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1. За спецификата на  езиковите атитюди. 
Въпросът, какво мисли днешният българин за родния си език, често има предрешен 

отговор: на единия полюс стоят възмущението от навлизането на много чужди думи най-
вече в езика на масмедиите и негодуванието от наглия език на младите, водещи до идеята за 
закон за българския език; на другия полюс е индиферентността към проблемите на родния 
език, продиктувана от оценката, че не българският език е гарантът за успешна, бърза, 
стремглава кариера, по възможност задгранична. Оценките, които дават хората, са 
показателни за ценностната ориентация на различните социални, професионални и 
възрастови групи и в крайна сметка опират до генералния за всяко общество проблем за 
формирането на общественото мнение. То има регулативна функция спрямо поведението на 
членовете на общността. Именно на един от най-важните конструкти в социализационния 
процес, определящи поведението на личността и обвързани с процеса на формиране на 
общественото мнение - езиковите атитюди, е посветена настоящата работа.  

Атитюдите представляват обективно-субективни същности, които детерминират 
поведението на личността, обединявайки социалното и психологическото. Понятието атитюд  
идва от лат. “aptitudo” - готовност, склонност, и от лат. “actus” през итал. “atto”  - действие, 
поведение, т.е. значението му е склонност, нагласа на поведението (Олпорт 1954:19, цит. по 
Депрез, Персон 1987:132). В българската социална психология като синоним се използва 
понятието “нагласа”: “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). Атитюдът най-често се определя като ментално 
явление, притежаващо 3 компонента: познавателен (знания за обекта), афективен (оценка на 
обекта), поведенчески (предразположение към действие спрямо обекта, но не и самото 
действие) (Джонев 1996:213). 

В езиковите атитюди се определят още като най-често 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). Въпреки значимостта на атитюдите за живота на 
индивида, нито българските социални психолози, нито българските лингвисти са 
разработили собствени процедури за измерване на атитюдите, били те социални или езикови, 
не са приложили съществуващото море от методи и техники в западната социална 
психология (Скот 1969:204-273; Джайлс, Купланд, Купланд 1991). 

Социалната психология на езика е силно развито направление в западната 
лингвистика. Освен изследванията на акомодационните речеви процеси в междуличностното 
общуване, неговите представители изучават езиковите атитюди към множество конкретни 
обекти: от нагласата към собствения и чуждите езици, през билингвизма и диглосията, през 
груповите атитюди до езиковите атитюди до индивидуалните речеви особености (вж. Раян, 
Джайлс, Нюстоун 1987:1068-1082, сп. Language and Communication 1994, N13; Раян, Джайлс 
1980). Най-често прилаганите методи за измерване на езиковите атитюди са заети от 
социалната психология, като са съобразени със спецификата на лингвистичните феномени: 
контент анализ на емпиричните данни, директно измерване на езиковите атитюди чрез 
интервюта и анкети; индиректно изследване на езиковите нагласи чрез т.нар. парадигма на 
оценката на говорещия (“speaker evaluation paradigm”) (вж. още Раян, Джайлс, Нюстоун 
1987:1068-1072); разнообразни конкретни приложения на семантичния диференциал на Ч. 
Осгуд, както и изследване на реакциите на слушащите към езикови варианти, 
възпроизведени от един и същ човек (“matched-guise technique”)(освен цит. прегледи вж. още 
Ланс 1993:290-302). 



За нас е от особено значение обаче не само да изследваме езиковите атитюди на 
съвременния българин, но и да открием обвързаността им със социалнодемографските 
характеристики на индивидите. Атитюдите са резултат от социализацията на човека и е 
естествено полът, възрастта, социалният статус, образованието, професията, етническата или 
груповата принадлежност, както и други релевантни за съответната общност фактори да 
детерминират формирането им. 

 
2. За избора на лингвистичните обекти  
Когато си поставихме задачата да изследваме мнението на съвременния българин за 

собствения му език, решихме да представим езиковите атитюди към три важни лингвистични 
обекта: към т.нар. учтиво говорене на ВИЕ, към престижността на българския език сред 
другите езици и към статуса на по-важните западно- и източнобългарски социолингвистични 
маркери. Избрахме тези обекти, поради няколко причини. На първо място поради тяхната 
актуалност, на второ - поради възможността чрез тях да представим съществуващите методи 
за измерване на езиковите атитюди и връзката им със социалнодемографските 
характеристики на индивида или пък предопределеността им от социалногруповите атитюди. 
Тук представяме резултатите от измерванията на езиковите атитюди само на първите два 
обекта. 

За да открием и изследваме езиковите атитюди на съвременниците ни към избраните 
лингвистични обекти, проведохме анкета. В нея участваха 43 (+16) студенти от II курс на 
спец. “Българска филология” на СУ “Св. Кл. Охридски” и 23 а.л., които не са студенти (на 
възраст от 30 до 75 години). Анкетната карта се състои от три основни въпроса, като 
последният има пет подточки, и идентифицираща част. Атитюдите се измерват по метода на 
семантичния диференциал на Ч. Осгуд (Осгуд 1957), като се изисква избор от седембална 
скала. Последният въпрос е изпълнен според т.нар. “matched-guise technique”. 

Освен от езиковите атитюди се интересуваме и от оценката на езиковия носител за 
собствената му реч, за динамиката на съвременния български език, за статуса на 
жаргонизмите и вулгаризмите. За да регистрираме тази оценка проведохме още една анкета 
сред 220 души от гр. София. Интересуваме се от самооценката на индивида за собственото 
му речево поведение, тъй като тя представлява един от факторите, детерминиращи 
динамиката на речевото поведение във времето. Чрез анкетата си поставяме още една цел - 
да проучим оценката на анкетираните лица за разликата между речта на различните 
поколения в семейството и в обществото. При обсъждането на резултатите ще търсим и 
корелацията между отговорите на анкетираните лица и техните социално-демографски 
характеристики.  

 
3. Мястото на българския език в езиковата йерархия. 
Във всяко общество съществуват формирани атитюди за престижността на различни 

езици, независимо дали всички се говорят на неговата територия. Езиковата йерархия е 
резултат от езиковата диференциация (Тау-Кнудсен 1999:52), тя има и своите икономически, 
политически и социални основания. Хегемонията на определени езици е зависима още от 
исторически и времеви фактори. Освен това езиковата йерархия е специфична подредба за 
всяка конкретна национална общност, макар че съществуват общи междуетнически 
тенденции, продиктувани от все по-нарастващата глобализация на човешките контакти. 
Езиковите атитюди относно престижността на различните езици зависят и от социално-
демографските характеристики на индивидите, обвързани са и с формираното обществено 
мнение.  

Вторият въпрос от анкетата включваше молбата да бъде оценена престижността на 22 
езика по седембална скала (вж. анкетната карта). Резултатите от изследваните нагласи са 
важни за лингвистите, защото поведенческият аспект на атитюдите предопределя 
готовността на хората да изучават този език, скрито е обвързано с ролята на този език в 
професионалната реализация, а не на последно място - резултатите от ранжирането на 



езиците по престижност показва на изследователите важни черти от народопсихологията, 
свързани с националното самочувствие или нихилизъм. 

Двадесет и двата езика от анкетата не са избрани произволно: 1) английският, 
френският и немският са езиците, които традиционно се изучават в програмата на средното 
училище, като в последно време към тях се включват и испанският, а донякъде и 
италианският; 2) българският, албанският, сръбският, гръцкият и румънският са част от 
балканския езиков съюз, като към тази група прибавихме и турският, защото в съзнанието на 
анкетираните (нефилолози) той е също език от Балканския полуостров; 3) руският, 
украинският, чешкият, полският са славянски езици като българския; 4) шведският, 
норвежкият и финският са скандинавски езици, а унгарският е угрофински език като 
финския; 5) арабският и виетнамският са езиците, най-интензивно говорещи се на столичния 
мегапазар - “Илиенци”, а японският е езикът на електронно-техническата нация. 
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Фигура 1: Езиковата йерархия според оценката на анкетираните. 
Легенда: Защриховани са стълбчетата със средната оценка на студентите, а незащриховани - на а.л. от 

средното и възрастното поколение заедно. 
 
На фигура N2 са нанесени средните оценки на езиците, ранжирани според степента 

им на престижност между оценка 1 - “много престижен” и оценка 7 - “много непрестижен”. 
За всеки език има по две стълбчета в хистограмата: първото е средната оценка на студентите, 
а второто на средното и възрастното поколение заедно, а точката сочи средната за двете 
групи стойност.  

За престижни могат да се приемат езиците, които имат оценка до 4 (толкова 
престижен, колкото и непрестижен). В тази първа група на престижните езици могат да се 
очертаят 3 подгрупи: 

В първата подгрупа най-престижен е английският език, което напълно отговаря на 
хегемонията му в икономическото и културно взаимодействие между нациите (ср. оценка 
1.34), като студентите дават по-високо степен на престижност от възрастните. Следват 
немският (1.66) и френският (1.69) с почти еднакви оценки за престижност. Този факт се 
разминава с предварителната ни хипотеза, че немският в момента е по-високо в езиковата 
йерархия - повече ученици го избират в училищното обучение, повече немски фирми 
работят в България и т.н. Студентите дават отново по-високи оценки. 

Във втората подгрупа на престижните езици прави впечатление, че италианският 
(1.98) е ранжиран малко по-високо от испанския (2.42), което не отговаря нито на 
разпространението им, нито на изучаването им в училище (в момента има повече паралелки 
с ранно езиково обучение по испански език - от I клас, отколкото с италиански). По 



престижност руският език (2.49 средна оценка) е поставен от анкетираните до испанския. 
След големия отлив в изучаването на руски език в училищата и университетите преди 10 
години, днес анкетираните явно преценяват, че това продължава да бъде език на 
междунационално общуване, макар и не в предишните мащаби. Прави силно впечатление 
фактът, че са много близки оценките за престижността на руския, дадени от студентите и от 
другите две поколения. 

В третата подгрупа са езиците, със средна оценка между 3 (малко престижен) и 4 
(колкото престижен, толкова и непрестижен). Всички са езици, които не се използват в 
международните контакти, т.е. ограничени са в националната си територия. В тази подгрупа 
на първо място е поставен японският, като анкетираните са ранжирали не самия език, а 
икономическия ръст на нацията. Гръцкият (3.52) и българският (3.53) език имат почти 
еднакви средни оценки на малко престижни езици. За разлика от други нации, чиито езикови 
йерархии познаваме (вж. Тау-Кнудсен 1999:54-55), българите са много по-големи нихилисти. 
Датчаните поставят националния си език на второ място в скалата на престижността след 
английският със средна оценка 8.5 по десетбална нарастваща скала, а българите поставят 
своя език на 9-то място, при това с оценка “малко престижен”. При това и двата езика се 
говорят от сравнително неголеми нации и не са разпространени в световен мащаб. Явно 
икономическият просперитет на нацията оказва силно въздействие при формирането на 
езиковите атитюди на съвременния българин относно престижността на даден език. Освен 
това графиката ясно личи, че студентите дават значително по-ниска средна оценка на родния 
си език - 4.1, в сравнение с другите а.л. - 5.1. Явно при младите са по-слаби патриотичните 
подбуди при формирането на атитюда “престижност на родния език”. 

След първата група (на престижните езици - със средна оценка до 4) на фигура 2 ясно 
може да се отделят няколко езика, чиято средна оценка е около 4 - “колкото престижен, 
толкова и непрестижен” (втора група). Малко преди оценка 4, с уклон към малко 
престижен, са полският (средна оценка 3.78), чешкият (3.80), норвежкият (3.84), шведският 
(3.97), а малко след оценка 4 (в посока към 5 -малко непрестижен) са арабският (4.08), 
финският (4.46) и унгарския (4.49). В тази група с неутрална оценка по престижност според 
езиковите атитюди на анкетираните влизат трите скандинавски езика от анкетната карта, 
заедно с националните езици на 3 от нациите, наречени от масмедиите отличници в прехода 
сред бившите социалистически страни - полският, чешкият и унгарският. Студентите според 
своите атитюди дават по-висока оценка на арабския и унгарския отколкото останалите а.л.  

Третата група езици с близка средна оценка - около 5, т.е. малко непрестижен, са 
говорещите се на Балканския полуостров сръбски (4.91), турски (4.94) и румънски език (5.00) 
заедно с езика на още една славянска държава, изоставаща от отличниците - украинския 
(4.92). Последният от балканските езици - албанският (средна оценка 5.89), е в четвъртата 
група (последната)от езици, оценени като средно непрестижни (близо до оценка 6), заедно с 
виетнамския (5.72). 

Представените резултати от анкетата показват сравнително стабилно формиран 
атитюд: съвременният българин ранжира по престижност езиците според икономическия 
растеж и просперитет на техните носители. Изключение не се прави дори и за родния език 
(за разлика от други нации). Близкородствените езици (напр. славянските) се разпределят в 
различни по престижност групи според напредъка на нацията, носител на езика. Наблюдава 
се известно регионално групиране по престижност - напр. при скандинавските и при езиците 
от Балканския полуостров, което също има икономическа, а и донякъде историческа основа. 

 
3. Атитюдите на съвременния българин към неучтивото ТИ-обръщение в 

разговор с непознат. 
Учтивите ВИЕ-форми са обект на лингвистичен интерес и от страна на 

социолингвистиката (Виденов 1982, Виденов 1995), и на речевия етикет (Цанков 1994), и на 
нормативната граматика и езиковата култура (Андрейчин 1967, Пашов 1978, Пантелеева 
1994 и др.), и на прагматиката (Иванова, Ницолова 1995), и на историята на българския 



книжовен език (Русинов 1984). Тази многопосочност говори, че учтивото говорене е част не 
само от българския речев етикет, но и от националното езиково възпитание. Затова 
предварителната ни изследователска хипотеза включваше твърдението, че  у слушащия се 
формират негативни атитюдите към човека, който говори на ТИ в ситуация, изискваща ВИЕ-
форми. 

Първият въпрос към анкетираните изисква оценка за качествата на човек, говорещ на 
ТИ, когато ситуацията (“В автобуса Ви заговаря непознат човек, който се обръща към Вас на 
ТИ”) е маркирана по признака “непознатост на общуващите” и предполага учтиво 
множествено число. Отговорите си анкетираните избират от седембална скала, движеща се 
между 1 - положителното качество в неговата най-висока степен, и 7 - отрицателното 
качество в най-висока степен (4-тата степен е нулевата - колкото/толкова). 

Съзнателно не посочихме във въпроса каква е възрастта на непознатия, тъй като 
смятаме, че тя е значим фактор за говоренето на ВИЕ, изискващ атитюдно измерване. 
Посочените отговори говорят за формирани у анкетираните слаби негативни атитюди, които 
са близо до нулевата хипотеза с изключение на невъзпитан и донякъде нелюбезен. 
Анкетираните смятат, че неспазващият учтивата формула на речевия етикет е в малка степен 
невъзпитан (средна оценка 5.20 на граф.2), малко неучтив (средна оценка 5.02) и в малка 
степен: нелюбезен (средна оценка 4.66), груб (средна оценка 4.31), неинтелигентен (4.38) и 
необразован - 4.26. Фактът, че средните оценки на тези шест личностни характеристики 
качества са близки по стойност, не е случаен. Между повечето от тях съществува 
статистическа зависимост: възпитан:любезен (α=0.0008), любезен:учтив (α=0.014), 
любезен:внимателен (α=0.044), образован: интелигентен (α=0.037), внимателен:образован 
(α= 0.037),  учтив:внимателен (α= 0.00003), внимателен:възпитан (α= 0.002), но липсва 
зависимост между учтив и образован (α=0.10). Зависимостта между качествата учтив и 
любезен е естествена последица от синонимия им (посочени са като синоними на вежлив в 
“Речник на българския език” на БАН). Освен това и двете качества са свързани с 
възпитанието като негов продукт. Другите взаимообвързани според резултатите от анкетата 
качества са резултат на образованието (интелигентен/прост, образован/необразован). Можем 
следователно да кажем, че негативно се оценяват качествата, придобити вследствие на 
възпитанието и образованието. А един от основните постулати на педагогиката ни убеждава 
в силната обвързаност на образованието и възпитанието, което ясно проличава в близките 
нагласи на анкетираните спрямо шестте качества. 

Обработката на данните от анкетата посочва, че изборът на степен от скалите 
възпитан/невъзпитан (ниво на значимост α=0.02), общителен/ затворен (α = 0.03) , 
интелигентен/прост (α =0.034), образован/необразован (α = 0.03)  е статистически зависим от 
принадлежността на оценяващия към едно от трите основни поколения в социума: младо 
(нашите анкетирани студенти), средно (икономически активно), възрастно (в пенсионна 
възраст). Силата на връзката между възрастта и избрания отговор в случая е средна според 
коефициента на Пирсън (сила на връзката около 0.4). Посочените цифри говорят, че с 
растежа на възрастта хората стават все по-склонни да изберат негативното качество като 
характерно за говорещия им на ТИ, т.е. при по-възрастните е по-вероятна появата на средни 
или силни негативни атитюди към неучтивото говорене, отколкото при по-младите 
поколения. 

Анкетираните лица посочват чрез отговорите си, че неучтивото ТИ обръщение не е 
показателно за цяла група качества, чиято средна оценка е близо до 4 (толкова-колкото): 
умен/глупав (средната оценка - 4.1), симпатичен/ несимпатичен (4.06), спокоен/нервен (3.98), 
добър/лош (3.83). Това са личностни характеристики, несвързани пряко с образованието и 
възпитанието. 

 



1 -м л а д /  с т а р
2 -д о б ъ р /  л о ш
3 - в ъ з п и т а н /  н е в ъ з п и т а н
4 - с п о к о е н /  н е р в е н
5 -о б щ и т е л е н /  з а т в о р е н
6 -л ю б е з е н /  н е л ю б е з е н
7 - с п о н т а н е н /  и з к у с т в е н
8 -и н т е л и г е н т е н /  п р о с т
9 -б л а г о н а с т р о е н /  в р а ж д е б е н
1 0 - у м е н /  г л у п а в
1 1 - с и м п а т и ч е н /  н е с и м п а т и ч е н
1 2 - у ч т и в /  н е у ч т и в
1 3 - в н и м а т е л е н /  г р у б
1 4 -о б р а з о в а н /  н е о б р а з о в а н
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 Фигура 2. Средни оценки на въпрос N1: “В автобуса Ви заговаря непознат 

човек, който се обръща към Вас на ТИ. Какъв е той според Вас?”. 
 
Според оценките на анкетираните става ясно, че говоренето на ТИ с непознати е 

слабо обвързано с възрастта на човек - средната оценка е 3.32, т.е. между “по-скоро млад, 
отколкото стар” и “колкото млад, толкова и стар”. Същото важи и за двойката 
благонастроен/враждебен (3.35), като има лек превес на благонастроеността. В едно обаче 
анкетираните са категорични, показвайки общност на формираните социални атитюди - 
непознатият в автобуса, който ме заговаря на ТИ, е общителен (средна оценка 2.32) и 
спонтанен ( средна оценка 2.34).  

Получените данни ни дават основание да направим извода, че у анкетираните има 
оформени слаби по сила негативни нагласи към говоренето на ТИ с непознат, нарастващи с 
възрастта. Тези атитюди се изразяват в слаба негативна оценка за личностните качества, 
формирани на база на образованието и възпитанието, неутралност към другите 
характерологични особености, при наличие обаче на положителни атитюди към 
поведенческите качества “общителност” и “спонтанност”. Наличието на негативни атитюди 
у българина (макар и слаби) към възпитанието и образоваността на непознатия, говорещ на 
ТИ, е близко до резултатите от експериментите, провеждани сред други европейски народи, 
за разлика от липсата на скрити или открити негативни атитюди към неспазването на 
системата от уважителни форми (т.нар. keigo) от съвременните японци (Уетзъл 1995).  

Фактът, че при младите негативната оценка за неспазващия етикета на учтивото 
говорене е по-слаба и че по-често могат да се срещнат лица, които одобряват говоренето с 
непознат на ТИ, е значим не само за възпитанието в семейството, за училищното обучение 
по езикова култура, за изследователите на динамиката на речевия етикет, но и за всеки, 
който се стреми да въздейства или да се интегрира с младежката общност, акомодирайки 
поведението и речта си. 

4.  За статуса на сленга и вулгаризмите 
Вулгаризмите все повече навлизат в женската реч и това е мнението на 110-те 

анкетирани от нас семейства. Около половината анкетирани лица (общо те са 220) считат, че 
преди жените не са псували, а сега все по-често псуват. При това равен брой мъже и жени са 
на това мнение - 54-ма мъже и 53 жени. Около 26% от а.л. са още по-скептично настроени - и 
преди, и сега жените псуват. Отново почти равен брой мъже и жени избират този отговор: 30 
мъже и 26 жени.  



Според анкетираните семейства псуването е “приоритет” на мъжете - в това са 
категорични около 47% от а.л. Известно колебание изпитват 36% от а.л., тъй като избират 
отговора “по-скоро за мъжете, отколкото за жените” на зададения въпрос №5 от анкетна 
карта №2 - “Кой според Вас използва в речта си повече вулгарни думи?”. Около 17% от а.л. 
смятат, че жените и мъжете псуват еднакво често - макар и малък, този процент (а това са 38 
анкетирани) е достатъчно показателен за настъплението на вулгаризмите в женската реч 
според субективното усещане на анкетираните лица. 

Всеизвестният факт, че българинът сравнително често псува, е отразен във факта, че 
половината а.л. мислят, че и преди, и сега хората често псуват. Двадесет и седем процента от 
анкетираните преценяват, че днес хората все по-често употребяват в речта си вулгаризми.  

Жаргонът също е в настъпление според анкетираните семейства - 61% посочват, че 
често им се случва да чуват думи като бачкам, кофти, мангизи, гадже и под. Основните 
социални групи, носители на вулгаризмите според 110-те столични семейства, са 
работниците (общо 41%), войниците и учениците (по 20% от всички отговори). За разлика от 
вулгаризмите, сленговите думи и изрази имат почти равно присъствие в речта на учениците, 
войниците, работниците в материалното производство, работниците в услугите и студентите. 

За да очертаем сферите, в които най-често могат да се употребят вулгаризми, 
поставихме въпроса “Пред кого обикновено се използват такива думи (независимо по чий 
адрес)?”. Очертават се две тенденции: една част от анкетираните смятат, че хората по-често 
псуват, когато са напълно анонимни - сред непознатите в магазина, на улицата, в автобуса 
или сред тълпата на митинг или друго подобно място. За друга част от а.л. признакът 
“непознатост” не позволява псуването - само пред приятели и колеги могат да се “изпуснат” 
псувни. Показателен е фактът, че само 9% от всички отговори са посочилите, че вулгаризми 
могат да се употребят пред съпруга/съпругата.  

Жаргонните думи и изрази  пък са най-често употребявани пред приятели - 48% от 
всички отговори на въпроса къде и пред кого могат да се употребят такива думи. Значително 
по-малко са отговорите “пред колеги”, “вкъщи” и “в тълпата - на митинг или на друго място” 
- съответно 24%, 12% и 12%. Следователно сленгът е характерен според дадените отговори 
предимно за сфери, маркирани по признака “приятелски контакти”.  

Мъжете и жените по различен начин оценяват присъствието на вулгаризмите в 
собствената си реч. Около 42% от жените са категорични, че никога не употребяват подобни 
изрази, срещу 11% от мъжете. Съпрузите от анкетираните семейства са по-склонни да 
признаят, че им се случва да псуват - 43.6% от тях мислят, че това е рядко (срещу 32% от 
съпругите), а 31% посочват “случва се” (срещу 19% от съпругите). Сравнително малко а.л. 
признават, че често употребяват вулгаризми - 8.2% от мъжете и само 4 жени (3.6%).  

Най-компактна е групата от анкетирани родители, посочващи, че продължават да 
употребяват жаргонни думи, но не често - 37%. Явно за 17% от а.л. подобни думи са 
маркирани с признака “време” и затова избират отговора “употребявал съм ги преди години, 
но сега не”. Този отговор се предпочита от повече от съпрузите - 22% от мъжете срещу 11% 
от жените. Най-голяма част от съпругите избират отговор “не, никога” на въпроса дали 
употребяват сленгизми - 42% от всички съпруги. 

Родителите от 110-те анкетирани семейства са по-категорични в преценката си, че 
децата им не псуват пред тях, отколкото в самопреценката, че те не псуват пред децата си. 
Бащите са по-склонни да признаят, че употребяват вулгарни думи пред децата си - около 
25.5% посочват, че им се случва да псуват пред децата, срещу 16% от майките. За сметка на 
това почти равен брой споделят, че децата им псуват пред тях - 15.4% от бащите и 17% от 
майките.  

Анкетираните семейства смятат, че по-често пред сина (86%) могат да “изпуснат” 
вулгарни думи. Това е резултат от традиционните схващания на българина, че псуването си е 
мъжка работа. Според 220-те анкетирани  родителите по-често биха “изпуснали” пред децата 
си вулгаризми, докато са достатъчно малки, за да не ги разбират - такива са 46% от всички 
отговори на въпроса в коя възраст на детето е по-вероятно да употребят пред него 



вулгаризми. Втората по-компактна група от отговори е, че псуването пред децата не зависи 
от тяхната възраст. 

Отговорите на родителите от 110-те анкетирани семейства на въпроса “Употребявате 
ли пред децата си жаргонни думи?” се разделят между категоричното отрицание (80 а.л.) и 
признанието “употребявам ги, но не често” (66 а.л.). За 40 а.л. (18%) сленгът е непрестижен, 
тъй като децата биха категоризирали  употребяващия ги родител като “несериозен човек”. 
Значително по-малко са родителите, смятащи, че сленгът е начин психологически да се 
скъси дистанцията “родители-деца” - 12 анкетирани. 

Въпреки показаното в предходните отговори желание да се следва традиционното 
схващане за родителския авторитет, почти половината от анкетираните родители признават, 
че децата им допускат пред тях сленгови маркери - 102 родители уточняват “рядко”, а 38 - 
“не често”. Едва около 26% от а.л. смятат, че в семейството им съществува речева норма, 
недопускаща употребата на сленга пред родителите. 

Направените тук заключения за статуса на жаргона в общуването между родителите и 
децата са близки с изводите и резултатите от анкетата за сленга, проведена от Л. Йорданова 
сред 3 социални групи - ученици, учители и родители (Йорданова 1993б:49-64). В анкетата 
на Л. Йорданова родителите посочват стремеж за книжовна изява вкъщи, желание за речево 
влияние с възпитателна цел, постигано чрез личен пример, забележка и поправка на груби 
грешки. 

Най-често улицата (51% от всички отговори) и училището (21% от всички отговори) 
са според анкетираните от нас родители местата, откъдето децата научават вулгарните 
изрази. Само 9% и съответно 10% от отговорите съдържат самопризнанието на родителите, 
че те са първоизточник на знания по псуване и по употреба на сленгизми. Отново на улицата 
(41% от отговорите) и в училището (28% от всички отговори) децата усвояват  сленга според 
анкетираните родители.  

Когато поставихме въпроса каква би била реакцията им в случай, че децата им 
употребят пред тях вулгаризми, половината анкетирани съпруги и съпрузи отговориха, че 
спокойно биха изразили неодобрение. Около 42% от майките и бащите биха забранили или 
категорично забранили подобни изрази.  

Младежкият сленг също няма висок рейтинг сред анкетираните семейства - 105 от 
родителите смятат, че думи като готин, гадже, бачкам, кофти, мангизи и под. развалят 
езика ни. Около 57 а.л. отговарят, че по-скоро го развалят, отколкото обогатяват. Едва около 
26 от анкетираните допускат, че по-скоро го обогатяват, отколкото развалят или направо, че 
го обогатяват. Подобни са резултатите от проведената от Л. Йорданова анкета. Според 
авторката като обща тенденция се оформя неодобрението на сленга - “Общо взето този 
начин на говорене не се одобрява, защото е различен от този на възрастните, звучи 
несериозно и гаменски, макар че не липсват и отговори - много е забавен.” (Йорданова 
1993б:53). 

Отношението на повечето родители към сленга е отрицателно (при 36% от а.л.) или 
“по-скоро отрицателно, отколкото положително” (при 35% от а.л.). Около 50 анкетирани се 
колебаят в преценката си и посочват отговор “колкото положително, толкова и отрицателно” 
(въпрос №8 от анкетна карта №3). При това съпругите са по-категорични в неодобрението си 
на сленга - 76% са избрали отговори “а” (“отрицателно”) и “б” (“по-скоро отрицателно, 
отколкото положително”), срещу 66% от съпрузите за същите два отговора. Това положение 
напълно отговаря на възгледите, че предимно майката е натоварена с процеса на 
отглеждането на децата, включително и с речевото им обучение и възпитание. 

Отговорите на 110-те семейства, самооценката им за присъствието на сленга и 
вулгаризмите в семейството, както и мнението им за присъствието на тези речеви маркери в 
макросоциума ни насочват към три по-важни заключения: 
• Като цяло анкетираните съпруги и съпрузи смятат, че сленгът и особено вулгаризмите са 

недопустими за речевата комуникация в семейството. Употребата на вулгаризми от децата 
им се посреща или би се посрещнало със забрана (или категорична забрана) на 



използването им или със спокойно изразено неодобрение. Сленговите маркери се 
преценяват по-скоро като отрицателно явление, което в крайна сметка разваля езика ни. 

• Макар и анонимен, българинът е склонен да избира от предлаганите му отговори тези, 
които са най-близо до традиционното разбиране и оценка за сленга и вулгаризмите. Това 
важи с най-голяма сила за въпросите, които открито или скрито засягат родителския 
авторитет - напр. “Случвало ли се е пред децата да псувате по адрес на някой трети човек 
или ситуация?”, “Употребяват ли децата ви пред вас вулгарни думи?”, “Използвате ли 
пред децата си жаргонни думи”, “Децата ви използват ли в разговор с вас тези думи?” и 
под.; 

• Мъжете са по-склонни от жените да признаят “отклоняването” си от традиционния 
възглед за неприемливостта на жаргона и особено на вулгаризмите в семейството. 
Носейки в съзнанието си общочовешкия модел за майката като натоварена и отговорна за 
отглеждането и възпитанието на децата, анкетираните съпруги в по-голямата си част 
избират отговори, представящи категорично неодобрение на сленга и особено на 
вулгаризмите, както и отричане на употребата в собствената им реч и в речта на децата им 
пред тях.  

 
5.  Резултати от анкетата за преценка на динамиката в собствената реч и на 

езика в обществото 
Оценките, които са дали изследваните лица са своята реч и за езика в обществото, са 

показателни за ценностната ориентация на различните социални, професионални и 
възрастови групи и в крайна сметка опират до генералния за всяко общество проблем за 
формирането на общественото мнение. То има регулативна функция спрямо поведението на 
членовете на общността и в значителна степен определя речта на индивида. Връзките между 
езика и общественото мнения са сложни и динамични и изискват съответното многоаспектен 
теоретико-приложен подход. Въпреки сериозните постижения в теоретичното им описание 
от М. Виденов (Виденов 1997) и в практическите им измерения (Комати 1996, Алексова 
1999), има и непроучени пространства. 

Съставихме въпросник, съдържащ най-общо три групи въпроси: a) въпроси за 
самооценка на промените, настъпили (или не настъпили) в речта на индивида след 
преселването в София; б) въпроси за самооценка на разликите и на взаимните влияния между 
говора на двамата съпрузи; в) въпроси, изискващи оценка за разликите в речевото поведение 
на различните поколения в семейството и в обществото. 

Първият въпрос от анкетата се отнася за анкетираните лица, които не са родени в 
столицата и неговата цел е да установи дали източният или западният имигрант изпитва по-
силно чувство за речев дискомфорт, преселвайки се в столицата. Затова зададохме следния 
въпрос с възможни пет скалирани отговора: 

1.Когато дойдохте в София, 
почувствахте ли разлика между 
Вашия говор и начина, по който 
говорят софиянци? 

 
а) не, нямаше никаква разлика 
б) имаше малка разлика 
в) колкото да, толкова и не 
г) да, имаше разлика 
д) имаше много съществена 
разлика 
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                 Графика 3 
Само 19 от неродените в София а.л. (от общо 102) посочват, че между 

техния говор и начина на говорене на софиянци не е съществувала разлика в 



момента на преселването им в столицата. От тях 5 а.л. са източни (9% от всички 
източни) и 10 а.л. за западни (21% от всички западни) по месторождение. 

Почти еднакъв е броят на посочилите двата полюсни отговора: липса на 
разлика (19 а.л.) и наличието на съществена разлика между софийския и 
собствения им говор - 17 а.л. (7.7%). Почти по еднакъв брой анкетирани избират 
отговори б) - “имаше малка разлика” (39 а.л.) и г) - “имаше разлика” (34 а.л.). 
Следователно и за източния, и за западния имигрант софийският начин на 
говорене се различава от собствения му говор. Индивидите от А- и от Б-пласт се 
отличават по степента на усещаната разлика след преселването. От източните 
имигранти много повече посочват отговорите “имаше разлика” и “имаше 
съществена разлика”- 51% (28 а.л.) срещу 31% (15 а.л.) от западните имигранти.  

В нашата социолингвистика съществува тезата, че по силата на 
западнобългарското си местонахождение в София са в настъпление западните 
по характер отклонения от книжовната норма (Виденов 1979:58) и че те се 
усещат от говорещия като по-малко контрастни от източнобългарските маркери. 
Отговорите на 220-те анкетирани лица доказват именно това твърдение - според 
самооценката си източните по месторождение усещат по-силна по степен 
разлика между собствения си говор и столичната реч, отколкото западните 
имигранти. Следователно за лицата от А-пласт е сравнително по-силен 
императивът за приспособяване към престижните за макросоциума речеви 
модели. 

За да преценим доколко усещането за контрастност на собственото 
речево поведение е довело до осъзната промяна на речта, зададохме въпроса: 

 
 

2.  Променихме ли говора си,  
след като се преселихте в София? 
а) не, не промених говора си 
б) промених несъществени страни 
 на говора си 
в) колкото да, толкова и не 
г)заличих основните разлики между 
моя говор и този, който чувах в 
София 

д) да, съществено промених говора 
си 
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                            Графика 4  
Според собствената си преценка 34 а.л. (15% от 220 а.л.) не са 

променили говора си. От тях 17 а.л. са източни (това са 31.5% от всички източни 
а.л.), а 13 а.л. са западни по месторождение (това са 27% от всички западни). 
Почти еднакъв брой са столичаните от А- и от Б-пласт, преценяващи, че речта 
им се е променила в София - 54% от източните и 55% от западните. От 
избраните отговори става ясно, че степента на промяната (според мнението на 
анкетираните) не зависи силно от месторождението на изток или на запад от 
ятовата изоглоса. Несъществена промяна посочват 27.7% от източните и 21% от 
западните а.л.; заличаване на основните разлики посочват 22% от източните а.л. 
и 24% от западните а.л.; съществена промяна смятат, че има 4% от източните и 
10% от западните а.л.  



Ако сравним отговорите на първия и втория въпрос, ще видим, че 92% от 
всички източни а.л. посочват, че е съществувала някаква разлика между техния 
и софийския говор, но само 68% от източните са променили речта си. От 
западните по месторождение а.л. 79% усещат тази разлика и съответно 73% от 
тях са променили според собствената си преценка речта си. Тези цифри могат 
да доведат до две възможни заключения: 

• източните по месторождение а.л. усещат по-големи разлики между своя 
говор и столичните образци, отколкото западните по произход а.л.; 

• източните по произход а.л. по-трудно преодоляват източнобългарските си 
произносителни или акцентни норми в западнобългарската по 
месторазположение столица, отколкото западните а.л. променят своите 
най-силно контрастиращи  западни по произход речеви маркери. 
Анкетираните от нас семейни членове обясняват промените, настъпили в 

речта им, най-вече с влиянието на речевото поведение на свои колеги и 
приятели. По-слабо от тези два фактора влияят според а.л. речта на брачния 
партньор и масмедиите. Тези изводи произтичат от отговорите на следния 
въпрос: 

 
3.  Какво Ви повлия да промените 
нещо в говора си?   
а) начина на говорене по радиото и 
телевизията 
б) начина на говорене на моите 
колеги 
в) начина на говорене на 
съпруга/съпругата 
г) начина на говорене на мои 
приятели 
д) начина на говорене на мои съседи 
е) други причини (посочете сам/а 
какви) 
 

Отговори на 3. въпроса
15%

б
31%

в
15%

г
31%

д
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3%

 
                 Графика 5  

 

Посочването на приятелския и колегиалния кръг от анкетираните лица като 
най-силно детерминиращ промените в речта означава, че езиковият носител усеща 
сферите, в които утвърждава по някакъв начин социалния си престиж, като най-
съществени за речевата динамика. Семейният микросоциум поради 
немаркираността си по признака “официалност” остава на трето място. Говорната 
практика на масмедиите е ранжирана на четвърто място, тъй като тя оказва един 
вид пасивно влияние върху речта, т.е. предлага или по-скоро онагледява 
престижни модели-образци. 

Промените в речта на имигранта в столицата донякъде зависят и от 
индивидуалната му ценностна ориентация по отношение на съществуващите в 
макросоциума езикови формации. Интересувахме се по какъв начин имигрантите 
от различните части на България оценяват регионалната, столичната и книжовно-
разговорната норма. Затова формулирахме въпрос N4 (вж. графика 6). 

Източните и западните имигранти подреждат по еднакъв начин трите 
отговора, като поставят на първо място масмедиите, след това софийския начин на 
говорене и накрая начина на говорене в родното място. Съществена за нас е 



разликата между процентите източни и процентите западни а.л., избрали като 
предпочитана софийската реч - 19% от всички източни а.л. и 35% от всички 
западни. По-малкият процент на източните а.л., избрали този отговор, съдържа 
вероятно оценката им за силното присъствие на западнобългарските речеви 
маркери в столичния макросоциум. Явно, усещайки речта в родното място като 
диалектно или провинциално маркирана, а столичната реч като наситена със 
западнобългарски отклонения, по-голямата част от източните а.л. избират начина 
на говорене по радиото и телевизията за най-престижен (това са 63.5% от всички 
източни а.л.), тъй като той е сравнително най-близо до книжовната норма (или би 
трябвало да бъде най-близо).  

 
 
 
 
4. Кой начин на говорене Ви 
допада най-много? 
а) начина на говорене в родното ми 
място 
б) софийския начин на говорене 
в) този на радиото и телевизията 

 
 

Отговори на 4. въпрос 
а

11%

б
37%

в
52%

 
Графика 6 

 
За разлика от неродените в София, столичаните харесват повече софийския език 

(а това са 49% от софиянците), отколкото предлаганите им речеви образци в 
масмедиите (41.5%).  

Отговорите на този въпрос съдържат скрито скалиране по признака “тип 
отклонения от книжовната норма”, а изборът на един от тях дава информация на 
изследователя за езиковите атитюди на двата основни имигрантски пласта в столицата 
(източния и западния) по отношение на езиковите формации.  

От отговорите на въпроса “Какво Ви повлия, за да промените нещо в говора 
си?”, стана ясно, че едва 15% от анкетираните смятат, че речевото поведение на другия 
съпруг е релевантно за собствената им речева динамика. 

Според резултатите от 6-ия въпрос на анкетата по-голямата част от 
анкетираните не виждат съществена промяна в речта си по време на брака - това са 76% 
от родените в Източна България а.л., 64.5% от родените в Западна България и 90.6% от 
родените в София. Явно родените в София преценяват собственото си речево 
поведение като най-престижно вътре в семейството и в столичния макросоциум като 
цяло, а следователно ненуждаещо се от корекции. От цитираните по-горе проценти се 
вижда, че западните а.л. имат  по-голяма речева мобилност в сравнение с източните а.л. 
според собствената им преценка за промяната на речта по време на брака. Отговорите 
на шестия въпрос сред 220-те а.л. имат следното разпределение: 
 

 
6. По същия начин ли говорите 
както преди брака? 
а) да 
б) по-скоро да, отколкото не 
в) колкото да, толкова и не 
г) по-скоро не, отколкото да 

д) не, променил/а съм говора си 
 
      
   



0

20

40

60

80

100

120

140

а б в г д
Отговори на 6. въпрос

Д
уш

и,
 б
ро
й

Графика 7 
Като цяло малко повече от половината анкетирани съпрузи смятат, че 

речта им е останала непроменена по време на брака - 139 а.л. (63%) от 220 
участвали в анкетата.  

За да получим по-точни данни за преценката на анкетираните лица 
относно взаимните влияния между речта на съпрузите зададохме следния 
въпрос: 

 
 
 
7. Говорът на Вашия съпруг/съпруга 
повлия ли върху Вашия говор? 
а) да 
б) по-скоро да, отколкото не 
в) колкото да, толкова и не 
г) по-скоро не, отколкото да 
д) не 0

20

40

60

80

100

120

140

а б в г д
Отговори на 7. въпрос

Д
уш

и,
 б
ро
й

 
                  Графика 8  

Почти еднакъв е процентът на източните а.л. и процентът на западните 
а.л., склонни да не приемат съществуването на влияние от речта на съпруга си - 
59.2% от източните и 60.4% от западните по месторождение а.л. (това са 
сумираните  отговори г) и д). При столичаните този процент е значително по-
висок - 83.4%, и отразява самопреценката за високата престижност в 
семейството на собственото им речево поведение. Като цяло 59% от 
анкетираните съпрузи смятат, че речта на брачния партньор не е повлияла върху 
собствения им говор. 
Тази констатация се подкрепя и от отговорите на въпрос №8 от анкетна карта 
№1:
 
8. Говорът на съпруга/ съпругата 
Ви различаваше ли се от Вашия 
непосредствено преди брака? 
а) не, нямаше разлика 
б) имаше малка разлика 
в) колкото да, толкова и не 
г) имаше разлика 
д) имаше голяма разлика 
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                                             Графика 9 



 
Общо 100 от анкетираните съпруги и съпрузи смятат, че речта им не се е 

различавала - това са 45% от всички анкетирани. Според 80 а.л. (36%) е 
съществувала “малка разлика”, а едва 36 а.л. (16%) отговарят “имаше разлика” и 
“имаше голяма разлика” и то при т.нар. смесени семейства. 

Според нас този нисък процент е резултат от неофициалния характер на 
общуването в семейството. В семейството съществуват недистантни ролеви 
отношения, при които индивидът не е задължен да утвърждава чрез речевото си 
поведение социалния си престиж. Анкетираните семейства поставят речта на 
съпруга или съпругата си на трето място в скалата от детерминаторите на речта 
си - след речевото поведение на колегите и приятелите.  

В анкетата се интересувахме и от преценката на анкетираните семейства 
за динамиката на езика в семейството и обществото, т.е. какви промени 
настъпват в речта на всяко следващо поколение. 

Анкетираните смятат, че речта им се различава повече от говора на 
родителите им, отколкото от речта на децата им. Общо 27% от а.л. посочват, че 
говорят по същия начин като родителите си, срещу 55% от анкетираните, за 
които децата им говорят като тях. Наличието на малка разлика между речта на 
родителите им и собствената им реч посочват 34% от всички анкетирани. Малка 
е разликата между речта на анкетираните и техните деца според 20.5% от 
участниците в анкетата. Ако 20.5% от а.л. отговарят, че “има разлика” между 
тяхната реч и речта на родителите си, то едва 10% считат, че такъв вид разлика 
съществува между тях и говора на децата им. Значителна е разликата с речта на 
предходното поколение за около 12% от а.л., срещу 2.7% а.л., намиращи, че 
разликата между тяхната реч и речта на следващото поколение е голяма.  

Това означава, че според субективното усещане на семействата по-
значителни са промените, настъпили между тяхната реч и речта на предходното 
поколение, отколкото между тяхната реч и речта на следващото (по-младото) 
поколение в обществото. Това личи от съпоставката на отговорите между 
въпроси №5 и №9. 

 
 

5 Различно ли говорите от Вашите 
родители? 
а) говоря по същия начин 
б) има малка разлика 
в) колкото има, толкова и няма 
разлика 
г) има разлика 
д) има значителна разлика между 
моя говор и техния говор 
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Графика 10 

 
 



9. Вашите деца говорят ли като 
Вас? 
а) да, говорят като мен  
б) има несъществена разлика 
в) колкото има, толкова и няма 
разлика 
г) има разлики 
д) има голяма разлика 
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            Графика 11 

 
По-голяма част от родителите предпочитат децата им да говорят като тях 

- 41% от всички а.л (т.е. 91 анкетирани). Избралите този отговор представляват 
55% от столичаните, 19% от родените в Западна България и 22% от родените в 
Източна България. Именно тези 41% от всички а.л. смятат, че речта им може да 
бъде престижен образец за децата им, т.е. преценяват, че говорят правилно и 
спазват книжовната норма. Около 13% от всички анкетирани считат речта на 
съпруга/съпругата си за по-престижна от собственото речево поведение и 
предпочитат децата да говорят като него/нея. Това са 13% от анкетираните 
столичани, 4% са западните а.л. и 20% от източните по месторождение а.л. Най-
висок е процентът на източните по произход а.л. 

Сравнително немалка част от анкетираните родители смятат, че децата 
трябва да говорят като учителите по роден език - 28% от всички а.л. Но тази 
група е по-малка, отколкото групата на избралите отговора “като мен”. 
Следователно по-голям процент родители са склонни да възприемат речта си 
като по-престижна или по-правилна от речта на учителите по роден език. Тези 
изводи произтичат от отговорите на въпрос №10. 

 
10. Как предпочитате да говорят 
Вашите деца? 
а) като мен 
б) като съпруга/съпругата ми 
в) както по радиото и телевизията 
г) като моите родители 
д) като учител по роден език 
г) посочете сами като кого  
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Графика 12 

Предлаганите 5 отговора могат да бъдат ранжирани по следния начин 
според честотата на избора им от анкетираните семейства: 1) като мен - отговор, 
избран от 41% от а.л.; 2) като учител по роден език - избран от 28% от а.л.; 3) 
като по радиото и телевизията - от 14% а.л.; 4) като съпруга/съпругата ми - 
предпочетен от 13% от а.л.; 5) като моите родители - от 2% от а.л. Това 
подреждане в крайна сметка означава, че за повечето анкетирани лица (общо 
55% от а.л. според отговори “а” + “б”) речевото обучение и възпитание е 
предимно отговорност на семейството и че именно в него децата могат да 
открият престижните модели на речево поведение. Според тези 55% от 



анкетираните съпрузи речта на учителите и на масмедиите отстъпва по 
престижност на собственото им речево поведение. 

От отговорите става ясно, че общо взето родителите предпочитат децата 
им да говорят предимно като тях (55% от отговори “а” + “б”) или като 
учителите по роден език (28%), а това скрито съдържа предпочитание към 
спазването на книжовната норма. 

Три от поставените в анкетата въпроса целят да проучат преценката на 
110-те столични семейства за динамиката на езика в обществото - въпроси №11, 
№12 и №13.  

От отговорите на въпроси №5 и №9 стана ясно, че според а.л. речта на 
младото поколение (децата в семейството) се различава по-малко от речта на 
родителите (анкетираните лица), отколкото речта на възрастното поколение от 
речта на средното поколение (анкетираните семейства). Затова и само 13 от 
анкетираните 220 души посочват, че младите говорят като възрастните (отговор 
“д” на въпрос №11). Една част намират значителна разлика между речта на 
младото поколение и следващите поколения - 22% от а.л.; 43% избират отговора 
“има разлика”, а 23% мислят, че има “малка разлика”. 
 
11. Младите по различен начин ли 
говорят от възрастните? 
а) да, има големи разлики 
б) има разлики 
в) колкото да, толкова и не 
г) има малки разлики 
д) няма разлика 0
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               Графика 13  

 
Предварителната ни хипотеза бе, че средното поколение смята, че 

младите се различават доста в речевото си поведение от възрастните (най-малко 
поради присъствието на жаргонна лексика). За да проверим тази хипотеза 
зададохме въпроса: 

 
12. Харесва ли Ви речта на 
младите? 
а) да 
б) по-скоро да, отколкото не 
в) колкото да, толкова и не 
г) по-скоро не, отколкото да 
д) не  

Графика 14 
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Общо взето можем да кажем, че не малка част от анкетирани харесват 
начина на говорене на младото поколение - 44.3% от а.л. са избрали отговор а) и 
отговор б), въпреки че около 88% откриват различия между речта на младите и 
речта следващите ги генерации. От графика 36 се вижда, че 31.5% от 
анкетираните съпрузи се колебаят в преценката си (“колкото да, толкова и не”). 



Най-много лица на възраст между 41 и 50 години са отговорили категорично, че 
харесват речта на младите - т.е. избрали са отговор а). Нашето очакване бе, че 
предимно хората между 20 и 40 години ще изберат този категоричен отговор. 

Анкетираните семейства принадлежат в по-голямата си част към 
икономически основното поколение в обществото. Естествено е те да 
преценяват, че най-правилна е речта именно на средното поколение. Върху него 
действат най-силно императивите за утвърждаване на социалния престиж, а 
това включва и немаловажната роля на езика. Затова 70% от анкетираните 
семейни членове избират отговор а) на въпрос №13. 

 
13. Кое поколение говори по-
правилно? 
а) младите 
б) средното поколение 
в) възрастните 
 

Графика 15 
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Интерес за нас представлява фактът, че анкетираните лица от средното 

поколение (анкетираните семейства) са поставили на второ място по правилност 
на речта възрастното поколение - отговор б) са избрали 18% от а.л. Младото 
поколение говори най-правилно според 12% от анкетираните. Този отговор са 
избрали лица, принадлежащи към средното поколение (между 30 и 50 години), а 
нашето очакване бе, че това ще бъдат млади семействата.  

Резултатите от анкетата самооценка за динамиката в собствената реч и за 
промените в езика на макросоциума могат да се обобщят в няколко основни 
извода: 

а) Източните по месторождение столичани усещат по-голяма разлика 
между говора си и престижните столични речеви образци при преселването си в 
София, отколкото западните по произход а.л.; 

б) Западните по месторождение а.л. са по-склонни да посочат, че са 
променили в някаква степен речта си след преселването в София, отколкото 
източните по произход а.л. Това е резултат или от трудността на преодоляване 
на източнобългарската произносителна норма като траен артикулационен навик, 
или от неексплицирана преценка за неправилността на западнобългарските 
маркери в столицата; 

в) Според мнението на анкетираните семейства влиянието, което оказва 
речта на брачния партньор, се нарежда след речевото влияние на приятелите и 
колегите; 

г) Неофициалният характер на общуването в семейството, 
недистантността на ролевите отношения в този микросоциум карат семейните 
членове да преценяват, че речта на съпруга/съпругата им сравнително малко 
влияе върху собствената им реч; 



д) Анкетираните семейства откриват по-голяма разлика между 
собствената си реч и речта на техните родители (възрастното поколение в 
макросоциума), отколкото между собствената си реч и речта на децата си 
(младото поколение в обществото); 

е) Общо 70% от анкетираните 220 лица преценяват, че средното 
поколение говори най-правилно. След него по престижност е поставена речта на 
възрастното поколение и накрая речта на младите. 

Резултатите от анкетата предоставят значително по-обширна 
информация и възможност за изследване на връзките между избраните отговори 
и социално-демографските характеристики на анкетираните. Тук се 
ограничихме само с най-основните тенденции, тъй като проучването на 
ценностната ориентация по отношение на речта не е основната цел на 
настоящата работа. 


