация на форми от типа на учителъ,  лекаръ. За форми като спъ,  спът 
38.6% да отговорили „не знам“. (Тези проценти личат на граф. 89 от І глава, Втора част,  
подчаст 2.)

• Същите изводи могат да се направят и за форми от типа радостт`ъ, мислът`ъ (граф. 
232)  и четах,  отидах,  донесахме,  дадахме (граф.  233).  За  случаи  като  радостт`ъ, 
мислът`ъ са получени 38.7% отговори „не знам“ на въпроса за локалната им маркира 
ност, а за четах, отидах, донесахме, дадахме – 39.4% (вж. граф. 89 от І глава, Втора част, 
подчаст 2). От останалите респонденти (т.е. избралите някаква оценка без „не знам“) 
62.1% са посочили, че  радостт`ъ, мислът`ъ са източнобългарски, а 61.3% са избрали 
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също някои от степените за източна локализация за четах, отидах, донесахме, дадахме 
(вж. граф. 90 – Първа глава, Втора част, подчаст 2). На граф. 232 и граф. 233 разсейване 
то на отговорите по десетстепенната скала на признака западнобългарско : източно 
българско явление е значително, при това и за трите групи по месторождение. При 
липсата на пряка връзка между съвременното разпространение на тези явления и диа 
лектите, както и при отчитане на данните за оценките на респондентите (вкл. и отго 
ворите „не знам“),   може със сигурност да се твърди,  че тези явления не маркират 
идиолекта, в който се появяват, като принадлежащ към българския езиков изток или 
запад.

Графика 232 Графика 233

Кратки изводи 
Съпоставката на тестовете за проверка на връзки между различните социално-демографски 
характеристики на говорещите и нагласите към 12-те правоговорни отклонения според 3-те 
признака показва, първо, че факторът ‘административна област на месторождението’ е сред 
„силните“ детерминатори на езиковите нагласи. Той е в статистически значима връзка с 31 от 
36-те вида нагласи. За сравнение – признакът ‘пол’ има статистически значима връзка само 
със 7 типа нагласи. 
На второ място – сравнението  сочи,  че признакът фактор  ‘област на  месторождението’  и 
признакът фактор ‘област на актуално местожителство’ имат статистически значими връзки 
с едни и същи нагласи.  Тестът хи-квадрат доказа,  че между тези два фактора съществува 
връзка, което обяснява и еднаквия начин, по който двата признака фактори влияят върху ези 
ковите  нагласи  в  ролята  им  на  признаци  резултати.  Затова  в  това  изследване  няма  да 
представяме резултатите от изследването на връзки между нагласите и фактора ‘област на 
актуално местожителство’.
Трето – езиковите нагласи на трите групи респонденти според месторождението кореспонди 
рат с реалното речево поведение в тези региони. Въпреки доминиращите негативни нагласи 
към правоговорните отклонения, при родените в Западна България съществува тенденция 
към известна толерантност  по отношение на  онези речеви маркери,  които  са  по-широко 
разпространени в Западна България, което в същата степен важи за респондентите от Севе 
роизточна  България  по  отношение  на  отклоненията,  характерни  за  източнобългарската 
произносителна  норма.  В  немалко  случаи  според  езиковите  си  нагласи  родените  в 
Югоизточна България се оказват в междинна позиция. 
Четвърто – за 5-те случая, в които липсва връзка между езиковите нагласи като признаци резултати и 
признака фактор ‘област на месторождението (3 групи)’,  може да се твърди,  че различията между 
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нагласите се определят от други фактори, но не и от областта на месторождението (а и от местожи 
телството). 
Пето,  но не на  последно място по значимост,  положителни езикови нагласи съществуват 
само по отношение на т.нар. мекане, като превесът е резултат предимно от оценките на роде 
ните в Западна България и в по-малка степен – в Югоизточна България, което горе-долу отго 
варя на вариантите на окончанието за 1 л. мн.ч., сег. вр. в традиционните диалекти.

ІІ. Анализи на връзки между езиковите нагласи

Връзки между езиковите нагласи към 12-те лингвистични променливи12

Избор на метод. Корелационни коефициенти
За да се установи дали съществуват връзки между самите езикови нагласи към избраните 
лингвистични променливи, каквато е основната задача на настоящата част, първо трябва да 
се подбере подходящ статистически метод. Оценките за 12-те речеви явления се избират от 
10-степенна ординарна скала,  което определя езиковите нагласи в настоящото изследване 
като  качествени  подредими  признаци.  В  психологическите  и  социално-психологическите 
изследвания може да се използва при проучване на нагласите методът на главните компо 
ненти, чийто алгоритъм включва изчисляване на коефициента на корелация, наречен корела 
ционен коефициент на Пирсън. Той представлява мярка за силата на връзката между две слу 
чайни явления.  
Целите при изучаване на корелационните зависимости са: 1) изследване на формата на зави 
симост, като се намери влиянието на явлението фактор върху явлението резултат чрез регре 
сионен анализ, 2) измерване на теснотата на зависимостта между двете явления чрез корела 
ционен анализ (Гатев, Спасов, Радилов 1989: 192).
С помощта на програмата  SPSS бяха изчислени коефициентите на корелация между всеки 
два типа нагласи (общо 648 анализа). Коефициентът на корелация (R) показва степента на за 
висимост между два признака (в случая две нагласи) и се движи между 0 и 1, като 0 означава 
липса на корелационна зависимост, а 1 – максимална степен на зависимост. Минусът и плю 
сът пред коефициента сочат посоката на връзката: плюсът значи, че когато расте единият по 
казател, расте и другият,  а минусът показва, че когато расте единият, другият намалява и 
обратното. При коефициент под 0.3 връзката е слаба, от 0.3 до 0.5 – умерена, от 0.5 до 0.7 е зна 
чителна, от 0.7 до 0.9 е голяма (или още силна), а над 0.9 е много голяма (или още много 
силна).
Чрез корелационния анализ в конкретния случай може да се отговори на въпросите: 1) кои от 
изследваните от нас нагласи (общо 36) се намират в корелационна зависимост, 2) каква е по 
сила тази корелационна зависимост, като това ще е показателно за теснотата на зависимостта 
между нагласите, 3) дали при повишаването на негативните : позитивните нагласи към едно 
речево явление нарастват или намаляват негативните или съответно позитивните нагласи 
към друго правоговорно отклонение (или отклонения). 

Зависимости между трите признака
Резултатите от корелационните анализи сочат,  че между признаците ‘правилност’  и ‘бла 
гозвучност’, по които се оценява едно и също правоговорно отклонение, съществува зависи 

12  Данни и анализи, съдържащи се в тази час, са публикуван и в Алексова 2013б.
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мост. Във всички случаи тя е права (еднопосочна), а освен това силна (R от 0.7 до 0.9) или зна 
чителна (R от 0.5 до 0.7) по степен. 
Силна по степен права (еднопосочна) връзка има между оценките за правилност : непра 
вилност и за благозвучност : благозвучност на следните правоговорни отклонения – свръхя 
кане (3.1. и 3.3.), мекане (4.1. и 4.3.), аористни форми с темпорална гласна -а- вм. -о- (5.1. и 5.3.), 
съществителни от ж.р. с член -тъ под ударение вм. -та (9.1. и 9.3.), редукция на неударено е + 
смекчаване на съгласните пред предни гласни (11.1. и 11.3.), аористни форми с крайно ударе 
ние (12.1. и 12.3.). А права (еднопосочна) зависимост означава, че с нарастване на оценките за 
неправилност на  едно правоговорно отклонение нарастват и  оценките  за неговата  небла 
гозвучност и обратното. Всички тези случаи могат да се видят на таблица 128. 
Права значителна по сила е връзката между оценките за неправилност и неблагозвучност 
на сегашни глаголни форми с твърда вм. мека предфлексийна съгласна (6.1. и 6.3.),  на съ 
ществителни от м.р. с твърда съгласна пред определителния член (7.1. и 7.3.), на съществи 
телни в генерализирана винителна форма –  глав`ътъ (10.1. и 10.3). Единствено при показа 
телните местоимения с дейотация – тоа, таа, онаа, силата на връзката между двата признака 
е умерена. 

Таблица 128: Кофициенти на корелация. Легенда: Коефициент на корелация от 0.5 до 0.7 – значителна 
права зависимост; от 0.3 до 0.5 – права, умерена по стила връзка; от 0.01 до 0.3 – слаба, права 
зависимост; коефициенти със знак минус – на таблицата те имат стойности до -0.3, т.е. това са слаби, 
обратни зависимости.
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Тази висока степен на зависимост говори за ясната доминация на прескрипцията правилно :  
неправилно над субективните усещания за благозвучност на речеви явления. Получените ре 
зултати сочат, че за анкетираните „което е правилно, то е и благозвучно“, макар че оценките  
за благозвучност винаги са с няколко процента по-високи от оценките за правилност. Напри 
мер оценките за неблагозвучност на  екането са по-малко от  оценките  за неговата  непра 
вилност; оценките за благозвучност на мекането ще са повече от оценките за правилност и 
т.н.

Силни еднопосочни (прави) зависимости между нагласи

Силни по степен зависимости (при коефициент на корелация R между 0.7 и 0.9) се наблюда 
ват между оценките за правилност : неправилност на екането в именни форми и съответно в 
глаголни форми (между 1.1. и 2.1.), между оценките за благозвучност : неблагозвучност на 
двата вида екане (между 1.3. и 2.3.), както и между оценките за тяхната локална маркираност 
(между 1.2.  и 2.2.).  Тъй като и при двата вида екане преобладават негативните нагласи по 
признаците ‘правилност’ и ‘благозвучност’, зависимостта се изразява в това, че с повишава 
нето на отрицателните оценки за неправилност и неблагозвучност на единия тип екане се 
повишават отрицателните оценки и за другия тип екане. Ясно е, че екането представлява за 
анкетираните един общ модел, към който нагласите са идентични. 

Значителни по сила еднопосочни (прави) зависимости между нагласи

Както може да се види от таблица 129, образува се една съвкупност от нагласи към няколко 
правоговорни отклонения, между които има значителни по сила зависимости (R между 0.5 и 
0.7):  глаголни форми в  сег.вр.  с  твърда  предфрексийна  съгласна  (вървъ –  6.1.,  6.2.  и  6.3.), 
именни форми с твърда вм. мека съгласна пред определителния член (учителъ – 7.1., 7.2. и 
7.3.), съществителни от ж.р. с член -тъ под ударение вм. -та (радосттъ – 9.1., 9.2., 9.3.), екане в 
глаголни форми и по-рядко в именни форми (2.1., 2.2., 1.3.), дейотация в показателни местои 
мения от типа тоа, таа (8.1., 8.3.). В един случай към тази група се включват аористни форми 
с крайно ударение (значима по степен зависимост между нагласите към тяхната локална 
маркираност и нагласите към локалната маркираност на екането в глаголни форми – 12.2. 
ходѝх и 2.2. бехме), както    значителната по сила корелация между оценките за генерализира 
ните  именни винителни форми и  оценките  за  смекчаването  на  съгласните  пред  предни 
гласни + редукция на неударено е (10.1. главътъ – 11.1. Нйе, дитйету...). Подредбата в горното 
изброяване не е случайна – тя следва броя на еднопосочните значителни зависимости, което 
дадено правоговорно отклонение има с другите нагласи.
Както се вижда от Таблица 3, нагласите към двата типа форми с непалатални вм. палатални 
съгласни (вървъ и в по-ниска степен учителъ) показват най-голям брой значителни по степен 
връзки с нагласи към другите правоговорни отклонения в анкетата (без мекането и свръхяка 
нето). 
Към всички правоговорни отклонения в таблица 129 категорично преобладават негативните 
нагласи, т.е. оценките за неправилност и неблагозвучност. Зависимостта във всички изброе 
ни случаи в таблица 129 е права (еднопосочна), което означава например, че с нарастването 
на негативните нагласи към форми като четах, нарастват и негативните нагласи към форми 
като вървъ; с нарастването на оценките за неблагозвучност на форми като вървъ, нарастват и 
оценките за неблагозвучност на форми като бел, голем и т.н.

Правилност  :  непра 
вилност (признакът е кодиран 
с 1, поставено на второ място в 
номера на променливата)

Локална маркираност
(западнобългарско   : 
източнобългарско явление)

Благозвучност  :  небла 
гозвучност
(звучи добре : не звучи 
добре)
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(признакът  е  кодиран  с  2, 
поставено на второ място в 
номера на променливата)

(признакът е кодиран с 
3,  поставено  на  второ 
място в номера на про 
менливата)

5.1. четъх – 6.1. вървъ
5.1. четъх – 7.1. учителъ 
6.1. вървъ – 2.1. бехме
6.1. вървъ – 7.1. учителъ
6.1. вървъ – 9.1. радосттъ
6.1. вървъ – 10.1. главътъ
6.1.  вървъ –  11.1.  Нйе, 
дитйету.
7.1.  учителъ –  9.1.  ра 
досттъ
8.1. тоа – 10.1. главътъ
10.1.  главътъ –  11.1.  Нйе, 
дитйету...

6.2. вървъ –  5.2. четъх
6.2. вървъ – 7.2. учителъ
6.2. вървъ – 9.2. радосттъ
9.2. радосттъ –7.2. учителъ 
9.2.  радосттъ – 10.2.  главъ 
тъ
12.2. ходѝх и 2.2. бехме

6.3. вървъ – 1.3. бел
6.3. вървъ – 2.3. бехме 
6.3. вървъ -  7.3. учителъ
6.3. вървъ – 8.3. тоа
6.3.  вървъ –  9.3.  ра 
досттъ
7.3. учителъ – 8.3. тоа
7.3.  учителъ –  9.3.  ра 
досттъ

Таблица 129. Значителни (R между 0.5 и 0.7) прави (еднопосочни) зависимости между нагласи в рамките 
на всяко от трите признакови противопоставяния 

Умерени еднопосочни (прави) зависимости между нагласи
Нагласите към правилността : неправилността и благозвучността : неблагозвучността на ао 
ристните форми с крайно ударение (12.1., 12.3.) са в умерени прави зависимости с нагласите 
по тези признаци към екането в именни и глаголни форми, с нагласите към свръхякането и 
към мекането. Не се наблюдават по-тесни зависимости с други типове нагласи (т.е. с по-голя 
ма сила на връзката). 

Слаби еднопосочни (прави) зависимости между нагласи
Нагласите по признаците ‘правилност’, ‘локална маркираност’ и ‘благозвучност’ на свръхяка 
нето (3.1., 3.2., 3.3.) и нагласите по същите признаци към мекането (4.1., 4.2., 4.3.) имат пре 
димно слаби по сила еднопосочни (прави)  зависимости с нагласите към другите правого 
ворни отклонения. Това личи от съпоставките между коефициентите на корелация, нанесени 
в Таблица 4. Единствено между оценките за правилност : неправилност на мекането (4.1.) и 
оценките за правилност : неправилност на свръхякането (3.1.) има умерена права зависимост. 
Нагласите към правилността : неправилността на свръхякането (3.1.) са в умерена права зави 
симост от оценките за правилност : неправилност на аористните форми с крайно ударение 
(12.1.). Тези данни дават основание нагласите към мекането и свръхякането да бъдат обособе 
ни в самостоятелна група. В подкрепа на това решение е и фактът, че това са двете правого 
ворни отклонения, към които има най-малък среден процент оценки за неправилност – при 
мекането те са 48.7%, а при свръхякането 70% (вж. граф. 88, Първа глава, Втора част, подчаст 1).
При оценките за смекчаването на съгласните пред предни гласни + редукцията на неударена 
гласна е по трите признака (11.1., 11.2., 11.3.), както и при оценките за генерализираните вини 
телни форми в ж.р. (10.1., 10.2., 10.3.) липсват силни и значителни еднопосочни зависимости с 
други нагласи, ако изключим умерената права зависимост между собствените им оценки за 
правилност  и  оценките  им  за  благозвучност.  При  посочените  отклонения  от  нормата  се 
наблюдават предимно слаби еднопосочни зависимости. Това ни кара да ги обединим в една 
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група, различаваща се по броя и силата на връзките от групата взаимообвързани нагласи в 
таблица 129. 

Обратни (разнопосочни, отрицателни) зависимости между нагласи
Дотук разгледахме случаите, когато зависимостта е права (еднопосочна). Нека да се спрем 
върху обратните зависимости – т.е. върху случаите, в които при нарастване на едната про 
менлива намалява другата.  Прегледът сочи,  че за разлика от правите зависимости,  между 
които има силни, значителни и умерени, то при обратните (разнопосочните) зависимости, 
сигнализирани от минуса през коефициента на корелация, има само слаби, при това до -0.180. 
Зависимостите  са  много  слаби,  но  въпреки това  може да  се  каже,  че  с  повишаването  на 
оценките за неправилност или неблагозвучност се наблюдава тенденция за определяне на да 
дено отклонение от посока източнобългарско към посока западнобългарско.
Важно е също така да подчертаем,  че обратните слаби зависимости се наблюдават между 
нагласите по признака ‘западнобългарско : източнобългарско явление’ на едно правоговорно 
отклонение и нагласите или към признака ‘правилно : неправилно’, или към признака ‘бла 
гозвучност : неблагозвучност’ на същото или на друго правоговорно отклонение. Данните 
убедително  говорят  в  полза  на  изказаното  твърдение,  че  признакът  ‘западнобългарско  : 
източнобългарско явление’, който е важен за лингвистичните интерпретации, не е силен де 
терминатор на обществените нагласи. 
Данните и анализите в настоящата работа потвърждават извода,  че най-същественият де 
терминатор  на  обществените  нагласи  към  12-те  правоговорни  отклонения  в  проведената 
анкета е противопоставянето ‘правилно : неправилно’.

Кратки изводи
Корелационният анализ на връзките между нагласите към 12-те отклонения от правоговора 
даде възможност да се оформят групи нагласи поред стойността на корелационния коефи 
циент и на знака пред него. Откроиха се пет значими за изследването ни групи нагласи: със 
силни еднопосочни връзки, със значителни по степен еднопосочни връзки, с умерени едно 
посочни връзки, със слаби еднопосочни връзки и с разнопосочни слаби връзки. 
Силни еднопосочни връзки има между нагласите към екането в именни форми и нагласи 
те към екането в глаголни форми, което показва, че екането се възприема като единно явле 
ние, независимо от появата му в различни части на речта. При това има силно негативна 
обществена оценка – средно около 92% от анкетираните дават за двете явления някоя от сте  
пените на признака ‘неправилност’.
Значителни по степен прави зависимости има предимно между нагласите към именните 
и глаголните форми с непалатална вм. палатална съгласна и нагласите към другите правого 
ворни отклонения в анкетата с изключение на мекането и свръхякането. 
Между нагласите за правилност и благозвучност на аористните форми с крайно ударение и 
нагласите по тези признаци към екането в именни и глаголни форми, нагласите към свръхя 
кането и към мекането съществуват умерени прави зависимости. Това означава, че отрица 
телните (респ. положителните) нагласи към този акцентен тип аористни форми ще нарастват 
с нарастването на негативните нагласи към екането, мекането и свръхякането.
Между нагласите към свръхякането по признаците ‘правилност’,  ‘локална маркираност’  и 
‘благозвучност’ и нагласите към другите правоговорни отклонения по тези признаци има 
слаби еднопосочни връзки. Същото важи и за мекането. Но между нагласите към мекането 
и към свръхякането има умерени по сила прави зависимости. Поради това можем да отделим 
тези две правоговорни отклонения в самостоятелна група, към която да присъединим и ао 
ристните форми с крайно ударения (вж. горния параграф). Основание за това ни дава както 
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фактът,  че  между тях и нагласите към останалите правоговорни отклонения преобладават 
слабите по степен връзки, помежду им има умерени връзки, така и фактът, че това са трите 
правоговорни отклонения,  за  които  са  дадени сравнително  най-голям брой положителни 
оценки за правилност (51.2% за мекането, 30% за свръхякането, 27.9% за аористните форми с 
крайно ударение). 
Слаби по сила връзки има също така и между нагласите към смекчаването на съгласните 
пред предни гласни + редукцията на неударена гласна е по трите признака (правилност, ло 
кална маркираност, благозвучност) и повечето от останалите типове нагласи. Същото важи и 
за  нагласите  към  генерализираните  винителни  форми  в  ж.р.  За  разлика  от  това  между 
оценките за правилност и благозвучност на тези две правоговорни отклонения има умерени 
еднопосочни връзки, което дава основание да се твърди, че те също оформят самостоятелна 
група.  Тези  две  правоговорни  отклонения  са  получили  най-голям  процент  оценки  за 
източнобългарска локална маркираност и формират представата на анкетираните за речта, 
типична за източните ни части. 

Латентни признаци при изследване на връзки между езикови нагласи13 

Факторният анализ по метода на главните компоненти и приложението му за 
изследване на връзки между езиковите нагласи
Реализирането на основната цел – изследване на връзки между нагласите към 12-те речеви 
явления по трите интересуващи ни 3 признака, предполага обработка на значително коли 
чество от данни: изследване на зависимости между 36-те вида езикови нагласи, като комби 
нациите между всеки две от тях (без да се повтарят) са 630. В друга работа (Алексова 2012е) 
представихме резултатите от корелационните анализи на връзките между 36-те вида езикови 
нагласи и някои коментари и изводи. Използвахме стойностите на корелационните коефи 
циенти,  за  да  установим  степента  на  зависимост  между  отделните  нагласи,  посоката  на 
връзката  между тях  (права/еднопосочна  или обратна/разнопосочна)  и  силата  на  връзката 
(слаба, умерена, значителна, силна, много силна). На базата на това формирахме 5 значими 
групи от езикови нагласи, между които има еднотипни корелационни зависимости.
При наличието на такъв обем от данни възникна необходимостта да потърсим такъв метод 
на статистическа обработка, който да даде възможност да бъде редуцирана размерността на 
данните,  да бъдат групирани 36-те вида нагласи (като изходни променливи) на базата на 
взаимната  им  корелация  и  да  се  изследва  дали  съществуват  латентни  (ненаблюдаеми) 
признаци, които да са по-малко от изходните 36, но да ги детерминират адекватно. Подобен 
статистически  метод,  който  се  прилага  за  генериране  на  хипотези  за  наличие  на  при 
чинно-следствени връзки, е факторният анализ по метода на главните компоненти (по-ната 
тък МГК). При МГК целта е да се намали размерността на пространството от променливи без 
съществена загуба на информация. В конкретния случай размерността на пространството p е 
равна на броя наблюдавани метрични величини х – 36-те нагласи. Задачата е да се определят 
известен брой латентни (ненаблюдаеми) фактори F (F1, F2, F3.. Fk), които да са по-малко от 
първоначалните  х и които да обясняват високата корелация между изходните променливи, 
обединени във формиращите се групи. От гледна точка на социалната психология на езика 
тази информация  е  нужна,  за  да  разберем по какъв  начин се  групират  нагласите,  какъв 
признак лежи в основата на това групиране, без да може той да се наблюдава пряко. 
Няма категорично установено правило какъв трябва да бъде размерът на извадката, който да 
позволява реализирането на факторния анализ по МГК – препоръчва се да има поне 10 или 20 
наблюдения за всяка променлива (Гочева-Илиева 2013: 301),  а това изискване в настоящия 
13  Данни и анализи, съдържащи се в тази част, са публикувани в Алексова 2013в.
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случай е изпълнено. Съществува и изискване за съотношението между обема на извадката и 
големината на факторното тегло,  „за да се приеме, че факторното тегло е значимо и про 
менливи с  факторни тегла над посоченото се групират със съответния фактор“ (пак там). 
Например при ниво на значимост α = 0.05 и размер на извадката n = 100 „само променливи с 
факторни тегла над 0.55 трябва да се считат за статистически значими за съответния фактор“ 
(пак  там).  В  случая  извадката  е  по-голяма,  което  означава  не  съществуват  проблеми  за 
интерпретация на резултатите от факторния анализ.

Алгоритъм на факторния анализ
• Изчислява се корелационна матрица на променливите (36-те вида нагласи) и техните 

нива на значимост. Обработихме данните с програмния пакет SPSS.
• Прави се проверка на тестовете за адекватност на факторния анализ по МГК (за повече 

вж. Гочева-Илиева 2013: 294 – 306). В конкретния случай са изпълнени изискванията 
изходните променливи да имат случаен характер и да бъдат количествени (метрира 
ни). Изходните величини корелират помежду си в различна степен. Бартлет тестът за 
сферичност има Sig. = 0,000, т.е. по-малко от критичното ниво на риска 0.05 (вж. табли 
ца 130), а индексът на Кайзер-Майер-Олкин (КМО) = 0,792, като изискването е КМО да 
бъде > 0,5. Следователно факторният анализ е адекватен и може да бъде проведен.

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy.

,792

Bartlett's  Test  of 
Sphericity

Approx. Chi-Square 13245,410
df 630
Sig. ,000

Таблица 130. Индекс на Кайзер-Майер-Олкин (КМО) и тест на Бартлет за сферичност

• Извличане на факторите F (F1, F2, F3.. Fk). Изчисляват се факторните тегла на всяка 
изходна величина х в избрания брой главни компоненти. „Факторният модел се опре 
деля най-вече от факторните тегла (loadings)  [.], които представляват стандартизира 
ните коефициенти на регресия на наблюдаваните променливи върху групата фактори. 
[.]  Факторните тегла представляват същевременно и корелационните коефициенти 
между  съответните  наблюдавани  променливи  и  фактори,  понеже  при  метода  на 
главните  компоненти  факторите  се  избират  с  нулеви  корелации  (независими)“ 
(Цветков 2013). Екстрахираните фактори могат да се видят на таблица 131, като от цяла 
та изходна таблица с 36 компонента сме избрали тук да представим само първите 14 
заради ограничения в обема на текста, а и защото първите 10 главни компонента са 
оптималният брой.  А това е така според критерия на Кайзер – вземат се предвид оне 
зи компоненти,  чиито собствени стойности (явяващи се оценки на дисперсиите на 
отделните главни компоненти и измерващи приноса им в общата дисперсия) са по-
големи от единица. Собствените стойности са записани в колона  Initial Eigenvalues – 
Total.

Total Variance Explained
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Comp
onent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  
Squared Loadings

Rotation Sums of Squared  
Loadings

Total % of 
Varianc
e

Cumulati
ve %

Total % of 
Varianc
e

Cumula
tive %

Total % of 
Varianc
e

Cumulati
ve %

1 8,52
8

23,690 23,690 8,52
8

23,690 23,690 3,63
9

10,108 10,108

2 3,94
7

10,964 34,654 3,94
7

10,964 34,654 3,14
1

8,725 18,833

3 2,78
7

7,741 42,395 2,78
7

7,741 42,395 3,08
5

8,571 27,404

4 2,31
7

6,435 48,830 2,31
7

6,435 48,830 2,93
3

8,147 35,551

5 1,83
0

5,084 53,914 1,83
0

5,084 53,914 2,71
5

7,542 43,093

6 1,66
0

4,612 58,526 1,66
0

4,612 58,526 2,62
6

7,296 50,389

7 1,37
0

3,806 62,332 1,37
0

3,806 62,332 2,51
3

6,980 57,369

8 1,31
7

3,659 65,990 1,31
7

3,659 65,990 1,90
6

5,295 62,664

9 1,12
2

3,117 69,107 1,12
2

3,117 69,107 1,87
7

5,214 67,878

10 1,04
9

2,914 72,021 1,04
9

2,914 72,021 1,49
1

4,142 72,021

11 ,911 2,530 74,550       
12 ,830 2,306 76,856       
13 ,810 2,250 79,106       
14 ,703 1,951 81,058       
Таблица 131. Извлечените главни компоненти

Първият компонент  обяснява  23.69% от  общата дисперсия,  вторият  – 10.964%,  а  третият  – 
7.741% и т.н., което може да се види в колона Initial Eigenvalues – % of Variance на таблица 131, 
както и на графика 234. Първите 10 компонента обясняват с натрупване 72,021% от общата 
дисперсия.
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Графика 234

• Преизчисляване – въртене на факторите и получаване на факторните тегла. 
За улесняване на интерпретацията на резултатите се извършва ротация по метода Varimax – 
„Факторната ротация има за цел увеличаване на дадени факторни тегла са сметка на други, 
като по този начин стремежът е всяка от наблюдаваните променливи да намери обяснение с 
помощта на по възможност по-малък брой фактори.“ (Цветков 2013). Таблица 132 представя 
данните от ротираната по метода  Varimax  матрица. В нея в получер шрифт са факторните 
тегла на изходни променливи, които изграждат всеки от главните компоненти.

Rotated Component Matrixa

 Component
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.бел-П-НП ,182 ,126 -,071 ,150 ,142 -,012 ,856 ,118 ,132 ,002
1.2.бел-З-И -,029 ,028 ,078 -,058 -,043 ,867 -,033 ,109 ,132 ,002
1.3.бел-ЗД-НЗД ,099 ,655 ,013 -,033 ,108 ,157 ,543 ,091 ,107 ,160
2.1.бехме-П-НП ,168 ,129 -,014 ,254 ,134 -,047 ,836 ,134 ,186 ,008
2.2.бехме-З-И -,048 ,063 ,097 ,006 -,112 ,876 -,011 ,020 ,104 ,061
2.3.бехме-ЗД-НЗД ,067 ,664 ,063 ,018 ,108 ,132 ,519 ,105 ,183 ,205
3.1.бяли-П-НП ,180 -,087 ,019 ,098 ,843 -,044 ,148 ,032 ,102 ,174
3.2.бяли-З-И ,271 -,392 ,189 -,187 ,171 ,263 ,015 ,226 -,081 ,089
3.3.бяли-ЗД-НЗД ,139 ,006 ,049 ,093 ,863 -,027 ,090 ,065 ,107 ,222
4.1.мекане-П-НП -,146 ,095 -,156 ,157 ,672 -,068 ,094 ,154 ,165 -,445
4.2.мекане-З-И ,033 ,115 ,124 -,034 ,052 ,130 ,130 -,051 -,028 ,731
4.3.мекане-ЗД-НЗД -,157 ,410 -,097 ,081 ,674 ,004 ,039 ,153 ,152 -,314
5.1.четах-П-НП ,208 -,006 -,009 ,326 ,139 -,052 ,221 ,785 ,055 -,092
5.2.четах-З-И -,067 -,170 ,706 ,056 -,113 ,148 ,071 ,094 ,054 ,205
5.3.четах-ЗД-НЗД ,111 ,296 ,024 ,161 ,138 ,040 ,099 ,815 ,050 ,030
6.1.вървЪ-П-НП ,468 ,135 ,021 ,431 -,019 -,105 ,365 ,329 ,074 -,062
6.2.вървЪ-З-И -,045 ,049 ,753 ,106 ,021 ,185 -,044 ,017 ,004 ,003
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6.3.вървЪ-ЗД-НЗД ,310 ,616 ,102 ,266 -,055 -,002 ,148 ,309 ,102 ,083
7.1.учитеЛъ-П-НП ,324 ,061 ,035 ,692 ,163 -,035 ,171 ,260 -,050 -,013
7.2.учитеЛъ-З-И -,096 ,170 ,705 ,110 -,131 ,157 -,012 -,053 ,044 ,030
7.3.учитеЛъ-ЗД-НЗД ,212 ,572 ,091 ,530 ,089 ,058 ,010 ,230 ,018 ,083
8.1 тоа-П-НП ,513 ,173 ,105 ,431 -,023 -,123 ,174 -,086 ,001 -,132
8.2.тоа-З-И ,019 -,025 ,344 -,096 ,031 ,584 -,051 -,123 -,038 -,061
8.3.тоа-ЗД-НД ,323 ,686 ,068 ,193 ,040 ,065 ,041 ,016 ,034 ,077
9.1.песенТЪ-П-НП ,224 ,056 ,078 ,816 ,132 -,011 ,159 ,126 ,109 -,020
9.2.песенТЪ-З-И ,039 ,142 ,798 ,100 ,056 ,015 -,017 ,005 ,072 ,031
9.3.песенТЪ-ЗД-НЗД ,151 ,417 ,115 ,696 ,107 ,058 ,047 ,111 ,135 ,109

10.1.главЪТЪ-П-НП ,776 ,108 -,026 ,205 ,014 -,039 ,117 ,124 -,018 -,081
10.2.главЪТЪ-З-И ,148 -,091 ,728 -,166 ,084 ,027 -,028 ,000 -,139 -,201
10.3.главЪТЪ-ЗД-НЗД ,682 ,357 ,013 ,024 ,071 ,048 -,005 ,191 ,050 ,013
11.1.д'ит'е-П-НП ,771 -,026 -,053 ,242 ,050 -,072 ,170 ,024 ,113 -,045
11.2.д'ит'е-З-И ,291 -,208 ,214 -,118 -,077 ,126 ,104 -,073 -,089 -,572
11.3.д'ит'е-ЗД-НЗД ,773 ,084 -,037 ,094 ,057 -,002 ,031 ,041 ,137 ,067
12.1.правИх-П-НП ,160 -,006 ,010 ,121 ,212 -,026 ,227 ,062 ,872 -,031
12.2.правИх-З-И -,067 ,099 ,119 ,133 ,035 ,690 ,109 -,061 -,293 ,083
12.3. правИх-ЗД-НЗД ,119 ,313 ,058 ,052 ,185 ,041 ,164 ,032 ,835 ,042

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 8 iterations.

Таблица 132. Ротирана матрица на главните компоненти 

Коментари на резултатите 
Основната задача на тази част от работата е да бъдат интерпретирани намерените главни 
компоненти въз основа на факторните тегла след ротацията, т.е.  да да бъдат анализирани 
данните от таблица 132.
В първия главен компонент откриваме следните изходни променливи, чиито факторни тегла 
са най-високи именно в него: 6.1, 8.1, 10.1, 10.3, 11.1 и 11.3. От тях 10.1, 10.3, 11.1 и 11.3 са оценки 
по скалите ‘правилно : неправилно’ и ‘звучи добре : не звучи добре’ на генерализирани вини 
телни форми (главъ, главътъ), на форми с мекост на съгласните пред гласните е и и + форми с 
редукция на неударена гласна е. Тези изходни променливи представят двете речеви явления, 
които според оценките на респондентите са идентификаторите на източния мезолект – срв. 
граф. 90, Първа глава, Втора част, подчаст 2. Още един път ще подчертаем, че става въпрос за  
локална  маркираност  според  оценките  на  анкетираните,  а  не  според  реалния  диалектен 
произход на явленията. Запитахме се защо в този компонент са групирани 6.1 – вървъ (по ска 
лата  ‘правилно : неправилно’), и 8.1 –  тоа (по скалата  ‘правилно : неправилно’ (именно в 
първия  главен  компонент  тези  първични  променливи  имат  най-високо  факторно  тегло). 
Обяснението може да се открие при съпоставка с данните от граф. 88, в която речевите явле 
ния са подредени според процента негативни оценки за правилност (без отговори „не знам“). 
Оказва се, че 6.1, 8.1, 10.1, 10.3, 11.1 и 11.3 са свързани с четирите правоговорни отклонения,  
които са оценени от най-голям процент респонденти като неправилни. Тези факти ни на 
сочват към решението да наречем условно І главен компонент ‘най-неправилните речеви 
отклонения’. 
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Графика 90. Речеви явления, оценени като източнобългарски по локална маркираност (в проценти анкетирани 
лица). 

 Графика 88.  
Оценки по признака „неправилност” в проценти анкетирани лица.

Вторият главен компонент се изгражда от изходни променливи, представляващи оценки по 
скалата ‘звучи добре : не звучи добре’ на екането в именни и в глаголни форми (1.3. бел, 2.3. 
бехме), на глаголни форми и именни членувани форми с твърда вм. мека съгласна (6.3. вървъ, 
7.3. учителъ), както и на дейотирани показателни местоимения (8.3. тоа). И тъй като за тези 
явления значително преобладават негативните нагласи (т.е. преобладават оценките по петте 
степени на признака „не звучи добре”), избираме да означим условно оформения ІІ главен 
компонент като ‘неблагозвучни западнобългарски речеви явления’. 
Изходната променлива 3.2. – оценки по скалата ‘западнобългарско : източнобългарско явле 
ние’ на свръхякането, има най-високо собствено факторно тегло именно във втория главен 
компонент.  При интерпретацията на данните не включваме обаче тази променлива във ІІ 
фактор, тъй като в сравнение с факторните тегла на другите изходни променливи от този 
фактор, 3.2 има по-ниско факторно тегло. Освен това факторните тегла на 3.2 в първия и в 
шестия главен компонент са близки до факторното ѝ тегло във втория, което ни дава основа 
ние да я изключим от анализа.
Третият главен компонент се оформя от изходни променливи, представляващи оценки по 
скалата за локалната маркираност на: аористни форми от типа четах (5.2 на Таблица 5), гла 
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голни форми с непалатална предфлексийна съгласна –  вървъ (6.2), именни форми с непала 
тална съгласна пред определителния член – учителъ (7.2), същ.имена от ж.р. с член -тъ под 
ударение вм. -та – песентъ (9.2) и генерализирани винителни форми на същ. имена от ж.р. от 
типа главътъ (10.2). Всяко едно от тези явления е оценено като източнобългарско от повече от 
половината анкетирани, дали отговор, различен от „не знам“ – вж. Графика 2. Тези резултати 
ни  дават  основание  да  наречем  условно  ІІІ  главен  компонент  ‘проблематична локална 
маркираност’, тъй като оценките на респондентите се разминават с данните от диалектоло 
гията. 
В ІV главен компонент влизат изходни променливи, представляващи оценки по скалата ‘пра 
вилно : неправилно’ на съществителни от м.р. с твърда съгласна пред краткия определителен 
член (7.1 учителъ), както и оценки по скалите ‘правилност : неправилност’ и ‘звучи добре : не 
звучи добре’ на съществителни от ж.р., завършващи на съгласен звук, членувани с -тъ под 
ударение (9.1 и 9.3 – песентъ). Този главен компонент би могъл да бъде наречен „модел на 
членуване по принципа на аналогията“, което отразява нашето присъединяване към мне 
нието, че в случаи като песентъ, есентъ не става въпрос за генерализирана винителна форма, 
а за генерализиране на формален модел при членуването от типа крайна съгласна и ударе 
ние върху определителния член. 
Петият главен компонент се оформя от четири изходни променливи – оценките по скалите 
‘правилно : неправилно’ и ‘звучи добре : не звучи добре’ на свръхякането (3.1 и 3.3) и на т.нар. 
мекане (4.1 и 4.3). Това са двете речеви явления, които са получили сравнително най-малък 
процент оценки за неправилност – около 70% за свръхякането и 48.7% за мекането. Според нас 
това дава основание да означим V главен компонент „езикови тенденции“ – явления, които 
са едни от най-високочестотните в устната комуникация в различни сфери и речеви ситуа 
ции, а освен това към тях респондентите имат относително най-нисък процент негативни 
нагласи. 
Към  шестия  главен  компонент  се  отнасят  четири  изходни  променливи,  представляващи 
оценки за  локалната  маркираност на:  екането  в  глаголни и  именни форми (1.2  бел и  2.2 
бехме), показателни местоимения от типа таа, тоа, онаа (8.2) и на аористни форми с крайно 
ударение (12.2 правѝх, правѝл). Като се вземат предвид оценките на респондентите, дали отго 
вор за локалната маркираност, различен от „не знам“ – вж. граф. 91, оформеният VІ главен 
компонент би могъл да се нарече  ‘силно маркирани западни речеви явления’.  Значим 
факт е, че в този компонент не влизат т.нар. мекане, свръхякането и непалаталните именни и 
глаголни форми.

Графика 91. Отклонения от кодификацията, оценени като западнобългарски
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В VІІ, VІІІ, ІХ и Х главен компонент високи факторни тегла имат само по две изходни про 
менливи. В седмия главен компонент високи факторни тегла имат оценките по скалата ‘пра 
вилно : неправилно’ на екането в именни (1.1) и в глаголни форми (2.1), а това говори, че ста 
ва въпрос за наличието на стабилни негативни нагласи към всички случаи на повсеместен е-
рефлекс на старата ятова гласна. Този факт, както и преобладаването на негативните оценки и 
за двете речеви явления (92.8% за 1.1 и 91.9% за 2.1) дават основание да назовем условно VІІ 
главен компонент ‘негативни нагласи към екането’.
В осмия главен компонент влизат изходните променливи 5.1 и 5.3 – оценките по скалите 
‘правилно : неправилно’ и ‘звучи добре : не звучи добре’ на аористни форми от типа четах,  
четахме. Този компонент условно може да се нарече ‘генерализиран формален аористен 
модел’. Не е за подминаване фактът, че 39.4% от 2018-те анкетирани дават отговор „не знам“ 
за локалната му маркираност (вж. граф. 89 от Първа глава, Втора част, подчаст 2), а 61.3% от 
посочилите някаква териториална принадлежност смятат, че явлението е източнобългарско. 
Това  разминаване  на  оценките  на  респондентите  с  данните  от  диалектологията,  както  и 
фактът, че това речево явление оформя самостоятелен компонент (или още – фактор) по две 
те скали, а не влиза в комбинация с други изходни променливи, говорят за неговата относи 
телна самостоятелност. Трябва обаче да се отчете и фактът, че това е осмият главен компо 
нент, който обяснява малка част от вариациите. Същото важи и за VІІ, ІХ и Х главен компо 
нент.
Девети главен компонент се оформя от 12.1 и 12.3 – оценките по скалата ‘правилно : непра 
вилно’ и съответно  ‘звучи добре : не звучи добре’  на аористни форми с крайно ударение. 
Условно този компонент може да бъде наречен  ‘некодифициран аористен акцентен мо 
дел’. Сред анкетираните, дали различен от „не знам“ отговор, (около 70%) преобладават нега 
тивните оценки по двете скали за този акцентен тип, но това е третото по ред отзад напред 
речево явление с относително най-малък процент негативни нагласи. Отделянето му в са 
мостоятелен фактор  говори за относителната  му самостоятелност  като речево  отклонение 
според оценките на анкетираните. 
Десетият главен компонент се оформя от две изходни променливи според техните факторни 
тегла: 4.2 – оценките по скалата за локална маркираност на мекането, и 11.2 – оценките по 
скалата за локална маркираност на мекостта на съгласните пред е и и + редукцията на неуда 
рена гласна и. Факторните тегла на тези изходни променливи са с различни знаци. За социо 
лингвистичния анализ тази данни са значими, тъй като 11.2 е най-негативно оцененото пра 
воговорно отклонение, което е и с най-категорични оценки за локална маркираност, а 4.2 е 
явлението с най-малък процент негативни нагласи (под 50%) и с най-некатегорични оценки 
за локална маркираност. Струва ни се, че тези две изходни променливи са обединени в един 
фактор, тъй като оценките за локалната им маркираност са почти полюсни – респондентите 
са посочили далеч по-категорично, че мекостта на съгласните пред  е и  и + редукцията на 
неударена гласна и (11.2) са източнобългарски, докато оценките за мекането според противо 
поставянето „източнобългарско – западнобългарско явление“ (4.2) са доста по-разпръснати по 
десетте степени на скалата,  напр. 26.8% от анкетираните дават отговор „не знам“ за терито 
риалната локализация на мекането, а 63% от далите някаква оценка за локална оцветеност го 
присъединяват към западнобългарските речеви явления.  Можем условно да означим този 
фактор ‘контрастни правоговорни отклонения’.

Кратки изводи
Чрез факторния анализ по МГК се оформиха 10 нови променливи, които описахме и назо 
вахме. Всяка от новополучените променливи отговаря на съответния главен компонент, кой 
то  на  базата  на  факторните  тегла  групира  по  няколко  от  изходните  36  променливи,  
представляващи оценки на респондентите за 12 правоговорни отклонения по три скали – 
‘правилно : неправилно’, ‘източнобългарско : западнобългарско речево явление’, ‘звучи добре 
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: не звучи добре’. Всичко това е част от реализацията на основната цел на настоящата работа 
– да изследваме дали съществуват латентни фактори, които обясняват отношения и връзки 
между 36-те нагласи към речевите маркери, които екипът наблюдава. Според нас чрез анали 
зите на всеки от главните компоненти се откроиха някои ненаблюдаеми признаци, които са 
част от общественото мнение по отношение на езика. 
Фактът, че в първия главен компонент се групират изходни променливи, които са свързани с 
висок процент оценки за неправилност на 5 правоговорни отклонения, говори, че доминира 
щата скала, която формира оценките по отношение на езика, е именно ‘правилност : непра 
вилност’. Правим това заключение, тъй като първият главен компонент е с най-голяма значи 
мост – той обяснява относително най-голяма част от наблюдаваната вариация. За анкетира 
ните делението източнобългарско – западнобългарско речево явление не е толкова значим 
критерий за  оценка в  сравнение с  противопоставянето  ‘правилно :  неправилно’.  Затова в 
първия главен компонент (фактор) са групирани и източни, и предимно западни маркери 
(според оценките на анкетираните). Важен латентен фактор, който обединява изходните про 
менливи, е липсата на категорична локална маркираност на няколко речеви маркера (главен 
компонент  № 3),  а  също така и факторът,  който  корелира с нагласите  към правоговорни 
отклонения, които поради относително по-ниския процент на негативните оценки имат ста 
тута на езикови тенденции (№ 5). 
МГК дава основание да кажем, че съществува латентен признак, който доказва наличието на 
модел при членуването,  който се налага по принципа на аналогията (№ 4).  Като отделни 
фактори се оформят негативните нагласи към екането (№ 7), към ненормативния аористен 
акцентен модел (№ 9)  и към налагането на  аористната тематична гласна -а-  при І  спр.,  І  
разред (№ 8). В един фактор се групират по-контрастно маркираните като западни правого 
ворни отклонения (№ 6), а в друг онези, които се отличават според оценките на анкетираните 
не със силата на локалната си западна маркираност, а с неблагозвучността си (№ 2). Стана 
ясно  кои  са  полюсите  в  континуума  от  12  речеви  явления,  оформен  според  скалата 
‘правилно : неправилно’ (№ 10). 
Извлечените 10 фактора биха могли да бъдат въведени като отделни (нови) променливи и 
след това да бъдат включени в други статистически анализи. Възниква обаче един проблем, 
който ни кара да прекратим по-нататъшните статистически анализи с така получените 10 
променливи – при разделянето на съвкупността от 2018 анкетирани на три групи според 
месторождението им (Западна България, Североизточна България и Югоизточна България), 
факторните  анализи по МГК в  трите  групи имат  различно групиране на  изходните  про 
менливи от представеното в настоящия текст.
За  да  очертаем  предвижданията  си  за  по-нататъшната  обработка  на  данните  от 
представителната анкета, ще посочим, че в случая групирането на изходните променливи е 
направено според техните факторни тегла,  а броят на факторите (главните компоненти)  е 
определен според  т.нар. принцип на Кайзер – вземат се предвид факторите, чиито собствени 
стойности са по-големи от 1 (вж. таблица 132 и нейните коментари по-горе).  Възможно е  
обаче за конкретното емпирично изследване по-значими и по-адекватни интерпретации да 
бъдат получени чрез избор на брой фактори, различен (по-малък) от максималния брой по 
принципа на Кайзер, или чрез провеждането на друг тип факторен анализ, различен от МГК. 
Именно на това разчита бъдещото развитие на настоящото изследване. 
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Четвърта глава. Изводи за връзките между езиковите 
нагласи и речевата вариантност

1. Езиковите нагласи към екането
Получените оценки за екането в именни и в глаголни форми говорят,  че не  съществува 
разлика в езиковите нагласи към тях. За екането доминират категорично негативни нагласи 
по признаците ‘правилност’ и ‘благозвучност’. Съпоставката между оценките за правилност : 
неправилност, дадени за екането (вж. части 3.2. и 6.2.), свръхякането (част 9.2.) и мекането, по  
казва, че екането се възприема като най-неправилно сред трите типа отклонения от кодифи 
цираните норми, след него е свръхякането, докато мекането разделя общественото мнение на 
две с лек превес на оценката за правилност. Сравнението между оценките за локализираност 
дава основание да се каже, че според езиковите нагласи на анкетираните най-ясно локализи 
рано като западнобългарско е екането при имената (81%, избрали оценки от 1 до 5) и при гла 
голите  (78.1% ).  Това  правоговорно отклонение е  оценено от най-много  респонденти като 
незвучащо добре –  87.4%  а.л. сочат неодобрение на екането при имената, като тук не влиза 
отговор „не знам“. При глаголите съответният процент е 76.6% .

2. Езиковите нагласи към свръхякането
Свръхякането относително по-рядко се оценява като неправилно в сравнение с екането, т.е. 
толерантността към свръхякането е по-голяма, отколкото към екането. Докато за екането съ 
ществува ясно преобладаваща езикова нагласа, че това е западнобългарско речево явление, то 
за свръхякането липсва категорично наложило се обществено мнение. Общо 58.1% от нашите 
респонденти, избрали отговор, различаващ се от „не знам“ („не знам“ – 31.2%), дават приори 
тет на западната маркираност на свръхякането. Свръхякането се оказва по неодобрение на 
звученето след екането, но преди мекането – 68.2% негативни нагласи към благозвучността 
му.

3. Езиковите нагласи към мекането
Нека да обобщим някои данни за нагласите към това явление в устната комуникация: 26.8% 
от всички анкетирани не могат да преценят дали е източно, или западно, а от останалите 
анкетирани, които са избрали някаква степен от скалата, 63% го посочват за западно – според  
този процент мекането се оказва на второ място след екането като една от най-типичните 
според анкетираните западни особености.  И още данни – 6.2% от 2018 души не могат да 
определят дали мекането е  правилно или не, а от останалите (т.е. избрали оценка от 1 до 10) 
–  51.3% го оценяват като правилно в една или друга степен. Мекането е благозвучно според 
65% от далите отговор, различен от „не знам“ („Не знам“ по признака ‘благозвучност’ на мека 
нето са избрали 5.8%.). 
Мекането не се идентифицира с ниска степен на образованост, че не е типично за високо 
образованите, а по-скоро издава средна по степен образованост, като не бива се изпуска нали 
чието на твърдо убедени, че всички днес допускат това отклонение в речта си, независимо от 
образованието. Според половината лица от представителната анкета по мекането не може да 
се съди за възрастта на говорещия или поради факта, че всички говорят така, или поради не 
възможност въобще да преценят дали мекането издава възрастта. Според преобладаващите 
оценки  на  анкетираните  мекането  характеризира  предимно  речта  на  икономически  най-
активното поколение в обществото. Според 51.9% от анкетираните (сума от отговори „всички 
говорят така“ и „не знам“) по мекането не може да се идентифицира материалният статус на 
говорещия било защото не могат да преценят, било защото мислят, че всички хора говорят 
така.
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Широкото разпространение на мекането в диалектите, съвременната му честота в устната ко 
муникация (вкл. и в речта на интелигенцията, при това и в официални ситуации), надхвърля 
ща диалектната картина, оценките на анкетираните за неговата стратифицираща сила, мне 
нието им за неговата правилност, благозвучност и локална ограниченост ясно подтикват към 
извода, че е налице езикова тенденция, която трябва да се проследява внимателно от кодифи 
каторите, за да се прецени кога трябва реално да се говори за дублетност в процеса на замяна 
на едно кодификационно решение с друго.

4. Езиковите нагласи към аористните форми с тематична гласна -а- 
вм. -о- (І спрежение, І разред)
Според отговорите на анкетираните не съществува ясна локализация на явлението некоди 
фицирани глаголни форми с аористна гласна -а- вм. -о- в 1 л. ед.ч. и всички лица на мно 
жествено число на глаголи от І спр., 1. разред – общо 31.9% са а.л., избрали най-ниските степе  
ни на източна и на западна локализираност. Ако към този процент се прибавят отговорите 
„не знам“, ще се получат общо 71.3% респонденти, които не могат да локализират ясно тази 
речева особеност или защото силно се колебаят, или защото въобще не могат да преценят за  
кои части на България това явление е по-типично. Сред групата на все пак избралите някаква 
локална маркираност има 61.3%, които са предпочели източен характер на свръхякането, кое 
то не отговаря на действителното положение. 
Не знаят дали са правилни форми като голями, бяли, живяли и вървяли общо 5.8% анкетирани, 
а 70% от останалите смятат, че тези форми са неправилни. Тези 70% поставят свръхякането на 
предпоследно място по неодобрение – по-малко негативни нагласи от свръхякането има само 
мекането. Само 5.2% не могат да кажат дали им звучат добре голями, бяли, живяли и вървяли, а 
сред останалите, които имат мнение, 68.2% казват, че не им звучат добре в различна степен. В 
съпоставка с другите явления свръхякането отново е на предпоследно място, но по отноше 
ние на признака  ‘звучи добре : не звучи добре’ – само мекането има по-малко негативни 
нагласи по този признак. 

5. Езиковите нагласи към некодифицирани именни и глаголни 
форми с твърда вм. мека съгласна в края на основата
На въпроса за правилността на двата типа непалаталност на съгласната (в сегашните гла 
голни форми от типа вървъ, вървът и в членуваните именни форми от типа учителъ, лекаръ) 
са  получени оценки,  разкриващи силно  негативни нагласи:  при  глаголните  форми нега 
тивните  оценки  от  петте  степени  са  96.3%,  а  при  имената  94.5%,  като  тези  проценти  не 
включват посочилите „не знам“. И при двата случая отговорите не се разсейват по негативна 
та скала, а доминира оценка 10 (най-високата степен на признака ‘неправилност’): 76.1% при 
глаголните  форми  и  съответно  73.6%  при  имената.  Негативни  са  нагласите  и  за  бла 
гозвучността на тези две явления – 92.1% (за глаголните форми) и 91.3% (за именните форми)  
от  анкетираните  (без  отговор  „не  знам“)  са  избрали  една  от  петте  степени  на  небла 
гозвучността.
За голяма част от анкетираните и презентните глаголни форми с твърда вм. мека съгласна, и 
съдържащите непалатална съгласна именни членувани форми  нямат категорична терито 
риална  маркираност  –  процентът  на  отговорилите  „не  знам“  е  висок  (43.5%  за  именните 
форми и 38.6% за глаголните форми); най-ниските степени на признака западнобългарска и 
на съответно източнобългарска локализация също са около 30%, което говори за липса на ка 
тегоричност; оценките се разпръскват по скалата без ясно доминираща оценка. Ако не се взе 
мат предвид отговорите „не знам“, се получава превес на оценката за източнобългарската ло 
кализираност на двата типа форми с твърда вм. мека съгласна (за учителъ,  лекаръ – 61-8%, а 
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за вървъ, вървът – 53.8%). Всички тези факти говорят, че общественото мнение не приписва на 
двата вида форми с твърда вм. мека съгласна ясна териториална маркираност.
От цялата съвкупност анкетирани (2018 души) най-много са онези, които смятат, че сегашни 
те глаголни форми с твърда вм. мека съгласна са характерни за ниско образованите (45.7%),  
след тях се нареждат отговорилите „не знам, не мога да преценя“ – 20.8%, после е отговорът 
„средно  образован“  –  15.12%,  след  това  „всички  говорят  така“  –  10.19%,  след  тях  „съвсем 
необразован“ – 7.66%, а накрая „високо образован“ – 0.53%.
Презентните глаголни форми с твърда вм. мека съгласна в края на основата  се възприемат 
предимно като идентифициращ маркер за принадлежност към по-възрастното поколение. 
Немалък процент анкетирани – 35.8%, не могат да преценят дали по форми от типа  вървъ,  
вървът може да се съди за жизнения стандарт на говорещия. Отговорът пък „всички говорят 
така“ е избран от 14% а.л. Общо тези два отговора съставляват 49.8% от всички респонденти, а  
това  значи,  че  за  половината  анкетирани  този  тип  затвърдяване  на  съгласната  не  е 
диагностичен за принадлежност към някаква прослойка по жизнен стандарт. А това са почти 
половината от анкетираните. Ясно е, че форми от типа вървъ, спъ, вървът, спът не са силен 
идентификационен показател за материалния статус на говорещия. 
От една страна, двата типа форми с твърда вм. мека съгласна са получили много висок про 
цент негативни оценки и за правилност,  и  за благозвучност,  т.е.  те  са във висока степен 
разпознаваеми  като  правоговорни  отклонения,  но  от  друга  страна,  респондентите  не  ги 
идентифицират като ясно локално маркирани, нито като признаци, които са диагностични 
във висока степен за жизнения стандарт, за възрастта и образованието, макар че е налице 
известна тенденция да се приписват на по-възрастните и по-ниско образованите. Смятаме, че 
данните сочат наличие на тенденция тези речеви особености да губят статуса си на маркери,  
корелиращи със социално-демографската нееднородност, но остават показателни за наруше 
нията на  правоговора в устната комуникация.

6. Езиковите нагласи към съществителни имена, завършващи на 
съгласен звук, с определителен член -тъ под ударение
Големият процент анкетирани, избрали някоя от степените на неправилност на формите от 
типа  есентъ,  песентъ –  88.5%  (без  отговори  „не  знам“),  опроверга  хипотезата  ни  за  не 
разпознаваемост на това некодифицирано явление. Още едно доказателство, което отхвърли 
нашето допускане, е ниският процент отговори „не знам“ – 5.9%. Това правоговорно отклоне 
ние е неблагозвучно за 84.1% от анкетираните (без отговор „не знам“). 
За разлика от това се очертава една немалка група анкетирани – общо 21.4%, избрали най-
ниските степени на източната и западната локализация, а това говори за некатегоричност на 
оценката за териториалната маркираност на форми от типа есентъ, песентъ. Още по-висок е 
процентът на далите отговор „не знам“ – 38.7%. Тези данни за общественото мнение отгова 
рят и на действителното положение, тъй като това разпространението днес на това правого 
ворно отклонение не е обвързано пряко с диалектното деление.

7. Езикови нагласи към аористни форми с ударение върху тема 
тичната гласна (писàх, писàл)
Некодифицираните аористни форми с ударение върху тематичната гласна са разпознаваеми 
за масовото обществено мнение, за което можем да съдим по факта, че само 6% от всички 
респонденти са дали отговор „не знам“ на въпроса за неговата правилност. То е едно от трите 
правоговорни отклонения, получили най-малко негативни оценки – 72.1% (свръхякането има 
70%, а мекането 48.7%), ако не се вземат предвид отговорите „не знам“. Този процент обаче го 
вори  за  наличието  на  преобладаващи  негативни  езикови  нагласи.  Оценките  за  небла 

Littera et Lingua Series Dissertationes 4, 2013 | 259



ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ И ВАРИАНТНОСТТА В УСТНАТА РЕЧ

гозвучност са по-ниски само с 2.6% – общо 69.5% (без да се отчита отговор „не знам“), но пък 
сред 12-те правоговорни отклонения тези 69.5% отреждат на отмета на ударението в аористни 
форми третото място за най-малък процент негативни оценки (вж. граф. 93).
За разлика от наличието на сравнително консолидирано мнение за неправилността на обли 
ци като ходѝх и направѝл, не съществува категорично оформено мнение за тяхната локална 
маркираност. От всички 2018 анкетирани 27.7% не знаят дали това явление е по-типично за 
българския езиков изток или за българския езиков запад. Това всъщност е един от ниските 
проценти, ако отчетем данните за другите правоговорни отклонения, онагледени на граф. 89. 
Освен това отметът на ударението в аористните форми се разпознава като западнобългарско 
речево явление от 70.1% анкетирани, избрали различен от „не знам“ отговор. Това го превръ 
ща във втория най-типичен маркер на западния мезолект (след екането) според обществени 
те езикови нагласи (вж. граф. 91). 
Според получените  данни,  ако някой употреби форми от типа  говорùх,  говорùл,  направùх,  
направùхме, ¼  от анкетиралите биха казали, че всички говорят така, малко по-малко от ¼ ще 
отговорят, че не могат да преценят на каква възраст е този човек, а малко повече от ¼ ще по  
сочат, че говорещият е на средна възраст. Почти по 1/8 ще решат, че говорещият е млад или е 
над 50 години. Явно по тези форми според нагласите на анкетираните не може категорично 
да се определи възрастта на говорещия. Що се отнася до идентифицирането на материалното 
положение на индивид, употребяващ форми като направùх, направùхме, една трета от анкети 
раните отговарят „не знам“, друга една трета смятат, че човек, който говори така, има средно 
материално положение, а 18.3% мислят, че всички говорят така. Според отговорите на анкети 
раните, ако някой казва говорùх, говорùл, направùх, направùхме, една трета от анкетираните ще 
го оценят като средно образован, а малко повече от 1/5 – като ниско образован. Друга една 
пета няма да могат да преценят какъв е говорещият по образование, една шеста ще кажат, че 
всички говорят така. Всички тези данни дават основание да се каже, че аористните форми с 
отмет на ударението не са „силни“ маркери,  по които може да се съди за образованието,  
възрастта и материалния статус на говорещия.

8. Езикови нагласи към дейотацията във форми на показателните 
местоимения
Формите от типа тоа, таа, онаа, онеа са най-разпознаваеми като правоговорни отклонения – 
само 4.9% от  анкетираните  са  дали отговор „не  знам“  на  въпроса  за  тяхната  правилност.  
Нагласите към това речево явление са силно отрицателни – 98.4% от анкетираните (отговори 
ли различно от „не знам“) са избрали някоя от степените на признака ‘неправилност’. Почти 
същите са оценките и на въпроса за благозвучността им – 96.1% негативни нагласи.  Тези 
данни отреждат на показателните местоимения с дейотация във формите второ място (след 
редукцията на неударено е + смекчаването на съгласните пред предни гласни) в йерархията 
по неправилност и неблагозвучност на изследваните тук речеви явления.
За сметка на тази категоричност 35.9% от респондентите дават отговор „не знам“ на въпроса 
дали явлението е западно, или е източно по локална принадлежност. Около 63% от останали 
те анкетирани смятат, че таа, онаа, теа, онеа са форми, които са типични за българския ези 
ков запад. Те са поставени след екането, отмета на ударението в аористни форми и мекането.  
След тях са само формите със свръхякане (вж. таблица 91).
Причината според нас за тези оценки се крие в маркираността на  таа,  онаа,  теа,  онеа като 
разговорни, като принадлежащи към битовото, неформалното общуване. Освен това не е за 
пренебрегване фактът, че те са един от характерните белези за младежкия тип комуникация, 
в която жаргонът е експресивното средство, служещо както за вътрешногрупова идентифика 
ция, така и за разграничаване от другите възрастови групи в макросоциума. 
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9. Езикови нагласи към генерализирани винителни форми на съ 
ществителни имена от ж.р., завършващи на съгласен звук (глав`ъ, 
глав`ътъ)
Форми като глав`ъ, глав`ътъ са ясно разпознаваеми от анкетираните, тъй като само 5.5% дават 
отговор „не знам“ на въпроса, изискващ оценка за тяхната правилност или неправилност.  
Освен това оценката за тях е категорична – 98.4% от останалите респонденти (т.е. без далите  
отговор „не знам“) са избрали една от степените на признака ‘неправилност’. По-голям про 
цент  негативни нагласи  имат  единствено  редукцията  на  неударено  е +  смекчаването  на 
съгласни пред предни гласни и формите от типа таа,  онаа. Разликите в процентите между 
тези три явления обаче са много малки – не повече от 1%. Генерализираните винителни обли 
ци са и във висока степен неблагозвучни – така мислят 95.9% от избралите отговор, различен 
от „не знам“. 
Не така категорични са респондентите, когато отговарят на въпроса за локалната маркира 
ност на форми като глав`ъ,  глав`ътъ: 35.9% посочват „не знам“, но от останалите анкетирани 
69.2% ги определят като източнобългарски. Тези облици са второто речево явление, което има 
функцията  на  идентификатор  на  източния  мезолет  (след  редукцията  на  неударено  е + 
смекчаването на съгласни пред предни гласни) според нагласите на анкетираните.

10. Езикови нагласи към редукцията на неударено е  + смекчаването 
на съгласни пред предни гласни
Макар че редукцията на неударено е и смекчаването на съгласни пред предни гласни е отли 
чителната особеност на източната произносителна норма,  макар че 77.2% от анкетираните 
(извън отговор „не знам“) са посочили тези две правоговорни отклонения за източнобългарс 
ка особеност, учудващо висок е според нас процентът на респондентите, които отговарят „не 
знам“ (42.8%) на въпроса за териториалната маркираност на тези речеви маркери, представе 
ни в един въпрос от анкетната карта. Тези правоговорни отклонения са оценени от 97.9% от 
респондентите, избрали оценки без „не знам“, като неблагозвучни. А „не знам“ посочват 7% 
от 2018 души.

11. За трите опозитивни признака, по които се оценяват 12-те речеви 
явления
Съпоставката между трите опозитивни признака въз основа на отговорите на респондентите 
дават основание да  се  твърди,  че признакът западнобългарско :  източнобългарско речево 
явление, който стои в основата и на диалектното деление, и на вижданията за наличие на два 
съвременни мезолекта,  на две книжовни разговорни норми  (вж. напр.  Виденов 1990,  1993, 
2005, Буров 2013), не е силен фактор, детерминиращ общественото мнение по отношение на 
езика. Това се доказва както от високите проценти на отговорите „не знам“, както от разсейва 
нето на отговорите по скалата за оценка и липсата при някои явления на ясно доминиращ 
отговор, така и от наличието на оценки, които не отговарят на действителното териториално 
разпространение  на  някои  от  правоговорните  отклонения.  За  сравнение  ще  посочим,  че 
почти четири пъти по-малко са отговорите „не знам“ по признаците ‘правилно : неправилно’ 
и ‘звучи добре : не звучи добре’.
На базата на отговорите, различни от „не знам“, може да се каже, че българският езиков изток 
според преобладаващите нагласи на анкетираните има като идентификационен маркер ре 
дукцията на е в и + смекчаването на съгласните пред предни гласни – 77.2% а.л., а на второ 
място нар. ъкане (глав`ъ, глав`ътъ)– 69.2% а.л. Българският езиков запад има като идентифи 
катор екането при имената (81% а.л.) и при глаголите (78.1% а.л.), а след него премета на уда 
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рението в аорист и в аористни причастия – 70.1% а.л. Останалите речеви маркери в настояща 
та анкета не се разпознават от масовото обществено мнение като достатъчно отчетливи. Това 
не отменя действителното положение в устната комуникация,  но пък насочва настойчиво 
към съпоставки между общественото мнение, регионалните нагласи и динамиката в узуса и 
в езиковите норми.

12. Признакът ‘пол’ като стратификатор на нагласите
Статистическите данни говорят, че полът се намира във връзка със сравнително малко видо 
ве езикови нагласи: оценките за екането, за депалатализираните форми и за дейотацията,  
които са по-типични за западния мезолект. Нито едно от източнобългарските речеви явле 
ния, включени в анкетата,  не е статистически обвързано с пола на анкетираните. Отрица 
телните нагласи преобладават и при жените, и при мъжете, но относително повече жени да 
ват най-високите степени и на признака ‘неправилност’, и на признака ‘неблагозвучност’ на 
екането, депалатализацията и дейотацията. И още – противопоставянето западнобългарско : 
източнобългарско  явление,  по  което  се  оценяват  12-те  отклонения  от  правоговора,  не  се 
оказва в статистически значима връзка с пола на респондентите. Това означава, че полът на 
анкетираните не определя разликите в нагласите им към западния или източния характер на 
некодифицираните речеви варианти.

13. Признакът ‘възраст’ като стратификатор на нагласите
 Между нагласите на респондентите и възрастта като демографски признак липсва връзка 
както по отношение на широко разпространени правоговорни отклонения, несъвпадащи с 
делението  по  ятовата  изоглоса:  мекане,  непалаталност  на  съгласната  в  сегашни глаголни 
форми и в именни членувани форми, дейотация, определителен член -т`ъ под ударения при 
същ. имена от ж.р., завършващи на съгласна (есент`ъ, песент`ъ), аористни форми с ударение 
върху тематичната гласна, така и по отношение на отличителния белег на източнобългарска 
та произносителна норма – смекчаването на съгласните пред предни гласни и редукцията на 
неударената гласна е. 
Статистически значима връзка между трите основни генерации в обществото (младото, ико 
номически основното и възрастното) и нагласите към правоговорните отклонения съществу 
ва по отношение на явленията екане, свръхякане (голями, бяли), аористни форми с тематична 
гласна -а- вм. -о- (четах, донесах) и т.нар. ъкане (глъв`ътъ). 
Въпреки че сред анкетираните преобладават негативните нагласи, налице е тенденция за на 
маляване на силно негативните нагласи с повишаване на възрастта. При поколението, за кое 
то обучението е все още активен фактор, процентът на силно негативните нагласи е по-висок 
в сравнение с икономически основното поколение, а той от своя страна надвишава процента 
на негативните оценки при възрастното поколение.  Фактът,  че в  рамките на проведената 
анкета процентът негативни нагласи към правоговорните отклонения е най-висок сред мла 
дите, не е обаче едно-еднозначно обвързан с разпространението на тези отклонения в речта 
на трите поколения.
Придобитата образователна степен от статистическа гледна точка не детерминира оценките 
за локалната принадлежност на изследваните правоговорни отклонения като източни или за 
падни, но определя нагласите за правилен или неправилен, благозвучен или неблагозвучен 
речев маркер.  Като основен извод се очертава тенденцията, която сочи увеличаване на нега 
тивните нагласи към всички изследвани правоговорни отклонения, оценявани по признаци 
те ‘правилно : неправилно’ и ‘звучи добре : не звучи добре’, с нарастване на придобитата 
образователна степен. 
Степента на придобито образование е сред социално-демографските характеристики на анке 
тираните,  които имат средна по степен детерминираща сила по отношение на езиковите 
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нагласи. Според данните от анкетата съществува връзка между него (като признак фактор) и 
23 от общо 36 вида езикови нагласи, които са обект на настоящото изследване. 

14.  Признакът ‘трудова заетост’ като стратификатор на нагласите 
Признакът ‘трудова заетост’ има следните равнища: 1 – „работя на пълна заетост“, 2 – „работя 
на частична заетост“, 3 – „уча“, 4 – „домакиня съм“, 5 – „безработен съм“, 6 – „пенсионер съм“.  
Хи-квадрат тестът доказа наличие на връзка между този признак фактор и 22 от нагласите 
към правоговорните отклонения. Това са случаите, в които признакът резултат е оценка за 
правилността  и за благозвучността  на  следните  правоговорни отклонения:  екането  в  гла 
голни и именни форми, свърхякането, мекането, аористни форми с тематична гласна -а- вм. 
-о-, сегашни глаголни форми и именни членувани форми в м.р. с твърда вм. мека съгласна, 
именни  форми  в  ж.р.  с  чл.  -тъ под  ударение,  генерализирани  винителни  форми  в  ж.р. 
(глав`ъ, глав`ътъ). Само оценките за благозвучността, но не и оценките за правилността, на 
редукцията на неударена гласна -е-, на смекчаването на съгласните пред предни гласни и на 
аористните форми с крайно ударение са в статистически значима връзка с фактора ‘трудова 
заетост’.  Според хи-квадрат теста лисва връзка между нагласите към правилността и бла 
гозвучността на местоименни форми от типа тоа, таа, онеа, онаа.
Групата на учениците в почти всички случая дава най-ниски оценки за правилността и бла 
гозвучността на изследваните речеви явления.  След нея по процент негативни нагласи са 
групите на работещите на пълна заетост и/или на домакините. Заедно трите групи формират 
една макрогрупа със сравнително близки нагласи. Очертава се и втора макрогрупа според 
средния процент на негативните нагласи към правоговорните отклонения – безработните и 
частично трудово заетите. Относително най-нисък процент негативни нагласи към правого 
ворните отклонения се наблюдава в групата на пенсионерите, макар че не трябва да се забра 
вя, че във всички групи доминират негативните нагласи.

15. Признакът ‘настояща заетост’ като стратификатор на нагласите 
Признакът фактор ‘настояща заетост’ има доказана връзка с 9 вида езикови нагласи – много 
по-малко, отколкото между признаците фактори ‘пол’, ‘възраст’,  ‘образование’,  ‘трудова зае 
тост’,  ‘етническо  самоопределяне’ и  признаците  резултати  (оценките  за  отклоненията  от 
нормата). Следователно той е сред слабите стратификатори на общественото мнение за езика 
според резултатите от настоящата анкета.
Съществува връзка между признака фактор ‘настояща заетост’ и следните признаци резулта 
ти – правилност : неправилност и благозвучност : неблагозвучност на свръхякането, на гла 
голните форми за сег. вр. с твърда вм. мека съгласна, на именни форми от м.р. с твърда вм.  
мека съгласна пред члена, на смекчаването на съгласните пред е и и + редукция на неударе 
но е, както и благозвучност : неблагозвучност на отмета на ударението в аористни глаголни 
форми.
Данните и анализите им доказват, че най-критични към правоговорните отклонения са ди 
ректорите/менидърите, след тях се нареждат висшистите и служащите, след това собствени 
ците на малки и големи фирми, а  накрая – квалифицираните  и неквалифицираните ра 
ботници и селскостопанските работници. Различията между оценките на групите са относи 
телно малки и във всички случаи,  в които съществува връзка между нагласи и признака 
‘настояща заетост’, доминират негативните нагласи и по правилност, и по благозвучност.
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16. Признакът ‘етническо самоопределяне’ като стратификатор на 
нагласите
Между езиковите нагласи на самоопределилите се като българи и като турци същестува зна 
чителна близост, като различията са в рамките на няколко процента – в 6 случая негативните 
нагласи са повече при първата група, а в 8 при втората. Групата на самоопределилите се като 
цигани (роми) се нарежда средно на трето място по среден процент негативни оценки по 
признаците правилност и благозвучност на 12-те правоговорни отклонения. Средният про 
цент на различието с предходните групи е между 5% и 20%, макар че са налице и единични 
случаи, в които негативните оценки сред респондентите цигани надвишават средния про 
цент негативни нагласи сред самоопределилите се като турци. Най-често в групата на бълга 
ромохамеданите  средният  процент  на  негативните  нагласи  е  най-малък  в  сравнение  със 
средния процент в групите групи. Не липсват обаче случаи, в които средният процент нега 
тивни нагласи към правилността и благозвучността на 12-те правоговорни отклонения сред 
българомохамеданите надвишава този при циганите. Това обаче не е вярно по отношение на 
другите две групи.

17. Признакът ‘тип населено място’ като стратификатор на нагласи 
те
Признакът фактор ‘тип населено място’ с равнища: село, малък град, областен център, столи 
ца, е един от най-силните стратификатори на общественото мнение по отношение на 12-те 
правоговорни отклонения.  Приложението  на  хи-квадрат  текста  доказа  наличие на  връзки 
между този признак фактор и всички 36 нагласи (12 речеви явления, оценявани по 3 опози 
тивни признака). 
Получените данни от националната представителна анкета показват, че поносимостта към 
отклоненията от кодифицираните норми се увеличава с намаляване на големината на населе 
ното място, що се отнася до областните градове, малките градове и селата. Анкетираните жи 
телите на областните центрове са сравнително най-критични към правоговорните отклоне 
ния. Областните градове се отличават от столицата по това, че в сравнение с нея в тях съ 
ществува относително по-голяма хомогенност на репертоара от речеви маркери.  Явно по-
голямата пъстрота от индивидуални речеви варианти в столицата е причина за различията 
между езиковите нагласи на жителите на София и на областните градове по отношение на 
толерантността към правоговорните отклонения. В по-малките градове речевите маркери в 
речта на жителите са по-еднотипни, отколкото в областните центрове и още повече – в столи 
цата. Още по-голяма еднородност и по-висока степен на регионална речева маркираност съ 
ществува в селата, където няма толкова значима разлика между индивидуалните особености 
в речта на жителите.

18. Признакът ‘административна област на месторождението’ като 
стратификатор на нагласите
Факторът  ‘административна  област  на  месторождението’  отговаря  на  официалното  адми 
нистративно  деление  по  области на  Република България.  Бяха  направени няколко транс 
формации на признака ‘административна област на месторождението’, защото търсехме оно 
ва деление, което да покаже най-много и най-съществени връзки с езиковите нагласи към 12-
те правоговорни отклонения. Тестовете доказаха, че такъв вид трансформация е поделянето 
на месторождението на респондентите в три групи: родени в Западна България, родени в Се 
вероизточна България и родени в Югоизточна България.
Чрез статистическите методи за изследване на връзки се доказа, че признакът фактор ‘област 
на месторождението (3 групи)’ е сред силните стратификатори на езиковите нагласи на анке 

264  |  Четвърта глава. Изводи за връзките между езиковите нагласи и речевата вариантност



КРАСИМИРА АЛЕКСОВА

тираните. Той е в статистически значима връзка с 31 от 36-те вида нагласи. За 5-те случая, в 
които липсва връзка между езиковите нагласи като признаци резултати и признака фактор 
‘област на месторождението (3 групи)’, може да се каже, че различията между нагласите се 
определят от други фактори, но не и от областта на месторождението (а и от местожителство 
то). 
Въпреки доминиращите негативни нагласи към правоговорните отклонения, при родените в 
Западна България съществува тенденция към известна толерантност по отношение на онези 
речеви маркери, които са по-широко разпространени в Западна България, което в същата сте 
пен важи за респондентите от Североизточна България по отношение на отклоненията, ха 
рактерни за източнобългарската произносителна норма. В немалко случаи според езиковите 
си нагласи родените в Югоизточна България се оказват в междинна позиция. 
Тестът хи-квадрат доказа, че между фактора ‘област на месторождението’ и фактора ‘област 
на актуално местожителство’ съществува връзка, която се изразява в  еднаквия начин, по кой 
то двата признака фактори влияят върху езиковите нагласи в ролята им на признаци резулта 
ти. Затова в това изследване не представяме резултатите от изследването на връзки между 
нагласите и фактора ‘област на актуално местожителство’.

19. Съпоставка между признаците фактори според броя на връзките 
им с езиковите нагласи като признаци резултати
За  да  онагледим  съпоставката  на  влиянието,  което  имат  изследваните  8   со 
циално-демографски фактора (в ролята им на признаци фактори) върху нагласите към 12-те 
правоговорни отклонения (в ролята им на признаци резултати), нанесохме в лявата част на 
граф. 235 броя на нагласите, които са в статистически значима връзка с някой от осемте со  
циално-демографски признака.
Както става ясно от граф. 235, факторът ‘тип населено място’ има максимален брой статисти 
чески значими връзки с изследваните 36 типа езикови нагласи. След него се нарежда место 
рождението, като се оказа, че между него и актуалното местожителство липсват различия в 
броя  на  връзките  с  езиковите  нагласи и  в  начина,  по  който  влияят  двата  фактора върху 
оценките за правоговорните отклонения.  Степента на завършено образование и трудовата 
заетост  са  фактори,  които  са  във  връзка  с  2/3  от  36  езикови нагласи.  За  разлика  от  това 
възрастта определя малко над 1/3 от нагласите. Настоящата професионална заетост и етни 
ческото  самоопределяне  са  във  връзка  с  9  от  36  езикови  нагласи.  Полът  е  най-слабо 
влияещият върху изследваните тук езикови нагласи. 
Нека  отново  подчертаем,  че  тези  фактори  са  във  връзка  с  елементи,  които  са  част  от 
общественото мнение по отношение на речта, и че не става дума за влиянието им върху са  
мата реч на индивида или общностите. Второто е задача на вариационната социолингвисти 
ка, като у нас най-често се проследяват като признаци фактори, детерминиращи речевото по 
ведение, почти същите признаци фактори: напр. възраст, пол, месторождение, местоживеене 
и др. (вж. напр. Алексиева 2008, Алексова 2000, Ангелов 1999, Апостолова 2011, 2013, Виденов, 
Байчев 1988,  Димитрова 2004,  Каневска-Николова 1998,  2001,  Кънчева 2008а,  Маринов 2009). 
Тези изследвания у нас се правят в рамките на едно населено място или микрообщност (за 
разлика от коментираното тук национално допитване), при това са насочени към реалното 
речево поведение, към вариантността на речта, а не към езиковите нагласи на съвременните 
българи. Ясно се очертава необходимостта от съчетаването на двата типа подходи: към пара 
метрите на речта и към оценките за речта, за да се получи действителна картина за съвре 
менната устна комуникация на български език и за общественото мнение за нея.
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Графика 235. Брой езикови нагласи (максимално 36), които имат статистически значима връзка със 
социално-демографските признаци 

20. Изводи от корелационните анализи на връзките между езиковите 
нагласи
За да се установи дали съществуват връзки между самите езикови нагласи към избраните 
лингвистични  променливи,  бе  подбран  подходящ  статистически  метод.  Чрез  програмата 
SPSS бяха изчислени коефициентите на корелация между всеки два типа нагласи (общо 648 
анализа). Коефициентът на корелация (R) показва степента на зависимост между два призна 
ка (в случая две нагласи) и се движи между 0 и 1, като 0 означава липса на корелационна за 
висимост, а 1 – максимална степен на зависимост. Минусът и плюсът пред коефициента со 
чат посоката на връзката: плюсът значи, че когато расте единият показател, расте и другият, а 
минусът показва, че когато расте единият, другият намалява и обратното. При коефициент 
под 0.3 връзката е слаба, от 0.3 до 0.5 – умерена, от 0.5 до 0.7 е значителна, от 0.7 до 0.9 е голя  
ма (или още силна), а над 0.9 е много голяма (или още много силна). Корелационният анализ 
ни дава възможност да отговорим на въпроса кои от изследваните от нас нагласи (общо 36) се 
намират в корелационна зависимост, каква е по сила тази корелационна зависимост, което е 
показателно за теснотата на зависимостта между нагласите, а освен това дали при повишава 
нето на негативните : позитивните нагласи към едно речево явление нарастват или намаля 
ват негативните или съответно позитивните нагласи към друго правоговорно отклонение 
(или отклонения). 
Силни еднопосочни връзки има между нагласите към екането в именни форми и нагласи 
те към екането в глаголни форми, което показва, че екането се възприема като единно явле 
ние, независимо от появата му в различни части на речта. Значителни по степен прави за 
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висимости има предимно между нагласите към именните и глаголните форми с непала 
тална вм. палатална съгласна и нагласите към другите правоговорни отклонения в анкетата с 
изключение на мекането и свръхякането. Между нагласите за правилност и благозвучност на 
аористните форми с крайно ударение и нагласите по тези признаци към екането в именни и 
глаголни форми, нагласите към свръхякането и към мекането съществуват умерени прави 
зависимости.  Това  означава,  че  отрицателните  (респ.  положителните)  нагласи  към  този 
акцентен тип аористни форми ще нарастват с нарастването на негативните нагласи към ека 
нето, мекането и свръхякането.
Между нагласите към свръхякането по признаците ‘правилност’,  ‘локална маркираност’  и 
‘благозвучност’ и нагласите към другите правоговорни отклонения по тези признаци има 
слаби еднопосочни връзки. Същото важи и за мекането. Но между нагласите към мекането 
и към свръхякането има умерени по сила прави зависимости. Поради това можем да отделим 
тези две правоговорни отклонения в самостоятелна група, към която да присъединим и ао 
ристните форми с крайно ударения (вж. горния параграф). Основание за това ни дава както 
фактът,  че  между тях и нагласите към останалите правоговорни отклонения преобладават 
слабите по степен връзки, помежду им има умерени връзки, така и фактът, че това са трите 
правоговорни отклонения,  за  които  са  дадени сравнително  най-голям брой положителни 
оценки за правилност (51.2% за мекането, 30% за свръхякането, 27.9% за аористните форми с 
крайно ударение). 
Слаби по сила връзки има също така и между нагласите към смекчаването на съгласните 
пред предни гласни + редукцията на неударена гласна е по трите признака (правилност, ло 
кална маркираност, благозвучност) и повечето от останалите типове нагласи. Същото важи и 
за  нагласите  към  генерализираните  винителни  форми  в  ж.р.  За  разлика  от  това  между 
оценките за правилност и благозвучност на тези две правоговорни отклонения има умерени 
еднопосочни връзки, което дава основание да се твърди, че те също оформят самостоятелна 
група.  Тези  две  правоговорни  отклонения  са  получили  най-голям  процент  оценки  за 
източнобългарска локална маркираност и формират представата на анкетираните за речта, 
типична за източните ни части. 
Резултатите от корелационните анализи сочат,  че между признаците ‘правилност’  и ‘бла 
гозвучност’, по които се оценява едно и също правоговорно отклонение, съществува зависи 
мост, която във всички случаи е права (еднопосочна), а освен това силна (R от 0.7 до 0.9) или 
значителна (R от 0.5 до 0.7) по степен.  Според нас посоката на зависимостта е от признака 
‘правилност’ към признака ‘благозвучност’, т.е.  става дума за доминация на прескрипцията 
правилно : неправилно над субективните усещания за благозвучност на речевите явления. 
Както вече посочихме, дадените отговори в анкетата говорят, че за анкетираните „което е пра 
вилно, то е и благозвучно“, макар че оценките за благозвучност винаги са с няколко процента 
по-високи от оценките за правилност. 
Корелационните анализи сочат още, че оценката за локална маркираност на едно отклонение 
от нормата показва тенденция за по-силни по степен връзки не с оценките за правилност и 
благозвучност на същото това речево явление, а с оценките за локална маркираност на други 
те правоговорни отклонения. Това значи, че оценките за локална маркираност на едно откло 
нение се намират в слаби връзки с оценките за правилност : неправилност на същото това 
отклонение.  Налага се изводът,  че оценката за неправилност не е силен детерминатор на 
оценката за локална принадлежност на дадено отклонение от правоговора. 
Оценките за правилност : неправилност и оценките за благозвучност : неблагозвучност на 
едно и също правоговорно отклонение имат по-силна по степен връзка, отколкото с оценките 
по тези два признака за други наблюдавани речеви варианти. С нарастването на оценките за 
неправилност, растат и оценките за неблагозвучност на едно и също явление, като трябва да 
се отчита и фактът, че оценките за неблагозвучност винаги са с няколко процента по-малко 
от оценките за неправилност. 
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21. Изводи от приложението на факторния анализ по метода на 
главните компоненти за откриване на латентни фактори
Голямото количество данни, с които разполагаме – 36 вида нагласи (12 правоговорни откло 
нения, оценявани всяко по 3 признака), ни накара да се замислим дали този голям обем от 
данни (формиращ едно пространство от 36 величини) не може да бъде редуциран без загуба 
на съществена информация така, че да бъдат открити латентни (или още скрити, ненаблю 
даеми) фактори, които да са по-малко от изходните 36, но които да обясняват високата коре 
лация между изходните променливи, обединени във формиращите се групи. От гледна точка 
на социалната психология на езика тази информация е нужна, за да разберем по какъв начин 
се групират нагласите, какъв признак лежи в основата на това групиране, без той да може да 
се наблюдава пряко. 
Подходящ статистически метод за реализирането на поставената задача е  факторният анализ 
по метода на главните компоненти (по-нататък МГК). Логиката, отделните стъпки в реализи 
рането на факторния анализ по МГК (чрез програмата  SPSS), данните и техните анализи са 
представени в точка 2 на 2. част от ІІІ глава.
Чрез факторния анализ по метода на главните компоненти се оформиха 10 нови променливи. 
Те бяха извлечени като анализ на групирането на изходните 36 променливи (36-те нагласи 
към  правоговорните  отклонения)  според  факторните  им  тегла  в  10  най-значими  главни 
компоненти. 
В първия главен компонент назовахме условно  ‘най-неправилните речеви отклонения’ 
според оценките на респондентите, защото според високите си факторни тегла в него се гру 
пират изходни променливи, които са свързани с висок процент оценки за неправилност на 5 
правоговорни отклонения: Н’е, дит’ету ни спи; глав`ъ/глав`ътъ;  тоа/таа/онаа; вървъ/вървът; 
песент`ъ/радостт`ъ. 
Вторият главен компонент се оформя от изходни променливи, представляващи оценки по 
скалата  ‘звучи добре : не звучи добре’ на форми като  бел, бехме;  вървъ,  учителъ;  тоа,  таа,  
онаа. Условно го нарекохме ‘неблагозвучни западнобългарски речеви явления’.
Третият  главен компонент  назовахме  ‘проблематична локална маркираност’,  защото е 
оформен от изходни променливи, представляващи оценки по скалата за локалната маркира 
ност на форми от типа  четах/четахме,  вървъ/вървът,  учителъ/лекаръ, песент`ъ/радостт`ъ, 
глав`ъ/глав`ътъ. Всяко едно от тези явления е оценено като източнобългарско от повече от 
половината анкетирани, дали отговор, различен от „не знам“, което не отговаря на терито 
риалното разпределение на повечето от тези речеви явления.
В ІV главен компонент получи названието  ‘модел на членуване по принципа на анало 
гията’, защото е оформен от изходни променливи, представляващи оценки по скалата ‘пра 
вилно : неправилно’ форми като  учителъ/лекаръ,  както и оценки по скалите  ‘правилност : 
неправилност’ и ‘звучи добре : не звучи добре’ на форми като песент`ъ/радостт`ъ.
Петият главен компонент нарекохме условно ‘езикови тенденции’, защото в него влизат че 
тири изходни променливи – оценките по скалите ‘правилно : неправилно’ и ‘звучи добре : не 
звучи добре’ на свръхякането и на т.нар. мекане. Това са двете речеви явления, които са полу 
чили сравнително най-малък процент оценки за неправилност – около 70% за свръхякането и 
48.7% за мекането. 
Шестият главен компонент нарекохме ‘силно маркирани западни речеви явления’, защо 
то  той е  оформен от  четири  изходни променливи,  представляващи оценки  за  локалната 
маркираност на: екането в глаголни и именни форми, показателни местоимения от типа таа, 
тоа, онаа и на аористни форми с крайно ударение (правѝх, правѝл).
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Седмият  главен компонент  назовахме  ‘негативни нагласи към екането’,  защото в  него 
най-високи факторни тегла имат оценките по скалата ‘правилно : неправилно’ на екането в 
именни и в глаголни форми.
Осмият главен компонент условно може да се нарече ‘генерализиран формален аористен 
модел’, защото е оформен от две променливи с високи факторни тегла – оценките по скалите 
‘правилно : неправилно’ и ‘звучи добре : не звучи добре’ на аористни форми от типа четах,  
четахме.
Деветият главен компонент нарекохме ‘некодифициран аористен акцентен модел’, защо 
то се оформя от оценките по скалата ‘правилно : неправилно’ и съответно ‘звучи добре : не 
звучи добре’ на аористни форми с крайно ударение.
Десетият главен компонент условно определихме като  ‘контрастни правоговорни откло 
нения’ – в него влизат нагласите към локалната маркираност на мекане и нагласите към те 
риториалната  ограниченост на мекостта на съгласните пред е и и + редукцията на неударена 
гласна и.
Тъй като първият компонент (‘най-неправилните речеви отклонения’) обяснява относително 
най-голяма част от наблюдаваната вариация и следователно е най-значим, смятаме, че доми 
ниращата скала, която формира езиковите нагласи, е именно  ‘правилност : неправилност’. 
Важен латентен фактор, който обединява изходните променливи, е липсата на категорична 
локална маркираност на няколко речеви маркера (ІІІ главен компонент), а също така и факто 
рът, който корелира с нагласите към правоговорни отклонения, които поради относително 
по-ниския процент на негативните оценки имат статута на езикови тенденции (V главен 
компонент). 
МГК дава основание да кажем, че съществува латентен признак, който доказва наличието на 
модел при членуването, който се налага по принципа на аналогията (ІV главен компонент). 
Като отделни фактори се оформят негативните нагласи към екането (VІІ главен компонент), 
към ненормативния аористен акцентен модел (ІХ главен компонент) и към налагането на ао 
ристната тематична гласна -а- при І спр., І разред VІІІ главен компонент). В един фактор се 
групират  по-контрастно  маркираните  като  западни  правоговорни  отклонения  (VІ  главен 
компонент), а в друг онези, които се отличават според оценките на анкетираните не със сила 
та на локалната си западна маркираност, а с неблагозвучността си (ІІ главен компонент). Ста 
на ясно кои са полюсите в континуума от 12 речеви явления, оформен според скалата ‘пра 
вилно : неправилно’ (Х главен компонент). 
Извлечените 10 латентни фактора (скрити признаци) биха могли да послужат като основа на 
множество изследвания в областта на социолингвистиката, социалната психология на езика, 
прагматиката, устната комуникация и др. Несъмнено биха послужили и на всеки, който се 
интересува от езикова прогностика и езикова нормативистика. 
Настоящото изследване, макар и немалко по обем, не изчерпва всички възможности за 
анализ на базата от емпирични данни, акумулирана чрез анкетното проучване. Биха могли 
да бъдат използвани и други статистически методи, които да разкрият пред лингвистите още 
значими факти за езиковите нагласи. Анализите и изводите ни биха могли да бъдат 
верифицирани чрез други допитвания, интервюта, анкети. Самите ние набелязахме въпроси, 
които се нуждаят от допълнителни данни и проверки. Обобщенията и изводите, които 
направихме, могат да бъдат задълбочавани и детайлизирани. Смятаме, че една от най-
належащите задачи е да продължи съпоставянето на езиковите нагласи към речевата 
вариантност с реалното ѝ състояние в устната комуникация, официална и неофициална, 
подготвена и спонтанна. Фактът, че настоящата работа предоставя перспективи за бъдещи 
изследвания в множество области, ни дава основание да вярваме, че първото по рода си у нас 
представително национално проучване на общественото мнение за речевата вариантност 
няма да остане затворено в рамките на тази книга. 
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