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ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ НА ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ
(ТОМ 1. И ТОМ 2.)
ПРЕДГОВОР
Двете колективни монографии „Езикови нагласи, езиково поведение и
кодификацията на книжовните норми днес“ и „Езикови нагласи – мотивация и оценки за спазването на книжовните норми“ представят резултатите
от проучванията на езиковите нагласи на днешните българи. Изследването
е извършено в рамките на двегодишния научен проект „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при МОН с договор ДН10/5 от
15.12.2016 г.
Това е първото в България широкомащабно представително изследване
на отношението на съвременната българска езикова общност към въпросите на книжовния български език. То е осъществено от научен екип от девет
учени (езиковеди и социолози) от три научни институции. Базова организация за извършването на дейностите по проекта е Институтът за български език на БАН – институцията, която разработва кодификационните
документи. Тези документи имат задължителен характер за официалната
писмена практика със средствата на книжовния български език, притежаващ статута на официален според чл. 3 от Конституцията на Република
България.
Изследванията са подчинени на единна теоретична рамка и са разработени по методика, релевантна за емпирични социологически изследвания.
Разработките се основават върху резултатите от национално представително социологическо изследване на езиковите нагласи, проведено с анкета на
1000 пълнолетни българи. Анкетата е разработена от научния екип на проекта, провеждането ѝ е осъществено от социологическа агенция „Екзакта Рисърч Груп“.
Събраната богата емпирична информация, представяща мнението на
днешните български граждани за българския книжовен език, е анализирана във връзка с установяването на редица зависимости между отговорите
на респондентите и различни демографски фактори. Научните резултати
от проекта са организирани в две колективни монографии.
Първата монография е посветена на взаимодействието между езиковите нагласи и кодификацията на книжовните норми, разбирана като научноприложна дейност с изключително високо обществено значение. Анали9

Руска Станчева

зират се различни аспекти на това взаимодействие. Разглежда се ролята на
кодификацията за поддържане и разгръщане на символните функции на
българския книжовен език днес. Анализира се състоянието на кодификацията през погледа на езиковата общност. Усилията на авторите са съсредоточени в най-голяма степен върху проучването на мнението и езиковото поведение на респондентите във връзка със спазването на девет кодифицирани граматични норми, при които се отчита динамика във висока степен.
Въз основа на съпоставката между езиковите нагласи и езиковото поведение на анкетираните спрямо нормите в динамика се правят ценни наблюдения и обобщения, свързани с необходимостта от предприемане на решения за поддържането на сега действащата кодификация или за преразглеждането ѝ в определени пунктове на граматичния нормативен комплекс.
Втората монография е съсредоточена върху проучването на персоналната и обществената мотивация за спазване на писмените книжовни норми. Анализират се представите на съвременните българи за състоянието на
писмената практика в различни сфери, реализирана чрез различни канали
и типове текст. Изследва се чувствителността на езиковата общност спрямо отклоненията от кодифицираната норма като цяло. Проучва се мнението на българските граждани за причините за неправилното писане, както и
за социално-демографската детерминираност на допусканите грешки.
Предлаганите две колективни монографии могат да бъдат отправна
точка за редица по-нататъшни изследвания в областта на съвременния български книжовен език и на книжовната норма и нейната кодификацията.
РУСКА СТАНЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА
ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
„ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН“ ПРИ БАН

rustancheva@gmail.com
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УВОД
Настоящата колективна монография представя резултатите от двегодишния проект „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния българския книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“
при МОН с договор ДН10/5 от 15.12.2016 г., във връзка със задачите, очертани в теоретичната рамка на изследването. Изследването се съсредоточава основно върху анализа на: а) характеристиките на действащата кодификация на книжовните норми и б) самооценката и спазването на девет кодифицирани граматични норми в писмен тест, при които по общо мнение на
езиковедската общност се наблюдава динамика във висока степен.
Това е първото в България представително широкомащабно проучване
на съвременния български книжовен език от гледната точка на неговите
носители. То е подчинено на основната цел да се съберат и анализират
данни, които да подпомагат различните етапи на кодификаторската практика, разбирана като непрекъснат процес. Направените анализи могат да
служат като отправна точка както при описанието и оценката на езиковите
явления, така и с оглед на необходимостта от вземането на решения във
връзка с различни страни на действащата кодификация.
Данните, които се анализират, са получени чрез национално представителна анкета, разработена от членовете на научния екип на проекта. Анкетирането е реализирано в периода 1 юли – 20 юли 2017 г. от „Екзакта Рисърч Груп“.
Предмет на настоящата монография са отговорите на респондентите,
свързани с четири групи въпроси: а) функции на книжовния български
език днес; б) задължителност на писмените книжовни норми; в) състояние
на сегашната кодификация и г) съпоставка между самооценката и езиковото поведение на анкетираните при девет граматични норми в динамика.
В първата част от монографията са представени теоретичният модел на
проучването на езиковите нагласи към книжовния български език и негови
норми в динамика, както и методологията на проведеното емпирично социологическо проучване.
Обект на анализ във втората част са: йерархията на функциите на книжовния език днес; степента на задължителност на книжовните писмени
норми; характеристиките на кодификацията (съдържателни и технически).
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Третата част представя типологията на девет граматични норми в динамика като основа за по-нататъшните им анализи в монографията с оглед
на демографската обусловеност на владеенето им от носителите на езика.
Четвъртата част е най-обхватна и разглежда проявите на изведената в
теорията на кодификацията опозиция заявено мнение – действително езиково поведение при набелязаните граматични норми. В нея за пръв път в
българската лингвистика се правят редица ценни наблюдения във връзка:
а) с историята на всяко от разглежданите правила, б) с демографските променливи, които обуславят избора на един или друг отговор в анкетата при
всяко правило, в) със съпоставката между заявено мнение и езиково поведение, г) със съпоставката между данните за отделните норми, д) с необходимостта от преразглеждане на кодификацията. Предходните части на монографията всъщност оформят контекста, в който се разгръща анализът на
данните в тази част.
Основната цел на анализите е да се получи достоверна обратна връзка,
което е от ключово значение за процесите на кодификация, доколкото кодификаторските решения имат голяма обществена значимост и спазването
на кодифицираните книжовни правила има задължителен характер за официалното общуване.
Резултатите от анализите имат висока стойност не само за субектите на
кодификация, а и за всички останали, които осъществяват националната
езикова политика.
Предлаганата монография се отличава с висока консистентност на съдържанието. Разработени върху обща теоретична рамка, изследванията на
отделните автори се основават на единна методология. Явленията са анализирани при отчитане на взаимовръзката им, а моделът за представянето
на резултатите е унифициран с цел да се постигне единство, което да осигури възможност за съпоставки при извършване на по-нататъшни изследвания.
Автори на отделните части са:
1. Методологически и методически решения на емпиричното социологическо изследване – проф. д-р Красимира Алексова, доц. д-р Руска Станчева, гл. ас. д-р Ивайло Янков, гл. ас. д-р Борис Гюров
2. Кодификацията в контекста на езиковите нагласи – доц. д-р Руска
Станчева
3. Типология на граматичните норми с отклонения – доц. д-р Руска
Станчева
4. Самооценка и действително езиково поведение при владеенето на
граматични норми с отклонения
4.1. Норма за писане на пълен и кратък член – доц. д-р Руска Станчева
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4.2. Норма за употреба на кого-формите – доц. д-р Руска Станчева,
ас. Лора Микова
4.3. Норма за употреба на бройната форма – ас. Лора Микова
4.4. Норма за употреба на възвратното притежателно местоимение –
гл. ас. д-р Илияна Кунева
4.5. Норма за употреба на деепричастието – доц. д-р Руска Станчева,
ас. Жанета Златева
4.6. Норма за съгласуване по число при учтивата форма – гл. ас. д-р
Илияна Кунева
4.7. Норма за променливо Я в мн.ч. на миналите причастия – ас. Жанета Златева
4.8. Норма за употреба на окончанието -м в 1 л. мн.ч. на глаголите в сегашно време – доц. д-р Милен Томов
4.9. Норма за правопис на съставни собствени имена – доц. д-р Милен
Томов
ДОЦ. Д-Р РУСКА СТАНЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
„ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН“ ПРИ БАН
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ
НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

1. Цели на изследването
Основната цел на емпиричното социологическо изследване на езиковите нагласи на българските граждани е да се изведат, систематизират и
анализират основните групи фактори, влиеящи върху нагласите на анкетираните към писмения книжовен български език.
Специфичните подцели, произтичащи от основната цел и свързани с
нея, са няколко. Първата подцел е рангирането на различните факторни
влияния, формиращи корпуса на езиковите нагласи по сила на въздействие. Подцел 2. е анализ на мнението на респондентите за функциите и състоянието на днешния книжовен български език по отношение на писмените му норми като цяло. Подцел 3. е съотнасяне на мнението на анкетираните с езиковото им поведение по отношение на избрани граматични
норми с динамика в устната книжовна реч.
2. Теоретичен модел на изследвания обект
В теоретичната рамка за изследването на езиковите нагласи на българите към книжовния език като цяло, към различни негови характеристики от социалния му обхват и към девет граматични норми в динамика е избран менталисткият подход към нагласите (вж. Allport 1954: 24; Appel
and Muysken 1987; Baker 1992; Baker 2000; Garrett 2010; Labov 1966; Hoare
and Coveney 2000 и др.). Негово основно достойнство е, че дава възможност да се извличат резултати, които могат да се използват за прогнозиране на поведението, а тъкмо това е от ключово значение за кодификаторската практика (вж. по-подробно у Станчева/Stancheva 2017). Отчита се, че
езиковите нагласи влияят и върху ежедневния живот на хората – във връзка със самооценката им, при вземане на решения за образованието им, както и за възможностите за кариерно развитие. В този смисъл езиковите нагласи могат да оказват влияние върху функциите на езика или на даден вариант на езика в обществото (Nolan 2013: 153).
Избран е обобщен списък от езикови нагласи (лоялност, гордост, осъзнаване на книжовната норма, желание за участие), които се възприемат
като индикатор за развитостта на символните функции на книжовния език
(обединяваща, разграничаваща, престижна, еталонна, на участие – вж.
Garvin 1993). Смятаме, че в процесите на кодификация на книжовните
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норми отчитането тъкмо на символните функции на стандартния език е от
ключово значение за рецепцията на кодификацията от езиковата общност
и за изграждане на положителна нагласа към кодификационните решения.
Предвид динамичния характер на книжовните норми, както и предвид
факта, че съвременната езикова комуникация протича основно в интернет
среда, изследването се фокусира най-вече върху измерването на нагласата
осъзнаване на нормата. Тази нагласа е индикатор за еталонната (референтната) символна функция на книжовния език. Нагласата осъзнаване на
нормата е свързана най-отчетливо с проблема за запазване или промяна
на някое/някои от сега действащите кодифицирани граматични правила,
при които от десетилетия в устната книжовна реч се наблюдава най-силно
разколебаване в посока на отхвърляне на кодифицираните норми в резултат на реорганизиране и преструктурирания в областта на граматичната
система на съвременния български книжовен език (Станчева/Stancheva
2017: 25).
За измерване на езиковите нагласи на българските граждани бе избран
директният метод (интервю с въпросник). Предпочитането му пред останалите подходи за изследване на нагласите, каквито са техниката на контент анализа и индиректният метод (наричан още „парадигма за оценка
на говорещия“ – вж. Ryan and Giles 1988), се основава на предимството на
директния метод да измерва нагласи по отношение на важни за кодификацията конкретни явления в обхвата на книжовната норма, както и на
явления, засягащи книжовния език като цяло.
Прилагането на тази изследователска техника се осъществява с представително социологическо изследване. То отчита множество социални
променливи, редица от които могат да се окажат фактори при формирането на една или друга нагласа. Разработването на въпросника за изследването от членовете на научния екип беше предшествано от работа с фокус групи, за да се извлече предварителна информация, въз основа на която е прецизиран въпросникът.
С цел да се проследи връзката между нагласите и езиковото поведение
на респондентите, един от сегментите на анкетата, засягащ важния за кодификацията проблем за отношението на анкетираните към девет от граматичните норми в динамика, е „засечен“ с кратък тест. Тестът се попълва
писмено от респондентите по желание – т.е. директният метод се съчетава с метода на дискурсния анализ. Тази съпоставка дава възможност да
се отчете степента на представеност на изведената в теорията на кодификацията антиномия заявено мнение за книжовния език – реално езиково
поведение (Данеш/Danesh 1988: 282).
Във връзка с количественото измерване на дефинираните по-горе нагласи беше съставен въпросник от общо 38 въпроса. 26 от тях измерват езиковите нагласи, като всеки от тези въпроси се съотнася с някоя от посочените нагласи. Останалите въпроси извличат информация за демографската характеристика на респондентите, участници в изследването.
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Тъй като във виждането на екипа, осъществил изследването, езиковите
нагласи се възприемат не толкова като личностни, колкото като групови
убеждения (вярвания), предпочитания и желания относно езика (Baker
1992; Wolfram et al. 1999), в разработената анкета анкетираните се обособяват в различни демографски групи според такива качествени променливи като: пол, възраст, местоживеене, образование, трудов и професионален статус, материално положение и др.
Демографските качествени променливи са предложени от социологическа агенция „Екзакта Рисърч Груп“ и са съгласувани със социолозите,
членове на екипа. Тези характеристики са стандартни при провеждането
на социологически анкети, което позволява съпоставимост с други изследвания.
3. Задачи на емпиричното социологическо изследване
Задача 1. – да се опишат наблюдаваните факторни променливи, формиращи корпуса на нагласите към книжовния български език;
Задача 2. – да се изведат статистически значимите факторни променливи при всеки въпрос от анкетата;
Задача 3. – да се анализират факторните влияния от гледна точка на
тяхната сила, измерена чрез коефициента на Крамер;
Задача 4. – да се изведе посоката на влияние на значимите факторни
променливи, като се започне с най-високите получени стойности, т.е. да се
йерархизират значимите факторни променливи;
Задача 5. – да се опишат наблюдаваните факторни променливи във
връзка със степента на прилагане на определени граматически правила
при изпълнението на кратък писмен тест от респондентите;
Задача 6. – да се съотнесат реалното езиково поведение на респондентите, демонстрирано на тестовата част, и декларираните им оценки спрямо
всяка една от изследваните граматични норми в динамика, както и спрямо
останалите изследвани норми.
4. Критерии за избора на емпиричните индикатори
Критериите за избор на емпиричните индикатори са два – субективни
оценки на респондентите и обективни резултати от теста.
Първо, събраната информация се основава на субективните оценки на
респондентите за българския книжовен писмен език. Тези оценки засягат:
а) различни аспекти на употребата на писмения книжовен език в личния и
професионалния живот на анкетираните; б) писмените правила като цяло
и във връзка със сферите на прилагането им; в) отделни граматични правила, при които е налице системно пренебрегване в устната книжовна реч.
Второ, обективният елемент се основава на информацията, получена
от отговорите на теста като част от въпросника.
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Съпоставянето на субективните оценки и обективните наблюдения
върху езиковото поведение дава възможност за задълбочени сравнения
между декларираните позиции (мнения) спрямо конкретни граматични
правила и обективните оценки за владеенето им в писмен текст. Този подход се основава на разбирането в теорията на кодификацията, че позициите спрямо езика представляват „сложен и вътрешно нееднороден комплекс
от взаимно обуславящи се елементи“ (Данеш/Danesh 1988: 282). Конфронтацията между убеждения и възгледи за книжовния език и действително
езиково поведение е основа за множество ценни и задълбочени анализи,
които имат пряко отношение към процесите на кодификация на днешния
български книжовен език. Антиномията позволява извеждането на реалистични оценъчни нива на нагласите към българския книжовен език, тя е
основа за формиране на различни профили, за извеждане на стереотипи и
заблуди относно езиковите нагласи и езиковото поведение както на
конкретни демографски групи, така и на езиковата общност като цяло.
Дефинициите на основните понятия в анкетата са смислово и логически обвързани. Те очертават общите рамки на изследователския предмет и
на обекта на изследване и насочват към последващо декомпозиране и конкретизация.
Най-важните фактори, обуславящи езиковите нагласи към книжовния
български език, се систематизират в следните групи:
 Степен на познаване на нормите и спазването им във формална и
неформална среда. С оглед на целите на емпиричното социологическо изследване в анкетата са включени показатели главно за познаването и спазването на определени граматични норми. Това е група фактори, включваща индикатори, чрез които се изследват и оценяват: а) мнението на анкетираните за владеенето на всяка една от набелязаните за изследване норми; б) одобрението/неодобрението към евентуално предприемане на промени в кодифицираните норми, задължителни за официалната писмена
сфера; в) стереотипите към книжовната норма; г) разликите между писмена и устна реч и посоката на нивелирането им според мнението на респондентите.
 Функции на писмения език. Изследват се перцепциите за социалната значимост на книжовния език от различни гледни точки, за които се
смята, че обуславят отношението на респондентите към него. Изследват се
личната и обществената мотивация за спазване на книжовните норми, нагласите към хората, които спазват/не спазват писмените книжовни норми,
както и мненията за демографската обусловеност на неспазването на задължителните книжовни норми (възраст, образованост, материален
статус). Писменият език се тества и като механизъм за заемане на социална позиция. Търсят се причините (осъзнати и неосъзнати) за неспазване на
писмените норми. Изследва се степента на усилие за придържане към пра17
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вилата на писмения език, както и степента на механично спазване на книжовната норма.
 Състояние на действащата в момента кодификация. Търсят се
причините с най-голяма тежест според мнението на респондентите, залегнали в основата на неспазването на писмените правилата – чести промени
в кодифицираните правила, консервативност на кодификацията, сложен
метаезик на правилата, противоречия в самите кодифицирани правила и
др. Целта е да се получи обратна връзка кои според респондентите са найясно изразените негативни страни на кодификацията.
 Оценка за усвояването на базови знания като предпоставка за
промяна в кодификацията на нормата. Извеждат се силните и слабите
страни на образованието по български език; търсят се причините за това
състояние, както и кои са добрите практики според респондентите.

Национална идентичност. С оглед на целите на емпиричното социологическо изследване в анкетата са включени показатели за мястото на
книжовния български език в структурата на символите на националната
идентичност. Целта е да се изследва книжовният език в съпоставка с други
символи на националната идентичност.
5. Хипотези на емпиричното социологическо изследване
Хипотеза 1. Свързана е със силата на влияние на различните демографски характеристики на респондентите върху съвкупните нагласи и отделните елементи от корпуса на нагласите към писмения книжовен български език. Очакванията са те да имат съвкупно умерено силно влияние.
Хипотеза 2. Очаква се най-значимо въздействие върху езиковите нагласи да оказва демографската характеристика образование (на респондентите и на родителите им).
Хипотеза 3. Налице са очаквания за съществуването на конфликт между заявеното мнение във връзка с владеенето на граматичните правила,
които са обект на изследването, и действителното езиково поведение на
респондентите. Степента на този конфликт зависи от системните езикови
характеристики на даденото отклонение.
Хипотеза 4. Писмената и устната форма на книжовния език се възприемат от носителите на езика като повече или по-малко автономни кодове с
различен материален носител и различна йерархия на функциите. При
писмения език превес имат обособените в теорията на книжовните езици
символни функции (обединяваща и разграничаваща, престижна, на образец за правилност, както и функцията на участие). В устния език доминира
инструменталната функция на езика – да се поддържа непосредственото
общуване. Символните функции в устната форма на книжовния език са из
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разени в доста по-слаба степен. Това е и причината респондентите да виждат нивелацията между устна и писмена книжовна норма да се осъществява чрез съобразяване на устната реч с писмената, а не обратно.
Хипотеза 5. Нагласата езикова лоялност повече в емоционалния ѝ аспект е доминиращата езикова нагласа на българската езиковата общност
спрямо писмената форма на книжовния език. Преобладаващо е виждането,
че в писмената си версия книжовният език е преди всичко „съкровищница“, способна да съхранява и акумулира традициите, културното наследство и съзнанието за национална принадлежност и идентичност, като важно
значение в случая има и графичният код (кирилицата) (Станчева/Stancheva
2017: 36).
Хипотеза 6. Общата нагласа, представяща спецификата на българската
езикова общност по отношение на граматичната норма на писмения език, е
по-скоро умерено консервативна. Предприемането на промени в редица
кодифицирани граматични норми в посока на осъвременяването им поскоро ще срещне отпор, отколкото одобрение у носителите на езика.
6. Методика на регистрацията
Избраният изследователски подход включва комбинирането на качествени и количиствени методи за регистрация на данни.
6.1. Качествените методи включват провеждането на четири групови
дискусии (фокус групи). Членовете на научния екип решиха да се проведат групови дискусии в четири вместо в планираните три фокус групи.
Участниците в дискусиите са подбрани според различни критерии, за да се
обхванат повече групи от обществото. Реши се четвъртата фокус група да
включва, най-общо казано, „неспециалисти“ с цел да се събере по-пълна
предварителна информация във връзка с разработването на социологическа анкета за представително проучване на езиковите нагласи.
Първата фокус група включва преподаватели от средния курс на образователната система. Обособяването на тази фокус група е обусловено от
факта, че преподавателите имат голямо въздействие върху формирането
на позитивно отношение към книжовните норми у подрастващите и активно следят за спазването им.
Втората фокус група е съставена от ученици в последната година на
образованието в горен курс предвид на това, че в изследването участват
само пълнолетни български граждани. Изборът на тази фокус група е продиктуван от две причини: а) разбирането, че динамиката на книжовната
норма е най-ярко изразена сред представителите на най-младото поколение; б) необходимостта зрелостниците да познават и владеят книжовните
норми във връзка с явяването им на задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература.
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Третата фокус група включва служители от държавната администрация. Тази група е обособена предвид факта, че това са хората, чиято работа изисква ежедневно стриктно придържане към писмените книжовни норми при създаването на документи с официален характер.
Четвъртата фокус група включва респонденти без професионално отношение към езика, работещи в различни професионални сфери, на възраст над 18 години. Тази фокус група се третира като контролна, за да се
прецени дали отношението ѝ е различно от това на останалите фокус групи, които се характеризират с активно отношение към писмения книжовен
език.
Дискусиите с четирите фокус групи, провеждани от модератор – член
на научния екип, в присъствието и на социолог от екипа бяха важен предварителен етап на социологическото проучване. Те бяха проведени с въпроси, разделени на четири модула. Първият модул въпроси цели да изясни
мястото и ролята на книжовния език сред символите на националната
идентичност. Въпросите от втория модул изясняват нагласите към писмената форма на книжовния език – кои правила се познават и се спазват, отчита ли се разликата между книжовен език, разговорна реч и комуникация
чрез интернет (напр. чатове и под.); какво е отношението към явленията,
които се наблюдават при различните форми на общуване. Третият модул
въпроси изяснява нагласите към евентуални промени в кодификацията.
Четвъртият модул е насочен към сферата на обучението по български език
– подпомага ли то успешно усвояването на книжовноезиковите норми.
В зависимост от конкретната фокус група модулите от въпроси бяха
частично променяни: разширявани или съкращавани.
6.2. Количествени методи. Въпросник и тестова част
На базата на получените резултати от проведените групови дискусии
се конструира въпросник за провеждането на количественото измерване.
Методика на регистрацията. За регистрация на информацията се използва методът на полустандартизирано face-to-face интервю по домовете
на респондентите. Полустандартизираното интервю e метод на регистрация, който се използва традиционно при национално представителни изследвания. Това е количествен метод за набиране на информация, при който въпросите, съдържащи се във въпросника, се задават на всички участници в изследването по един и същ начин в строго определена последователност. Полустандартизираното интервю е формализирано – въпросите
в голямата си част са от формата въпроси с избираем отговор, а ограничена част – от формата въпроси със свободен отговор. Въпросите със свободен отговор, при които на респондентите не се предлагат предварително
формулирани варианти за отговор, позволяват да се регистрират спонтанните им нагласи. Подредбата на въпросите от двата формата във въпросника е строго фиксирана.
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В инструкциите към въпросника, както и в самия въпросник съществуват множество указания, дефиниращи поведението на интервюера (за
подбор на респондентите, за работа с въпросника и др.). Въпросите се задават от интервюера, който записва отговорите на респондента. Едно от
основните предимства на полустандартизираното интервю е, че то може да
бъде повторено отново след известен период от време и по този начин
може да се проследи и измери промяната в нагласите на целевата група по
заложените индикатори.
Тестова част. За установяване на действителното езиково поведение
на респондентите езиковедите в екипа разработиха кратък езиков тест. Той
представлява свързан текст от предметна област, дефинирана най-общо
като общокултурна. Необходимо бе респондентите, изразили желание да
изпълнят теста, да попълнят писмено седем позиции с подходящата според тях форма на изрази, посочени в скоби. Осмата позиция изисква да се
запише в разгърнат вид често употребявана абревиатура, а деветата позиция е изречение с деепричастие, чиято употреба респондентите трябва да
окачествят като правилна/неправилна. Разработеният тест се намира след
Въпрос 26. в анкетната карта.
С попълването на теста се цели да се установи степента, в която анкетираните автоматично спазват/не спазват граматични книжовни норми в
динамика, при които в устната книжовна практика от десетилетия се наблюдава отстъпление от кодифицираните норми.
Важно е да се посочи, че от общо хиляда анкетирани 959 са изявили
спонтанно желание да попълнят тестовата част, което е индиректно свидетелство за интереса им към проблемите на езика.
При остойностяването на всяка от набелязаните девет позиции в теста
се възприе подходът за правилно попълнена позиция да се дава една точка,
а при сгрешена – нула точки. При остойностяването на някои позиции се
възприе подходът да се дават 0,5 т. за частично правилен отговор – когато
е спазена кодифицираната граматична норма, но е допусната правописна
грешка при попълването на съответната позиция.
Това дава възможност за по-нататъшни наблюдения и анализи въз основа на представителни данни във връзка с правописни отклонения, чието
изследване и анализ излиза извън обхвата на настоящия проект.
При превръщането на получените точки в оценка се възприе традиционната за българската общност 6-бална скала, прилагана в системата на
българското образование, като праговата стойност за оценка „Среден 3“ са
5 т. от максимално възможни 9 точки.
При 9 верни от 9  оценка 6 (100% верни отговори).
При 8 верни от 9 (1 грешка)  оценка 6 (88% верни отговори).
При 7 верни от 9 (2 грешки)  оценка 5 (77% верни отговори).
При 6 верни от 9 (3 грешки)  оценка 4 (66% верни отговори).
При 5 верни от 9 (4 грешки)  оценка 3 (55% верни отговори).
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При 4 или по-малко верни от 9 (5 или повече грешки)  оценка 2 (44%
или по-малко верни отговори).
Въз основа на оценките бяха обособени три групи респонденти: силна,
средна и слаба. В силната група попадат респондентите, дали съответно 9
и 8 верни отговора; в средната – респондентите със 7 и 6 верни отговора, а
в слабата – респондентите с 5 и по-малко верни отговори.
7. Извадка за количественото изследване
7.1. Обем на извадката: 1000 души.
7.2. Целева група: пълнолетното население на страната.
7.3. Методика на извадката: представителна, случайна извадка, стратифицирана по местоживеене. Максималната очаквана грешка в най-неблагоприятната ситуация (при 50% относителни дялове) е около 3%, което е
достатъчно за надеждни изводи.
7.4. Модел на извадката: тристепенна гнездова, с вероятности, пропорционални на размера на общината. За извадкова рамка е използван
модифициран картографски метод (по Лесли Киш).
На първата стъпка се избира общината (сред 265 общини) с вероятности, пропорционални на броя на живеещите там. На втората стъпка се
избират гнездата в съответното населено място. На третата стъпка случайно се избират стартовите адреси на домакинствата, от които ще се подберат респондентите. Подборът на респондентите вътре в попадналото в
извадката домакинство (след възрастов скрининг) се извършва по модифициран метод на Лесли Киш (метод на най-близката рождена дата).
8. Регистрация на нагласите
Беше планирано регистрацията на нагласите към книжовния писмен
български език да се извърши в периода 1 юли – 20 юли 2017 година. При
набирането на информацията на терен да се използва анкетьорската мрежа
на „Екзакта Рисърч Груп“ (избраният външен изпълнител на изследването
на терен).
9. Дейности по подготовка на инструментариум за провеждането на
национално представително социологическо изследване.
– Разработване на извадката за теренно изследване – дейностите бяха извършени от „Екзакта Рисърч Груп“ според Техническото задание.
– Разработване на въпросник за набиране на емпирична информация. В тази дейност взеха участие всички членове на научния екип по
проекта. Въпросникът беше разработен въз основа на:
– теоретичната рамка на изследването (вж. Станчева/Stancheva 2017);
– с отчитане на резултатите от проучването на историята на кодифи22
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кацията на набелязаните девет граматични норми, обект на езикови нагласи в националното социологическо изследване;
– в съответствие с методологическите и методическите решения на емпиричното социологическо изследване.
След обсъждане и приемане от екипа на проекта въпросите за анкетната карта бяха обсъдени със социологическа агенция „Екзакта Рисърч
Груп“ и окончателно редактирани.
Следните дейности, описани по-долу, бяха осъществени от външен изпълнител – социологическа агенция „Екзакта Рисърч Груп“, в съответствие с Техническото задание за изпълнение на емпирично социологическо
национално представително изследване:
– Разработване на инструкция за анкетьорите за работата на терен.
– Разработване на класификатори (за отстраняване на логически несъответствия и кодиране).
– Разработване на инструкции за логически оглед, кодиране и въвеждане на първична информация.
– Разработване на проект за обработка на информацията.
– Разработване на макети за въвеждане на информацията.
10. Провеждане на национално емпирично социологическо изследване
Дейностите по организиране и провеждане на изследването бяха извършени от външен изпълнител – социологическа агенция „Екзакта Рисърч Груп“ в съответствие с Методологическите и методическите решения на емпиричното социологическо изследване, разработени от членовете
на научния екип на проекта.
– Формиране на извадката за изследването.
– Избор на методика на регистрацията.
Следните дейности, описани по-долу, бяха осъществени от външен
изпълнител – социологическа агенция „Екзакта Рисърч Груп“, в съответствие с Техническото задание за изпълнение на емпирично социологическо
национално представително изследване:
– Набиране на първичната информация на терен.
– Оглед за отстраняване на логически несъответствия.
– Кодиране на първичната информация.
– Въвеждане на първичната информация.
– Изработване на таблици с процентни разпределения и показатели за
зависимости.
11. Видове признаци в социолингвистичното проучване
В настоящото проучване, за да бъдат получени данни за социално-демографската обусловеност на мненията, оценките, нагласите и граматическата компетентност (от теста) на респондентите, се прави анализ на връз23
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ките между социално-демографските характеристики на респондентите като признаци фактори и отговорите на въпросите в анкетата или на отговорите на теста, възприети като признаци резултати. В статистическите
изследвания успоредно с термина статистически признак се използва и
терминът променлива.
Признаците фактори се дефинират като независими променливи, а признаците резултати като зависими променливи. В този случай се търси съществува ли статистически значима връзка между зависимите и независимите променливи. В настоящите анализи се предпочитат термините признаци фактори и признаци резултати, които могат да бъдат открити в някои ръководства за работа със SPSS (вж. Харалампиев/Haralampiev 2007).
Както стана ясно, въпросникът включва 3 части: първа част с 24 въпроса с избираем отговор и 2 въпроса със свободен отговор, втора част –
тестова част с 8 позиции за попълване и един дихотомен въпрос, и трета
част – 11 въпроса за социално-демографски характеристики на респондентите.
25 въпроса от първата част на въпросника (с избираем отговор) от
гледна точка на статистиката представляват качествени (неметрирани, категорийни) признаци резултати, които се характеризират описателно.
Качествените (неметрираните) признаци се поделят на подредими
(квантифицируеми) и неподредими (класификационни). Подредим признак
е този, на чиито разновидности „могат да се припишат числа, съответни на
количественото различие, което изразяват“ (Венедиктов/Venediktov 1993:
106). Неподредим признак е този, чиито разновидности „не отразяват никакви количествени различия, поради което не могат да се подреждат „от
малко към голямо“, от „слабо към силно“ и пр. (например пол, семейно
положение)“ (Венедиктов/Venediktov 1993: 106).
В третата част на въпросника се съдържат 11 въпроса, свързани със социално-демографски характеристики на респондентите. Подборът на тези
характеристики, както вече бе посочено, бе предложен от социологическата агенция, провела анкетиранeто, и съгласуван със социолозите от научния екип по проекта.
12. Видове въпроси в анкетното проучване и проверявани хипотези
Въпросите от анкетното проучване изследват езиковите нагласи на
днешните български граждани, езиковото им поведение във връзка с прилагането в писмен текст на девет граматични норми според различни демографски характеристики на респондентите.
Тук въпросите са групирани според техния тип според класификацията
на В. Гоев (Гоев/Goev 1996), тъй като тя отговаря на начина, по който са
обработвани данните.
В първата част от анкетата се съдържат общо 26 въпроса, които са
признаци резултати. 25 въпроса са качествени признаци резултати, един
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въпрос е количествен признак резултат.
Втората част на анкетата съдържа 9 въпроса качествени неподредими
признаци резултати, зададени под формата на кратък писмен тест.
В третата част от анкетата се съдържат общо 11 въпроса, които са
признаци фактори.
Първото деление на въпросите от анкетата е според формàта им. Така
всички въпроси могат да се разделят в две групи: въпроси с избираем и
въпроси със свободен отговор. Въпроси с избираем отговор са тези, при
които са дадени възможни варианти на отговор и анкетираният избира
един или повече от тях. Въпроси със свободен отговор са тези, при които
анкетираният е оставен свободно да даде какъвто си иска отговор и да го
запише.
Второто много важно деление на въпросите от гледна точка на статистическата обработка е на:
– въпроси, при които се допуска само един отговор. Повечето въпроси
с избираем отговор са такива. Всеки подобен въпрос се приема като отделна променлива при статистическата обработка и анализ;
– въпроси, при които може да се посочи повече от един отговор. Такива са повечето въпроси със свободен отговор и малка част от въпросите
с избираем отговор. Всеки отговор на такъв въпрос се представя като отделна променлива.
От своя страна въпросите с избираем отговор се делят на:
– дихотомни въпроси, при които се предлагат два възможни отговора;
– многовариантни въпроси – с възможност за избиране между повече
отговори;
– въпроси по ликертова скала – формулирани са като оценка, с която
анкетираният може да се съгласи (или да не се съгласи) в различна
степен;
– семантично диференциални въпроси – между две противоположни
оценки е разграфена скала, от която анкетираният избира своята
числова оценка;
– въпроси за оценка на важността – отговорите показват важността
на даден показател за анкетирания;
– въпроси от типа бална оценка (оценъчна скала) – използва се навикът
от училище да се дава оценка в цифри (такива въпроси не са включени
в анкетата).
12.1. Видове въпроси в първата част на анкетното проучване и
проверявани хипотези
12.1.1. Въпроси качествени признаци резултати от първата част
на анкетата
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А) ВЪПРОСИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР
Такива са преобладаващата част от въпросите в първата част на анкетата. Тук се отнасят въпроси 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10, 12., 13., 14., 15. , 16.,
17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26.
Въпроси за оценка на важността
Такива са първите три въпроса от анкетата. Отговорите са по ликертова скала – 1., 2., 3. въпрос. Всички въпроси от анкетата са представени в
края на монографията като ПРИЛОЖЕНИЕ. АНКЕТНА КАРТА.
Всеки от тези въпроси представлява качествен подредим признак резултат.
Отговорите се избират по ликертова скала.
С Въпрос 1. се проверява следната хипотеза: езикът е на едно от първите места по степен на важност сред елементите на националната ни
идентичност. Предполагаме, че формираното обществено мнение оценява
българския език като един от най-важните елементи на националната ни
идентичност, което е наследство още от времето на Възраждането. Несъмнено това е проява на езиковата нагласа лоялност (вж. Garvin 1993), а тя е
показателна за степента на представеност на две символни функции на
книжовния език – обединяващата и разграничаващата.
С Въпрос 2. се проверява хипотезата, че най-важната функция на книжовния език е запазването на националната идентичност, т.е. разграничаващата му символна функция, което кореспондира с хипотезата за високи
оценки за важността на езика като елемент от националната идентичност
във Въпрос 1. Тази хипотеза е свързана с виждането за превеса на символните функции на писмения книжовен език над инструменталната му функция (вж. Станчева/Stancheva 2019а). Отговорите на въпроса са така конструирани, че да се даде възможност да се провери коя от двете символни
функции на книжовния език, съответстващи на нагласата лоялност (обединяваща и разграничаваща), доминира понастоящем в българското общество. Според хипотезата функцията на писмения стандарт да задава задължителни писмени правила, т.е. еталонната му символна функция, ще бъде
поставена от общественото мнение след разграничаващата и обединяващата му символна функция. Очакванията ни са, че функцията на книжовния
език да служи като средство за комуникация, т.е. инструменталната му
функция, ще се окаже чак на трето място.
Въпрос 3. проверява хипотезата, че познаването на правилата на писмения книжовен език се оценява като много важно от езиковата общност
като цяло. А това означава, че очакваме преобладаването на отговори 1. и
2., които говорят за положителна езикова нагласа към познаването на
правилата на писмения език. Важността на познаването на правилата на
писмения книжовен език е свързана с нагласата осъзнаване на нормата
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според класификацията на П. Гарвин, индикатор за степента на представеност на еталонната символна функция на книжовния език.
Въпроси с избираем отговор по ликертова скала са и Въпрос 4. и Въпрос 20. от анкетата.
Въпрос 4. от гледна точка на статистиката е качествен подредим признак резултат. С него се проверява хипотезата, че в рамките на общественото мнение съществува известна критичност към степента, в която се
спазват книжовните норми в писменото общуване на български език. Затова оценките ще се поделят най-вече между отговорите „По-скоро се
спазват“ и „По-скоро не се спазват“. Най-значими социални фактори за
разпределението на отговорите очакваме да бъдат образованието и възрастта на респондентите. С този въпрос се измерва представеността на
нагласата осъзнаване на нормата като индикатор за еталонната символна
функция на книжовния език.
Въпрос 20. от анкетата представлява качествен подредим признак резултат. Той проверява хипотезата, че българското графично пространство
(официално и неофициално) принадлежи на кирилицата като официална
азбука, която е с висока символна стойност, докато на използването на латиницата и на елементи от други графични кодове за писане на български
език се гледа негативно.
Многовариантни въпроси в анкетата са въпроси 7., 8., 10., 12, 13., 14., 15.
17., 18., 19., 21., 23., 24., 26.
В зависимост от това колко от предложените отговори може да избере
респондентът, многовариантните въпроси се обособяват в две групи:
– Многовариантни въпроси с избор на един отговор
– Многовариантни въпроси с избор на повече от един отговор.
Многовариантни въпроси с избор на един отговор са следните въпроси
от анкетата: 7., 10., 12, 13., 14., 15. 18., 19., 21., 23., 24.
От гледна точка на статистическото изследване Въпрос 7. е качествен
неподредим признак резултат. Изследователската хипотеза за Въпрос 7. е,
че в обществото съществува умерена степен на мотивираност за прилагане
на писмените книжовни правила в наши дни. Въпросът дава данни, по които може да се съди за представеността на нагласата осъзнаване на нормата.
Въпрос 10. от статистическа гледна точка е качествен неподредим признак резултат. С него проверяваме хипотезата, че в рамките на общественото мнение превес има нагласата, че писменият книжовен език е образецът, който устната комуникация трябва да следва. За формирането на тази нагласа водещо значение има обучението в писмените книжовни норми
в средното образование, както и прилагането им в останалите сфери на
официалното общуване. Допускането е, че немалка група респонденти ще
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изберат отговора, че спазването на правилата на книжовния език зависи от
ситуацията на общуване.
Отговорите на Въпрос 10. дават възможност да се съпоставят общественото мнение по въпроса и позицията на езиковедите за ситуационната и
социално-демографската обусловеност на спазването на книжовните норми в устната комуникация.
Въпрос 12. е качествен подредим признак резултат. Проверяваме хипотезата, че според общественото мнение е налице умерена степен на затрудненията при прилагането на писмените правила на българския книжовен език в официална кореспонденция. Очакваме отговорите да бъдат
зависими главно от образованието, трудовата активност и възрастта на
респондентите.
Въпрос 13. представлява качествен признак резултат. Той заедно с
още два въпроса (Въпрос 14. и Въпрос 15.) в анкетата проверява хипотези,
свързани с мнението на респондентите за социално-демографската обусловеност на допускането на граматични грешки.
Въпрос 13. проверява хипотезата, че според мнението на респондентите високата образователна степен определя и по-доброто познаване и прилагане на граматическите правила на книжовния език. Очакването е за нисък дял на отговорите за липса на връзка между образованието и допускането на граматични грешки. Предположението е, че със статистическа
значимост са демографските фактори образование на респондента и трудова активност.
Въпрос 14. представлява качествен признак резултат. Той е вторият
от трите въпроса, изследващи оценките на респондентите за социално-демографската обусловеност на допускането на граматични грешки.
С този въпрос проверяваме хипотезата, че според оценките на респондентите възрастта ще бъде по-слаб детерминатор за допускането на граматични грешки в сравнение с образованието. Освен това проверяваме дали
резултатите ще потвърдят очакването, че младите ще смятат, че възрастните допускат повече граматични грешки, а възрастните ще преценяват
младите като най-често допускащи граматични грешки.
Въпрос 15. представлява качествен признак резултат. Той проверява
мнението на респондентите за влиянието на жизнения стандарт върху допускането на граматични грешки. Според хипотезата ни жизненият статус
ще е оценен от респондентите като най-слабо детерминиращ допускането
на граматични грешки в сравнение с фактора образование (изследван с
Въпрос 13.) и фактора възраст (изследван с Въпрос 14.). Очакването е при
този въпрос да доминират отговорите, че няма връзка между жизнения
стандарт и допускането на граматични грешки.
Въпрос 18. представлява качествен неподредим признак резултат. Хипотезата е свързана с очакването за сравнително висок дял на отговорите,
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че справки по езикови въпроси все по-често се правят в интернет, като
обаче очакваме най-много справки да се правят в речниците (допълнителен е въпросът, че има и онлайн речници).
Въпрос 19. представлява качествен подредим признак резултат. Чрез
него проверяваме реакцията на респондентите при установени от тях случаи на допускане на правописни грешки. Хипотезата ни е, че активната
реакция при установяване на правописни грешки от другите ще бъде с относително ниска честота (поделена между отговорите „Рядко“ и „Не правя
забележки“). Допускаме също така, че по-високо образованите по-често
ще избират между положителните отговори („Да, често“ и „Рядко“).
Въпрос 21. съдържа 7 твърдения, всяко от които е отделен качествен
признак резултат (т.е. отделна променлива). Те се отнасят до различни характеристики на днешния български книжовен език. Анкетираните трябва
да оценят всяко от твърденията.
Хипотезата, която проверява първото твърдение, е, че ще доминират
отговорите, според които разликата между устния и писмения език трябва
да бъде намалена. Смятаме, че за формирането на това мнение от значение
е обучението в писмените книжовни норми в училищното образование.
Второто твърдение проверява хипотезата за висока степен на съгласие,
че езикът е основно средство за съхраняване и предаване на културното
наследство.
Третото твърдение от Въпрос 21. проверява хипотезата за преобладаване на мнението, че книжовният език трябва да се регулира чрез държавна
намеса.
Допускането, което проверяваме чрез четвъртото твърдение във Въпрос 21., е, че сред респондентите ще преобладава несъгласие с твърдението, че правилата на писмения книжовен език са остарели. За членовете на
научния екип резултатите имат съществена значимост, тъй като дават
ценна обратна връзка, особено необходима за процесите на кодификация
на книжовните норми.
Хипотезата, която издигаме във връзка с петото твърдение във Въпрос
21., е, че според отговорите на респондентите употребата на книжовния
език в съответствие с писмените правила ще се оценява като значима за
социалния успех във висока степен. Данните за това твърдение могат да
бъдат съпоставяни с мотивите за спазване на книжовните норми, посочвани от респондентите в отговорите на Въпрос 6. от формата със свободен
отговор.
Шестото твърдение във Въпрос 21. изследва ролята на българското
училище за усвояването на правилата на книжовния език. Хипотезата е за
приписване на висока значимост на училището като фактор в процеса на
овладяване на писмените правила.
Седмото твърдение във Въпрос 21. изследва мнението на респондентите за консервативността на книжовноезиковите правила. Хипотезата ни е,
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че в обществото преобладава мнението за адекватност на действащата в
момента кодификация.
Въпрос 23. от анкетата е качествен признак резултат. Това е многовариантен въпрос с избор на един от три зададени отговора. Въпросът има
една особеност. След като бъдат извадени отговорите „Не работя“, се получава извадка на работещите респонденти, за които въпросът е дихотомен (работата/професията изисква/не изисква правилно писане на български език). Хипотезата ни е, че няма да има голямо различие между респондентите, чиято работа изисква и съответно не изисква спазване на писмените книжовни норми. За научния екип по проекта резултатите ще са от
съществено значение, защото ще бъде определено каква част от обществото според типа професия е задължена да спазва книжовните норми в
професионалното общуване. В извествен смисъл тези хора ще бъдат и част
от естествените носители на книжовните норми. Други изследвания показват, че хората с професии, в които езикът е основно средство за реализация, допускат по-малко отклонения от книжовните норми в устната комуникация (вж. Алексова/Aleksova 2000).
Въпрос 24. е качествен признак резултат. Чрез него се събира информация за степента на владеене на някой/някои от 14 изброени чужди езика.
Тъй като анкетата е представителна, данните показват: а) кои чужди езици
са най-предпочитани за изучаване; б) какъв процент от респондентите
владеят един, два или повече от посочените чужди езици, но също така и в
каква степен ги владеят.
Хипотезите, които проверяваме, са, че съществува между средна и слаба степен на владеене на чужди езици, като значими тук ще бъдат факторите възраст и образование. Другата хипотеза е, че английският език ще
бъде предпочитан сред по-младите поколения, а сред по-възрастните това
ще бъде руският, като това е свързано и с промяната на езиковата политика на държавата по отношение на изучаването на чужди езици в средното училище през периода от 1944 г. до днес.
Многовариантни въпроси с избор на повече от един отговор
Три от въпросите в анкетата (Въпрос 8., Въпрос 17. и Въпрос 26.) дават
възможност на респондентите да изберат повече от един измежду посочените отговори.
Въпрос 8. предлага осем твърдения за ползата от правилното писане.
Всяко от тях представлява отделна качествена променлива. На анкетираните се дава възможност да изберат до две от тях.
Нашата хипотеза е, че при двата избора ще преобладават онези отговори, които показват обвързаност с нагласата лояност, следвани от въпросите, отвеждащи към нагласата гордост и/или към желание за участие.
Въпрос 17. предлага на респондентите 10 твърдения и им дава възможност да изберат до 3 отговора. Всяко от тях представлява качествен приз30
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нак резултат и дефинира различни причини за неспазване на писмените
норми. Хипотезата, която проверяваме чрез 10-те твърдения на Въпрос
17., е следната: според трите избора на причини за неспазване на писмените правила на българския книжовен език персоналните причини (недобро
усвояване и забравяне на нормите) ще бъдат повече (или поне равни) на
причините за недоброто преподаване на книжовните норми в училище.
Също така бихме искали да проверим хипотезата, че измежду причините, свързани с недостатъци на кодификацията, най-голям ще е делът на
избор на отговори, свързани с метаезика на кодификацията.
Въпрос 26. предлага на респондентите девет твърдения, от които те
могат да посочат до три като отговор. Всяко от твърденията представлява
качествен неподредим признак резултат.
Отговорите според хипотезата ни ще бъдат обвързани най-вече с признаците фактори образование, образователен статус, трудова активност.
Проверяваме също така хипотезата, че най-четените източници ще бъдат
вестниците и списанията, а интернет сайтовете и художествената литература ще делят второ и трето място. Очакванията ни са за неголям процент
отговори „Не чета“, тъй като са предложени немалко източници за четене.
Семантично диференциални въпроси
Такъв въпрос в анкетата е Въпрос 5., който всъщност обхваща три автономни въпроса (Въпрос 5.А., Въпрос 5.Б. и Въпрос 5.В.). Анкетираният
избира отговор по скала, двата края на която са две противоположни оценки. Скалата е десетстепеннна.
И трите представляват въпроса подредими качествени признаци резултати. Чрез Въпрос 5.А. се проверява следната хипотеза: в обществото
преобладава мнението, че българският е богат книжовен език, което е показателно за нагласите лоялност и гордост.
Въпрос 5.Б. проверява хипотезата, че според респондентите българският език се окачествява като умерено до средно силно податлив на влияния
от други езици.
Въпрос 5.В. проверява очакването на екипа, че според мнението на
българите правилата на книжовния език се променят умерено често.
Проверката на тази хипотеза е от съществено значение за кодификаторите, вземащи решения за промени в книжовни норми, които се намират в
динамично състояние.
Дихотомни въпроси
Дихотомни в анкетата са въпроси 9., 16., 22.1, 22.2, 22.3.
Въпрос 9. съдържа общо седем твърдения, с които анкетираните трябва да се съгласят или да отхвърлят. Всяко от тези твърдения е отделен признак резултат.
Четири от твърденията представят ползите от правилното писане, а
останалите три – факторите, оказали най-голямо влияние за овладяване на
правилното писане.
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Две са основните хипотези, които се проверяват чрез този въпроси.
Първата е, че при ползите от правилното писане ще се открои като найзначима гордостта от това умение, което е свързано с нагласата гордост,
показателна за престижната символна функция на книжовния език. Втората хипотеза е, че най-избиран сред факторите, оказали най-голямо влияние върху овладяване на правилното писане, ще е ролята на учителите.
Въпрос 16. от анкетата представя девет граматични правила, за които
респондентите трябва да преценят дали ги затрудняват при писане. Затова
всъщност този въпрос включва 9 дихотомни въпроса. Всеки от тях представлява отделна качествена променлива.
Правилата са подбирани според два признака: а) да са от обхвата на
граматичната норма и б) да е налице висока степен на разколебаването им
в устната книжовна реч. Осем от правилата са придружени от илюстрация
чрез кратък пример, за да насочат нееднозначно анкетираните към съответното правило. Само едно от тях – правилото за писане на пълен/непълен член не е придружено от пример поради високата му разпознаваемост
от езиковата общност.
Въпрос 22. включва три подвъпроса, всеки от които е автономен дихотомен въпрос с избор. Въпросите са качествени признаци резултати.
Въпрос 22.1. проверява хипотезата, че в българското общество пуристичните настроения са умерено доминиращи и вземат превес над мнението, че навлизането на чужда лексика е естествен езиков процес.
Въпрос 22.2. извлича информация за мнението на анкетираните във
връзка с взаимодействието между писмена и устна реч и посоката на нивелация между двете форми на книжовния език. Хипотезата на екипа на проекта е, че големият дял анкетирани ще застъпват мнението, че устната реч
трябва да се съобразява с писмения език. Причината за това е представата,
формирана в процеса на училищното образование, че преструктуриранията и реорганизацията на езиковата система, чиито резултати се наблюдават
в устната книжовна реч, се окачествяват като грешка.
С Въпрос 22.3. се извлича информация за степента, в която е изявена
нагласата лоялност, показателна за обединяващата и разграничаващата
символна функция на книжовния език. Чрез този въпрос се цели да се види
дали според мнението на респондентите обединяващата функция на
книжовния български език е доминираща спрямо разграничаващата
символна функция, или обратното. Издигнатата хипотеза е именно за
доминация на обединяващата символна функция.
Б) ВЪПРОСИ ОТ ФОРМАТА СВОБОДЕН ОТГОВОР

Със свободен отговор в първата част на анкетата са Въпрос 6. и Въпрос 11.
Чрез отговорите на Въпрос 6. се търсят мотивите за правилно писане.
Хипотезата ни е, че ще преобладават отговори, свързани с обществения
престиж, който има пишещият правилно.
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Чрез Въпрос 11. научният екип се стреми да провери не само кои граматически правила са най-активни в съзнанието на респондентите, но и
дали въобще се прави разлика между правописни правила и граматически
правила.
Хипотезата ни е, че ще преобладава посочването на правописни правила, при които или самите респонденти се колебаят, или виждат грешки
при прилагането им в писмената реч. Предполагаме също така, че относително често ще се посочва правилото за писане на пълен и кратък член.
12.1.2. Въпрос количествен признак резултат от първата част на
анкетата
Само един от въпросите от първата част на анкетата – Въпрос 25., е количествен признак резултат. Той цели да извлече информация за броя
книги, които респондентът е прочел през изминалата година, като е предвидено да се кодират и отговори като „Не мога да си спомня“ и „Не съм
чел книги през изминалата година“.
Хипотезата, която проверяваме, е, че отговорите за броя на прочетените книги ще са обвързани предимно с влиянието на признаците фактори
образование, образователна активност, трудова активност.
12.2. Видове въпроси във втората част на анкетното проучване и
проверявани хипотези
Както вече беше посочено неведнъж, втората част на анкетата е конструирана под формата на кратък писмен тест с девет позиции за попълване.
Всички въпроси в тази част са качествени неподредими признаци резултати.
Форматът на осем от въпросите е фиксиран свободен отговор, а един
от въпросите е с избирам отговор измежду две възможности, т.е. дихотомен въпрос.
Въпросите с фиксиран свободен отговор изискват от анкетираните да
попълнят подходяща според тях форма на дума в скоби, дадена в основната ѝ форма. Свободният отговор е фиксиран, доколкото анкетираните
могат да дадат един от краен брой предвидими отговори. В коментирания
случай това е един от следните четири отговора: да попълнят правилна/
грешна според кодификацията форма, да дадат частично правилен отговор (т.е. попълнената форма да е правилна от гледна точка на морфологията и неправилна от гледна точка на синтактичната норма), да не попълнят
дадената позиция.
Основната цел на теста е да се съотнесе езиковото поведение на респондентите с мнението им за трудността на всяка от изследваните норми,
представено чрез формулировката при отговорите на Въпрос 16.: „Найчесто ме затруднява/„Не ме затруднява особено“.
Изследователските хипотези във връзка с отговорите на теста са
следните:
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– Устната книжовна реч отразява реорганизацията и преструктуриранията в редица пунктове от граматичната система на днешния книжовен български език, които оказват съществено влияние върху нарушаването на кодифицираните граматични норми (при позиции 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7. и 9. в теста).
– Съществува корелация между отговорите на теста, свързани с опозицията подлог – не-подлог (позиции 1., 4., 6. и 9. от теста).
– Налице е корелация между отговорите на теста, свързани с опозицията избор на кодифицирани – некодифицирани форми.
– В случаите, в които нормите са само от графичен порядък, може да
се очаква, че нарушаването им е породено от действието на: а) чужда
графична норма или на б) усложнената им кодификация (позиция 8 от
теста) (по-подробно вж. у Станчева/Stancheva 2019б: 189).
12.3. Видове въпроси в третата част на анкетата
В третата част от анкетата се съдържат общо дванайсет въпроса, които
са признаци фактори (независими променливи). Това са социално-демографските характеристики на респондентите.
12.3.1. Въпроси качествени признаци фактори
Единайсет от въпросите в третата част на анкетата са качествени признаци фактори.
Два от въпросите са дихотомни и представляват качествени неподредими признаци фактори. Това са Въпрос 27. за пола и Въпрос 31. за образователната активност.
Четири от въпросите са многовариантни и представляват качествени
подредими признаци фактори. Това са Въпрос 29. за образователната
степен на респондента; Въпрос 30. за образователната степен на майката и
на бащата на респондента; Въпрос 36. за жизнения стандарт на респондента по самоопределение; Въпрос 38. за местоживеенето според големината на населеното място.
Пет от въпросите са многовариантни и от гледна точка на статистиката
са качествени неподредими признаци фактори Това са: Въпрос 32. за трудова активност на респондентите; Въпрос 33. за сектор на фирмата/предприятието, в което работи респондентът; Въпрос 34. за професионалния
статус на респондента; Въпрос 35. за административната област на месторождението му; Въпрос 37. за етническата принадлежност на респондента
по самоопределение.
12.3.2. Въпроси количествени признаци фактори
Един от въпросите е количествен със свободен фиксиран отговор. Това
е Въпрос 28. за точната година на раждане на респондента.
13. Обработка на резултатите от анкетата
Електронната обработка на първичната информация е извършена въз осно34
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ва на данните от анкетното проучване, проведено от „Екзакта Рисърч
Груп“, като са използвани стандартни програми (SPSS и EXCEL).
Приложени са непараметрични корелационни коефициенти за измерване теснотата на зависимост между явления, представени на слаби
статистически скали. Има голямо разнообразие от непараметрични корелационни коефициенти съобразно разновидностите на скалите, на които са
представени изследваните явления. При измерване теснотата на връзката
между явления, представени на номинални или смесени номинални и ординални скали, се прилагат предимно корелационни коефициенти, чиято
формула използва χ2 характеристиката. Универсален от тази група коефициенти се счита коефициентът на Крамер, тъй като той е стандартизиран
в граници [0; 1] и се интерпретира като обикновен корелационен коефициент.
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КОДИФИКАЦИЯТА В КОНТЕКСТА НА ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ
1. Въведение
Въпросът за взаимодействието между езиковата общност и езика като
съществен за обяснението на механизма на езиковите промени се поставя
на научно обсъждане още в разработките на Пражкия лингвистичен кръг
от началото на миналия век. Според „Тезисите“ (Thèses 1929, цит. по
1983), в които за пръв път в лингвистиката се издига функционалният подход към езика, наблюдаваните по думите на В. Матезиус (Mathesius 1911,
цит. по 1983) „осцилации“ (т.е. вариантност) на езиковите единици са последица от това, че езикът е система от средства за целите на комуникацията.
По същото време в социалната психология набира скорост концептът
нагласи за осмисляне на взаимодействието между човека и заобикалящата
го среда. Очакванията на научната общност са, че познаването на нагласите, разбирани като „състояние на готовност, [...] с влияние върху реакцията на индивида спрямо всички обекти, с които е свързан“ (Allport 1935:
810), може да даде ключ към предвидимостта на поведението на хората в
различни социални ситуации (Allport 1935; Sarnoff 1970; Williams 1974;
Fishbein, Azjen 1975; Oppenheim 1982).
Така проучването на езика във функционален план с оглед на вариантността в оптиката на социалните променливи, които я пораждат, се насочва неизбежно към изследването на езиковите нагласи, разглеждани като
отношение към използването на езика в различни ситуации. В рамките на
очертаната проблематика през 60-те години на миналия век се оформя и
обликът на ново интердисциплинарно направление – социолингвистиката.
Правят се стотици изследвания, съсредоточени около емпиричното проучване на данни, тяхната регистрация и интерпретация с помощта на количествени и качествени методи. Проучванията са насочени към разрешаване на конкретни проблеми в ситуации на билингвизъм, диглосия или на
езикова стандартизация (кодификация) при избора на държавен и/или официален език. От времето на появата ѝ до днес социолингвистиката е в непрекъснат процес на теоретично преформулиране и методологично предефиниране в стремежа си „да се дешифрира алгоритъмът, кодиращ езиковите вариации и социалния им смисъл, и следователно, да се отчита изменчивостта на езика“ (Hernàndez-Campoy 2014).
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Както посочват Дж. Милрой и Л. Милрой, сред основните задачи на
социолингвистиката е изясняването на няколко взаимно свързани явления,
а именно: а) „защо на езиковите варианти, арбитрарни по същността си, се
приписва социална ценност“; б) „защо хората продължават да използват
нестандартизирани форми, а публично заявяват, че само стандартът е правилен“ и в) „каква е функцията на прескриптивните нагласи и какъв е
ефектът им“ (Milroy еt al. 1999: 16).
Сред огромното количество изследвания на езиковите нагласи, определени от К. Бейкър (Baker 1992) като „термин чадър“ заради разнообразието от обекти в обхвата на езика, несъмнено трябва да отбележим и проучванията, свързани с отношението на езиковите общности към стандарта,
т.е. книжовния език (вж. Garret 2010; Milroy et al. 1999; Svobodová et al.
2011) и неговите норми в динамика.
Всъщност научният интерес към модерните книжовни езици като исторически обусловено явление със специфични функции изкристализира
още в теорията за книжовните езици на Пражката школа, чието начало е
поставено през 30-те г. на миналия век. Тази теория става основа за разработването на принципите на съвременната кодификация в рамките на
научноприложната дисциплина култивиране на езика (добила популярност като езикова култура). В рамките на пражкия функционализъм на покъсен етап се предлагат и два модела, описващи процесите на стандартизация (кодификация) – на Пол Гарвин (Garvin 1993) и на Фр. Данеш (Daneš
1986). И двата модела изтъкват важността от изследването на езиковите
нагласи при вземането на конкретни решения за управлението на езиковата практика. Пол Гарвин разглежда езиковите нагласи като индикатор
за представеността на символните функции на стандартния език, а Франтишек Данеш определя нагласите към езика като съществен фактор при
обосноваването на йерархична система от критерии за оценка на езиковите
средства в процеса на кодификация. Характерна черта и на двата предложени модела в рамката на теорията за книжовните езици е, че наред с теоретичната си стойност, те притежават и „добавената стойност“ за приложимост в различни езикови ситуации, което пък е доказателство за валидността им.
Днес езиковедската общност споделя възгледа, че кодификацията на
книжовните норми не е еднократен акт, а непрекъснат продължаващ процес (Semeniuk 1970, 589; Milroy et al. 1999: 19; Gladkova, Likomanova 2002:
152; Pillière et al. 2018; Александрова, Томов/Aleksandrova, Tomov 2019 и
др.). Като научноприложна езиковедска област, кодификацията е непрекъснат процес, защото е призвана да отразява иновациите с функционална
стойност (определени от Р. Якобсон (1929) като „терапевтични промени“),
настъпили в книжовния език. Това е продиктувано от необходимостта да
се поддържа книжовният език по думите на В. Матезиус в състояние на
„гъвкава стабилност“. По своята същност кодификацията е продължаващ
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процес, тъй като се стреми да разширява обхвата си, описвайки условията
за употреба на единици на езика, които преди не са били обхванати от нея.
Наред с това тя прецизира и метаезика си – в случаите, когато предходните ѝ фази са показали несъвършенства в него, за да превърне правилата за употреба на книжовните единици в лесно приложима инструкция
за действие (вж. Станчева/Stancheva 2012). Всичко това произтича от основната функция на кодификацията – унифициращата. За да я изпълнява
успешно, кодификацията трябва да притежава определени технически
характеристики. Най-важната от тях в нашето виждане е достъпността.
Тя се проявява както по отношение на метаезика, така и по отношение на
достъпността на източниците на кодификацията. Това означава, че правилата за употреба на езиковите средства трябва да са формулирани във вид
на максимално точни, еднозначни и непротиворечиви инструкции във връзка с различните ситуации на официалното (най-вече писмено) общуване.
Наред с това документите на кодификацията (т.е. източниците ѝ) трябва да
бъдат достъпни във вид, подходящ за надеждна, бърза и удобна справка за
всички, които създават текстове на книжовен език.
Обвързването на процесите на съвременната кодификация с езиковите
нагласи и езиковото поведение на носителите на езика е особено наложително и поради факта, че съвременната езикова комуникация протича
основно в интернет среда. Извън всякакво съмнение е, че днес технологията интернет слага своя отпечатък върху начина на организиране на информацията. Идеологията на интернет носи характеристиките на „висока
степен на неподреденост, способност към саморазвитие и саморегулиране,
дискретност, децентрализация“ (Туджаров/Tudzharov 2007).
Това неизбежно оказва влияние на съвременните книжовни езици, възникнали и достигнали висока степен на стандартизация в условията на
господство на печатната технология. Интернет разрушава свойствения за
публичната комуникация от „ерата на Гутенберг“ модел един-към-много и
налага принципа на интерактивността в обмена на информация по модела
всеки-един-към-много. Културата на интернет „работи чрез логиката на
динамичния текст, определящи за който са гъвкавостта, нестабилността и
колективността на съставянето“ (Graham 2016). Тя измества културата на
статичния печатен текст с присъщите му фиксираност, систематизираност и мултиплициране. Тъкмо затова от критично значение за кодификацията на книжовните норми в днешните условия е да се отчитат нагласите
и езиковото поведение на езиковата общност във връзка с предприемането
на конкретни кодификаторски решения (вж. по-подробно Станчева/Stancheva 2017). Причината е, че днес в рамката на мрежовия модел на комуникация повече от всякога индивидуалната писмена практика на носителите на езика в интернет оказва натиск върху кодифицирания писмен език –
особено в пунктовете, в които е налице разколебаване на кодифицирани
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граматични норми в резултат на процесите на реорганизация и преструктуриране на граматичната система.
Настоящото изследване се вписва в очертаната широка област на социолингвистиката и на теорията за книжовните езици в частта ѝ за кодификацията, като стеснява интереса на изследване до взаимодействието между процесите на кодификация и обвързаността им с езиковите нагласи от
две гледни точки: във връзка със символните функции на книжовния език,
от една страна, и с езиковото поведение на днешните носители на българския книжовен език – от друга.
Разбирането ни е, че в условията на развит книжовен език (вж. Томов
2004), какъвто е българският, пресечната точка между кодификацията, от
една страна, езиковите нагласи и езиковото поведение – от друга, трябва
да се търси върху плоскостта на символните функции на книжовния език
(вж. по-нататък). Виждането ни е, че процесите на кодификация са насочени до голяма степен към поддържане и изтъкване на тези функции. Езиковите нагласи пък, както се посочва в теорията (вж. Garvin 1993), са индикатор за представеността на символните функции на стандарта. Езиковото
поведение според нас също е обвързано със символните функции на книжовния език, но тази обвързаност е с различна степен на проява. Смятаме,
че в най-висока степен е представена при избора на език или на вариант на
езика в дадена комуникативна ситуация. Обвързаността на езиковото поведение със символните функции в рамките на различните езикови равнища също не е еднаква. Носителите на книжовния език могат да избират
до голяма степен лексикални средства (върху плоскостта книжовно/разговорно; свое/чуждо; експресивно/неутрално). В значително по-ниска степен
според нас личи обвързаността на езиковото поведение със символните
функции на езика в областта на граматиката поради това, че системността
на езика е най-силно представена в сферата на морфологията и синтаксиса.
В този смисъл езиковите промени като факти на непрекъснато преструктуриране и реорганизация на граматичната система (т.е. като прояви на вътрешноезиковия развой) се влияят в слаба степен от символните функции
на книжовния език, поддържани от кодификацията. Оттук произтича според нас и напрежението между езикови нагласи, т.е. заявено мнение за езика като цяло или за отделни негови характеристики, и действителното езиково поведение в обхвата на граматичните норми в динамика.
Казаното дотук ни дава основание да твърдим, че измерването на
езиковите нагласи и съпоставянето им с езиковото поведение (при писане)
е от първостепенна важност за кодификацията по три линии. Първо, кодификацията влияе за поддържане и изтъкване на символните функции на
книжовния език; второ, по езиковите нагласи може да се съди за ефикасността на вече взети кодификаторски решения, и, трето, нагласите към
езика като цяло и към иновациите в устната книжовна реч в частност неп41
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ременно трябва да се отчитат като фактор при оценката на кодифицираната норма.
По-нататък в тази работа ще се съсредоточим върху езиковите нагласи
на днешните българи във връзка с извличане и анализ на информация за:
а) представеността на символните функции на днешния книжовен български език; б) за степента на задължителност на съвременната кодификация
и в) за качествата ѝ в съдържателен и технически план.
Основната ни изследователска задача е да се опише състоянието на
действащата в момента кодификация от гледната точка на реципиентите
ѝ (носителите на книжовния език). Това се прави за пръв път в българското езикознание, а изследователското любопитство е подчинено на точно поставена прагматична цел. Целта е да се получи достоверна обратна
връзка, което е от ключово значение за процесите на кодификация, доколкото кодификаторските решения имат голяма общестена значимост и спазването на кодифицираните книжовни правила има задължителен характер
за официалното общуване. Отчитаме при това, че езиковите нагласи влияят и върху ежедневния живот на хората – във връзка със самооценката им,
при вземане на решения за образованието им, както и за възможностите за
кариерно развитие. В този смисъл езиковите нагласи могат да оказват влияние върху функциите на езика или на даден вариант на езика в обществото (Nolan 2013: 153).
2. Емпирични данни и теоретична основа
Важен етап от работата по проекта беше разработването от екипа на
проекта на анкета за представително социологическо проучване на езиковите нагласи на българската езикова общност към днешния български
книжовен език. Това изследване е първото по рода си в България. То е
проведено сред 1000 пълнолетни българи в периода 5–12 юли 2017 г. и е
реализирано от „Екзакта Рисърч Груп“ в 125 гнезда в 92 населени места.
Приложена е тристепенна гнездова извадка с вероятности, пропорционални на размера на общината. За извадкова рамка е използван модифициран
картографски метод (по Лесли Киш). Приложен е методът на полустандартизираното face-to-face интервю по домовете на респондентите.
Анкетата съдържа 38 въпроса с два формàта: с избираем и със свободен отговор. С 12 от въпросите се измерва широк спектър от социални и
демографски променливи на базата на самооценката на анкетираните (пол,
възраст, образование, местоживеене, трудова заетост, професионален и материален статус и пр.). С 26 въпроса се измерват езиковите нагласи на анкетираните. Следвайки модела на П. Гарвин за стандартизацията на езиците (вж. Garvin 1993), езиковите нагласи в теоретичната рамка на изследването (вж. Станчева/Stancheva 2017) са обобщени до четири: езикова лоялност, гордост, осъзнаване на нормата, желание за участие. Всеки от
въпросите в анкетата се съотнася с определена езикова нагласа. При ана42
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лиза на отговорите са взети предвид още и трите основни типа нагласи:
положителни, отрицателни и неутрални.
Основната цел на проведеното емпирично социологическо изследване
на езиковите нагласи бе да се идентифицират, систематизират и анализират
основните групи фактори, които влияят върху нагласите на анкетираните.
От нея произтичат и специфичните подцели на проведеното теренно
проучване: подреждане по сила на въздействие на различните демографски фактори; анализ на мнението на респондентите във връзка с различни
негови характеристики; съпоставка на мнението на анкетираните с езиковото им поведение по отношение на избрани граматични норми (вж. поподробно тук, в частта „Методологически и методически решения на емпиричното социологическо изследване“).
В теоретичната рамка за изследването на езиковите нагласи на българите към книжовния език беше избран менталисткият подход към нагласите (вж. по-подробно Станчева/Stancheva 2017). Предимството му е, че
дава възможност да се извличат резултати, които могат да се използват за
прогнозиране на поведението, а тъкмо това е от ключово значение за кодификаторската практика.
Както вече беше посочено, избран е обобщен списък от четири езикови
нагласи, които се възприемат като индикатори за развитостта на символните функции на книжовния език. Смятаме, че в процесите на кодификация на книжовните норми отчитането тъкмо на символните функции на
стандартния език е от ключово значение за рецепцията на кодификацията
от езиковата общност и за изграждане на положителна нагласа към кодификационните решения.
Повечето от въпросите, измерващи езиковите нагласи, се ориентират
върху измерване на представеността най-вече на нагласата осъзнаване на
нормата. Освен че е индикатор за развитостта на еталонната (референтната) символна функция на книжовния език, тази нагласа е свързана найотчетливо с един от основните проблеми на днешната кодификаторска
практика. Той се отнася до решения за запазването или промяната на някое/някои от сега действащите кодифицирани граматични правила, при
които от десетилетия в устната книжовна реч се наблюдава най-силно
разколебаване в посока на отхвърляне на кодифицираните норми (Станчева/Stancheva 2017: 25). Нарушаването на кодифицираните граматични норми от иначе добре образовани и мотивирани да спазват нормите носители
на езика е резултат от реорганизиране и преструктурирания в областта на
граматичната система на съвременния български книжовен език (Станчева/Stancheva 2019). Те обуславят езиковия автоматизъм в поведението на
тези носители, който се влияе в слаба степен (или никак) от кодификацията в устните книжовни прояви. Този автоматизъм прониква постепенно и
в писмените прояви на обособените по-горе носители на книжовния език,
макар създаването на писмените текстове да протича като контролиран от
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автора процес, при който съобразяването с кодифицираните писмени норми е в много по-висока степен поради задължителния им характер.
За измерване на езиковите нагласи на българските граждани бе избран
директният метод (интервю с въпросник).
Прилагането на тази изследователска техника отчита множество социални променливи, редица от които могат да се окажат фактори при формирането на една или друга нагласа.
Директният метод беше съчетан с метода на дискурсния анализ (събиране на данни от писмен езиков тест, проведен по време на интервюто с
анкетираните). Тази съпоставка дава възможност да се отчете степента на
представеност на изведената в теорията на кодификацията антиномия заявено мнение за книжовния език – реално езиково поведение (Данеш/Danesh
1987: 282). Съчетаването на двата метода е обусловено от посоченото вече
наблюдаване на отстъпления от кодифицираните норми в сферата на граматичната норма. Такива отклонения се регистрират все повече и в писмените текстове, но липсват конкретни данни за мащаба им.
Тъй като във виждането на екипа, осъществил изследването, езиковите
нагласи се възприемат не толкова като личностни, колкото като групови
убеждения (вярвания), предпочитания и желания относно езика (Baker
1992; Wolfram et al. 1999), в разработената от екипа анкета респондентите
се обособяват в различни демографски групи според такива качествени
променливи като: пол, възраст, местоживеене, образование, трудов и професионален статус, материално положение и др.
За да бъдат получени данни за социално-демографската обусловеност
на мненията на анкетираните по въпросите от анкетата, имащи пряко отношение към кодификацията, се прави анализ на връзките между социално-демографските характеристики на респондентите като признаци фактори и отговорите им (на въпросите в анкетата и теста), възприети като
признаци резултати.
13 от общо в 26 въпроса в анкетата, с които се измерват езиковите нагласи на анкетираните, се фокусират върху различни страни на кодификацията. Целта е да се обхване в цялост мнението на анкетираните за: а)
функциите на днешния български книжовен език; б) действащите книжовни норми по отношение на задължителния им характер като цяло и
спрямо сферата и средата на общуване; в) състоянието на кодификацията (по отношение на характера, разпространението и ефикасността и); г)
стабилността на писмените норми с оглед на динамиката на устната реч.
Преди да пристъпим към анализ на въпросите от анкетата за ролята и
състоянието на кодификацията, ще поясним, че вместо строго научните
термини книжовни норми/кодифицирани норми в анкетата използваме
понятието правила, доколкото то е получило широко разпространение
основно чрез обучението по български език в рамките на училищното
образование и в този смисъл не затруднява анкетираните. При анализа на
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резултатите използваме означенията правила и книжовни/кодифицирани
норми като синоними.
3. Роля на кодификацията за поддържане и разгръщане на символните функции на книжовния език
Задача на кодификацията според теорията е да поддържа двете основни структурни характеристики на книжовния език – гъвкава стабилност и
интелектуализация – чрез навременно оценяване на статута на: а) иновациите в устната книжовна реч и б) архаизмите в писмения кодифициран
език. Осъществяването на тази задача е подчинено на основната цел на кодификацията – да съдейства за ефективността и ефикасността на книжовния език като основно средство за обмен на информация в съвременните
културни общества.
Наред с основната си комуникативна функция всеки естествен език
изпълнява и две други много важни функции – когнитивна и кумулативна.
В най-висока степен тези функции са разгърнати в кодифицираната писмена форма на книжовния език. Тъкмо тези две функции правят писмения
книжовен език вместилище за съхраняване и посредник за предаване на
общностната памет в различните ѝ измерения. Поради тази причина писмените книжовни норми, извеждани и поддържани чрез кодификацията,
не само оптимизират общуването на езиковата общност в обичайни (стандартни) ситуации. Без преувеличение бихме могли да определим писмената книжовна норма като „хипернорма“, която по необходимост се характеризира с известна системна редундантност, поддържана от кодификацията. Причината е, че кодификацията съдейства за привеждане в действие и
за поддържане на символните функции на книжовния език (обединяваща,
разграничаваща, престижна, референтна и на участие – вж. Garvin 1993)
и така се превръща в своеобразен инструмент за „остойностяване“ на книжовния език от езиковата общност. В подкрепа на това наше виждане ще
припомним наблюдението, че днес „хората искат повече от това езикът им
[разбиран в стандартната му форма – бел. моя Р. С.] да бъде удобен за
употреба, подреден и чист“ (Cooper, Fishman 1974: 23). Това обяснява защо в писмения книжовен език се съдържат факти от предишни състояния,
т.е. от предишни норми, към някои от които носителите на езика са особено ревниви. (Достатъчно е да напомним споровете около писмената норма
за употребата на пълния член в историята на съвременния ни книжовен
език.)
Това разбиране за функциите на кодификацията обяснява защо намираме за повърхностно и необосновано виждането, че основна цел на кодификацията е да привежда кодифицираната норма в съответствие с устната
книжовна практика – при това умозрително, при отчитането повече на вътрешноезикови критерии или пък само въз основа на данни от корпуси. Не45
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продуктивността на подобен подход се корени най-вече във факта, че
всяка научна парадигма страда от ограниченост, доколкото, за да изгради
своя конструкт, поставя акцент върху едни за сметка на други свойства на
изследвания обект. В този смисъл прилагането на интердисциплинарен
подход, основан на ясно дефинирани процедури, е особено належащо, когато едно или друго кодификационно решение, базирано върху теорията,
засяга цялата езикова общност, а отношението на тази общност към взетите решения е ключов фактор за резултатността им, а оттам и за стабилността на книжовния език като цяло. Така изследването на езиковите нагласи се превръща в една от основните цели на кодификацията, разбирана
като непрекъснат процес.
3.1. Представяне и анализ на важността на функциите на книжовния
език според мнението на анкетираните
Както вече изтъкнахме, кодификацията е насочена към поддържане на
символните функции на книжовния език, чийто индикатор според теорията са езиковите нагласи. Това означава, че данните от социологическата
анкета за езиковите нагласи могат да послужат и за характеристика на
състоянието на кодификацията на писмения книжовен български език в
момента. От друга страна, ще посочим конкретни кодификаторски решения, поддържащи според нас една или друга символна функция, за да
представим взаимодействието между символните функции на книжовния
език, езиковите нагласи и кодификацията.
По-нататък ще анализираме отговорите на Въпрос 2. от анкетата във
връзка с ролята на кодификацията днес за йерархизиране на символните
функции на книжовния български език. При анализа на отговорите на
всеки от въпросите в работата по-нататък се представя: а) какъв е видът на
въпроса, тъй като това е важно предвид на статистическата му обработка,
и б) каква изследователска хипотеза проверява. (Социологическата анкета
е представена като приложение в края на монографията.) Ето и самия въпрос:
2. Доколко важни са според Вас следните функции на писмения книжовен
български език?
(Отговор на всеки ред, отговорите се четат)
1. Много важни
2. Донякъде важни
3. Изобщо не са важни
4. Не мога да преценя

   
1.
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2.

Да служи като средство за комуникация

3.

Да служи като средство за интеграция

4.

Да служи като средство за разграничаване на
грамотните от неграмотните хора

5.

Да помага за запазване на националната ни
културна идентичност

Този въпрос е качествен признак резултат с избираем отговор и служи за измерване на важността, отговорите се избират по ликертова скала при всяко твърдение (т.е. всяко твърдение е отделен признак резултат).
С отговорите се проверява хипотезата, че най-важната роля на книжовния
език е запазването на националната идентичност, т.е. разграничаващата
му символна функция
Всяко от изброените 5 твърдения представя различни аспекти за ролята на писмения книжовен български език в обществената комуникация.
Формулирано е така, че чрез него да може да се измерва една езикова нагласа. Целта е да се извлече информация за знака на нагласите, т.е. положителни, отрицателни или неутрални, както и за представеността на отделните нагласи (лоялност, гордост, осъзнаване на нормата, желание за
участие).
В Графика 1. представяме корелацията между твърденията при отговорите на въпроса, езиковите нагласи и функциите на книжовния език.
Твърдение при отговорите
на Въпрос 2. от анкетата
1. Да задава системата от
задължителни писмени
правила

Нагласа

Функция

Осъзнаване на
нормата

Референтна
(Еталонна)

2. Да служи като средство
за комуникация

Инструментална (за
постигане на цел)

Комуникативна
(Инструментална)

3. Да служи като средство
за интеграция

Езикова лоялност

Обединяваща
(Интеграционна)

4. Да служи като средство
за разграничаване на грамотните от неграмотните
хора

Гордост от владеене
на нормата

Престижна

5. Да помага за запазване на
националната ни културна
идентичност

Езикова лоялност

Разграничаваща

Графика 1.
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Нагласи към писмения книжовен език – положителни, отрицателни, неутрални
Най-напред ще коментираме знака на нагласите: положителни, отрицателни и неутрални, според общото разпределение на отговорите по скалата много важни – донякъде важни – изобщо не са важни – не мога да
преценя.
Първо ще разгледаме разпределението на отговора „Не мога да преценя“ от Колона 5 на Графика 2. по-долу. Този отговор интерпретираме като
неутрална нагласа.

Общо

Общо

Общо

Общо

Общо

2_1. Да задава системата от задължителни
писмени правила
Много
Донякъде Изобщо не
Не мога
важни
важни
са важни
да преценя
79.4%
13.5%
1.0%
6.1%
2_2. Да служи като средство за комуникация
Много
Донякъде Изобщо не
Не мога
важни
важни
са важни
да преценя
85.9%
10.0%
0.8%
3.3%
2_3. Да служи като средство за интеграция
Много
Донякъде Изобщо не
Не мога
важни
важни
са важни
да преценя
68.5%
18.7%
2.5%
10.3%
2_4. Да служи като средство за разграничаване
на грамотните от неграмотните хора
Много
Донякъде Изобщо не
Не мога
важни
важни
са важни
да преценя
72.8%
19.3%
2.7%
5.2%
2_5. Да помага за запазване на националната
ни културна идентичност
Много
Донякъде Изобщо не
Не мога
важни
важни
са важни
да преценя
87.2%
7.6%
1,1%
4.1%

общо

100,0%

общо
100,0%

общо
100,0%

общо
100,0%

общо
100.0%

Графика 2.
Както ясно личи от Графика 2., най-висок е делът на хората (10.3%),
които нямат мнение за важността на книжовния български език „като
средство за интеграция“, т.е. всеки десети анкетиран е без отношение към
обединяващата символна функция на книжовния ни език.
Най-малко са хората без мнение за важността на книжовния български
език „като средство за комуникация“ – едва 3.3% от всички анкетирани.
48

Кодификацията в контекста на езиковите нагласи

Между тях се разполага групата на респондентите (6.1%), които нямат
отношение към еталонната функция на книжовния език, а непосредствено след тях – групата на онези 5.2%, за които е безотносителна престижната му функция. Без мнение относно разграничаващата функция на
книжовния език са едва 4.1% от анкетираните.
Ще се опитаме да направим обобщен профил на отговорилите „Не
мога да преценя“ като проява на неутрална нагласа при всички твърдения
във Въпрос 2 във връзка с различни, оказали се статистически значими,
признаци фактори (т.е. демографски променливи). Повече от половината
от избралите този отговор определят, че „живеят в мизерия“. Тези анкетирани съобщават, че тяхното образование и образованието и на родителите им е основно и по-ниско от основното. Отговор „Не мога да преценя“ избират предимно респонденти, чийто първи език е различен от българския, и такива, които са посочили, че са безработни или на частична
заетост.
Бихме могли да обобщим, че зад избралите отговор „Не мога да преценя“ стои групата на онези български граждани, за които светът на думите е
най-вече устен и „официалният или всеки друг писмен език са без значение освен като непрекъснато напомняне, че са лишени от знания и власт“
(Хобсбом/Hobsbaum 1996: 124).
Нека сега да разгледаме групата на хората с категорично заявена отрицателна нагласа към важността на формулираните във Въпрос 2. пет
функции на книжовния език. Тази нагласа се измерва с избирането на отговора по скалата „Изобщо не са важни“ (вж. разпределението на избора в
Колона 3). Като цяло този дял е много нисък, доколкото се движи в границите 0.8% – 2.7%, което обезсмисля според нас по-нататъшен анализ на
отговорите при отделните твърдения, тъй като е в рамките на статистическата грешка на изследването (3%).
Делът на анкетираните с положителна нагласа към важността на писмения български книжовен език личи от избирането на отговорите „Много
важни“ и „Донякъде важни“ при всяко от предложените в анкетата твърдения. Отговор „Много важни“ отчетливо доминира над отговор „Донякъде важни“ (както и над останалите отговори – „Изобщо не са важни“ и „Не
мога да преценя“). Делът на хората, предпочели отговор „Много важни“
при всяка една от изброените функции на писмения книжовен език, се
движи в границите между 87.2% и 68.5%.
Ако обединим отговорите от колони 1 и 2 на Графика 2. въз основа на
признака важни функции, ще получим разпределението на положителните
нагласи и ще можем във основа на корелацията нагласа – символна функция да изведем степента на важност на функциите на писмения български
книжовен език в низходящ ред според мнението на анкетираните:
- общо 95.9% от анкетираните са с инструментална нагласа, т.е.
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важна за тях е комуникативната (инструменталната) функция;
- общо 94.8% от анкетираните са с нагласа езикова лоялност като
индикатор за важността на разграничаващата символна функция;
- общо 92.9% от анкетираните са с нагласа осъзнаване на нормата
като индикатор за важността на референтната символна функция;
- общо 92.1% от анкетираните са с нагласа гордост като индикатор
за важността на престижната символна функция;
- общо 87.2% от анкетираните са с нагласа езикова лоялност като
индикатор за важността на обединяващата символна функция.
Според представените данни от оценките на анкетираните всички символни функции на писмения книжовен български език са развити във висока степен и имат същата тежест, както и примарната за всеки естествен
език инструментална (комуникативна) функция.
По-нататък ще дадем по-детайлна характеристика на отговорите в обхвата на положителните езикови нагласи.
Според данните от анкетата две езикови нагласи са застъпени в еднаква степен – инструменталната нагласа и нагласата езикова лоялност.
Инструментална нагласа
Оценката на важността на книжовния писмен български език като
средство за комуникация беше включена в анкетата с оглед най-вече на съпоставката между инструменталната функция и различните прояви на
символната функция на писмения български книжовен език.
При инструменталната езикова нагласа е налице умерена свързаност
на отговорите с признаците фактори жизнен стандарт и етническа принадлежност на респондентите. Прави впечатление, че с намаляването на
жизнения стандарт се наблюдава и отчетлив спад на инструменталната нагласа. Сред посочилите, че живеят „в мизерия“, тази нагласа към писмения
книжовен език е най-слабо изразена. Това означава, че за тази група хора
светът на писаното слово не е от особено значение при комуникацията.
Бихме могли да предполагаме, че става въпрос за пасивни носители на
писмената норма, които най-вероятно използват езика основно в устната
му форма (без да можем да твърдим какъв е характерът ѝ и доколко книжовният език намира място в тази устна форма).
Що се отнася до етническата принадлежност на анкетираните, самоопределилите се като „българин“ и „друг етнос“ споделят инструменталната
нагласа към писмения книжовен език в много висока степен, за разлика от
заявилите се като „турци“. Едва 45.0% от тези респонденти смятат комуникативната функция на писмения книжовен български език за много
важна, а повече от 1/5 са без мнение, което ни кара да допускаме, че основно средство за комуникация при значителна част от тази група е първият им език в неофициална среда, а когато използват официалния език, това
става най-вероятно предимно в устната му форма и в ситуации на офи50
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циално общуване или в ситуации, в които те са пасивни реципиенти на
стандарта (като зрители, слушатели или четящи).
Не е необходимо да се спираме на ролята на кодификацията за поддържане на инструменталната функция на книжовния език, доколкото тази
функция е примарна за езика и поддържането ѝ от кодификацията е от
първостепенна важност.
Нагласа езикова лоялност
По-нататък ще анализираме по-обстойно нагласата езикова лоялност
според данните от отговорите на Въпрос 2. в анкетата. Тази нагласа се измерва с твърденията, че „писменият книжовен български език“: „служи като средство за интеграция“ и „помага за запазване на националната ни културна идентичност“. Включването на тези твърдения във въпроса е въз основа на теорията (вж. Garvin 1993), където се посочва, че нагласата езикова лоялност е индикатор за представеност на две символни функции на
книжовния език: обединяващата и разграничаващата.
Съпоставката на отговорите по скалата „много важно“ сочи, че анкетираните с нагласа езикова лоялност поставят акцент върху разграничаващата функция на българския книжовен език. 87.2% от анкетираните избират
отговора „Много важно“ при твърдението, че писменият книжовен български език „помага за запазване на националната ни културна идентичност“. Важно е да се изтъкне при това, че това е най-високата стойност на
избора на коментирания отговор в сравнение с останалите посочени функции на книжовния език във въпроса. Посочените високи стойности на избора на коментираното твърдение като показателни за проявата на нагласата езикова лоялност при разграничаващата функция на книжовния език
се повтарят и при избора на още един отговор в анкетата. Това е изборът
на твърдението във Въпрос 21.2., който е показан, по-долу на Графика 3.:
С кои от следните твърдения сте съгласни Съгла- Не съм
сен
съглаи с кои – не?
съм
сен
21.2. Езикът е основното средство за
съхраняване и предаване на културното
90.4% 2.7%
наследство

Не мога да
преценя (без
отговор)
6.9%

Графика 3.
Близките стойности на отговорите „Много важно“ при твърдението, че
книжовният език „помага за запазване на националната ни културна
идентичност“ (във Въпрос 2.), и на „Съгласен съм“ при твърдението, че
езикът е „основното средство за съхраняване и предаване на културното наследство“ (във Въпрос 21.2), говорят за устойчивостта на нагласата
лоялност във връзка с разграничаващата символна функция на книжовния
език ни език днес (вж. по-нататък).
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При това обединяващата символна функция се изтъква като „много
важна“ от 68.5% от хората в анкетата с избора на твърдението, че книжовният език „служи като средство за интеграция“. В същото време тъкмо
при оценяването на важността на тази роля на писмения стандарт е и найвисок делът на избралите отговор „Не мога да преценя“ – 10.3%.
Може да обобщим при това положение, че според данните от допитването анкетираните с нагласа езикова лоялност поставят двете символни
функции на писмения книжовен български език, с които е свързана тази
нагласа, в отчетлива йерархия.
Какво може да е обяснението, че езиковата лоялност на анкетираните
гравитира отчетливо около разграничаващата символна функция на писмения стандарт?
Най-напред бихме могли да търсим причините в контекста на глобализацията, която неизбежно поражда реакции на сепаратизъм. (Брекзит
и опитът за обособяването на Каталуния в държава са симптоматични явления от последните години.) От друга страна, езиковата политика на Европейския съюз, основана върху принципите мултикултурност и многоезичие, както и статутът на книжовния български език като официален за
ЕС (от 2007 г.) съдействат за разгръщане тъкмо на разграничаваща функция на българския книжовен език. Статутът на кирилицата като официална азбука в ЕС пък несъмнено води и до издигане на престижа ѝ. Красноречив пример за това е гражданската инициатива „За българска кирилица“,
стартирала през 2014 г. (вж. http://cyrillic.bg/manifest/) и настояваща за
стандартизиране на българското графично пространство и изтласкване на
руската кирилица от него.
Анализът на разпределението на отговорите, отразяващи езиковата лоялност на респондентите при Въпрос 2. и Въпрос 21.1., като ориентирана
повече към разграничаващата символна функция, сочи, че е налице статистическа връзка с девет от наблюдаваните признаци фактори. Най-отчетлива е тази връзка (умерено силна) с променливите жизнен стандарт и
образование. Положителната нагласа към разграничаващата символна
функция намалява с падането на жизнения стандарт и на образованието на
респондентите (вж. Графика 4. и Графика 5.).
Ако сравним двете графики, ще забележим няколко явления. При признака фактор образование, според който респондентите са разпределени в 4
категории, личи отчетливо правата зависимост между избора на двата
отговора и степента на образование – с намаляване на образованието
намалява и изборът на коментираните отговори.
При признака фактор жизнен стандарт пък, според който респондентите са разпределени в 5 категории, тази зависимост също е налице, ако
изключим групата на посочилите, че живеят богато. Най-много са избирани двата коментирани отговора в групите на самоопределилите се, че жи-
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веят без лишения и след това в групата на посочилите, че живеят с известни лишения, след тях се нарежда групата респондентите, които смятат, че живеят в големи лишения. Най-слабо избират отговорите, свързани
с нагласата езикова лоялност при разграничаващата символна функция на
книжовния език, посочилите, че живеят в мизерия.

Графика 4. Дялово разпределение в % на отговорите на твърденията
във Въпрос 2.5. и 21.2. в анкетата, свързани с разграничаващата функция
на книжовния език според признака фактор жизнен стандарт

Обратно, ако сравним категориите респонденти във високия сегмент
на образователната скала и при материално осигурените, ще видим, че
нагласата езикова лоялност е най-силно изразена при тях. Смятаме, че тя е
застъпена и в двата си аспекта – емоционален и прагматичен. По-нататък
обаче ще се опитаме да отговорим как кодификацията е способствала за
поддържането и разгръщането на разграничаващата символна функция на
книжовния ни език, тъй като още в началото постулирахме тясната обвързаност на кодификацията като способстваща за разгръщането на нагласите, които са индикатори на символните функции на книжовния език. През
целия 20. век кодификацията е особено активна в двата си етапа – описателен и оценъчен (вж. Daneš 1986), предшестващи етапа на същинска кодификация в речниците и граматиките. Инструмент за въздействие от
страна на езиковедите върху езиковите нагласи на носителите на книжовния език е основно жанрът на езиковата бележка в специализирани списания и предавания по националното радио и националната телевизия.
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Графика 5. Дялово разпределение в % на отговорите на твърденията
във Въпрос 2.5. и 21.2. в анкетата, свързани с разграничаващата функция
на книжовния език според признака фактор образование

По-нататък обаче ще се опитаме да отговорим как кодификацията е
способствала за поддържането и разгръщането на разграничаващата символна функция на книжовния ни език, тъй като още в началото постулирахме тясната обвързаност на кодификацията като способстваща за разгръщането на нагласите, които са индикатори на символните функции на
книжовния език. През целия 20. век кодификацията е особено активна в
двата си етапа – описателен и оценъчен (вж. Daneš 1986), предшестващи
етапа на същинска кодификация в речниците и граматиките. Инструмент
за въздействие от страна на езиковедите върху езиковите нагласи на носителите на книжовния език е основно жанрът на езиковата бележка в специализирани списания и предавания по националното радио и националната
телевизия.
Към преките резултати от процесите на кодификация, насочени към
поддържането и изтъкването на разграничаващата функция на книжовния
ни език, можем да посочим редица примери от различни равнища на книжовноезиковата система. Несъмнено тук трябва да отнесем резултатите от
процесите на: а) фонетична и морфологична адаптация на редица заемки;
б) побългаряване на интернационална лексика чрез инструмента калкиране; в) налагане на български словообразувателни суфикси; г) извеждане
извън обхвата на книжовния език на чужда лексика.
Фонетичната адаптация засяга основно руските заемки (напр. утвърждаването на форми като възмездие, възхищение, забрава, кръжок,
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закусвалня, преврат, поврат и редица др.). Принципът за морфологична
адаптация по род според формалния завършек на заемките се прилага в
първите научни граматики на българския език от средата на миналия век и
засяга основно интернационализмите (срв. постепенното утвърждаване на
формите адрес, анализ, генезис, метод, проблем, синтез, флот и др. вм.
адреса, анализа, генеза, метода, проблема, синтеза, флота).
Резултатът от прилагането на инструмента калкиране за побългаряване
на западноевропеизмите е не толкова извеждане на чуждите думи (в огромната си част интернационализми) извън границите на книжовния български език, а възникване на нови синонимни редици, при които заемката
става стимул за изковаване на българското ѝ съответствие (срв. напр. намеса и интервенция, действителност и реалност, напредък и прогрес, индекс и показалец, главен и кардинален, сгъстен и кондензиран, веществен
и материален, рудник и мина и още мн. др.).
Препоръчването на български суфикси като една от проявите на поддържане на разграничаващата символна функция на книжовния език с посредничеството на процесите на кодификация също е устойчива тенденция
в рамките на книжовното словобразуване. Откриваме го в препоръчването
на -ува- (вм. -ова-), -ичен (вм. -ически), -не (вм. -ние). Този процес в кодификацията стартира още в началото на миналия век и е активен през целия
20. в. И тук в повечето случаи се наблюдава специализация на двойките
форми (срв. напр. образовам и образувам, образование и образувание, посвещение и посвещаване, извлечение и извличане и др).
Повечето от лексикалните и словообразувателните двойки постепенно
се специализират първо регистрово, а впоследствие се обособяват като
отделни лексикални единици и така всъщност се дава тласък на
интелектуализацията на книжовния език като основна негова структурна
черта.
Отчетлива тенденция в кодификаторската практика през целия 20 век
бележат и препоръките за извеждане от книжовна употреба на русизми
(напр. сторонник, немедлено, осторожно, болшинство, одареност, полушарие и др.) и на турцизми (напр. адет, зевзек, борч, хал и др.).
Всички приведени дотук факти от процеса на кодификация дават основание да изтъкнем значимостта ѝ за поддържане на разграничаващата
символна функция на книжовния език като доминираща през миналия век.
Затова и смятаме, че кодификацията е повлияла върху езиковата нагласа
лоялност в посока на утвърждаване на разграничаващата символна
функция на писмения стандарт като първостепенна.
Според данните от анкетата езиковата лоялност на днешните българи
е доста по-слабо изразена при обединяващата функция на писмения книжовен език. Само 2/3 от всички анкетирани определят тази роля на стандарта като „много важна“. Ако се опитаме да очертаем профила на анкетираните, които най-често са посочили, че българският книжовен език най55
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вече „служи като средство за интеграция“, ще установим, че огромното
мнозинство от тях се определят като хора от „друг етнос“ (т.е. не-българи,
не-роми, не-турци), с висше образование, живеещи без лишения, от областен град, на възраст 50 – 59 г.
Струва си да коментираме защо респондентите, заявили, че са от „друг
етнос“, доминират отчетливо с 89.5%. сред посочилите като много важна
интеграционната функция на писмения книжовен език. (При самоопределилите се като „българи“ тази функция е посочена като много важна от
70.9%). По всяка вероятност за българските граждани от „друг етнос“ писменият книжовен български език като официален е от ключово значение
за редица аспекти на интеграцията им. Смятаме, че езиковата им лоялност
в посока на интеграционната роля на книжовния език е застъпена в прагматичния ѝ аспект (вж. Garvin 1993), доколкото тези респонденти осъзнават, че не толкова българското гражданство, а тъкмо владеенето на стандарта в достатъчна степен ще им осигури действителна равнопоставеност.
Бихме могли да добавим, че тези български граждани не представляват
компактни групи, в които могат да използват първия си език, което е още
една причина да изтъкват обединяващата роля на писмения български
книжовен език.
За разлика от тях обаче доста по-малко от останалите анкетирани, заявили се като не-българи, т.е. носители на първи език, различен от българския, споделят мнението, че интегративната функция на писмения книжовен език е много важна – това са едва 36.7% от турците и 44.4% от ромите.
Защо според анкетата респондентите, заявили се като „не-българин“ оформят двата полюса в мненията за важността на обединяващата символна
функция на писмения книжовен български днес? Можем да предположим,
че книжовният език в писмената му форма днес има по-скоро разграничаваща, отколкото обединяваща роля за респондентите, самоопределили
се като „турци“ и „роми“. За разлика от останалите „не-българи“ тези анкетирани живеят в субобщности, в които официалният език най-вероятно
не е доминиращ в общуването.
Защо според българските граждани като цяло днес обединяващата
функция на писмения книжовен език се оказва най-рядко посочвана като
„много важна“ измежду останалите функции на писмения книжовен език?
Даваме си сметка, че това положение на нещата може да има и исторически, и социални измерения. То несъмнено е последица от факта, че обединяващата символна функция на книжовния език днес не е толкова осезаема за носителите на езика, колкото е била в началните етапи на формиране и изграждане на новобългарския книжовен език през Възраждането,
когато в него протичат основно процеси на унификация.
Анализът на отговорите, свързани с обединяващата символна функция, сочи, че е налице умерена свързаност с променливите жизнен стандарт и образование на респондентите.
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Показателно е, че заявилите, че живеят в мизерия, изразяват основно
неутрална (85.7%) или отрицателна (14.3%), но не и положителна (0.0%)
нагласа спрямо обединяващата функция на писмения книжовен език.
Отговорите на тези респонденти поставят под въпрос степента на владеене
на писмения стандарт не само активно (като създаване на писмени текстове на книжовен език), но и пасивно (като четене) и извеждат по-важния
въпрос – за изключването на тази група от обществената комуникация, където господства стандартът в писмената му форма.
С понижаването на образованието намалява отчетливо и положителната нагласа спрямо тази символна функция на писмения книжовен език, като при респондентите с образование, по-ниско от основното, расте делът
на неутралната нагласа (38.1%).
Тези данни определено насочват към извода, че днес кодифицираният
писмен български книжовен език в социален план не е толкова обединяващ в представите на анкетираните, колкото разграничителен маркер вътре в езиковата общност като цяло.
Нека се опитаме да очертаем ролята на кодификацията за поддържане
на обединяващата символна функция на писмения ни книжовен език днес.
Тя се изразява според нас най-вече чрез използване на инструмента на
дублетността. Като конкретни резултати от кодификацията в посока на
поддържане на обединяващата символна функция на книжовния език може да се смятат редица дублети (и по хоризонтала, и по вертикала) (вж.
Станчева/Stancheva 2018). Към първите можем да отнесем поддържането
на екави и якави форми при ограничен брой лексеми от типа на невяста и
невеста, пряспа и преспа и др., чрез което кодифицираната норма легитимира своеобразното примирие между двете големи езикови общности на
изток и на запад от т.нар. ятова граница. Чрез този тип дублетност кодификацията се стреми да осигури единството на книжовния език, представяйки го като „съкровищница“, побрала многобразието на живия език на
цялата територия, на която той се говори.
От друга страна, за поддържане на обединяващата функция, но вече по
вертикала (т.е. във времето) кодификацията запазва редица редундантни
средства с висока честота в литературната ни класика (срв. напр. нога наред с крак; мливар наред с мелничар; двама сина наред с двама синове;
постлàх и постèлих и др. – вж. в ОПР/OPR 2012).
Кодификаторската практика за поддържане на редундантни средства в
кодифицираната норма с оглед подкрепата на обединяващата символна
функция на писмения книжовен език отчита, че хората в днешните езикови общности желаят езикът им да бъде „отражение на това, което са, както
и на онова, което са били и което ще бъдат“ (Eastman 1983: 7). Ясно е при
това, че наблюдаваната редундатност е резултат от противопоставянето
ретроспективност – перспективност в кодифицирания писмен език, а не
от неустановеността му. Непременно обаче трябва да подчертаем, че
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поддържането на дублетност по вертикала има и още един резултат – задълбочаване на интелектуализацията на писмения книжовен език. Достатъчно е да припомним, че в отделните терминологични регистри (като област от кодифицираната норма) присъстват единици с висока степен на
специализация, които обаче кодификацията е отстранила от неутралния
регистър като архаични (такива са напр. лексемите с бележка юр. – владение, владелец, приобретател и др.).
Нагласа осъзнаване на нормата
С избора на отговора в анкетата, че книжовният български език „задава системата от задължителни писмени правила“, се измерва нагласата
осъзнаване на нормата. Данните сочат, че тя е силно изразена сред днешните български граждани, доколкото 79.4% от тях оценяват като много
важна посочената функция на стандарта да служи като еталон за езиковата употреба. Ако се опитаме да направим профил на тези почти 4/5 от
българските граждани, той би изглеждал така: това са хора най-вече с висше и със средно образование, работещи или учещи, живеещи без лишения.
Като цяло тази нагласа е хомогенно представена в извадката (т.е. липсва статистически значима свързаност на отговорите на анкетираните с някоя от демографските характеристики, обособени при изследването. Единствената демографска характеристика с умерена свързаност с изследвания
факторен признак е жизненият стандарт. Никой от респондентите, посочили, че живеят в мизерия, не е оценил референтната функция на писмения книжовен език като „много важна“, затова пък сред тази група отчетливо преобладава отговорът „не мога да преценя“ (71.4%). Този резултат
най-вероятно означава, че коментираната социална група не използва активно писмения книжовен български език и затова е с неутрална нагласа
към еталонната му символна функция.
Ролята на кодификацията за поддържане и укрепване на тази символна
функция на писмения ни книжовен език трябва да се търси според нас
най-вече в две посоки: а) представеност и б) достъпност на кодифициращите документи – речници и граматики с официален статут. Историята на
кодификацията на писмените норми ни дава достатъчно факти да твърдим,
че е налице стремеж към все по-пълно описание на кодифицираните писмени норми на българския книжовен език. Достатъчно е да споменем Академичната граматика в двете ѝ издания (вж.ГСБКЕ/GSBKE 1982–1983; 1998),
поредицата правописни речници от 1945 г. насам и особено трите академични правописни речника от 1983, 2002 и 2012 г. (ПРСБКЕ/ PRSBKE,
НПР/NPR, ОПР/OPR), многотомния академичен тълковен речник (РБЕ/
RBE), терминологичните речници, речниците на новите думи – всички те,
разработвани в ИБЕ на БАН (вж. https://ibl.bas.bg/struktura/). Осигуряването на по-широка достъпност на кодифициращите документи и представянето им във вид на електронни ресурси със свободен достъп са сред основните задачи на кодифициращия орган в лицето на ИБЕ на БАН.
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Нагласа гордост
Езиковата нагласа гордост в теорията корелира с престижната символна функция на книжовния език, разбирана като „ценност на езика за социално издигане“ (вж. Weinreich 1953). Тази нагласа притежава както колективно, така и индивидуално измерение (вж. Garvin 1993).
С предложеното в анкетата твърдение, че българският книжовен език
днес в писмената му форма „служи като средство за разграничаване на
грамотните от неграмотните хора“, се измерва колективният обхват на
езиковата нагласа гордост, т.е. доколко според анкетираните владеенето
на книжовните норми дава преднина на индивида в социален план и го
поставя по-високо в обществената йерархия.
Ако се опитаме да направим профил на онези почти 3/4 от българските
граждани, които придават особена важност на грамотността, той би изглеждал така: това са хора, които определят етническата си принадленост
като „друг етнос“ (94.7%) или „българи“ (75.2%); живеещи без лишения
(84.3%); от областните центрове (80.2%); с висше образование (82.7%); на
възраст над 50 г. (75.7%); учещи (79.2%) или работещи на пълна заетост
(73.7%).
Данните от представеността на тази нагласа сочат умерена свързаност
с променливата жизнен стандарт на респондентите. От живеещите в мизерия респонденти едва 14.3% са споделили, че тази функция е „донякъде
важна“, докато останалите 85.7% от тази група са с неутрална нагласа (дали отговор „Не мога да преценя“). Това отново ни кара да предполагаме,
че най-вероятно става въпрос за непознаване на писмения стандарт. За
това свидетелстват отговорите на писмения тест на респондентите от тази
група при някои от правилата (за писане на пълен/кратък член, при кой/кого-формите и употребата на деепричастието) – те са дали само грешни
отговори, а като цяло общият резултат от теста на тези анкетирани е в рамките на обособената „слаба група“.
Данните от анкетата водят към заключението, че днес като цяло грамотността продължава да бъде смятана като гаранция за социален успех. В
представите на българите тя действа като онази „невидима ръка“, която
има отношение и към пазара на труда, и към достъпа до по-добро образование.
Ще се опитаме да обясним как кодификацията поддържа престижната
символна функция на книжовния език. Смятаме, че към формирането на
нагласата гордост има отношение владеенето на редица книжовни правила. Тук според нас попадат най-вече граматични правила, при които от
десетилетия има несъответствие между устната и писмената книжовна
норма. В тези случаи кодификацията определено действа ретроспективно,
поддържайки писмената традиция (напр. правилото за кого-формите). Тук
несъмнено трябва да посочим и нормата за писане на пълен и кратък член.
Въведена за привеждане в действие на обединяващата символна функция
на книжовния език (от Н. Рилски през 1835 г.) и насочена към изграждане
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на нагласата езикова лоялност, днес владеенето ѝ се обвързва с нагласата
гордост, което я превръща в една от манифестациите на престижната
функция на писмения книжовен език. Към правилата, които карат днес
българина да се чувства горд, че ги владее, са и редица правила с метаезиков характер (напр. за писане на главни и малки букви в съставни собствени имена, за слято, полуслято и разделно писане, както и правилата за
пунктуация). Всички тези факти на кодификацията действат в посока на
поддържане на престижността на книжовния език в езиковото съзнание.
3.2. Обобщения
3.2.1. Представянето на отговорите на Въпрос 2. от социологическата
анкета за езиковите нагласи на българските граждани дава основание да
заключим, че сред анкетираните отчетливо преобладават положителните
нагласи към писмения книжовен български език. Всички езикови нагласи:
инструментална, лоялност, осъзнаване на книжовната норма и гордост,
са представени в много висока степен.
3.2.2. Разглеждането на езиковите нагласи като индикатор за представеността на функциите на книжовния език – инструментална (комуникативна) и символна (в различните ѝ прояви) – позволява да се направи изводът, че е налице висока консистентност между инструменталната
(комуникативната) и символната функция на книжовния български език
(в четирите ѝ разновидности: обединяваща, разграничаваща, референтна
и престижна).
3.2.3. Прави впечатление, че анкетираните с нагласа езикова лоялност
поставят акцент върху разграничаващата функция на българския книжовен език, а не толкова върху обединяващата му функция. Това дава основание да се предполага, че днес писменият книжовен български език се
възприема повече като разграничителен маркер – както в национален
(спрямо общностите с друг етнически език като официален), така и в социален план (вътре в рамките на българската езикова общност).
3.2.4. Социо-демографските характеристики с умерено въздействие
върху коментираните езикови нагласи са основно жизненият стандарт,
етническата принадлежност и образованието, като най-отчетливо е влиянието на жизнения стандарт. За разлика от останалите респонденти живеещите в мизерия най-често проявяват неутрална нагласа към писмения
книжовен език, изразяваща се в предпочитането на отговора „Не мога да
преценя“, който според нас издава невъзможност за йерархизиране на
функциите на стандарта поради непознаването му в достатъчна степен.
3.2.5. Разбирането за кодификацията като основно средство за утвърждаването и поддържането на символните функции на книжовния език дава
възможност чрез измерването на нагласите да се диагностицира състоянието на кодификацията. Въз основа на анализа на отговорите на Въпрос
2. и Въпрос 21.1. може да се заключи, че съвременната кодификация дей60
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ства в посока на поддържането и задълбочаването на всички символни
функции на книжовния език, като най-отчетливо е въздействието ѝ върху
носителите на езика при две от тях – разграничаващата и еталонната.
4. Представяне и анализ на отговорите на въпросите от анкетата, имащи отношение към състоянието на днешната кодификация
Анализът ни по-нататък се съсредоточава върху отговорите на респондентите във връзка с два тематични кръга въпроси от анкетата: 1. мнението на анкетираните за задължителността на книжовните правила и 2.
оценките им за качествата на сегашната кодификация.
4.1. Анализ на мнението на анкетираните за задължителността на книжовните правила
Мненията на анкетираните за задължителността на книжовните правила имат важно значение за кодификацията, доколкото очертават степента
на стандартизираност на днешния български книжовен език като цяло. От
друга страна, те дават обратна връзка за това в кои сфери и в какви ситуации анкетираните: а) са склонни да пренебрегват правилата му или б) отчитат неспазване на книжовнит правила. Въпросите от анкетата, с които се
събират данни за това, са: 3, 10, 11, 19, 21.3. С тях се изследва мнението на
респондентите за:
- степента на важност от познаване на писмените книжовни норми;
- степента на търпимост към правописните грешки на другите;
- задължителния характер на писмените норми в работна сфера;
- задължителността на писмените книжовни норми при превключване
на графичния код;
- задължителността на книжовните граматични правила при устно
общуване.
4.1.1. Степен на важност от познаване на писмените книжовни
норми според мнението на респондентите
Тази характеристика на кодификацията се измерва с Въпрос 3. от анкетата. Според начина на обработване на данните този въпрос е качествен
признак резултат от формàта с избираем отговор. Типът на въпроса е за
оценка на важността, измервана по ликертова скала (вж. по-подробно
тук, в частта „Методологически и методически решения на емпиричното
социологическо изследване“). Така се регистрира различният интензитет
на отношението на анкетираните към въпроса.
Съдържанието на въпроса е с по-общ характер във връзка с кодификацията, тъй като изследва мнението на анкетираните доколко е важно да
познават писмените правила. Съотнася се с изведената в теорията (вж.
Garvin 1993) нагласа спрямо книжовния език осъзнаване на (книжовната)
норма.
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С отговорите на този въпрос се проверява хипотезата, че познаването
на правилата на писмения книжовен език се оценява като много важно от
езиковата общност като цяло (с преобладаване на отговори 1 и 2, които
говорят за положителна езикова нагласа към познаването на правилата на
писмения език).
Разбирането ни е, че високата степен на придържането към нагласата
осъзнаване на (книжовната) норма говори за активно използване на писмения стандарт, което води до осъзнаване на необходимостта от правила,
които да оптимизират писмената практика и да дават възможност на пишещите да постигат в най-висока степен комуникативните си цели. По-долу представяме Въпрос 3:
3. Доколко важно е според Вас човек да познава правилата на писмения
книжовен български език?
(Само 1 отговор)
1. Изключително важно
2. По-скоро е важно
3. По-скоро не е важно
4. Изобщо не е важно
5. Не мога да преценя

Анализ на отговорите
Най-напред ще коментираме знака на нагласите: положителни, отрицателни и неутрални, според разпределението на отговорите по скалата
изключително е важно – по-скоро е важно – по-скоро е неважно – изобщо
не е важно – не мога да преценя.
Изборът на първите два отговора се съотнася с положителна езикова
нагласа, на третия и четвъртия – с отрицателна, а на последния – с неутрална нагласа.
И тук, както и при други по-общи въпроси от анкетата (вж. по-горе
анализа на Въпрос 2. за функциите на писмения стандарт) отговорите на
респондентите се натрупват отчетливо при първите два отговора, което ясно свидетелства за положителна езикова нагласа към българския книжовен
език. Тези два отговора събират ощо 94.6%, което значи, че такъв дял от
анкетираните (т.е. 946 души от общо 1000) застъпват мнението, че познаването на писмените правила на стандартния език е важно, като над 2/3 от
всички анкетирани му придават изключителна важност. Отрицателната нагласа в двете ѝ степени (по-скоро не е важно и изобщо не е важно) е изразена общо от едва 3.4% от анкетираните (т.е. 34 души от общо 1000).
Прави впечатление още, че отговор „Не мога да преценя“ (като показател
за неутрална нагласа по отношение на важността на правилата) почти не е
избиран – само 2% от всички респонденти проявяват неутрална нагласа
към важността да се познават правилата на стандарта.
Това означава, че като цяло българската езикова общност придава много висока стойност на познаването на кодифицираната писмена норма. Ко62
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ето пък от своя страна е индикация за високата степен на представеност на
еталонната символна функция на книжовния български език днес.
Какво стои зад тези числа? Един по-внимателен прочит на разпределението на петте отговора по скалата с оглед на демографските характеристики на респондентите може да даде отговор на този въпрос.

Графика 6. Дялово разпределение в % на отговорите на респондентите
за важността да се познават писмените правила на книжовния български език

По-нататък ще разгледаме три демографски характеристики от общо 9,
при които са регистрирани значими статистически връзки с отговорите на
Въпрос 3 – жизнен стандарт, образование и възраст.
Прегледът на разпределението на отговорите според демографските
променливи, оказали влияние върху тях, може да отговори на въпроса:
мненията на кои групи в рамките на всяка една демографска променлива
са в противоречие с общата картина.
По признака жизнен стандарт се оказва, че това е групата на респондентите, посочили, че се причисляват към хората, които „живеят в мизерия“. Близо половината (42.9%) от тях са с неутрална нагласа за важността
да се познават писмените книжовни правила, а почти 1/3 (28.6%) игнорират тази важност, придържайки се към отрицателната нагласа.
Много слабо изразена в тази група в сравнение с останалите е положителната нагласа към изследвания с въпроса признак резултат (важност на
познаване на правилата).
Онова, което можем да предположим за тази група според преобладаващия в рамките ѝ отговор „Не мога да преценя“, е, че хората в мизерия са
далеч от писмения стандарт. Те най-вероятно не познават правилата му, а
за общуването им на български език може да се предположи, че то проти63
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ча предимно в устна и рядко в писмена форма. В този смисъл тази група е
изключена от социалната база на българския книжовен език днес. Високият дял на отрицателна нагласа към познаването на книжовните правила у
тази демографска група пък говори за ниска мотивация в посока на овладяването им. А това от своя страна още повече намалява шансовете на хората, самоопределили се, че живеят в мизерия, да се измъкнат от примката
на крайната бедност.
Разпределението на отговорите на въпроса за важността да се познават
правилата на писмения книжовен език по признака фактор образование,
сочи, че хората с висше образование отчетливо се отличават от останалите
групи респонденти в мнението си. Над 86.7% от тях смятат за изключително важно да се познават писмените правила. Както личи от графиката подолу, у тази група анкетирани много слабо са изразени отрицателната и неутралната нагласа към изследвания с въпроса признак резултат, а присъстват само двете степени на положителната нагласа. Като цяло с нарастването на образователната степен расте и делът на респондентите, придаващи изключително висока стойност на познаването на писмените книжовни правила.

Графика 7. Разпределение на отговорите в % според образователната
степен за важността от познаване на писмените правила

За изследването на състоянието на книжовната норма от гледна точка
на задължителния ѝ характер е важно да се проследи и разпределението на
респондентите според демографската характеристика възраст. Това е от
особено значение с оглед на отчитането на първостепенната роля на технологията интернет като все по-предпочитана среда за писмена комуникация
(официална и неофициална) – особено в средите на т.нар. „Z поколение“,
наричано още „интернет поколение“, което обхваща най-вече възрастовата
група от 18 до 29 г. В рамките на тази група делът на посочилите като изключително важно познаването на писмените правила е идентичен с
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останалите възрастови групи и дори по-висок в сравнение с групите между
30 – 39 г. и 40 – 49 г. (вж. Графика 8.).
Разлика при тази възрастова група в сравнение с останалите се забелязва единствено при отговор „По-скоро не е важно“ да се познават писмените правила.
Това, че младите до 29 г. многократно по-често от останалите възрастови групи избират този отговор, според нас е отражение на ситуацията на
писмено общуване в интеренет, където съжителстват най-общо два типа
текстове.
Това, от една страна, са текстовете от сферата на официалното общуване. Тук спадат високо нормираните статични текстове, за които е
свойствена предварителна редакторска и коректорска намеса, достъпни
онлайн само за четене (но не и за промяна на съдържанието им).
Към официалното онлайн общуване бихме могли да отнесем и такива
динамични интерактивни текстове, с характерното за тях досъздаване и
дописване на съдържанието (като интернет форуми и блогове, както и
текстове в социалните мрежи, предназначени за публично общуване),
при които е налице стремеж във висока степен (т.е. според индивидуалната компетентност) към съблюдаване на кодифицираните писмени норми.

Графика 8. Разпределение на отговорите в % според възрастта
на респондентите за важността от познаване на писмените правила

От другата страна са писмените текстове в интернет от сферата на
неофициалното общуване (най-вече чатовете и текстовете в социалните
мрежи, предназначени за лична комуникация). Тези текстове могат да се
характеризират като записана устна реч с присъщата им разговорност.
Според нас при тях е налице съвършено различна комуникативна норма,
чиито основни белези можем да характеризираме като спонтанност и
емоционалност. При тези текстове се регистрира смесване от най-различен характер и на най-различни равнища. То може да варира от из65
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ползване на два кода (напр. български и чужд език), през смесване на
елементи от български и чужд език, елементи от различни регистри, до
чисто графично – с комбиниране на графеми от различни системи (кирилица с латиница, кирилица с цифри, кирилица с емотикони и пр.). Доколкото е неофициално, този тип интернет писмено общуване е резултат според нас най-вече от езикова игра или пък е продиктувано от удобство/
прагматичност (да не се преминава от едната на другата клавиатура за пестене на време). Тъкмо всичко това според нас кара Z поколението, израснало в мрежата, да избира, макар и много рядко, но все пак многократно
повече от останалите възрастови групи отговора, че по-скоро не е важно
да се познават писмените правила, отражение според нас на възгледа, че в
нета няма начин да не се разберем.
Отговорите на Въпрос 3. дават възможност да се заключи, че анкетираните като цяло отдават много голямо значение на познаването на писмените правила на книжовния български език, което означава, че се стремят
да ги следват в писмената си практика. Най-отчетлив е този стремеж у хората с висше образование.
У малка част от т.нар. „Z поколение“ е налице застъпване на мнението,
че това по-скоро не е важно, като вероятно се има предвид в писмената
практика в неофициалното интернет общуване да се неглижира част от
правилата (напр. на правилата за главни и малки букви и за пунктуация) в
полза на бързото предаване на съобщението.
Коренно различно мнение застъпва групата на самоопределилите се с
материален статус „в мизерия“, които не изразяват мнение по коментирания въпрос, което може да се тълкува като признание, че писменото общуване на книжовен език за хората от тази група е доста ограничено и те общуват основно устно.
4.1.2. Степен на търпимост към правописните грешки на другите
Отношение към задължителния характер на писмените книжовни норми има и Въпрос 19. от анкетата. Той също е качествен признак резултат,
форматът му е с избираем отговор, като спада към многовариантните
въпроси с избор на един отговор. Чрез него се проверява реакцията на респондентите при установени от тях случаи на допускане на правописни
грешки от другите.
Хипотезата ни е, че активната реакция при установяване на правописни грешки от другите ще бъде с относително ниска честота (поделена
между отговорите рядко и не правя забележки). Допускаме също така, че
по-високо образованите по-често ще избират между положителните отговори (да, често и рядко). Ето и самия въпрос:
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19. Правите ли забележки на хора, които допускат
правописни грешки?
1. Да, често
2. Рядко

3. Не правя подобни забележки







Отговорът на въпроса изисква от анкетираните да направят самооценка на
поведението си в ситуации, когато са свидетели на нарушаване на правописните норми на българския език. Този въпрос отново корелира с езиковата нагласа осъзнаване на нормата.
Както отчетливо личи от Графика 9., повече от половината респонденти признават, че избягват да правят подобни забележки.

Графика 9. Дялово разпределение в % на отговорите на респондентите спрямо
допусканите от другите правописни грешки

Като цяло отговорите на анкетираните на този въпрос сочат, че малко
повече от половината респонденти проявяват търпимост към чуждите правописни грешки, а тези, които не са толерантни към правописните грешки
на другите, реагират със забележка повече (28.8%) „рядко“ отколкото
„често“ (16.3%).
Сравнението на отговорите на този въпрос с отговорите на Въпрос 3.
от анкетата (за важността да се познават писмените правила) позволява
въз основа на мненията на анкетираните да обособим следната опозиция
по отношение на спазването на писмените правила висока самовзискателност – сравнително висока степен на търпимост към чуждите грешки.
Тъй като липсва въпрос, който да прецизира в какви ситуации на общуване анкетираните правят/не правят забележки, не можем да предполагаме дали става въпрос за проява на търпимост спрямо грешките на другите въобще, или тази търпимост варира според ситуациите на писмено общуване.
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Можем обаче да предположим за анкетираните, които са отговорили,
че не правят подобни забележки, че не са сигурни в собствената си правописна компетентност. Възможност да верифицираме тази хипотеза ни дава
анализът на демографските характеристики, които регистрират статистически значими връзки с отговорите на коментирания Въпрос 19. от анкетата.
При 7 от заложените в изследването демографски характеристики са
налице такива връзки с отговорите на коментирания въпрос. Ще разгледаме само онези демографски признаци, при които е налице средна по сила връзка. Това са признаците фактори образование (на майката и бащата,
като и на самия респондент) и жизнен стандарт.
Както се вижда от Графика 10., най-значим демографски фактор при
отговорите на този въпрос е образованието (на родителите на респондента
и на самия респондент). Оказва се, че с най-висока самооценка спрямо
владеенето на правописните правила са респондентите с бащи с висше
образование, след тях се нареждат респондентите с майки с висше образование, следвани от респондентите висшисти. Над половината анкетирани във всяка от групите, обособени според характеристиката висше образование, проявяват: а) висока степен на сигурност в собствените си знания
и умения по правопис, както и б) висока степен на нетърпимост към неспазването на правописните норми. Това ни дава основание да заключим,
че тъкмо у тези носители на книжовния език е налице нагласата осъзнаване на книжовната норма в най-висока степен. Статистически значимата
връзка с образоваността на родителите на респондента потвърждава широко разпространеното мнение, че семейната среда влияе силно (благоприятстващо или негативно) при формирането на нагласата осъзнаване на
книжовната норма още в ранните училищни години, когато родителският
авторитет е особено висок.
Поведението на разглежданите три групи респонденти (по признака +
висше образование) да коригират другите за правописните им грешки, е в
посока на поддържане на референтната символна функция на стандартния език и бихме могли да окачествим тези анкетирани като „посланици
на кодификацията“.
Макар че в така обособените три групи отговорът рядко правя забележки надделява над отговора често (вж. Графика 10.), ако обединим групите на респондентите висшисти с отговори често и рядко по критерия
правя забележки на хората, които допускат правописни грешки, ще видим,
че общо 60.6% от респондентите с висше образование активно реагират при
допуснати от други правописни грешки. Подобно поведение дава основание да се предполага, че тъкмо тази група респонденти най-често общува с
писмени текстове и има наблюдения върху писмените текстове на другите.
Значимостта на фактора образование личи и от Графика 11., където с
цел сравнение (с групите на висшистите) е показано разпределението на
отговорите на групите респонденти, обособени според критерия по-ниско
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от основното образование (тяхно и на родителите им). Най-малко 4/5 рес
пондентите в тези три групи избират отговора „Не правя подобни забележ
ки“ по отношение на допускащите правописни грешки.
Резултатът, представен на Графика 11., дава възможност за няколко
интерпретации.

Графика 10. Дялово разпределение на респондентите в % според признака фактор
висше образование и признака резултат правя забележки на другите, когато
допускат правописни грешки

Тези респонденти не правят забележки за правописа на другите, защото: а) имат ниска самооценка за собствената си правописна компетентност поради недостатъчната си образованост; б) ограничено общуват с
писмени текстове (т.е. рядко създават и четат писмени текстове); в) преобладаващо при тях е устното общуване.
Коренно различните реакции на респондентите при ситуации на нарушаване на правописните норми според признака фактор образованост говори за висока степен на представеност на нагласата осъзнаване на нормата. Осъзнават я както респондентите с високо образование, така и тези с
ниско образование, но докато високообразованите се стремят да подкрепят
книжовната норма, като реагират активно при установени от тях нарушения при другите, нискообразованите реагират пасивно поради несигурност
в собствените си правописни умения.
Що се отнася до признака фактор жизнен стандарт, който регистрира
умерена по сила връзка с отговорите на коментирания въпрос, интерес
представлява групата респонденти, заявили, че живеят „без лишения“ –
единствено в тази група делът на заявилите ниска толерантност към пра69
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вописните грешки на другите надвишава дела на заявилите безразличие
към чуждите правописни грешки.

Графика 11. Дялово разпределение на респондентите в % според признака фактор
по-ниско от основно образование и признака резултат правя забележки на
другите, когато допускат правописни грешки

За разлика от тази група респонденти всички анкетирани, заявили, че
живеят „в мизерия“, са избрали отговора, че не правят забележки на хората, които допускат правописни грешки. Сам по себе си този избор свидетелства за поведение на отчужденост към стандарта – било поради непознаването му, било поради нежеланието им да се приобщят към него, било
поради това, че не им необходимо да го използват в ежедневието си. Изборът на отговора „не правя забележки“ издава още пасивност и несигурност. Затова и можем да предположим, че нагласата осъзнаване на нормата (правописна) не е застъпена при членовете на тази група.
4.1.3. Задължителен характер на писмените норми в професионалната сфера
Въпрос 23. от анкетата е качествен признак резултат. Това е многовариантен въпрос с избор на един от три зададени отговора. С него се изследва задължителният характер на писмените норми, но вече спрямо професионалната сфера.
Въпросът обаче има една особеност. След като бъдат извадени отговорите „Не работя“, се получава извадка на работещите респонденти, за които въпросът е дихотомен (работата/професията изисква / не изисква правилно писане на български език).
Хипотезата ни е, че в групата на работещите ще има балансирано разпределение на отговорите работата изисква / не изисква спазване на писмените книжовни норми. За научния екип на проекта резултатите ще са от
съществено значение, защото ще бъде изяснено каква част от обществото
се смята за задължена да спазва книжовните норми в професионалното
общуване. Ето и самия въпрос:
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23. Изисква ли Вашата работа/професията Ви да пишете правилно на
български език?
1. Да
 
 
2. Не
3. Не работя

Както вече споменахме, поради обособяването на отговорите на
всички респонденти в две групи (по признака работя / не работя) ще
изследваме само отговорите на работещите. Тези отговори се съотнасят с
нагласата осъзнаване на книжовната норма в работна среда. Ако
преизчислим дела на работещите и отново разпределим дяловете по
признака работната среда изисква / не изисква спазване на писмените
книжовни норми, ще видим, че 57.1% от работещите са избрали
положителния отговор на въпроса, т.е оправдава се предварителната ни
хипотеза.

Графика 12. Дялово разпределение в % на работещите, смятащи, че работната
им среда изисква спазване на писмените книжовни норми

Според представително изследване на Агенцията по заетостта от 2019
г. за потребностите на българските работодатели общуването на роден
език е най-ценена понастоящем сред останалите ключови компетентности
на работната сила (вж. https://www.az.government.bg/pages/prouchvane-pot
rebnosti-rabotna-sila-2019-1/).
Йерархизираната и хоризонтално организираната работна среда предполага професионално общуване, насочено към постигане на целите на
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различните институции, организациите и предприятията. Такова ефективно средство несъмнено е стандартизираният книжовен език, чиито основни структурни характеристики – гъвкавата стабилност и интелектуализация – в различните си прояви осигуряват надеждна среда за постигането
на производствените цели в различни сфери и браншове на икономиката.
Достатъчно е да напомним, че тъкмо книжовният език притежава достатъчно разгърнат инструментариум за протичането на ефективна комуникация, основана на принципите на учтивостта (Leech 1983) и на кооперативността (Grace 1989). Това обяснява защо работната среда става запазена територия на стандарта в двете му форми – устна и най-вече писмена.
Книжовният език е медията на документооборота във всички обществени
сфери, кодифицираните му писмени норми осигуряват в максималка
степен защита на смисъла на текста, което има ключово значение за изпълнението на работните процеси (достатъчно е напр. да посочим документите с текстове инструкции). В известен смисъл тези хора са и преобладаващата част от естествените носители на книжовните норми. Други изследвания (вж. у Алексова/Aleksova 2000) показват, че хората с професии, в които езикът е основно средство за реализация, допускат по-малко отклонения от книжовните норми и в устната комуникация.
Нека разгледаме отговорите на анкетираните във връзка с демографските променливи (признаците фактори) образование и възраст, при които обработката на данните показва висока степен на свързаност с отговорите на въпроса.
Графика 13. илюстрира мнението на респондентите според образованието им за изискванията на работната среда по отношение на спазването
на писмените книжовни норми. Очаквано, тези рестрикции са отчетени в
най-висока степен от хората с висше образование, от които работната среда изисква владеене в максимален обем на писмената книжовна норма, а с
намаляването на образователната степен се отчита и намаляване на това
изискване.
Бихме добавили, че това намаляване според нас засяга по-скоро обема
на владеене на писмените правила, а не отпадането на изискването въобще, доколкото общуването в работна среда е официално и следователно
протича със средствата на официалния, т.е. книжовния език.
Достатъчно е да посочим като илюстрация терминосферата на българския книжовен език, осигуряваща ефективния обмен на информация в различните професионални области или слообразуването, където е налице
специализиране на суфикси за означаване и разграничаване напр. на процес от резултат (суфикс -н-е за процес и суфикс -ци-я за резултат: напр. дефрагментира-н-е – дефрагмента-ци-я; организира-н-е – организа-ци-я; ескалира-н-е – ескала-ци-я; екстрах-ира-н-е – екстрак-ци-я и мн. др.) – все
факти на интелектуализацията на книжовния език, които създават условия
за прецизно описание и изпълнение на процесите и представянето на резултатите им в работна среда.
72

Кодификацията в контекста на езиковите нагласи

Графика 13. Дялово разпределение в % на работещите, смятащи, че работната им
среда изисква спазване на писмените книжовни норми според признака фактор
образование

Възрастовото разпределение на мнението на работещите във връзка с
това дали работната среда изисква владеене и прилагане на писмените
норми, е илюстрирано с Графика 14. Погледнато през оптиката на възрастта, най-младите работещи (18 – 29 г.) отчитат в най-висока степен необходимостта от прилагането на писмения стандарт в работна среда, макар
при всички възрастови групи да надделява мнението за господство на
стандарта на работното място.
Нека се опитаме да отговорим защо младите в най-висока степен отчитат този факт. Би могло да се предложат две обяснения: а) по-висок е
делът на младите хора, ангажирани в такива икономически сфери, в които
владеенето на писмения стандарт е от ключово значение, и б) поколението
Z, като израснало с интернет, е с двойствено графично поведение, поради
което осъзнава по-отчетливо сферите, в които е задължителен писменият
стандарт. При официално писмено общуване в работна среда то прилага
нормите на писмения стандарт, а в неофициалното си писмено общуване
(чатове и в социални мрежи при лично общуване) е с по-либерално поведение и съзнателно или не нарушава норми на стандарта.
Първото обяснение е в сферата единствено на предположенията, доколкото не разполагаме с данни за възрастовото разпределение на респондентите според сферите на трудовата им заетост.
Хипотезата за двойствено графично поведение според ситуацията на
общуване може да бъде проверена чрез сравнението на данните от отговорите на най-младите анкетирани на коментирания тук Въпрос 23. и на
Въпрос 4. от анкетата, който проучва мнението за степента на спазване на
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книжовните норми в текстовете от шест области, обединени по признака в
две сфери: официална и неофициална. Така при отговорите на Въпрос 4.
88.2% от най-младите анкетирани смятат, че правилата в чатовете не се
спазват (по-скоро или изобщо), но само 15.9% от тях смятат, че това е валидно и за служебните имейли, а още по-малко (9.9%) – за административните и служебните документи изобщо. Тези данни ни дават основание поуверено да твърдим, че най-младото поколение анкетирани поради двойственото си графично поведение в по-висока степен от останалите възрастови групи осъзнава задължителността на писмените книжовни норми при
официално общуване в работна среда.

Графика 14. Дялово разпределение в % на работещите, смятащи, че работната
им среда изисква спазване на писмените книжовни норми според признака
фактор възраст

4.1.4. Задължителност на писмените книжовни норми при превключване на графичния код
Степента на задължителност на писмените книжовни норми се измерва
и с Въпрос 20. от анкетата, който изследва допустимо ли е според анкетираните заместването на кирилицата като официална българска азбука с
цифри и с букви от латиницата1. Той представлява качествен подредим
1

Анализът на този въпрос е представен и в доклада на Кр. Алексова и Р. Станчева
„Общественото мнение в България за спазването на правилата на писмения книжовен
език в електронната комуникация“, изнесен на The 4-th international scientific conference
in the cycle Sociolinguistic approach to Slavonic languages of the Commission for Sociolinguistics of the International Committee of Slavists THE INTERNET GENERATION. Rijeka,
5–7 September 2019 (приет за печат).
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признак резултат и е от формàта с избираем отговор. Предлага на респондентите избор по 4-степенна ликертова скала (изцяло е недопустимо –
донякъде е допустимо при неформална комуникация – изцяло е допустимо, защото улеснява комуникацията и не мога да преценя). По-особеното
при него е, че към отговорите, които допускат подобно заместване, е предложена и кратка мотивировка.
Отговорите на този въпрос биха могли да се съотнесат с три езикови
нагласи – езикова лоялност, осъзнаване на нормата и желание за участие. Нагласата езикова лоялност има връзка с функцията на кирилицата
като официална българска азбука. Тази нагласа в случая е индикатор на
разграничаващата символна функция на българския книжовен език. От
друга страна, отговорите могат да се съотнесат и с нагласата осъзнаване на
нормата, доколкото писмените правила имат пряко отношение към правописните норми, валидни при използването на кирилицата за писане на
български книжовен език. На трето място, отговорите на този въпрос могат да се обвържат и с нагласата желание за участие, доколкото могат да
се разглеждат и като индикация за това в каква степен официалният
графичен код (кирилицата) осигурява пълноценно участие на езиковата
общност във всички сфери на живота и налага ли се промяната на графичния код с друг, ако желанието за участие не може да бъде удовлетворено.
Въпросът проверява хипотезата, че българското графично пространство (официално и неофициално) принадлежи на кирилицата като официална азбука, която е с висока символна стойност, докато на използването на
латиницата и на елементи от други графични кодове за писане на български език се гледа негативно. Ето и самия въпрос:
20. Допустимо ли е според Вас заместването на кирилицата с цифри, символи
и латиница при писане?
1. Изцяло е недопустимо
2. Донякъде е допустимо, но само в чатове и при неформална комуникация
3. Изцяло е допустимо, защото това улеснява комуникацията
4. Не мога да преценя









Както личи от предложените отговори на въпроса за допустимостта на
заместването на кирилицата с други азбуки, символи или цифри, те варират от пълна недопустимост през частична до пълна допустимост на заместването на кирилицата, но само в неформалната комуникация и чатовете като подобласт на е-комуникацията (но не и в служебните имейли и в
интернет форумите и блоговете).
Чрез избора на един от предложените отговори проверяваме търпимостта на съвременните пълнолетни българи към заместването на кири75
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лицата с други графични системи по две линии: в зависимост от сферата
на общуване – официална и неофициална, както и с оглед на ефективността на общуването.
Като цяло данните говорят за ниска по степен толерантност към употребата на други графични системи вместо кирилица при писане на български език. Категорични, че буквите от кирилицата не може да се заместват с други графични символи, са около 3/5 от всички анкетирани.

Графика 15. Общо дялово разпределение в % на признака резултат
заместимост на кирилицата

Личи известна толерантност у анкетираните по отношение на задължителността на кирилицата за писмените текстове от сферата на неофициалното е-общуване. Малко над 1/5 от респондентите приемат допустимостта на заместването на кирилицата в посочените ситуации. Само 3.9%
смятат, че това заместване е изцяло допустимо независимо от сферата на
общуване.
Както добре личи от Графика 15., у анкетираните е ясно изразена нагласата езикова лоялност спрямо графичния код на българския книжовен
език – кирилицата. Тази нагласа гравитира отчетливо около разграничаващата символна функция на писмения стандарт. Причините за това можем
да потърсим в две посоки: глобализацията и езиковата политика на Европейския съюз.
Както вече посочихме при коментара на ролята на кодификацията за
поддържане и задълбочаване на символните функции на книжовния език,
глобализацията в различните ѝ аспекти днес неизбежно поражда реакции
на сепаратизъм. Заедно с това езиковата политика на Европейският съюз
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следва отчетливо принципите мултикултурност и многоезичие. В този
смисъл издигането на статута на кирилицата като официална азбука за ЕС
(от 2007 г.) съдейства в посока и на разгръщане на две от символните
функции, свързани с него: разграничаващата и престижната символна
функция на българския книжовен език като цяло. Заслужава да се коментира и ниският дял (едва 3.9%) отговорили, че заместването на кирилицата
със символи от други графични системи е изцяло е допустимо, защото
това улеснява комуникацията. Според нас този нисък дял се дължи на
проявата на двата аспекта на нагласата езикова лоялност: и емоционален,
и прагматичен.
Емоционалната привързаност към кирилицата е лесно обяснима, доколкото се обвързва с повсеместно споделяното в езиковата ни общност
мнение, че с азбуката „и ний сме дали нещо на светът“. А отношението
днес към писането на български с не-кирилица личи отчетливо в презрителното ѝ назоваване в публичното пространство като шльокавица или
маймуница или в ироничното ѝ определяне като методиевица.
Би трябвало да изтъкнем и прагматичния аспект на лоялността към
кирилицата. Според нас той се изразява в това, че кирилската азбука по
същество улеснява писменото общуване на български език, доколкото в
периода на училищното образование всеки български гражданин овладява
в някаква степен правилата за използването на кирилицата (т.е. правописните правила), но по разбираеми причини не е бил обучаван да пише на
български език с друга азбука. В посока на поддържане на прагматичния
аспект на езиковата лоялност към кирилицата е и технологичното ѝ осигуряване при мобилните устройства (лаптопи, смартфони, таблети и пр.),
което прави излишно прибягването до други графични системи за писане
на български. Латиницата за писане на български всъщност се оказва доста по-неудобна, доколкото в тази азбука липсва в редица случаи еднозначно съответствие между звук и буква, което е осигурено от кирилицата
(звуковете, предавани с кирилските букви ж, ч, ш, щ, я, ю на латиница се
предават със съчетания от букви, което я прави по-неудобна). По наши
наблюдения практиката на прилагане на т.нар. шльокавица днес драстично
е намаляла, доколкото използването ѝ се смята и като белег на неграмотност.
Струва си накратко да представим профила на респондентите, придържащи се към неутралната езикова нагласа при отговорите на този въпрос.
Т.е. кои са демографските групи, при които той преобладава над останалите предложени отговори. И така, с неутрална езикова нагласа спрямо заместването на кирилицата с други графични системи или с елементи от
тях са се оказали няколко демографски групи. Това са посочилите, че живеят в мизерия (85.7%) и с големи лишения (41%) (според признака фактор
жизнен стандарт). Неутрални спрямо заместването на кирилицата с
елементи от други графични системи са и хората с по-ниско от основното
образование (71.4%), както и хората, чиито родители са с по-ниско от ос77
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новното образование – съответно бащи (51.9%) и майки (49.6%) (според
признака фактор образование). Нечувствителни към заместването на кирилицата са и самоопределилите своя етнос като не-българи (при 55.6% от
ромите, 40% от турците и 36.8% от посочилите, че са от друг етнос) (според признака фактор етнос).
Можем да предположим, че зад неутралната езикова нагласа на хората с нисък жизнен стандарт стои пълното отчуждение към духовните обществени ценности, при необразованите прозира безразличието дори към
такива високо ценени национални символи, какъвто е кирилицата; а у
хората с небългарско самосъзнание – повече или по-малко емоционалната
сдържаност.
Общо за 9 от наблюдаваните 11 демографски характеристики на респондентите има значима статистическа свързаност с признака резултат допустимост на заместване на кирилицата с други графични системи. За
една променлива връзката е умерено силна – жизнения стандарт. За 5 променливи връзката е умерена – образование на майката, на бащата, на
респондента, възраст, трудова активност. За една от демографските променливи връзката е средна – етническа принадлежност, а за 2 променливи
е слаба – местоживеене и образователна активност.
Най-голяма сила на свързаност има признакът фактор жизнен стандарт. С нарастването му като цяло се променя и посоката на избора на отговора не мога да преценя и нараства изборът на отговора за абсолютна
недопустимост на заместването на кирилицата. Същата тендеция е налице и при разпределението на отговорите според признака фактор образование на респондента: едва 4.8% от висшистите са проявили неутрална
езикова нагласа, докато почти ¾ от тази група се обединяват около отговора за пълна недопустимост за използване на други графичини системи в
полза на кирилицата, а 1/5 толерират това заместване с големи уговорки –
приемат го, но само в неофициална комуникация.
Струва си обаче да направим по-обстоен преглед на отговорите на коментирания въпрос според признака фактор възраст на отговора за
ограничена допустимост на други графични системи вместо кирилицата.
Както личи от Графика 16., най-толерантни към подобна заместимост
очаквано са най-младите респонденти, като тази толерантност намалява
обратно пропорционално на възрастта на респондентите. Личи практиката
при младите на придържане към двойствено графично поведение – особеност, която отбелязахме и при коментара на данните от Въпрос 23. от анкетата за задължителността на книжовните норми в работна среда. Оказва
се, младите българи много строго разграничават официално от неофициално общуване, публична от лична сфера. За тях е естествено в личната
сфера да правят свободен избор измежду целия възможен графичен езиков
арсенал за изразяване, за да постигат комуникативните си цели. При тях в
най-слаба степен обаче е изразена неутралната езикова нагласа, чийто дял
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пък нараства правопорционално на възрастта на респондентите. Това дава
основание да предположим, че нагласата езикова лоялност в най-младата
възрастова група се проявява повече в прагматичния си аспект. Младите
са склонни да извършат бягство от кирилицата само когато това не засяга
разграничаващата ѝ символна функция, т.е. в сферата на личното си пространство. Същото предположение важи и за следващата възрастова група
(от 30 до 39 г.), в която обаче отговорът за ситуационна допустимост на
кирилицата все пак е по-малко избиран от отговора за пълна недопустимост на подобно заместване. Би могло да се предположи, че превключването на графичния код в неформална среда е следствие най-вече на свободно и необременено боравене с клавиатурата (която предлага на разположение различни графични инструменти), отколкото на отстъпление от
нагласата езикова лоялност при двете най-млади възрастови групи. Към
това предположение насочват ниските дялове във всички възрастови групи на избора на отговора, че заместването на кирилицата е изцяло допустимо.

Графика 16. Дялово разпределение в % на признака резултат заместимост
на кирилицата според признака фактор възраст

Като цяло отговорите на респондентите на този въпрос дават основание да заключим, че е налице и ясно изразено споделяне на нагласите
осъзнаване на нормата и желание за участие. Чрез задължителното образование се усвояват правилата за транспониране на звук в буква за българския език със средставата на кирилицата, което гарантира ефективна
писмена комуникация. Нищожният дял на смятащите, че заместването на
кирилицата е изцяло допустимо, може да се разглежда и като индикация за
представеността на нагласата желание за участие чрез официалния графичен код (кирилицата). Отговорите дават основание да се заключи, че
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според мнението на анкетираните кирилицата осигурява пълноценно участие на езиковата общност във всички сфери на живота.
4.1.5. Задължителност на книжовните граматични правила при устно
общуване
Мнението на респондентите за задължителността на кодифицираните
граматични правила в устната реч е от особена важност за кодификацията.
Изследването ни дава възможност да се получи обратна връзка за степента
на обхват на днешната кодифицирана граматична норма от гледна точка
на мотивацията на носителите на езика да я спазват. Изследването на позициите на анкетираните спрямо спазването на книжовните граматични
правила в устната реч е обвързано с факта, че устната книжовна реч е полето, в което се появяват иновациите на всички езикови равнища, което
автоматично води до необходимостта от анализа им във връзка с преразглеждането на кодифицираната граматична норма. Това е и основанието в
анкетата да се включи Въпрос 10.:
10. Необходимо ли е според Вас да се спазват граматичните правила на
книжовния език и при устно общуване?
1. Необходимо е
 

2. Не е необходимо
3. Зависи от ситуацията
4. Не мога да преценя (не се чете)



От статистическа гледна точка този въпрос е качествен неподредим
признак резултат и многовариантен въпрос с избор на един от четири зададени отговора.
Хипотезата, която се проверява, е, че в общественото мнение превес
има нагласата, че писменият книжовен език е образецът, който трябва да
следва устната комуникация. За формирането на тази нагласа водещо значение има обучението в писмените книжовни норми в системата на задължителното образование, както и задължителното им прилагане в останалите сфери на официалното общуване. Допускането е, че немалка група респонденти ще изберат отговора, че спазването на правилата на книжовния
език зависи от ситуацията на общуване.
Отговорите на Въпрос 10. дават възможност да се съпоставят общественото мнение по този въпрос и позицията на езиковедите за ситуационната и социално-демографската обусловеност на спазването на книжовните норми в устната комуникация.
Повсеместно разпространеното мнение сред културните езикови общности (т.е. тези, които притежават обработена (стандартизирана) писмена
форма на своя език), че тъкмо писменият стандарт се възприема като
еталон за правилност, кара изследователите да изследват характеристиките на двете форми на езика. Както посочва Й. Вахек (Vachek 1967, цит. по
Vachek 2014: 86), този въпрос далеч не е само теоретичен, а има и важно
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практическо значение, което, бихме добавили ние, засяга пряко кодификаторската практика.
Като цяло отговорите на анкетираните на този въпрос потвърждават
наблюденията, че в обществата, които разполагат с писмена версия (вариант) на своя език, тази форма е много по-високо ценена от устната му версия и както отбелязва М. Халидей: „съществува своеобразна обратна връзка от писмената към устната версия най-вече заради престижа на писмената форма“ (Halliday 1990: 41).
Както личи от общото разпределение на отговорите на анкетираните
на Графика 17., основната част от хората споделят мнението за висока степен на задължителност на кодифицираните граматични норми в устната
реч (общо 69% от всички запитани), като само 16.7% смятат, че ситуацията на общуване е от значение.
Стремежът на носителите на езика да търсят обратна връзка с писмения език като еталон за допустимост и правилност, е породен и от начина
на усвояване на двете норми – устна и писмена. Докато устният език се
усвоява от индивида в детството по естествен път, неусетно (спонтанно),
писменият език е обект на целенасочено обучение в рамките на задължителното образование (и по-рядко по други пътища – в семейството или пък
самостоятелно). Формирането на представата за писмения книжовен език
като еталон за правилност е резултат от редица причини.
Основната причина според нас е от технологичен характер. Най-напред това е предоставената чрез писмеността (като средство за кодиране на
устната реч) възможност за записване на всичко изречено и превръщането
му в „продукт“ (по думите на М. Халидей), или, бихме добавили ние – в
документ, т.е. материален обект, съдържащ информация във фиксиран вид
и специално предназначен за нейното съхраняване и предаване във
времето и пространството. Както е добре известно, трансформацията на
устната реч в писмена чрез технологията на писмеността се съпровожда от
изработването на графичен код (напр. азбука) и на правила за преобразуването на акустичните сигнали (звуковете), възприемани слухово, в графични (буквите), възприемани зрително. Тези правила всъщност имат метаезиков характер, доколкото са основани на системни особености на съответния език, което е в основата на фиксирането им като постоянни и
повтарящи се. Така се постига унификация на писмената комуникация,
каквато устната притежава в значително по-малка степен. По този начин
възникването и развитието на писмеността се превръща в предпоставка за
възникването на кодификацията, която е по начало атрибут на писмената,
а не на устната реч. Както отбелязва М. Халидей, кодификацията има тази
особеност да предоставя готови за употреба единици (ready-made, i.e.
codified – вж. Halliday 1990: 29), но наред с това и правила, по които да
могат да се кодифицират единици, които още не са навлезли в употреба.
Така основните според нас причини, които карат културните езикови
общности да търсят опора в писмения език и да го възприемат като еталон
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Графика 17. Общо дялово разпределение в % на отговорите на анкетираните във
връзка с признака резултат необходимост от спазване на книжовните
граматични правила при устно общуване

за правилност, са, от една страна, документният характер на писмения
текст и от друга страна, кодификацията, която по същество е продукт на
писмения текст, средството за кодирането и декодирането му. Появата и
развитието на печатната технология прави възможна следващата стъпка за
развитието на книжовните езици, каквато е стандартизацията им. Тя
позволява стандартният език да се описва като идиом с „минимална
вариативност на формите при максимално разнообразие на функциите му“
(Leith 1983: 32).
Като последица от тези причини е и следващата – задължителността на
овладяването на писмения стандарт в системата на образованието. В рамките на този процес при обучението по език акцентът пада основно по
линия правилно / неправилно с оглед на всички езикови равнища (правоговор, правопис, граматика), като под етикета правилно попада всичко кодифицирано, или направено според кодификацията. Съответно в графата
неправилно попада всичко, което противоречи на кодификацията – в това
число и иновациите, които не са получили статут на стандартни независимо от това, че може да са със системен характер и да са широко разпространени в езиковата употреба.
Така усилията на училището за овладяването на писмения стандарт, не
на последно място, дават като резултат по-консервативно отношение на
езиковата общност към езиковите промени, чийто генезис е в устната реч,
която е първичната по отношение на естествения език. Стига се дотам, че
дори да са с „терапевтична“ функция (термин на Р. Якобсон), промените
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по правило се окачествяват от езиковата общност като деструктивни, като
проява на неграмотност, неуважение и дори предателство към езика – все
емоционални реакции, прояви на нагласите езикова лоялност в емоционалния ѝ аспект и осъзнаване на нормата (в писмения ѝ обработен вариант). Както У. Лабов казва: „никой не посреща иновациите в езика с аплодисменти“ (Labov 2001), като отбелязва, че макар да е естествено зрелите
хора с опит да приветстват новостите, никой не казва за иновациите в езика, че са по-добър начин за изразяване от този в детството му.
Не е странно при това, че тъкмо 4/5 от анкетираните, посочили, че учат
в момента, както и висшистите смятат, че писменият стандарт е еталон и
за устната реч.
Усилията на училището за овладяване на писмения стандарт (като
вторична знакова система) в областта на граматиката са насочени най-вече
там, където е налице несъответствие между устната книжовна практика
(узуса) и кодифицирания писмен език. Наблюденията ни сочат, че тези
усилия са правопоропорционални както на степента на разпространение на
иновацията (т.е. на нормативността ѝ ), така и на функционалността и на
системността ѝ. Системният характер на дадена иновация води до тоталното ѝ разпространение в устната реч както по хоризонтала (териториално), така и по вертикала (във всички обществени слоеве). Бихме посочили
още и това, че в условията на съвременната комуникация роля за установяването на иновациите имат и съвременните медии – радио и телевизия.
От тях отдавна вече не звучи само гласът на следващия стриктно стандарта водещ, в предаванията на живо звучат гласовете на представители на
езиковата общност от различни демографски групи и така в ефира стандартизирани единици свободно се конкурират с единици, неполучили
санкция чрез кодификацията.
Добра илюстрация в това отношение е например разколебаването на
кого-формите в употребата. То присъства сред всички демографски групи,
резултат е от системното реоганизиране на граматичната система, изразяващо се в продължаващ разпад на падежните окончания в рамките на
именната система на българския език, започнал още през среднобългарския период на езика ни и продължаващ до днес. В същото време обаче
кодификацията не отстъпва от действащата книжовна норма и задава задължителност на употребата на кого-формите в писмен текст, като точно и
ясно определя условията (синтактични и семантични), при които е необходимо пишещият да ги използва (вж. ОПР/OPR 2012: 28).
В същото време обаче натискът на устната книжовна реч води до още
по-силното осъзнаване на писмения стандарт като образец и подсилва еталонната символна функция на писмения език. Оказва се, че инструменталната (комуникативната) функция на стандарта влиза в конфликт със
символната му еталонна функция, доколкото кодификацията поддържа несистемни от синхронна гледна точка правила, т.е. факти на диахронията,
които противоречат на фактите от синхронията на езика.
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Причината да се дава предимство на диахронията пред синхронията в
определени пунктове от граматичния нормативен комплекс при кодификацията, според нас е преди всичко книжовната традиция. Както вече посочихме, книжовният език има ясно изразена кумулативна функция (която
също бихме могли да отнесем към символните му функции), доколкото
поддържа чрез кодификацията форми, които пазят връзката с предишни
състояния на езика. Отхвърлянето на остарели, т.е. несистемни от синхронна гледна точка граматични форми, както личи от данните, събрани с
анкетата, би се приело нееднозначно от езиковата общност, и по-скоро негативно – особено от по-образованите носители на езика, но и от онези
групи от езиковата общност, които заемат високо място в йерархията по
даден демографски признак (напр. по признаците трудова заетост и
жизнен стардарт).
Какъв е изходът за кодификацията?
Когато в рамките на описателния етап от процеса на кодификация (за
различните гледни точки за етапите на процеса вж. у Haugen 1972; Daneš
1987; Garvin 1993; Milroy et al. 1999) е установен системният характер на
дадена иновация и оценката ѝ според критериите, изведени в теорията (вж.
Daneš 1987), e положителна, идва ред на проучването на езиковите нагласи
и езиковото поведение на носителите на езика. Ако за субектите на кодификацията иновацията отговаря на критериите за системност, функционалност и нормативност, е необходимо представително проучване на
езиковите нагласи към нея. При доминираща неутрална нагласа на езиковата общност към иновацията е възможно допускането ѝ в писмения
стандарт най-напред като дублет, а след това и като основно (единствено)
средство.
Обикновено до момента промени в кодифицираната граматична норма
на българския книжовен език се предприемат по силата на оценката на
дадено езиково явление с консенсус на експертни мнения. Така например
въз основа на консенсус на експертни мнения, основаващи се на наблюдения върху устната книжовна практика, в първия академичен правописен
речник от 1983 г. беше кодифицирана дублетността при глаголните форми
на -вува-м и -ва-м (напр. команд-ува-м и команд-ва-м). В следващия Нов
правописен речник от 2002 г. въз основа на данни от корпус (т.е. данни, основани на техниката на контент анализа) кодификацията направи следващата стъпка, премахвайки дублетността в полза на по-новите и по-къси
форми на -ва-м (напр. командвам измести командувам, ползвам – ползувам, участвам – участвувам), без това решение да срещне каквато и да е
съпротива у езиковата общност като цяло.
Сега, когато интернет става основна медия за комуникация (писмена и
устна), натискът на устната реч върху писмения стандарт става все по-
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осезаем и това изисква още по-внимателно съобразяване на кодификацията с реалната устна книжовна норма, за да се поддържа гъвкавата стабилност на стандарта. Целта на кодификацията е да не се допуска вариантност
(т.е. конкуренция между кодифициран и некодифициран вариант), водеща
до разколебаване на писмената норма и заплашваща да подкопае
доверието в самата кодификация.
Разпределението на отговорите на анкетираните по демографски променливи при коментирания въпрос дали е необходимо да се спазват граматичните правила при устно общуване, отчита статистически значима
връзка при осем демографски променливи. Тук ще се спрем върху влиянието на трите фактора с най-висока статистическа значимост: трудова
активност, жизнен стандарт (и двата фактора с умерена по сила връзка)
и образование (фактор със средна по сила връзка).
Прави впечатление, че две категории респонденти при признака фактор трудова активност регистрират сходни мнения при избора на крайните отговори в скалата: необходимо е и не е необходимо. Това са работещите на пълна заетост и учещите. Сред тези категории е най-нисък делът на поддръжниците на мнението, че не е необходимо спазване на книжовните граматични правила в устната реч – съответно едва 3.2% в средите на учещите и 7.6% при работещите на пълна заетост. Обяснението е, че
тези демографски групи са най-активните по отношение на използването
на писмения стандарт, което означава, че влизат по-често в ситуации на
официално писмено общуване от останалите групи респонденти, обособени по признака фактор трудова активност. Мненията на посочените две
групи анкетирани дават основание да се предположи, че на тях по-често от
останалите им се налага да актуализират кодифицираните граматични норми и при устното официално общуване. Най-ниският дял на избралите отговора не е необходимо в средите на учещите е повлиян според нас и от
академичната среда, която оказва натиск в посока на спазването на кодифицираните граматични норми.
При учещите обаче е налице отчитане в най-висока степен и на фактора зависимост от ситуацията на общуване при спазването на книжовните граматични норми. Над 1/5 от тези анкетирани го избират като отговор на посочения въпрос. Този факт ни дава основание да твърдим, че тези
респонденти по-ясно от останалите осъзнават, че при устна комуникация
редовно превключват от официално на неофициално общуване. На другия
полюс според данните са пенсионерите, за които ситуацията на общуване
е най-слабо значима с оглед на спазването на книжовните граматични норми в устната реч. Най-ниският дял на избиралите отговора зависи от ситуацията в тази група (12.7%) е повлиял според нас и за по-честото избиране на отговора необходимо е от представителите на тази демографска
група.
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Графика 18. Дялово разпределение в % на отговорите на респондентите при
признака резултат съобразяване на устната реч с писмената според признака
фактор трудова активност

Графика 19. Дялово разпределение в % на отговорите на респондентите при
признака резултат съобразяване на устната реч с писмената според признака
фактор жизнен стандарт

Разпределението на отговорите според фактора признак жизнен стандарт сочи, че самоопределилите се като живеещи в мизерия смятат в найвисока степен измежду останалите респонденти, че не е необходимо да се
спазват книжовните граматични норми при устно общуване. Придържането към подобно мнението би могло да се тълкува като последица от това,
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че хората от тази демографска група по-рядко от другите групи, обособени
по признака фактор жизнен стандарт, са в ситуации на официално устно
общуване. Заслужава да се отбележи също и че в тази група са и наймногото избрали отговора „Не мога да преценя“, показател за изразяваната
от тях неутрална нагласа по анализирания проблем. Това говори, че тази
група респонденти най-слабо познават кодифицираните граматични
норми, задължителни за официалното общуване. Би могло да се обобщи,
че предпочитането на коментираните два отговора от респондентите с найнисък жизнен стандарт е показателно, че ниският материален статус се
оказва в корелация с отношението към стандарта.
Както личи от Графика 20., отговорът „Необходимо е“ преобладава във
всички демографски групи, обособени по признака фактор образование (с
най-висок дял при висшистите и най-нисък – при респондентите с пониско от основното образование). Дяловото разпределение на отговорите
според признака фактор образование обаче ясно показва два факта: а) с
нарастване на образованието нараства и споделянето на мнението за
висока степен на задължителност на кодифицираните граматични норми в
устната реч; б) с намаляване на образованието расте делът на мнението, че
не е необходимо устната реч да се съобразява с книжовните граматични
правила. Този резултат според нас е категорично свидетелство за ролята
на обучението по български език и на образованието като цяло за
поддържането на кодифицираните норми в устното общуване.

Графика 20. Дялово разпределение в % на отговорите на респондентите при
признака резултат съобразяване на устната реч с писмената според признака
фактор образование

Що се отнася до обучението по български език, неговият основен акцент е тъкмо при овладяването на кодифицираните граматични норми, при
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които е налице разминаване с устната книжовна практика. Това води до
по-висока степен на осъзнаване на книжовната норма като еталон за правилност и до поддържане на референтната символна функция на книжовния език. Оттук следва и преобладаването като цяло сред анкетираните на
мнението, че е необходимо съобразяване на устната реч с писмените, т.е. с
кодифицираните правила.
Все пак обаче би трябвало да направим и една уговорка. Под етикета
граматични правила (норми) анкетираните вероятно поставят всички
онези характеристики на книжовния език, които асоциират с правилността
на различните езикови равнища (вкл. за правоговор), което според нас ги
прави по-рестриктивни като цяло.
4.1.6. Йерархизиране на нормите по степен на важност според
респондентите
В нашето виждане осъзнаването на задължителността на книжовните
норми е свързано с осмислянето на важността им. Във връзка с това Въпрос 11. в анкетата предлага на респондентите да посочат важни според тях
граматични правила. От статистическа гледна точка въпросът е качествен
признак резултат от формàта със свободен отговор.
Хипотезата ни е, че под етикета „граматика“ ще попадат и други правила, а не само граматични според лингвистичната им квалификация. Очакваме още, че респондентите ще посочват норми, които са оставили следа в
съзнанието им, т.е. смятат за важни по някаква причина: било защото са ги
затруднявали в училище, било защото са ги овладели, макар да е било
предизвикателство за тях. Затова предполагаме, че относително често като
важно ще се посочва правилото за писане на пълен и кратък член, доколкото то е най-коментираното правило от последните 70 години след последната правописна реформа от 1945 г., в която е уговорено специално.
Чрез Въпрос 11. научният екип се стреми да провери а) кои правила на
езика са най-активни в съзнанието на респондентите, б) дали те правят
разлика между правописни правила и граматични правила, в) дали се
посочват правила, отнасящи се единствено до писмения език, или и
такива, които да съотнасят с устната реч.
11. За кои от важните граматични правила се сещате? Моля, избройте
няколко правила, за които се сещате:
(Моля, посочете в свободна форма, възможни са до 5 отговора)

От отговорите на респондентите може да се извлече информация в няколко посоки. На първо място, способността им да идентифицират правила на книжовния език, говори според нас за представеността на езиковата
нагласа гордост, индикатор за престижната символна функция на книжовния език. От друга страна, посочените отговори могат да дадат представа доколко образованието по български език е формирало трайни зна88
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ния за езика. От трета – което е по-важно за целите на проекта, отговорите
помагат да се извлекат правилата, които се определят от езиковата
общност като важни, и в този смисъл бихме могли да предполагаме, че
задължителността им е извън всякакво съмнение за анкетираните.
От обработката на отговорите личи, че анкетираните са посочили общо
52 правила от най-разнообразен характер. Тук са взети предвид всички
правила, които са посочвани поне от 1% от анкетираните (т.е. поне от 10
души при извадка от 1000), за да бъде картината максимално пълна. На
Графика 21. са представени всичките 16 правила, избирани поне от 1%
анкетирани (т.е. от поне 10 от общо 1000 души).
Ако обаче вземем предвид статистическата грешка на изследването
(3%), има смисъл да анализираме само отговорите, чийто дял надхвърля
тази грешка.

Графика 21. Дялово разпределение в % на отговорите на респондентите според
признака резултат спонтанно посочване на важни граматични правила

И така, над 1/3 от анкетираните проявяват неутрална езикова нагласа
за важността на граматичните правила, доколкото заявяват, че не могат да
посочат нито едно такова правило, макар обучението по български език
още от първи клас та чак до края на средното образование да е съсредоточено върху усвояването и прилагането на чисто правописни и правописно-граматични правила. Преди да разгледаме разпределението по признаци фактори на този отговор, едва ли може да направим някакви по-конкретни изводи (вж. по-нататък).
Данните потвърждават очакването ни, че правилото за пълен и кратък
член е най-разпознаваемата норма в рамките на днешната българска езикова общност. Посочена е като важно граматично правило от 36.8% от анкетираните. Следват правилата за пунктуация – посочени са като важни от
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над ¼ от анкетираните, и за писане на главна и малка буква – посочени от
13.5% от респондентите.
Още две правила са над прага на статистическата грешка – правилото
за учтивата форма (посочено от 5.8% респонденти) и правилото за променливо я (посочено от 3.7% анкетирани).
Най-напред ще разгледаме трите правила, посочвани най-често. Ако се
опитаме да намерим общ признак, под който да ги подведем, ще видим, че
всъщност става въпрос за правила от чисто графичен порядък, т.е. метаезикови правила без изход в устната реч. Всички тези правила нямат пряка
връзка към транспонирането на устната реч в писмена. Те, погледнато
строго, са правила, които осигуряват защита на смисъла на писмения текст
чрез графично означаване на опозиции в езика, които в устната реч нямат
изразители. За разлика от писмения език устната реч не притежава средства за изразяване на опозициите подлог – не-подлог при имената (а само при
личните местоимения), собствено име – нарицателно име, както и средства за изразяване на редица пара- и хипотактични отношения в изречението, което писменият език прави чрез пунктуацията.
Поставянето от респондентите на първите три места на писмени правила на книжовния език позволява да направим най-напред извода, че идеята за граматика в съзнанието им корелира с писмения книжовен език и е
близо до класическото разбиране за граматиката като изкуство на буквите
(от гр. γραμματικὴ τέχνη‘). Причините за подобно възприемане на граматиката според нас са същите, които карат респондентите да йерархизират
отчетливо писмената и устната реч в полза на първата. Това са еталонната
символна функция на книжовния език, най-видима в писмената му форма
поради по-високата степен на задължителност на писмените правила в
публичната комуникация и документния характер на писмения текст, осмислен още в древността в латинската максима: Verba volant, scripta manent.
Отговор на въпроса защо респондентите идентифицират най-често тези правила, може да даде сравнението на данните за посочване на правилото за пълен и кратък член и правилата за главни и малки букви с отговорите съответно на Въпрос 16.1. Въпрос 16.9. от анкетата, които изследват в каква степен същите две правила затрудняват анкетираните при писане според самооценката им.
64.5% от анкетираните са посочили, че правилото за писане на пълен и
кратък член не ги затруднява особено при писане, а 73.5% – че същото
важи и за правилото за писане на главни и малки букви в съставни собствени имена. Т.е. оказва се, че причината за спонтанното йерархизиране от
респондентите на тези две правила в първата тройка на най-важните книжовни правила не е, че са смятани за важни, защото езиковата общност ги
квалифицира като трудни. По-скоро обяснението според нас е, че тези правила в разбирането на анкетираните са своеобразен праг за грамотност, т.е.
владеенето им е основание за включване в клуба на грамотните. Самото
им идентифициране (което, разбира се, е различно от спазването им) го90
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вори, както вече посочихме, за споделянето на езиковата нагласата гордост.
Симптоматично за днешната кодификаторска практика е, че при спонтанното посочване на граматични правила респондентите са посочили и
всичките девет правила, обект на детайлно изследване в настоящия проект.
Както вече споменахме, две от тези правила – за писане на пълен и
кратък член и за употреба на главни и малки букви, са в челната тройка
правила, посочвани от анкетираните като важни граматични правила.
Въз основа на данните можем да кажем още, че три от останалите
правила: за учтивата форма (посочено от 5.8%), за променливо Я (посочено от 3.7%) и за бройната форма (посочено от едва 1.7%) – са идентифицирани като важни, но от ограничен дял от анкетираните.
Две от правилата, обект на изследване в анкетата: за употреба на когоформите и на формите свой (си) / негов (му), се покриват от по-общия
отговор „Употреба на местоименията“ (посочен от 1.1%). За него бихме
могли да предполагаме, че най-вероятно се отнася в най-голяма степен
точно за тези категории местоимения, доколкото правилата за употребата
им са обект и на обучение в средното училище, и на оценяване на владеенето им на държавния зрелостен изпит.
Действието на правилата за учтивата и бройната форма, за кого- и
свой-формите, както и за променливо Я в мн. ч. на миналите причастия в
писмените книжовни текстове днес се подкопава сериозно от устната реч.
То е резултат от реорганизиране и преструктуриране на книжовната граматична система на днешния български книжовен език. В коментираните
случаи се изразява, най-общо казано, в елиминиране на морфологичното
(формалното) сигнализиране на различни по своя характер езикови опозиции (синтактични и семантични). Такива опозиции са лице – не-лице
(при кого-формите и бройната форма), подлог – не-подлог (при кого-формите и свой (си) – негов (му) (вж. по-подробно тук, в частта „Типология на
граматичните норми с отклонения в писмената книжовна практика“).
Тъкмо наблюдаваните процеси в устната книжовна реч са причина
образованието и кодификацията да обръщат специално внимание и да
настояват за овладяването на кодифицираната норма в коментираните погоре пунктове.
Това са и причините според нас правилата, които отразяват конфликта
между кодификацията и нормите в динамика, да бъдат идентифицирани
най-често от респондентите като важни, т.е. като задължителни.
В много слаба степен са идентифицирани като важни две от правилата,
към които е насочен изследователският интерес на екипа по проекта – правилото за употреба на деепричастието и правилото за т.нар. „мекане“. Правилото за деепричастието, идентифицирано от анкетираните като „правило за съгласуване на деепричастията“, е посочено от 0.6% (т.е. от едва 6
души от общо 1000), а правилото за употреба на глаголните окончания -м/91
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ме, дефинирано като „-м и -ме в глаголите“ в отговорите на анкетата, е
идентифицирано от едва 0.5% (т.е. от 5 души от общо 1000).
Не е трудно да обясним защо т.нар. мекане не е намерило място сред
важните правила според анкетираните. Както ще видим в по-нататъшните
анализи (в следващата 5. част на тази монография), то не затруднява респондентите (нито според самооценката им, нито при създаване на писмен
тект). Това правило не предизвиква колебания, поради което не се смята за
важно. Оказва се, че тези, които „мекат“, когато говорят, се придържат стриктно към кодифицираното правило за раграничаване на -м/-ме, когато пишат.
Малко по-различна е причината според нас защо употребата на деепричастието не е намерила място сред важните правила на българския
книжовен език. Макар нормата за употребата на деепричастието да е доста
усложнена, доколкото кодификацията за употребата ѝ описва редица рестрикции, изучаването на деепричастието и особеностите му заема доста ограничено място в обучението по български език. Причината изучаването
му да се неглижира в обучението според нас е в това, че то е неизменяема
форма, правописът му не представлява особен проблем, а на употребата
му днешната кодификация доскоро приписваше „книжност“ (т.е. ограниченост – регистрова, а оттам и количествена).
По-нататък представяме разпределението на отговора „Не мога да посоча важни граматични правила“, който интерпретираме като неутрална
езикова нагласа, във връзка с четири важни демографски променливи (признаци фактори): образователна активност (уча/не уча в момента), образование, трудова активност и материален статус.

Графика 22. Дялово разпределение в % на отговорите на респондентите
според признака резултат спонтанно посочване на важни граматични правила и
признака фактор образователна активност
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Признакът фактор образователна активност се оказва ключов за
избора на коментирания отговор. От Графика 22. личи, че едва по-малко
от 1/10 от отговорилите, че учат, не могат да посочат нито едно книжовно
правило. В същото време трите, най-често идентифицирани като цяло важни правила, са посочвани с по-висока степен на важност от тази категория
респонденти за сметка на редица други правила, които не се идентифицират като важни, доколкото най-вероятно се възприемат от групата на учещите респонденти като елементарни и рутинни. Този факт дава основание
да твърдим, че тъкмо обучението по български език изгражда у носителите
на езика представа за йерархия на езиковите правила (т.е. норми). Тази йерархия по правило не съответства на йерархията между елементите на езиковата система.
Графика 23. дава нагледна представа за избора на отговора „Не мога да
посоча важни граматични правила“ според образованието на респондентите. Личи, че с намаляването на образователния статус расте изборът на коментирания отговор. Отчетливо изразената обратна зависимост при неутралната езикова нагласа във връзка с демографските характеристики образователна активност и образователен статус на респондентите дава основания да заключим, че познаването на граматични правила и посочването им се влияе силно от активното използване на писмения език. Бихме
могли да твърдим, че осмислянето на важността на правилата е пряко
свързано с необходимостта от създаване на писмени текстове в учебна и
работна среда, която, може да се предположи, е изразена най-силно сред
учещите и висшистите. При идентифицирането на отделните правила найвисок като цяло се оказва делът на висшистите. Способността на тази група да идентифицира книжовни правила, означава осъзнаване на задължителността им, а оттам и мотивация за спазването им.

Графика 23. Дялово разпределение в % на отговора на респондентите не мога да
посоча важни граматични правила при признака резултат спонтанно посочване
на важни граматични правила и признака фактор образование на респондента
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Това наблюдение се подкрепя и при сравнение на трудовата активност с посочването на важни според респондентите правила. Най-нисък е
делът на споделилите, че не могат да посочат важни правила, сред работещите на пълна заетост (28.8%), а най-висок – сред трудово неактивните –
безработни (61.8%), домакини (46.7%) и пенсионери (45.8%).
Материалният статус също се оказва значим признак фактор във връзка със спонтанното посочване на книжовни правила. С намаляването на
материалния статус расте делът на респондентите, които не могат да идентифицират важни правила на езика (от 17% при заявилите, че живеят без
лишения, до 100% при посочилите, че живеят в мизерия).
Като цяло анализът на отговорите на Въпрос 11. от анкетата дава основания да заключим, че спонтанното идентифициране на важни книжовни правила корелира с представеността на езиковата нагласа гордост и е
обвързано с представата на анкетираните за онези правила, които дават облика на грамотния българин. Посочването на правилата е повлияно силно
от кодификацията във връзка с третия ѝ етап – разпространение на кодифицираната норма в кодификационните документи и чрез посредничеството на училищното образование. Важността и задължителността на правилата в писмената практика се влияе от степента, в която едно или друго
правило присъства в кодификационните документи: речници, граматики,
справочници за езикова употреба, както и в учебниците по български език
(в по-широк смисъл).
4.1.7. Отношение на анкетираните към държавната регулация на
езиковата сфера
Отношение към задължителния характер на книжовните норми имат и
отговорите на твърдението във Въпрос 21.3.: Езикът трябва да се променя
по естествен път, а не чрез държавни регулации. Въпросът е качествен
признак резултат от вида многовариантен въпрос с избор на един отговор. С отговорите на твърдението във въпроса се проверява хипотезата за
преобладаване на мнението, че книжовният език трябва да се регулира
чрез държавна намеса.
Половината анкетирани обаче изразяват съгласие, че езикът трябва да
се променя по естествен път, а не чрез държавни регулации (вж. Графика
24.). Останалата половина се разпределя почти по равно между отговорите
не съм съгласен и не мога да преценя.
От отговорите като цяло личи, че вероятно анкетираните разбират под
държавна регулация стриктно законово уреждане на езиковата сфера и не
причисляват процесите на кодификация към държавната регулация в областта на езика. Всъщност обаче, бидейки от академичен тип, кодификацията на книжовния език в България има строго задължителен характер в
официалната сфера и е важен елемент от езиковата политика. Т.е. тя представлява форма на държавна регулация. Към това е необходимо да доба94
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вим и специалните текстове, засягащи употребата на българския език в качеството му на официален в редица законови и подзаконови актове, уреждащи отношенията в най-различни обществени сфери.

Графика 24. Дялово разпределение в % на анкетираните според признака резултат
езикът трябва да се променя по естествен път, а не чрез държавни регулации

Разпределението на отговорите като цяло обаче би могло да даде надеждна обратна връзка за настроенията на езиковата общност във връзка с
нарочно уреждане на езиковата сфера със специален закон – а те, както се
вижда от отговорите, са повече отрицателни отколкото положителни.
Тъй като общата картина не дава детайлна представа за мнението на
респондентите във връзка с демографските променливи (признаците фактори), по-нататък ще разгледаме онези фактори, при които се наблюдават
значими връзки с отговорите на изследвания въпрос. Наред с образованието, което се оказва структуроопределящо за отговорите на всички въпроси, отнасящи се до книжовния език в допитването, другите два демографски фактора, оказали се значими за отговорите на коментирания въпрос, са жизнен стандарт и етническа принадлежност (според самоопределението на анкетираните).
Интерес в Графика 25., представяща разпределението на отговорите на
респондентите според образованието им, представлява отговорът не съм
съгласен. С нарастване на образованието на респондентите се вижда нарастване на поддръжниците на мнението, че езиковите промени подлежат
на държавни регулации, което означава, че образованите респонденти добре разбират необходимостта от нормиране на езиковата сфера като важна
предпоставка за успешното функциониране на всички сфери на обществения и стопанския живот.
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Графика 25. Дялово разпределение в % на анкетираните според признака фактор
образование и признака резултат езикът трябва да се променя по естествен път,
а не чрез държавни регулации

Както и при повечето останали други въпроси, и на този въпрос ниско
образованите предпочитат отговора не мога да преценя като израз на
неутралната им езикова нагласа, показател за пасивност и отчужденост от
въпросите на книжовния български език. Ако се опитаме да направим профил на респондентите, сред които доминираща се оказва неутралната езикова нагласа спрямо държавната регулация в езиковата сфера, ще видим,
че тази нагласа е определяща освен за групите на слабообразованите и за
групите на хората, заявили, че живеят в мизерия (85.7) и с големи лишения
(47%) (според фактора жизнен стандарт), така и за всички групи респонденти, самоопределили се от небългарски етнос.
С активна позиция по този въпрос по оста съгласен – несъгласен са респондентите с висше и средно образование, заявилите, че живеят без лишения и богато, както и самоопределилите се като българи.
4.1.8. Обобщение на мненията на анкетираните във връзка със задължителността на писмените норми на българския език
Изследвахме кръг от въпроси в национално представително проучване
на езиковите нагласи на българските граждани, за да установим степента
на задължителност на писмените книжовни норми с поредица от въпроси
качествени признаци резултати от формàта с избираем отговор и един
въпрос от формàта със свободен отговор. Общата ни хипотеза за изследвания тематичен кръг въпроси е, че според мненията на респондентите
днешният български книжовен език се отличава с висока степен на задължителност на кодифицираните норми.
4.1.8.1. Резултатите от отговорите на изследваните дотук седем въпроса от анкетата дават основания да обобщим, че изследователската ни хи96
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потеза като цяло се потвърждава. Писмените книжовни норми са с висока
степен на задължителност в съзнанието на българската езикова общност.
Анкетираните отдават важно значение на познаването на писмените книжовни норми, сравнително рядко обаче си позволяват да коригират писмената практика да другите. Това наблюдение ни дава основание да обособим следната опозиция, валидна за мнението на анкетираните по отношение на спазването на писмените правила: висока самовзискателност –
сравнително висока степен на търпимост към чуждите грешки.
За участниците в анкетата книжовният език е инструмент, който найпълноценно осигурява общуването в работна среда. С малки изключения
(в групите на най-младите и на посочилите, че учат в момента на изследването) преобладаващо е мнението, че граматичните правила са задължителни без оглед на ситуацията на общуване. Анкетираните отчитат разликите между устната и писмената реч, като преобладаващата част от хората
смятат, че устната реч трябва да се съобразява с писмената, а не обратно,
което е обусловено от двете основни характеристики на писмената реч
(документалност и кодифицираност). Кирилицата е с господстваща позиция в
българското графично пространство според мнението на анкетираните. Те
допускат силно ограничено заместване на кирилицата с други графични
системи и елементи от тях (само в рамките на неформалното общуване –
основно в чатовете). Категорично изразеното позитивно отношение към
официалния графичен код – кирилицата, е отражение на високата степен
на представеност на три езикови нагласи – езикова лоялност (в емоционалния и прагматичния ѝ аспект), осъзнаване на нормата и желание за
участие.
4.1.8.2. Тези резултати ни дават основание да направим изводи за обхвата на днешната кодификация. Налице е определно позитивно отношение към писмената книжовна норма. То намира израз в представеността
най-вече на две езикови нагласи – осъзнаване на нормата и гордост.
4.1.8.3. Отчитането на високата степен на задължителност на писмените правила у носителите на езика изисква много внимателен подход при
вземане на решения по отношение на иновациите в граматичната норма.
Всеки един случай трябва да се оценява поотделно не само от системна
(вътрешноезикова) гледна точка, но и във връзка с езиковите нагласи на
българската езикова общност. От особена важност е отчитането на нагласите на определени демографски групи, които според резултатите от изследването имат активно отношение към въпросите на книжовния български език. Към тях спадат групите на високообразованите, на учещите, на
работещите на пълна заетост, на респондентите от възрастовите групи
между 18 – 29 г. и 30 – 39 г.
4.1.8.4. В същото време у анкетираните е налице висока степен на
чувствителност спрямо държавната регулация на езиковата сфера. Повечето от тях, които са изразили ясна позиция по въпроса, застъпват мнението,
че езикът трябва да се променя по естествен път, а не чрез държавни ре97
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гулации. Това мнение е в съответствие с научната представа за езика като
система в динамично равновесие (валидно за устната реч). В същото време
обаче респондентите не си дават сметка, че кодифицираният писмен език,
към който издават толкова силна привързаност, всъщност е обект на държавна регулация. Основен инструмент на тази регулация е кодификацията
на книжовните норми, която е от академичен тип, има задължителен характер за официалното писмено общуване и се осъществява от натоварен
от държавата кодифициращ орган (ИБЕ на БАН).
4.1.8.5. Застъпването на двете конфликтни гледни точки, преобладаващи в мненията на респондентите като цяло – при отговорите на Въпрос
21.3 (против държавната регулация в езиковата сфера), от една страна, и
на Въпрос 10 (за необходимост от спазване на граматичните правила и в
устната реч) – от друга, са достатъчно показателни за комплексността на
проблематиката, свързана с кодификаторската практика, както и за необходимостта от проучването на езиковите нагласи във връзка със запазването или промяната на действието на сега действащата кодификация.
4.2. Оценки на анкетираните за качествата на сегашната кодификация
Вторият кръг въпроси в анкетата, имащи пряко отношение към сегашната кодификация, изследва качествата ѝ според мненията на респондентите с цел да се извлече информация:
- намират ли днешния книжовен език за прекалено сложен и трябва ли
той да бъде опростен;
- смятат ли сегашната кодификация за ретроспективна;
- сложен ли е според тях метаезикът на правилата;
- необходимо ли е разликата между устната и писмената реч да се намали;
- каква да е посоката на нивелацията между устната и писмената реч;
- затруднява ли ги и в каква степен спазването на определени писмени
норми.
4.2.1. Сложен ли е днешният книжовен език и трябва ли според
респондентите да бъде опростен (демократизиран)
Този проблем има по-общо отношение към кодификацията, но той засяга сериозния въпрос за мнението на респондентите за евентуални промени в кодификацията на днешния книжовен език. Предприемането на
промени в писмените правила трябва да е обосновано научно – при отчитане както на собствено езикови критерии, от една страна, така и при отчитане на факта, че книжовният език има конвенционален характер. Ясно е,
че промени от какъвто и да е характер са възможни единствено чрез акта
на кодификация. Рецепцията на тези промени зависи пряко от отношението на езиковата общност към тях, което намира израз в езиковите нагласи.
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Твърдението във Въпрос 21.7. Книжовният език е прекалено сложен,
трябва да бъде опростен неслучайно е формулиран по начин, по който
обичайно се говори за езика в публичното пространство. Целта на формулировката му е да предизвика активно отношение към въпросите на книжовния език като цяло, за да се получи обратна връзка за настроенията на
носителите на езика. Необходимо е да отбележим също, че впечатление за
сложност на книжовния език може да се породи у носителите на езика по
няколко линии.
От една страна, то може да е последица от наличието в кодифицираната норма на трудни за прилагане правила. Както сочи практиката на Службата за езикови справки в ИБЕ на БАН, такива е част от правилата за слято, полуслято и разделно писане, от правилата за пунктуация, както и при
правилата за писане на главни и малки букви в съставни собствени имена.
Изброените тук пунктове на сега действащия нормативен комплекс създават трудности според нас най-вече поради факта, че става въпрос за писмени правила с метаезиков характер. От друга страна, представа за трудност могат да създадат и правила, при които е налице непълно или противоречиво описание на условията за употреба на едно или друго средство.
От трета страна, трудни могат да се окажат и правила, при формулирането
на които е използван усложнен метаезик. Накрая, но не на последно място,
трудни могат да бъдат и кодифицираните правила, върху които устната
книжовна реч оказва все по-голям натиск.
В случая обаче не ни интересува от какви точно причини е породена
представата за сложност на книжовния език, а най-вече каква е представеността на коментираната характеристика на книжовния език в представите на езиковата общност според количествени и качествени параметри.
Посоченото по-горе твърдение във Въпрос 21.7. Книжовният език е
прекалено сложен, трябва да бъде опростен, както и останалите шест
твърдения в този въпрос е качествен признак резултат (т.е. отделна променлива). Въпросът е многовариантен с посочване на един отговор измежду три (съгласен – несъгласен – без мнение). Хипотезата ни е, че в обществото преобладава мнението за адекватност на сега действащата кодификация, т.е. сред респондентите като цяло ще преобладава отхвърляне на
твърдението във въпроса. Отговорите на въпроса корелират с представеността на нагласата езикова лоялност, както в прагматичния ѝ, така и в
емоционалния ѝ аспект.
Най-напред ще анализираме общата дялова представеност на отговорите на респондентите на твърдението във Въпрос 21.7.
Общото разпределение на отговорите показва, че сред анкетираните
преобладава несъгласието с предложеното във въпроса твърдение, т.е. повече от половината респонденти имат положителна нагласа към действащата кодификация, тъй като не смятат днешния български книжовен език
за прекалено сложен. Останалата част от респондентите се поделя поравно.
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Близо ¼ изразяват мнение в посока на промени към „опростяване“ на книжовния език, докато другата ¼ от анкетираните са с неутрална езикова нагласа и не могат да преценят кое от твърденията да изберат.

Графика 26. Общо дялово разпределение в % при признака резултат
книжовният език е прекалено сложен, трябва да бъде опростен

Обработката на данните показва, че осем демографски характеристики
(признаци фактори) влияят върху отговорите на анкетираните. Сред тях
най-значими са жизненият стандарт, образованието, етническата принадлежност, трудовата активност.
Най-напред ще разгледаме профила на респондентите без мнение (т.е.
на заявилите чрез избора си неутрална езикова нагласа) във връзка със
сложността на книжовния ни език днес по отношение на статистически
значимите признаци фактори: жизнен стандарт, образование и етнос на
респондентите.
Според признака фактор жизнен стандарт най-често с неутрална езикова нагласа са хора, заявили, че живеят в мизерия, както и почти половината от тези, посочили, че живеят в големи лишения. Според признака
фактор образование най-често без мнение са хора с образование, по-ниско
от основното, а според признака фактор етнос – посочилите, че са от друг
етнос (т.е. не-българи, не-турци, не-роми), както и ромите.
Не е трудно при това да се направи изводът, че категориите респонденти,
обособени по трите демографски характеристики, проявяват неутрална езикова
нагласа спрямо сложността на книжовните правила най-вероятно защото не ги
познават добре, за да се произнасят за тях. (вж. графики 27., 28. и 29.).
Изборът на отговора не съм съгласен означава, че за определени демографски категории носители на официалния език (т.е. на българския книжовен език) спазването на книжовните правила не представлява проблем,
поради което те не отчитат необходимост от промени в сега действащия
нормативен комплекс. Мнението на тези респонденти свидетелства не са100
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мо за положителна езикова нагласа към книжовния ни език, а и за проявата на езиковата нагласа лоялност. За тези респонденти книжовният ни
език е преди всичко културно наследство, „съкровищница“, побрала в себе
си свидетелствата за материалния и духовен живот на общността.

Графика 27. Дялово разпределение в % на признака резултат книжовният език е
прекалено сложен, трябва да бъде опростен според признака фактор
жизнен стандарт

Графика 28. Дялово разпределение в % на признака резултат книжовният език е
прекалено сложен, трябва да бъде опростен според признака фактор образование
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Графика 29. Дялово разпределение в % на признака резултат книжовният език е
прекалено сложен, трябва да бъде опростен според признака фактор етнос

Обобщеният профил на тази категория респонденти е следният. Според фактора образование нагласата езикова лоялност е най-силно изразена
при висшистите (75.5% от тях отхвърлят, че книжовният език е прекалено
сложен). Според фактора жизнен стандарт нагласата езикова лоялност е
застъпена най-вече сред хората, споделили, че живеят без и с известни
лишения (съответно 68% и 58.9% не смятат книжовния език за прекалено
сложен). Според фактора етнос комплексният характер на книжовния
език се възприема позитивно най-вече от представителите на българския
етнос (56.3%).
За тези категории респонденти можем да предположим, че са носителите на езика, заемащи стабилни позиции в социалната йерархия, че владеят стандарта във висока степен, поради което не смятат, че сегашната
кодификация е пречка пред овладяването на писмените правила и прилагането им в писмената практика. Тъкмо тези категории респонденти биха
се оказали противници на евентуални промени независимо че вероятно
част от тях изпитват колебания при прилагането на определени правила –
било поради неособено прецизна кодификация в някои пунктове, било поради това, че правилата влизат в конфликт с устната книжовна практика,
било дори поради това, че самите респонденти нарушават някои правила,
без да го осъзнават. За тях можем да твърдим още, че те са естествените
носители на стандарта, което им дава определени социални предимства
пред останалите, които те искат да запазят.
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Изборът на отговора „Съгласен съм“, който издава отрицателна нагласа към сегашното състояние на книжоните норми (и респективно към
кодификацията) според трите демографски променливи, при които е налице значима статистическа връзка с отговорите на разглеждания въпрос,
показва следното разпределение. Отговорът (онагледен на графики 22–24)
е преобладаващ: в групите на хората с основно и средно образование (според признака фактор образование); в групата на посочилите, че живеят
богато (според признака фактор жизнен стандарт); в групата на анкетираните, посочили, че са от турски етнос (според признака фактор етнос).
Възниква въпросът защо е така. Защо богатите, хората с основно и
средно образование, както и самоопределилите се като турци са категориите респонденти, посочващи по-често от останалите категории анкетирани, че книжовният български език е прекалено сложен и се нуждае от
промени в посока на опростяването му?
Би могло да се предположи за заявилите, че са богати, че в тяхното
виждане е необходимо езикът да се опрости в посока на ефикасността на
комуникацията, но заедно с това може да се допусне, че в днешното българско общество смятащите се за богати не са непременно и най-образованите, т.е. познаващите най-добре писмените норми на българския книжовен език днес. За хората, заявили, че са от турски етнос, изискването за
опростяване на езика (т.е. на правилата му) най-вероятно е продиктувано
от това, че голяма част от тях са мотивирани да овладеят правилата и затова искат кодификацията да способства в тази посока. Основание за този
извод намираме и в резултатите на представителите на тази етническа група на езиковия тест, проведен във втората част на анкетата. Същото може
да се предположи и за хората с основно и средно образование. В подкрепа
на това предположение говори и фактът, че в групата на хората с по-ниско
от основното образование едва 1/10 изискват опростяване на правилата,
т.е. тези респонденти едва ли ги познават в детайли, за да изискват промяната им. Едновременно с това обаче може да се твърди, че нискообразованите очевидно нямат мотивация да овладяват стандарта, свидетелство
за което е и отчетливо изразената в тази демографска група неутрална езикова нагласа спрямо наложителността от промени в книжовния език.
Ясно изразеното изискване на посочените демографски групи за демократизиране на книжовния език в по-висока степен говори като цяло за
стремеж към овладяване на правилата му. Цел, пречка пред която за тях е
най-вероятно усложненият в някои пунктове нормативен комплекс на
днешния ни книжовен език.
Застъпването на мнението за промени в посока на „опростяване“, т.е.
демократизиране на книжовния ни език е израз на стремежа у тези категории анкетирани владеенето книжовноезиковите правила да не бъде приви-
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легия единствено на висшистите, защото са високо образовани, нито пък
само на българите, които са облагодетелствани по рождение, доколкото
писменият кодифициран език е форма на родния им език.
Важно е да се види и разпределението на отговорите според признака
фактор възраст от гледна точка на перспективите пред кодификацията.

Графика 30. Дялово разпределение в % на признака резултат книжовният език е
прекалено сложен, трябва да бъде опростен според признака фактор възраст

Гласът на най-младите спрямо състоянието комплексност на днешния
български книжовен език и на кодификацията му е донякъде критичен.
Макар отхвърлянето на необходимостта от промени (с избора на отговора
не съм съгласен) да е преобладаващо при тях (каквото е положението и в
останалите възрастови групи), над 1/3 от най-младите анкетирани (т.е.
повече отколкото в останалите възрастови групи) изразяват мнение за промяна на днешните книжовни норми, окачествявайки ги като сложни. Това
означава, че пред съвременната кодификация стои въпросът от преразглеждане на съвременния кодификационен коплекс от различни гледни
точки, за да се отговори на заявеното изискване от страна на най-младото
поколение. Но за да може да се отговори каква трябва да е посоката на демократизирането на правилата, е необходимо да се анализират отговорите
на анкетираните на останалите въпроси в анкетата, засягащи мнението им
за състоянието на днешната кодификация.
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4.2.2. Ретроспективна ли е сегашната кодификация според мнението на анкетираните
Въпросът за ретроспективността на сегашната кодификация според
мнението на анкетираните е от особена важност за кодификацията на книжовните норми, разбирана като непрекъснат процес. Отговорите на този
въпрос са ценна обратна връзка и предполагат преглед на кодификаторските решения, които биха могли да създадат подобна представа сред
езиковата общност. Това качество на сегашната кодификация засяга съдържанието ѝ. То се проверява с оценката на анкетираните на Въпрос
21.4., който гласи: Правилата на писмения книжовен език са остарели и
неадекватни и трябва да бъдат осъвременени. Въпросът, както и останалите шест твърдения в него, е качествен признак резултат (т.е. отделна
променлива), като анкетираните трябва да оценят всяко от твърденията.
Въпросът е многовариантен с посочване на един отговор измежду три
(съгласен – несъгласен – не мога да преценя (без отговор). Допускането,
което проверяваме чрез отговорите на това твърдение, е, че сред респондентите ще преобладава несъгласие с него.
Според теоретичния модел на изследването (вж. Станчева/Stancheva
2017) отговорите на този въпрос се съотнасят с езиковата нагласа осъзнаване на нормата. Включването на коментирания въпрос в анкетата е
свързано с извеждането на принципа за перспективност на кодификацията, формулиран от М. Докулил (Dokulil 1952: 139) в теорията на книжовните езици на Пражката лингвистична школа. Издигането на този
принцип е продиктувано от формулираната по-рано в теорията опозиция
статичност на кодификацията / динамичност на книжовната норма.
Тази опозиция произтича най-вече от това, че предпоставка за възникването на кодификацията е тъкмо писменият, а не устният текст. Следването
на принципа за перспективност изисква според М. Докулил да се отчита
балансът между други четири постулата, които трябва да следва езиковата
култура, за да е адекватна на съвременните комуникативни условия: „1.
функционално усъвършенстване; 2. сближаване на писмения кодифициран
език с устния, продиктувано от еволюцията на езика; 3. редовност и икономичност и 4. гъвкава стабилност и еднообразие“ (Dokulil 1952:140).
Мнението на респондентите като цяло дали намират съвременната
кодификация за ретроспективна, е показано на Графика 31.
Бихме могли да оценим този общ резултат като свидетелство за известно напрежение в езиковата общност, тъй като анкетираните, които смятат,
че не е необходимо осъвременяване на книжовните правилата, макар и
мнозинство, са по-малко от половината респонденти. Изборът на отговора
не съм съгласен (чийто дял е най-висок) маркира онзи дял от анкетираните, които изразяват удовлетвореност от действащата кодификация. По-
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сочването му говори за положителна езикова нагласа към сега действащата кодификация и за мотивация за спазване на кодифицираната норма
като цяло. Делът на удовлетворените от кодификацията говори, че тези
респонденти са всъщност най-успешните бинормисти (термин на Й. Вахек), които умело превключват от устна към писмена реч в зависимост от
комуникативните си намерения и условията на комуникативната ситуация.
Избралите този отговор респонденти надделяват решително (над два пъти)
над споделящите мнението, че е необходимо осъвременяване на сега действащите правила. Изразилите положителна езикова нагласа спрямо днешната кодификация преобладават във всички подмножества респонденти,
обособени по демографските критерии образование, етнос, материален
статус – признаци фактори, при които е налице статистически значима
връзка с отговорите на изследваното твърдение. Ако се опитаме да съставим профила на анкетираните, избирали най-често коментирания отговор,
той би изглеждал така. Удовлетворени от сегашната кодификация са найвече висшистите (63.6%), заявилите, че живеят без лишения (60.8%), самоопределилите се като българи (48.8%).

Графика 31. Общо дялово разпределение в % при признака резултат Правилата
на писмения книжовен език са остарели и неадекватни и трябва да бъдат
осъвременени

Втори по значимост в общата картина на мненията на анкетираните е
отговорът не мога да преценя. Изборът му е свидетелство за изразяване на
неутрална езикова нагласа. Едно по-детайлно наблюдение на данните във
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връзка с демографските признаци фактори, показали статистически значима връзка с избора на отговорите в изследвания въпрос, показва кои групи
анкетирани имат най-голямо участие при формирането на дела на неутралната нагласа. Оказва се, че този дял се формира основно поради найчестото му избиране от три групи анкетирани, обособени според всеки
един разглежданите признаци фактори със статистическа значимост.
Според фактора образование това са хората с основно и по-ниско от
основното образование. Предположението ни за липсата на оценка в тези
две групи спрямо предложеното твърдение отново бихме могли да обясним с непознаването на правилата на писмения език, с пасивното поведение на тези анкетирани по отношение на книжовния език, изразяващо се в
приемането на ролите най-вече на слушатели, зрители и читатели.
Според фактора жизнен стандарт отново се формират две демографски групи с неутрална езикова нагласа: това са всички, самоопределили се,
че живеят в мизерия и почти 2/3 от заявилите, че живеят в големи лишения.
Причините, поради които те не споделят определено мнение, според нас са
същите, както и при хората без и с ниско образование.
Според фактора етнос делът на отговора не мога да преценя надвишава останалите отговори и в трите групи групи анкетирани, самоопределили се като не-българи (т.е. заявили, че са от друг етнос, ром или турчин). Едва ли бихме могли да очакваме, че тези групи респонденти споделят емоционална привързаност към българския език, доколкото той не е
първият им език, овладян в семейна среда, поради което те проявяват неутралност, т.е. ниска степен на чувствителност спрямо характера на правилата от гледна точка на перспективност/ретроспективност.
За групите респонденти, обособени по трите демографски признака погоре, които са предпочели отговора не мога да преценя като индикация за
неутрална езикова нагласа, можем да предположим, че странят от писмения книжовен език, нямат активно изградено мнение за взаимодействието
между кодификацията и обществената комуникация или пък не се чувстват като членове като групи и индивиди, чиято оценка тежи в общественото езиково пространство.
Най-вероятна причина за проявената от тези демографски групи неутрална езикова нагласа във връзка с възможна ретроспективност на сегашната кодификация е, защото осъзнават, че не познават добре писмените правила. Въздържат се от категорична оценка поради това, че: имат
ниско образование (при фактора образование); липсва им успешна социална реализация, предпоставка за удовлетворителен материален статус,
който да им дава усещане на успешни личности (при фактора материален
статус); българският не е първият им език (при фактора етнос). Всички
тези възможни причини ги изключват от множеството на активните но-
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сители на книжовния български език и ги извеждат извън обхвата на социалната му база.
Нека сега се опитаме да видим кои групи анкетирани в рамките на трите, статистически значими демографски фактори, имат най-голямо участие
при формирането на дела на отрицателната нагласа към днешната кодификация чрез избора на отговора, че е необходимо осъвременяване на
правилата. Прави впечатление, че при избралите този отговор според променливата образование, е налице еднакъв дял (около и малко под 1/5) в
три от обособените групи: висшисти, хора със средно и основно образование. Най-слабо е изразена отрицателната нагласа сред респондентите с
по-ниско от основното образование (4.8%).
Според фактора етнос най-критично настроени към сегашната кодификация са самоопределилите се като българи – над 1/5 от тази група подкрепя необходимостта от осъвременяване на кодификацията, докато в останалите етнически групи тази критичност не намира почва и е слабо изразена или почти отсъства – свидетелство за слабата ангажираност на тези
групи с проблемите на българския книжовен език.
Прегледът на разпределението на критично настроените спрямо сегашната кодификация според фактора жизнен стандарт не дава основания да
се обособи категорично група, чийто избор да тежи при избора на отговора за необходимост от осъвременяване на правилата.

Графика 32. Дялово разпределение в % при признака резултат Правилата на
писмения книжовен език са остарели и неадекватни и трябва да бъдат
осъвременени според признака фактор образование
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Графика 33. Дялово разпределение в % при признака резултат Правилата на
писмения книжовен език са остарели и неадекватни и трябва да бъдат
осъвременени според признака фактор материален статус

Графика 34. Дялово разпределение в % при признака резултат Правилата на
писмения книжовен език са остарели и неадекватни и трябва да бъдат
осъвременени според признака фактор етнос
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Смятаме обаче, че когато се обсъжда въпросът дали действащите писмени правила са остарели и неадекватни, е важно да представим и възрастовото разпределение на отговорите на този въпрос предвид динамиката
на книжовните норми във времето. Това ще позволи да отчетем налице ли
са значими разлики в двата края на възрастовата ос (18 – над 59 г.), по
която са разпределени респондентите през 10-годишен интервал според
признака фактор възраст в анкетата.
Както личи от Графика 35., най-висок е делът на избиралите отговора
съгласен съм тъкмо сред най-младите, макар изборът на отговора не съм
съгласен в същата възрастова група да е почти два пъти по-висок от избора
на отговора съгласен съм. Същото съотношение между изборите на двата
отговора е налице и в останалите възрастови групи без тази на респондентите над 59 г.

Графика 35. Дялово разпределение в % при признака резултат Правилата на
писмения книжовен език са остарели и неадекватни и трябва да бъдат
осъвременени според признака фактор възраст

В последната възрастова група (над. 59 г.) мнението, че правилата са
остарели, е най-рядко споделяно, докато обаче при най-младите най-рядко
в сравнение с останалите възрастови групи пък е избирано мнението не
съм съгласен. Това отразява естествената разлика между поколенията по
отношение на книжовния писмен език – нормално е младите да смятат някои правила за остарели, а по-възрастните да поддържат точно обратното
мнение предвид естествената езикова динамика в устната книжовна реч.
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В този смисъл е необходимо кодификацията да бъде балансирана и да
подкрепя унифициращата функция на книжовния език по вертикала във
времето, за да могат всички поколения да се идентифицират със стандарта
и така да се поддържа нагласата езикова лоялност, без да има възрастови
групи, които да се чувстват отчуждени от него. Така кодификацията подпомага обединяващата символна функция, давайки възможност на носителите на езика да идентифицират в полето на правилното, приемливото,
уместното в езика и това, което смятат, че са те самите в настоящето.
Тази идентификация се подкрепя чрез кодификацията най-вече в сферата
на книжовната лексика. Това става по два начина. Първият е чрез кодифицирането на нови значения на кодифицирани вече единици – срв. напр. новите значения на банка в РБЕ: ‘Здравно заведение или отдел в такова заведение, където се събират, обработват или съхраняват за бъдеща употреба
биологични продукти (кръв, майчина кърма, сперма и под.)’ ‘Информ.
Съвкупност, масив от данни, събирани и съхранявани на едно място’
(http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg//банка/). Тук влиза и квалифицирането с бележка остаряло на значения на единици в кодифицираната норма – срв. напр.
пионер; ‘2. Остар. Член на детско-юношеска организация в бившите социалистически страни’ ‘3. Остар. Воен. Военнослужащ от специализирано военно подразделение, натоварено с функцията да строи, поправя или
укрепва пътища, мостове и под. за настъпващите войски, да отстранява
преградите, телените мрежи пред тях и др. под.’ (http://ibl.bas.bg/rbe/ lang/
bg//пионер/).
Вторият начин е чрез въвеждане на нови лексеми в кодифицирана норма (напр. айпад, айфон) или чрез извеждане на лексеми извън кодифицираната норма като остарели (напр. гълча).
Въвеждането в кодифицираната норма на нови лексеми и значения е
по-честа практика, следвана от кодификацията у нас, доколкото за кодификаторската практика е свойствено и придържането към нагласата езикова лоялност както в прагматичния ѝ (в случая научен), така и в емоционалния ѝ аспект (застъпващ гледището за книжовния език като национално богатство, споделяно от самите субекти на кодификацията) (вж.
Garvin 1993).
Неслучайно в най-висока степен противници на евентуални промени и
изразители на положителна езикова нагласа спрямо сегашната кодификация са хората от възрастовата група между 50 и 59 г. Това според нас са
хората на статуквото – тези, които биха искали да запазят постигнатото и
които по-трудно биха се адаптирали към промяна. (Не на последно място,
бихме добавили, това е поколението, преживяло и извършило т. нар. „преход“ с редица драстични промени във всяка една област на обществения
живот, за да желае още една.)
Естествено е също да очакваме в двата края на възрастовата ос да е налице и нагласата желание за участие. Данните обаче ни дават основание
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да твърдим, че изискванията към кодификацията са противоположни. Повъзрастните анкетирани не искат книжовният език да губи това, което им
гарантира ролята на участници, а най-младите искат книжовният език да
включва онова, което да ги направи активни участници на езиковия пазар
(термин на П. Бурдийо).
В конкретиката на кодификаторската практика това означава своевременно възприемане и системна адаптация на новото (срв. напр. единици като айфон, айпад, включени в словника на ОПР), но и защита на исторически значимото, традиционното. И докато новото по-охотно се
приема в сферата на лексикалната норма предвид необходимостта от
означаване на нововъзникнали или нооткрити обекти, то иновациите в
граматичната норма се нуждаят от внимателно проучване. Това важи особено когато става въпрос за извеждане на граматични архаизми, т.е. форми, напуснали отдавна устната книжовна реч в резултат на преструктуриране на системата поради комуникативни причини. За оценката им с оглед
на кодификацията решаващи ще се окажат тъкмо нагласите на носителите
на езика, съпоставени с езиковото им поведение, което е обект на изследване в следващата част на тази монография.
4.2.3. Достъпност на кодификацията
Въпросът за достъпността на кодификацията засяга техническите ѝ
характеристики, а не съдържанието ѝ. От една страна, той засяга метаезика ѝ, който би трябвало да носи характеристиките на пълна, точна и
еднозначна инструкция за действие, за да дава възможност на всички заинтересувани да спазват кодифицираните норми, да могат да го правят. От
друга страна, той засяга разпространението на кодификацията, за да могат всички, които имат положителна нагласа към книжовните норми и нагласата за участие, да имат достъп до бърза и надеждна справка и за тривиални, и за по-особени случаи в писмената практика.
4.2.3.1. Достъпност на метаезика на кодификацията
Мнението на респондентите за достъпността на метаезика на сегашната кодификация се проверява с твърдението във на Въпрос 17.6.: Правилата за писане не са формулирани на достъпен език и остават неясни
за част от хората.
Преди да пристъпим към анализа на избора на посоченото твърдение
от респондентите, ще характеризираме Въпрос 17. от анкетата, от който
твърдението е част. Въпросът е многовариантен с избор на повече от един
отговор. На респондентите се предлагат 10 твърдения, от които те имат
възможност да изберат до три. Всяко от десетте твърдения представлява
качествен признак резултат и дефинира различни причини за неспазване
на писмените норми. Общата хипотеза, която проверяваме чрез всички
твърдения на коментирания въпрос, е следната. Според трите избора на
анкетираните на причини за неспазване на писмените правила на бъл112
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гарския книжовен език персоналните причини (недобро усвояване и забравяне на нормите) ще бъдат избирани от респондентите повече или поне
толкова, колкото причината недобро преподаване на книжовните норми в
училище. Причините, избирани във връзка с недостатъци на кодификацията, ще останат според нас на трето място, доколкото са по-специфични и
носителите на езика ги отчитат в по-слаба степен.
Най-напред ще направим кратък обзор на дяловото разпределение на
всички възможни причини, избирани от анкетираните. Сборът на процентите на отговорите надхвърля 100, тъй като респондентите са имали възможност да посочат до три отговора. Макар да е възможно да се проследи
разпределението на отговорите при всеки един от трите избора, тук няма
да се съсредоточаваме върху него, а върху това колко анкетирани са избирали всеки един от посочените десет отговора, който, както вече посочихме, е отделен качествен признак резултат (т.е. отделна променлива).

Графика 36. Дялово разпределение в % на всеки един признак резултат (т.е.
причина за неспазване на книжовните правила) според респондентите

Графика 36. показва йерархизирането на причините за неспазване на
писмените правила според мнението на анкетираните. Първите три по
важност причини, очаквано, са извън сферата на сегашната кодификация.
Личи отчетливо също, че причините за неспазването на правилата, свързани с кодификацията, които респондентите най-често избират, не са сред
доминиращите поотделно. По-нататък ще анализираме всяка от избираните причини, имащи отношение към кодификацията.
С шестте твърдения, посочващи възможни недостатъци на сегашната
кодификация, проверяваме общата хипотеза за тези въпроси, че езиковата
общност като цяло ще предявява претенции от различен характер спрямо
сегашната кодификация, които ще бъдат зависими най-вече от признака
фактор образование на респондентите.
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Първата най-често избирана причина за неспазването на книжовните
правила е свързана с техническата страна на кодификацията. Тя е недостатъчно достъпният метаезик на правилата. Избират я общо 17.4% от респондентите.
Според нас проблемът за достъпността на метаезика на кодификацията
има отношение към третия етап на кодификацията, дефиниран като внедряване на кодификацията в практиката в теорията на кодификацията,
предложена от Фр. Данеш (Daneš 1986). Този етап, следващ описателния и
оценъчния етап на кодификацията, характеризиращи се като процеси от
строго лингвистично естество, превръща кодификацията в продукт с определен срок на действие. От този етап до голяма степен зависи успешността
на кодификацията като цяло, доколкото езиковите явления, подлежащи на
кодификация (с оглед на приемането или отхвърлянето им като книжовни), могат да бъдат детайлно описани и оценени чрез прилагане на критерии в йерархия. Ако обаче метаезикът на кодификацията е усложнен,
т.е. претоварен с лингвистична терминология, това се превръща в сериозно препятствие пред носителите на езика. От своя страна пък това поставя
под въпрос действието на самите правила. Ако пък метаезикът на кодификацията бъде променен, без да бъде променено действието на правилата – най-вече на тези с дълга традиция, чиито формулировки са трайно установени в съзнанието на всички поколения, приключили с училищното образование, където книжовните писмени правила се изучават
системно, това също може да предизвика сътресения и да създаде представа у носителите на езика, че е променено и съдържанието на самата кодификация, а не само техническата ѝ страна. Ето защо получаването на
достоверна обратна връзка за техническите характеристики на метаезика
на кодификацията според мнението на носителите на езика е от ключово
значение за процесите на кодификация.
Нека сега да разгледаме разпределението на най-често избирания отговор, засягащ недостатъците на днешната кодификация, а именно, че правилата за писане не са формулирани на достъпен език. Ще разгледаме
разпределението на избора на отговора според две демографски характеристики на анкетираните – възраст и образование, тъй като те имат найголяма тежест при обсъждането на разглеждания недостатък на кодификацията.
В рамките на разпределението на анкетираните според признака фактор възраст най-критични към метаезика на кодификацията се оказват хората в групата между 40 – 49 г. 22% от тях споделят виждането, че писмените правила не са формулирани достъпно. Делът на споделящите това
обвинение към кодификацията в останалите възрастови групи обаче не
надхвърля петнайсетте процента.
При разпределението на респондентите по признака фактор образование най-критични към метаезика на кодификацията се оказват висшистите и хората със средно образование – 19% от хората с висше и почти
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толкова (18.6%) от тези със средно образование са избрали коментирания
отговор. Най-слабо избиран е същият отговор в групата на хората с пониско от основното образование (4.8%).
Критичността на образованите може да се обясни с по-високата им степен на експертност. Логично е на хората с висше и средно образование почесто да им се налага да съставят официални писмени текстове, затова и те
в най-висока степен измежду останалите познават правилата и се сблъскват с недостатъци на метаезика, които водят до колебания и несигурност
при разрешаването на възникнали писмени казуси.
Този недостатък на метаезика на кодификацията има своите корени в
историята ѝ. По правило кодификацията на книжовните норми си служи с
традиционната езиковедска терминология, разчитайки, че терминологичният ѝ апарат е познат в езиковата общност от задължителното училищно
образование. Детайлният преглед на правописните речници от 1945 г.
(след последната правописна реформа) досега, направен в хода на настоящото изследване (вж. Алексова/Aleksova 2017; Томов/Tomov 2017; Кунева/Kuneva 2017; Микова/Mikova 2017; Златева/Zlateva 2017; Станчева/
Stancheva 2017), дава основания да се заключи, че се спазва принципът за
приемственост в метаезика на кодификацията. Смятаме, че прилагането
на този принцип е продиктувано главно от това да се подчертае липсата
на промяна в основния корпус от кодифицирани правописни и граматични
правила. Посоката на кодификацията през целия разглеждан период е
основно към разширяване на обхвата ѝ. Тази тенденция е устойчива през
целия период от 1945 г. досега, а проявите ѝ са от различен характер. Те се
изразяват в: допълване на правилата с цел прецизирането им; разработване на нови правила при описване на явления, които не са били кодифицирани до момента; реорганизиране на структурата на уводните части с
цел постигане на по-голяма системност, съответстваща на системния
характер на описваните езикови явления. Резултатът от разширяването на
обхвата на кодификацията като цяло е, че писменият език става все постандартизиран, обхващайки все повече случаи от практиката. Това неизбежно повишава ефективността на кодификацията, тъй като потребителите на кодификационните документи могат да открият кодифицираните
единици в словника на речника вече като готови за употреба продукти и
да ги използват наготово или да подведат липсваща в словника единица по
правилата в увода на речника. Всичко, казано дотук за явлението разширяване на обхвата на кодификацията, действа в посока на подсилване на
нагласата осъзнаване на нормата по отношение на писмения език. В същото време обаче то действа и в посока на формиране на ненаучната представа у носителите на езика, че устният език трябва да се съобразява с писмения в противовес на научното схващане на езиковедите, субекти на кодификацията.
Метаезикът на кодификацията има сходство с юридическия език, доколкото и двете предметни области уреждат материя, свързана с норми.
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Затова и през известен период в кодификационните документи, свързани с
употребата на българския книжовен език, се прилага практиката книжовните норми да се представят в параграфи със знака §, свойствен тъкмо на
юридическите текстове – най-вероятно за да се подсили и визуално идеята
за задължителния характер на правилата (вж. ПРСБКЕ/PRSBKE 1983 и
ГСБКЕ/GSBKE 1982/83). Наред с това за кодификационните документи
(най-вече за академичните правописни речници и Академичната граматика) е присъщо и това, че в редица случаи описателният компонент при
представянето на правилата е ненужно разширен, без да има пряко
отношение към прескриптивния компонент на правилото. В същото време
с постепенното разширяване на обхвата на кодификацията се наблюдава и
постъпателно усложняване на метаезика ѝ. При допълването и прецизирането на правилата или при разработването на нови правила за кодифициране на явления, необхванати до даден момент от кодификацията, по неизбежност се налага да се извеждат и описват все повече системни връзки,
което пък обременява метаезика на правилата с още повече лингвистична
терминология (напр. при прецизиране на правилото за писане на пълен
член в правописните речници от 1945 г. насам освен термина подлог постепенно се въвеждат и термините съгласувано определение на подлога,
сказуемно определение, приложение на подлога и пр.; същото важи и за
правилата за пунктуация до излизането на ОПР. Така се стига дотам, че
усложненият метаезик на правилата се превръща в пречка за прилагането
им от онези, които се стремят да ги спазват, но не владеят специфичната
езиковедска терминология.
Виждането, че метаезикът на кодификацията трябва да започне да се
съобразява повече с интуитивното владеене на езика, а не със знанията за
него (придобити по правило в процеса на обучението по български език),
започва постепенно да си проправя път едва в първия академичен правописен речник от 1983 г. Това ясно личи при формулирането на правилото за писане на пълен и кратък член (вж. ПРСБКЕ/PRSBKE 1983, §7),
макар формулировка да продължава да е доста утежнена терминологично.
В едно изречение са употребени термини от сферата на различни езикови
равнища: подлог, определение, сказуемно определение (от синтаксиса), съществително име, именителна форма, лично местоимение (от морфологията). По същество това затруднява възприемането, а впоследствие и прилагането на самото правило. Като цяло обаче, предлагането на формулировка, основаваща се на граматичната субституция, т.е. на възможна замяна на членувана форма в м.р. ед.ч. в изречението с той или него (го)
издава модерно виждане за метаезика на кодификацията.
Постепенно в разработването на следващите академични правописни
речници (от 2002 и 2012 г.) подходът за формулиране на правилата в
съответствие с интуитивното владеене на езика от носителите му намира
по-широко приложение и метаезикът на кодификацията започва постепенно да се разтоварва от излишна терминология. Този подход си заслужава
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да бъде развиван при по-нататъшната разработка на кодификационни документи. Веднага трябва да подчертаем, че освен научност този подход
притежава и още едно неоспоримо качество – „произвежда знания, недостъпни за осъзнаване“ (Batterink et al. 2016). Той има и огромното предимство, че дава възможност правилата да се интериоризират, като подпомагат процеса на вземане на решения при писане на книжовен език.
Този подход е реализиран досега в най-голяма степен в последния академичен правописен речник (ОПР/OPR 2012), като беше приложено на
практика виждането за промяна на метаезика в редица пунктове на нормативния комплекс при запазване на действието на правилата. При формулирането на редица правила (основно граматични) беше прилаган принципът за съответствие на метаезика на правила с интуитивната езикова
компетентност на носителите на езика с цел кодификацията да стане поефикасна (т.е. правилата да се прилагат с лекота от тези, които се стремят
да ги спазват) (вж. Станчева/Stancheva 2011).
Непосредствено след излизането на речника обаче тази промяна беше
посрещната нееднозначно. В началото у езиковата общност се създаде
представата, че щом метаезикът е променен, тази промяна засяга непременно и действието на правилата. С времето обаче носителите на езика,
ползващи речника, оцениха позитивно промяната (изразявайки мнението
си основно в Службата за езикови справки и консултации на ИБЕ при БАН
– единственото специализирано звено у нас, което поддържа пряк контакт
и обратна връзка с носителите на езика).
В този смисъл отговорите на респондентите, които представят като
основен недостатък на кодификацията, че правилата не са формулирани
на достъпен език, подкрепят като цяло усилията на кодифициращия орган
за разтоварване на метаезика на кодификацията (където е възможно) от
излишна терминология. Превръщането на формулировките на действащите езикови норми в надеждна, валидна и в същото време – лесно приложима инструкция за действие от носителите на езика води неизбежно след
себе си и повишаване на ефикасността на кодификацията, и засилване на
доверието на езиковата общност в адекватността на правилата, което пък
от своя страна подсилва езиковата нагласа лоялност (като индикация в
случая за обединяващата символна функция на книжовния език).
От друга страна, необходимо е да отбележим, че най-честото избиране
на отговора правилата не са формулирани на достъпен език може да се
основава не толкова на формулировките на правилата в последния академичен речник, а по-скоро върху формулировките в учебниците по български език от различни периоди предвид широкия възрастов диапазон на
анкетираните.
4.2.3.2. Слаба илюстративност на метаезика на кодификацията
Като недостатък на сегашната кодификация, свързан с достъпността ѝ ,
анкетираните избират и твърдението, обособено във Въпрос 17.8., че към
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правилата няма достатъчно и ясни примери – посочили са го общо 10.4%
от участниците в допитването.
Въпросът за илюстративния апарат на правилата е изключително сериозен. Отнасяме го към техническите характеристики на метаезика на кодификацията. Снабдяването на езиковите правила с примери е стандартна
процедура при кодификацията на езиковите норми, прилагана и в речниците, и в граматиките. Правилата имат абстрактен характер и обхващат
условията на употреба на езиковите единици, групирани по категории и
класове. В този смисъл при формулирането на правилата неизбежно се
прибягва до използването на лингвистична терминология. Както вече посочихме, налице е ясно изразена тенденция в съвременната кодификация
да разширява обхвата си, т.е. да се описват все повече случаи в писмената
практика и да се дават предписания за поведението на пишещите при писане, което обаче влече след себе си и включване на все повече лингвистична терминология при описанието на правилата. Крайната цел е оптимизиране на писмената книжовна практика – т.е. пишещите да имат подръка ясна и точна инструкция за действие при необходимост.
В същото време езиковата общност е хетерогенна по своя състав, което
е причина за обособяването ѝ в демографски групи според различни характеристики. В този смисъл прилаганият от кодификацията метаезик при
формулирането на правилата ще бъде пречка за овладяването и прилагането на правилата при мнозинството от членовете на някои демографски
групи дори и допуснем, че е налице мотивация в тази посока. Ето защо
подбирането на достатъчно и подходящи примери от различни предметни
области на официалната сфера на общуване за илюстрация на дадено правило е важно средство за осигуряването на действието на самото правило.
Докато прилагането на абстрактното правило изисква от носителя на езика
осъзнаване на характеристиките на езиковите единици (напр. род, число,
сказуемо, подлог, просто изречение, сложно изречение и под.), примерите
към правилото предлагат готови продукти от функционирането на книжовния език в писмената му форма. Те помагат на носителя на езика полесно да се ориентира в терминологията или просто да я игнорира, и да
разреши конкретния си казус при писане чрез следване на илюстрациите
към правилото.
Но да се върнем на демографските данни при избора на твърдението,
че писмените правила се нарушават, защото към тях няма достатъчно и
ясни примери. Нека да видим профила на респондентите, най-често избирали този отговор при дадените им три възможности за избор като причина за нарушаване на писмените правила. Най-голям е делът на този избор в низходящ ред: при респондентите от София (19.2%) (според признака фактор местоживеене); сред анкетираните в групата между 30 – 39 г.
(15.2%) (според признака фактор възраст); сред хората, посочили, че живеят без лишения (14.4%) (според признака фактор жизнен стандарт);
при анкетираните висшисти (14.3) (според признака фактор образование).
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Може ли да открием някакъв общ белег, който би могъл да свързва
всички тези групи, обособени по различни демографски характеристики?
Логично би било да предположим, че такъв признак може да бъде активното използване на книжовния писмен език в официалната сфера на общуване. И това да е причината хората от тези групи по-често от останалите да
осъзнават, че им липсват достатъчно и ясни примери, които да илюстрират
действието на писмените правила. В този смисъл бихме могли да очакваме, че ангажираните с държавната администрация и управлението като
сфера, в която най-често се създават високо стандартизирани институционални текстове, живеят и работят в София, но няма как да бъдат само с
лингвистично образование – ето защо им липсват примери за илюстрация
на правилата. Хората между 30 – 39 г. са сред най-активните и мобилни
възрастови групи на пазара на труда и това също е предпоставка да трябва
да създават нормирани писмени текстове в работна среда. Заявилите, че
живеят без лишения, т.е. средната класа българи, осъзнават липсата на ясни примери като пречка за спазване на писмените правила, доколкото по
всяка вероятност също се стремят да спазват правилата като израз на стабилното си материално положение, т.е. като въпрос на престиж – това
според нас важи и за висшистите. Не е ясно обаче какъв тип кодификационни документи имат предвид избралите този отговор анкетирани, доколкото такава информация липсва в избраното твърдение и това определено
е слабост на самия въпрос.
4.2.3.3. Липса на надеждни източници за справка в интернет като
речници и граматики. Липсата на надеждни източници за справка в
интернет (Въпрос 17.4.) е посочена като основателна причина за неспазване на писмените правила от сравнително нисък процент анкетирани. Този недостатък на днешната кодификация е изтъкнат от общо 7.5% от респондентите. Въпреки че е посочена от нисък процент анкетирани, смятаме, че понастоящем тази причина за неспазването на писмените правила
е съществена предвид на вече неведнъж изтъкваното в тази работа обстоятелство, че основната част от писмената езикова комуникация днес протича в интернет среда. В този смисъл вече изглежда твърде наивно да
очакваме, че речниците и граматиките с висока надеждност, т.е. разработени от кодифициращия орган в лицето на Института за български език на
БАН, имат качеството достъпност – особено за поколенията, връстници на
технологията интернет, а и по-млади, ако не са на разположение в онлайн
среда. Тези поколения имат култура на търсене на информация, обусловена от интернет технологията. Ако нещо не се намира в мрежата, това до
голяма степен означава за тях, че то просто не съществува.
В най-висока степен този недостатък на кодификацията е изтъкван в
рамките на следните демографски групи: живеещите в областен град (избират го 12.5% от тях); хората с висше образование (избират го 10.2% от
тях); във възрастовата група от 30 до 39 г. (избират го 9.9% от тях) и в
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групата на работещите на пълна заетост (където е избран от 9%). Онова,
което според нас обединява представителите на посочените демографски
групи, избрали отговора, че липсват достатъчно надеждни източници на
езикови справки в интернет, е, че това е най-активната част от езиковата
общност, за която е от ключова важност както надеждността на източника
на езиковата справка, така и бързината и оперативността при получаването ѝ.
Важно е да се изтъкне, от друга страна, че достъпността на кодификацията в технически план, т.е. доколко източниците ѝ са на разположение
на носителите на езика, влияе върху ефективността на самата кодификация, т.е. върху степента, в която се спазват писмените правила.
Наблюденията си във връзка с изискването на езиковата общност за
достъпност на източниците на кодификация в интернет ще подкрепим и с
анализа на още един въпрос от анкетата. Това е Въпрос 18., чрез който се
събира информация кои са предпочитаните източници на езикови справки
според респондентите. Този въпрос представлява качествен неподредим
признак резултат от вида многовариантни въпроси с избор на един отговор.
Хипотезата ни е за сравнително висок дял на отговорите, че справки по
езикови въпроси все по-често се правят в интернет, като обаче очакваме
най-много справки да се правят в речниците (допълнителен е въпросът, че
има и онлайн речници).
В отговорите са посочени общо 7 твърдения. 6 от тях посочват възможни източници, а последният отговор предлага избор на твърдението не
правя справки (вж. Графика 37.). С въпроса се измерват две езикови нагласи: осъзнаване на нормата и желание за участие.
Както личи от данните по-долу, три от предложените във въпроса отговори съответстват в най-висока степен на мнението на анкетираните.

Графика 37. Дялово разпределение в % на признака резултат източници
на справка за правилно писане
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Тъкмо последният отговор не правя справки привлича обаче и наймного респонденти (над 1/3 от всички анкетирани). Измежду посочените
източници на езикови справки най-често избирани са речниците и интернет. Това поставя сериозния въпрос за надеждността на информацията в
интернет и във връзка с него – за разработването на документите на
кодификацията в онлайн среда.
Най-напред ще се спрем върху разпределението на отговорите на респондентите според три демографски променливи във връзка с най-често
избирания отговор не правя справки, който е показател за неутрална езикова нагласа. За да го интерпретираме, е необходимо да проследим и разпределението на избора му в рамките на демографските променливи, с които отговорите на този въпрос от анкетата имат статистически значима
връзка – а именно: образование, жизнен стандарт, възраст.
Графика 38. показва разпределението на респондентите според променливата образование. Докато над 4/5 от анкетираните с по-ниско от основното образование не правят справки, делът на висшистите, избрали този отговор, е по-малко от 1/5.

Графика 38. Дялово разпределение в % на признака резултат източници на
езикови справки според признака фактор образование

При разпределението на отговорите на анкетираните на въпроса дали и
откъде правят езикови справки според признака фактор образование, е
важно да се посочи, че интерес към езика и ангажираност към правилното
писане личи при всички демографски групи, обособени по степен на образованието им. С намаляване на образователната степен обаче нараства
делът на неправещите езикови справки, което е показателно за обвързаността на нагласите осъзнаване на нормата и желание за участие със
степента на образование на респондентите.
Посочването на всеки един от изброените източници на езикови справки е индикатор за проява на положителна езикова нагласа. Очаквано, вис121
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шистите доминират сред останалите групи, които правят езикови справки.
Това говори, че при тях най-отчетливо личи придържането към нагласата
желание за участие. В книжовния писмен език те припознават средството, което им дава в най-висока степен възможност да участват пълноценно във всички сфери на обществения живот. Данните дават основание
да се твърди, че това е най-активната част от обществото, поради което
може да се предположи, че на тези хора им се налага да правят справки
при създаване на писмени текстове най-вероятно във връзка с професионалната и личностната им реализация. Можем да допуснем, че тъкмо тази
група хора като цяло се сблъскват с нетривиални проблеми при писане:
било за да разрешат по-сложни казуси при кодифицирани вече единици,
било за да потърсят правила, които да приложат при единици, които са нови в за езика в бързоразвиващи се области на знанието и нови производствени сфери и не са кодифицирани до момента, защото кодификационните
документи съдържат не само организирани в речници кодифицирани (т.е.
готови за писмена употреба) единици, но и правилата, по които могат да
се подведат единици, които отсъстват в справочниците, и в това е огромното предимство на кодификацията. Както личи от Графика 38., немаловажен е и фактът, че тъкмо тази група анкетирани са заявили, че се допитват
до Службата за езикови справки на БАН, където могат да получат професионална помощ от езиковеди.
Мненията на респондентите, разпределени според променливата жизнен стандарт пък (вж. Графика 39.), сочат, че всички, определили, че живеят в мизерия, а след тях и големият дял от живеещите с големи лишения
не правят езикови справки. Това е индикация, че тези групи анкетирани
най-вероятно: а) са безкритични към собствената си писмена практика и/
или б) използват най-вече пасивно книжовния език (т.е. предимно за четене и слушане) и не им се налага да създават писмени текстове с официален
характер, за които е задължително спазването на кодифицираните писмени норми.

Графика 39. Дялово разпределение в % на признака резултат източници
на езикови справки според признака фактор жизнен стандарт
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Важно е да се разбере и възрастовото разпределение на избралите отговора не правя справки, което е показано на Графика 40. От него личи, че
най-често този отговор е избиран от респондентите на възраст над 59 г.,
следвани от възрастовата група между 50 – 59 г.

Графика 40. Дялово разпределение в % на признака резултат източници
източници на езикови справки според признака фактор възраст

Така разпределението на отговорите не правя справки според изследваните три демографски променливи, при които данните регистрират статистически значима връзка, дава основания да заключим, че групите респонденти, избирали най-често този отговор, не правят езикови справки не
защото са убедени във владеенето на нормите на писмения стандарт, а защото при тях в слаба степен са изразени нагласите осъзнаване на нормата
и желание за участие.
В същото време прави впечатление, че най-младите (между 18 и 29 г.)
най-рядко избират отговора не правя справки. Това означава, че в тази възрастова група нагласата желание за участие е силно изразена. Данните категорично опровергават ширещото се обществено мнение за слаба ангажираност и незинтересуваност на младите към въпросите на езика, както и с
обвинението срещу тях, че са неграмотни. Ще отбележим само мимоходом, че отговорите на Въпрос 14. в изследването ни също потвърждава
тази представа – 64.4% от анкетираните, които смятат, че между възрастта
и допускането на граматични грешки има връзка, са посочили, че младите
хора до 25 г. допускат най-често такива грешки. Заблуда, която данните от
социологическата анкета опровергават категорично.
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Данните позволяват да се йерархизират източниците, от които респондентите заявяват, че правят езикови справки. Като най-предпочитани са
посочени речниците и интернет, т.е. първите поради високата си степен
на надеждност (научност), а интернет – поради високата степен на достъпност, но не особено надежден.
Речниците са най-често избираният източник за правене на езикови
справки – над ¼ от всички анкетирани ги предпочитат като традиционен
наръчник за езикови справки. При избралите този източник на информация за кодифицираната норма най-голям е делът на висшистите (при фактора образование), на живеещите без лишения (според фактора жизнен
стандарт) и на хората между 50 – 59 г. (при фактора възраст).
Интернет като източник на езикови справки е избиран като цяло от
над 1/5 от анкетираните. Сред тях най-висок е делът на младите – в двете
възрастови групи между 18 – 29 и 30 – 39 г. (съответно 45.5% и 45%), като
с увеличаването на възрастта намалява делът на хората, правещи справки
в интернет. Това означава, че е необходимо документите на кодификацията (речници и граматики) заедно с ресурсите ѝ (онлайн справочници) да
намират все по-голямо разпространение в интернет, за да се осигури използването на достоверни и надеждни източници на кодифицираната
норма.
4.2.4. Динамиката на промените в кодификацията според оценките
на анкетираните
Отчитането на мнението на анкетираните за динамиката на промените
в писмената норма е от особено важно значение за процесите на кодификация. Важно е при това да се получи надеждна обратна връзка за това:
а) как езиковата общност оценява промените в кодифицираните правила
по начало (т.е. позитивно или или негативно); б) дали езиковата общност
смята, че кодификацията трябва да отчита взаимодействието устна книжовна реч – писмена реч; в) каква трябва да е според анкетираните посоката на отчитане на това взаимодействие.
Във връзка с това в анкетата бяха включени няколко въпроса, насочени
към събиране на информация по набелязаните по-горе проблеми.
4.2.4.1. Оценки за промените в правилата на книжовния език
Два от въпросите в анкетата (17.5. и 5. В.) са свързани с оценката на
промените в кодификацията според анкетираните. С Въпрос 17.5. се изследва дали промените в писмените правила са пречка пред пишещите за
спазването им. С Въпрос 5. В. се проверява каква оценка приписват анкетираните на днешния книжовен български език във връзка с промените в
кодифицираните му норми.
Въпрос 5. В. от анкетата дава възможност на анкетираните да заявят дали правилата на българския език често се променят по 10-степенна скала.
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Въпросът е подредим качествен признак резултат и спада към семантично диференциалните въпроси, т.е. въпрос, при който между две противоположни оценки е разграфена скала, по която анкетираният избира числова оценка, съответстваща на мнението му.
С въпроса се проверява очакването на екипа, че според мнението на
анкетираните правилата на книжовния език се променят умерено често.
Проверката на тази хипотеза е от съществена значимост за кодификаторите, вземащи решения за промени в книжовни норми, които се намират в
динамично състояние.

Графика 41. Общо дялово разпределение в % на оценките за консервативността
на българския книжовен език във връзка с предприеманите
от кодификацията промени

Разпределението на оценките на анкетираните по скалата в общи линии потвърждава резултатите, получени при отговорите на Въпрос 17.5.,
че сравнително малък дял респонденти отдават неспазването на писмените
правила на честата им промяна.
Ако разгледаме по-внимателно графиката по-горе, ще видим, че найголямото натрупване на отговорите е при оценка 5 (26.4% от отговорите),
т.е. почти в средата, но повече в лявата част на скалата. Това е по-близо до
твърдението, че правилата често се променят. От друга страна обаче, от
Графика 41. отчетливо личи, че по-голямото количествено натрупване е
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при оценките, по-близо до десния край на скалата. На графиката можем
още да проследим и натрупването в двата края на скалата, съответстващи
на полярните оценки: правилата често се променят – правилата са консервативни. Оказва се, гласувалите, че правилата са консервативни, са над
два пъти повече от смятащите обратното. Изобщо оценките, които повече
клонят към твърдението правилата са консервативни, във всичките му
степени поне два пъти превъзхождат оценките, които повече клонят към
твърдението, че правилата често се променят.
От социолозите в научния екип (гл.ас. д-р Борис Гюров и гл. ас. д-р
Ивайло Янков) бе предложено прегрупиране на оценките на анкетираните
в три категории: висока степен на консервативност на правилата на
книжовния език (обхващащо оценки 8, 9 и 10), умерена консервативност
на правилата (обхващащо оценки 4, 5, 6 и 7) и честа промяна на правилата (обхващащо оценки 1, 2 и 3). Резултатите от това прегрупиране са
онагледени на Графика 42. От нея личи, че според преобладаващия дял на
оценките днешният книжовен език е умерено консервативен. Както се
опитахме да изясним обаче при коментара на отговорите на Въпрос 17.5.
за честата промяна на писмените правила (т.е. на кодифицираните норми),
има редица причини, които създават впечатление у определени категории
анкетирани, че е налице честа промяна на правилата. Прегледът на развоя
на кодификацията за периода от 1945 г. досега, направен от екипа на проекта, обаче сочи, че няма значими промени на действащите книжовни правила – в смисъл, че се отменя дадена книжовна норма и се заменя с друга.
Промените, както вече посочихме, засягат основно разширяването на обхвата на кодификацията с цел по-висока степен на стандартизираност на
книжовния език.
И така, нека се опитаме да интерпретираме преобладаващата оценка на
анкетираните, че книжовният ни език е умерено консервативен. Тази оценка ни окуражава да смятаме, че съвременната кодификация на българския
книжовен език прилага адекватно принципа за гъвкава стабилност на
книжовната норма. Т.е. промените, които се внасят в нея, отговарят напълно на изискванията на съвременната комуникация. Те засягат предимно
лексикалната система в посока на кодифициране на нови лексикални единици, кодифициране на правописа им (заедно с ударението), на формообразуването и формоизменението им. В много по-малка степен промените
засягат граматичната норма. Те по правило са свързани с детайлизацията
ѝ. Такива са например през последните три десетилетия промените по отношение на някои граматични правила в Академичната граматика (ГСБКЕ/
GSBKE 1982/83). Те засягат например нормата за употреба на възвратното
притежателно местоимение във връзка с кодифициране на функционалната равностойност на пълните и кратките му форми (свой и си) в ОПР
(2012); извеждането от обхвата на кодифицираната норма на формите всекиго и кому (изключени от словника на ОПР 2012). Това означава, че съвременната ни кодификация в областта на граматиката прилага принципа за
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гъвкава стабилност внимателно и прецизно, отстранявайки форми от парадигмите на т.нар. „граматични лексеми“ (термин на М. Халидей). Това
са форми, спрямо които езиковата общност като цяло отдавна е загубила
чувствителност.

Графика 42. Оценки за консервативността на писмения език по обобщена 3степенна скала във връзка с предприеманите от кодификацията промени

Такива промени обаче не се схващат като въвеждане на иновации, а
по-скоро като своеобразно „калибриране“ на кодифицираните норми с цел
оптимизиране на системността на българския книжовен език при отчитане
на устойчивите реализации в устната книжовна норма. Можем да обобщим, че следването на принципа за гъвкава стабилност при кодификацията на днешния български книжовен език се проявява и в своевременно
попълване на лексикалния състав с нови единици.
Привличането на над 1/3 от отговорите в посока на оценките, че днешният български език е консервативен, не бива непременно да се тълкува,
че според респондентите това е негов недостатък.
Смятаме, че е необходимо да коментираме застъпването на мненията
във връзка с промяна на писмените правила в контекста на отговорите на
още един въпрос от анкетата, който има тясно отношение към динамиката
на кодификацията.
Според данните от отговорите на въпрос 17., където са изброени възможни причини за неспазването на писмените правила на българския книжовен език, сравнително често избирана от участниците в допитването е
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причината, формулирана в твърдението във Въпрос 17.5., че правилата
често се променят. При възможност за посочване на три от изброените
десет причини, 14% от анкетираните са с ясно изразена негативна езикова
нагласа към промените в правилата, доколкото посочват коментираната
причина сред първите три.
Всъщност обаче подобно мнение не отговаря на фактите, доколкото
кодификацията на нито една от действащите понастоящем правописни и
граматични норми не е претърпяла цялостна промяна откъм сферата на
действието си. Това твърдение е включено в анкетата от съставителите ѝ,
участници в научния екип на проекта, поради две причини: а) да се съберат данни дали и в каква степен в езиковата общност съществува мнение
за чести промени в писмените правила и б) да се анализират характеристиките на кодификацията, които карат анкетираните да смятат, че правилата често се променят.
Засега ще се ограничим с коментара на този недостатък на кодификацията с оглед на демографските характеристики на групите, в които този
отговор се е оказал предпочитан. Според данните най-често избиран е коментираният отговор в демографските групи, обособени по признаците
фактори възраст, образование, образователна активност.
Така според признака фактор възраст хората от най-възрастното поколение (над 59 г.), обхванато от анкетата, най-често сред останалите възрастови групи смятат, че има честа промяна на правилата. 16.9% от тях
споделят това мнение. При признака фактор трудова активност най-често избиран е коментираният отговор в средите на пенсионерите (17.1%).
При респондентите, обособени според признака фактор образование, причината правилата често се променят, посочена като негативен фактор,
влияещ за неспазването на писмените правила, е най-силно е подкрепена в
групите на висшистите (16.9%) и хората със средно образование (16.7%).
Онова, което е безспорно от данните, е, че в две демографски групи (на
хората над 59 г. и на пенсионерите – т.е., в групи, които до голяма степен
се припокриват възрастово) съществува впечатлението, че правилата често се променят. И това според нас е съвсем естествено. Хората от коментираните две групи поради дългия си жизнен опит са станали свидетели на
най-много промени в образователната система (обхванали в частност и
предмета български език) и познават повече правописни речници.
Когато се правят промени в образователните програми или пък се издава нов речник, се създава илюзорна представа, че нещо непременно се е
променило независимо дали в действителност е станала някаква промяна.
Би могло да се предположи, че представата за промени в правилата е породена от характеристиката процесност на днешната кодификация. Тя намира проява в непрекъснатото попълване на лексикалния състав с нови
единици – процес особено активен през последните 30 г., който обаче няма
отношение към промяната на самите правила. Тъкмо обратното – включването на нови единици следва принципите и правилата, установени от
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кодификацията – за правописно оформяне, за формоизменение, за употреба.
Все пак би трябвало да отбележим, че това поколение беше изправено
пред едно от най-големите предизвикателства на днешната кодификация –
промяната на принципите за писане на сложните думи в българския език
(въведена с първия академичен правописен речник от 1983 г.). Затова понататък ще се спрем малко по-подробно върху правописната кодификация
на сложните думи в книжовния ни език в послените три академични речника (1983, 2002 и 2012).
Системното прокарване на синтактичния принцип като основен при
писането на сложните думи в българския език, т.е. означаването на пара- и
хипотактични връзки между елементите на сложната дума с графични
средства беше направено най-напред в ПРСБКЕ през 1983 г. То е възприето във връзка с целта графичното оформяне на сложните думи да подпомага еднозначното кодиране и декодиране на смисловите отношения
между изграждащите ги елементи и по този начин да се съдейства в посока на увеличаване на ефективността на писмената комуникация. Т.е. определено може да се твърди, че в този пункт на нормативния комплекс беше
поставено началото на последователното прилагане на кодификаторския
критерий за функционална адекватност. Важно е да се изтъкне също и
това, че подробното описание на възприетия синтактичен принцип и прилагането му се обнародва със специално разработен справочник (вж. Мурдаров/Murdarov 1976), предхождащ кодификацията в правописния речник
от 1983 г.
През периода 1990–2000 г. в езика ни бе регистрирано навлизане на
значително количество англицизми (предимно имена, именни словосъчетания и сложни думи) – последица от процесите на: а) глобализация, б)
коренното преустройство на обществената и политическата ни система и
в) утвърждаването на интернет като господстваща технология на съвремието. При морфологичната адаптация на заемките от английски беше отчетен превесът на конверсията като словообразувателен начин пред суфиксацията, доколкото в английския език, както е добре известно, суфиксацията е слабо застъпена. Така в българския език – и в устната, и в писмената му форма – се установиха редица „названия (независимо дали
сложни думи или лексикализирани словосъчетания), чийто поясняващ
компонент не притежава нито граматична флексия, нито деривационен
суфикс“ (Кирова/Kirova 2007). Това стана причина Нов правописен речник
(2002) да подходи компромисно при писането на сложните думи. Компромисът намери израз в отстъпването от системното прилагане на синтактичния правописен принцип – беше разработено специално приложение от
списък със сложни думи, които се пишат разделно, т.е. чието писане е в
разрез с правилата в уводната част на речника, но пък в унисон с наблюдаваната писмена практика (вж. НПР/NPR 2002). От гледна точка на теорията на кодификацията това решение се основаваше на прилагането в по129
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висока степен на критерия за нормативност (във връзка със съобразяване
на кодификацията с преобладаващата писмена практика), но само в определени сегменти на комплекса от сложни думи в българския език. Разработен бе и специален справочник – „Речник на слятото, полуслятото и
разделното писане за 21. век“ (Мурдаров/Murdarov 2003), който да подпомага писмената практика.
Продължилото обаче засилено навлизане на англицизми, следствие
най-вече на утвърждаването на английския език като съвременен lingua
franca в глобален мащаб, доведе не на последно място и до налагане в
писмената практика на разделното графично оформяне на новозаетите
сложни думи в българския книжовен език по образец на езика източник.
Практиката на разделно оформяне на сложни думи обаче влезе в конфликт
с действалата повече от две десетилетия кодифицирана норма, което неизбежно породи сътресения в писмената практика и постави въпроса за
по-нататъшна промяна на кодификацията.
В следващия Официален правописен речник (2012) беше предложено
решение на възникналия правописен проблем с последователното прилагане на принципа за перспективност на кодификацията чрез използване
на инструмента на дублетността. Бе дадено предимство отново на нормативния критерий (изразяващ се в отчитане на широкото разпространение на разделното писане на заемките в практиката). Допусна се наред
със слятото и разделно писане при редица сложни съществителни с първа
съставка дума от чужд произход (напр. бизнесцентър и бизнес център,
офистехника и офис техника). Това кодификаторско решение, което също
не се възприема еднозначно от езиковата общност като цяло, е временно,
но единственото възможно понастоящем.
Тъкмо подобни неизбежни промени в кодификацията, продиктувани от
съществени и глобални промени в условията на съвременната езикова
комуникация (установяването на интернет като доминираща технология в
информационния обмен и превръщането на английския език в lingua franca
на съвременния свят) – колкото и да са затворени в отделни сегменти на
книжовния нормативен комплекс – създават представа у носителите на
езика, че кодификацията толерира честите промени, което пък – според
немалка част от анкетираните – е пречка за следването им.
Както вече посочихме по-горе, съществуващото впечатление за честа
промяна на правилата, разпространено в по-висока степен сред респондентите от посочените по-горе демографски групи, е по-скоро илюзорно и необективно. То се дължи основно на навлизането на нови единици в езика,
които изискват кодификация, за да станат елемент на писмената норма.
Това са основно названия на процеси и продукти, свързани с развитието на
технологиите и с изграждането и укрепването на демократичните институции във връзка с членството ни в ЕС. В случаите на езиково заемане ак130
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тивен се оказва тъкмо езикът приемник (т.е. българският книжовен език) и
това особено ясно личи при кодификацията. Кодифицирането на всички
заети единици преминава през редица процеси на адаптация (стандартизация) към системата на езика приемник: кирилизация (т.е. прилагане на
принципа за транскрипция), морфологична адаптация (т.е. формална категоризация чрез отнасянето на заемката към клас със свойствената за него в
български афиксация), правоговорна фиксация (стандартизиране на изговора).
Важно е да обърнем внимание обаче и да подчертаем, че в редица случаи прилагането на сега действащите принципи за адаптация на заемките в
българския книжовен език влиза в конфликт с кодифицирани вече единици от по-стари периоди, когато кодификацията е прилагала различни от
сегашните принципи. Достатъчно е да споменем два факта. При кирилизацията на заемките до втората половина на миналия век водещ е бил принципът на транслитерация, а не на транскрипция, както е понастоящем.
При морфологичната адаптация по род на съществителните пък дълго време се конкурират два подхода: възприемане на съотнасянето по род от езика източник с подхода за съотнасяне по род според завършека на името,
докато се установи категорично вторият подход (срв. напр. анализ и анализа; проблем и проблема; генезис и генеза). (Достатъчно е да приведем като
факти кодифицирани единици в езика, които са петрифицирани и пазят
прилагането на първия подоход, оказал се неперспективен за кодификацията: напр. психоанализа, онтогенеза, филогенеза). Наличието на старо и
ново, на периферно и централно е нормалното състояние на естествения
език и няма как при това положение кодификацията да бъде докрай системна поради динамичното равновесие, в което съществува езикът. Оттук
възниква и необходимостта отразяването на езиковите промени от кодификацията да става в рамките на структурирания подход за управление на
промяната въобще, но тук просто ще се ограничим с маркирането му.
Фактите от действащата кодифицирана норма, които изтъкнахме като
причини по-често в съзнанието на определени групи носители на езика да
се формира мнение за чести промени на писмените правила, всъщност
могат да се използват като категорично доказателство, че кодификацията е
непрекъснат процес. Етапите ѝ (описателен, оценъчен, въвеждане в практиката) не протичат последователно един след друг, а вървят паралелно в
рамките на отделните езикови равнища (вж. по-подробно у Milroy et all.
1999).
На другия полюс при избора на твърдението в анкетата, че правилата
често се променят, са групите на: респондентите, самоопределили се като
роми (3.7%); хората с по-ниско от основното образование (4.8%); в групата на заявилите, че учат в момента (6.3%); групата на безработните
(6.6%); респондентите от най-младата възрастова група в диапазона между
18 – 29 г. (8.9%).
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Смятаме, че причините за отхвърлянето на твърдението за честа промяна на правилата са различни при отделните групи респонденти.
Заявилите, че учат в момента, както и най-младите (18 – 29 г.) – групи,
които до известна степен съвпадат по критерия възраст – избират рядко
коментираното твърдение най-вече заради липсата на натрупан жизнен
опит. Докато рядкото избиране на отговора в останалите групи респонденти най-вероятно се дължи на това, че те не познават в подробности писмените правила, а оттам още по-малко и динамиката им.
Смятаме обаче, че е необходимо малко повече да разсъждаваме върху
избора на най-младите респонденти. Това е поколението, за което образователната система е създала най-добрите предпоставки за овладяване на
книжовните правила чрез инструментариума за националните външни
оценявания по учебния предмет български език и литература след 4. и 7.
клас и със задължителния ДЗИ по БЕЛ при завършване на средно образование (въведен през 2009). Този инструментариум е разработен до голяма
степен в рамката на разбирането за функционална грамотност (вж. PISA
https://www.oecd.org/pisa/). Оценяването обаче до голяма степен се обвързва и с владеенето тъкмо на кодифицираните правописни и граматични
норми, които най-често се нарушават в писмената практика (тежестта на
този критерий при оценяването е около 35% при формирането на общата
оценка от ДЗИ по БЕЛ). Тази практика e добра предпоставка за овладяването на книжовните писмени норми при подготовката на зрелостниците и
за системното им прилагане в писмената практика по-нататък в реалния
живот.
4.2.4.2. Взаимодействието между писмена и устна реч във виждането на анкетираните
Проблемът за отношението на кодификацията към иновациите в устната книжовна реч е сред централните в проучването на днешните стандартни езици (Milroy et al. 1999; Cvrček, 2009; Crystal 2017; Pillière et al.
2018 и др.). Основна задача на кодификацията според теорията за книжовните езици на Пражката школа е внимателно и задълбочено да проучва
езиковите изменения, настъпили трайно в устната книжовна реч (в т. нар.
узус), да ги оценява с оглед на функционалността им, за да могат своевременно да бъдат включвани в кодифицирания комплекс, ако изпълняват
определени критерии – за да се поддържа книжовният език в състояние на
гъвкава стабилност.
Не по-малко важен обаче според нас е и въпросът за прилагането на
критерии за изключване на единици от кодифицирания книжовноезиков
комплекс, когато са загубили функционалната си стойност, престанали са
да бъдат нормативни (т.е. загубили са характера си на широко разпространени в устната книжовна практика) и се превръщат в препятствие пред
ефективността на писмената книжовна практика. Към критериите за изключване на елементи от книжовната норма според нас определено трябва
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да се добавят още два: а) езиковите нагласи към даденото явление и б) езиковото поведение при официално общуване. Защото не са редки случаите,
когато дадено кодифицирано езиково средство в устни книжовни изказвания губи характеристиките си: а) функционалност, б) нормативност и в)
системност (вж. Daneš 1986), но е възможно нагласите към такова
средство да са изцяло или преобладаващо позитивни – било като обща
проява на лоялност повече в емоционалния ѝ аспект, било като проява на
нагласата гордост от владеене на правилото за употреба на дадената форма. Подобно отношение на езиковата общност в никакъв случай не бива да
се пренебрегва при кодификацията.
Казаното дотук обяснява включването в анкетата на три въпроса,
които изследват мнението на респондентите за взаимодействието между
устната и писмената реч. Отдаваме толкова голямо значение на мнението
на респондентите по този въпрос, от една страна, поради съществената
промяна на условията на днешната езикова комуникация, която е доминирана от технологията интернет, налагаща общуване по модела всеки-единкъм-много. Този модел предполага по-отчетливо въздействие на носителите на езика върху кодифицираните писмени норми (вж. по-подробно у
Станчева 2017). От друга страна, проучваме оценките на респондентите и
защото в днешната граматична норма отбелязваме пунктове, в които в
устната книжовна реч повсеместно се пренебрегват кодифицирани форми
в полза на некодифицирани.
Ще започнем с анализ на Въпрос 17.10. в анкетата, който събира информация в каква степен анкетираните смятат, че противоречието между
правилата за писане и говоримия език е в основата на допускането на
грешки в писмен текст. Отговорите на този въпрос говорят за застъпването на нагласата осъзнаване на нормата.
Общо 14.4% от анкетираните са посочили противоречието между писмена и устна норма като предпоставка за допускане на грешки при писане.
Необходимо е да посочим при това, че те са имали възможност да избират
до три измежду общо десет изброени причини.
Данните сочат, че отделните демографски признаци не влияят като цяло върху избора на този отговор. Има само една статистически значима
връзка с избора на този отговор – тя е при признака фактор трудова активност. Най-често са избирали тази причина две категории респонденти
в рамките на групите, обособени по този признак. Това са 25.8% от
групата на посочилите, че учат, и 23.7% от групата на безработните.
Не е трудно да обясним, защо тъкмо тези две групи отдават толкова голяма значимост на тази причина. Посочилите, че учат, общуват активно с
писмени книжовни текстове – не само като реципиенти, но и като автори
на такива текстове, доколкото книжовният език е езикът на образователната система. Тъкмо поради това те добре осъзнават, че в писмените текстове са задължени да спазват правила, които в устната реч вече се пренеб133

Руска Станчева

регват и това често е причина да грешат в такива случаи. Безработните пък
отчитат негативно посоченото разминаване, доколкото, вероятно са осъзнали, че за да се реализират успешно на пазара на труда, владеенето на
стандарта е от значение, а разликите между устната и писмената реч са
препятствие за успешното постигане на тази цел.
Друг въпрос от анкетата пита участниците в допитването дали разликата между устния и писмения език трябва да бъде намалена. Това е Въпрос 21.1., който предлага на анкетираните да изразят мнение във връзка с
твърдението: Разликата между писмения и устния език трябва да бъде
намалена. Въпросът е качествен признак резултат, многовариантен с избор на езин отговор. Проверява хипотезата за преобладаване на отговорите, че разликата между устния и писмения език трябва да бъде намалена.
21. С кои от следните твърдения сте съгласни и с кои не?
(Твърденията се четат, отговор на всеки ред)
1. Съгласен съм 2. Не съм съгласен 3. Не мога да преценя (без отговор)

 
1.

 

Разликата между писмения и устния език трябва да бъде
намалена.

Графика 43. Дялото разпределение в % на анкетираните според признака резултат
разликата между писмения и устния език трябва да бъде намалена
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Както личи от Графика 43., количественото разпределение на отговорите на въпроса потвърждава изследователската хипотеза. Мнозинството
анкетирани подкрепят възгледа, че разликата между писмения и устния
език трябва да се намали, четири пъти по-малко са онези, не споделят това
мнение, а почти 1/4 са без мнение по въпроса.
Като цяло статистическите връзки между избора на респондентите и
демографските им характеристики са слаби. Най-силна е връзката с признаците фактори трудова активност и жизнен стандарт.
Нека съвсем накратко да проследим какви са демографските профили
на споделящите всяко едно от мненията при отговора на коментирания
въпрос. Тъй като делът на подкрепящите мнението за намаляване на разликата между писмения и устния език е отчетливо преобладаващ над изборите на останалите два отговора, ще насочим вниманието си към онези
демографски групи, в които отчетливо преобладава изборът на един от
останалите два отговора.
И така, отговорът не съм съгласен е с дял в общото разпределение от
едва 15.7%. Значителен превес на този отговор над общия му дял се отчита
обаче в групата на посочилите, че учат (32.3%) (обособени според признака фактор трудова активност). И това според нас е съвсем естествено,
доколкото в тази демографска група най-силно се проявява влиянието на
обучението, в което господства изцяло стандартът с кодифицираните му
норми и това действа в посока на утвърждаване на престижността му. Явно е също така, че учещите са най-отчетливо стремящите се към по-висока
квалификация – условие за добра професионална реализация в бъдеще.
Очевидно е, че в представите им това се свързва с владеенето на стандарта
във висока степен.
Изборът на отговора не мога да преценя е с дял в общото разпределение от почти ¼. Данните сочат, че този отговор обаче е отчетливо преобладаващ в групата на посочилите, че живеят в мизерия (според признака
фактор жизнен стандарт) – 85.5% от тези респонденти са го избрали.
Както и при отговорите на повечето други въпроси в анкетата тази група
анкетирани проявява ясно изразена неутрална нагласа към въпросите на
книжовния език, резултат в нашето виждане от незаинтересуваност, прерастваща в отчуждение като последица от ниското самочувствие на тези
респонденти, породено от незавидния им материален статус.
Превесът на мнението в езиковата общност за намаляване на разликите
между писмения и устния език, наблюдаван при отговорите на коментирания Въпрос 21.1., не дава обаче информация каква трябва да бъде според оценките на анкетираните посоката на нивелация между двете форми
на езика.
Представа за желаната от респондентите посока дава разпределението
на мненията им спрямо посочените във Въпрос 22.2. от анкетата две твърдения.
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22.2. Кое от следните твърдения е по-близо до Вашето мнение:
(Твърденията се четат, само 1 отговор)
1. Писменият книжовен език трябва да се съобразява повече с устната
реч.
2. Устната реч трябва да се съобразява повече с писмения книжовен език.









Въпросът е качествен признак резултат с избираем отговор, дихотомен
(ДА/НЕ). Той изисква еднозначен отговор, без да допуска възможността за
неизразяване на мнение.
Разпределението на отговорите говори за категоричния превес на възгледа, че устната реч трябва да се съобразява с писмения книжовен език,
т.е. нивелацията между двете форми на езика трябва да протича в посока
към престижния образец (вж. още у Алексова/Aleksova 2018).

Графика 44. Дялово разпределение в % на мненията на респондентите в каква
посока следва да се нивелират писменият и устният език

От прегледа на избора на двата отговора в отделните демографски групи (признаци фактори) личи, че преобладаващият като цяло отговор взема
превес във всички изследвани групи от езиковата общност. Това наблюдение е от особена важност за изследването, тъй като дава важна обратна
връзка, както за функциите на българския книжовен език понастоящем,
така и за кодификаторската практика.
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От отговорите на анкетираните личи ясно изразената положителна
езикова нагласа към писмения стандарт като цяло, която е показател за
високата степен на представеност на престижната му символна функция.
Тази функция на стандарта е типична за всички общности, разполагащи с
развит книжовен език, който дава възможност на членовете на тези общности пълноценно да участват във всички сфери на обществения живот,
което води до висока степен на представеност на езиковата нагласа гордост – както в личностен, така и в обществен (групов) план (вж. повече у
Garvin 1993).
В най-висока степен подкрепа на желаната посока на нивелация писмен  устен език се наблюдава в следните демографски групи: на посочилите, че учат в момента (81.3%), на висшистите (79.3%), тъй като в тези
две демографски групи най-отчетливо се осъзнава престижната функция
на стандарта, а владеенето му във висока степен се отчита като задължително условие за успешна реализация.
Причината за фаворизирането на писмената норма от носителите на
езика е в различния характер на двете форми – динамичността на устната
норма и статичността на писмената. Изследвайки характеристиките на
писмената и устната форма на езика, изследователите се обединяват върху
извода, че е погрешно двете норми да се йерархизират както от гледна
точка на функциите им (вж. (Vachek (1967; 2014), така от гледна точка на
комплексността им (вж. Halliday 1990).
Съпоставяйки функциите на двете норми, Й. Вахек противопоставя различната им материална природа, залегнала в основата на противопоставянето динамичност – статичност. Той разглежда устната норма
като немаркиран член на двойката, доколкото устните изказвания, базирани на нея, са „езикови факти от неописан ред“, докато „писмената норма и
писмените изказвания безспорно принадлежат към категорията на маркираните езикови явления“ (Vachek 1967, цит. по Vachek 2014: 81). Авторът
подчертава, че функцията на устната норма като „система от фонетично
проявяващи се езикови елементи“ е незабавната реакция на даден стимул
„при това с изразяване не само на чисто комуникативния, но и на емоционалния аспект на реакция от страна на говорещия“; функцията на писмената норма като „система от графично проявяващи се езикови елементи“ е „да реагира на даден стимул по статичен начин (т.е. по запазен и лесно поддаващ се на проверка начин), концентрирайки се основно върху
чисто комуникативния аспект на реакция от страна на говорещия“ (Vachek
1967, цит. по Vachek 2014: 83 – 84). От това обаче далеч не следва според
Й. Вахек, че двете норми са в отношение на функционална йерархия, по
думите му те са най-вече в отношение на „взаимно допълване в различните си функции“ и на „по-обща или по-специализирана приложимост“
(Vachek 1967, пак там). Смисълът от съществуването на двете норми
според Й. Вахек се основава на необходимостта да обслужват нуждите на
реалната комуникация в рамките на езиковата общност, като при това
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всеки неин член трябва да познава и да владее средствата и на двете норми, за да може да преминава свободно от едната към другата според комуникативната ситуация и намеренията си. Всеки член на дадена културна
езикова общност, заключава Й. Вахек, трябва при това положение да е
своеобразен „бинормист“, т.е. познавач и на двете норми (Vachek 1967,
цит. по Vachek 2014: 84).
Изследвайки устния и писмения език от гледна точка на комплексността им пък, М. Халидей, посочва, че писменият език притежава свойството да представя явленията като продукт, а устният – като процес (Halliday 1990: 81). И добавя, че е погрешно да се смята, че писменият език е
„високо организиран, структуриран и комплексен, а устният – дезорганизиран, фрагментарен и не толкова усложнен“ (пак там, с. 87). Стремейки
се да докаже, че и двата варианта на езика са еднакво комплексни, макар и
по различен начин, авторът противопоставя статичността и плътността на писмения език на динамичността и дифузността на устния език.
Тъкмо тези характеристики на устния текст наред с фрагментарността
му поради свойствената за него диалогична форма, която не позволява да
се разгърнат паратактичните и хипотактичните особености на езика в
пълнота, водят неспециалистите, т.е. мнозинството от носителите на езика,
до представата, че устните спонтанни текстове са повече или по-малко
„съкратена“ и не чак толкова изискана версия на езика.
Господстващата обаче ненаучна представа за взаимодействието между
писмения и устния език в езиковата общност влиза в отчетлив конфликт с
научното знание за езика и поставя сериозни проблеми пред кодификаторската практика. На първо място е проблемът как да се подхожда в случаите, в които остарели книжовни норми (най-вече в областта на граматиката) влизат в противоречие с иновации, които са резултат от преструктуриране и реорганизация на граматичната система. Възниква въпросът как да се намери желаният от общността баланс между писмена и устна книжовна реч, т.е. между кодифицираните (писмени) и некодифицираните (устни) книжовни норми, за да се отговори на очакванията на езиковата общност.
Най-общият отговор, който дава теорията на кодификацията, е, че е необходимо внимателно прилагане на инструмента на дублетността. Важно условие за използването му обаче според нас е системното, а не фрагментарното проучване на нормите с отклонения в книжовната практика.
Това важи в най-висока степен за граматичните норми в динамика. Необходимо е на първо място внимателно да се проучи историята на самата кодификация във връзка с нейни недостатъци от различен характер (съдържателни и технически), които биха могли да допринасят за колебанията. Важно е да се изследва дали неспазването на дадена норма е резултат от натиска на устната реч върху писмената, като при това се установи
кореспонденцията на отклонението с други отклонения от граматичен по138
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рядък, за да се види има ли и каква е системната връзка между тях. При
граматичните норми, които имат изход само в писмената практика, пък е
важно да се установи връзката им с други чисто графични норми, за да се
изследва взаимодействието им.
Важен елемент от кодификаторската практика е и измерването на езиковите нагласи като цяло и към нормите в динамика в частност, както и
установяването на реалното писмено поведение на онези групи носители
на езика, които представят социалната база на книжовния език. Това означава кодификацията да погледне през очите на обикновения носител на
езика, който е задължен да прилага писмените книжовни норми.
Затова и важен етап от настоящия научен проект е съпоставката на езиковите нагласи и езиковото поведение на езиковата общност спрямо конкретни граматични норми в динамика, за да се установи посоката на кодификаторската практика във връзка с вземането на едно или друго решение.
4.2.5. Обобщение на мненията на анкетираните за качествата на
сегашната кодификация
4.2.5.1. Сред анкетираните преобладава мнението, че сега действащата
кодификация не създава впечатление, че книжовният ни език е прекалено
сложен. В този смисъл не се налагат стъпки за промяна на правилата му в
посока на неговото „опростяване“, т.е. демократизация. За респондентите
като цяло книжовният ни език е преди всичко културно наследство, „съкровищница“, побрала в себе си свидетелствата за материалния и духовен
живот на общността. Важно е обаче да се има предвид с оглед на перспективите пред кодификацията, че над 1/3 от най-младите анкетирани (т.е.
повече отколкото в останалите възрастови групи) изразяват мнение за промяна на днешните книжовни норми, окачествявайки ги като сложни.
4.2.5.2. Ясно изразена е позицията на анкетираните, че по своето
съдържание сегашната кодификация е балансирана и подкрепя унифициращата функция на книжовния език по вертикала (във времето), което
позволява всички поколения да се идентифицират със стандарта и така да
се поддържа нагласата езикова лоялност, без да има възрастови групи, които да се чувстват отчуждени от него.
4.2.5.3. Изследването на достъпността на кодификацията като съществена нейна техническа характеристика (както по отношение на метаезика
ѝ така и във връзка с източниците ѝ ) показва, че като основен недостатък
на сегашната кодификация се сочи най-често недостъпният ѝ метаезик.
Най-критични към него се оказват респондентите с висше образование.
Липсата на надеждни източници на кодификацията в интернет е другата
основна критика към достъпността на днешната кодификация.
4.2.5.4. Що се отнася до динамиката на промените в кодифицираната
норма, респондентите окачествяват днешния книжовен език като умерено
консервативен – качество, на което обаче придават повече положителна
стойност, доколкото го възприемат като синоним на стабилност.
139

Руска Станчева

4.2.5.5. Що се отнася до оценките за взаимодействието между писмената и устната книжовна реч, отчетливо преобладава мнението, че разликата между тях трябва да бъде намалена, тъй като е предпоставка за разколебаването на писмените норми в съзнанието на пишещите и предпоставка
за неспазването им в писмен текст.
4.2.5.6. Сред анкетираните категорично доминира мнението, че постигането на баланс между писмената и устната книжовна реч може да стане
чрез съобразяване на устната реч с писмения език – позиция, която противоречи на научната представа за езика. Тази позиция обаче изисква много
внимателно прилагане на инструмента на дублетността (при задължително
отчитане на езиковите нагласи и на езиковото поведение на носителите на
езика в писмен текст при всеки конкретен случай).
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ТИПОЛОГИЯ НА ГРАМАТИЧНИТЕ НОРМИ С ОТКЛОНЕНИЯ
В ПИСМЕН ТЕКСТ

1. Въведение
В основата на двата основни за кодификацията принципа: осигуряване
на „гъвкава стабилност“ (Mathesius 1932) и отчитане на „перспективността“ на промените (Dokulil 1952) стои виждането за функционалния характер на езика като система и разбирането, изразено най-напред от В. Матезиус (Mathesius 1911), че изменчивостта и нестабилността са същностни
черти на езиковите явления от синхронията.
Следването на двата посочени по-горе принципа е залегнало и при разработения от Фр. Данеш (Daneš 1979) теоретичен модел на кодификацията. Моделът се гради върху обосноваване на трите ѝ етапа (дескриптивен,
прескриптивен и въвеждане в действие), като особено приносно е извеждането на йерархична система от критерии (нормативност, функционална
адекватност и системност) за оценка на езиковите иновации. Ценен принос на този модел е изтъкването на важността на езиковите нагласи: и като
фактор при вземане на кодификаторски решения (Daneš 1979), и като индикатор за представеността на символните функции на книжовния език
(Garvin 1993).
В така представената теоретична рамка по-нататък ще се фокусираме
върху един конкретен обект – типологията на девет граматични норми с
висока степен на вариантност в устната книжовноезикова практика. Построяването на подобен теоретичен конструкт е основано изцяло върху
лингвистични признаци на наблюдаваните обекти, имащи пряко отношение към кодификацията.
Досега у нас не е правен опит за типологизиране на граматичните норми с отклонения в книжовната езикова практика. Смятаме обаче, че това е
необходимо като изходна точка за системното описание на вътрешноезикови процеси в динамика в граматичната система на днешния български
книжовен език. В граматичната ни литература отстъпленията от граматичните кодифицирани норми са обект на описание предимно като изолирани
и несвързани помежду си явления. Отклоненията се характеризират основно по линията на правилно (или още книжовно, т.е. кодифицирано) – неправилно (или още некнижовно, т.е. некодифицирано). Препоръките за
спазване на правилата всъщност са насочени към поддържането на една от
символните функции на книжовния език, определена от П. Гарвин като
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еталонна (или още референтна). Затова бихме могли да твърдим, че целта
на подобно описание в българската традиция на кодификаторската практика отвежда към поддържането на езиковата нагласа „осъзнаване на книжовната норма“ (Garvin 1993).
Според нас типология на нормите в динамика през оптиката на кодификацията е особено наложителна предвид системността на езика. Системният подход към книжовния език предполага търсене на връзка между
езиковите промени, наблюдавани в синхронията в рамките на едно или
повече езикови равнища. Предлаганото по-нататък в тази глава групиране
на нормите с отклонения от кодифицирания писмен вариант на българския
книжовен език се основава върху критерии, релевантни за кодификаторската практика и свързани с първия ѝ етап – описателния. Този етап изследва чисто вътрешноезикови процеси, свързани с динамиката на книжовните норми. При описанието изхождаме от виждането, че наблюдаваните промени в устната книжовна реч в обхвата на граматичната норма не
са резултат от взаимодействието на книжовния език с други подсистеми в
рамките на българския език, обособени по териториален или социален
признак, а са следствие от процеси, протичащи в системата на самия книжовен език.
Предлаганата типология би могла да се използва като отправна точка
при анализа на богатата емпирична информация, извлечена от два източника в проведеното през 2017 г. в рамките на проекта национално социологическо проучване на езиковите нагласи. Този анализ е елемент от
втория етап кодификационния процес – оценъчния. От една страна, той
включва самооценката на анкетираните за владеенето на нормите в динамика, а от друга – информацията за действителното езиково поведение на
анкетираните въз основа на отговорите им на кратък писмен тест, чиято
цел е да събере данни за спазването на същите норми, обект на самооценка.
Резултатите от този анализ, представени в 4. част на настоящата монография, представят многопластова картина, която очертава с висока степен
на достоверност йерархията на лингвистичните променливи, както и на
социално-демографските фактори, значими за подхода на кодификацията
спрямо граматичните норми с отклонения.
2. Подбор на нормите, обект на проучване, и описание на процедурата
за събиране на информация
Както вече посочихме, основни обекти на изследване в проекта са девет кодифицирани граматични норми, а именно:
– правилото за писане на пълен и кратък член
– правилото за т.нар. променливо Я при причастията от глаголи с
„променливо я“
– правилото за употребата на думите кого, когото, някого, никого
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– правилото за бройната форма
– правилото за учтивата форма (съгласуване по число и писане на
главна буква)
– правилото за употреба на думите свой и си
– правилото за употребата на деепричастието
– правилото за писането на окончанията -м и -ме в 1. л. мн.ч. сег.
вр. на глаголите
– правилото за употреба на главни и малки букви в съставни собствени имена.
Подборът на изброените правила се основава на споделяните от десетилетия в езиковедската общност у нас мнения за високата степен на
разколебаване на тези норми. Наблюденията на езиковедите се обобщават
в текстове от типа на: а) уводните раздели на правописните речници от
1945 г. насам; б) бележките с прескриптивен характер в научните граматики от средата на миналия век досега; в) езиковите бележки в специализираната езиковедска периодика; г) учебното съдържание на програмите
по български език и учебниците по български език.
Във всички тях личи стремеж към поддържането на кодифицираните
варианти, зад който прозира разбирането за книжовния език като еталон за
правилност. Всички типове посочени текстове бяха взети предвид като източници за подбор на посочените граматични норми в изследването на нагласите към тях. Като източник при подбора на граматичните норми в динамика беше използван и архивът с въпроси на Службата за езикови
справки и консултации от 2014 и 2015 г., който дава ценна обратна връзка
в кои случаи пишещите (т.е. езиковата общност) срещат затруднения, когато се стремят да спазват кодифицираните норми, придържайки се към
нагласата осъзнаване на книжовната норма.
За пръв път у нас беше събрана и богата емпирична информация за
отклоненията при изброените по-горе девет норми. Тя е отлична основа за
анализи, доколкото събраната информация за самооценката и езиковото
поведение на анкетираните по отношение на нормите в динамика може да
се анализира в контекста на мненията на анкетираните по редица по-общи
и частни въпроси, засягащи днешния български език. Централно място
сред тези въпроси заемат въпросите в анкетата, обединени тематично около проблема за взаимодействието между писмената и устната книжовна
реч.
3. Типология на изследваните норми за целите на анализа на емпиричните данни с оглед на кодификацията
За да получи адекватна нормативна оценка с оглед на кодификацията
му, е необходимо всяко от наблюдаваните езикови явления да се изследва
от две гледни точки. Първата е свързана с вътрешноезиковия аспект на
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езиковите промени и изисква прилагане на критериите за нормативност,
функционална адекватност и системност на иновациите, посочени погоре в теоретичния модел на кодификацията. Втората гледна точка е свързана с отношението на езиковата общност към дадено явление с отклонения от кодифицираната норма предвид символните функции на книжовния език.
По-нататък в изложението си ще се спрем върху първия аспект на
оценката на проучваните норми. Това е изключително важно, за да се прецени в каква степен типологизирането им има отношение към спазването/
неспазването на всяка от нормите според събраната информация от анкетата и езиковия тест.
Посочените девет граматични норми биха могли да бъдат категоризирани на бинарен принцип според характера на отклонението от кодифицираните норми в четири типа.
Основен делитбен признак е устната реч влияе/не влияе върху отклонението. Така бихме могли да обособим два типа отклонения:
А. такива, върху които устната реч оказва влияние, и
Б. отклонения единствено от графичен порядък (т.е. без изход на отклоненията в устната книжовна реч)
Подмножеството на отклоненията, обособени в група А), би могло да
се разпредели в още две подмножества:
А.1. Отклонения, свързани с предпочитането на некодифицирани пред
кодифицирани форми
А. 2. Отклонения, свързани с предпочитане на едни пред други кодифицирани форми. Това подмножество по-нататък може да се разпредели в още две въз основа на граматичните категориите, с които са
свързани отклоненията.
А.2.1. Отклонения, свързани с опозицията подлог – не-подлог.
А.2.2. Отклонения в рамките на категорията число.
3.1. Граматични норми с отклонения само от графичен порядък (т.е.
без изход на отклоненията в устната реч)
Според признака норми без/със изход в устната книжовна реч изследваното множество от норми се разпределя в две подмножества, представени в Таблица 1.
Необходимо е да посочим, че правилото за писане на пълен и кратък
член може да се отнесе, от една страна, към нормите от графично естество,
доколкото опозицията пълен – кратък член според действащата кодификация е валидна единствено за писмените текстове. От друга страна обаче,
това правило може да се отнесе и към обособеното подмножество А.2.1.,
доколкото в устната реч няма морфологично означаване на опозицията
подлог – не-подлог при имената, но писмената норма изисква означаването
ѝ при формите за от м.р. ед.ч.
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Таблица 1.
Норми от графичен порядък
без изход в устната реч

Норми с изход в устната реч

Правило за писане на пълен и
кратък член

Правило за употреба на думите кого,
когото, някого, никого

Правило за писане на главни и
малки букви в съставни
собствени имена

Правило за употребата на думите
свой и си
Правило за употребата на
деепричастието
Правило за употреба на бройната
форма
Правило за употреба формата за мн.ч.
на причастията при учтивата форма
Правило за писането на -м и -ме в 1.
л. мн.ч. сег. вр. на глаголите
Правило за променливо Я в мн.ч. на
миналите причастия

Полагането в основата на типологията ни на признака норми без/със
изход в устната книжовна реч е свързано с разбирането, че при нормите
от чисто графично естество устоите на кодифицирана норма не се подкопават от говоримия език. Спазването на тези норми в писмените текстове
зависи в най-висока степен от техническите характеристики на самата
кодификация: а) степен на обхват, т.е. доколко пълен е обемът на описание на случаите с наблюдавани колебания; б) метаезик, т.е. доколко ясно
и непротиворечиво са формулирани правилата, и в) разпространение на
кодификацията, т.е. осигурена ли е среда, която позволява достъпност до
правилата за носителите на езика.
Целта е да се проследи дали според отговорите на анкетираните е основателно обособяването на отклоненията от нормите по този признак.
Анализът на данните за посочените две норми от чисто графично естество
е представен в следващата 4. глава. Тук ще представим само началната ни
хипотеза. Тя е, че при нормите с изход в устната книжовна реч ще се наблюдават отклонения в по-висока степен в резултат на процеси на преустройство и реорганизация на граматичната система на книжовния език.
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Ако тази хипотеза бъде отхвърлена при анализа на данните, това означава, че обособяването на нормите по признака норми без/със изход в устната книжовна реч с голяма степен на достоверност е неоправдано, като
причините за това би трябвало да се търсят при по-нататъшен анализ (извън настоящата монография) на състоянието на самата кодификация по
посочените по-горе три критерия, отнасящи се до нормите с чисто графичен характер.
При потвърждение на хипотезата е необходим внимателен анализ на
данните за разколебаването на нормите от графичен порядък като цяло и
при всяка една от нормите в обособената от нас група с оглед на езиковото
съдържание на всяко от правилата предвид: а) граматичните опозиции,
които се означават графично чрез правилото; б) възможното влияние на
графични образци от чужда норма, в) състояние на кодификацията като
причина за колебанията и пр.
3.2. Граматични норми с отклонения, свързани с влиянието на устната книжовна практика върху писмените кодифицирани норми
В рамките на това подмножество попадат нормите, обособени в Таблица 2.
Таблица 2.
Норми с изход в устната реч
Правило за писане на пълен и кратък член
Правило за употреба на думите кого, когото, някого, никого
Правило за употребата на думите свой и си
Правило за употребата на деепричастието
Правило за употреба на бройната форма
Правило за употреба формата за мн.ч. на причастията при
учтивата форма
Правило за писането на -м и -ме в 1. л. мн.ч. сег.вр. на
глаголите
Правило за променливо я в мн.ч. на миналите причастия
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В основата на отклоненията, обособени в групата по-горе, лежи изведеното в теорията противопоставяне динамичност на нормата – статичност на кодификацията, свързано с противопоставянето спонтанност на
промените в устната реч – обоснованост на кодификацията. Допускането на иновациите в писмената сфера става през „ситото на кодификацията“. Обосноваността на кодификацията се изразява в това, че за да получат
своеобразно „членство в клуба“ на високостандартизирания писмен език,
иновациите от устната реч преминават през щателно изследване за пригодност от кодификаторите, преди да бъдат официализирани като правилни. Според теорията кодификациятата трябва да е перспективна, за да се
отразяват своевременно настъпилите промени и да не се допуска прекомерно отдалечаване на устната книжовна норма от писмената – състояние,
което би довело в крайна сметка до дестабилизацията на книжовния език и
до съмнение в ефективността на кодификацията. Но перспективността ѝ
означава и щателен анализ на иновациите, който в областта на граматичната норма би трябвало да се разбира като недопускане на изолирано решаване на случаи, които са в системна връзка с други явления в обхвата на
кодифицираната норма. Всъщност неспазването на този подход влияе според нас върху две от нормите с отклонения, изследвани в проекта (нормата
за съгласуване по число в състава на учтивата форма и нормата за променливо Я в мн.ч. на миналите причастия).
В ситуация на развит книжовен език, какъвто е българският (вж. Томов 2004/Tomov 2004), редовните отклонения от граматичните норми,
придобили характер на устойчива тенденция, трябва да се разглеждат преди всичко като последица от собствените развойни тенденции на книжовноезиковата система, а не като резултат от диалектни навици или предпочитането на образци от чужда норма.
Затова смятаме, че от кодификаторска гледна точка е необходимо понататъшно прецизиране на нормите в групи предвид разнородността на
отклоненията от тях в обособената група по признака влияние на устната
книжовна практика върху писмените кодифицирани норми. И така, при
граматичните норми с отклонения по посочения признак можем да обособим най-напред две групи: а) случаи на предпочитане в устната книжовна реч на некодифицирани пред кодифицирани форми и б) случаи, в които
едни кодифицирани форми се предпочитат пред други – т.е. едни „правилни“ форми се предпочитат пред други, също „правилни“ форми.
3.2.1. Граматични норми с отклонения, свързани с предпочитане на
некодифицирани пред кодифицирани форми
Нормите от тази група са представени в Таблица 3.
Групата обхваща колебанията, при които в устната книжовна практика
се регистрира предпочитане на некодифицирани за сметка на кодифицирани форми. Вторият признак, по който тези норми могат да се обединят, е
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наблюдението ни, че отклоненията при тях се проявяват с преструктурирания в рамките на категорията число.
Таблица 3.
Колебания между некодифицирани и кодифицирани форми
Разширяване на обхвата на правилото за бройната форма за мн. ч.
Разширяване на обхвата на окончанието -ме за 1 л. мн.ч. на сег. вр.
мн.ч. на глаголите (напр. ние четеме)
Елиминиране на правилото за променливо Я в мн.ч. на миналите
деятелни и страдателни причастия (напр. спяли, видяни)
Елиминиране на съгласуването по число в сложните глаголни форми с
минало свършено деятелно причастие при учтивата форма (напр.
Господине, Вие сте ни поканил)
От позициите на кодификацията при тази група норми се наблюдават
две противоположни явления: а) разширяване и б) стесняване на обхвата
на действие на кодифицирана норма.
Разширяване на обхвата на действие на нормата е налице в два случая: при нормата за бройната форма и при т.нар. „мекане“. Явлението, общо за двете разколебани норми, се наблюдава в рамките на формообразуването. Форми, свойствени за едни класове лексеми, започват да завземат
територията на форми, присъщи на други класове лексеми. Така бройна
форма в употребата получават и съществителни за лица (напр. 26 ученика),
а окончание -ме в 1. л. мн.ч. сег.вр. и глаголи от 1. и 2. спрежение (напр.
ние говориме).
Проявите на явлението разширяване на обхвата на действие на нормата са две. Първата се изразява в изтласкване на кодифицираната форма от
некодифицираната (при „мекането“, където четеме измества четем в устната реч). Втората проява на явлението се изразява в добавяне на член на
парадигма (при съществителните за лица от м.р. на съгласна се добавя и
бройна форма, каквато кодификацията не допуска като член на парадигмата (напр. двама ученика).
Второто явление, означено от нас като стесняване на обхвата на нормата, се наблюдава при нарушаване на правилото за променливо я в мн.ч.
на миналите деятелни и страдателни причастия, както и при съгласуването
по число в състава на учтивата форма. Проявите на това явление отново са две.
Първата проява на стесняване на обхвата на нормата се наблюдава
при фонетичната норма за променливо я. Изразява се в предпочитане на
„якавите“ пред „екавите“ форми (напр. спряли вм. спрели и спряни вм.
спрени). Неглижирането на тази фонетична норма е в рамките на парадиг155
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мите на глаголите с променливо я и е резултат от стремежа към по-нататъшно уеднаквяване на парадигмата. Тласък на тази промяна дава всъщност по-ранната кодификация на формоизменението при тези глаголи,
когато езиковедите предлагат да се кодифицират „якавите“ форми за 1. и
2. лице мн.ч. в аорист (напр. спряхме, спряхте) – т.е. в нарушение на фонетичното правило за променливо я – решение, предприето пак с цел изравняване на парадигмата. Тъкмо това отстъпление от фонетичното правило
за т.нар. променливо я в границите на личните аористни форми за мн.ч.
води след себе си по-нататъшно изравняване, но вече в обхвата на неличните аористни форми (миналите свършени деятелни и миналите страдателни причастия). Т.е. при тази частична кодификация не е спазен принципът за перспективност на кодификацията, което става и източник за напрежение между екави и якави форми, образувани от аористна основа.
Другата проява на явлението стесняване на обхвата на нормата е при
съгласуването по число в състава на учтивата форма. В устната книжовна
реч се предпочитат формите за ед.ч. на мин. св. деят. причастия вм. формите им за мн.ч. Това се наблюдава в рамките на формите на двете перфектни времена (перфект и плусквамперфект) – напр. Господине, ходил ли
сте? / Госпожо, бяхте ли дала?, както и във формите за условно наклонение – напр. Господине, бихте ли казал? / Госпожо, бихте ли се преместила? Това означава, че нормата за съгласуване по число – и то в рамките
на една аналитична форма – престава да действа.
Ще се ограничим засега с посочване на една от причините за наблюдаваното отклонение, която се корени отново в самата кодификация и е проява според нас на нарушаване на принципа за перспективност на кодификацията. Тя се изразява в постулираното от кодификацията изискване за
„правилна“ при формите за страдателен залог в състава на учтивата форма
да се смята формата за ед.ч. на страдателното причастие (напр. Г-не, Вие
сте приет). Докато за миналите деятелни причастия като правилна се постулира формата за мн.ч. (напр. Г-не, Вие сте приели). Включването на отклоненията при коментираната норма в групата, в която некодифицирани
форми се конкурират с кодифицирани, е предвид факта, че сте приели
(бихте приели) са съответно сложна темпорална форма в рамките на перфекта и сложна форма в рамките на кондиционала, разглеждани от морфологията като една аналитична форма.
Възможно е обаче отклоненията при съгласуването по число при учтивата форма да бъдат разглеждани и в рамките на следващата група отклонения, ако погледнем от друга гледна точка (вж. по-нататък).
Проблемът пред кодификацията при явленията от тази група е как да
се реагира на форми, които са в потенциите на системата, след като устната книжовна норма ги реализира като редовни, но в традицията на кодификацията те се отхвърлят като „неправилни“.
Без да навлизаме в подробности, ще посочим само, че запознатите с
историята на кодификацията на българския книжовен език лесно могат да
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видят, че до голяма степен причините за отклоненията от тази група се
дължат на самата кодификация и на нейни предходни решения, вземани
при липса на адекватна теория за кодификацията.
Хипотезата ни за тази група отклонения във връзка с резултатите от
емпиричното изследване е, че връзките между явленията в групата ще се
окажат най-слаби поради разнородността на езиковите процеси, довели до
колебанията при тези норми, макар всички наблюдавани отклонения да са
в рамките все на категорията число.
Предполагаме още, че в писмен текст отклоненията от кодифицираната норма ще се проявяват в по-слаба степен и некодифицираните варианти
ще се осъзнават като неправилни от носителите на езика при писане.
По-нататък на следваща стъпка от анализа ни в основата на отклоненията можем да поставим признака предпочитане на едни кодифицирани
форми пред форми със същия статут.
3.2.2. Граматични норми с отклонения, свързани с предпочитане на
едни пред други кодифицирани форми
Тук се включват шест от изследваните норми, които са посочени в
Таблица 4.
Таблица 4.
Предпочитане на едни пред други кодифицирани форми
Предпочитане на кой-формите за сметка на кого-формите
Предпочитане на формата за пълен вм. за кратък член и обратно
Предпочитане на формите негов(о), нейна... (му, ѝ...) за сметка на
формите свой... (си)
Предпочитане на формата за деепричастие за сметка на др. нелични и
лични форми на глагола
Предпочитане на формата за ед.ч. на мин. св. деятелно причастие за
сметка на формата му за мн.ч. в състава на учтивата форма
Във всички случаи от тази група в устната книжовна норма се наблюдава конкуренция между кодифицирани форми, т.е. между единици, окачествявани все като „правилни“. Затова и този вид отклонения можем да
определим като „вътрешна конкуренция“.
Коментираните форми обаче са санкционирани като „правилни“ само в
обхвата на морфологичната норма (в рамките на формообразуването). В
четири от разглежданите случаи нормативната оценка по линията „правилно“ (т.е. кодифицирано) – „неправилно“ (т. е. некодифицирано) е на над157
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редното езиково равнище – синтактичното. Така от гледна точка на кодификацията възниква конфликт между двете нива на граматичната система
– морфологичното и синтактичното.
Ако се вгледаме по-внимателно, лесно ще забележим, че при първите
четири норми от групата с посочените отклонения е налице стремеж в устната книжовна практика да се елиминира морфологичното маркиране на
редица синтактични опозиции (вж. по-нататък).
Последният от случаите на отклонения в тази група – при формите за
число в състава на учтивата форма, разгледахме в предходната група отклонения, доколкото е възможна интерпретацията му и в нея.
Включването му в тази група е на основание, че на равнището на формоизменението и двете форми за ед. и мн.ч. на миналото деятелно причастие, които се конкурират в употребата, са „правилни“, т.е. кодифицирани (срв. напр. приел и приели). Отклонението при тази норма тук може
да се определи като стремеж за морфологично маркиране на категория. То
има ясно изразен функционален характер. Свидетели сме на обособяване
на нова опозиция, която бихме могли да обозначим работно като учтива
форма – обикновена форма за мн.ч. Тя се проявява в рамките на категорията число при преструктурирането на сложните глаголни форми с миналото свършено деятелно причастие в състава им, каквито са формите за перфект, плускавамперфект и кондиционал. Както вече посочихме по-горе,
конкуренцията между формите се изразява в предпочитането в устната
книжовна практика на формите за ед.ч. вм. за мн.ч. на това причастие във
2. л. мн.ч. (предпочита се напр. Г-не, Вие сте казал вм. Г-не, Вие сте
казали; Г-не, Вие бяхте казал вм. Г-не, Вие бяхте казали; Г-не, бихте ли
казал вм. Г-не, бихте ли казали). Както ясно личи от примерите, отклоненията тук са на равнището и на морфологията, и на синтаксиса. От гледище на морфологията в парадигмите на коментираните сложни глаголни
форми се добавя нов елемент, като се появява още една форма за 2. л.
мн.ч., сигнализираща нееднозначно учтивостта. От позициите на синтаксиса маркирането на учтивата форма се изразява в нарушаване на съгласуването по число между подлога и сказуемото (напр. Вие сте казал).
Системният поглед върху езика обаче изисква да се каже също и че
причините за тези отклонения са и в самата кодифицирана норма, приела
липсата на съгласуване по число за нормативно явление при сигнализиране на учтивост в рамките и на формите за страдателен залог и на предикатив (срв. напр. Вие сте награден, Вие сте бог/весел/пръв). Така състоянието на самата кодификация в този пункт на нормативния комплекс се
оказва предпоставка за отклоненията в устната книжовна практика.
Дали обаче нормата за съгласуване по число при учтивата форма принадлежи на тази, или на предходната група отклонения, може да покаже
по-нататъшният анализ на данните от анкетата въз основа на степента на
консистентност на тази норма с останалите във всяка от групите, към които я причисляваме понастоящем.
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Без съмнение, отклоненията при нормите в групата отново са резултат
от преструктурирането и реорганизирането на граматичната система на
книжовния език. Изследователската ни хипотеза е, че при тях степента на
отклонение ще е доста висока, доколкото колебанията на носителите на
книжовния език са свързани с избора между все „правилни“ (т.е. кодифицирани) форми.
Потвърждаването на изследователската хипотеза при анализа на отговорите на въпросите от анкетата и теста изисква задълбочен анализ дали и
в каква степен е възможно кодификацията да продължава да удържа напора на устната книжовна реч върху писмения кодифициран език, когато
става дума за конкуренция между кодифицирани форми. Доколко критерият нормативност, т.е. широко разпространение на коментираните явления в устната книжовна реч, е налице, престои да се прецени според данните от анкетата. Необходима е внимателна оценка на всяка от изследваните в проекта езикови промени с оглед на функционалната ѝ стойност
при прилагане на принципа за гъвкава стабилност на книжовния език.
Анализът на данните от анкетата и теста може да даде отговор дали
съществува вътрешна консистентност между спазването/неспазването на
нормите от групата, доколкото предлаганото им обособяване е умозрително на този етап. По-нататъшният анализ в 4. част дава възможност да се
прецени дали изведеният от нас при обособяването на групата критерий
кодифицираност на формата е релевантен за степента на отклоненията от
изследваните норми.
3.2.2.1. Граматични норми с отклонения, свързани с опозицията
подлог – не-подлог
При по-нататъшно прецизиране на горната група отклонения с т.нар.
от нас „вътрешна конкуренция“ ясно може да се види, че първите четири
от отклоненията в нея са в обхвата на опозицията подлог – не-подлог във
връзка с морфологичните ѝ изразители. Тези норми са посочени в Таблица 5.:
Таблица 5.
Кодифицирани норми в обхвата на опозицията подлог – не-подлог
Правило за писане на пълен и кратък член
Правило за употреба на думите кого, когото, някого, никого
Правило за употребата на думите свой и си
Правило за употребата на деепричастието
Както вече посочихме по-горе, при тази група норми с отклонения в
устната книжовна практика се наблюдава стремеж да се елиминира мор159
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фологичното маркиране на редица по-частни опозиции в рамките на
опозицията подлог – не-подлог.
Наред с това от гледна точка на кодификацията е съществено, че познаването и прилагането на тези норми от носителите на книжовния език е
свързано със специфично лингвистично знание. Това знание във всички
обособени случаи изисква разграничаване най-напред на подлог от неподлог, за да се разреши конкретен писмен казус. Спазването на всяка от
разглежданите кодифицирани норми изисква допълнително знание за почастните опозиции, които се реализират в рамките на опозицията подлог –
не-подлог. Те са: лице – не-лице (при конкуренцията между кой- и когоформите); принадлежност на подлога – не-принадлежност на подлога
(при конкуренцията между формите свой (си) и негов (му); идентичност –
неидентичност на субекта на две действия (при конкуренцията между
деепричастието и други нелични и лични форми на глагола). Тук се отнася
и графичното маркиране с пълен член -ът/-ят на подлога и на съгласуваните определения и приложенията към него, както и на имената в
рамките на предикатива при писменото разграничаване на подлог – неподлог при формите за м.р. ед.ч. на съгласна.
Хипотезата ни за тази група е, че според данните от емпиричното изследване между така обособените норми ще е налице най-висока степен на
свързаност, което би доказало системния характер на отклоненията в устната книжовна практика.
В случай че хипотезата бъде отхвърлена, което е малко вероятно, явленията от тази група ще получат интерпретация в рамките на останалите
групи, в които участват.
Ако хипотезата ни се потвърди, е необходимо по-нататъшно внимателно изследване на мненията на носителите на езика в анкетата в съпоставка с езиковото им поведение във връзка с демографските променливи,
които характеризират представителната извадка. Това е необходимо, за да
се определят степента и дълбочината на наблюдаваните отклонения вече
не в системно езиковия им, а в социалния им обхват с оглед на кодификаторската практика.
4. Обобщения
1. Изхождайки от разбирането за системния характер на езика, се опитахме да представим типология на отклоненията при девет от граматичните книжовни норми в динамика в днешния български книжовен език.
Обособихме отклоненията според характера им, като в основата на категоризацията използвахме признака устната реч влияе/не влияе върху
отклоненията. Наблюденията ни по-нататък в рамките на втората група отклонения, при които е налице влияние на устната реч, дадоха основание
явленията в нея да се разпределят отново в две групи: този път според
признака кодифицираност/некодифицираност на формите, които се кон160
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курират. На трета стъпка при класификацията в рамките на групата с конкуренция между кодифицирани форми обособихме група с отклонения, в
чиято основа лежи опозицията подлог – не-подлог.
2. Предложената тук схема за разглеждане на нормите с отклонения е
умозрителна, построена е върху езикови характеристики на явленията,
имащи отношение към първия, описателен етап на кодификацията. Тя
обаче е необходима база при по-нататъшен анализ на езиковите нагласи и
езиковото поведение на българите спрямо разгледаните тук отклонения и
относно взаимодействието между устната реч и писмения книжовен език –
дейност, която се отнася към втория, оценъчен етап на кодификацията.
Целта на предложената типология е да даде възможност при анализа на
данните от самооценката и езиковото поведение на анкетираните спрямо
деветте норми, обект на изследване в проекта, да се отчитат различни критерии, които са релевантни от гледна точка на състоянието на сегашната
кодификация.
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САМООЦЕНКАТА И ДЕЙСТВИТЕЛНО ЕЗИКОВО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
ВЛАДЕЕНЕТО НА ГРАМАТИЧНИ НОРМИ С ОТКЛОНЕНИЯ

Една от основните цели на емпиричното проучване на езиковите нагласи, проведено през юли 2017 г., е да се направи съпоставка между самооценката на анкетираните за спазването на всяка една от девет граматични норми в динамика, подбрани от членовете на научния екип по
проекта, с действителното им езиково поведение при писане.
Тъкмо с тази цел в първата част на въпросника беше включен дихотомен въпрос, чрез който се изследва мнението на анкетираните в каква
степен ги затруднява при писане всяко от подбраните за изследване девет
граматични правила. Втората част на въпросника бе конструирана под
формата на кратък писмен тест с 9 позиции за попълване. (Осем от тях са
във формàта фиксиран свободен отговор, а последната позиция е под
формата на избирам отговор измежду две възможности, т.е. дихотомен
въпрос – вж. по-подробно тук, в частта „Методологически и методически
решения на емпиричното социологическо проучване“). С тази втора част
се събира информация за езиковото поведение във връзка с прилагането на
всяка от набелязаните за изследване граматични норми.
Подобна съпоставка има своите основания в теорията на кодификацията, където се извежда опозицията заявено мнение – действително езиково
поведение (вж. Danesh 1986: 231). Резултатите от нея имат много важно
значение за кодификаторската практика, доколкото са ценна обратна връзка за носителите на езика, които са длъжни да спазват кодифицираните
граматични правила при официално писмено общуване. Това как анкетираните оценяват компетентността си във връзка с владеенето на разколебани в узуса граматични правила и доколко представите им съвпадат с
писмената им практика, може да служи за критерий при кодификаторската
оценка на граматичните норми в динамика. Този критерий обаче не бива
да се прилага изолирано в рамките на оценъчния етап при кодификацията.
Необходимо е при прилагането му да се отчитат още и мненията (нагласите) на езиковата общност към: а) книжовния език като цяло, б) към степента на задължителност на книжовните норми и в) към качествата на кодификацията (най-вече достъпност – както по отношение на метаезика ѝ,
така и във връзка с източниците ѝ – вж. тук, в частта „Кодификацията в
контекста на езиковите нагласи“).
Когато се изследват отклонения от норми с граматичен характер, е
важно да се потърси и връзка между явленията предвид системния харак163
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тер на езика, застъпен в най-висока степен в рамките на граматичните норми. Така избраните за изследване девет граматични норми бяха категоризирани в 3. част по типове според характера на отклонението. За основен
делитбен признак при тази класификация съвсем естествено беше избран
критерият изход на отклоненията в устната книжовна реч. Въз основа на
него обособихме: отклонения от чисто графичен порядък и отклонения,
свързани с влиянието на устната книжовна практика върху писмените кодифицирани норми. Второто обособено множество пък по-нататък беше
раздробено според други критерии, имащи отношение към кодификацията. Въз основа на един от тези критерии обособихме отклонения от кодифицираните норми, свързани с морфологичното означаване на синтактичната опозиция подлог – не-подлог. По-нататък ще обособим граматичните норми в динамика в три групи. Най-напред ще разгледаме нормите с
отклонения в обхвата на синтактичната опозиция подлог – не-подлог. След
това ще анализираме нормите с отклонения във връзка с категорията
число. Накрая ще разгледаме нормата за писане на главни и малки букви в
съставни собствени имена, където отклоненията са от чисто графичен
порядък при сигнализиране на опозицията нарицателно – собствено име.
При анализа на самооценката и езиковото поведение на носителите на
езика при всяка една от граматичните норми, обект на изследване в проекта, се ръководим от: а) състоянието на кодификацията в историческа
перспектива; б) самостоятелното представяне на самооценката и поведението на анкетиране предвид съпоставката им, в) представяне на взаимообвързаността им с мнението и поведението при останалите изследвани в
проекта норми и г) взаимовръзката им с по-общи въпроси в анкетата.
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НОРМА ЗА ПИСАНЕ НА ПЪЛЕН И КРАТЪК ЧЛЕН
Преди да пристъпим към конкретния анализ на данните, ще напомни,
че нормата за пълен и кратък член е най-коментираната в средите на българските езиковеди след последната правописна реформа от 1945 г. Тук
няма да се спираме подробно върху гласовете „против“ запазването ѝ,нито
пък върху историята на кодификацията ѝ – в първите научни граматики
(Станчева/Stancheva 2008: 370–371) до днес, тъй като сме проучвали този
въпрос обстойно в рамките и на публикации по настоящия проект (Станчева/Stancheva 2017а: 41–59). Ще посочим само, че от гледна точка на
теорията на книжовните езици и на кодификацията, включването и поддържането на коментираната норма несъмнено отразява същността на книжовния език като културен феномен. А гласовете за премахването ѝ издават повече или по-малко повърхностно познаване на книжовноезиковата
теория. Оттам идват и предложенията за еднопосочно съобразяване на
писмения език с устната реч, както и за прилагането на инструмента на
дублетността, при положение че няма условия за това. Ще посочим само,
че дублетността като кодификаторски подход се прилага в онези пунктове
на нормативния комплекс, при които е налице конкуренция между функционално равностойни форми. В случая с нормата за писане на пълен и
кратък член обаче още в началната кодификация различните изофункционални членни форми за м.р. ед.ч. с генезис от различни диалекти са
натоварени с различни функции.
В първата граматика на новобългарския книжовен език на Н. Рилски от
1835 г. кодифицирането на нормата за разграничаване на пълен и кратък
член е свързано с морфологичното означаване на синтактичната опозиция
подлог (им. падеж) – не-подлог (косвен падеж). Несъмнено то е резултат
от нормообразуващата функция на кодификацията (Станчева/Stancheva
2017а: 44), свойствена на ранните етапи на изграждането на книжовния
език. Свързано е с обединяващата символна функция на формиращия се
тогава новобългарски книжовен език. Доказателство за това е разсъждението на автора, че с въвеждането в книжовна употреба на широко разпространени в българските диалекти членни форми за м.р. ед.ч. (-о, -а и
-атъ) „всякому ще да бъде угодно, защото не се уничтожава на никого
поместниат член“ (Неофит Рилски/Neofit Rilski 1835, цит. по 1984: 62).
Това разбиране днес бихме могли да окачествим като целенасочено
прилагане на възгледа за книжовния език като средство за комуникация „с
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мининум вариантност на формите при максимално разнообразни функции“ (Leith 1983: 32). Инструментът, който осигурява това качество на
книжовния език, несъмнено е кодификацията. Натоварването с нова функционална стойност (в случая синтактична – за означаване на опозицията
подлог – не-подлог) на вариантни изразители на една категория (в случая
категорията определеност) стои в основата на запазването на тези средства в книжовния език. В книжовния език такива средства губят вариантния си характер и се превръщат в единствени изразители на членове на
опозиции. Както вече сме посочвали (вж. Станчева/Stancheva 2008; Станчева/Stancheva 2018), в българския книжовен език нерядко се наблюдава
явлението на вариантни средства с различен генезис да се приписва функционална стойност. Така се дава възможност за форсирано изграждане на
книжовния език чрез разгръщане и задълбочаване на една от основните му
структурни характеристики – интелектуализацията. Ресурс за подобен
подход дават както голямото му диалектно разнообразие, така и предходната книжовна традиция. Условията на формиране на новобългарския книжовен език – и обществени, и филологически – благоприятстват в крайна
сметка за целенасоченото прилагане на този подход от книжовниците ни
през Възраждането.
В обществен план новоизграждащият се български книжовен език
трябва да играе ролята на компенсаторен инструмент и да обедини общността, за да подпомогне усилията ѝ за възстановяване на държавността
(процес, наблюдаван в рамките на редица общности от втората половина
на 19. век, живеещи в условията на чужда политическа доминация (вж.
Хобсбом/Hobsbawm 1996). В този смисъл обединяващата символна функция на изграждащия се книжовен български език е извън всякакво съмнение. Наред с това господстващата историческа парадигма в езикознанието от този период също подпомага и окуражава подобен подход. Всички
посочени дотук обстоятелства благоприятстват нормообразуващата функция на кодификацията, една от проявите на която е и кодифицирането на
правилото за пълен и кратък член.
Що се отнася до наторваването на членните морфеми за м.р. ед.ч. с
нова синтактична функция в българския книжовен език, тази функция е
ограничена по своя обхват по две линии. Предложеното чрез кодификацията морфологично означаване на опозицията подлог – не-подлог е валидно
само формите от м.р. ед.ч. (при това само за тези на съгласна). Действието
на правилото, от друга страна, не прекрачва сферата на писмените текстове, доколкото изразяването на новата синтактична опозиция е единствено графично, макар историята на кодификацията му в нормативните документи от 1945 г. насам да не е особено последователна, що се отнася до
действието на правилото в сферата на устната реч (вж. подробно у Станчева/Stancheva 2017б). Обвързването на употребата на формите за пълен и
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кратък член с писмеността обаче несъмнено подсилва стойността на правилото като културен артефакт, превръщайки го по този начин в устойчив
измерител на грамотността.
Всъщност устойчивостта на правилото – действително изкуствено от
системноезикова гледна точка, доколкото в историята на българския език
никога не е съществувала опозицията пълен – кратък член и никой български диалект не я е притежавал, според нас обаче се корени по парадоксален начин в самата езикова система. Две според нас са причините, които
съдействат за устойчивостта на коментираното правило в езиковото съзнание на носителите на българския книжовен език.
Едната причина е системното изразяване на определеността чрез морфемата -т- в рамките на парадигмите на имената от ж.р., ср. р. ед.ч. и при
всички именни форми за мн.ч. В този смисъл чрез кодификацията със запазването на изразителя на определеността – морфемата -т- при пълния
член на формите за м.р. ед. ч., се поддържа връзката между членуваните
форми от м.р. в ед. и в мн.ч. Както посочва И. Гаравалова: „Определителният член -ът се намира най-близо до старобългарското състояние на
парадигмата, тъй като включва стария местоименен елемент -т- (от стб.
показ. мест. тъ). […] Поради това употребата му при разглежданата номинална група е кодифицирана като норма в книжовния език“ (Гаравалова/
Garavalova 2014: 98).
Другата причина от системен характер, поради която правилото за пълен и кратък член се разполага устойчиво в езиковото съзнание на носителите на езика ни, е, че то намира подкрепа при други правила за морфологично сигнализиране на опозицията подлог – не-подлог. То влиза в корелация с тях и по този начин според нас се подсилва системният му характер. (Тук се отнасят правилата за функционално разграничаване: на кой- от
кого-формите при к-местоименията; на местоименните форми свой – негов, както и разграничаването деепричастие – лична глаголна форма и деепричастие – сегашно деятелно причастие).
Така според нас кодификацията на правилото за пълен и кратък член
съдейства за изтъкване на системността в езика. Тази функция на кодификацията е насочена към улесняване на рецепцията на писмените правила
от носителите на стандарта с цел да се постигне максимална ефективност
на комуникацията със средствата на книжовния език.
Поддържането на правилото за пълен и кратък член чрез кодификацията е в основата на усилията за овладяването му чрез системата на образованието. Това пък води до високата степен на осъзнаването от страна на
носителите на езика, че писменият и устният език са не просто две форми на
съществуване на езика, а две автономни норми със свои функции в рамките
на общностната комуникация (вж. подробно у Vachek 1967; Halliday 1989).
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Важност на правилото за писане на пълен и кратък член според анкетираните
Според данните от отговорите на Въпрос 11. от анкетата участниците в
проучването придават първостепенна важност на правилото за писане на
пълен и кратък член. Въпросът (който е от типа за оценка на важността1)
предлага на анкетираните в свободен отговор да посочат до 5 важни според тях граматични правила.
Посочените отговори са ценна обратна връзка за това кои книжовни
правила на българския език днес: а) са най-активни в съзнанието на респондентите; б) се определят от езиковата общност като важни и в този
смисъл с висока степен на задължителност за анкетираните; в) доколко
образованието като цяло и по български език в частност е формирало
трайни знания за езика, предпоставка за превръщането им в умения, които
са в основата на постигането на целите на общуването.
От Графика 1. става ясно, че правилото за пълен/кратък член е с найтрайна следа в езиковото съзнание на анкетираните и в този смисъл активно присъства, доколкото по необходимост се актуализира непрекъснато
при създаване на писмени текстове за официалното общуване. Смятаме, че
съществено значение за оценката от страна на респондентите на това правило като важно във висока степен има обучението по български език и
литература, където то се въвежда, и – за разлика от други граматични правила – има тясна връзка с осмислянето на двете форми (норми) на езика –
писмена и устна – като свързани, но самостоятелни негови прояви.
Данните сочат, че тъкмо образованието (на респондентите и на техните родители) и образователната активност (на респондентите) са двата
ключови признака фактори при посочването на важни правила на езика.
С намаляване на образователната степен намалява и идентифицирането на правилото за пълен и кратък член като важно. Важността му се
идентифицира от 62.6% от висшистите, два пъти по-слабо от респондентите със средно образование (31.7%) и четири пъти по-слабо от респондентите с основно (14.2%) срещу 0% при респондентите с по-ниско от основното образование. Важно е да се добави при това, че 81% от анкетираните
в групата на респондентите с по-ниско от основното образование изобщо
не могат да идентифицират важни граматични правила, а тези, които все
пак посочват такива правила, се съсредоточават основно върху правилата
за пунктуация и за използване на учтивата форма. Бихме могли при това
да направим извода, че тази група анкетирани не посочват правилото, доколкото не им е необходимо да го актуализират, което пък на свой ред оз1

Вж. характеристиката на Въпрос 11. във връзка със статистическата обработка на
данните тук, в частта „Методологически и методически решения на емпиричното социологическо изследване“.
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начава, че тези анкетирани не създават писмени текстове на книжовен език.
Освен това ниската им образованост е пречка изобщо за овладяване на
правилото за пълен и кратък член.

Графика 1. Дялово разпределение в % на отговорите на респондентите според
признака резултат спонтанно посочване на важни граматични правила

Според признака фактор образователна активност анкетираните се
самоопределят в две групи: уча / не уча във връзка със статуса си при
участието в анкетата. Важността на коментираното правило се изтъква повече в групата на учещите. 56.3% от хората в тази група посочват правилото като важно срещу 35.8% при посочилите, че не учат (в училище или
университет). Това ни дава основание да допуснем, че образователната активност съдейства в посока на актуализирането и прилагането на книжовните правила като цяло, доколкото е свързана в най-висока степен със създаването на писмени текстове в съответствие с действащия книжовен
стандарт и предвид на оценяването на качествата на тези текстове и от
гледна точка на спазването на книжовните норми.
Признакът фактор възраст се оказва нерелевантен за разпределението
на отговорите за важността на правилото за пълен и кратък член. Посочването му като важно в различните възрастови групи варира между
46.8% и 32.1%, като в рамките на двете най-млади възрастови групи са го
идентифицирали като важно 37.6% в групата от 18 до 29 г. и 34.4% в групата от 30 до 39 г. (при 31.2% в групата над 59 г.). Възрастовото разпределение на отговорите за важността на коментираното правило говори, че
всички групи, обособени по признака фактор възраст, придават еднакво
висока степен на важност на това правило.
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Така, наличието на ясно изразена обусловеност на оценките за важността на правилото за пълен и кратък член от факторите, имащи връзка с
образованието, както и липсата на възрастова обусловеност при определянето на тази важност дават основание да заключим, че важността на правилото се определя според познаването и мотивацията за спазването му. В
този смисъл приписването на важност на едно или друго книжовно правило е свързано с проявата на езиковата нагласа гордост от познаването и
владеенето му, която пък е индикатор за престижната символна функция
на книжовния език. Оттук следва изводът, че правилото за пълен и кратък
член е най-разпознаваемо за носителите на езика, които са мотивирани да
го спазват, защото припознават спазването му като идентификатор на грамотността, разбирана като ценност.
Самооценка на анкетираните за владеене на правилото пълен и кратък член
Самооценката на анкетираните за владеенето на избраните за изследване 9 граматични правила в проекта се проверява с отговорите на Въпрос
16. в анкетата: „Кои правила най-често ви затрудняват при писане и кои не
ви затрудняват особено?“. Той е дихотомен въпрос и изисква от участниците в допитването да изберат един от двата отговора: най-често ме затруднява / не ме затруднява особено при всяко едно от избраните правила,
т.е. отговорите при всяко едно от правилата са отделен признак резултат,
което означава, че всеки от отговорите се избира от всички анкетирани.
Отговорите при правилото за писане на пълен и кратък член се разпределят по следния начин: 64.5% от анкетираните споделят, че правилото
не ги затруднява особено, а останалите 35.5% признават, че това правило
най-често ги затруднява.
Според самооценката на анкетираните за владеенето на всички изследвани правила коментираната книжовна норма се нарежда в първата тройка
на днешните книжовни правила, които затрудняват в най-висока степен
носителите на книжовния език. (На първо място по трудност според анкетираните е правилото за употреба на деепричастието – посочилите, че ги
затруднява, са 53.1%. Следва правилото за бройната форма, което 37.3%
от анкетираните смятат, че ги затруднява.)
И тук, както и при коментара на отговорите на Въпрос 11. във връзка с
оценките за важността на коментираното правило, данните показват, че
разпределението на изборите на всеки от двата отговора е в пряка зависимост от признаците фактори, имащи връзка с образованието: с нарастването на образователната степен расте и изборът на отговора: Не ме затруднява особено. Избралите този отговор в групата на висшистите са четири пъти повече, отколкото в групата на хората с по-ниско от основното
образование, като изборът на коментирания отговор расте средно с 1/5 във
всяка следваща с по-високо образование група.
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В групите, обособени по признака фактор образователна активност,
пък личи, че в групата на учещите делът на избралите отговора Не ме затруднява особено, при правилото за пълен член е двойно по-висок от дела
на избралите този отговор в групата на неучещите.
Същата зависимост личи и при признака фактор трудова активност: с
увеличаването на степента на трудова активност расте и делът на избора
на отговора Не ме затруднява особено, а с отслабването ѝ – съответно
намалява. Изключение правят пенсионерите, но си даваме сметка, че тази
демографска група понастоящем е по-определена по възраст, но не и по
трудова активност.2
Както и при отговорите на Въпрос 11., където посочилите като важно
правилото за пълен и кратък член, не се различаваха в оценките си според
фактора възраст, така и тук – при отговорите на Въпрос 16.1. – не се регистрират значими разлики според този признак фактор. Възрастовите разпределения във всяка от изследваните групи при това положение са близки до средните за цялото множество анкетирани, което означава, че всички възрастови групи имат еднаква чувствителност по отношение на трудността на правилото, което пък говори за стабилността му с оглед на динамиката на книжовния ни език.
Езиково поведение – действително владеене на правилото за пълен и
кратък член
Владеенето на правилото за пълен и кратък член се проверява във втората част на анкетата чрез кратък езиков тест, който анкетираните изпълняват по желание. Изречението, с което се проверява владеенето на правилото за писане пълен/кратък член, е следното:
Когато ние се _____________ (ръководя) от позитивен модел, то
________ (успех) ни е неизбежен.
От гледна точка на своя формат позицията то ________ (успех) ни е
неизбежен е задача с фиксиран свободен отговор3 (т.е. възможни са три
отговора: успехът (правилен), успеха (грешен) и без отговор).
Бихме окачествили контекста на задачата като усложнен: първо, подлогът е извън инициалната позиция в изречението, която е типична за
него; второ, в подложна позиция е лексема за не-лице (успех), което е в
разрез с обичайното обвързване на подлога с лице вършител от носителите
на езика (широко подкрепяно и от обучението по български език от по-отдавнашни периоди); трето, изречението е сложно. Затова и очакванията ни
2
Заради нормите в закона за пенсиониране, които дават възможност да се удължи
трудовата активност и след пенсионна възраст.
3
Класификацията на формàта на задачата е според PISA.
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са най-много 50% от респондентите да отговорят правилно, т.е. на експертно ниво определяме, че това е задача с умерена трудност.
Разпределението на отговорите на анкетираните във връзка с езиковото им поведение при отделните позиции в теста, означени чрез правилата,
които се изследват в проекта, са представени в графиката по-долу. Както
показват данните от теста, според трудността на спазването му правилото
за писане на пълен и кратък член отива вече на пета позиция. Докато при
резултатите от самооценката на анкетираните дали отговор, че правилото
за писане на пълен и кратък член ги затруднява, то е посочено в първата
тройка измежду всички книжовни правила, обект на изследване в проекта.
Този резултат най-общо показва, че е налице различно йерархизиране на
трудността на правилата според самооценката (заявеното мнение) на
анкетираните, от една страна, и според резултатите от действителното им
езиково поведение – от друга. Това е първият пункт при коментара на
правилото, в който се наблюдава изведената в теорията на кодификацията
опозиция мнение (оценка) за факт в книжовния език – реално езиково
поведение (вж. Daneš 1987).
Наред с това обаче е важно да коментираме и резултатите от теста във
връзка с гласовете в езиковедската общност за отмяна на правилото предвид изтъкването на изкуствения му характер. Оказва се, чисто книжовният
характер на правилото не е основният фактор за езиковото поведение на
съвременната българска езикова общност. Целенасоченото обучение за
овладяването на правилото и изтъкването на чисто книжовния му характер
(като валидно само за сферата на писмения текст) действат в посока на
осъзнаването му като важен елемент от кодификационния комплекс на
българския книжовен език. Проверката на владеенето му пък настоящем
във външните оценявания в 4., 7. и 12. клас също влияе за това. За да се
направят допълнителни изводи, са необходими по-нататъшни емпирични
изследвания.
По-нататък ще се съсредоточим върху представянето на респондентите
на теста във връзка с прилагането на коментираното правило. Позицията в
теста, която изисква писмено прилагане на правилото, е попълнена в съответствие с действащата кодифицирана норма от 54.4% от анкетираните,
т.е. хипотезата ни, че около 50% от респондентите ще отговорят правилно
предвид по-нетипичния контекст, в който се проверява действието на правилото, се потвърждава. Отговор не са посочили 5.1% от участниците в
теста, което дава основания да отнесем тази група анкетирани към онези,
които изпитват колебания и несигурност при прилагането на коментираното правило. Грешен отговор са дали 40.4% – т.е. общо 45.5% от всички
респонденти на теста изпитват затруднения при прилагането на тази писмена норма.
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Графика 2.

Графика 3

Нека сравним общия дял на отговорилите грешно и на непопълнилите
позицията в теста, от една страна, с дела на заявилите при самооценката,
че правилото ги затруднява. Оказва се, че делът на тези, които не владеят
правилото при писане, е с 1/10 по-висок от дела на заявилите, че прави173
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лото по-често ги затруднява. Това сравнение илюстрира друга проява на
коментираната опозиция между мнение и поведение на носителите на
езика. Тя се проявява в завишената като цяло самооценка на анкетираните
за владеене на правилото за писане на пълен и кратък член.
Бихме могли да проследим каква е степента на завишаване на самооценката при отделните демографски групи. Ще направим това според
признаците фактори, при които има статистическа значимост с отговорите
при коментираната позиция за пълен член в теста. Умерено силна е връзката между отговорите на респондентите с признаците фактори образование, образователна и трудова активност, а средна по сила – с признака
фактор жизнен стандарт. Преди това обаче ще отчетем най-общо зависимостите между спазването на правилото и посочените фактори.
Както може да се очаква, с повишаването на образованието се увеличава и делът на правилните отговори при тази писмена норма. Тази зависимост е в сила както за образованието на респондентите, така също и за образованието на майката и на бащата на респондента.
При разпределението на резултатите от теста според двата признака
фактори образователна и трудова активност личи, че активността на
респондентите в посочените сфери се оказва значим статистически фактор
– хората, посочили, че в момента учат (в училище или в университет), както и работещите на пълна заетост спазват в по-висока степен правилото за
пълен и кратък член.
От изключителна важност за анализа ни е да направим и по-детайлна
съпоставка между самооценката за владеене на правилото за писане на
пълен и кратък член и действителното езиково поведение на респондентите при писане. С тази цел ще проследим и как се разпределят отговорите
на теста във връзка с владеенето на коментираното правило във всяка от
двете групи – както в групата на заявилите, че правилото не ги затруднява
особено, така и в групата на посочилите, че това правило най-често ги
затруднява.
Графика 4. показва разпределението на отговорите на теста при позицията за пълен и кратък член на анкетираните със самооценка, че това правило не ги затруднява особено. Това са общо 64.5% от всички анкетирани
(т.е. 645 души от общо 1000). Ако ги приемем за 100% според признака
правилото не ме затруднява особено, се оказва, че разпределението верен
към грешен отговор е в съотношение, близко до 2 : 1. Т.е. повече от 1/3 от
заявилите, че нямат трудности с правилото за пълен и кратък член, всъщност не успяват да го приложат в реална ситуация по едни или други причини.
Групата на посочилите, че правилото не ги затруднява особено, е посигурна в знанията си, доколкото само 2.6% са оставили позицията неза174
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пълнена. Тази група респонденти са по-реалистични в самооценката си. Те
вероятно познават добре правилото, но това знание не е предпоставка в
достатъчна степен за спазването му. Високият дял на грешните отговори
(35.8%) в коментираната група е основание да се смята, че рецепцията на
кодификацията на правилото за пълен и кратък член не е на ниво. Доколкото действието на правилото не е променяно през годините, причините за
това могат да се търсят в бавното и мъчително преориентиране на кодификацията към достъпен метаезик, който да намери разпространение чрез
обучението по български език.

Графика 4

Графика 5
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Графика 5. показва разпределението на отговорите на теста при позицията за пълен и кратък член на анкетираните със самооценката, че това
правило най-често ги затруднява. Това са общо 35.5% от всички анкетирани (т.е. 355 души от общо 1000). Ако ги приемем за 100% според признака правилото най-често ме затруднява, се оказва, че разпределението
верен към грешен отговор в тази група анкетирани е в съотношение, близко до 1 : 1. Тези данни обаче далеч не означават, че тези 41.7% заявили, че
правилото най-често ги затруднява и попълнили вярно позицията в теста
за членуване на форма в м.р. ед.ч., са със занижена самооценка.
Този дял по-скоро подкрепя мнението на онези анкетирани, че правилото ги затруднява в действителност, доколкото пишат пълен или кратък
член, без да могат да се обосноват защо. Поведението на отговорилите
грешно, както и на тези, оставили позицията без отговор (почти 1/10 от хората в обособената група), несъмнено свидетелства за затруднение и несигурност при правилото за пълен и кратък член. Не бихме могли да кажем
въз основа на поведението на хората в групата със самооценка, че правилото ги затруднява, какви точно са основанията за самооценката им. Те
могат да варират в широк диапазон: от невъзможност за прилагане на правилото поради непознаването му (изобщо или в детайли) до невъзможност
за прилагане независимо от доброто му познаване (т.е. когато правилото
се познава в неоперационален за носителя на езика вид). Така, ако носителят на езика (който по правило не е филолог) знае правилото в някоя от
двете най-дълго битували в кодификацията му дефиниции: 1. „Пълната
членна форма за мъжки род -ът, -ят се употребява в именителен падеж, а
кратката -а, -я в косвен падеж, напр.:“ (ПРБКЕ/PRBKE 1945) и 2. „Пълната
форма се употребява, когато името е подлог или определение и сказуемно
определение на подлога, т.е. когато вместо съществителното име може да
се яви именителната форма на личните местоимения“ (ПРСБКЕ/PRSBKE
1983), той не би могъл да го приложи без колебания поради ниската степен на операционалност на цитираните дефиниции за неспециалиста.
Операционализирането на правилото въз основа на системните отношения в езика е постигнато във висока степен чак в последния правописен
академичен речник от 2012 г. (ОПР/OPR 2012). По този начин се дава възможност владеенето му да не е привилегия само на филолози, което пък
действа в посока на добрата рецепция на кодификацията и на повишаването на доверието в нея.
По-нататък ще продължим съпоставката между мнението и поведението на респондентите при правилото за пълен и кратък член във връзка с
признаците фактори, които са със статистическа значимост.
Най-напред ще се спрем върху признака фактор образование. Графика
5. показва отношението между дела на самооценката правилото не ме
затруднява особено и дела на верните отговори от теста при правилото за
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пълен и кратък член. Графика 6. пък илюстрира отношението между дела
на самооценката правилото най-често ме затруднява и дяловете на грешните отговори и без отговор на теста.

Графика 6. Дялове в % на заявилите, че не се затрудняват с правилото, срещу
далите верен отговор респонденти според признака фактор образование

Графика 7. Дялове в % на заявилите, че се затрудняват с правилото, срещу далите грешен
отговор или без отговор респонденти според признака фактор образование

Двете графики категорично илюстрират действието на опозицията мнение (за владеене на правилото) – действително езиково поведение. И при
заявилите, че правилото за пълен/кратък член не ги затруднява, както и
при заявилите, че правилото ги затруднява, има несъответствие между самооценка и езиково поведение, както теорията твърди.
Оказва се, в групата на смятащите, че владеят правилото за пълен и
кратък член, е налице завишена самооценка във всички групи освен в една
– групата на хората с по-ниско от основното образование. Единствено в
тази група далите верен отговор са повече, макар и малко, от заявилите, че
правилото не ги затруднява. В групата на хората с основно образование
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дяловете са почти изравнени, а данните за групите на хората със средно и
висше образование сочат завишена самооценка, която расте правопропорционално на повишаването на образованието.
Най-несигурни във владеенето на правилото се чувстват хората с пониско от основното образование – повече от половината от заявилите, че правилото ги затруднява, предпочитат да не попълват коментираната позиция.
Макар най-високо завишаване на самооценката спрямо владеенето на
правилото да личи в групата на висшистите, все пак е важно да се подчертае, че в тази група делът на прилагащите адекватно правилото е най-висок – 71.1%.
Малко по-висок – 72.9%, е делът на прилагащите коректно в теста
правилото при респондентите, заявили, че учат в момента, обособени
според признака фактор образователна активност. Макар че и в тази
група делът на положителната самооценка (81.3%) надвишава дела на
отговорилите правилно (72.9%).
Сходна е картината, която очертават данните и според признака фактор трудова активност (вж. Графика 8).

Графика 8. Дялове в % на заявилите, че се затрудняват с правилото, срещу
далите грешен отговор или без отговор респонденти според
признака фактор трудова активност

Графика 8. показва, че е налице значително завишаване на самооценката спрямо езиковото поведение в групата на работещите на пълна заетост.
Такова е завишаването на самооценката обаче и в групата на домакините.
Бихме могли да го отдадем на това, че в тази категория влизат само жени,
тъй като при съпоставката между самооценка и поведение според признака фактор пол при коментираната книжовна норма се забелязва сходно
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завишаване на самооценката спрямо реалното езиково поведение при жените като цяло.
Точно обратното се наблюдава при респондентите, посочили, че са
безработни: при тях самооценката е занижена спрямо представянето им
на теста.
Данните от теста обаче ясно показват, че намаляването на трудовата
активност или отсъствието ѝ влияе негативно върху прилагането на правилото за пълен и кратък член. Като се има предвид чисто графичният му
характер, можем да твърдим, че трудовата активност несъмнено подпомага владеенето и адекватното му прилагане в писмен текст, доколкото в
една или друга степен работната среда предполага създаване на писмени
текстове на книжовен език, при което правилото непрекъснато се актуализира, предвид необходимостта от прилагането му с висока честота.
При признака фактор жизнен стандарт (вж. Графика 9.) се отчита отново същата тенденция: с увеличаване на жизнения стандарт расте и завишаването на самооценката на анкетираните спрямо реалното им езиково
поведение на теста при нормата за писане на пълен и кратък член.

Графика 9. Дялове в % на заявилите, че не се затрудняват с правилото, срещу
далите верен отговор респонденти според признака фактор жизнен стандарт

Прави впечатление, че според този демографски фактор най-добре владеят правилото самоопределилите се, че живеят без лишения, а след тях –
заявилите, че живеят с известни лишения, като най-завишена при изследваното правило се е оказала самооценката на самоопределилите се, че живеят богато. Очевидно е, че по-високият жизнен стандарт дава по-голямо
самочувствие. По-важното според нас обаче е, че наблюдаваното завишаване на самооценката обаче, чиито стойности растат с увеличаването на
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благосъстоянието на анкетираните, е показателно за желанието им да се
идентифицират като носители на стандарта. А това означава, че припознават владеенето на книжовния език като един от маркерите на благосъстоянието и просперитета. Докато незавидното материално положение приближава самооценката до реалното езиково поведение. От това обаче далеч не следва, че хората с недобро материално положение се оказват поголеми реалисти за познаването на книжовните норми. Те по-скоро проявяват ниска чувствителност и безразличие към книжовния език, доколкото и двете групи на дъното на жизнения стандарт владеят или най-зле, или
никак коментираната норма.
По-общият извод, който очертава съпоставката мнение – езиково поведение при нормата за пълен/кратък член, дава основание да заключим, че
мнението на респондентите във връзка с владеенето на книжовния език се
обуславя от социални фактори. Колкото по-високо в йерархията по даден
демографски признак е член на дадена общност, толкова по-склонен е да
надценява уменията си в област, която е от ключово значение за заеманата
позиция в общността.
Съпоставката по оста заявено мнение – действително езиково поведение трябва да се интерпретира върху плоскостта на образователния процес
като цяло и на обучението по български език в частност, от една страна, и
на действащата кодифицирана норма – от друга. Като цяло образованието
несъмнено подпомага овладяването и прилагането на изследваната норма.
Въпреки това обаче можем да предполагаме, че респондентите в съответствие с по-отдавнашни образователни практики отъждествяват подлога
с лице, вършител на действието, което е пречка за адекватното прилагане
на правилото за пълен и кратък член. Преориентирането на кодификацията
в посока на формулиране на правилото в съответствие с интуитивното
познаване на езиковата система от носителите на езика чрез прилагане на
принципа за субституция (заместване на членувания израз в м.р. ед. ч. с
местоимението той или него), приложен в различна степен и в трите
академични правописни речника (от 1983, 2002, 2012), все още не намира
достатъчно приложение в писмената практика. Това означава още, че метаезикът на съвременната кодификация не намира достатъчно разпространение.
Съпоставка на отговорите на теста при правилото за пълен и кратък
член във връзка с останалите правила в обхвата на опозицията
подлог – не-подлог
Във връзка разработената типология на нормите с отклонения (вж. тук,
в частта „Типология на граматичните норми с отклонения в писмен
текст“) по-нататък ще направим съпоставка на отговорите на теста при
всички норми, основани върху опозицията подлог – не-подлог. Хипотезата
ни е, че данните от емипиричното изследване ще покажат статистически
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най-висока степен на свързаност между резултатите, изследващи владеенето на тези норми, което би доказало системния характер на отклоненията в устната книжовна практика. Тези отклоненията според нас се изразяват в стремежа да се елиминира морфологичното маркиране на редица почастни опозиции в рамките на опозицията подлог – не-подлог. Това от своя
страна е важен резултат за кодификацията – както по отношение на прецизиране на метаезика ѝ,така и по отношение на допълването и илюстрирането на правилата.
От друга страна, високата степен на свързаност на резултатите от теста
при нормите, основани на опозицията подлог – не-подлог, може да бъде
обяснена и с използвания от кодификацията метаезик, включващ понятията подлог, именителен, винителен и дателен падеж, пряко и непряко
допълнение за означаване на членовете на посочената опозиция. Така прилагането на тези норми от носителите на книжовния език предполага специфично лингвистично знание, което изисква разграничаване най-напред
на подлог от не-подлог, за да се разреши конкретен писмен казус. Данните
сочат, че според резултатите от теста правилото за пълен и кратък член
има най-висока свързаност с правилото за кой- и кого-формите (К = 0.667);
правилото за възвратното притежателно местоимение има най-висока
свързаност с правилото за кой- и кого-формите (К = 0.610) и с правилото
за пълен член (К = 0.495); правилото за деепричастието е с най-висока
свързаност с правилото за кой- и кого-формите (К = 0.555) и с правилото
за пълен член (К = 0.449). Това означава, че първоначалната ни хипотеза
се оправдава – в основата на разколебаването на изследваните норми са
причини от системен характер. Можем да твърдим, че е налице ясно изразен процес на преструктуриране и реорганизиране на системата на книжовния език. Той се проявява в стремежа да се елиминира поддържаното
от кодификацията морфологично маркиране на редица по-частни опозиции, основани на опозицията подлог – не-подлог. Засега ще ограничим
наблюденията си с установяването на силната степен на свързаност между
четирите правила, в основата на които лежи опозицията подлог – неподлог.
Обобощения
Въз основа на извършения анализ на емпиричните данни от представително социологическо изследване на езиковите нагласи и езиковото поведение на пълнолетни български граждани, проведено през 2017 г., за действието на нормата за пълен и кратък член в българския книжовен език
могат да се направят следните изводи.
1. Нормата се йерархизира от носителите на езика като първостепенна
по своята важност за днешния български книжовен език. Тя е най-разпознаваемата норма от носителите на езика, а първостепенна роля за това има
обучението по български език.
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2. Идентифицирането на важността на коментираната норма се обвързва с проявата на нагласата осъзнаване на нормата, която е индикатор за
еталонната символна функция на книжовния език.
3. Съпоставката между самооценката за владеенето на нормата за писане на пълен и кратък член и езиковото поведение във връзка с прилагането
ѝ в писмен текст потвърждава изведената в теорията на кодификацията
опозиция между заявено мнение и езиково поведение.
4. Проявата на опозицията мнение – поведение при нормата за писане
на пълен и кратък член се изразява в завишена самооценка на носителите
на езика по отношение на прилагането на коментираната норма.
5. Спазването на нормата е детерминирано от определени демографски
фактори. Налице е ясно изразена зависимост между спазването на нормата
за пълен и кратък член и признаците фактори образование, образователна
и трудова активност и жизнен стандарт. Адекватното прилагане на
нормата в съответствие с кодификацията ѝ бележи най-високи нива в
групите на респондентите с висше образование, учещите в момента, както
и на работещите на пълна заетост.
6. От гледна точка на кодификацията смятаме, че предвид йерахизирането на нормата за пълен и кратък член като първостепенна по важност
за книжовния нормативен комплекс е необходимо кодификацията да поддържа метаезик, който се основава на операционален подход в най-висока
степен. Това ще позволи прилагането на коментираната норма от все поширок кръг носители на книжовния български език.
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НОРМА ЗА УПОТРЕБА НА КОГО-ФОРМИТЕ
Правилото за употреба на местоименните форми кого, когото, някого
и никого е силно разколебано в устната книжовна практика. Това наложи
изследването на тази граматична норма в настоящия проект във връзка с
кодификацията ѝ. Посоката на динамиката на правилото се изразява в
пренебрегването на кого-формите и установяването на кой-формите като
единствени за всички синтактични позиции в устната книжовна практика.
Симптоматично за това е и проверяването на владеенето на тази норма на
държавния зрелостен изпит по български език и литература (задължителен
от 2008 г. насам).
История на кодификацията на правилото
Разколебаването на посочената норма се отбелязва още в първите
научни граматики на съвременния български книжовен език. Авторите и
на шестте граматики, публикувани в периода 1936–1944 г., описват когоформите като задължителни за книжовния език при определени условия –
в самостоятелна употреба на формата в позицията на пряко и непряко
допълнение при означаване на лица. В една или друга степен езиковедите,
автори на тези граматики, представят и наблюденията си за предпочитането на именителните пред винителните облици в устната книжовна реч. У
Л. Андрейчин тази информация се съдържа повече имплицитно – тя е
представена чрез изтъкване на задължителната употреба на кого-формите
(вж. Андрейчин/Andreychin 1944, цит. по Андрейчин/Andreychin 1978:
298–301). Н. Костов пък отбелязва направо, че кого-формите „започват да
се разлагат“ (Костов/Kostov 1939: 102) и прогнозира, че те ще отпаднат и
ще остане една обща форма, както е при ж. и ср.р., поради естествения
развой на езика (Костов/Kostov 1939: 222).
Историята на кодификацията на кого-формите от 1945 г. насам сочи, че
в нормативните документи (правописните речници и Академичната граматика) на тази норма е отделено сравнително скромно място. Правилото за
употребата на тези форми присъства във втория правописен речник от
1945 г. и гласи, че: „Когато означават самостоятелно лице, местоименията
кой, който, някой, никой имат задължителна форма кого, когото, някого,
никого“ (ПР Хемус/PR Hemus 1945: 32).
Практиката на третия правописен речник от 1945 г. – Правописен речник на българския книжовен език (ПРБКЕ/PRBKE 1945), преиздаван с допълнения до 1981 г., е да не включва правилото за кого-формите в увод185
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ните части. В словника пък кого-форми присъстват само в парадигмата на
обобщителните местоимения: „всеки – всекиго, всекиму, всякой, всяка, всяко, всякого, всякому; всякой – всяка, всяко, всякого, всякому, всеки, всекиго, всекиму“.
В Академичната граматика (ГСБКЕ/GSBKE 1982) се кодифицира, че
падежната форма за лице на к-местоименията е задължителна в книжовния
български език „според службата в изречението“, като при дателната форма кому се допуска дублетност с предпочитане на предложната конструкция (на) кого пред синтетичната кому. Дублетността при обобщителните
местоимения е по-широка и засяга както именителните форми всеки и
всякой, така и винителните всекиго и всякого, а също и дателните всекиму
и всякому (вж. ГСБКЕ/GSBKE 1982: § 242, § 245, § 249, § 252, § 255).
Първият академичен речник – Правописен речник на съвременния български книжовен език от 1983 г. и фототипното му издание през 1995 г. –
не дефинират отделно правило за употребата на кого-формите, но представят действието на правилото в словника. Там формата кого е представена като отделна заглавка извън парадигмата на кой (коя, кое, кои). В увода на Нов правописен речник на българския език (НПР/NPR 2002) също
липсва отделно правило за кого-формите, а в словника присъстват и трите
падежни форми като членове на парадигмата при всяко от следните местоимения: въпросителни – кой, кого, кому; неопределителни – кой-годе,
кого-годе, кому-годе (с. 422), някой, някого, някому (с. 572); относителни –
който, когото, комуто (с. 422); обобщителни – всеки, всекиго, всекиму (с.
224); отрицателни – никой, никого, никому (с. 568).
Официален правописен речник на българския език (2012) представя
най-пълната кодификация на кого-формите. В увода е формулирано следното правило: „Употребата на местоименните форми кого, когото, някого,
никого е задължителна в писмен текст. Те се отнасят за лица и изпълняват
служба на допълнение в изречението“ (ОПРБЕ/OPRBE 2012: 28).
За пръв път винителната форма всекиго не е включена нито в текста на
правилото в уводната част, нито в словника, доколкото се отчита елиминирането ѝ както в устната, така и в съвременната писмена практика. Така
кодификацията прави стъпка към намаляване на кого-формите, отчитайки
отпадането от употреба на всекиго не само в устната, но и в писмената
книжовна практика. Показателно е при това, че липсата на всекиго не се
изтъква като пропуск на речника нито при обсъжданията и одобрението
му за печат, нито при разпространението му в качеството на документ,
който управлява писмената практика, което пък е косвено доказателство за
адекватността на това кодификаторско решение.
Важна особеност на кодификацията на кого-формите в последния правописен речник е и това, че задължителната им употреба се ограничава само до сферата на писмените текстове – решение, което също не среща съпротива, а се приема неутрално – знак, че коментираната норма все повече
ограничава обхвата си.
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Историята на кодификацията на кого-формите, представена тук накратко, е свидетелство за силното им разколебаване в книжовната реч – не
само устна, но и писмена. Днес това разколебаване е много силно в определени позиции – напр. при съчетанията с безличните глаголи има и няма. Кодифицираните форми в случаи като тук има някого/тук няма никого до такава степен са изместени от тук има някой/тук няма никой, че се
възприeмат от носителите на езика повече като маниерни и дори като неправилни – явление, отразено и в архива на въпросите на Службата за езикови справки и консултации на ИБЕ при БАН.
Прегледът на историята на кодификацията на правилото за употреба на
кого-формите, съотнесен с общи наблюдения върху книжовната реч днес,
дава основание за изследване на правилото както във връзка с мненията на
носителите на езика за владеенето му, от една страна, така и по отношение
на езиковото поведение при спазването му в писмен текст.
Поддържането на правилото за кого-формите чрез кодификацията е в
основата на усилията за овладяването му чрез системата на образованието.
Дали това пък води до високата степен на осъзнаването му и до стремеж за
овладяването му от страна на носителите на езика във връзка със задължителността му за писмените текстове, както предписва кодификацията, ще
установим чрез анализа на емпиричните данни социологическото изследване, извършено по проекта.
Важност на правилото за кого-формите в писмен текст според анкетираните
Според обобщените данни1 от отговорите на Въпрос 11. от анкетата
участниците в проучването по-скоро придават значимост на правилата за
употреба на местоименията. Както вече посочихме при коментара на
нормата за писане на пълен и кратък член, Въпрос 11. (който е от типа за
оценка на важността2) предлага на анкетираните в свободен отговор да
посочат до 5 важни според тях граматични правила. Целта е да се получи
обратна връзка за това кои книжовни правила на българския език днес: а)
са най-активни в съзнанието на респондентите; б) се определят от езиковата общност като важни и в този смисъл с висока степен на задължителност за анкетираните; в) доколко образованието като цяло и по български език в частност е формирало стабилни знания за езика, предпоставка
за превръщането им в трайни умения при създаването на писмени книжовни текстове.
Тук не можем да кажем точно кои местоимения имат предвид анкети1

Данните са обобщени, доколкото анкетираните са посочили общо 52 правила
като важни, но са представени само онези правила, чието посочване е с дял над
1% от участвалите в проучването.
2
Вж. характеристиката на Въпрос 11. във връзка със статистическата обработка на данните в частта „Методологически и методически решения на емпиричното
социологическо проучване“.
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раните, доколкото във Въпрос 11. им е предложено спонтанно да посочват
важни според тях граматични правила. Бихме могли да предполагаме обаче, че те имат предвид формите на местоименията, които се изучават специално при обучението по български език поради разколебаването на
употребата им в устната реч. Основание за това дават и обсъжданията във
фокус групата на зрелостниците, направени във връзка с разработването
на анкетата. Единствено в тази група в съзнанието на участниците е откроено правило, засягащо коментираната група местоимения. Учениците
спонтанно са посочили при дискусията, че правилото за никого се нарушава в устната реч не поради незнание, а поради „невнимание“, тъй като
във виждането на участниците важното при говорене е да се разберат,
дори това да е за сметка на някоя грешка. Общо 1.1% от хората, участвали
в анкетата, посочват употребата на местоимения сред важните граматични
правила на писмения език. Все пак обаче спонтанното идентифициране на
правила за местоименията не от единици, а от повече респонденти говори
за присъствието на тези правила в езиковото съзнание на анкетираните. За
сравнение само ще посочим, че нормата за деепричастието, която също е
обект на изследване в проекта поради неспазването на условията за употребата му, изобщо не е посочвана от анкетираните сред важните граматични правила.

Графика 1. Дялове в % на книжовните правила, идентифицирани по важност
от анкетираните

Данните от отговорите на коментирания Въпрос 11. в анкетата сочат,
че правилата за използване на местоименията два пъти по-често са иденти188
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фицирани като важни в следните демографски групи: на учещите (според
признака фактор образователна активност); на респондентите между 18
и 29 г. (според признака фактор възраст). Това дава основания да предположим, че фактор за активизирането на нормите за употреба на местоимения в езиковото съзнание на анкетираните е и проверката на владеенето на
нормите за употреба на кого- и свой-формите в края на различните образователни степени (при завършване на основно и средно образование).
Наличието на ясно изразена обусловеност на оценките за важността на
правилото за употреба на местоименията от факторите, имащи връзка с
образованието, ни дават основание да заключим, както и за други правила,
че важността на правилото се определя според познаването му и
мотивацията за спазването му, а не според степента на трудност, която
представлява прилагането му.
Самооценка на анкетираните за владеене на правилото за кого-формите
Самооценката на анкетираните за владеенето на правилото за употреба
на кого-формите се проверява с Въпрос 16.3. от анкетата. Както и останалите 8 въпроса в рамките на Въпрос 16., това е дихотомен въпрос, който
изисква от участниците в допитването да изберат един от двата отговора:
Най-често ме затруднява / Не ме затруднява особено при съответното
посочено правило.
16. Кои правила Ви затрудняват най-често при писане и кои не Ви затрудняват особено?
16.3. Правилото за употреба на думите кого, когото, някого, никого
Най-често ме затруднява

Не ме затруднява особено

Конструирането на двата отговора при въпросите, засягащи всяко едно
от изследваните граматични правила, не като две крайни твърдения (Затруднява ме/ Не ме затруднява), а като степени на затруднение (Най-често
ме затруднява и Не ме затруднява особено) се основава на факта, че всички 9 граматични правила присъстват традиционно в обучението по български език, върху тях се обръща специално внимание в учебните програми, доколкото присъстват като елементи в тях. От 2010 г. насам владеенето им се оценява и на Държавния зрелостен изпит по български език и
литература в частта за граматична компетентност, което означава, че тези
норми формират обхвата на задължителната граматична компетентност.
Оказва се, че разглежданата писмена норма влиза в групата от правила,
при които делът на отговора Не ме затруднява особено надвишава 70%,
т.е. това са книжовните норми, които според самооценката на анкетираните най-малко ги затрудняват (вж. Алексова/Aleksova 2018). Почти 3/4 от
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анкетираните посочват, че правилото не ги затруднява особено, а останалата малко над ¼ съответно поставят коментираното правило сред книжовните норми, които най-често ги затрудняват.
Към тази група „лесни норми“ според мнението на респондентите са и
правилата за употреба на главни букви в съставни собствени имена (вж.
тук „Норма за правопис на съставни собствени имена“ (М. Томов) в частта
„Самооценка и действително езиково поведение при владеенето на граматични норми с отклонения“) и за употреба на свой/негов (вж. тук „Норма
за съгласуване по число при учтивата форма“ (И. Кунева) в частта „Самооценка и действително езиково поведение при владеенето на граматични
норми с отклонения“). При тези две норми делът на избралите отговора Не
ме затруднява особено е еднакъв – 73.5%.
Като първоначален етап при анализа на състоянието на нормата за кого-формите в днешния книжовен български език беше установено с кои
социално-демографски признаци на анкетираните имат статистически значими връзки отговорите им, засягащи самооценката им за това доколко ги
затруднява коментираното правило.3
Въз основа на началната обработка на данните може да се обобщи, че е
налице силна връзка между признаците фактори, свързани с образованието (на бащата, майката и на самия респондент). Необходимо е да се отбележи при това, че е регистрирана много силна връзка между самооценката
за владеенето на правилото за кого-формите и образованието на бащата на
респондента. Връзката с трите признака фактори, отнасящи се до образованието, се проявява в наблюдението, че е налице правопропорционална
зависимост, т.е. с нарастване на образователната степен се увеличава изборът на отговора Не ме затруднява особено при правилото за кого-формите.
Делът на анкетираните с висше образование, избрали коментирания
отговор при самооценката на владеенето на правилото за кого-формите, е
почти четири пъти по-висок от избралите същия отговор респонденти с
по-ниско от основното образование. Това потвърждава косвено наблюдението за все по-силно разколебаване на правилото в устната спонтанна
реч. А от друга страна пък подкрепя извода, че среда за разпространение
на действащата кодификация са преди всичко сферата на образованието,
както и семейната среда.
3

Началната обработка на емпиричните данни във връзка с установяването на
статитстическата значимост между отговорите на респондентите (т.е. признаците
резултати) и демографските им характеристики (т.е. признаците фактори) е направена
от гл. ас. д-р Ивайло Янков и гл. ас. д-р Борис Гюров, които са членове на научния
екип по проекта. Силата на статистически значимата връзка между дадена социалнодемографска характеристика и съответния отговор на анкетираните се измерва чрез
коефициента на Крамер (K), който винаги има стойности между 0 и 1. Тук се прилага
следната скала за сила на връзките: K ≤ 0,150 – слаба (незначителна), 0,151 ≤ K ≤ 0,200
– средна, 0,201 ≤ K ≤ 0,250 – умерена, 0,251 ≤ K ≤ 0,300 – умерено силна, 0,301 ≤ K ≤
0,350 – силна, 0,351 ≤ K ≤ 0,400 – много силна, K ≤ 0,400 – изключително силна.
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Същата зависимост е налице и между отговорите на респондентите и
признака фактор жизнен стандарт, където се регистрира силна връзка.
Т.е. с нарастването на жизнения стандарт расте и делът на отговора Не ме
затруднява особено при коментираното правило. Хората с висок според
самооценката си жизнен стандарт 6 пъти по-често избират този отговор от
заявилите, че живеят в мизерия.
Що се отнася до признака фактор образователна активност, над 9/10
от посочилите, че учат към момента на социологическото проучване, са заявили, че не се затрудняват особено при правилото за кого-формите. Този
дял е най-висок в сравнение с останалите демографски групи, което говори, че тъкмо образователният процес активизира книжовните правила в
съзнанието на хората в най-висока степен.
Според признака фактор трудова активност най-често избиран е отговорът Не се затруднявам особено от заявилите, че работят на пълна заетост, като с намаляване на трудовата активност намалява съответно и делът на избора му. Бихме могли при това да предположим, че работната
среда също влияе в посока на познаване и осъзнаване на книжовните правила, което пък означава, че българският книжовен език е с трайно установена позиция при общуването в работна среда.
Действително езиково поведение на анкетираните във връзка с владеенето на правилото за кого-формите в писмен текст
Самооценките за затрудненията на носителите на езика с което и да е
книжовно правило имат субективен характер. Те биха могли да се окажат
завишени или съответно занижени и този факт се отчита в теорията на
кодификацията при обособяването на опозицията заявено мнение на носителите на езика – действително езиково поведение (вж. Daneš 1986:
231). Изследването на тази опозиция има важно значение за кодификаторската практика от различни гледни точки. Това налага и при всяка изследвана норма да се проследят факторите, които влияят върху несъответствието между заявено мнение и езиково поведение.
Езиковото поведение на анкетираните във връзка с владеенето на изследваната норма за употреба на кого-формите в писмен текст се проверява във втората част на анкетата. В теста е необходимо анкетираните да
запишат подходящата според тях форма в следната позиция:
Леонардо да Винчи е човекът, от __________ (който) не един и двама
(…) са се вдъхновявали.
По своя формат тази позиция представлява задача с фиксиран свободен отговор, доколкото анкетираните могат да запишат определен брой
форми: правилната когото, грешните кой, кои, който, които, комуто или
пък да не посочат нищо. Бихме определили трудността на задачата като
умерена, доколкото контекстът ѝ еднозначно насочва към употребата на
формата когото, ако анкетираният владее правилото. Предшестващата
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форма, която ориентира анкетираните, че е необходимо да запишат местоименната форма когото, е човекът, маркирана по признака лице, а предлогът от носи информация, че е необходимо да се използва форма, различна
от именителната който. Все пак, отчитайки разколебаването на нормата в
устната книжовна реч, предполагаме, че при прилагането на правилото
анкетираните определено ще срещат трудности. Затова и хипотезата ни е,
че правилно ще попълнят позицията около 50% от анкетираните.
Обработката на данните от теста сочи, че едва 37.5% от всички, изпълнили теста, са попълнили вярно позицията с кодифицираната форма когото. От Графика 2., където е показано във възходящ ред разпределението
на отговорите от теста за владеенето на всичките девет изследвани правила, се вижда, че правилото за кого-формите е едва на втора позиция измежду всички девет изследвани правила. Т.е. оказало се е сред трите найтрудни за изпълнение от анкетираните правила.

Графика 2. Разпределение на отговорите на теста при всяка от деветте норми

Нека се върнем на самооценката на анкетираните и да припомним, че
73.2% от тях избират отговора, че правилото за кого-формите не ги затруднява особено. В същото време почти 2 пъти по-малко от тях като цяло записват в теста правилната форма когото в позицията човекът, от когото.
Това е и първата най-обща проява на обособената в теорията на кодификацията опозиция заявено мнение – действително езиково поведение при изследваното правило. Отчита се категорично несъответствие между самооценката и езиковото поведение на анкетираните в посока на пренебрегване на кодифицираната норма.
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Графика 3. Общо дялово разпределение в % на съпоставката между самооценката
и отговорите на теста при правилото за кого-формите

Защо всъщност толкова голям дял от респондентите са посочили, че
употребата на кого-формите не ги затруднява особено, при положение че в
действителност не могат да приложат правилото? Това, от една страна, означава според нас, че при самооценката си за владеене на правилото анкетираните идентифицират формите кого, когото, някого и никого като познати единици от книжовноезиковия инвентар. Т.е. за носителите на езика
тези форми са нормални и също толкова естествени, както и конкурентните им в устната книжовна реч форми кой, който, някой, никой. В същото
време обаче от резултатите на теста личи, че носителите на езика не владеят интуитивно правилата за употребата на кого-формите. Това пък на свой
ред означава, че тези единици са загубили функционалната си стойност
като елементи на граматичната система в съзнанието на носителите на
книжовния език, поради което и естествено намаляват употребата си в нея.
А това намаляване засяга отчетливо и писмената реч, за което свидетелства и езиковото поведение на респондентите на писмения тест. Функционалната стойност на единиците кого, когото, някого и никого се поддържа
днес всъщност единствено от кодификацията. Това поставя днешната кодификация пред избор на подход за разрешаване на възникналия проблем.
Едното решение е да се използва инструментът на дублетността и да се до193
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пусне дублетна употреба на кой- и кого-формите предвид на неспазването
на правилото и в устната, и в писмената книжовна практика. Другото решение е свързано с извеждане на кого-формите от кодифицираната норма
– подобно на кому-формите и формата всекиго. Третата възможност е запазване на сега действащата кодификация. То пък на свой ред поставя
въпроса за предлагането на ясна инструкция за носителите на книжовния
език как да спазват условията, при които кого-формите са задължителни за
официалните писмени текстове. Историята на кодификацията по отношение на правилото за кого-формите, която представихме в началото на тази
част, показва, че такава инструкция липсва в кодификационните документи понастоящем, макар че е възможно да се предложи. В основата ѝ може
да залегне принципът на субституцията, прокаран при правилото за пълен
и кратък член. В съответствие с него кодификацията може да се основава
на интуитивното владеене на езика и да предложи проста инструкция. Тя
е, че в случаите, когато в просто изречение самостоятелно употребената
местоименна к-форма, отнасяща се за лице, може да се замести с него или
го, е задължително да се използва кого-форма (т.е. една от формите кого,
когото, някого, никого според контекста). Ако кодификацията продължи
да подкрепя кого-формите като задължителни в писмен текст, тя трябва
несъмнено да разпространи посочения принцип в кодификационните документи, за да залегне той и в учебниците по български език при изучаването на к-местоименията.
За взимането на решение във връзка с кодификацията на кого-формите
е от първостепенна важност да се анализира как се съпоставят самооценката на анкетираните с езиковото им поведение във връзка с обуславящите
ги демографски променливи.
Данните от отговорите на теста при позицията за кого-формите сочат,
че най-силни по значимост са статистическите връзки отново при демографските фактори, свързани с образованието (на респондента, на бащата
и на майката), с трудовата активност и най-после с материалния статус. (Ще напомним, че при самооценката за владеенето на правилото според силата на влиянието си демографските фактори се подреждаха по
следния ред: образование (на бащата, на майката, на респондента), материален статус, трудова активност.)

Както показват данните на Графика 4., която съпоставя самооценката Не ме затруднява особено с езиковото поведение даване
на верен отговор, при всички групи респонденти, обособени според
признака фактор образование, личи силно завишаване на самооценката им за владеенето на правилото за кого-формите. В групите на
хората със средно и основно образование делът на завишената самооценка е над 2 пъти по-висок от дела на далите верен отговор. При
респондентите с висше образование, смятани за естествени носители на кодифицираната книжовна норма, делът на правилните отго194
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вори е най-висок в сравнение с останалите групи респонденти. Макар и значим (с над 1/3 спрямо верните отговори) делът на надценяването на владеенето на изследваното правило е най-нисък в сравнение
с останалите групи анкетирани според признака фактор образование.

Графика 4. Дялово разпределение в % на съпоставката между самооценка и отговори
на теста при правилото за кого-формите според признака фактор образование на
респондента

Графика 5. Дялово разпределение в % на съпоставката между самооценка и отговори
на теста при правилото за кого-формите според признака фактор образователна
активност на респондента
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Важна за състоянието на кодифицираната норма за кого-формите е и
съпоставката между самооценката на респондентите и резултатите им на
теста при коментираното правило във връзка с признака фактор образователна активност. Интересното в случая е, че при този фактор има средна
по сила връзка със самооценката на анкетираните, но липсва статистически значима връзка с отговорите им на теста при коментираната позиция
(вж. Графика 5.).
От една страна, заявилите, че учат (в училище или университет в момента на проучването), имат доста по-висока самооценка от тези, които са
посочили, че не учат. При разпределението на дяловете на верните отговори от теста при формата когото обаче липсва значима разлика между
двете групи, както се вижда от Графика 5. Т.е. образователната активност
играе роля при формирането на високата самооценката на учещите, която
обаче няма покритие с езиковото им поведение. Това означава, че въпреки
усилията на образованието да подкрепя спазването на тази книжовна норма, тя е разколебана в сходна степен и при двете обособени категории респонденти – учещи и неучещи. Което пък подкрепя както общото наблюдение за висока степен на разколебаване на тази норма под въздействие на
устната книжовна практика, така и направения тук вече извод, че сегашната формулировка на правилото (т.е. метаезикът на кодификацията) не съдейства в посока на доброто му практическо прилагане. Т.е. учещите познават правилото, което ги кара да смятат, че го владеят, но езиковото им
поведение свидетелства за двойно завишена самооценка спрямо адекватното му прилагане.

Графика 6. Дялово разпределение в % на съпоставката между самооценка и
отговори на теста при правилото за кого-формите според признака фактор
трудова активност на респондента
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От данните в Графика 6. личи, че във всички демографски групи, обособени според признака фактор трудова активност, е налице общо взето
двойно завишаване на самооценката за владеенето на коментираното книжовно правило спрямо попълването на верния отговор когото в теста.
Най-малък е превесът на самооценката над езиковото поведение в групата
на работещите на пълна заетост, а най-висок – в две категории респонденти, неактивни на трудовия пазар групи (при безработните, следвани от домакините). Това означава, че трудовата активност, изискваща спазването
на книжовните норми в работна среда, което по необходимост включва и
създаване на писмени текстове, съдейства благоприятно по наше мнение в
две посоки. От една страна, това позитивно въздействие намира отражение
в по-високата степен на познаване на писмените правила в групата на работещите на пълна заетост поради изискванията на работната среда. Свидетелство за това е най-високият дял на заявилите, че правилото за когоформите не ги затруднява. От друга страна, работната среда очевидно действа в посока на адекватното прилагане на кодифицираните норми. Доказва
го най-високият дял верни отговори отново в групата на работещите на пълна
заетост – той е над два пъти по-висок отколкото в групата на безработните.
Признакът фактор материален статус (жизнен стандарт) бележи
средна по сила свързаност със самооценката на анкетираните за владеенето на правилото за кого-формите, но слаба статистическа свързаност с отговорите им на теста.

Графика 7. Дялово разпределение в % на съпоставката между самооценката и
отговорите на теста при правилото за кого-формите според признака фактор
жизнен стандарт на респондента
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Отново е налице общата тенденция, отбелязана при съпоставката на самооценката и езиковото поведение при останалите признаци фактори. Самооценката надвишава във висока степен (средно около два пъти) дела на верните отговори при всички категории респонденти, обособени по изследвания демографски признак фактор. Най-висок е делът на това завишаване в
групите с нисък материален статус, където обаче са и най-ниските нива на
посочилите, че не се затрудняват особено с коментираното правило.
Да се опитаме да обобщим накратко данните от съпоставката на самооценката и езиковото поведение на анкетираните във връзка с владеенето
на нормата за кого-формите. Във всички категории респонденти, обособявани според различни демографски променливи, се наблюдава обща тенденция при съпоставката на самооценката и езиковото им поведение. Дяловете на самооценката при всички демографски групи отчитат средно
двукратно завишаване спрямо дяловете на верните отговори. Високите самооценки са категорично доказателство, че кого-формите са живи в езиковото съзнание, доколкото почти ¾ от респондентите отчитат, че правилото
не ги затруднява особено. Едновременно с това обаче тези форми се оказват силно разколебани в писмената езикова практика в рамките на цялата
ни езикова общност, доколкото анализът според различни демографски
променливи очертава една и съща картина при отговорите на теста при
позицията за кого-формите.
Образованието и образователната активност на респондентите влияят в
посока на по-доброто прилагане на правилото, доколкото над половината
респонденти с висше образование и почти половината от учещите могат да
приложат правилото спонтанно в писмен текст. Работещите на пълна заетост, както и тези, които гравитират около и над средния материален статус също показват прилагане на правилото в рамките между 40 – 48%. Това означава, че около половината от активната част на езиковата общност
владее условията за разграничаването на кой- от кого-формите в писмен
текст. Този резултат дава основание за извода, че е необходимо кодификацията да запази действието на правилото за кого-формите, като обаче е необходимо да промени метаезика на формулировката му в посока на създаване на условия за прилагането му от пишещите. Те са свързани с премахването на термините именителна, винителна падежна форма, служба
в изречението и под. Вместо тях може просто да се предложи проверка
чрез замяна на к-формата с местоименна форма него или го в случаите на
самостоятелна употреба на к-форма, отнасяща се за лице.
Съпоставка на отговорите на теста при правилото за кого-формите
във връзка с останалите правила в обхвата на опозицията подлог – неподлог
Данните сочат, че според резултатите от теста правилото за употребата
кого-формите има най-висока свързаност: най-напред с правилото за
пълен и кратък член (К = 0.667); след това с правилото за възвратното
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притежателно местоимение (К = 0.610) и после с правилото за деепричастието (К = 0.555). Тези стойности дават основание да се твърди с висока
степен на достоверност, че респондентите, които са отговорили правилно
(или съответно грешно) при правилото за кого-формите, имат същото
езиково поведение и при останалите посочени по-горе правила. Високите
стойности на коефициента на Крамер говорят, че има скрит фактор (т.е.
трета променлива), която ги обуславя. Такъв фактор според нас е, че всички тези правила са в обхвата на опозицията подлог – не-подлог, което потвърждава изследователската ни хипотеза, че поведението на анкетираните
като цяло ще е сходно при изпълнението на позициите в теста, свързани с
прилагането на правила, които изискват да се разграничават двете синтактични позиции. При разрешаването на всеки писмен казус, свързан с употребата на пълен/кратък член, кой-/кого-форма, свой-/негов-форма, деепричастие/лична глаголна форма, пред пишещите на първо място стои въпросът как дадената форма е обвързана с позицията на подлога в изречението.
В най-висока степен – съвсем очаквано – се наблюдава свързаност
между писането на пълен и кратък член и употребата на кого-формите в
писмен текст, доколкото можем да определим двете норми като огледални. Противопоставянето подлог – не-подлог при тези две кодифицирани
граматични норми се реализира в писмен текст на равнището на морфологията. Според кодификацията за подлога са запазени формите за пълен
член (-ът/-ят) и кой-формите на к-местоименията, а за позициите извън
него – формите за кратък член (-а/-я) и кого-формите на к-местоименията.
По този начин според нас кодификацията на кого-формите подкрепя косвено и нормата за пълен и кратък член, доколкото прилагането и на двете
норми изисква пишещите да избират между форми за подлог и за неподлог. Това, че правилото за кого-формите има опора в историята на езика ни като естествено възникнала норма, документирана в старобългарския книжовен език и намерила по-нататъшна реализация в диалектите,
легнали в основата на новобългарския книжовен език, а нормата за пълен
и кратък има чисто умозрителен характер и е плод на кодификацията като
проява на нормообразуващата ѝ функция, е второстепенен факт.
Все пак обаче данните от проведената анкета сочат, че разколебаването на двете кодифицирани норми в обхвата на опозицията подлог – не-подлог не е еднакво. Оказва се, то е значително по-високо в обхвата на естествено възникналата и развила се норма за кого-формите. Към факторите,
които действат в посока на изоставянето на кого-формите и в писмената
книжовна реч, несъмнено е натискът на устната книжовна реч, в която езиковата промяна се установява трайно още в първата половина на миналия
век, както сочи историята на кодификацията. Според данните от отговорите на теста при позицията когото в анкетата ни вече е отчетливо и разколебаването в писмената книжовна практика. При това в същото време
анкетираните имат висока самооценка за владеенето на нормата – т.е.
нарушаването ѝ не се осъзнава като проблем.
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Фактор за нарушаването на разглежданата кодифицирана норма е и
състоянието на кодификацията. От една страна, кодификационните документи през годините представят тази норма непълно и не съвсем последователно, което според нас е последица от по-ограниченото разбиране на
функциите на правописния речник и извеждането на граматичните норми
извън обхвата на уводните части (изключение в това отношение прави само ОПР). От друга страна, усложненият метаезик на правилото, който изисква от носителите на езика да притежават знания по граматика за категории от минали състояния на езика, каквито са падежите, също действа
като пречка за прилагането му.
Ще отбележим само за сравнение, че при правилото за пълен и кратък
член кодификацията от 1983 г. насам прави стъпки в посока на операционализирането му, което вероятно оказва позитивно въздействие в посока
на спазването му в доста по-висока степен – според резултатите от теста.
Съпоставка между отговорите на въпросите за взаимодействието устна – писмена реч и езиковото поведение при правилото за кого-формите
Анализът на данните от двете части на анкетата за владеенето на нормата за кого-формите несъмнено би трябвало да се постави и в по-общия
контекст на въпросите, които изследват мнението на носителите на езика
за взаимодействието между устната и писмената реч, каквито са Въпрос 3.,
Въпрос 10. и Въпрос 22.2. от анкетата.
68.8% от анкетираните смятат, че е изключително важно човек да познава правилата на писмения книжовен български език (при отговорите на
Въпрос 3.). В съответствие с високия дял на това изразено мнение е и високият дял (73.2%) на самооценката не ме затруднява особено при владеенето на правилото за кого-формите.
Според 69% пък от участниците в анкетата е необходимо да се спазват
граматичните правила на книжовния език и при устно общуване (при отговорите на Въпрос 10); също толкова (69.9%) са изразили съгласие, че
устната реч трябва да се съобразява повече с писмения книжовен език
(при отговорите на Въпрос 22.2.) (вж. и Алексова/Aleksova 2017).
Преобладаващите мнения при отговорите на тези въпроси говорят, че
анкетираните поставят писмената форма на книжовния език по-високо от
устната. Това според нас е последица от устойчивостта и фиксираността
на писмените текстове като документи, съставени в съответствие с кодифицираните (граматични) норми. Тези характеристики на писмените текстове съдействат за формирането на нагласата осъзнаване на писмената
норма, а оттам и за разгръщането на еталонната символна функция на
стандарта.
Задължителното образование пък, чрез което кодифицираните норми
се усвояват и разпространяват, задава оценяване на усвояването на стан200
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дарта и така подкрепя формирането на езиковата нагласа гордост от владеенето му, което пък от своя страна поддържа престижната символна
функция на книжовния език.
В същото време обаче поетапното отпадане от кодифицираната норма
на падежните форми кому, комуто, всякого, всякому, някому, никому, както и стесняването на задължителността на употребата на кого-формите само до сферата на писмената книжовна реч не водят до отрицателни реакции сред членовете на езиковата общност. Кодификаторските решения за
отпадане на кому-формите, както и на всекиго и всякого се възприемат
неутрално от езиковата общност. Това е индикация, че коментираните отпаднали от задължителна употреба форми са загубили функционалността
си, която е била поета от предложните конструкции с кого-форми. Езиковото поведение на респондентите при позицията за кого-формите на теста
в анкетата също дава основания да се заключи, че тези форми вече все повече принадлежат на историята на езика, отколкото на синхронното състояние на граматичната система на българския книжовен език днес.
Доколкото към респондентите, спонтанно прилагащи правилото в писмен текст, се отнасят над половината от анкетираните с висше образование и почти половината от учещите, както и средно около 45% от работещите на пълна заетост и тези, които гравитират около и над средния материален статус, запазването на правилото би имало йерархизираща роля по
отношение на членовете на езиковата общност. По-нататъшното поддържане от кодификацията на кого-формите като задължителни за писмените
текстове означава да им се придаде символната стойност на маркер за грамотност. Подобен подход, който намира опора в мненията на респондентите при отговорите на по-общите въпроси, засягащи взаимодействието
писмена – устна реч, може да се окачестви като стремеж на кодификацията към подсилване на разграничаващата символна функция на книжовния
език вътре в самата езикова общност (за разграничаване на образовани от
необразовани, на активни от пасивни членове на езиковата общност и пр.).
Вземането на конкретни кодификаторски решения във връзка с употребата на кого-формите се нуждае от още по-детайлно проучване на езиковото поведение във връзка с употребата на всяка една от тези форми.
Обобщения
Анализът на нормата за употреба на кого-формите в днешния български книжовен език дава основания за следните изводи.
1. Историята на кодификацията на изследваната норма от 1945 г. насам
сочи, че в нормативните документи (правописните речници и Академичната граматика) ѝ се отделя сравнително скромно място. Налице е постепенно извеждане от кодифицираната норма на падежни форми при к-местоименията, загубили функционалността си. Обхватът на действие на кодифицираната норма се стеснява до сферата на писмените книжовни текстове.
Метаезикът на правилото за употреба на к-формите изисква от носителите
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на езика да притежават специфични лингвистични познания и в този смисъл метаезикът е по-скоро пречка за прилагането на правилото. Затова
смятаме, че има необходимост от оптимизиране на метаезика в посока на
операционализирането му.
2. Самооценката на езиковата общност за владеенето на правилото за
употреба на кого-формите е много висока при всички категории анкетирани, обособени по различни демографски признаци, което поставя коментираното правило в групата на „лесните правила“. Изборът на отговора Не
ме затруднява при това правило нараства с нарастването на образованието, на образователната и трудовата активност на респондентите.
3. Езиковото поведение на респондентите на теста сочи, че от деветте
изследвани норми правилото за кого-формите е второто най-трудно за
прилагане правило в писмен текст. Адекватното прилагане на правилото
се увеличава с нарастването на образователната степен, трудовата активност и жизнения стандарт на респондентите.
4. Съпоставката между самооценка и езиково поведение при коментираното правило говори за силно завишена самооценка на анкетираните във
връзка с владеенето на правилото. Това завишаване може да означава, че
кого-формите се осъзнават от носителите на езика като елементи от книжовната норма, но с разколебана функционална стойност в граматичната
система.
5. Съпоставката от данните на теста за владеенето на деветте изследвани правила потвърждава хипотезата за висока степен на свързаност на
отговорите на анкетираните при нормите в обхвата на опозицията подлог –
не-подлог. Най-висока, очаквано, е връзката между две норми в обхвата на
коментираната опозиция – между нормата за кого-формите и за пълен и
кратък член. При това обаче разколебаването е по-високо при естествено
възникналата и развила се норма, а не при създадената умозрително норма.
6. Доколкото почти половината от активните носители на книжовния
български език днес употребяват правилото за кого-формите в съответствие с предписанията на кодификацията, запазването на сега действащата
норма би съдействало в превръщането ѝ в отчетлив маркер на грамотност.
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НОРМА ЗА УПОТРЕБА НА ВЪЗВРАТНОТО ПРИТЕЖАТЕЛНО
МЕСТОИМЕНИЕ

При правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение
свой/си в българския език са извършвани промени в кодификацията му
през последните десетилетия. Тези промени целят да допуснат по-голяма
свобода при употребата на възвратното притежателно местоимение в 1. и
2. лице, като същевременно се осигури задължителната му употреба в 3.
лице, когато се означава притежание на подлога, за да е възможно еднозначното възприемане на смисъла. Въпреки това се наблюдава нарушаване
на правилото в практиката. Целта на включването на тази норма в настоящото изследване е да се установи в каква степен правилото представлява трудност за носителите на езика и дали действащата кодификация подпомага усвояването и прилагането му. За изясняването на тези въпроси ще
бъдат взети предвид извършваните промени в кодификацията на нормата,
заявеното мнение на анкетираните лица доколко правилото ги затруднява
в съпоставка с действителното им езиково поведение, проверено чрез тест,
както и нагласите спрямо книжовния език като един от факторите,
влияещи на оценката за необходимостта от евентуални бъдещи промени в
кодификацията.
1. Преглед на промените в кодификацията на нормата
Правилото за употребата на възвратното притежателно местоимение
присъства в нормативните справочници, излезли след извършването на
правописната реформа от 1945 г. В Правописен и правоговорен наръчник
то е формулирано по следния начин:
„Възвратните притежателни местоимения свой, си се употребяват за
предмет, който принадлежи на подлога в изречението: Българино, знай
своя (а не „твоя“) род и език! – Вазов обича своето отечество (а не „неговото“, което би значило нещо друго). – Поздрави баща си (а не „баща ти“).
– Ще отидем на излет заедно с учителя си (а не „с учителя ни“). – Всеки
със своя учител (а не „с неговия“ учител)“ (Наръчник/Narachnik 1945: 32).
Също така се препоръчва употребата на кратките вместо пълните
форми на притежателните местоимения (на с. 33, т. 5).
Правилото в този вариант е силно рестриктивно – изисква се задължителна употреба на възвратното притежателно местоимение, когато се означава притежание на подлога, като не се допуска употребата на обикнвеното притежателно местоимение. Макар правилото да е лесно за прила205
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гане – необходимо е да се отчита само едно условие и то е притежание на
подлога, така се създават предпоставки за голяма разлика между кодифицираната норма и разговорната реч.
Известна свобода при употребата на възвратното и обикновеното притежателно местоимение се допуска в Академичната граматика (ГСБКЕ/
GSBKE 1983):
„Пълните форми се употребяват като съгласувани определения, когато
определяният от тях обект принадлежи на глаголното лице; допуска се
употреба на обикновеното притежателно местоимение, когато глаголът
(сказуемото) е в 1. и 2. л., но и в тези случаи се предпочита възвратното
притежателно местоимение. Употребата на кратката форма „си“ е задължителна, когато определяният обект принадлежи на глаголното лице.“
Кодификацията в този вариант допуска частична дублетност в 1. и 2.
лице – само при пълните форми. Промяната на правилото вероятно цели
да намали разликата между силно рестриктивното правило и установената
в устната книжовна реч норма. Колкото до прокараното разграничение
между пълни и кратки форми, то може да се предположи, че е взето предвид състоянието в старобългарския език, за който има свидетелства, че
пълната форма свой е била употребявана само в 3. л. ед.ч. и мн.ч. и почти
не се е употребявала в първо и второ лице (Мирчев/Mirchev 1946). Допускането на дублетност обаче усложнява самото правило, тъй като вече
трябва да се отчитат три условия: притежание на подлога, разграничение
по лице (първо и второ срещу трето лице), разграничение между пълните и
кратките форми.
Още по-голяма свобода при употребата на възвратното и обикновеното
притежателно местоимение се допуска при сега действащата кодификация, като задължителната употреба на свой/си е ограничена до 3 л. ед.ч. и
мн.ч.:
„21.1. Възвратното притежателно местоимение има две форми: Пълна
– свой (своя, свое, свои), и кратка – си. 21.2. Тяхната употреба е задължителна, когато е необходимо да се означи, че нещо е притежание на подлога
в изречението, а подлогът в изречението не е нито говорещият, нито слушащият“ (ОПРБЕ/OPRBE 2012: 28).
При последния вариант на правилото е необходимо да се отчитат две
условия – притежание на подлога и разграничение по лице. С основание
може да се приеме, че това е оптималният вариант на правилото – осигурява се еднозначност на смисъла чрез употребата на възвратното притежателно местоимение в 3. л. ед.ч. и мн.ч., без да се ограничава свободната
употреба на възвратното и обикновеното притежателно местоимение при
пълните и кратките им форми за 1. и 2. л. ед.ч. и мн.ч. Трябва да се отбележи, че значително е опростен метаезикът на кодификацията в сравнение с Академичната граматика, срв. комуникативните категории говорещ и
слушащ срещу съгласувано определение, определян обект, глаголно лице,
сказуемо, 1. и 2. л.
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Този преглед на кодификацията ще бъде използван като отправна точка на изследването на съвременното състояние на нормата, за да се установи как е повлияла промяната на правилото и дали сега действащата кодификация е адекватна. Анализът в следващите точки допълва и развива
представените от авторката наблюдения в доклад от конференцията „Езикови нагласи и книжовен език“ (Кунева/Kuneva 2019).
Проведеното национално представително социологическо проучване
по проекта позволява да се провери доколко изследваното правило затруднява носителите на езика според собствената им самооценка, и дали действително се спазва. Освен това получените данни дават информация за различните социо-демографски характеристики на респондентите, като по
този начин може да се установи кои групи спазват правилото и кои – не,
както и по какви причини. Най-вече се цели да се установи дали зад наблюдаваните в практиката нарушения на правилото стои разколебаване на
самата норма или недобро усвояване на нормата в училище, или грешките
се дължат на други фактори.
2. Самооценка на респондентите според социо-демографските фактори
Проведеното национално представително социологическо проучване е
въз основа на приложената анкетна карта (вж. Приложение. Анкетна карта) и включва попълване на кратък тест в края. Проверката на самооценката на респондентите за владеенето на изследваните девет граматични
правила е необходима за изследването, тъй като тя е един от показателите
за нагласите на носителите на езика спрямо книжовния език, по- точно – за
нагласата осъзнатост на нормата. Тази нагласа се отнася към една от
символните функции на книжовния език – еталонната функция (вж. Garvin
1993). Това е функцията на книжовния език да задава системата от задължителни правила при публично общуване във всички сфери на обществения живот, т.е. тя е пряко свързана с целите на изследователския проект.
Изследването на нагласите, които се отнасят до символните функции на
книжовния език, е залегнало в теоретичната рамка на проекта (по-подробно вж. Станчева/Stancheva 2017).
Самооценката за владеенето на правилата се изследва чрез Въпрос 16.
от анкетата. Той представлява дихотомен въпрос с избираем отговор Найчесто ме затруднява / Не ме затруднява особено, при който респондентите сами трябва да определят дали ги затруднява, или не ги затруднява всяка от изследваните норми. За по-голяма достоверност на отговорите е зададен и доуточняващ въпрос – в случая „Защо е правилно Всеки обича свота родина и Той днес празнува рождения си ден?“. По този начин респондентите могат да идентифицират правилото, за чието владеене дават
самооценка. Според получените резултати 73.5% от респондентите не се
затрудняват с правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение, а 26.5% най-често се затрудняват с него. Наред с правилото за
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употреба на главни букви при съставни собствени имена и при правилото
за употреба на възвратното притежателно местоимение се отчита найвисок процент на респондентите, които – според собствената им самооценка – владеят правилото.
Социо-демографските характеристики на респондентите, които са дали
единия или другия отговор, дават яснота по отношение на фактора или
факторите, които са най-важни за владеенето на конкретната книжовноезикова норма٭1.

Графика 1. Дялово разпределение в % на самооценката за владеене
на правилото според признака фактор образование

Най-значимият фактор, определящ самооценката за владеене на коментираното правило, е образованието, следван от жизнения стандарт и
трудовата активност. Зависимостта между образованието и заявеното
познаване на правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение е правопропорционална – с нарастване на образователния статус нараства и процентът на респондентите, които не се затрудняват с него (вж.
٭Началната обработка на емпиричните данни е направена от гл. ас. д-р Ивайло Янков
и гл. ас. д-р Борис Гюров от ИИИ на БАН, които са членове на научния екип по проекта.
Силата на статистически значимата връзка между съответната социално-демографска характеристика и съответния отговор на анкетираните се измерва чрез коефициента на Крамер (K), който винаги има стойности между 0 и 1. Тук се прилага следната скала за сила на
връзките: K ≤ 0,150 – слаба (незначителна), 0,151 ≤ K ≤ 0,200 – средна, 0,201 ≤ K ≤ 0,250 –
умерена, 0,251 ≤ K ≤ 0,300 – умерено силна, 0,301 ≤ K ≤ 0,350 – силна, 0,351 ≤ K ≤ 0,400 –
много силна, K ≤ 0,400 – изключително силна.
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Графика 1.). Процентът на висшистите, изпитващи затруднение с правилото, е изключително нисък и сравнително нисък при респондентите със
средно образование. Дали наистина образованието е най-важната предпоставка за добро познаване и спазване на правилото, ще потвърдят резултатите от теста.
Прави впечатление, че при признака фактор възраст не е установена
статистически значима връзка със самооценката за владеене на правилото.
Докато наличието на силна връзка с признака образование е очаквана, доколкото книжовноезиковите норми се изучават в училище и има задължително изискване за тяхното спазване, то липсата на възрастта сред значимите фактори е донякъде изненадваща, тъй като съществува мнение, че
при по-младото поколение по-често се наблюдава неспазване на нормите,
но това схващане не се потвърждава от получените данни.
Следващ по значимост фактор е жизненият стандрат. С повишаването на материалния статус се наблюдава повишаване на процента на респондентите, които не се затрудняват с правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение, тоест отново връзката е правопопорционална със забележката, че при респондентите, които живеят богато според собствената им самооценка, се отчита обръщане на тенденцията – леко
се покачва процентът на изпитващите затруднения с правилото (вж. Графика 2.):

Графика 2. Дялово разпределение в % на самооценката за владеене
на правилото според признака фактор жизнен стандарт
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Според получените данни по-малко от 15% от респондентите, определящи се като живеещи в мизерия, не изпитват затруднения с правилото.
Тъй като при тази група се очаква да е голям броят на хората с ниско или
без образование, които са безработни или работещи нискоквалифициран
труд, резултатите могат да се обяснят с неграмотност, а не с непознаване
на конкретното правило. При останалите групи покачването на материалния статус е свързано с добра професионална реализация. Трудовата активност се нарежда на трето място по значимост при факторите, определящи самооценката за владеене на правилото (вж. Графика 3.):

Графика 3. Дялово разпределение в % на самооценката за владеене на правилото
според признака фактор трудова активност

Резултатите показват, че при работещите на пълна заетост и при учещите е най-нисък (и почти еднакъв) процентът на изпитващите затруднения с правилото. Това означава, че училището осигурява добро овладяване
на тази книжовноезикова норма, а професионалната реализация изисква и
поддържа нейното добро владеене. Тези резултати предстои да бъдат проверени чрез теста в края на анкетата.
Признакът местоживеене също има статистически значима връзка със
самооценката на респондентите, макар и да е слаба. Наблюдава се правопропорционална връзка между заявеното познаване на правилото за
употреба на възвратното притежателно местоимение и големината на населеното място (вж. Графика 4.).
При всички останали книжовноезикови норми, които се изследват,
най-малко се затрудняват с правилата живеещите в градовете, които са
областни центрове. Единствено при правилото за употреба на възвратното
притежателно местоимение най-малко се затрудняват респондентите, които живеят в столицата, т.е. само при това правило живеещите в София
имат по-висока самооценка спрямо живеещите в градовете – областни
центрове.
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Графика 4. Дялово разпределение в % на самооценката за владеене
на правилото според признака фактор местоживеене

Най-слаба статистически значима връзка се наблюдава при признака
пол. Както се очаква, при жените има по-висока самооценка за владеенето
на правилото (вж. Графика 5.):

Графика 5. Дялово разпределение в % на самооценката за владеене на правилото
според признака фактор пол

От представените резултати според различните социо-демографски
фактори може да се направи обобщение, че при самооценката за владеене
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на правилото за употреба на свой и си са от значение образованието,
материалният статус и трудовата активност (трите фактора с найсилна статистически значима връзка), като най-висока е самооценката в
групите на респондентите с висше образование, работещи на пълна заетост и при живеещите без лишения. Дали има завишаване и/или занижаване на самооценката при различните групи, може да се установи чрез съпоставка с показаните резултати от теста в края на анкетата. Съпоставката
ще даде информация за опозицията действително езиково поведение –
убеждения и възгледи за книжовния език, или за противопоставянето на
същностните (действителни) причини за езиковото поведение и заявените
(социално приемливи) мотиви. Тези опозиции за изведени от Фр. Данеш
(Daneš 1987; вж. и Станчева/Stancheva 2017) и са включени в теоретичната
база на изследването. Основна цел на анализа по-нататък е да определи
дали правилото се спазва като цяло и при различните групи респонденти.
3. Съпоставка между самооценката и действителното езиково
поведение
Действителното езиково поведение на респондентите се установява
чрез кратък тест в края на анкетата, чрез който се проверяват в свързан
текст деветте изследвани норми. Конкретно спазването на правилото за
употреба на възвратното притежателно местоимение се проверява чрез избор между две зададени форми: своя/техния, в следното изречение:
Онези, които са ………… (успял) да победят съмнението, ще разкрият
………… (своя/техния) гений.

Трябва да се има предвид, че става дума за преднамерен избор между
две форми, а не за употреба при спонтанно общуване. Все пак условието
на теста изисква да се попълни „подходящата“ (а не „правилната“) форма,
за да може изборът на респондентите да е максимално близък до предпочитаната от тях форма. Резултатите от теста са показани на Графика 6.
Получените данни показват, че 75.1% от респондентите са дали верен
отговор, тоест избрали са формата своя, а не техния. Този процент надвишава процента на респондентите, които са заявили, че правилото не ги затруднява – 73.5%. Ако прибавим и тези, които са дали частично верен отговор – избрали са формата на възвратното притежателно местоимение, но
са допуснали грешка от друг тип, то процентът на спазващите правилото е
доста висок. Необходимо е обаче да се установи дали респондентите, които са заявили, че правилото не ги затруднява, са дали верен отговор, тоест
дали има разминаване между самооценката и действителното езиково поведение. Съпоставка между самооценката и резултатите от теста са дадени
в Графика 7.
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Графика 6. Общо дялово разпределение в % на резултати от теста
за спазване на правилото за употреба на свой/си

Графика 7. Съпоставка между самооценката и резултатите от теста в %
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От съпоставката се вижда, че има значително разминаване между самооценката и резултатите при респондентите, които са заявили, че правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение ги затруднява, но са дали верен отговор, което означава, че разминаването е поради
подценяване. Обаче групата на респондентите, които според самооценката
си се затрудняват с правилото, е сравнително малка (26.5% от общия брой
анкетирани, или 265 души), тоест зад верните отговори на 66.4% от тях
стоят 176 души. По-нататък ще бъде обърнато внимание на възможните
причини за показаните високи резултати предвид факта, че в устната реч
нерядко може да се наблюдава неспазване на нормата.
Както беше уточнено по-рано, важно е да се установят факторите, които определят спазването на правилото от страна на респондентите, и дали
те съвпадат с факторите, определящи самооценката. От трите най-значими
фактора, определящи самооценката, само при образованието се отчита
средна по сила статистически значима връзка с отговорите на теста. Отново зависимостта е правопропорционална – при респондентите с по-високо образование се наблюдава повишаване на процента на верните отговори (вж. Графика 8.):

Графика 8. Дялово разпределение в % на отговорите според признака
фактор образование

Резултатите потвърждават наблюденията от самооценката по отношение на фактора образование – образованието е най-значимият фактор за
спазването на правилото, а неспазването при респондентите с ниско или
без образование се дължи преди всичко на неграмотност (срв. процента на
респондентите, които нямат образование и изобщо не са дали отговор, т.е.
не са попълнили позицията).
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Макар другите социо-демографски фактори, установени като значими
за самооценката, да не са в статистически значима връзка с резултатите от
теста, ще бъдат представени част от резултатите, свързани с тях, с цел да
се направи сравнение с разултатите от самооценката. Така например резултатите, свързани с местоживеенето, също се потвърждават – най-голям
брой верни отговори са дали живеещите в София – 84.6% от анкетираните
жители на столицата (вж. Графика 9.).

Графика 9. Дялово разпределение в % на отговорите според признака
фактор местоживеене

При разглеждането на резултатите от самооценката вече беше споменато, че само при правилото за употреба на възвратното притежателно
местоимение респондентите от столицата, които заявяват, че не се затрудняват с правилото, са повече от респондентите, живеещи в градовете –
областни центрове. Любопитно е, че според резултатите от теста при 6 от
9-те изследвани книжовноезикови норми респондентите от София са дали
повече верни отговори от респондентите, живеещи в градове, които са
областни центрове (жителите на столицата дават по-малко верни отговори
при правилото за окончанието на глаголите в 1. л. мн.ч. сег. вр., при правилото за съгласуване при учтивата форма и при правилото за употреба на
главни букви при съставни собствени имена). По-общо казано, анкетираните жители на градовете – областни центрове, завишават самооценката
си при повечето правила, докато анкетираните лица от София имат по-точна самооценка спрямо показаните резултати на теста.
При направената съпоставка между заявеното и действителното езиково поведение беше установено, че има занижаване на самооценката при
респондентите, заявили, че се затрудняват с правилото. Относително големият дял на верните отговори при тях, а и при останалите респонденти може да се дължи донякъде и на начина, по който се тества спазването на
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правилото – чрез избор между две зададени форми. Но не бива да се подценява и дълго действалата кодификация, според която притежанието на
подлога винаги се бележи чрез възвратното притежателно местоимение –
като цяло при правила, които допускат дублетност, може да се очаква намаляване на грешките.
Все пак остава въпросът на какво се дължат грешките, които се наблюдават в практиката. Предвид последната кодификация, при която правилото е в най-оптималния си вариант, можем да изключим този фактор като
причина за неспазване на правилото. Една от възможните причини е подразбиращо се притежание на подлога при конкретната ситуация (двузначността се снема от контекста), като не се смята за необходимо маркирането чрез възвратното притежателно местоимение. Освен това в научната
литература са правени изследвания и на други причини за конкуренция
между възвратното притежателно и обикновеното притежателно местоимение (особено при някои периферни случаи). Системно тези въпроси са
разгледани у Р. Ницолова от три страни: според синтактични, семантични
и прагматични фактори (Ницолова/Nitsolova 2008: 172–174).
В следващата точка правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение ще бъде разгледано в съпоставка с резултатите, получени при другите изследвани правила. Това ще даде обективна картина дали относително високият дял на спазващите правилото означава, че то е
„лесно“ и няма основания да се предприемат евентуални промени в кодификацията.
4. Взаимовръзка на правилото с владеенето на останалите
книжовноезикови норми, обект на изследване в проекта
Най-напред трябва да се отбележи, че от всичките девет изследвани
граматични правила само при две има преобладаващо грешни отговори на
теста в края на анкетата – това са правилото за употреба на депричастието
(58.3%) и правилото за употреба на кого-формите (57.6%). За тези две правила в по-голяма степен може да се приеме, че са налице фактори за тяхното нарушаване, които могат да се дължат на кодификацията, на образованието или на промяна в самата норма (Микова/Mikova 2019); Златева/Zlateva 2019). Макар резултатите от теста да показват разпределението
на отговорите, определени като „верни“ / „грешни“, необходимо е да се
има предвид, че според условието на теста респондентите са посочили
формата, която смятат за „подходяща“. Това означава, че част от резултатите, определени като „грешни“, не е задължително да означават непознаване на правилото, а биха могли да означават, че респондентът употребява „обичайно“ в речта си посочената форма. Този резултат е целенасочено търсен, тъй като стремежът е да се установи доколко дадената норма
се спазва от респондентите, а не само дали те имат познанията да я прила216
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гат при необходимост. В графиката по-долу е дадено разпределението на
отговорите при всички изследвани книжовноезикови норми:

Графика 10. Дялово разпределение в % на отговорите при всички
изследвани правила

Правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение е на
второ място според процента на верните отговори – с по-висок процент на
верните отговори е единствено правилото за окончанието на глаголите от
първо и второ спрежение в 1. л. мн.ч. сег. вр. Тъй като деветте книжовноезикови норми са доста разнообразни, за целите на проекта общото и различното между тях е представено под формата на първоначални хипотези
за свързаност помежду им и как това би се отразило на владеенето им (вж.
Станчева/Stancheva 2019). Според типологията на Р. Станчева една част от
правилата са графични (правилото за писане на главни букви при
съставните собствени имена и правилото за писане на пълен/кратък член).
При другите правила съществува влияние на устната върху писмената реч.
При тях също е направена двудялба според това дали при неспазването им
става дума за предпочитане на кодифицирани пред некодифицирани
форми или за избор между две кодифицирани форми, когато обаче само
едната е правилна според синтактичните условия.
Към групата на правилата, при които се „конкурират“ кодифицирана и
некодифицирана форма, отчетливо принадлежат правилото за окончанието на глаголите от 1. и 2. спрежение за 1. л. мн.ч. сег. вр. -м (срещу окончание -ме), правилото за бройната форма (десет ученици срещу десет
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ученика) и правилото за променливо я при причастията (закъснели срещу
закъсняли). Вижда се, че изброените правила се спазват най-много според
резултатите от изследването. Това показва, че употребата на некодифицирана вместо кодифицирана (правилна) форма вероятно остава явление преди всичко на устната реч, но не и на писмения език, което обаче може да
се потвърди при детайлен анализ на всяка от тези книжовноезикови норми. В случая любопитното е, че правилото за употреба на възвратното
притежателно местоимение се вклинява между тези три правила с високия
процент на верните отговори. То стои доста далече от другите правила,
при които грешките се дължат на употреба на кодифицирана форма в непозволена синтактична позиция – това са правилото за употреба на когоформите, правилото за членуване с пълен и кратък член и правилото за
употреба на деепричастието (за по-особения статут на правилото за съгласуване при учтивата форма вж. тук, частта „Норма за съгласуване по число
при учтивата форма“ (И. Кунева). При изброените правила действа опозицията подлог – не-подлог, тоест синтактичната позиция определя правилния избор на форма. Както беше посочено, тъкмо две от тези правила са с
преобладаващо грешни отговори. При кого-формите е налице фактор, който липсва при другите правила, и това е процесът на отпадане на част от
падежните форми от книжовния език. При деепричастието също е налице
специфичен фактор, който е свързан с липсата на целенасочени усилия за
овладяването на нормата, доколкото дълго време употребата на тези форми не се е препоръчвала, т.е. били са в периферията на книжовния език. От
друга страна, правилото за употреба на пълен/кратък член заема по-скоро
средищно положение според разпределението на верните и грешните отговори. При правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение вече отчетливо преобладават верните отговори. Доколкото признакът притежание на подлога е единственият, който определя избора на
свой/си в 3. л. ед. и мн.ч., то има основание да се приеме, че тази опозиция
е действаща при носителите на езика. При избора на възвратното притежателно местоимение се гарантира еднозначното разбиране на смисъла,
включително и при устна реч (иначе изречението с обикновеното притежателно местоимение също би било граматично), докато при неспазването на
другите правила от тази група не би настъпила промяна в смисъла. В този
случай не бива да се забравя основната функция на езика, а именно комуникативната.
Интересно е дали при носителите на езика има своеобразно групиране
на правилата, т.е. дали схващат едни като по-трудни, а други – като полесни. Това може да се определи донякъде отново според самооценката
във Въпрос 16., като се съпостави с резултатите от теста (вж. Графика 11.).
От графиката се вижда, че само за едно от правилата повече от половината респонденти заявяват, че ги затруднява – правилото за употреба на
деепричастието. Резултатите от теста показват, че при него има и най-много грешни отговори (срв. Графика 10.). При друго едно правило също има
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Графика 11. Дялово разпределение в % на самооценката за владеене
на правилата

съвпадение между самооценката и резултатите, но те показват добро владеене. Както беше коментирано, това е правилото за употреба на свой/си.
При останалите правила има разминаване и пренареждане при показаните
резултати. Прави впечатление, че трите правила, при които има влияние
на устната реч и „конкуренция“ на кодифицирани и некодифицирани форми, са в горната част на графиката (над 30% от респондентите заявяват, че
се затрудняват с тях). При теста обаче те са едни от най-спазваните. Това
може да се дължи на факта, че се проверяват чрез писмен текст, а не при
устна реч, където най-често се наблюдават отклоненията от нормата. Групирането им по изведените в типологията характеристики изглежда основателно, но те са предмет на отделен анализ. Обаче при правилата, основаващи се на опозицията подлог – не-подлог, има различия – те не са компактна група при самооценката, както и при резултатите от теста. Възможно обяснение е, че при част от правилата тази опозиция е с различен
обхват – при правилото за възвратното притежателно местоимение може
да се каже, че тя е всеобхватна, докато при правилото за пълен и кратък
член тя обхваща само имената от мъжки род, при правилото за употреба
на кого-формите обхватът още повече се стеснява до форми от мъжки род
за лица. Все пак наличието на такава опозиция, на която се основава
действието на правилата (при деепричастието тя се изразява чрез изискването за идентичност на глаголното лице), не е за пренебрегване. Тя би
могла да бъде използвана за по-лесното усвояване на правилата, тъй като
изисква едно и също специфично лингвистично знание.
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Анализирането на правилата в система според предложената от Р.
Станчева типология е от значение, тъй като наличието на свързаност между определени правила също трябва да се има предвид при оценката за
предприемане на евентуални промени в кодификацията – промяната на едно правило би предизвикала нежелано разколебаване при прилагането на
друго правило или други правила. В случая е налице относително добро
владеене на две правила, зад които стои действаща опозиция подлог – неподлог, и спазване в по-малка степен на другите две правила. За да бъде
обаче достатъчно аргументиран изводът дали наблюдаваните в практиката
грешки са достатъчно основателни за преосмисляне на действащата кодификация, е необходимо да се вземе предвид още един фактор – нагласите
на респондентите спрямо книжовния език и дали самите те смятат, че са
наложителни промени. Проектът цели да бъде отчетен именно този фактор
като необходим елемент за одобрението на кодификаторските решения,
затова този въпрос ще бъде разгледан в следващата точка.
5. Книжовноезиковите норми и нагласите към езика
Важна част от теорията на книжовните езици е, че се при кодификацията трябва да се отчитат не само традициите и вътрешнообусловените промени в езика, но и нагласите на носителите на езика. Последното е от значение, тъй като успешното прилагане на кодификаторски решения зависи
от одобрението или неодобрението на общността. Независимо от своето
разпространение вариантите или „отклоненията“ от нормата могат да предизвикват различно оценъчно отношение – положително или отрицателно.
В този смисъл кодификаторските решения се основават не само на езиковите факти. За целите на проекта този въпрос е разгледан от М. Томов
(Томов/Tomov 2019), който подчертава важността на положителната реакция на носителите на езика спрямо евентуалните промени в кодификацията. По този начин след установяването на съвременното състояние на
нормата и преценката за адекватността на кодификацията се изисква отчитането на още един фактор преди вземането на крайното решение – дали
носителите на езика биха приели евентуалната промяна като необходима и
дали биха я оценили положително. Във връзка с този фактор в анкетата на
проведеното национално представително проучване по проекта са включени редица въпроси, които да дадат обективна информация доколко носителите на езика осъзнават символните функции на книжовния език и в каква степен ги смятат за важни, както и дали са по-консервативно или по-либерално настроени към езиковите промени.
Беше посочено, че самооценката на респондентите за владеенето на
правилото в съпоставка с резултатите от теста е свързана с нагласата осъзнатост на нормата, а тя от своя страна е свързана с една от символните
функции на езика – еталонната (или референтна) функция. Това е функцията на езика да задава системата от задължителни писмени правила.
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Респондентите оценяват пряко различните символни функции чрез Въпрос
2.: Доколко важни са според Вас следните функции на писмения книжовен
български език?: да задава системата от задължителни писмени правила
(еталонна функция); да служи като средство за комуникация (инструментална функция); да служи като средство за интеграция (обединяваща
функция); да служи като средство за разграничаване на грамотните от неграмотните (престижна функция); да помага за запазване на националната
ни културна идентичност (разграничаваща функция). Резултатите показват, че за всички символни функции е много висок процентът на респондентите, определили ги като важни (по-подробно вж. тук, частта „Кодификацията в контекста на езиковите нагласи“ (Р. Станчева). Въпрос 2. е с избираем отговор, като респондентите оценяват важността на всяка функция
чрез избор на една от следните възможности: „Много важна“, „Донякъде
важна“, „Изобщо не е важна“, „Не мога да преценя“. Еталонната функция,
с която кодификацията е най-тясно свързана, е определена като важна от
92.9% от респондентите – това е сборът на отговорилите с „Много важна“
(79.4%) и „Донякъде важна“ (13.5%).
По какъв начин конкретно респондентите оценяват писмените правила
на книжовния език, също се установява чрез анкетата. Въпрос 21. е многовалентен въпрос с избираем отговор, при който анкетираните трябва да
отговорят със „Съгласен съм“, „Не съм съгласен“ и „Не мога да преценя“
на няколко твърдения. В случая ще вземем предвид две от твърденията:
„Правилата на писмения книжовен език са остарели и неадекватни и трябва да бъдат осъвременени“ и „Книжовният език е прекалено сложен, трябва да бъде опростен“. При тези две твърдения процентът на отговорилите
със „Съгласен съм“ е най-нисък – 19.3% и 23.4% съответно (за другите
твърдения вж. анкетната карта в Приложението). Получената информация
при различните въпроси дава основание да се направят изводи за очакванията на респондентите спрямо книжовния език и неговото развитие (или
промяна). Вижда се, че книжовният български език се приема за пълноценно средство за комуникация във всички сфери на обществения живот,
като носителите на езика са по-скоро консервативно настроени към промени в кодификацията – особено ако целят „опростяване“.
Нагласите на респондентите спрямо книжовния език (и по-точно нагласата осъзнатост на нормата) и мнението им за кодификацията бяха
разгледани с цел да бъдат взети предвид два важни фактора. Единият фактор е свързан с еталонната функция на книжовния език – функцията да задава системата от задължителни писмени правила, която носителите на
езика определят като много важна и която се поддържа от кодификацията.
Другият фактор е консервативното отношение на голяма част от респондентите спрямо промените в книжовния език, което би означавало, че
евентуални промени в кодификацията за опростяване на правилата ще бъдат приети по-скоро отрицателно.
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6. Заключение
1. От направения преглед на кодификацията на правилото за употреба
на възвратното притежателно местоимение беше установено, че макар
правилото да е търпяло промени през годините, тези промени са в посока
на неговото по-свободно прилагане и като резултат действащата кодификация е в оптимален вариант с по-достъпен метаезик. Като се добави доброто владеене на правилото според самооценката на респондентите, потвърдено от високия процент на спазващите го – според резултатите от теста, то може да се приеме въз основа на данните от проекта, че изследваната книжовноезикова норма е стабилна и не се нуждае от промени в кодификацията.
2. В съпоставка с останалите правила правилото за употреба на свой/си
се причислява към относително добре усвоените норми на книжовния
български език. По-важно в случая е, че изследваното правило е част от
групата правила, които се основават на опозицията подлог – не-подлог, а те
са почти половината от изследваните (четири от общо девет). Както беше
посочено, правилата от тази група се владеят в различна степен, което вероятно се дължи на динамиката на нормата при някои от тях. Често във
фокуса на обществените дискусии попада само едно от тези правила – правилото за употреба на пълен и кратък член, което обаче не е най-неспазваното. При бъдещи дискусии по този въпрос е добре да се има предвид,
че това правило се намира в система с други правила, при които има известен проблем с владеенето и прилагането им (употребата на кого-формите и
на деепричастието), и евентуални промени при това правило биха могли
да окажат нежелано въздействие върху другите правила от групата.
3. Не на последно място, трябва да се вземат предвид нагласите на онези носители на езика, които са по-скоро консервативно настроени. Ако
това бъде направено, то усилията следва да се насочат към поддържане на
стабилността на нормите без драстични промени в кодификацията.
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НОРМА ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЕПРИЧАСТИЕТО
По общо мнение на изследователите деепричастието е една от по-късно навлезлите единици в инвентара на новобългарския книжовен език.
Установяването на формите е свързано с процеса на постепенно изтласкване на църковнославянските облици на -юще/и и -аще/и, както и на източнобългарските облици на -щиц/-щец от формите на -йки, характерни за
югозападните български говори. Фактор за настаняването на тези форми е
употребата им в книжовната практика на западнобългарски книжовници
от началния етап на формирането на новобългарския книжовен език. Въвеждането на деепричастието във формиращия се модерен български книжовен език е продиктувано от необходимостта от интелектуализация (Андрейчин/Andreychin: 1986; Тотоманова/Totomanova: 2017, Ницолова/Nitsolova 2008: 440-441) като съществена структурна особеност на всеки книжовен език (вж. Garvin 1993: 43)
Употребата на деепричастието в книжовния ни език обаче и до днес се
отличава с неустановеност. Разбира се, тя засяга не формата му, а функционирането ѝ. Това наложи изследването на тази граматична норма в настоящия проект във връзка с кодификацията ѝ. Посоката на динамиката в
употребата на деепричастието се изразява в две явления. Наблюдава се ясно изразено предпочитане на формата вече и в устната книжовна практика,
което обаче е съпроводено с неспазване на условията за употребата й, уговорени в сега действащата кодификация. Пренебрегва се най-вече изискването за едносубектност и по-рядко за едновременност. Посоченото разширяване на употребата на деепричастието и съпътстващото го нарушаване на правилата за използването му са и в основата на проверяването на
владеенето на тази норма на Държавния зрелостен изпит по български
език и литература (задължителен от 2008 г. насам).
История на кодификацията на правилото
Отправна точка при прегледа на кодификацията на деепричастието в
днешния български книжовен език са шестте научни граматики, които
излизат между 1936 и 1944 г. Прегледът им като цяло показва, че в тях
тази категория е слабо и неравномерно описана откъм форми и функции.
Всички граматики изтъкват като условие за употребата на деепричастието
наличието на едновременност с действието, изразено с глагола сказуемо в
изречението (вж. Калканджиев/Kalkandzhiev 1938: 149; Младенов, Попва
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силев/Mladenov, Popvasilev 1939, цит. по 2012: 283; Костов/Kostov 1939:
135; Балан/Balan 1940: 209–210; Андрейчин/Andreychin 1944, цит. по 1978:
258). Синтактичното изискване за едносубектност обаче по-скоро е само
загатнато в описанието или пък се задава имплицитно чрез пример:
„Схлупените селски къщици […] сладостно почиваха, грижливо пазейки
морни, разнебитени от трудове селяци“ (Младенов, Попвасилев/Mladenov,
Popvasilev 1939, цит. по 2012: 283–284). Авторите обаче дават и примери с
деепричастия от словесната традиция, в които субектът на действието е
експериенцер, а не агенс: „Али ти се, сестро, сдодяло, / метеешчи равни
дворове, / гледаешчи твоя мила брата…“ (у Ст. Младенов, пак там), „Марку му се сдодеало седеекюм, вино пиеекюм“ (у Балан, пак там). Тези примери всъщност потвърждават, че в „старобългарски и среднобългарски
апозитното дятелно причастие […] се е свързвало с всички части на изречението“ (Тотоманова/Totomanova 2017: 29). С други думи, в развоя на
езика употребата на деепричастието не се обвързва с изискването за кореферентност на подлога със субекта на действието, изразено с деепричастие, което пък днес „дава възможност да разберем генезиса на грешките,
свързани с неспазване на правилото за едносубектност. Те се коренят в
диалектните употреби на деепричастието като пояснение към сказуемо,
чийто субект е изразен с лично местоимение в падежна форма“ (Александрова/Aleksandrova 2016: 62). Всъщност развоят на езика свидетелства, че
признакът кореферентност с подлога се установява като чисто книжовна
функция на коментираната форма, санкционирана чрез кодификацията.
Свидетели сме отново на нормообразуващата функция на кодификацията
да натоварва форми, навлизащи в книжовния език, със значение, което
отсъства както в предходната книжовна традиция, така и в историческия
развой на езика (представен от диалектите). Натоварено с признака кореферентност с подлога, деепричастието в книжовния ни език влиза в опозиция със сегашното деятелно причастие, от което генетично произлиза.
Резултатът от кодификацията на тази опозиция между двете форми всъщност е разгръщането на интелектуализацията на книжовния език.
Ако се върнем на шестте междувоенни граматики, ще видим, че нормата за употреба на деепричастието, каквато е според днешната кодификация, е уговорена в пълния си обхват единствено в „Нова българска граматика“ (1940) на Балан. Като изтъква характера му на глаголно наречие,
авторът ясно дефинира условията на употребата на тази форма: „Начинът
на неговото вършене трае съвременно с друго вършене от същи вършител…“ (Балан/Balan 1940: 209–210). Освен че формулира правилото за
употребата на деепричастието в цялата му пълнота, Балан дава примери за
грешки, при които е налице тъкмо липсата на кореферентност между подлога в изречението и вършителя на действието, изразено с деепричастие.
В периода 1945–1982 г. деепричастието не е представено в правописните речници – нито в уводите им, нито в словниците им, за които е харак226
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терно много слабо и откъслечно представяне на формоизменението като
цяло.
Кодификацията на употребата на деепричастието в ГСБКЕ (ГСБКЕ/
GSBKE 1982: 382) има донякъде рестриктивен характер, доколкото употребата на формата се представя като свойствена на писмените текстове като елемент единствено на обособени конструкции. В този основен за граматиката на съвременния книжовен език нормативен документ са уговорени едновременността и второстепенността на действието, изразено с деепричастието. Специално се изтъква взаимозаменяемостта му със сегашното деятелно причастие при изразяване на едновременност. Не е включено
изискването за едносубектност. То обаче имплицитно присъства във всички примери от илюстративния материал на употребата му независимо дали
подлогът е експлицитно изразен. Примерите са взети както от по-стара
(при Вазов), така и от по-нова писмена продукция (от съвременни за 80-те
години на ХХ в. списания). Обръщаме специално внимание на това, защото илюстративният материал дава основания да се предположи, че признакът кореферентност с подлога е характерен за книжовната функция на
деепричастието, макар кодификацията да не го посочва при описанието на
значението на формата. Бихме могли при това да отбележим, че така представена, кодификацията на употребата на деепричастието в Академичната
граматика е непълна и неефективна. Това се отнася не само за непълното
представяне на изискването за едносубектност, но и за синонимията на категориите сегашно деятелно причастие и деепричастие. Така самото състояние на граматичната кодификация става основна предпоставка за отклоненията от нея в момента.
В първия академичен речник – „Правописен речник на съвременния
български книжовен език“ от 1983 г. (и във фототипното му издание през
1995 г.) липсва отделно правило за употребата на деепричастието в увода.
В словника обаче при парадигмата на глаголите от 1. и 2. спрежение от
НСВ, представена изборно, са включени формите на съответните деепричастия.
„Нов правописен речник“ (2002) следва практиката на ПРСБКЕ да
представя деепричастията в непълната парадигма на глаголите от НСВ.
Този правописен речник също не включва в увода правила за употреба на
деепричастието, макар да обособява отделна част „Правописни особености
с граматичен характер“. В нея освен правилата за писане на пълен и кратък член, включвани по традиция в правописните ни речници, има и правила за глаголните окончания в 1 л. мн.ч. сег.вр., както и за съгласуване по
число на причастията в състава на учтивата форма – т.е. на правилата, при
които според съставителите на речника има висока степен на отклонения
от кодифицираната норма в устната книжовна практика. Би могло при
това да се предположи, че правилата за деепричастие в началото на 21. век
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не се смятат за особено разколебани. В същото време обаче в свои мащабни изследвания редица български езиковеди обръщат внимание на смисловите конфликти, които поражда нарушаването на изискването за кореферентност при употребата на деепричастието в писмените текстове (вж.
Брезински/Brezinski 1994; Гугуланова/Gugulanova 2005; Ницолова/Nitsolova 2008). Това означава още, че към времето на излизане на НПР деепричастието продължава да се описва от изследователите на съвременния български език като елемент изключително на писмения текст.
Първият правописен речник, който включва в увода си правило за
употреба на деепричастието, е „Официален правописен речник“ (2012).
Този нормативен документ се отличава със стремеж към максимален обхват на правилата, управляващи писмената сфера на книжовния език. Условията за функциониране на деепричастието са представени по-скоро
рестриктивно. От формулировката на правилото личи, че е налице стремеж да се ограничава разширяването на употреби, когато не са спазени изискванията за едновременност и едносубектност: „Деепричастията се употребяват само ако действието, което назовават, е едновременно с действието, означено с лична глаголна форма в изречението, и то при условие че
вършителят и на двете действия е един и същ“ (ОПР/OPR 2012: 28). Прави
впечатление, че във формулировката терминът подлог е заменен с вършител, за да бъдат улеснени потребителите на речника с по-популярното
училищно означаване на подлога. Както обаче справедливо изтъква Ст.
Фетваджиева (Фетфаджиева-Абазова/Fetvadzhieva-Abazova 2017), това води до необосновано разширяване до обхвата на правилото и е предпоставка за грешки.
От друга страна, достойнствата на формулировката в ОПР също не бива да се подминават. Правилото е максимално фокусирано към употребата
на коментираната конструкция, без да се представя допълнителна информация (взаимозаменяемост със сегашно деятелно причастие, задължително
обособяване), тъй като тези особености на употребата, описани в Академичната граматика, не допринасят за спазването му. От друга страна, категорично са уговорени и двете условия, позволяващи употребата на деепричастието, макар да е необходимо по-нататъшното им прецизиране.
Трябва да се отбележи и фактът, че не се описва и ограничаването на употребата му само до писмен текст, доколкото се отчита навлизането на тази
конструкция и в устната реч, където употребата ѝ започва да се схваща все
повече от носителите на езика като един от маркерите за грамотност.
Необходимо е да се посочи още, че в граматичната ни литература върху деепричастните конструкции от последното десетилетие се обръща
внимание и на състоянието на самата кодификация на нормата (вж. Александрова/Aleksandrova 2016), на метаезика ѝ във връзка с прецизирането
му, както и на необходимостта от по-нататъшно проучване на функциони228
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рането на формата в социолингвистичен план (вж. Фетфаджиева-Абазова/
Fetvadzhieva-Abazova 2017).
Като обобщение на краткия преглед на историята на кодификацията на
деепричастието може да се заключи, че процесът на кодификация при коментираната норма протича по две линии. Първата е свързана с установяването най-напред на изискването за едновременност, а втората – с последвалото уговаряне на условието за едносубектност. Първоначално кореферентността се задава имплицитно в илюстративния материал, а по-сетне
и експлицитно. Формулировката на днешното правило се нуждае от понататъшно прецизиране.
По-нататък ще направим социолингвистичен анализ на употребата на
деепричастието във връзка с целите на кодификаторската практика.
Важност на правилото за деепричастието в писмен текст според
анкетираните
Според обобщените данни1 от отговорите на Въпрос 11. от анкетата
участниците в проучването не придават особена значимост на правилото
за употреба на деепричастието, доколкото слабо идентифицират спонтанно тази норма сред важните книжовни граматични правила. Само 6 анкетирани (0.6% от всички участници в анкетата) посочват важността на тази
норма, дефинирайки я като „правило за съгласуване на деепричастията“,
като имат най-вероятно предвид тъкмо нарушаването на изискването за
едносубектност. Това може да се тълкува като сигнал, че в езиковото
съзнание на носителите на езика правилото спада по-скоро към периферните граматични правила, особено на фона на други книжовни правила,
които заемат централно място в съзнанието на езиковата общност (като
правилото за пълния и краткия член например).
Неидентифицирането на коментираната граматична норма сред важните според носителите на езика при отговорите на Въпрос 11. от анкетата
може да се тълкува по няколко начина. От една страна, макар и да разширява сферата на използването си в устната книжовна реч, деепричастието все още си остава повече елемент на писмения текст. От друга страна,
употребата му в устната реч не се схваща като проблем, доколкото то е
неизменяема форма и не се конкурира с други нелични глаголни форми
със същата функция. От трета страна, книжовната норма, задаваща рестрикции за употребата му, най-вероятно не намира достатъчно разпространение предвид на историята на кодификацията на правилото.

1

Данните са обобщени, доколкото анкетираните са посочили общо 52 правила
като важни, но са представени само онези правила, чието посочване е с дял над
1% от участвалите в проучването.
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Самооценка на анкетираните за владеене на правилото за
деепричастието
Самооценката на анкетираните за владеенето на правилото за употреба
на деепричастието се проверява с Въпрос 16.7. от анкетата. Както и останалите 8 въпроса в рамките на Въпрос 16., това е дихотомен въпрос,
който изисква от участниците в допитването да изберат един от двата отговора: най-често ме затруднява / не ме затруднява особено при съответното посочено правило.
Няма да се спираме върху избора на дефинирането на двата отговора
като степени на затруднение (Най-често ме затруднява и Не ме затруднява особено), а не като крайни твърдения (Затруднява ме/ Не ме затруднява), доколкото това е обосновано при анализа на останалите граматични
норми, обект на изследване в проекта. Ще добавим само, че изучаването
на тази норма е включено в учебната програма на училищното обучение
по български език, а проверката на владеенето ѝ на задължителната матура
по български език и литература я поставя в обхвата на задължителната
книжовноезикова граматична компетентност.
Правилото във въпроса е илюстрирано с пример (Отваряйки вратата,
се чу силен шум), за да се подпомогне адекватната самооценка на анкетираните по отношение на познаването на кодифицираната норма. Примерът
илюстрира и най-често допусканата грешка в употребата на деепричастието (нарушаването на изискването за субектна кореферентност).
Според общото разпределение на отговорите при всички изследвани
граматични норми, нормата за деепричастието заема първа позиция според дела на избора на отговора „Най-често ме затрудняват“. Това е единствената норма, при която повече от половината анкетирани (53.1%) посочват, че правилото за употребата ѝ ги затруднява.
16. Кои правила Ви затрудняват най-често при писане и кои не Ви
затрудняват особено?
16.7. Правилото за употребата на деепричастието (напр.защо не е
правилно Отваряйки вратата, се чу силен шум)
Най-често ме затрудняват
Не ме затрудняват особено
Прави впечатление, че останалите две най-трудни правила (за бройната форма и за пълния член) според самооценката на анкетираните са избирани сравнително по-рядко – за сравнение ще посочим, че 37.3% от анкетираните са заявили, че ги затруднява правилото за бройната форма, а
35.5% – че това е правилото за писане на пълен член.
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Като първоначален етап при анализа на състоянието на нормата за
деепричастието в днешния книжовен български език ще установим с кои
социално-демографски признаци на анкетираните имат статистически значими връзки отговорите им, засягащи самооценката им за това доколко ги
затруднява коментираното правило2.
Въз основа на началната обработка на данните може да се обобщи, че е
налице силна връзка между всички признаци фактори, свързани с образованието (на респондента, на бащата и на майката), както и с образователната активност на анкетираните. Умерено силна пък е връзката между отговорите на анкетираните като признак резултат и фактора жизнен
стандарт, а умерена – с признака фактор трудова активност.
На първо място по значимост на връзката е признакът фактор образование на респондента. Връзката с трите признака фактори, отнасящи се до
образованието, се проявява в наблюдението, че е налице обратнопропорционална зависимост между образованието на респондента и избора на отговора най-често ме затруднява, т.е. с нарастване на образователната степен намалява изборът на този отговор. Делът на анкетираните с висше образование, избрали коментирания отговор при самооценката на владеенето
на правилото за деепричастието, е над два пъти по-нисък от избралите същия отговор респонденти с по-ниско от основното образование. В сравнение със самооценката на анкетираните при други от изследваните норми
обаче (напр. за кого-формите, за пълен член и за бройната форма) във
връзка с признака фактор образование, се оказва, че при тях делът на висшистите, които определят, че се затрудняват с една от посочените по-горе
норми, е неколкократно по-нисък от дела на същия отговор в групата на
хората с по-ниско от основното образование. Това потвърждава косвено
наблюдението, че образованието не е толкова силно изразен разграничаващ маркер при самооценката за владеенето на нормата за деепричастието.
Причината може да се търси в историята на кодификацията. При деепричастието, както беше споменато, за дълъг период от време липсва ясно определяне на условията за употребата на коментираната форма, което е
пречка и за адекватното им отразяване в учебниците по български език
2

Началната обработка на емпиричните данни във връзка с установяването на
статитстическата значимост между отговорите на респондентите (т.е. признаците
резултати) и демографските им характеристики (т.е. признаците фактори) е
направена от гл. ас. д-р Ивайло Янков и гл. ас. д-р Борис Гюров от ИИИ на БАН,
които са членове на научния екип по проекта. Силата на статистически значимата
връзка между съответната социално-демографска характеристика и съответния
отговор на анкетираните се измерва чрез коефициента на Крамер (K), който
винаги има стойности между 0 и 1. Тук се прилага следната скала за сила на
връзките: K ≤ 0,150 – слаба (незначителна), 0,151 ≤ K ≤ 0,200 – средна, 0,201 ≤ K ≤
0,250 – умерена, 0,251 ≤ K ≤ 0,300 – умерено силна, 0,301 ≤ K ≤ 0,350 – силна,
0,351 ≤ K ≤ 0,400 – много силна, K ≤ 0,400 – изключително силна.
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като основен канал за разпространение на кодифицираните граматични
норми. В най-висока степен това важи за неексплициране на изискването
за кореферентност на субекта. Подобно е и положението при кодификацията на бройната форма, която според самооценката на анкетираните се
оказва втората по трудност норма след деепричастието. Историята на кодификацията и при тази норма се отличава с дълъг период на неустановеност, доколкото до издаването на първия академичен речник ПРСБКЕ
през 1983 г. кодификацията поддържа дублетни форми (вж. по-подробно у
Микова/Mikova 2017: 119).
Признакът фактор образователна активност обаче се оказва силен
разграничител на отговорите на респондентите. Показателно е, че при учещите в момента на социологическото проучване е най-нисък делът (29.2%)
на избралите отговора най-често ме затруднява при правилото за деепричастието измежду всички останали категории респонденти, обособени по
различните демографски фактори. Това ясно свидетелства, че експлицитната кодификация на правилото в действащите кодификационни документи намира добра подкрепа в сегашното образование и способства за адекватното прилагане на правилото според самооценката на учещите. Необходимо е още да добавим, че на Държавния зрелостен изпит по български
език и литература граматичното правило за деепричастието се проверява
за първи път през 2011 г., после през 2013 г. и след това вече последователно във всяка матура от 2015 до 2019 г. За сравнение останалите граматични правила, обект на настоящото изследване, се проверяват ежегодно. Последователното включване на правилото за деепричастието през
последните пет години в държавния зрелостен изпит показва, че личи
стремежът то да не остава в периферията на граматичните правила, а същевременно е и доказателство, че употребата на деепричастието – било в
писмен текст или в устно общуване, се възприема като един от белезите за
грамотност.
Все пак обаче е важно да посочим, че делът на избора на отговора найчесто ме затруднява при правилото за деепричастието в групата на учещите към момента на провеждане на анкетата е най-висок в сравнение с
избора му в същата група при останалите норми, което показва, че нормата се оказва най-трудна като цяло и за учещите.
Що се отнася до признака фактор жизнен стандарт, отново е налице
обратна зависимост при избора на отговора най-често ме затруднява при
правилото за деепричастието – с намаляването на жизнения стандарт расте
изборът на този отговор, като 100% от самоопределилите се, че живеят в
мизерия, го посочват. (Същият абсолютен дял на затруднение в тази група
се регистрира и при още три от изследваните норми: за писане на пълен
член, при променливо я в мн.ч. на миналите причастия, както и за писане
на главни букви в съставни собствени имена. Това е още едно свидетелство, че тази група анкетирани са най-слабо обвързани с писмения стандарт).
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Признакът фактор трудова активност също отчита обратна корелация
с избора на отговора най-често ме затруднява във връзка с правилото за
деепричастието. С намаляването на трудовата активност расте изборът му
– при заявилите, че работят на пълна заетост, делът на този отговор е
48.2%, а при безработните и домакините е съответно 68.4% и 73.3%.
Отново ясно личи обвързаността на трудовата активност със задължителността на използването на нормите на стандарта в работна среда. Бихме
могли да добавим обаче, че отчетливо високите стойности на избора на отговора най-често ме затруднява при коментираната норма от неактивните
на трудовия пазар респонденти е косвено свидетелство, че тази норма
продължава да пази и книжния си характер, независимо от тенденцията да
се разпространява в устната реч. Всъщност това ни насочва към предположението, че разпространението на употребата на деепричастието в
устната книжовна реч се дължи на възприемането ѝ като маркер за грамотност (във връзка с установяването на тази форма в книжовния ни език
като средство за разгръщане на интелектуализацията му).
Действително езиково поведение на анкетираните във връзка с владеенето на правилото за деепричастието в писмен текст
Както неведнъж сме изтъквали при коментара на деветте изследвани в
проекта граматични норми, самооценките за затрудненията на носителите
на езика с което и да е книжовно правило, имат субективен характер. В
този смисъл е естествено те бъдат завишени или съответно занижени. Отчитането на този факт в теорията на кодификацията е свързано с обособяването на опозицията заявено мнение на носителите на езика – действително езиково поведение (вж. Daneš 1986: 231). Тъкмо затова и при нормата за употребата на деепричастието ще отчетем степента на съответствие между заявено мнение и езиково поведение, като проследим факторите, които имат отношение към равнищата на степента на съответствие.
Езиковото поведение на анкетираните във връзка с владеенето на
нормата за употреба на деепричастието в писмен текст се проверява във
втората част на анкетата. В теста е необходимо анкетираните да отговорят
на въпроса: Намирате ли нещо неправилно в изречението: „Идвайки насам, ни заваля силен дъжд.“? По своя формат тази позиция в теста представлява дихотомен въпрос, който изисква от участниците в допитването
да изберат един от двата отговора: Да/Не.
Бихме определили трудността на задачата като висока, отчитайки на
първо място историята на кодификацията на тази норма, като напомним,
че във висока степен на експлицитност правилото за употребата на деепричастието е кодифицирано едва в последния академичен правописен
речник от 2012 г. Можем да определим контекста на задачата също като
труден, тъй като според наблюденията ни тъкмо в такъв контекст – употреба на деепричастието в инициална позиция – се регистрират и най-чес233
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тите грешки при употребата на изследваната форма в устната книжовна
реч, както и в писмени текстове с нарушаване на изискването на книжовната норма за едносубектност. Затова и хипотезата ни е, че най-много 50%
от анкетираните ще дадат верен отговор, а немалка част ще се въздържат
от отговор.

Графика 1. Общо дялово разпределение в % на резултатите от теста
при всички правила

Обработката на данните от теста сочи, че едва 34.9% от всички, изпълнили теста, са отговорили вярно на задачата при позицията от теста с деепричастие, 58.3% са дали грешен отговор, а 6.5% са се въздържали от отговор. При това делът на неизпълнилите вярно задачата става общо 64.8%.
От Графика 1., където е показано във възходящ ред разпределението на
отговорите от теста за владеенето на всичките девет изследвани правила,
се вижда, че коментираното правило заема първа позиция по трудност измежду всички изследвани граматични книжовни норми.
Нека се върнем на самооценката на анкетираните и да припомним, че
46.9% от тях избират отговора, че правилото за употреба на деепричастието при илюстрацията му с примера: Отваряйки вратата, се чу силен
шум, не ги затруднява особено, т.е. те са сметнали, че са в състояние да си
обяснят защо в изречението по-горе деепричастието е употребено неправилно. В същото време при въпроса от теста: Намирате ли нещо неправилно в изречението: „Идвайки насам, ни заваля силен дъжд.“?, където
деепричастният израз също е в инициална позиция и е допусната същата
грешка на неспазване на условието за едносубектност, отговорилите пра234
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вилно са 34.9%, т.е. макар и в по-малка степен отново е налице несъответствие между заявено мнение и езиково поведение в посока на завишаване на самооценката на част от анкетираните, че владеят правило, което в
действителност нарушават.

Графика 2. Общо дялово разпределение в % на съпоставката между самооценката
и отговорите на теста при правилото за деепричастието

Като цяло обаче при правилото за деепричастието носителите на езика
имат по-реалистична представа за степента, в която действително даденото книжовно правило ги затруднява, т.е. нагласата осъзнатост на нормата присъства, като в този случай се проявява с отрицателен знак.
Едно по-внимателно наблюдение върху съпоставката между заявено
мнение (т.е. самооценка) и действително езиково поведение обаче показва,
че от 46.9% (т.е. 469 души), отговорили в анкетата, че правилото за деепричастието не ги затруднява особено, само 186 души са дали верен отговор на теста. Останалите 268 са отговорили грешно, а още 15 са оставили
въпроса без отговор, т.е. отговорилите вярно на теста в задачата за деепричастието са над два пъти по-малко от заявилите, че владеят тази норма. Така самооценката в тази група е силно завишена спрямо езиковото поведение. Бихме могли да обобщим тези данни по следния начин. Силно завишената самооценка е показател за невладеенето на правилото за деепричастието. Но тя е симптоматична и за стремежа анкетираните, които не
владеят нормата, да се причислят към онези, които я владеят. Основание
за подобен извод намираме в обстоятелството, че в анкетата въпросът за
самооценката предшества езиковия тест, т.е. на анкетираните не е известно предварително, че им предстои тест, който удостоверява владеенето на
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дадено правило. Наблюдаваният стремеж у някои демографски групи от
анкетираните да се идентифицират в максимална степен като носители на
стандарта, говори, че споделят езиковата нагласа гордост, която пък е индикатор за представеността на престижната функция на книжовния език
(вж. Garvin 1993).
По-нататък ще анализираме социално-демографските фактори, повлияли на резултатите от теста при задачата за деепричастието. Най-напред ще
посочим, че не се наблюдава наличие на силни и умерено силни връзки,
каквито се регистрират при отговорите на въпроса, свързан със самооценката на анкетираните доколко правилото за деепричастието ги затруднява.
Това като цяло означава, че книжовната граматична компетентност по отношение на правилото за деепричастието е по-слабо зависима от демографските фактори, отколкото е самооценката за владеенето на същото
правило.
Според статистическата си значимост при отговорите на теста признаците фактори се подреждат в следния ред. Умерена по сила е връзката с
образованието на респондента и трудовата активност. Средна по сила е
връзката с образованието на бащата и после с образованието на майката, слаба – с жизнения стандарт. Прави впечатление още, че образователната активност не регистрира статистически значима връзка с отговорите на теста, макар да регистрира силна връзка при самооценката за
познаване на правилото. Това означава, че образователната активност в
разглеждания случай не е фактор, който допринася за адекватното владеене и прилагане на правилото.
Ще напомним само, че при самооценката на респондентите подредбата
на силата на връзките с демографските характеристики е друга – най-силната корелация е с признаците фактори в обхвата на образованието, а след
това идва връзката с жизнения стандарт, а най-накрая – с трудовата активност. Оттук може да се заключи, че по-високото образование и образователната активност дават основание на респондентите да смятат в повисока степен, че владеят правилото, без това да има реално покритие, т.е.
тези две категории анкетирани имат самооценка, която е неоправдано висока.
По-нататък ще представим съпоставката между заявено мнение и езиково поведение според признаците фактори, оказали се значими за теста.
Илюстрациите са при грешните отговори на теста.
Данните на Графика 3. добре илюстрират най-напред връзката между
образованието на респондентите и езиковото им поведение, изразяващо се
в непосочване на отговор. Вижда се как с намаляване на образованието
расте непосочването на отговор при коментираната норма. Повече от половината респонденти с по-ниско от основното образование са се въздържали да отговорят, докато в останалите групи, обособени по признака фактор образование, въздържането от отговор бележи драстичен спад и при
висшистите това е само 1% (т.е. само един от общо 111 анкетирани с вис236
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ше образование, определили, че се затрудняват защо има грешка в изречението Отваряйки вратата, се чу силен шум). Тази картина при отказа

Графика 3. Дялово разпределение в % на съпоставката между самооценка
и отговори на теста при правилото за деепричастието според признака фактор
образование на респондента

от отговор на теста в различните групи респонденти при разглеждания
фактор отново потвърждава наблюденията за респондентите с ниско образование. Най-предпочитан отговор при тях, когато се изследва мнението
им за книжовния език във връзка с различни негови характеристики, е: Не
мога да преценя. Определен от нас като проява на неутрална езикова нагласа, изборът на този отговор издава неангажираност и отчуждение към
книжовния език, резултат най-вероятно от непознаването на нормите му.
Това наблюдение се потвърждава от езиковото поведение на тези респонденти на теста. Оказва се, че повече от половината от тях предпочитат да
не попълват повечето от позициите в теста, което издава колебанията им
във връзка с владеенето на книжовните норми, както и несигурността им
като проява на ниска самооценка за книжовноезиковата им компетентност.
При тази група респонденти обаче се наблюдава почти пълно съответствие
между самооценка и езиково поведение. Подобна е картината и в групата
на респондентите с основно образование с тази разлика обаче, че те проявяват доста по-активно езиково поведение и отговарят на въпросите на
теста (макар и по-често грешно).
В групите на анкетираните със средно и висше образование се наблюдава значително нарастване на грешните отговори спрямо негативната самооценка за владеене на правилото, т.е. при тях опозицията между заявено
мнение и езиково поведение е много по-ясно изразена в посока на зави237
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шаване на самооценката. Това завишаване е най-отчетливо в групата на
висшистите. Може да се заключи при това, че колкото е по-високо образованието, толкова по-високо е и самочувствието на анкетираните по отношение на познаването и владеенето на нормите на стандарта. Оказва се
още, че владеенето на стандарта във виждането на висшистите е неизменен атрибут на образоваността и разграничителен маркер вътре в езиковата общност.
Високият процент на грешни отговори обаче спрямо признанието, че
нормата за деепричастието затруднява респондентите от тази група, също
е симптом, че е необходимо чрез кодификацията да се промени сегашната
ситуация, при която по-малко от половината от най-мотивираните да спазват и да прилагат стандарта, не са в състояние да постигат целите си в това
отношение при нормата за деепричастието.

Графика 4. Дялово разпределение в % на съпоставката между самооценка
и отговори на теста при правилото за деепричастието според признака фактор
трудова активност

Както показва съпоставката между самооценка и изпълнение на теста
на Графика 4. според признака фактор трудова активност, във всички
групи в рамките на тази демографска променлива личи изведеното в
теорията на кодификацията несъответствие между заявено мнение и
езиково поведение. Оказва се обаче, че посоката му не е една и съща във
всички групи. Сред домакините (чийто дял обаче в цялата извадка е
незначителен – едва 1.5% от всички 1000 анкетирани, т.е. 15 души) се
отчита лек превес на заявилите, че правилото ги затруднява, над далите
грешен отговор на задачата в теста за деепричастие (като при това в тази
група никой не се е отказал да посочи отговор). Тук обаче е необходимо да
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отчетем и това, че предложените отговори Да/Не дават и възможност за
случайно избиране (т.е. налучкване), което предвид ниският процент
респонденти в тази група също може да е повлияло на крайния резултат.
При безработните пък превесът на заявилите, че правилото ги затруднява, над далите грешен отговор на задачата в теста, се стопява, като се
вземе предвид делът на непосочилите отговор в тази група (който между
другото е най-висок в сравнение с останалите групи, обособени по признака трудова активност). Езиковото поведение на отказ от отговор в рамките на тази група може да се тълкува като несигурност и неувереност –
последица от неактивността на пазара на труда, която пък намалява и необходимостта от съставяне на писмени текстове, съобразени с писмените
книжовни правила.
И така, грешните отговори заедно с отказа от отговор на задачата за
деепричастие бележат общо превес над избора на отговор, че нормата за
деепричастието най-често затруднява различните категории респонденти.
Най-ясно изразен е този превес в групата на работещите на пълна заетост. Това означава, че тази категория респонденти имат по-ясно изразено самочувствие, че владеят коментираната норма поради това, че в работна среда ежедневно си служат със средствата на книжовния език в качеството му на официален. В същото време обаче се оказва, че те не могат
да приложат адекватно правилото – най-вероятно поради характеристиките на кодификацията, свързани с историята на правилото.

Графика 5. Дялово разпределение в % на съпоставката между самооценка
и отговори на теста при правилото за деепричастието според признака фактор
жизнен стандарт

В групите, обособени по признака фактор жизнен стандарт, несъответствието между заявено мнение и езиково поведение личи навсякъде, но
отново е изразено по различен начин при отделните категории респон239
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денти. Ако проследим най-напред отказа от отговор, ще видим, че в две от
групите – на заявилите, че живеят в мизерия или с големи лишения – найчесто личи отказът от отговор на теста, докато в останалите три групи делът на неотговорилите намалява с увеличаването на жизнения стандарт.
Това означава, че с нарастване на материалната осигуреност расте и самочувствието на анкетираните по отношение на владеенето на правилата на
стандарта. Може да се предположи при това, че анкетираните с по-висок
материален статус възприемат книжовния език и като атрибут на добрия
жизнен стандарт.
Прави впечатление още, че в двете групи с най-нисък жизнен стандарт
има изравняване между заявено мнение и езиково поведение, т.е. респондентите в тези две групи признават, че правилото ги затруднява, а отговорите им на теста в пълна степен го потвърждават. Данните сочат, че в
останалите групи има завишаване на самооценката спрямо действителното
езиково поведение, т.е. тези, които признават, че правилото за деепричастието ги затруднява, са значително по-малко от тези, които дават грешен отговор на теста. „Ножицата“ е най-голяма при групата на заявилите,
че живеят без лишения.
Ще коментираме още един признак фактор – възраст, независимо от
липсата на статистически значима връзка при него както при самооценката, така и с отговорите на теста във връзка с правилото за деепричастието.
Този признак фактор обаче има важно значение за кодификацията, разбирана като непрекъснат процес, във връзка с динамиката на книжовния
език като цяло, която е и възрастово обусловена.

Графика 6. Дялово разпределение в % на съпоставката между самооценка
и отговори на теста при правилото за деепричастието според признака
фактор възраст
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Оказва се, че правилото за деепричастието според самооценката затруднява около половината респонденти във всички възрастови групи, като
в групата на пенсионерите е най-висок делът на заявилите това. В наймладата възрастова група пък личи най-високо завишаване на самооценката спрямо езиковото поведение – разликата между заявилите, че
правилото ги затруднява, и неотговорилите или дали грешен отговор на
теста, е почти 1/5. В тази група е и най-висок делът на грешните отговори
в сравнение с останалите възрастови групи, което пък говори, че правилото – дори и при добро разпространение на сега действащата кодификация – е трудно да бъде удържано в сегашния му вид, което налага необходимостта от дискусия дали то да остане толкова рестриктивно по отношение на изискването за едносубектност.
Ще направим няколко обобщения във връзка със съпоставката между
заявено мнение и езиково поведение на анкетираните при правилото за
деепричастието. Оказва се, че при всички изследвани признаци фактори е
налице обща тенденция. Колкото по-високо в социалната йерархия е групата според даден демографски признак, толкова по-значима е разликата
между заявено мнение и езиково поведение в посока на завишаване на
самооценката на анкетираните. Бихме могли да тълкуваме този резултат
като желание на тези групи (висшисти, работещи на пълна заетост, живеещи без лишения) да се идентифицират с идеалните носители на стандарта.
В основата на това желание според нас стои споделянето на езиковата
нагласа желание за участие, основана върху разбирането на тези групи, че
книжовният език притежава структурната характеристика интелектуализация в степен, достатъчна за постигане на комуникативните им потребности (вж. по-подробно у Garvin 1993: 51–52).
И обратно, колкото по-ниско в социалната йерархия е групата според
даден демографски признак, толкова по-малка е разликата между заявено
мнение и езиково поведение. Това явление като цяло би могло да се обясни с отношението на тези групи към книжовния език. Хората, принадлежащи към тях, не се идентифицират с владеещите стандарта и затова според самооценката им (изследваните) книжовни граматични правила ги затрудняват. Причините за това могат да се търсят в невисокото им образование (при признака фактор образование), в неактивността им на трудовия
пазар (при признака фактор трудова активност), в незавидното им материално състояние (при признака фактор жизнен стандарт). Ниската позиция на тези групи респонденти в рамките на изброените демографски променливи ги отдалечават от сферите, в които господства стандартът. Това
пък от своя страна намалява шансовете им да овладеят тъкмо онези структурни правила, които осигуряват интелектуализацията на книжовния език
като гаранция за ефективна комуникация.
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Съпоставка на отговорите на теста при правилото за деепричастието
във връзка с останалите правила в обхвата на опозицията подлог –
не-подлог
Данните сочат, че според резултатите от теста правилото за употребата
деепричастието има най-висока свързаност: най-напред с правилото за
кого-формите (К = 0.555) и след това с правилото за пълен и кратък член
(К = 0.449). Както вече обсъждахме и при останалите правила в обхвата на
опозицията подлог – не-подлог, тези стойности дават основание да се твърди с висока степен на достоверност, че респондентите, които са отговорили правилно (или съответно грешно) при правилото за деепричастието,
имат същото езиково поведение и при останалите посочени по-горе правила. Високите стойности на коефициента на Крамер говорят, че има скрит
фактор (т.е. трета променлива), която ги обуславя. Такъв фактор според
нас е, че всички тези правила са в обхвата на опозицията подлог – не-подлог, което потвърждава изследователската ни хипотеза, че поведението на
анкетираните като цяло ще е сходно при изпълнението на позициите в
теста, свързани с прилагането на правила, чиято кодификация изисква да
се разграничават морфологично двете синтактични позиции.
При разрешаването на всеки писмен казус, свързан с употребата на
деепричастие, пред пишещите на първо място стои въпросът как дадената
форма е обвързана с позицията на подлога в изречението, т.е. има ли в
изречението кореферентност между подлога на действието, изразено с
личен глагол, и субекта на съпътстващо действие, за да може да се употреби деепричастие. Наред с това стои въпросът има ли едновременност
между действието, изразено със сказуемото и действието, означено с деепричастие. Тези две условия всъщност стесняват обхвата на употреба на
формата. Наблюдаваното, от друга страна, в устната книжовна реч разширяване на употребата на деепричастието обаче свидетелства за стремеж у
носителите на езика към снемане на морфологичното сигнализиране на
опозицията подлог – не-подлог. Явление, което е налице и при останалите
граматични норми в обхвата на коментираната опозиция. Това потвърждава изследователската ни хипотеза за системния характер на отклоненията от кодифицираната норма в рамките на опозицията подлог – не-подлог
във връзка с морфологичните ѝ изразители при различните категории в
езика.
Обобщения
Анализът на книжовната норма за употреба на деепричастието в
днешния български книжовен език дава основания за следните изводи.
1. Историята на кодификацията сочи, че в нормативните документи
(правописните речници и Академичната граматика) тази норма е представена бегло, като тенденцията е към постепенно допълване на условията за
употреба на формата. Правилата за употребата на деепричастието имат
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рестриктивен характер. Рестрикциите засягат условията на употреба, като
я обвързват с две синтактични позиции – с позицията на подлога (при изискването за едносубектност) и с позицията на сказуемото (при изискването за едновременност). Метаезикът на правилото за употреба на деепричастието е усложнен, доколкото изисква от носителите на езика да притежават специфично лингвистично знание. Смятаме, че е належащо прецизиране на метаезика, за да може той да отразява адекватно условията за
действие на правилото.
2. Като цяло самооценката на езиковата общност за владеенето на правилото за деепричастието е най-ниска в сравнение с останалите изследвани граматични норми в проекта. Смятаме, че това е последица най-вече
от състоянието на кодификацията.
3. Езиковото поведение на респондентите на теста сочи, че кодифицираната норма за деепричастието е най-трудното за прилагане правило в
писмен текст. Адекватното прилагане на правилото се увеличава с нарастването на образователната степен, трудовата активност и жизнения стандарт на респондентите – явление, наблюдавано при повечето изследвани в
проекта граматични норми.
4. Съпоставката между самооценка и езиково поведение при коментираното правило говори за балансирана самооценка на анкетираните във
връзка с владеенето на правилото. Това означава, че респондентите в поголямата си част осъзнават, че не познават правилото и затова не са в
състояние да го приложат адекватно.
5. Съпоставката от данните на теста за владеенето на деветте изследвани правила потвърждава хипотезата за висока степен на свързаност на
отговорите на анкетираните при нормите в обхвата на опозицията подлог –
не-подлог. Отговорите на теста при позицията за деепричастие показват
най-значима връзка с отговорите при позициите за кого-формите и за писане на пълен и кратък член. Резултатите от теста при коментираната норма потвърждават наблюденията ни като цяло за елиминиране на морфологичното сигнализиране на синтактичната опозиция подлог – не-подлог. При деепричастието това се изразява в разширяване на сферата му на
употреба при всички синтактични позиции в разрез с кодифицираната норма.
6. Доколкото според данните от теста едва 1/3 от респондентите употребяват правилото за деепричастието в съответствие с предписанията на
кодификацията, е необходимо по-нататъшно внимателно проучване на
употребата му предвид на прецизиране на кодификацията или на промяната ѝ.
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НОРМА ЗА УПОТРЕБА НА БРОЙНАТА ФОРМА
1. Въведение
Множеството публикации, посветени на бройната форма и нарушенията на правилото за употребата ѝ, показват актуалността на проблема и необходимостта от по-подробното му проучване. Произходът на бройната
форма, нейното разпространение в диалектите, предписанията за правилната ѝ употреба и нарушаването им са обект на засилен изследователски
интерес (вж. Бъркалова и др./Barkalova et al. 2018; Иванов/Ivanov 2018;
Николова/Nikolova 2010; Николова/Nikolova 2015; Радева, Харалампиев/
Radeva, Haralampiev 1994; Христозова/Hristozova 2012).
Изказвани са различни мнения от страна на езиковедите относно кодификацията на правилото за бройната форма. Много от изследователите,
отчитайки масовото неспазване на правилото, поставят въпроса за неговата промяна (вж. напр. Христозова/Hristozova 2012: 309). Г. Христозова
подчертава, че правилото се нарушава и от хора, „за които грамотността е
въпрос на професионална компетентност и чест“. П. Радева и И. Харалампиев също обясняват, че правилото нарушават и хора, „чийто образователен ценз предполага висока степен на владеене на книжовния език и
книжовно-разговорната реч, а упражняваната професия ги задължава да я
демонстрират“ (Радева, Харалампиев/Radeva, Haralampiev 1994: 71, 73). За
да се определи обаче дали е необходима промяна и в каква посока да бъде
тя, е необходимо допълнително проучване (вж. напр. Николова/Nikolova
2010: 73). Именно по тази причина във въпросника от проведеното през
юли 2017 г. социологическо проучване чрез един от въпросите се проверява самооценката на респондентите доколко ги затруднява даденото правило, също така беше включен пример за проверка на владеенето на тази
норма в теста в края на анкетата.
По-нататък ще разгледаме накратко произхода на бройната форма, териториалното ѝ разпространение, писаното за нея в граматичната литература, кодификацията ѝ и най-вече ще се съсредоточим върху резултатите
от социологическото проучване, свързани с тази книжовна норма.
2. Произход на бройната форма
Преобладаващото мнение за възникването на бройната форма е, че тя
води началото си от формите на съществителните имена от мъжки род за
именително-винителен падеж двойствено число, което е съществувало
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през старобългарския период (IX–XI век) и се е употребявало само след
числителното два (напр. дъва мѫжа). През среднобългарската епоха започва да отпада двойственото число и именително-винителната форма за
него при съществителните имена от м.р. започва да се преосмисля като
форма за родителен падеж единствено число и да се използва след всички
числителни – така възниква бройната форма (вж. Радева, Харалампиев/Radeva, Haralampiev 1994: 69–70; Бъркалова и др./Barkalova et al. 2018: 40–
41). Това преосмисляне е повлияно от практиката „имената, които се изчисляват“, да „се поставят редовно в родителен падеж“ множествено число след числителните от пет до десет, които в старобългарския език са
съществителни (докато при числителните от едно до четири това не е
възможно, тъй като в старобългарския те са прилагателни и се съгласуват
по род и падеж със съществителните) (Мирчев/Mirchev 2000: 86–87). При
съществителните от м.р. именително-винителната форма за двойствено
число съвпада с формата за родителен падеж единствено число и това
спомага за налагането ѝ след числителните въпреки несъответствието на
числото (единствено вм. множествено). При съществителните от женски и
среден род обаче няма такова съвпадение – при тях формите за родителен
падеж единствено число съвпадат с формите за именителен падеж множествено число (напр. жены, села) (Радева, Харалампиев/Radeva, Haralampiev 1994: 69–70). По този начин се получава: от една страна: молив, моливи, но два молива; от друга страна: жена, жени, две жени; село, села, две
села.
3. Бройната форма в диалектите днес
При прегледа на карти № М 14 (показваща „наличие или отсъствие на
бройна множествена форма в думи от типа син, човек – два сина, три човека“, т.е. за лица), М 15 (за „наличие или отсъствие на бройна множествена форма в думи от типа кон, вол – три коня, три вола“, т.е. за животни) и М 16 (за „наличие или отсъствие на бройна множествена форма в
думи от типа стол, месец – два стола, седем месеца“, т.е. за неодушевени
същности) от Българския диалектен атлас (БДА. ОТ / BDA. OT 2016, достъпен и в интернет: http://ibl.bas.bg/bda/) става ясно, че в българските диалекти и до днес преобладава описаното по-горе явление формите на съществителните от мъжки род след числителни имена да се отличават от
формите за женски и среден род чрез специалната – бройна – форма.
Има една съществена особеност, която силно отличава диалектите от
книжовната норма: бройната форма се употребява и при съществителните
от мъжки род за лица, при това на територия, която почти напълно съвпада с тази, на която се употребява при не-лица, като това е и по-голямата
част от територията на България. Отсъствие на бройна форма се наблюдава на много малка част от територията на страната, основно в областта,
разположена по река Искър, приблизително между Оряхово на север, София на юг, Монтана на запад и Тетевен на изток. Не се използва бройна
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форма и в един много малък район на югоизток – на запад от Малко Търново и на изток от река Тунджа. В много малка част от териториалните
диалекти има смесване на двете явления. Забележително е това, че приблизително на три четвърти от територията на държавата носителите на
езика казват: три приятеля, десет учителя; три стола, десет вола. На
много по-малка част от територията на България – около една четвърт от
нея – хората казват: три приятели, десет учители; три столове, десет волове, т.е. използва се или само бройната форма, или само обикновената
форма за множествено число (много малко са изключенията – там, където
се редуват бройна и обикновена форма за мн.ч.).
Много е важно да се отбележи коментарът към диалектната карта № М
14, който се отнася до мъжколичните числителни имена от типа на двама,
трима и т.н. (БДА. ОТ/BDA. OT 2016: 175): „Изключват се от картографиране общобългарските конструкции от типа двама // двоица синове или
трима души, двама мъже, в които след числителните имена се употребяват обикновени множествени форми“, също и: „Формите от типа четворица сина се картографират само в случаите, при които въпреки наличието
на числително име съществителните имена за лица имат бройна форма“.
Тоест на цялата територия на страната мъжколичните числителни се съчетават с обикновената форма за мн.ч., докато съчетаването им с бройната
форма се среща само в отделни части на България.
4. Кодификацията на формите на съществителните от мъжки род след
числителни имена
Според действащата в момента кодификация „Бройна форма имат само
съществителните от м.р. за нелица, завършващи на съгласна“, като тя се
употребява „след числителни бройни имена, числителни за приблизителност и след думите за количество колко, колкото, толкова, няколко(то)“, а
„Съществителните имена, назоваващи лица, имат само обикновена форма
за множествено число след числителни имена и думите за количество колко, колкото, толкова, няколко(то)“ (ОПРБЕ/OPRBE 2012: 26–27).
При съществителните имена от мъжки род за не-лица е утвърдена
бройната форма – десет стола, която се използва в преобладаващата част
от българските диалекти. При съществителните от м.р. за лица в съчетание
с мъжколично числително име (двама, трима и т.н.) за нормативна е
приета също общобългарска конструкция – двама приятели. В съчетание с
обикновено числително бройно име обаче в съвременния български книжовен език за правилна е установена форма, която не е типична за българските говори и е разпространена на сравнително малка част от територията на България – формата за обикновено множествено число: десет приятели. Чрез уеднаквяването на формите при съществителните за лица обаче
правилото става по-ясно от гледна точка на системността.
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Такива категорични и подробни описания на правилото не е имало винаги, а освен това то е претърпяло и съществена промяна. При прегледа на
кодификацията (вж. Николова/Nikolova 2010; Николова/Nikolova 2015;
Микова/Mikova 2017; Бъркалова и др./Barkalova et al. 2018) прави впечатление, че докато при съществителните имена от мъжки род, означаващи
не-лица, правилото е твърдо установено – използва се бройна форма след
числителни бройни имена, то при съществителните от мъжки род, означаващи лица, правилото е променяно. Освен това то често пъти е формулирано не категорично, а с препоръчителен характер, като известно време
е съществувала дублетност.
В „Нова българска граматика“ на Ал. Теодоров-Балан от примерите
личи, че според автора бройната форма се използва независимо от това дали става въпрос за лице, или за не-лице: два брата, пет приятеля (Теодоров-Балан/Teodorov-Balan 1940: 60). Категорията лице – не-лице се разграничава в по-ранен граматичен труд – в Geschichte der bulgarischen Sprache
(1929) от Ст. Младенов, но въпреки че не е изрично написано, се описва
дублетност след немъжколичните числителни бройни. След мъжколичните числителни обаче се предписва само обикновено множествено число.
Ст. Младенов пише, че съществува правило, „според което при употребимите за лица числителни: двама (двамина), трима (тримина, троица)...
тъкмо формата за мн.ч. е на мястото си; така два, три, пет, десет стола,
вола..., ала двама, трима, петима, деветима гърци; двама братя, трима
приятели, десет(има), двайсет българи, сърби и т.н. Ако обаче материалът от хора се брои, то се казва два, пет, десет, двайсет, сто... войника,
девет краля, три юнака и т.н., както два... сто... коня, ала само двама,
трима... войници като лица, никога двама коне, трима волове и т.н.“ (Mladenov 1929). Много е важно да се подчертае, че когато се споменават мъжколичните числителни двама, трима и т.н., авторите, дори и да допускат
бройна форма след тях (двама ученика), винаги допускат и обикновено
множествено число (двама ученици), като дават препоръка именно тя да се
използва (като аргументът обикновено е, че тя се използва по-често).
Именно тук българските диалекти се обединяват – съчетаването на мъжколично числително бройно име с обикновената форма за множествено число е общобългарско явление. В същото време при обикновените числителни бройни в диалектите или се използва само бройна форма и при съществителните за лица, и за не-лица (това е преобладаващият случай), или се
използва само обикновено мн.ч. – пак както при лица, така и при не-лица
(в много по-малка част от територията на страната). Възможно е кодификацията да е така колеблива заради „разколебаването на подкатегорията
мъжколични числителни имена, в намаляването и неустановеността на количеството им: неслучайно в граматиките липсва единност по въпроса
колко са те на брой: до шестима ли свършват, до седмина, осмина, деветима или десетима“ (Николова/Nikolova 2010: 72).
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В „Основна българска граматика“ (1942) на Л. Андрейчин както след
обикновени, така и след мъжколични числителни бройни съществителните
от м.р. за лица могат да приемат и бройна форма, и обикновена форма за
мн.ч. При формообразуването на съществителните имена от м.р., означаващи лица, авторът пише, че „се употребява по-често обикновената форма
за множествено число, особено след специалните форми двама, трима,
четирима, петима: двама ученици, десет ученици (ученика); двама пътници (пътника); десет пътници (пътника); петима кметове; двама адвокати; трима печатари (по-рядко печатаря); двама сърби, турци (сърбина, турчина)“ (Андрейчин/Andreychin 1978). Тоест не е зададено категорично, че след мъжколичните числителни се употребява обикновено множествено число при лицата, то просто е отбелязано като по-често употребявано, но се допуска и бройна форма.
В „Правописен и правоговорен наръчник“ (1945) препоръките като цяло са същите: „Когато съществителните означават лица от мъжки род, могат да запазят и след числителни обикновената форма за множествено число, особено след лични числителни форми като двама, трима и др.: двама
ученици (и двама ученика), десет учители (и десет учителя), дванайсет
войници (и дванайсет войника) и пр.“ (Наръчник/Narachnik 1945: 30).
В „Български език, учебник за педагогическите училища за начални
учители“ (1955) отново се допуска бройна форма при съществителните за
лица, но само след обикновено (немъжколично) числително. Като причина
да не се употребява бройната форма при съществителните за лица, са посочени именно мъжколичните числителни: „Личните съществителни от
мъжки род обикновено се свързват с колективно числително за лица (двама, трима и т.н.), затова не се употребяват с бройната си форма, а с обикновената форма за множествено число: двама войници, трима поети, петима учители“; „Някои лични съществителни се свързват и с обикновено
бройно числително. В такъв случай бройната множествена форма е възможна: пет войника, три ученика. Изобщо при личните съществителни в
книжовния език се предпочитат обикновените форми за множествено число след числителни: десет учители, осем директори“ (Андрейчин и кол./
Andreychin et al. 1955).
За пръв път при съществителните от м.р. за лица не се посочва бройна
форма в „Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология“ (1964) на Ст. Стоянов, като почти същият текст и примери (със съвсем дребни изменения) след това залягат в основата на кодификацията от
1983 г. чрез академичната „Граматика на съвременния български книжовен език“: „в езиковата практика все по-често се предпочитат обикновените форми за мн. число след числителни бройни, например: петдесет и пет
войници, сто и петдесет учители, триста летовници и пр.“; „След мъжколични числителни бройни... също се употребяват редовните форми за
множествено число, напр. двама студенти, петима инженери...“ (Стоя250
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нов/Stoyanov 1964). В академичната граматика, в частта за числителните,
за употребата на бройна форма след мъжколичните числителни дори пише, че „вече се преценява като остаряла „трима войника“, „петима студента“ (по-добре се пази бройната форма за множествено число само след
двама: двама войника)“ (ГСБКЕ / GSBKE 1983: 183). В сравнение с предписанията в граматическата литература преди това в граматиката на Ст.
Стоянов от 1964 г. и в академичната граматика от 1983 г., която се опира
на нея по отношение на формите на съществителните от м.р. за лица след
числителни, се утвърждава залегналото в сегашната кодификация правило,
че съществителните от м.р. за лица нямат бройна форма. Въпреки че в посочените две граматики липсва категоричност при немъжколичните числителни бройни („в езиковата практика все по-често се предпочитат обикновените форми за множествено число“), а при мъжколичните числителни
бройни в академичната граматика се допуска едно изключение – бройна
форма след двама.
В „Правописен речник на съвременния български книжовен език“ от
1983 г. само при едносричните съществителни и съществителните, завършващи на -ър и -ой, тъй като при тях се посочват допълнителни форми
поради наличието на правописни и правоговорни особености, при съществителните от м.р. за не-лица се посочва бройна форма, напр.: влак, влакове,
(два) влака, докато при съществителните за лица тя отсъства, напр.: министър, министърът, -а; министри; министре! Тоест тук имплицитно, без
изрично правило, се утвърждават бройни форми при съществителните за
не-лица и обикновено мн.ч. при съществителните за лица. В следващите
два академични правописни речника („Нов правописен речник“ от 2002 г.
и „Официален правописен речник на българския език“ от 2012 г.) при
всички съществителни от м.р. чрез формите в словника е затвърдено правилото, че бройна форма имат само съществителните за не-лица, докато
тези за лица нямат. За пръв път обаче това е изведено и като правило в
„Официален правописен речник на българския език“ от 2012 г.
Като цяло прави впечатление, че във всички изброени дотук граматични трудове употребата на бройна форма или обикновена форма за мн.ч.
при съществителните от м.р. за лица след числителни бройни не е строго
регламентирана, като често препоръките на различните автори се разминават. Така е например и в „Българска граматика“ (1999) на П. Пашов и „Съвременен български език“ (1998) на Ив. Куцаров. П. Пашов пише, че „употребата на бройна форма след специалните мъжколични форми на числителните двама, трима“ е „особено недопустима“ (Пашов/Pashov 1999), докато според Ив. Куцаров бройната форма „се държи стабилно само в съчетанието с двама: двама сина, двама работника, но и двама работници“
(Бояджиев, Куцаров, Пенчев/Boyadzhiev, Kutsarov, Penchev 1998).
Напълно е възможно тази разколебаност на кодификацията да е една
от причините за многото грешки при формите на съществителните от
мъжки род след числителни имена.
251

Лора Микова

5. Самооценката на носителите на езика доколко ги затруднява правилото за употреба на бройната форма
Както беше казано в началото, в анкетата, с която се изследват обществените нагласи към съвременния български книжовен език, чрез един от
въпросите се проверява мнението на респондентите относно това доколко
ги затруднява всяка една от изследваните девет норми. Така изглежда
самият въпрос за бройната форма:
16. Кои правила Ви затрудняват най-често при писане и кои не Ви
затрудняват особено?
(Моля, ползвайте ШОУ-КАРТА 1. Изисква се отговор на всеки ред.)
1. Най-често ме затрудняват
2. Не ме затрудняват особено


1.







Правилото за бройната форма (напр. защо е
правилно 10 хладилника, но 10 ученици)

Тъй като се проверява самооценката на респондентите по отношение
на степента на затрудненията, които изпитват при всяка от деветте норми,
този въпрос всъщност включва 9 дихотомни въпроса. Анкетираните трябва да изберат за всяко от деветте правила една от двете възможности: дали
е от тези, които най-често ги затрудняват при писане, или пък не ги затруднява особено. Всеки от деветте въпроса представлява отделен качествен признак резултат и е с избираем отговор, като се допуска само един
отговор. Важно е да се има предвид, че не са дадени два противоположни
отговора: „Затруднява ме“ – „Не ме затруднява“, а изборът е между две
различни степени на затрудняване. Отговорът „Най-често ме затруднява“
предполага висока степен на затруднения с правилото, докато „Не ме затруднява особено“ не означава непременно пълна липса на затруднения –
може да има известни затруднения, но отговарящият не би ги определил
като големи и чести. Трябва да се отбележи и че при осем от нормите над
62% от хората (тоест 626 души, тъй като анкетираните са общо 1000) са
избрали отговора „Не ме затруднява особено“. Това значи, че над 62% от
хората не изпитват особени затруднения с осем от нормите (без тази за
употребата на деепричастието), тоест или съвсем малко се затрудняват,
или имат известни затруднения, които обаче не биха определили като големи или много чести.
При седем от деветте правила, включително и при това за употребата
на бройната форма, са посочени и примери, които да онагледят за кое
правило става въпрос (само при пълния и краткия член и при местоименните форми кого, когото, някого, никого няма примери). По такъв начин,
дори и някой да не се сеща или да не знае какво точно представлява бройната форма, пояснението „напр. защо е правилно 10 хладилника, но 10 уче252
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ници“ ще му даде представа за правилото. Така тези нагледни примери
спомагат за даването на по-обективен отговор.
Може да се обособят три групи норми според дела на респондентите,
избрали отговора „Не ме затруднява особено“ (идеята за това групиране е
взета от Алексова/Aleksova 2018): а) група на нормите, получили над 70%
отговори „Не ме затруднява особено“ – тук спадат четири правила: за възвратното притежателно местоимение свой/си (73.5%), за главни и малки
букви в съставни собствени имена (също 73.5%), за местоименните форми
кого, когото, някого, никого (73.2%) и правилото за учтивата форма (Вие
сте поканили, но Вие сте поканен) (70.6%); б) група на нормите, получили
между 62% и 68% отговори „Не ме затруднява особено“ – отново четири
правила: писането на -м и -ме в мн.ч. на глаголите (67.3%), правилото за
променливо Я (живял, но живели) (67.1%), правилото за писане на пълен
и кратък член (64.5%) и разглежданото тук правило за бройната форма
(62.7%); в) група на правила с под 50% отговори „Не ме затруднява особено“: тук спада само едно правило – за употребата на деепричастието
(46.9%) – 53.1% от носителите на езика са отговорили, че се затрудняват
да определят защо не е правилно Отваряйки вратата, се чу силен шум.
Както се вижда, правилото за употреба на бройната форма е на второ място по най-малък брой отговори „Не ме затруднява особено“ и на второ
място по най-голям брой отговори „Най-често ме затруднява“. Така се
оказва, че според самооценката на носителите на езика това е едно от правилата, които най-често ги затрудняват. 627 души са посочили, че правилото за употреба на бройната форма не ги затруднява особено, а 373 души
са отговорили, че то най-често ги затруднява.
В Графика 1. може да се види разпределението на отговорите на този
въпрос за всичките девет норми.
Беше направен анализ какви статистически значими връзки има между
отговорите, засягащи самооценката на носителите на езика за това доколко ги затруднява правилото за употреба на бройната форма, и социално-демографските им признаци٭.
Между признаците фактори образование на респондента и образование на майката, от една страна, и от друга страна, образование на респондента и образование на бащата, и от трета, между образование на майката и образование на бащата съществува статистически значима връзка,
при това много силна, затова тук няма поотделно на разглеждаме всеки един
от трите фактора, а само признака фактор образование на респондента.
__________________________
٭Началната обработка на емпиричните данни е направена от гл. ас. д-р Ивайло Янков
и гл. ас. д-р Борис Гюров от ИИИ на БАН, които са членове на научния екип по проекта.
Силата на статистически значимата връзка между съответната социално-демографска характеристика и съответния отговор на анкетираните се измерва чрез коефициента на Крамер (K), който винаги има стойности между 0 и 1. Тук се прилага следната скала за сила на
връзките: K ≤ 0,150 – слаба (незначителна), 0,151 ≤ K ≤ 0,200 – средна, 0,201 ≤ K ≤ 0,250 –
умерена, 0,251 ≤ K ≤ 0,300 – умерено силна, 0,301 ≤ K ≤ 0,350 – силна, 0,351 ≤ K ≤ 0,400 –
много силна, K ≤ 0,400 – изключително силна.
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Графика 1. Дялово разпределение в % на самооценката на анкетираните за това
доколко ги затруднява всяка от деветте изследвани норми

Има умерено силна връзка между отговорите, показващи самооценката
на анкетираните за това доколко ги затруднява правилото за бройната форма, и образованието им. Разпределението на отговорите според образованието е показано на Графика 2.

Графика 2. Дялово разпределение в % на самооценката на анкетираните за
затрудненията им с правилото за бройната форма според признака фактор образование
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Вижда се, че връзката е правопропорционална – колкото е по-високо
образованието на анкетираните, толкова по-малко ги затруднява обсъжданото правило. Умерено силна е връзката и между самооценката и признака фактор жизнен стандарт. Разпределението на отговорите може да се
види на Графика 3.

Графика 3. Дялово разпределение в % на самооценката на анкетираните за
затрудненията им с правилото за бройната форма според признака фактор
жизнен стандарт

И тук връзката е правопропорционална при четири от петте групи респонденти според материалното им положение. Изключение прави само
групата на самоопределилите се като живеещи богато – при тях делът отговорили, че правилото за бройната форма най-често ги затруднява, е поголям от този при самоопределилите се като живеещи без лишения.
Средна по сила е връзката между самооценката за затрудненията с разглежданото правило и местоживеенето на анкетираните. Разпределението
на отговорите според местоживеенето е показано на Графика 4.
Най-големи затруднения изпитват живеещите на село, малко по-малко
се затрудняват живеещите в градове, които не са областни центрове, следват ги живеещите в София, а най-малко затруднения срещат при правилото за бройната форма живеещите в градове, които са областни центрове.
Статистически значима връзка, макар и слаба, има между самооценката на анкетираните за затрудненията им с правилото за бройната форма и
трудовата им активност. Разпределението на отговорите е показано на
Графика 5 (с. 256).
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Графика 4. Дялово разпределение в % на самооценката на анкетираните за
затрудненията им с правилото за бройната форма според признака фактор
местоживеене

Графика 5. Дялово разпределение в % на самооценката на анкетираните за
затрудненията им с правилото за бройната форма според признака фактор
трудова активност
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Може да се предположи, че работещите и учещите ще се справят найдобре с правилата на книжовния език, тъй като те се преподават в училище и там се проверява и владеенето им, а работата често изисква определена степен на владеене на книжовния език. Резултатите от проучването
като цяло потвърждават това предположение – само 22.6% от учещите и
32.4% от работещите на пълна заетост са отговорили, че правилото за
бройната форма най-често ги затруднява, докато затрудненията нарастват
при други две групи – безработните и пенсионерите. Изключение правят
домакините – въпреки че при тях не влияят фактори като изисквания в работата или в училище, само 26.7% от тях са отговорили, че обсъжданото
правило е от тези, които най-често ги затрудняват. Затрудненията с правилото са най-големи при работещите на частична заетост – 50.9% са отговорили, че правилото за бройната форма най-често ги затруднява.
Също слаба, но статистически значима връзка има между самооценката за затрудненията и образователната активност на анкетираните. Под образователна активност тук се има предвид обучение в училище или университет, не става дума за курсове и квалификация. На Графика 6. е показано разпределението на отговорите.

Графика 6. Дялово разпределение в % на самооценката на анкетираните за
затрудненията им с правилото за бройната форма според признака фактор
образователна активност
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При тези, които в момента на провеждане на анкетата не учат в училище или университет, отговорилите, че правилото за бройната форма найчесто ги затруднява, са със 7.3% повече спрямо учещите в училище или
университет.
Важно е да се отбележи, че няма статистически значима връзка между
самооценката на анкетираните за затрудненията им с правилото за бройната форма и тяхната възраст. Тъй като проучването е представително по
възраст, с риск от грешка α = 0,05 може да се каже, че ако се анкетира цялото пълнолетно население на България, възрастта на носителите на езика
няма да оказва влияние върху самооценката им за това доколко се затрудняват с правилото за употреба на бройната форма, тоест самооценката ще
бъде приблизително еднаква при хората от всички възрасти.
6. Съпоставка между самооценката и действителното езиково поведение
Разгледаните дотук самооценки са субективни – част от хората биха
могли да преценяват, че правилото не ги затруднява особено, а всъщност
да не го владеят много добре, като възможно е и обратното – някой би могъл да смята, че се затруднява, а когато трябва да приложи правилото на
практика, да се окаже, че го владее. Затова в края на въпросника бе включен кратък тест, който респондентите можеха да попълнят по желание и с
който се проверява доколко те действително владеят изследваните девет
норми. Тук ще разгледаме как са се справили анкетираните на теста с правилото за употреба на бройната форма. По-долу представяме позицията,
при която анкетираните трябва да запишат подходящата според тях форма:
Леонардо да Винчи е човекът, от __________ (който) не един и двама
___________(гений) са се вдъхновявали.

Въпросът за правилото за употреба на бройната форма е с фиксиран
свободен отговор, тъй като анкетираните могат да дадат един от краен
брой предвидими отговори.
На Графика 7. са показани резултатите от теста за всяка от деветте норми (подредбата е по най-голям брой верни отговори от долу нагоре).
Отговорите са разпределени в четири групи: верни, частично верни
(когато правилото е приложено вярно, но са допуснати други грешки),
грешни и липса на отговор. Тъй като е отчетен и делът на неотговорилите,
100% тук, както и при разгледания по-горе въпрос за самооценката, отново
означават 1000 души.
При правилото за бройната форма 64.8% от анкетираните, тоест 648
души, са отговорили вярно, 212 души са дали частично верен отговор, 88
души са отговорили грешно, 52 души не са попълнили тази позиция в
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Графика 7. Дялово разпределение в % на резултатите от теста при всяка
от деветте норми

теста. Както се вижда, измежду деветте норми правилото за бройната форма е на четвърто място по най-голям брой верни отговори – 64.8%. Тези
648 души са написали вярно не един и двама гении. Има обаче една особеност – голям е делът на частично верните отговори – 21.2% (212 души).
Като частично верен е броен отговорът не един и двама гений (в много
редки случаи други отговори са броени като частично верни, напр. когато
има замяна на думата – не един и двама таланти, но този тип отговори са
незначителен брой. Сред частично верните отговори несъмнено преобладава не един и двама гений – написали са го около 188 души, т.е. около
18.8% от респондентите (т.е. около 2.4% са другите частично верни отговори – от типа на не един и двама таланти). Този отговор – гений вместо
гении – показва незнание на правило от чисто графичен порядък, въпреки
че то отново се отнася до форми за множествено число на съществителните имена, тоест има граматичен характер. Дори в правописния речник е
разположено на една и съща страница с правилото за употреба на бройната форма (ОПРБЕ/OPRBE 2012: 26), но засяга както съществителните
имена от мъжки род, така и съществителните от женски род: „Съществителните имена със завършеци -ий и -ия образуват множествено число със
завършек -ии“. Тъй като обаче в рамките на социологическото проучване и
въобще на проекта изследваме именно правилото за бройната форма, за
нас е важно дали носителите на езика знаят, че е правилно да се употреби
обикновената форма за множествено число след двама, а не бройната форма. От тази гледна точка бихме могли да обединим верните и частично
верните отговори, тъй като те показват едно и също в това отношение –
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употреба на обикновената, а не на бройната форма за мн.ч. Така се оказва,
че 86% от анкетираните са отговорили вярно по отношение на правилото
за употреба на бройната форма и правилно са написали обикновената
форма за мн.ч. на съществителното име гений. По този начин сред деветте
норми тази е на първо място по най-голям брой верни отговори. Дори и да
обединим верните и частично верните отговори и при останалите девет
правила, при нито едно няма да се получат повече от 86%.
Само 88 души са сгрешили и са написали не един и двама гения. От
всичките девет правила това за бройната форма е с най-малък брой грешни
отговори.
5.2%, тоест 52 души, не са дали отговор. В това отношение правилото
за бройната форма е на трето място, но от второто място го дели един
човек, а от първото – трима души. При непопълването има два различни
случая: в единия случай респондентите са се отказали изцяло от попълването на теста, докато в другия случай са го попълнили частично – написали са формите само при някои от думите. Затова и броят непопълнени позиции е различен при различните правила. Може да се предположи, че при
изцяло непопълнените тестове респондентът като цяло се затруднява с
правилата на писмения книжовен език, докато при частично попълнените
тестове затрудненията са с правилата, при които позицията в теста не е
попълнена. И в двата случая обаче липсата на отговор при позицията, с
която се проверява конкретното правило, може да се тълкува като затруднение с това правило. Ако обединим броя на непопълнените форми и на
грешните отговори, ще получим общо 140 души, за които може да се каже,
че се затрудняват с правилото за бройната форма.
При съпоставката на действителното езиково поведение на анкетираните с тяхната самооценка се вижда, че като цяло има занижаване на самооценката. Както беше казано по-горе, правилото за употреба на бройната
форма е на второ място по най-малък брой отговори „Не ме затруднява
особено“ и на второ място по най-голям брой отговори „Най-често ме затруднява“. 627 души са посочили, че това правило не ги затруднява особено, а 373 души са отговорили, че то най-често ги затруднява.
На теста обаче 860 души са отговорили правилно. 88 души са отговорили грешно, а 52 не са отговорили, тоест общо за 140 души може да се
каже, че са се затруднили с правилото. При по-подробна разбивка на резултатите се вижда, че от 373 души, които са отговорили, че най-често се
затрудняват с това правило, 305 души не са се затруднили на теста с него,
следователно са занижили своята самооценка. Докато от 627 души, заявили, че не се затрудняват особено с него, 72 души са се затруднили на теста
(отговорили са грешно или въобще не са отговорили), тоест завишили са
самооценката си.
Една от възможните причини за това разминаване между заявеното
мнение (самооценката) и действителното езиково поведение (отговорите
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на теста) може да се крие в разликата между типа числителни, използвани
във въпроса за самооценката и в теста – в първия случай анкетираните
трябва да отговорят дали се затрудняват да определят защо е правилно 10
хладилника, но 10 ученици, а във втория случай трябва да посочат правилната форма на съществителното гений след двама. В граматичната литература през годините последователно е писано, че именно след мъжколичните числителни двама, трима и т.н. по-често се употребява обикновената
форма за мн.ч., в диалектите също преобладава именно тя. В същото време
при обикновените числителни имена като десет в граматичните трудове
дълго време е допускана дублетност при съществителните от м.р. за лица,
а в диалектите много по-разпространена е бройната форма както при нелица, така и при лица. Затова не е учудващо, че 373 души са отговорили,
че се затрудняват да определят защо е правилно 10 хладилника, но 10 ученици, докато само 140 души са се затруднили с правилната форма на гений
след мъжколичното числително двама.
7. Изводи
1. Според анализа на самооценката и действителното езиково поведение на участниците в проведено през юли 2017 г. национално представително социологическо проучване при правилото за бройната форма може да се направи изводът, че носителите на езика изпитват известни затруднения с прилагането му, като може да се предположи, че степента на
затрудненията нараства при немъжколичните числителни имена, докато
при мъжколичните (двама, трима и т.н.) затрудненията са по-редки.
2. Това е в съответствие със състоянието на кодификацията и със ситуацията в диалектите – при съществителните от м.р. за лица след немъжколичните числителни имена има конкуренция между бройната и обикновената форма за мн.ч. (до 1983 г. са дублети според кодификацията и граматиките, а в диалектите се срещат и двете, като бройната форма дори значително преобладава), докато след мъжколичните числителни по-често се
употребява обикновената форма за мн.ч. (това е отбелязвано и в кодификацията до 1983 г. (въпреки че е имало дублетност), и в граматиките, а по
отношение на диалектите това е общобългарска конструкция).
3. Необходими са допълнителни проучвания, които да покажат дали
наистина носителите на езика по-често употребяват бройна форма при съществителните от м.р. за лица след немъжколични числителни имена, докато след мъжколични числителни предпочитат обикновената форма за
мн.ч.
4. От различни езиковеди е отбелязвано масово нарушаване на правилото и са изказвани доста отрицателни мнения относно кодификацията,
например: „употребата на бройната форма в практиката показва толкова
много отклонения от книжовната норма, че може да се спори изобщо за
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стабилността на тази норма“ (Ницолова/Nitsolova 2008: 69); П. Радева и И.
Харалампиев поставят въпроса дали самата норма няма изкуствен характер (Радева, Харалампиев/Radeva, Haralampiev 1994: 72). Преди 25 г., приблизително 10 г. след кодификацията в Академичната граматика (1983 г.),
при изследване на книжовно-разговорната реч се оказва, че има „непоследователност при спазването на нормата дори сред професионалистите“
(Радева, Харалампиев/Radeva, Haralampiev 1994: 71), като това са „университетски преподаватели по български език и по българска литература, писатели, радио- и телевизионни журналисти и др.“ (пак там). В тяхната реч
тогава наред с правилната употреба на обикновената форма за мн.ч. на съществителните от м.р. за лица се е срещала и грешната употреба на бройна
форма: седем специалиста, колко министъра, четирима преподавателя,
двама собственика и под. Над евентуална промяна на правилото с оглед
на речта се замисля и Г. Христозова, която дава множество примери за
грешки във вестниците и по телевизията както при съществителните за
лица, така и при тези за не-лица: 2 участника, 31 пътника, 33 ресторанти, 2000 билети, няколко гафове, седемте върхове (Христозова/Hristozova
2012: 309).
5. Трябва обаче да се има предвид, че сравнително отскоро са настъпили някои промени в кодификацията на правилото за бройната форма, които могат да повлияят върху по-доброто му овладяване: то се проверява
чрез държавния зрелостен изпит по български език и литература, който е
задължителен от 2008 г. насам, също така е включено в увода на правописния речник от 2012 г., докато преди това не е съществувало като изрично
правило в уводите на правописните речници. Може да се предположи, че
тенденцията е към по-добро овладяване на тази норма, но е нужно време,
за да проличи доколко тези промени ще спомогнат за усвояването на правилото. Също така трябва да се отчете и известното разминаване между
наблюденията, че при него се допускат множество грешки, и резултатите
от теста, където 860 от 1000 души са отговорили вярно. Необходими са допълнителни изследвания, които да покажат дали се запазва отчетеното от
езиковедите масово нарушаване на правилото, или пък тенденцията е към
по-доброто му усвояване.
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НОРМА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ ПО ЧИСЛО ПРИ УЧТИВАТА ФОРМА
Съгласуването на формите по число при употреба на учтивата форма е
специфична граматична норма, чиято същност е предпоставка за колебания и грешки в практиката, и то не от днес. Трудност представлява не само
прилагането, но и самото усвояване на правилото поради неговите особености, затова то е включено в настоящия научен проект. Преди да се анализират получените данни от проведеното социологическо изследване на
езиковите нагласи при коментираната норма, е необходимо да се разгледат
същността на правилото и неговото действие през годините.
Същност на правилото. Кодификацията през годините
Описанието на специфичната граматична норма за съгласуване в рамките на учтивата форма намира място в първите научни граматики от 30те и 40-те години на ХХ век. Авторите обаче представят правилото по различен начин. П. Калканджиев (Калканджиев/Kalkandzhiev 1938) определя
самото правило като отклонение от нормата за съгласуване, защото при
обръщение към едно лице се употребяват глаголни форми в множествено
число, например: Госпожо (ед.ч.), не сте се подписали (мн.ч.), т.е. определя го като случай на нарушено граматическо съгласуване между подлог и
сказуемо в изречението. Макар и да не коментира трудностите, които поражда това правило, П. Калканджиев го разглежда наред с други „отклонения“, които са предпоставка за колебания в практиката. Н. Костов
(Костов/Kostov 1939) набляга върху формалната страна на въпроса –
съгласуването в рамките на сложната глаголна форма е в множествено
число, докато съгласуването на прилагателните е напълно естествено в
единствено число, когато обръщението е към едно лице. Съгласуване, при
което спомагателният глагол е в мн.ч., а еловото причастие – в ед.ч., авторът определя като „груба грешка“: „Тук причастието не е нещо отделно
от спомагателния глагол, та да го свързваме в съзнанието си по число и по
род с глаголното лице, както това става с прилагателното име“ (Костов/
Kostov 1939: 192). Описанието на Н. Костов е ценно с това, че свидетелства за много допускани грешки при двоякото съгласуване – в мн.ч. за глаголни форми и в ед.ч. за останалите думи в рамките на учтивата форма.
Авторът не търси обаче причините в същността на самото правило, а смята, че подобни грешки са свидетелство за „лош езиков усет“. Тези наблюдения обаче дават основание да приемем, че грешките и колебанията се
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коренят именно в естеството на правилото, а не в неговото формулиране
през годините.
Трябва да се отбележи, че при правилото за съгласуване при учтивата
форма не се допускат грешки и при формите на съществителните имена,
например: Вие сте (мн.ч.) учителят (ед.ч.) на сина ми. Затрудненията произтичат от съгласуването на едни форми в единствено число, а на други в
множествено – когато са част от една сложна глаголна форма – с това
еловите причастия се отличават от прилагателните и причастията на -н и т, но тъкмо това не се отчита при прилагането на правилото в практиката:
Госпожо, бихте ли потвърдили участието си / Госпожо, Вие сте поканена да присъствате. Следователно неправилни употреби като Не сте
дошла на срещата не се дължат на недобра кодификация или на чести
промени в нея, а нестабилността на нормата се поражда от нейните особености. Трябва да се отбележи и че единствената промяна в правилото е в
Академичната граматика (ГСБКЕ/GSBKE 1983), но тази промяна не засяга
еловите причастия, а причастията на -н и -т – при тях се допуска употреба
в множествено число при строго официално общуване: Вие сте прави, при
обръщение към едно (високопоставено) лице. Направено е уточнението, че
тази отстъпка се допуска под руско влияние и тя не е потвърдена в следващите нормативни справочници. Все пак може да се наблюдава и такава
неправилна употреба в мн.ч., например Съгласни ли сте… ? (при обръщение към едно лице). Тези грешки обаче се дължат на колебанието кои форми по принцип се употребяват в множествено число и кои – в единствено.
Те се срещат доста по-рядко от неправилните употреби в единствено число при еловите причастия.
Както вече беше коментирано, грешките, допускани при съгласуването
по число в рамките на учтивата форма, се дължат преди всичко на нейните
особености. Кодификацията не би могла да допусне промяна, без да се наруши целостта на сложната глаголна форма, тъй като при употреби като
сте ходил, сте ходила се „създава“ несъществуваща глаголна форма за
минало неопределено време в глаголната парадигма. Доколко тази цялост
на аналитичната форма не може да се наруши и да се образува своеобразна
форма за изразяване на учтивост с елово причастие в ед.ч., съгласувано с
пола на лицето, е въпрос, който сякаш стои извън пределите на кодификацията. Грешките в практиката обаче свидетелстват за изравняване на тези
сложни форми със страдателните конструкции сте уведомен, сте
уведомена, които допускат форми на думите с неизравнени граматични
характеристики по род и число: Ти си бил (ед.ч.) поканен (ед.ч.), но и Вие
сте били (мн.ч.) поканен (ед.ч.).
Правилото за съгласуване при учтивата форма намира място и в найновите правописни речници от ХХІ век. Актуалната кодификация прави
опит чрез метаезика да улесни неговото усвояване, като употребата на
формите в единствено или множествено число се определя според формалния им завършек – в състава на учтивата форма еловите причастия се
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употребяват в мн.ч., а причастията на -н и -т – в ед.ч. (вж. ОПРБЕ/OPRBE
2012).
Направеното национално представително социологическо проучване в
рамките на проекта позволява да се провери доколко това правило затруднява носителите на езика според собствената им самооценка, както и да
провери дали те действително го прилагат. От особено значение е, че получените данни са обвързани с различни социо-демографски характеристики на респондентите, което дава възможност да се анализират данните
по-задълбочено и в крайна сметка те да хвърлят светлина не само върху
въпроса дали правилото се греши, или не, а кои групи хора го грешат и по
какви причини. Най-вече се цели да се провери доколко присъствието на
правилото в правописния речник, съответно присъствието му в учебните
планове на задължителното обучение по български език и проверката му
чрез зрелостните изпити, както и метаезикът на кодификацията подпомагат усвояването на тази книжовноезикова норма.
Самооценка за владеене на правилото според социо-демографските характеристики на респондентите
Самооценката на респондентите по отношение на това доколко владеят
правилото за учтивата форма при съгласуването по число се проверява с
Въпрос 16.5. от анкетата. Както и останалите 8 въпроса в рамките на Въпрос 16., това е дихотомен въпрос, който изисква от участниците в допитването да изберат един от двата отговора: „Най-често ме затруднява“ / „Не
ме затруднява особено“ при съответното посочено правило.
С цел да се осигури правилното идентифициране на нормата, въпросът
е придружен с пример: „Защо е правилно Господине, Вие сте ни поканили
тук, но Господине, Вие сте поканен тук?“. Проверката на самооценката
на респондентите е важна за изследването, тъй като дава информация за
нагласите им спрямо книжовния език, и по-точно – за нагласата осъзнатост на нормата. Тази нагласа е индикатор за една от символните функции на книжовния език – еталонната функция (вж. Garvin 1993). Това е
една от най-важните функции от гледна точка на изследователския проект,
тъй като това е функцията на книжовния език да задава системата от задължителни правила при публично общуване във всички сфери на обществения живот. От това следва, че и нагласите, свързани с книжовния език,
са особено важни и затова тяхното изследване е залегнало в теоретичната
рамка на проекта (по-подробно вж. Станчева/Stancheva 2017).
Резултатите от самооценката на респондентите показват, че 70.6% от
тях не се затрудняват особено при прилагане на правилото за съгласуване
при учтивата форма, а останалите 29.4% най-често се затрудняват с него.
Интерпретацията на тези данни не е възможна без връзката им със социодемографските характеристики на респондентите, които са дали единия
или другия отговор, тъй като се вземат предвид само факторите, които

имат статистически значима връзка с определен отговор1.
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Прави впечатление, че признакът фактор възраст не е показал статистически значима връзка със самооценката на респондентите по отношение
на владеенето на правилото за съгласуване на причастията при учтивата
форма. Това е важно, тъй като на този етап подкрепя изводите от направения преглед на кодификацията, а именно, че колебанията при изследваната
книжовноезикова норма се дължат преди всичко на нейните особености, а
не на промяна в самата норма, която би проличала при различните възрастови групи. Признакът пол също не трябва да се взема предвид като определящ по отношение на самооценката за владеене на правилото. Наличността на подобни данни, получени чрез национално представително социологическо проучване, е важна, тъй като дава обективен поглед, чрез
който да се преодолеят някои стереотипи – например, че младите са понеграмотни и недобре образовани, че жените са по-старателни и допускат
по-малко грешки и т.н. Разбира се, за да се направят изводи във връзка с
тези и други стереотипи, е необходимо да се направи обобщаващ анализ,
който не е цел на настоящия текст.
Според данните е налице силна връзка между отговорите на респондентите и признака фактор жизнен стандарт. Когато става дума за книжовноезикови норми, жизненият стандарт обикновено не се взема предвид
– не и в такава степен както образованието и възрастта например. Любопитното в случая е, че според собствената им самооценка хората, смятащи,
че живеят богато, изпитват затруднения с правилото за съгласуване при
учтивата форма почти колкото и живеещите с големи лишения:

Графика 1. Дялово разпределение в % на самооценката според признака
фактор жизнен стандарт
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Ако започнем от групата с най-нисък материален статус – живеещите
в мизерия, то не е изненада, че процентът на изпитващите затруднения с
правилото е много висок, тъй като хората от тази група обикновено са социално изключени, без работа и без добро образование. За тази група може да се очаква, че ще има затруднения изобщо с владеенето на книжовния
език, а не само с някое конкретно правило. При следващите три групи – на
живеещите с големи лишения, с известни лишения и без лишения, се
наблюдава тенденция с нарастването на материалния статус да намалява
процентът на хората, изпитващи затруднения с правилото. Това е очаквано, доколкото материалният статус е обвързан с добра професионална реализация, която изисква и задължително официално общуване. При хората,
определящи се като живеещи богато, тенденцията се обръща и повече от
половината от тях изпитват затруднения с правилото.
Един от най-важните фактори във връзка с целите на изследването е
образованието. Тъй като книжовноезиковите норми се усвояват в училище
и тяхното владеене и прилагане се проверява, а недоброто им познаване се
санкционира, образованието е на второ място по сила на статистически
значимата връзка. Тази връзка е правопропорционална спрямо владеенето
на правилото – с нарастване на степента на образование нараства и процентът на респондентите, които не се затрудняват особено с него.

Графика 2. Дялово разпределение в % на самооценката според признака
фактор образование

Едва 13.9% от респондентите с висше образование изпитват затрудне270
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ния с правилото. Два пъти по-висок е процентът на изпитващите затруднения от групата на респондентите със средно образование – 29.9%, тъй като
е от значение не само овладяването на правилото, но и непрестанното изискване за задължителното му прилагане при официално общуване – колкото по-високи са образователният и професионалният статус, толкова повероятно е усвоените в училище норми да се прилагат и затвърждават. Водещата роля на образованието за овладяване на книжовноезиковите норми
личи и от разбивката според трудовата активност на респондентите.

Графика 3. Дялово разпределение в % на самооценката според признака
фактор трудова активност

От Графика 3. се вижда, че респондентите, които учат, изпитват наймалко затруднения с правилото. След тях, според самооценката им за владеене на правилото, се нареждат работещите на пълна заетост и пенсионерите. При работещите на частична заетост и при безработните се наблюдава покачване на процента на респондентите, затрудняващи се с правилото. Това сочи, че взаимовръзката между професионалната реализация и
владеенето на изследваната норма също е правопропорционална. От една
страна, владеенето на книжовния език е условие за добра професионална
реализация, а от друга страна, заетите хора в активна трудова възраст поддържат доброто владеене на усвоените книжовни норми – в случая правилото за съгласуване при учтивата форма. Потвърждение за ролята на образованието и владеенето на нормата, установено чрез самооценка, се открива при разпределението по групи според образователната активност. Про271
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центът на изпитващите трудност с правилото от групата на учещите е изключително нисък:

Графика 4. Дялово разпределение в % на самооценката според признака
фактор образователна активност

Връзката между самооценката за владеене на правилото и местоживеенето е средна по сила. Респондентите, живеещи в градовете, които са областни центрове, и в столицата, изпитват по-малко затруднения с правилото спрямо живеещите в малките градове и селата:

Графика 5. Дялово разпределение в % на самооценката според признака
фактор местоживеене
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Връзката между пола и владеенето на правилото е слаба, като жените
изпитват по-малко затруднения от мъжете. Слабата връзка при фактора
пол показва, че в сравнително еднаква степен може да се очаква, че респондентите от единия или другия пол ще владеят правилото, но може да се
очаква, че ще се получат съществени разлики при мъжете и при жените
според образованието и трудовата им активност например.

Графика 6. Дялово разпределение в % на самооценката според
признака фактор пол

Самооценката сама по себе си не е достатъчно надежден показател за
владеенето на правилото. Макар да очертава общата картина според различните групи респонденти, тя може да бъде изкривена по различни причини. Една от причините за изкривяване може да бъде завишената самооценка въз основа на това, че респондентите например са образовани и
смятат, че са добре запознати с книжовноезиковите норми, без да ги владеят добре практически. Друга причина може да бъде занижената самооценка (което обикновено е малко очаквано), например поради факта, че
респондентите трудно могат да формулират или обяснят правилото, но
практически да се ориентират и дори да го спазват несъзнателно. Дали има
повишаване и/или понижаване на самооценката при различните групи, може да се установи чрез съпоставка с показаните резултати от теста в края
на анкетата. Съпоставката ще даде информация за опозицията действително езиково поведение – убеждения и възгледи за книжовния език, или
за противопоставянето на същностните (действителни) причини за езиковото поведение и заявените (социално приемливи) мотиви. Тези опозиции
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за изведени от Фр. Данеш (Daneš 1987, вж. Станчева/Stancheva 2017) и са
част от теоретичната база на изследването.
Проверка на владеенето на правилото и съпоставка със самооценката
Проверката на действителното езиково поведение се установява чрез
тест, който респондентите попълват в края на анкетата, тоест след като са
отговорили на всички въпроси. Всяка от нормите се проверява чрез една
позиция в свързан текст, като в случая с правилото за съгласуване при
учтивата форма (както и при повечето норми) е необходимо респондентите да посочат подходящата форма на зададената в скоби дума. От
значение е, че в условието на теста стои определението „подходящата“ (а
не „правилната“), тъй като се цели, доколкото е възможно, респондентите
да изберат формата, която биха употребили при общуване. По-долу е дадено конкретното изречение, чрез което се проверява владеенето на правилото за съгласуване в рамките на учтивата форма (За пълния текст на
теста виж Приложение. Анкетна карта.):
Уважаема госпожо, не сте ли … (разбрал), че тази държава е част
от ЕС.
За верен отговор се приема този, при който респондентите са попълнили формата за множествено число на причастието: (сте) разбрали. За
грешен отговор се приема посочването на форма за единствено число на
причастието, а за частично верни се приемат отговори, при които е посочена вярната форма, но е допусната грешка от друг тип – става дума за
случаите, когато респондентите са попълнили форма на причастието за
множествено число, но са допуснали грешка при изписването, например
пропусната буква, или не са разчели правилно условието и са дали синоним на причастието, но отново думата е в множествено число (това са единични случаи). Частично верните отговори обаче няма да се прибавят към
верните отговори, отделно са представени и отговорите на респондентите,
които изобщо не са попълнили позицията, т.е. без отговор – те също не се
добавят към грешните отговори, макар да е вероятно позицията да не е
попълнена поради непознаване на правилото. В настоящия анализ ще се
използват само отговорите, определени еднозначно като верни или грешни, а останалите се дават преди всичко за пълнота на информацията. Графика 7. показва резултатите от теста:
От всички анкетирани верен отговор са дали 51.6% – съвсем малко повече от половината респонденти. Този процент е по-нисък от процента на
респондентите, заявили, че правилото не ги затруднява, тоест налице е
разминаване между самооценката и действителното езиково поведение по
отношение на правилото за съгласуване по число при учтивата форма.
Най-напред трябва да се установи при кои групи е налице това разминаване и в каква степен. За тази цел по-долу са дадени графики, които
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представляват пряка съпоставка между заявеното познаване/ непознаване
на правилото и резултатите от теста.

Графика 7. Общо дялово разпределение в % на резултатите от теста при
правилото за учтивата форма

По отношение на съпоставката между самооценката и действителното
езиково поведение са валидни следните резултати:

Графика 8. Обща съпоставка на дяловете в % между самооценката
и резултатите от теста

Графиката дава следните данни: от групата на респондентите, заявили,
че правилото ги затруднява, 39.8% все пак са дали верен отговор, 45.9% са
дали грешен отговор, а 14.3% са оставили позицията непопълнена; от групата на респондентите, заявили, че правилото не ги затруднява особено,
275

Илияна Кунева

56.5% са дали верен отговор, 36.5% обаче са сбъркали, останалите не са
попълнили позицията или са дали частично верен отговор. Тези данни
показват, че и при двете групи има разминаване между самооценката и
действителното езиково поведение, като при респондентите, които твърдят, че не се затрудняват с правилото – те са и по-многобройната група, е
налице завишаване на самооценката. Тази графика посочва вътрешното
разпределение на верните и грешните отговори в групите, формирани според самооценката на респондентите. По-долу е дадена графиката, която
показва каква част от всички верни, съответно грешни отговори са дадени
от респонденти, заявили, че правилото ги затруднява или не ги затруднява
особено:

Графика 9. Дялово разпределение в % на отговорите на теста според
самооценката

Вижда се, че 77.3% от всички верни отговори са на респонденти, които
са заявили, че правилото не ги затруднява, но и повечето грешни отговори
(65.6%) също са дадени от респонденти, които са заявили, че правилото не
ги затруднява – спрямо общия брой анкетирани лица те са малко повече от
една четвърт, или 258 души от 1000 са сбъркали на теста, след като са заявили, че правилото не ги затруднява, което е най-значимото разминаване в
изнесените данни. Повече от половината респонденти, оставили позицията
непопълнена, преди това са заявили, че правилото не ги затруднява, тоест
въпреки декларираното познаване на правилото те също не са успели да
определят коя е правилната форма. За да се установи на какво се дължи
разминаването в самооценката, е необходимо да се види кои фактори
276

Норма за съгласуване по число при учтивата форма

обуславят действителното езиково поведение и различават ли се от факторите, влияещи на самооценката. Крайна цел е да се установи и кои групи
респонденти действително владеят правилото.
Според резултатите от теста факторът, който в най-висока степен определя владеенето на правилото, е трудовата активност – при него е налице
статистически значимата връзка с умерена по сила. Този фактор е на първо
място, следван от фактора образование, при който е регистрирана средна
по сила статистически значима връзка. Тези два фактора са на едни от челните места и при самооценката, като прави впечатление едно съществено
разминаване, и то е при фактора жизнен стандарт (или материалния статус). Този фактор е на първо място при самооценката за владеене на правилото, но на последно място при факторите, определящи владеенето на
правилото според теста, доколкото при него е регистрирана е слаба по сила връзка с отговорите на теста. По-долу е представено разпределението на
отговорите от теста според един от значимите фактори – образованието:

Графика 10. Дялово разпределение в % на отговорите на теста според признака
фактор образование

От графиката се вижда, че тенденцията с повишаване на образователния статус на респондентите да се повишава и процентът на верните отговори, се потвърждава (както е и при самооценката). Процентът на грешните отговори пък се повишава при групите с по-ниско образование. Прави впечатление високият процент на респондентите с ниско или без образование, които не са попълнили позицията – повече от половината. Това
се обяснява не само с непознаване на правилото, а въобще с неграмотност
или пълна незаинтересованост.
Получените данни дават достатъчно основание да се направи изводът,
че професионалният статус и високото образование са предпоставка за
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доброто владеене на правилото. Все пак не може да се подмине фактът, че
1/3 от респондентите с висше образование са дали грешен отговор. Това
означава, че правилото за съгласуване при учтивата норма представлява
трудност и допусканите грешки не са рядкост. От друга страна, тези резултати сами по себе си не са достатъчни за генерални заключения относно адекватността на кодификацията и необходимостта от евентуални промени. Затова ще бъдат разгледани и някои други фактори, имащи отношение към разглеждания въпрос, както и ще бъде направена съпоставка с
резултатите, получени за другите изследвани граматични норми.
Взаимовръзка при владеенето на отделните книжовноезикови норми
От общо 9 наблюдавани граматични правила само при две – правилото
за употреба на деепричастието (58.3%) и правилото за употреба на формите кой/кого (57.6%), са регистрирани доминиращи грешни отговори. За
тях може да се предположи, че са налице фактори, които затрудняват усвояването или прилагането на нормата, или че самата норма е претърпяла
промяна (вж. Микова/Mikova 2019; Златева/Zlateva 2019).
По отношение на правилото за съгласуване при учтивата форма е интересно да се види каква е неговата позиция спрямо другите правила според степента, в която се греши. Преди това е необходимо да се обърне внимание на един съществен факт – попълването на неправилна форма в теста
не означава непременно, че респондентът не владее правилото (тъкмо това
се цели с условието да се даде „подходящата“, а не „правилната“ форма),
тъй като може да е попълнена формата, която респондентът би употребил
спонтанно при непринудено общуване – това също е ценно за настоящото
изследване, защото познаването, но неспазването на правилата дава важна
информация за състоянието на нормата. По-долу е дадено разпределението на отговорите при всички граматични правила според резултатите от
теста.
Информацията, която дава Графика 11., сочи, че правилото за съгласуване при учтивата форма е на едно от последните места според процента
на верните отговори – неговата позиция е точно преди двете правила с
преобладаващо грешни отговори. Важно за настоящия проект е да се
установи каква връзка съществува между правилата, които се грешат или
не се грешат. Типология на изследваните норми прави Р. Станчева (Станчева/Stancheva 2019), като авторката формулира някои първоначални хипотези за свързаност между отделните правила по отношение на тяхното
владеене. При част от правилата не е налице влияние на устната норма
върху писмената, тъй като те са графични – правилото за употреба на главни букви при съставни собствени имена и правилото за членуване с пълен
и кратък член (те са правописни, макар да са основани на морфологични/синтактични опозиции). От Графика 11. се вижда, че тези две правила
оформят своеобразна „среда“ – от едната им страна са правилата, които се
владеят относително добре, а от другата страна са правилата, които се
спазват в най-малка степен. Останалите изследвани правила, при които
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Графика 11. Общо дялово разпределение в % на отговорите на теста

има влияние на устната реч, в цитираната типология се разделят на две
групи – такива, при които е налице „конкуренция“ на кодифицирани и некодифицирани форми в практиката, и такива, при които „конкуренцията“ е
между две кодифицирани форми, тоест и двете са правилни, но правилото
изисква употреба само на едната форма при определени синтактични условия.
Към първата група правила авторката причислява правилото за окончанието на глаголите от 1. и 2. спрежение за 1. л. мн.ч. -м (срещу окончание ме), правилото за бройната форма (десет ученици срещу десет ученика),
правилото за променливо я при причастията (закъснели срещу закъсняли),
както и правилото за съгласуване при учтивата форма, доколкото сложната глаголна форма сте ходил е неграматична. Вижда се, че три от изброените правила (без правилото за съгласуване при учтивата форма)
спадат към правилата, които се спазват най-много според резултатите от
изследването. Това показва, че употребата на некодифицирана форма
вместо кодифицирана (правилна) вероятно остава явление преди всичко на
устната реч, но не и на писмения език. Разбира се, основание за такъв извод може да се намери при детайлен анализ на конкретните норми. Правилото за съгласуване при учтивата форма обаче стои „встрани“ от тази
група правила според получените резултати. Р. Станчева (Станчева/Stancheva 2019) прави уговорката, че правилото за съгласуване при учтивата
форма може да се разглежда и при другата група правила, доколкото в
рамките на формоизменението ходил е книжовна форма.
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Втората група правила, при които се наблюдава неправилна употреба
на книжовна форма според синтактичните условия, включва правилото за
употреба на кой/кого формите, правилото за членуване с пълен и кратък
член, правилото за употреба на свой/си, правилото за употреба на деепричастието и отново правилото за съгласуване в състава на учтивата форма.
Последното е включено и в тази група, доколкото и двете форми (ходил и
ходили) са книжовни, но формата за ед.ч. на причастието не е „правилна“
при образуване на сложна глаголна форма за 2. л. мн.ч. – каквато се изисква при изразяване на учтивост. В практиката тази форма се употребява
в ед.ч. подобно на другите причастия: Вие сте ходил, Вие сте приет. Така
на морфологично равнище тази употреба е неправилна, тъй като образуването на сложни глаголни форми в българския не го позволява. На синтактично равнище обаче в рамките на учтивата форма едни форми се употребяват в мн.ч., а други – в ед.ч., тъй като употребата на съществителни и
прилагателни в ед.ч. произтича от съгласуването при обръщение към едно
лице. Както беше подчертано в началото, самата кодификация създава
предпоставки за затруднения поради това „двойно“ съгласуване. Затова не
е изненада, че това правило е едно от най-неспазваните. По този показател
то стои по-близо до разглежданата втора група правила, а не до предходната (тук правилото за употреба на свой/си стои „встрани“, но то ще
бъде разгледано в отделен анализ). В този смисъл предположенията на Р.
Станчева са основателни и може да се говори, че в практиката се обособява „нова опозиция […] в рамките на категорията число при преструктурирането на сложните глаголни форми с миналото свършено деятелно
причастие в състава им“, която работно е наречена от авторката „учтива
форма – обикновена форма за мн.ч.“ (Станчева/Stancheva 2019).
Получените данни потвърждават, че правилото за съгласуване при
учтивата форма неслучайно е част от изследваните норми в проекта – при
него са налице затруднения при прилагането му, включително и при образованите носители на езика (33% от тях са дали грешен отговор). За да се
прецени доколко тези данни могат да бъдат основание за промяна в
кодификацията и дали носителите на езика смятат, че е необходима такава
промяна, следва да се извърши допълнителен анализ. При него трябва да
се вземат предвид и други фактори, имащи отношение към кодификацията, както и нагласите на носителите на езика към евентуални промени на
книжовноезиковите норми.
Правилото в общата картина на нагласите към езика
Кодификацията на книжовноезиковите норми в българския език се
извършва в съгласие с теорията на книжовните езици на Пражкия лингвистичен кръг – вземат се предвид не само традициите и вътрешнообусловените промени в езика, но при крайното кодификаторско решение се цели
приемането (одобрението) на нормата от носителите на езика. Спрямо ези280
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ковите норми и спрямо съществуващите варианти или „отклонения“ от
нормата носителите на езика имат своето оценъчно отношение, което може да бъде противоположно – на одобрение или неодобрение. За да бъде
кодификацията адекватна и приета от носителите на езика, общественото
мнение също трябва да бъде взето предвид. Този въпрос е разгледан задълбочено както в общотеоретичен план, така и конкретно във връзка с
настоящия проект от М. Томов (Томов/Tomov 2019). Авторът подчертава
важността на положителната реакция на носителите на езика спрямо евентуалните промени, като тази положителна реакция се определя от достатъчната разпространеност и престижност на езиковите иновации. Затова
при изследването на конкретна книжовноезикова норма е необходимо да
се установи не само нейното действително състояние, но преценката за
необходимостта от нейното запазване или промяна следва да се вземе след
отчитане и на още един фактор – нагласите на носителите на езика спрямо
книжовния език като цяло. Направеното национално представително
проучване по проекта предоставя данни и по този въпрос, които са част от
разглежданите проблеми.
Анализирането на конкретна книжовноезикова норма въз основа на
проучването на заявеното мнение на носителите на езика относно нейното
владеене в съпоставка с действителното им езиково поведение е свързано
с нагласата осъзнатост на нормата, а тя от своя страна е свързана с една
от символните функции на езика – еталонната (или референтна) функция.
Тази нагласа пряко се изследва чрез Въпрос 2. от анкетата, който е
анализиран от Р. Станчева (вж. по-подробно тук, частта „Кодификацията в
контекста на езиковите нагласи“ (Р. Станчева). При този въпрос респондентите оценяват доколко важни са изброените функции на езика: да задава системата от задължителни писмени правила (еталонна функция), да
служи като средство за комуникация (инструментална функция), да служи
като средство за интеграция (обединяваща функция), да служи като средство за разграничаване на грамотните от неграмотните (престижна функция), да помага за запазване на националната ни културна идентичност
(разграничаваща функция).
От анализа на отговорите се установи, че огромната част от респондентите оценяват символните функции на езика като важни, тоест те имат
положителна нагласа, свързана с всяка от тези функции. 92.9% от респондентите споделят нагласата осъзнатост на нормата (това са общо отговорилите, че функцията на книжовния език да задава системата от задължителни писмени правила, е „много важна“ или „донякъде важна“).
Кодификацията е най-тясно свързана с тази функция и затова е необходимо да се вземе предвид мнението на респондентите по отношение на нейното действие.
Макар носителите на езика като цяло да не притежават специфично
езиковедско знание, тяхното съгласие или несъгласие с определени про281
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мени в книжовния език е ключов фактор за адекватна кодификация, затова
ще разгледаме още един въпрос от анкетата – Въпрос 21. Той съдържа 7
твърдения, всяко от които е отделен качествен признак резултат (т.е. отделна променлива). Те се отнасят до различни характеристики на днешния
български книжовен език. Анкетираните трябва да оценят всяко от твърденията по скалата: „Съгласен съм“, „Не съм съгласен“ и „Не мога да
преценя“). Отново респондентите трябва да дадат оценката си за изброените твърдения, които пряко засягат книжовния език и кодификацията.
Резултатите са показани по-долу:
С кои от следните твърдения сте съгласни Съгласен
и с кои – не?

Не съм
съгласен

Не мога да
преценя (без
отговор)

61.4%

15.7%

22.9%

90.4%

2.7%

6.9%

50.8%

20.5%

28.7%

19.3%

45.7%

35.0%

71.6%

13.6%

14.8%

77.2%

13.1%

9.7%

23.4%

53.0%

23.6%

съм

21.1. Разликата между писмения и устния
език трябва да бъде намалена
21.2. Езикът е основното средство за
съхраняване и предаване на културното
наследство
21.3. Езикът трябва да се променя по
естествен път, а не чрез държавни регулации
21.4. Правилата на писмения книжовен език
са остарели и неадекватни и трябва да бъдат
осъвременени
21.5. Правилната употреба на книжовния
език е важна предпоставка за социален успех
21.6. Българското училище подпомага
усвояването на правилата на книжовния език
21.7. Книжовният език е прекалено сложен,
трябва да бъде опростен

Графика 12. Общо дялово разпределение в % на отговорите
на Въпрос 21. в анкетата

Получените резултати дават информация какви са представите и очакванията на респондентите спрямо книжовния език и спрямо овладяването
и кодифицирането на правилата. Най-голям брой от анкетираните са се
съгласили с твърдението, че езикът е основното средство за съхраняване
на културното наследство. След него се нареждат твърденията за ролята
училището за овладяване на книжовноезиковите норми и за ролята на езика за постигане на социален успех. Тези твърдения също са свързани със
символните функции на езика – разграничаващата, еталонната и престижната функция, и резултатите са потвърждение на установените
нагласи от Въпрос 2.
По отношение на твърдението, че разликата между писмения и устния
език трябва да бъде намалена, прави впечатление, че нараства броят на
респондентите, които са отговорили с „Не мога да преценя“. Още по-любопитно е, че в следващ въпрос от анкетата респондентите трябва да отго282
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ворят дали писменият език трябва да се съобразява с устната реч, или устната реч трябва да се съобразява повече с писмения език, като резултатите
са приблизително 30% : 70% – повечето анкетирани смятат, че устната реч
трябва да се съобразява с писмения език. Това „нелогично“ за специалистите мнение може да се обясни с влиянието на училището, което утвърждава книжовния език като ценност. При твърдението дали езикът трябва да
се променя по естествен път, или чрез държавни регулации, отново нараства броят на отговорилите с „Не мога да преценя“. Респондентите са изразили преобладаващо несъгласие с твърденията, че правилата на книжовния език са остарели и се нуждаят от осъвременяване и че езикът има
нужда от опростяване. Това говори за по-скоро консервативна нагласа на
носителите на езика спрямо промени в книжовните норми – особено по
отношение на тяхното демократизиране или „опростяване“.
Разгледаните въпроси, засягащи нагласите на респондентите спрямо
книжовния език и мнението им за кодификацията на нормите му, са важни
поради два налагащи се извода: носителите на езика 1) имат нагласата
осъзнатост на нормата и определят като важна функцията на книжовния
език да задава системата от задължителни писмени правила, а тази функция се поддържа от кодификацията; 2) по-скоро са консервативно настроени спрямо промени в правилата на книжовния език, което означава, че
е вероятно да не приемат положително евентуални промени в кодификацията. Тези изводи ще бъдат взети предвид при заключението за владеенето на правилото за съгласуване при учтивата форма и за необходимостта
и целесъобразността на евентуална негова промяна.
Заключение за състоянието на нормата и кодификацията
1. От направения преглед на кодификацията през годините беше изяснено, че при правилото за съгласуване при учтивата форма са налице предпоставки за нарушаването му, които произтичат от неговите особености,
тоест от самата кодификация.
2. От това изходно положение беше направен анализ на самооценката
на носителите на езика доколко владеят правилото в съпоставка с действителното им езиково поведение, проверено чрез тест. Беше установено,
че има най-съществено разминаване между самооценката и действителното езиково поведение в посока на завишена самооценка. Високата самооценка все пак говори за желание на респондентите да владеят и спазват
изследваната норма (което не е валидно за абсолютно всички изследвани
правила).
3. Резултатите показаха, че най-значимите социо-демографски фактори
за спазването на нормата са образованието и професионалният статус,
което означава, че училището осигурява сравнително добро овладяване на
кодифицираната норма, а професионалната реализация налага спазването
на нормата.
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4. Макар да беше установено, че немалка част от образованите хора допускат грешки, трябва да се вземе предвид промяната на метаезика на кодификацията в последния правописен речник, която цели улесняване при
усвояване и прилагане на правилото.
5. Като се отчете тази стъпка в полза на по-доброто владеене на правилото в съчетание с умерено консервативното отношение на носителите
на езика спрямо евентуални промени в кодификацията, то може да се направи заключение, че при правилото за съгласуване при учтивата форма
не е необходимо да се предприемат действия за неговата промяна в близко
бъдеще. Може да се очаква, че такива действия биха имали по-скоро неблагоприятен ефект, свързан с допълнително разколебаване на нормата и
неодобрение от страна на голяма част от носителите на езика.
БЕЛЕЖКА / NOTE
1

Началната обработка на емпиричните данни е направена от гл. ас. д-р Ивайло Янков
и гл. ас. д-р Борис Гюров от ИИИ на БАН, които са членове на научния екип по проекта.
Силата на статистически значимата връзка между съответната социално-демографска характеристика и съответния отговор на анкетираните се измерва чрез коефициента на Крамер (K), който винаги има стойности между 0 и 1. Тук се прилага следната скала за сила на
връзките: K ≤ 0,150 – слаба (незначителна), 0,151 ≤ K ≤ 0,200 – средна, 0,201 ≤ K ≤ 0,250 –
умерена, 0,251 ≤ K ≤ 0,300 – умерено силна, 0,301 ≤ K ≤ 0,350 – силна, 0,351 ≤ K ≤ 0,400 –
много силна, K ≤ 0,400 – изключително силна.
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НОРМА ЗА ПРОМЕНЛИВО Я В МН. Ч. НА МИНАЛИТЕ ПРИЧАСТИЯ
1. Въведение
Правилото за променливото я е една от деветте норми, обект на изследване в националното представително социологическо проучване, проведено през 2017 г. в рамките на настоящия проект. Включването на правилото е обосновано от напрежението между кодифицирания екав и некодифицирания якав вариант. Явлението е известно като свръхякане: изговор на я във форми, където според кодификацията я би трябвало да се
прегласи в е.
Свръхякането като все по-разширяваща обхвата си в съвременната
езикова ситуация тенденция е регистрирано при членуваните и нечленувани форми за единствено и множествено число на прилагателни имена
(голямият, бяли), на мин. страдателни причастия (нагрятият, огряни), при
някои местоимения (тяхните, тяхен), във формите на мин. св. и несв.
деятелни причастия (живяли, звъняли). От значение е наблюдението на К.
Алексова, че явлението е по-силно застъпено при миналите свършени,
отколкото при миналите несвършени деятелни причастия. (Повече за
евентуалните причини за това вж. у Алексова/Aleksova 2016: 242.)
В тази студия се прави анализ на емпиричните данни от проучването,
като в центъра на анализа стои съпоставката на самооценката на носителите на езика по отношение на правилото за променливото я с действителното им езиково поведение. Тази концепция, заложена в изследването, позволява не само да се направят изводи по отношение на обособената в теорията на кодификацията антиномия заявено мнение – действително езиково поведение (вж. Daneš 1979), но и да се проследи до каква
степен отклонението от това и от останалите изследвани правила е навлязло и в писмената практиката, което е важно и с оглед на действащата
кодификация.
В изследването се прави преглед на историята на кодификацията на
правилото. Не се спираме обаче върху предишни разработки по въпроса за
променливото я и свръхякането поради ограничения обем на изследването, поради тяхната многобройност, както и поради целите на настоящата
работа и избраната методология – вземайки предвид историята на кодификацията, да се съсредоточим върху емпиричните данни от проучването и
на тази база да направим изводи относно състоянието на нормата. При
изводите обаче се вземат предвид резултатите от направени вече социо286
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лингвистични проучвания, които изследват различни аспекти на нарушаването на правилото за променливото я и на явлението свръхякане.
2. Правилото за променливо я според типологизацията на изследваните норми в динамика
Деветте изследвани норми в динамика бяха типологизани в съответствие с разбирането за „системния характер на езика, който предполага търсене на връзка между промените в езика, наблюдавани в рамките на едно
или повече езикови равнища“ (Станчева/Stancheva 2019). Според съставената от Р. Станчева типология на изследваните норми правилото за
променливото я спада към нормите, които имат изход в устната реч. Това
означава, че отклоненията в устната реч оказват влияние върху разколебаването на писмената практика. В тази група авторката очертава две
групи: отклонения, свързани с предпочитане на некодифицирани пред
кодифицирани форми, и отклонения, свързани с предпочитане на едни
пред други кодифицирани форми. Хипотезата на авторката е, че „при
нормите с изход в устната книжовна реч ще се наблюдават отклонения в
по-висока степен в резултат на процеси на преустройство и реорганизация
на граматичната система“ (Станчева/Stancheva 2019).
В основата на социолингвистиката и теорията ѝ за езиковата промяна
стои разбирането, че езиковата промяна възниква в устната реч под формата на спонтанни промени, някои от които остават оказионални, а други
придобиват характер на устойчива тенденция, като в този случай кодификацията на базата на строго определени йерархизирани критерии трябва
да прецени дали да ги включи в езиковия стандарт, или не. В този смисъл
е от значение доколко силна е една тенденция в устната реч, доколко правилото се греши в писмената практика, но и дали езиковата общност има
неутрално отношение към промените в писмения език, или се отнася поскоро консервативно към тях, като в случая на преден план излизат символните функции на езика.
Според направената типологизация на нормите правилото за променливото я по-нататък попада в групата на правилата, при които в устната
книжовна практика се наблюдава предпочитание на некодифицирани пред
кодифицирани форми. Най-много допирни точки отклоненията при
променливото я имат с правилото за окончанията на глаголите в 1 л., мн.ч.
-м и -ме, или т.нар. мекане, което обуславя препратките към резултатите
от проучването по отношение на мекането, които ще бъдат направени в
настоящата студия.
И за двете явления според споменатата типологизация е характерно
изтласкване на кодифицираната форма от некодифицираната. Докато мекането обаче принадлежи към нормите, в които се наблюдава разширяване на обхвата на действие на нормата, свръхякането, обратно, е проява
на стесняване на обхвата на действие на нормата: предпочитане на
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„якавите“ пред „екавите“ форми в глаголи с променливо я (вж. Станчева/
Stancheva 2019).
Р. Станчева обобщава още, че при тези норми (при които има противопоставяне между кодифициран и некодифициран вариант) в резултат на
действието на устната реч се наблюдава елиминиране на морфологични
опозиции. В този смисъл разглежданото явление може да се обясни с действието на закона за езиковата икономия (т.е. за влагането на минимални
усилия за постигането на комуникативната цел), който действа в устната,
дори и в устната книжовна реч.
3. Кодификация и съвременна езикова ситуация
Както е известно, правилото за променливото я е окончателно формулирано след правописната реформа от 1945 г., при която от графичната
ни система отпада старобългарската буква ѣ в съответствие с вече наложилия се книжовен изговор, при който ѣ се изговаря ту като е, ту като а с
мекост на предходната съгласна.
Както отбелязват граматиците ни още в първите научни граматики,
излезли между 1936 и 1944 г., правилото за ятовия преглас в книжовния
език не отговаря напълно на състоянието на нито един от диалектите.
Макар за западните говори да е характерен изговор на ѣ само като е, а в
източните говори има редуване на е и а с мекост на предходната съгласна,
„книжевният говор държи откъм изговор на ятева самогласка средина
между източни и западни говори“ (Балан/Balan 1940: 8).
Тъкмо защото изговорът на ятовата гласна не е единен на цялата българска езикова територия, отпадането ѝ поставя кодификацията пред нормативен проблем. Този проблем кодификацията разрешава чрез правило,
което вече се е наложило в устната реч, от една страна, и което включва
черти както от източните, така и от западните говори, от друга. Така правилото за променливото я е пример за проявление на обединяващата
функция на книжовния език (вж. у Александрова/Aleksandrova 2006; Станчева/Stancheva 2018, както и тук, частта „Кодификацията в контекста на
езиковите нагласи“ (Р. Станчева).
Самата същност на правилото – да обедини екавия и якавия изговор,
предполага отклонения в две посоки – към „екав“ и към „якав“ изговор. И
докато тенденциите към екав изговор се оказват преодолени, в момента
отклоненията в устната реч, а често и в писмената практика са в обратна
посока – към якав изговор.
Няколко са факторите, които повлияват на преодоляването на екавите
форми в книжовната реч: ПРСБКЕ (ПРСБКЕ/PRSBKE 1983) допуска екав
изговор само в устната, но не и в писмената реч, а при формите за минало
време кодифицира дублетни форми, като отново формулировката гласи, че
в окончанията за мин. несв. вр. 1 л. ед. и мн.ч. след гласна и след ж, ч, ш
се допуска е (броях и броех, мълчах и мълчех) (ПРСБКЕ/PRSBKE 1983: 17).
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Освен кодификацията и посоката, която тя задава, несъмнено влияние
върху преодоляването на екавия изговор и обръщането на тенденцията в
обратна посока – към якав изговор – оказват нагласите към екането като
непрестижно. Примерът е показателен за това как обществените нагласи
могат да повлияят върху процесите на езиковата промяна и същевременно
за начина, по-който се проявява престижната функция на книжовния език.
От значение е да се отбележи, че т.нар. свръхякане като явление не е
ново. Като ново обаче то е характеризирано от Н. Костов в „Българска граматика“ и това ни дава информация за приблизителното начало на тенденцията. Н. Костов нарича явлението нов преглас на ят и го отнася към
книжовния език. Според него то се дължи както на аналогията, така и на
чисто фонетични причини: „Поради особени причини днес се явяват нови
случаи с изговор я за ят. По-определено, в някои срички ят се е прегласило в е и след това по аналогия или поради фонетични причини отново
добива изговор я. Така, край голям, голяма, голямо, се явява и изговор
голями. Особеното в множествената форма е това, че сричката след ят е с
самогласка и. Посочи се, че мекостта на преднонебните е и и е намаляла.
Тъкмо това е условие да се прокара аналогия за изговора трите форми на
прилагателното за единствено число. Този нов преглас се застъпя във
формата за множествено число на прилагателни – бяли, сляпи, цяли, на
съществителни – ряпи, мряни, а също тъй и в глаголни форми. Край
изговор бяхъ и бяха за бѢхъ и бѢха, дето я за ят е напълно правилно,
имаме и бяхме и бяхте за бѢхме и бѢхте, дето ят стои пред сричка с е, но
е и пред небна съгласка. В книжовната реч никога няма да се чуе изговора
бяше. Нов преглас ят – я имаме и в минали причастия – видяли, спряли,
търпяли и др. П. П. Славейков римува например гали с простряли.
Този преглас е ново явление и се извършва в книжовния език. Можем
да го обясним с аналогия, но има и чисто фонетични причини. Край бяль,
бяла, бяло може да се изговори и бяли, но никой не изговаря глаголна форма бѢля с я – бяля. Мъчнотията за такъв изговор тук иде от голямата
мекост на втората сричка. Такава мекост няма в сричка -ли на формата
бѢли.“ (Костов/Kostov 1939: 24).
От цитата се вижда, че проявите на „свръхякане“, наречено тогава нов
преглас на ят, през първата половина на миналия век и днес са почти
идентични. Изключение прави може би единствено свръхякането при съществителни имена, за което в съвременната езикова ситуация не може да
се каже, че има характер на тенденция. Изведените причини също са валидни и днес: не прекалената мекост на предходната сричка, както и влиянието на аналогията, или стремежът към изравняване на парадигмата.
Настоящата студия се съсредоточава върху свръхякнето при причастия
(деятелни и страдателни), тъй като наблюденията ни показват, че там има
най-силни отклонения от правилото, вече проведени изследвания също
доказват, че респондентите най-слабо регистрират свръхякането като
грешка тъкмо при причастията (Абазова/Abazova 2019).
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Ако трябва да проследим кодификацията по отношение на причастията, то тя не е търпяла промени. В почти всички речници и наръчници е
експлициран прегласът при причастните форми. Ако има непоследователност в кодификацията на причастията, то тя е при глаголите на -оя под
ударение (вж. Златева/Zlateva 2017). В случая обаче тази група глаголи
също не е основен обект на изследване, тъй като там грешките биха могли
наистина да се обяснят с промените в кодификацията и непоследователното допускане на дублетни форми, както и с исторически причини за
причастия, в които няма преглас и които разколебават парадигмата (напр.
стояли), но най-вече тъй като грешки се допускат далеч не само при тази
група глаголи.
Ако може да се търси причина в кодификацията, която да обясни отклоненията от правилото в посока на якавия изговор, то това е кодифицирането на формите за мин. св. и мин. несв. вр. за 1. и 2. л., мн.ч. -яхме и
-яхте, което се уговаря последователно в речниците и наръчниците от
1945 г. насам. Така кодификацията дава отстъп от правилото за преглас на
я в е пред мека сричка. В този смисъл голямо влияние върху свръхякането
има тъкмо действието на аналогията, а оттам и на закона за езиковата
икономия, който действа в устната реч, било и книжовна, и който се проявява в стремежа към изравняване на парадигмата по аналогия в посока
към якавите форми и нивелирането на морфологичните опозиции.
Още нещо, на което трябва да се обърне внимание, е метаезикът на
кодификацията. Правилото за променливото я, разбираемо, заема централно място във всеки един от правописните речници след реформата с цел
максимално изчерпателно да бъдат описани условията за преглас, както и
системните и единични изключения от правилото. Прави впечатление например, че в ПРСБКЕ от 1983 г. на правилото за пълен и кратък член е отделено по-малко от страница, докато на правилото за променливото я е
отделено над 4 пъти повече място. Макар да е напълно обяснимо мястото,
което се отделя на правилото, трябва да се отбележи наличието на няколко
условия за ятов преглас: „Пише се я, ако едновременно са спазени
следните три условия: 1) я е в сричка под ударение; 2) сричката след я
съдържа една от гласните [а], [о], [у], [ъ] или я е в последната сричка на
думата; 3) след я не следва мека съгласна, както и съгласна [ж], [ч], [ш],
или [й]“ (ОПР/OPR 2012: 15). Това може да стане причина за по-трудното
овладяване на всички аспекти на правилото, а оттук да стане и предпоставка за грешки, от една страна, както и за по-скоро несъзнателното формиране на езиковото поведение по отношение на това правило в непосредствената комуникация. Предпоставка за несъзнателното овладяване на
правилото е и самият му характер – фонетично правило с изход в устната
реч.
Що се отнася до условията в съвременната езикова ситуация, които
провокират засилването на тенденцията, то може да се каже, че неизменно
върху нея повлиява разпространеността на свръхякането в медиите, както
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и интернет комуникацията, която съчетава черти на устната и писмената
комуникация и много често представлява транскрибирана устна реч. Още
един фактор, върху който изследователите акцентират и който е изведен в
„Нов правописен речник“ от 2002 г. по повод на свръхякането, е и стремежът към хиперкоректност (НПР/NPR 2002: 24, Алексова/Aleksova 2016:
241, Абазова/Abazova 2019).
4. Анализ на емпиричните данни1 от проучването. Съпоставка на самооценката и действителното езиково поведение на респондентите
След като направихме бегъл преглед на причините за отклонение от
правилото за променливото я в диахрония (състоянието на кодификацията) и синхрония (причините, които в съвременната езикова ситуация допринасят за отклоненията от нормата), следва да се насочим към същността
на изследването, а именно – анализа на емпиричните данни от проведеното социологическо проучване.
Както беше споменато, анализът е построен върху антиномията предварително заявено мнение – действително езиково поведение, като в
случая сравняваме самооценката на носителите на езика по въпроса доколко според тях самите те владеят правилото за променливото я, с
действителното им езиково поведение, отразено в отговорите им в кратък
тест, който имаха възможност да попълнят по желание.
Самооценката на респондентите се проверява във Въпрос 16. от анкетата, в който за всяко едно от изследваните правила анкетираните трябва
да изберат между отговор „Най-често ме затруднява“ и „Не ме затруднява
особено“. Това е дихотомен въпрос с избираем отговор и представлява качествен признак резултат. Въпросът е един от централните и най-значими
в изследването, тъй като респондентите оценяват доколко владеят всяко
едно от изследваните правила. Тъкмо този въпрос измерва нагласата осъзнатост на нормата (Garvin 1993). Затова и съпоставката му с теста позволява разчитане на антиномията предварително заявено мнение – действително езиково поведение за всяко едно от правилата. Въпросът за правилото за променливото я изглежда по следния начин:

Графика 1.

Почти всяко от правилата е придружено с пример и както се вижда от
примера за правилото за променливо я, проверката е насочена към владеенето на правилните форми на причастията, тъй като границата между
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правилно и грешно най-силно се заличава тъкмо при причастията (минали
деятелни и страдателни), тоест нормата при тях е най-силно разколебана.
Що се отнася до теста, от значение е, че формулировката изисква от
респондентите да напишат подходящата според тях, а не правилната
форма. Изречението в теста, което проверява владеенето на правилото за
променливото я, е следното:
МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА С ПОДХОДЯЩАТА ФОРМА НА
ДУМАТА В СКОБИ!
„Онези, които са ______ (успял) да победят съмнението, ще разкрият ______
(своя/техния) гений“.
Графика 2.

Съпоставката между резултатите от анкетата и от теста ще бъдат направени както по отношение на крайните резултати, т.е. процент на владеене и процент на грешка при едната и при другата форма на оценка, така
и чрез сравняване на резултатите от социално-демографските фактори
признаци и факторите резултати. Най-напред ще бъдат коментирани социално-демографските характеристики от анкетата, а след това и тези от
теста.
Така резултатите от анкетата показват, че според самооценката на анкетираните 67.10% не се затрудняват особено при спазването на правилото
за променливото я, останалите 32.90% отговарят, че правилото е между тези, които най-често ги затрудняват.
С най-близки резултати от останалите правила е правилото за писане
на -м и -ме в 1. л. мн.ч. сегашно време при глаголите от 1. и 2. спрежение:
67.30% от респондентите отговарят, че не изпитват особени затруднения с
правилото и съответно – 32.70% – че това е едно от правилата, които найчесто ги затрудняват.
Тези почти идентични резултати биха могли да означават, че в съзнанието на носителите на езика между двете правила има връзка или приравняване. Според описаната вече типология и двете правила имат изход в
устната реч, и при двете явления има противопоставяне между кодифициран и некодифициран вариант.
Следва да бъдат разгледани признаците фактори (независимите променливи), при които се отчита статистически значима връзка с правилото
за променливото я, и как те се съотнасят със самооценката на респондентите.
По признака фактор жизнен стандарт се отчита много силна връзка и
се очертават 2 компактни групи: най-малко затруднения имат респондентите, живеещи без лишения – 83%, следват респондентите, живеещи с известни лишения – 74%, и респондентите, живеещи богато – 71%. Най-слабо според самооценката си владеят правилото респондентите, живеещи с
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големи лишения – 33%, и живеещи в мизерия – 100% от анкетираните от
тази група.
При този признак фактор резултатите имат пряка връзка с т. нар. от П.
Гарвин функция на участие. Ако тази функция позволява пълноценното
включване на езиковата общност в обществения живот, то респективно с
отрицателен знак тя се проявява чрез изключване от обществения живот
на онази част от общността, която не владее нормите на книжовния език,
като в случая това са носителите на езика, живеещи в мизерия или с големи лишения. Тук е налице и връзката с предполагаемата липса на висока
степен на образование у тези представители на общността.

Графика 3. Дялово разпределение в % на самооценката на респондентите
според признака фактор жизнен стандарт

По признака фактор образование на респондента2 връзката е силна и е
правопропорционална. Както може да се очаква, с увеличаване на образователната степен се увеличава и самооценката на респондентите по отношение на владеенето на правилото: 87% от респондентите с висше образование не се затрудняват особено, докато само 24% при респондентите с
образование, по-ниско от основното, не изпитват особени затруднения.
Прави впечатление, че при този признак фактор резултатите са разпределени изключително равномерно: с около 20% се увеличават затрудненията
във всяка една от групите с намаляването на образователната степен, а при
респондентите с основно образование резултатите са междинни: 57% найчесто се затрудняват срещу 43%, които не се затрудняват особено.
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Графика 4. Дялово разпределение в % на самооценката на респондентите
според признака фактор образование

Графика 5. Дялово разпределение в % на самооценката на респондентите
според признака фактор трудова активност

По признака фактор трудова активност най-малко се затрудняват респондентите, които учат: 81% не се затрудняват особено, следват работе294
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щите на пълна работна заетост – 76%. А 60% от пенсионерите посочват, че
не се затрудняват, както и 53% от работещите на частична заетост. Тук
резултатите потвърждават високата самооценка на учещите, както и на
работещите на пълна заетост, за които е логична високата мотивация да
владеят нормите на книжовния език.

Графика 6. Дялово разпределение в % на самооценката на респондентите според
признака фактор местоживеене

По признака фактор местоживеене най-малко затруднения според самооценката си изпитват респондентите, живеещи в град, който е областен
център – приблизително 80%, на второ място са респондентите, живеещи в
София – 70%; следват респондентите, живеещи в град, който не е областен
център – 64%, и респондентите, живеещи на село – 52%, като прави впечатление влиянието на областните центрове върху самооценката на респондентите в сравнение с останалите населени места.
По признака фактор възраст резултатите са близки, не могат да се откроят хомогенни групи, затова и статистически значимата връзка при този
признак фактор е слаба. Най-малко се затрудняват хората между 50 и 59
год. – 76%, следвани от респондентите между 40 и 49 год. – 72%. Следват
респондентите от 18 до 29 год. – 68% не се затрудняват особено. Със сходни резултати са респондентите над 59 г. – 62%, и от 30 до 39 г. – 61% не се
затрудняват особено.
Ако приемем, че за поколението от 18 до 29 год. е логична високата
самооценка предвид полагането на задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература и това, че голяма част от тази група
все още учи, е интересен фактът, че при правилото за променливото я висок процент от респондентите между 50 и 59 год. и от 59 год. нагоре
(включително пенсионери) според самооценката си не се затрудняват особено с правилото. Това налага извода, че правилото заема и е заемало централно място в системата от граматични правила в българския език. Ако
днес еднозначно правилото за пълния и краткия член е носител на сим295
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волните функции на езика, то във времето преди и след правописната реформа от 1945 г. предвид споровете, които се водят около отпадането на
графичния знак за ятовата гласна, личи, че ятовата гласна, а оттам и
правилото за променливото я също са били натоварени със символни
функции. Както беше споменато, това правило е подробно представено
във всяка една от граматиките, във всеки един от правописните речници.
Обикновено това е правилото, с което всеки един от речниците започва,
което е логично, като се има предвид фонетичният му характер. На правилото се отделя голямо място, което също свидетелства за централната
позиция, която то има в системата от правила.
Тези изводи се потвърждават и от резултатите при предишния фактор
признак – трудовата активност – висока е самооценка на учещите, но и
на пенсионерите. Така резултатът е важен показател за ефективността на
образователната система, от една страна, но и за приемствеността в кодификацията, от друга.

Графика 7. Дялово разпределение в % на самооценката на респондентите
според признака фактор възраст

По признака фактор пол статистически значимата връзка е слаба. Жените смятат, че владеят правилото по-добре от мъжете: 72% отговарят, че
не се затрудняват особено, срещу 60% от мъжете, които заявяват, че нямат
затруднения с правилото.
Следва да сравним самооценката с действителното езиково поведение
на базата на резултатите от теста. Обобщените резултати показват, че при
това правило има по-скоро почти пълно припокриване между самооценката и действителното езиково поведение. Вярно позицията в теста попълват приблизително 71% от респондентите, грешно – почти 24%, а около
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5% не дават отговор. В случая дори действителното езиково поведение
леко надвишава предварително заявената самооценка.
Откриват се 8 статистически значими връзки между признаците резултати и владеенето на правилото. От значение е и това, че тук факторите
пол, възраст и местоживеене не регистрират статистически значима връзка, но резултатите ще бъдат представени за изчерпателност. На първо място по сила на връзката е признакът резултат професионален статус – неработещи, тъй като освен безработните включва и учещите, и пенсионерите.
Както би могло да се очаква, статистически значима, правопропорционална връзка владеенето на правилото има с променливата образование –
приблизително 86% от респондентите с висше образование са отговорили
вярно на теста срещу едва 19% от респондентите с образование, по-ниско
от основното. Прави впечатление, че с намаляването на образователната
степен не само че правопропорционално нараства процентът на грешните
отговори, но и процентът на респондентите, оставили позицията без отговор, като при респондентите с образование, по-ниско от основното, процентът на непопълнилите позицията достига до 52%.
При тази социално-демографска променлива самооценката почти изцяло съвпада с действителното езиково поведение. Но докато при анкетата
статистически значимата връзка с образованието беше силна (по-високата
образователна степен дава база за по-висока самооценка), тук тя е умерена. По-ниската сила на връзката би могла да означава, че освен образованието върху владеенето на правилото силно влияние оказват и други фактори.

Графика 8. Дялово разпределение в % на владеенето на правилото от
респондентите според признака фактор образование
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Що се отнася до признака фактор трудова активност, най-висок е
процентът на владеещите правилото, които учат (в училище или университет) – 77.4%, следват работещите на пълна заетост – 76%, и пенсионерите – 69%.
Така, ако вземем предвид двата показателя – трудова активност и възраст (вж. по-долу), още по-ясно се вижда, че правилото за променливото я
се владее равномерно от всички възрастови групи. Тези три групи владеят
правилото сравнително по-добре от безработните и работещите на частична заетост, при които правилото се владее приблизително от 53% от респондентите.

Графика 9. Дялово разпределение в % на владеенето на правилото от
респондентите според признака фактор трудова активност

При признака фактор жизнен стандарт се очертават 2 компактни групи: от групата на живеещите богато, без лишения и с известни лишения
вярно попълват позицията между 71 и 79% от респондентите, като най-висок е процентът на респондентите от групата „без лишения“ – 79%. Втората компактна група е на живеещите с големи лишения (приблизително
50% верни отговори) и в мизерия – приблизително 43%.
Прави впечатление, че самооценката на групите респонденти, живеещи
с големи лишения и в мизерия, е сравнително по-ниска от действителното
владеене на правилото, което показват при попълването на теста. Това е
показател за отсъствието на теоретичното познаване на правилото (липса
на осъзнатост на нормата), за неосъзнатото му правилно прилагане на
практика при тези групи.
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Резултатът потвърждава направеното в началото на студията предположение, че голяма част от носителите на езика формират езиковото си
поведение по отношение на това правило (независимо дали го спазват, или
не) по-скоро интуитивно в непосредствената комуникация. Този факт
оказва влияние и върху двете противоположни тенденции: спомага както
за неосъзнатото правилното прилагане на правилото дори когато носителят на езика не знае формулировката му, така и за разширяването на тенденцията към свръхякане.
Интересно наблюдение е, че при тази социално-демографска характеристика връзката при самооценката е силна, а според резултатите от теста
тя е средна към слаба. Това разминаване е показателно за ролята на жизнения стандарт при формирането на самооценката, но и за склонността високата самооценка по един показател автоматично да бъде пренасяна от
един аспект върху друг, като същото важи и за ниската самооценка.

Графика 10. Дялово разпределение в % на владеенето на правилото от
респондентите според признака фактор жизнен стандарт

При признака фактор възраст не се открива статистически значима
връзка, тъй като при всички възрастови групи отговорилите вярно са между 69% и 73%. Според резултатите най-добре владеят правилото респондентите между 40 и 49 год. и тези между 50 и 59 год. – и при двете групи
приблизително 74%. При останалите възрастови групи владеещите правилото съставляват приблизително 68%.
Както резултатите от анкетата, така и резултатите от теста показват
приблизително еднаквото владеене на правилото от всички възрастови
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групи, съответно тенденцията към свръхякане е равномерно разпределена
сред цялото население по характеристиката възраст.

Графика 11. Дялово разпределение в % на владеенето на правилото от
респондентите според признака фактор възраст

При признака фактор пол 67.5% от мъжете и 72.5% от жените са попълнили позицията вярно. Сравнено с отговорите на въпроса за самооценката за владеене на правилото, това показва, че самооценката на жените напълно съвпада с действителното езиково поведение, а при мъжете
самооценката е по-ниска от владеенето на правилото.
По признака фактор местоживеене според резултатите правилото се
нарушава най-малко в столицата (83% отговарят вярно) и в градовете
(приблизително 76% отговарят вярно). Повече се греши в селата (вярно
отговарят едва 51%). Прави впечатление, че за разлика от резултатите в
анкетата, по-добро владеене според теста се отчита в столицата, отколкото
в областните градове и градовете.
Настоящото проучване не проверява свръхякането според разделението езиков изток и езиков запад. Ще разгледаме обаче тези резултати на
фона на национално представително анкетно проучване от 2010 г., което
сочи, че 31.2% дават отговор „Не знам“, т.е. не могат да определят дали
явлението е източнобългарско или западнобългарско. Още 15.7% избират
най-ниската степен на западна локализация, а 13.1% – най-ниската степен
на източна локализация, т.е. общо още 28.8% не могат да определят категорично локализацията на явлението и в този смисъл общо 60% се колебаят при определянето на локализацията на явлението (вж. Алексова/Aleksova 2016: 247).
Както беше споменато, настоящото изследване си служи със скàлата:
300

Норма за променливо я в мн.ч. на миналите причастия

столица, областен град, град – необластен център, село. Резултатите от
теста обаче показват, че статистически значима връзка с местоживеенето
няма; в столицата правилото се владее по-добре, отколкото в останалите
населени места по дадената скàла, т.е. свръхякането не е особеност единствено на столичния говор, а е разпространено повсеместно в устната и в
писмената реч, не по-малко в ситуации, които изискват употребата на
стандарта. В този смисъл по-скоро явлението може да се окачестви като
устойчива, немаркирана регионално характеристика на субстандарта.

Графика 12. Дялово разпределение в % на владеенето на правилото от
респондентите според признака фактор местоживеене

Направеният анализ на социално-демографските признаци фактори и
признаците резултати показа, че нарушаване на правилото за променливото я има при респонденти от всяка една от изследваните групи; минималният процент на допускащите грешки варира между 15 и 28% при
всеки един от признаците резултати. В този смисъл анализът затвърждава
наблюденията от предходни изследвания, че свръхякането при причастия
има характера на устойчива тенденция, която обхваща носители на езика,
представители на всяка една социално-демографска група.
Кросовете на резултатите показват, че от 329 души, отговорили в анкетата, че правилото за променливото я най-често ги затруднява, вярно са
отговорили 174 души, частично вярно – двама, грешно – 114 души, а без
отговор в позицията са 39 души. Така броят на попълнилите правилно позицията в теста и отговорили, че правилото най-често ги затруднява, всъщност надвишава броя на отговорилите грешно и на неотговорилите, взети
заедно. Резултатът е още едно потвърждение, че носителите на езика формират езиковото си поведение по отношение на това правило по-скоро
интуитивно.
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Същевременно 529 души от 703, отговорили, че правилото не ги затруднява особено, са попълнили теста вярно, 1 – частично вярно, 125 –
грешно и 16 са оставили позицията без отговор. Така разминаване между
самооценка и действително езиково поведение има при повече от една
пета от респондентите (125 души).
В този смисъл резултатите показват, че разминаване може да има в две
посоки: от една страна, респонденти, които отговарят в анкетата, че правилото ги затруднява, в действителност го владеят; от друга страна, респонденти, които твърдят, че владеят правилото, попълват грешно позицията в теста. Първият случай показва как нагласата осъзнатост на нормата се проявява с отрицателен знак, а вторият – утвърждава престижната функция на книжовния език.
Разминаванията и в двете посоки (видими както от кроса, така и от
анализа на някои от социално-демографските характеристики са пример за
действието на противоположните тенденции, които по сложен начин си
взаимодействат в системата на езика и чието уравновесяване в книжовния
език е основната задача на кодификаторската практика.
Ако пък искаме да вникнем в нагласите на хората, попълнили вярно
позицията в теста, можем да погледнем кроса между попълнилите правилно позицията за променливото я и отговорите на Въпрос 22.2. Въпросът е
дихотомен с избор между два възможни отговора и представлява качествен признак резултат. Въпросът изглежда по следния начин:

189 души от попълнилите правилно позицията на теста смятат, че писменият език трябва да се съобразява повече с устната реч срещу 514 души,
също попълнили правилно позицията, според които устната реч трябва да
се съобразява с писмения книжовен език. В този смисъл за прилагащите
адекватно нормата владеенето ѝ е признак на гордост (срв. отново с престижната, както и с референтната функция на книжовния език – функцията му да служи като образец и коректив).
Броят на отговорилите на теста грешно и избрали отговора, че устната
реч трябва да се съобразява с писмения език, отново е по-голям от броя на
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тези, които смятат, че по-скоро писменият език трябва да се съобразява с
устния. Разликата обаче не е толкова голяма – 143 срещу 96, които смятат,
че писменият книжовен език трябва да се съобразява с устната реч. Оттук
може да се заключи, че респондентите от тази група на невладеещите
нормата, се отнасят по-либерално към евентуални промени в книжовната
норма в сравнение с владеещите нормата.
5. Обобщение
Както беше споменато, правилото за променливото я е една от нормите, които имат изход в устната реч. Тази особеност на правилото, фонетичният му характер, както и действието на закона за езиковата икономия,
който се проявява в стремежа към изравняване на парадигмата в спрежението, са предпоставки за широкото разпространение на свръхякането като тенденция, а оттук и за разколебаването на правилото и в писмената
практика.
Сравнено с правилото за окончанието на глаголите от 1. и 2. спрежение
за 1. л. мн.ч. сег. вр. на глаголите, или с т.нар. мекане, където при самооценката на правилата имаше припокриване на резултатите, резултатите
от теста, показващи действителното езиково поведение на носителите на
езика, не са толкова близки: 85% от респондентите попълват правилно позицията, проверяваща окончанието на глаголите, едва 10% са грешните
отговори и 5% оставят позицията без отговор. Тези резултати по отношение на мекането навеждат на мисълта, че макар в устната практика правилото да се нарушава масово, в писмения език то се владее.
За съвременната езикова ситуация е характерно, че не съществуват диалекти в чист вид, от една страна, но и че черти на диалектите стават маркер на субстандарта, от друга. И двете коментирани тук явления – свръхякането и мекането, са точно такива явления. Докато мекането все повече
може да се мисли като маркер на субстандарта и резултатите от теста потвърждават една от хипотезите на изследването, а именно – че устният и
писменият език функционират като два автономни кода, то при свръхякането е много по-силно неразпознаването на грешката. И тъй като при
свръхякането има тенденция границата между осъзнаването и неосъзнаването на неправилните употреби да се заличава, би било интересно по-нататъшното проследяване на тази тенденция.
От значение за изследването на тази норма е фактът, че правилото за
променливото я вече е попадало във фокуса на други социолингвистични
изследвания, включително национално представителни, които разглеждат
явлението и от други ракурси. Тук накратко ще разгледаме резултатите от
проучването на фона някои важни акценти от тези изследвания.
1. Проведеното през 2010 г. национално представително анкетно допитване, което изследва нагласите към 12 правоговорни отклонения, показва, че 70% от анкетираните разпознават свръхякането като неправилно
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(Алексова/Aleksova 2016: 255). В този смисъл резултатите от двете
проучвания съвпадат. Както беше споменато, 71% от респондентите
попълват правилно позицията в теста, грешно я попълват почти 24%, а
около 5% я оставят без отговор. (Тъй като би могло да се предположи, че
респондентите, които определят свръхякането като правилно, биха
допуснали грешка в езиковото си поведение.) Близки са резултатите и по
признака благозвучност (благозвучността има отношение към нагласите
към дадено явление): 31.8% определят явлението като благозвучно, а
68.2% като неблагозвучно, като отговорите тук имат връзка с
разпознаването на явлението като ненормативно (Алексова/Aleksova 2016:
255).
2. Като резултат от проведено през 2012 г. анкетно проучване, което не
е национално представително, но чиито резултатите са статистически
значими, става ясно, че свръхякането при причастия се регистрира много
по-слабо, отколкото свръхякането при прилагателни. Едва 22.9%
разпознават грешката при причастието в изречението Нямало транспорт
и пак закъсняли срещу 70.7%, които не я регистрират при чуването на
изречението (Абазова/Abazova 2019).
3. Проучването на честотата на свръхякане при причастията на
отделни типове глаголи в интернет показва, че при отделните форми
процентът варира от 1.70% до 54%: „А това говори, че честотата на
свръхякането зависи не само от формата на общуване (устно или
писмено), не само от ситуацията (частно – публично, неофициално –
официално, неподготвено – подготвено общуване и пр.), но и от
семантиката и честотата на глагола, чиито форми са съответните
причастия, срв. напр. въвлякли – 1.72%, огряни – 30.96%, преживяни –
54.13% и др.“ (Алексова/Aleksova 2016: 246).
6. Изводи
1. Ценността на това изследване се състои в това, че измерва грешенето на правилото в писмената практика. Както се вижда от обобщените
резултати от теста, делът на грешните отговори е приблизително 30% и на
този етап е далеч от петдесетпроцентовата граница. В този смисъл все още
няма основания за допускане на дублетност при това правило. Освен това
споменатото проучване на случаите на свръхякане в интернет, проведено
от К. Алексова, показва широкия диапазон, в който варира честотата на
свръхякането при отделните типове глаголи, като тази несистемност също
би довела до нормативен проблем. Въпреки че дублетността сама по себе
си не е системно явление и би могла да бъде въведена само при онези
форми, при които има честота на грешките, правилото за променливо я и
отклоненията от него се срещат при всички самостойни части на речта и с
оглед на цялостната система на езика на този етап евентуално допускане
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на дублетни форми по-скоро би довело до още по-силно разколебаване в
нормата в този пункт от системата.
2. Освен това, както беше споменато в началото, при вземането на кодификаторските решения от значение са два фактора: 1) доколко силна е
една тенденция в устната реч и доколко правилото се греши в писмената
практика; 2) как езиковата общност би се отнесла към дадена промяна: дали би се отнесла неутрално, или би имала по-скоро консервативно отношение. Настоящото изследване има тази особеност, че въпросите засягат
не само правилата, но преди всичко и нагласите на респондентите към
книжовния език и нормите му в цялост. Тази широка рамка позволява
изследване на нагласите на респондентите от различни гледни точки,
очертава по-пълна картина, която да послужи на кодификацията. Така например в представения вече Въпрос 22.2., на който респондентите трябва
да отговорят дали устната реч трябва да се съобразява повече с писмения
книжовен език, или обратното, 69% от запитаните отговарят, че устният
език трябва да се съобразява с писмения книжовен. Също така на въпроса
в анкетата: „Необходимо ли е според Вас да се спазват граматичните правила на книжовния език и при устно общуване?“ отново 69% дават положителен отговор, а едва 16.7% избират отговор „Зависи от ситуацията“
(вж. още у Алексова/Aleksova 2018: 176). В този смисъл може да се заключи, че в съзнанието на езиковата общност е много силно отъждествяването
между статичността и еталонността на писменото слово (вж. у Станчева/
Stancheva 2018: 55–56), както и нагласите, че устният език трябва да се
съобразява с писмения. Тези отговори подкрепят една от предварителните
хипотези, че в устната книжовна реч символните функции на книжовния
език са по-слабо проявени. Същевременно отговорите на този въпрос водят до извода, че промените в този пункт от книжовната норма биха се
приели по-скоро негативно от езиковата общност. Към това може да се
добави и слабото осъзнаване от страна на носителите на езика на факта, че
кодификацията още преди много време е направила отстъп от правилото с
допускането на формите за минало време на -яхме.
3. Както стана ясно, тенденцията към нарушаване на правилото за променливото я води началото си от средата на миналия век, но тогава не е
отбелязан превес в грешките при причастията, какъвто се наблюдава в
съвременна езикова ситуация. Възможно е при възникването си явлението
да е било под влияние на диалект, днес обаче, както отбелязва К. Алексова, то „съществува като диалектен модел, но не е пряко разширяване на
влиянието на даден диалект/мезолект“ (Алексова/Aleksova 2016: 254). Тъй
като свръхякането е едно от най-характерните за съвременната езикова ситуация явления, а правилото за променливото я е една от основните норми
в динамика, явлението най-вероятно ще остане във фокуса и на следващи
социолингвистични изследвания – особено предвид обединяващата функ305
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ция на книжовния език, на която правилото е проявление. Настоящото
изследване очертава поредна моментна картина на силата на тенденцията,
дава информация за състоянието и степента на разколебаване на нормата и
би послужило като надеждна основа при вземането на кодификаторски решения в бъдеще.
БЕЛЕЖКИ / NOTES
1

Началната обработка на емпиричните данни във връзка с установяването на
статитстическата значимост между отговорите на респондентите (т.е. признаците
резултати) и демографските им характеристики (т.е. признаците фактори) е направена от гл. ас. д-р Ивайло Янков и гл. ас. д-р Борис Гюров от ИИИ на БАН, които са членове на научния екип по проекта. Силата на статистически значимата
връзка между съответната социално-демографска характеристика и съответния
отговор на анкетираните се измерва чрез коефициента на Крамер (K), който винаги има стойности между 0 и 1. Тук се прилага следната скала за сила на връзките:
K ≤ 0,150 – слаба (незначителна), 0,151 ≤ K ≤ 0,200 – средна, 0,201 ≤ K ≤ 0,250 –
умерена, 0,251 ≤ K ≤ 0,300 – умерено силна, 0,301 ≤ K ≤ 0,350 – силна, 0,351 ≤ K ≤
0,400 – много силна, K ≤ 0,400 – изключително силна.
2
Между признаците фактори образование на респондента и образование на
майката (р = 0.00, К = 0.343), от една страна, и от друга страна, образование на
бащата и образование на респондента (р = 0.00, К = 0.354), и от трета, между
образование на майката и образование на бащата (р = 0.00, К = 0.744) съществува статистически значима връзка, при това много силна, тук няма поотделно на
разглеждаме всеки един от трите фактора, а само признака фактор образование на
респондента.
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НОРМА ЗА УПОТРЕБА НА ОКОНЧАНИЕТО -М В 1 Л. МН. Ч. СЕГАШНО
ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛИТЕ ОТ 1. И 2. СПРЕЖЕНИЕ
Нормата за писане на окончанието на глаголите от 1. и 2. спрежение за
1. л. мн.ч. сег. вр. -м (срещу окончание -ме) е една от деветте норми, определени като обект на проучване в рамките на настоящия проект. Една от
целите на проекта е да се изследва отношението на носителите на езика
към конкретни граматични норми в динамика чрез провеждане на национално представително социологическо проучване, което да отчита множество социални променливи, значими за формирането на една или друга
нагласа. А целта на настоящата работа е да бъдат коментирани резултатите от това проучване по отношение на споменатата норма за писане на
окончание -м/-ме и на правилото, което я регламентира. Националното
представително социологическо проучване на обществените нагласи към
съвременния български книжовен език е проведено сред пълнолетни граждани през юли 2017 г. (по-подробно за теоретична рамка на изследването
на обществените нагласи – вж. Станчева/Stancheva 2017) и е представително за пълнолетното население у нас по признаците пол, местоживеене и
възраст. В анкетата са включени въпроси, с които се проверява самооценката на носителите на езика доколко владеят всяка от изследваните
норми, а в края на въпросника е поместен тест, чиито отговори показват
реалното езиково поведение на респондентите1. Като предварителен етап
на социологическото проучване бяха проведени и дискусии с четири фокус групи. Изследването си поставя за цел също така да се определи дали е
необходима промяна в кодификацията на разглежданата норма и в каква
посока евентуално да бъде проведена тя.
1. Нормата за писане на -м и -ме в 1 л. мн. ч. сег. вр. на глаголите
Окончанието за 1 л. мн.ч., сег. вр. на глаголите от 1. и 2. спрежение е
едно от най-често дискутираните в публичното пространство езикови явления. Употребата на окончание -ме, т. нар. мекане, (ходиме вм. ходим, бориме се вм. борим се) става причина да се говори за разколебаването на
нормата поради влиянието на различни фактори и за възникнало напрежение между нормата и кодификацията. Като фактор за разколебаване на
нормата обикновено се посочва влиянието на диалектите, тъй като явлението е разпространено в голяма част от тях (по-подробен анализ на становищата и библиография по въпроса вж. у Алексова/Aleksova 2018), но не
бива да се пропуска и възможността причините за колебанията да се ко309
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ренят в преструктурирането и реорганизирането в системата на глаголното
спрежение на българския език. Освен това некодифицираният вариант с
-ме се наблюдава в спонтанната нередактирана реч, но и в официална публична реч, включително и в най-официалните сфери. Прави впечатление,
че вариантът с -ме е разпространен в речевото поведение и на представители на интелигенцията, вкл. на филологическата общност, която е
представителна за употребата на книжовния език и във връзка с това има
обществен престиж. Изследователите отчитат, че вариантът с окончание
-ме се наблюдава, макар и непоследователно, в речта на представители на
райони, за които той не е част от местната речева норма (вж. Джонова,
Велкова/Dzhonova, Velkova 2014). От причините за грешките не може да
се изключи фактът, че говорещите понякога не придават особено значение
на спазването на правилата. Правилото също така е обект и на езикови
бележки, а неспазването му се превръща в повод за активна езикова
критика (Мурдаров/Murdarov 2001; Мурдаров/Murdarov 2006 и др.).
От друга страна, като цяло непоследователности по отношение на мекането в писмената реч не се наблюдават, а данните от Службата за
езикови справки и консултации на Института за български език при БАН
сочат, че правилото за писане на -м и -ме в глаголни форми е сред онези
правила, за които липсват запитвания. Именно наблюдаваните грешки в
устната реч по отношение на употребата на кодифицирания вариант с -м в
посока на варианта с -ме, определяни от изследователите като масови, са
основание тази норма да се определи като норма в динамика и да бъде
включена в изследването, като се постави и въпросът за промяна на правилото, което я регламентира за писмен текст.
Историята на кодификаторските решения относно окончанието за 1 л.
мн.ч. сег. вр. на глаголите от 1. и 2. спрежение в периода от 1945 г. до днес
беше разгледана подробно през първия етап от проекта; извършен е и
преглед на научните дискусии върху явлението (вж. Алексова/Aleksova
2017). Тук само ще обобщим наблюденията, че в рамките на периода се
следва линията на целенасочено утвърждаване на единствения книжовен
вариант -м на окончанието, като кодификацията се движи в рестриктивна
посока – без отбелязване на употребата на варианта с окончание -ме в
последния правописен речник (ОПР/OPR 2012: 28). Кодификацията се
поддържа последователно от издаваните граматики и учебници, а владеенето на нормата е обект на проверка в националното външно оценяване
след 7. клас и на зрелостния изпит по български език и литература в 12.
клас.
Не може да се каже, че тази норма е обект на засилени наблюдения в
рамките на социолингвистичните проучвания, прилагащи статистически
методи за изследване на писмени книжовни норми, макар тя да е една от
най-често избираните от българските социолингвисти зависими променливи при изследване на връзки между речевата вариантност и социално-демографските характеристики на информаторите (вж. Алексова/Aleksova
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2018 и цитираните в публикацията изследвания). У нас досега не е имало
представителни проучвания, които да изследват ценностните нагласи към
книжовния език и най-вече към неговите кодифицирани норми по отношение на писмения текст. За българския език до момента има само едно
представително изследване, в рамките на което са проучвани нагласи, но
само в сферата на определени явления в устната реч и то извън обсега на
граматичните норми: „Езиковите нагласи и вариантността в устната реч
(върху материали от национална представителна анкета)“ (2013) (http://
slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2013/4) с автор Красимира Алексова –
член на екипа и в настоящия проект. В рамките на проекта Изследване на
обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му е
разработен доклад на същата авторка, която обобщава данните от националното представително социологическо проучване във връзка с разглежданата норма и ги съпоставя с изследванията на нормата в устната реч. В
нашата работа допълваме и доразвиваме данните и изводите, направени от
К. Алексова (Алексова/Aleksova 2018).
2. Самооценка за владеенето на правилото за окончанието -м/-ме при глаголите от 1. и 2. спрежение. Социално-демографски фактори
Тъй като степента на познаване на нормите и спазването им във формална и неформална среда е един от най-важните фактори, обуславящи
езиковите нагласи към книжовния български език, изследването цели да
установи чрез методите на социологическите проучвания доколко правилото за окончание -м при глаголите от 1. и 2. спрежение затруднява носителите на езика според техните социо-демографски характеристики. Основната ни задача тук е да коментираме емпиричните данни от националното представително социологическо изследване, като се ограничим до
анализа на отговорите на два въпроса от анкетата, обвързани един с друг
по отношение на представата на респондентите за самооценката на владеенето на правилото.
2.1. Спонтанен тест. С Въпрос 11. от анкетата в националното представително проучване на нагласите към писмени граматични норми се цели да се установи за кои от важните граматични правила се сещат респондентите. Списъкът се формира от свободни, а не от предварително зададени отговори (Графика 1.).
11. За кои от важните граматични правила се сещате? Моля, избройте
няколко правила, за които се сещате:
(Моля, посочете в свободна форма, възможни са до 5 отговора)
99. Не мога да посоча важни граматични правила


Графика 1.
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Както се вижда от следващата таблица, съдържаща списъка с резултати, от получените 15 отговора правилото за окончанеято -м отсъства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Членуването – кога се използва пълен и кога кратък
член
Пунктуационните правила – запетаите, тирета и т.н.
Главни и малки букви
Правилата за ползване на учтива форма
Правилото за преминаването от „я“ в „е“
Правилото за пренасяне на думи на нов ред
Правилата за спазване на глаголните времена
Правилото за писане на „с“ и „със“ и „в“ и „във“
Правилото за употреба на двойното „н“
Правилото за бройна форма
Правилото за спазване на родовете
Правилото за единствено и множествено число
Правилото за използване на местоимения
Правилото за двойното „т“
Правилото за употребата на определителен член

36.8%
25.6%
13.5%
5.8%
3.7%
2.8%
2.4%
2.0%
1.8%
1.7%
1.5%
1.5%
1.1%
1%
1%

От съдържанието на списъка прави впечатление, че респондентите не
прокарват ясно разграничение между граматични и правописни правила.
Може да се предположи, че правилото за окончание –м/-ме при глаголите
вероятно не се осъзнава от носителите на езика като правило с граматичен
характер, а по-скоро като правоговорно явление, типично за устната, но не
и за писмената реч, с която свързват граматичността – въпросът ги насочва
да посочат именно граматични правила.
2.2. Директен тест. Както беше споменато по-горе, в анкетата, с която
се изследват обществените нагласи към съвременния български книжовен
език, чрез един от въпросите се проверява мнението на респондентите относно това доколко ги затруднява всяка една от изследваните девет норми.
Зададеният въпрос е дихотомен, с избираем отговор (анкетираните трябва
да посочат за всяко от деветте правила една от двете възможности: дали то
е от правилата, които най-често ги затрудняват при писане, или пък от
онези правила, които не ги затрудняват особено) и представлява качествен признак резултат. За по-лесно ориентиране на респондентите към названието на правилото в скоби е добавен и пример, който го онагледява и в
по-голяма степен обективизира очаквания от анкетираните отговор: „напр.
защо е правилно Ние четем вместо ние четеме“ (Графика 2.).
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Въпрос 16.
16. Кои правила Ви затрудняват най-често при писане и кои не Ви затрудняват особено?
(Моля, ползвайте ШОУ-КАРТА 1. Изисква се отговор на всеки ред.)
1. Най-често ме затрудняват
2. Не ме затрудняват особено

 

 

8. Правилото за писането на -м и -ме в мн. ч. на
глаголите (напр. защо е правилно ние четем
вместо ние четеме)

При зададения директен въпрос дали респондентите се затрудняват в
прилагането на това конкретно правило с два варианта за възможен отговор – 1) „Най-често ме затрудняват“ и 2) „Не ме затрудняват особено“,
резултатите показват, че според собствената оценка 67.3% не се затрудняват при избора в писмен текст на окончанието за 1 л. мн.ч. сег. вр. при
глаголи от 1. и 2. спрежение. 32.7%, т.е. два пъти по-малко (една трета от
анкетираните), са отговорили, че най-често се затрудняват при прилагането на правилото.
Важно е също така да се отбележи, че според дела на респондентите,
избрали отговора „Не ме затруднява особено“, правилото за окончание -м
спада към групата, която е на второ място с получени между 62% и 68%
отговори със самооценки за липса на особени затруднения (останалите
правила в групата са писане на пълен и кратък член (64.5%), писане на я/е
в причастни форми за мн.ч. (67.10%) и употреба на бройната форма
(62.7%). За сравнение ще припомним, че водещата група от четирите от
деветте проучвани правила, получили над 70% от този отговор, съставят
правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение свой/си
(73.5%), за писане на главни и малки букви при съставни собствени имена
(73.5%), за употребата на местоименните форми кого, когото, някого,
никого (73.2%) и правилото за съгласуване при учтивата форма (Вие сте
поканили, но Вие сте поканен) (70.6%) (групирането е извършено от К.
Алексова (Алексов /Aleksova 2018)2.
Както се вижда от обобщаващата данните за деветте изследвани правила графика 3., правилото заема средищно място между изследваните девет граматични норми по брой отговори „Не ме затруднява особено“ и същевременно по брой отговори „Най-често ме затруднява“. Следователно
според самооценката на носителите на езика това е едно от правилата,
които не предизвикват чести затруднения, но не е и от най-лесните за прилагане. Погледнато в брой анкетирани, 673 от 1000 участници в анкетата
са посочили, че правилото за окончанието -м при глаголите не ги затруднява особено и само 327 души от анкетираните са отговорили, че правилото най-често ги затруднява.
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Графика 3. Самооценка на анкетираните за затрудненията по отношение
на деветте изследвани норми

В следващата графика са представени статистически значимите връзки
и социално-демографските характеристики на респондентите според силата на връзката с тяхната самооценка за владеенето на правилото за окончанието -м при глаголите.
От получените данни за самооценката по отношение на изследваното
правилото за окончанието -м при глаголите се забелязват следните зависимости: при това правило най-силната връзка е между жизнения стандарт
и самооценката относно изпитване на затруднения при прилагането на
правилото. На второ място е връзката с фактора образование, която също е
силна. Това дава основание да се предположи, че за усвояването на правилото важен фактор е целенасоченото училищното обучение в писмените
книжовни норми, което е основен акцент в езиковата политика на българското образование – на първо място, но освен това и стремежът и усилията
към по-нататъшно повишаване на образованието, както и необходимостта
от създаването на текстове при последователно спазване на граматичните
норми. Факт е освен това, че материалният статус и образованието са взаимно обусловени. Заслужава да се обърне внимание и на независимата
променлива трудова активност, която показва умерена връзка със самооценката за владеенето на правилото. Средна е статистическата връзката с фактора местоживеене. При останалите две независими променливи – образователна активност и пол, връзката е слаба. Най-слаба спрямо
оценките за степента на затрудняване по отношение на правилото е
връзката с пола. При правилото за окончанието -м при глаголни форми
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възрастта не е в статистически значима връзка с оценките за степента на
затрудняване.

Графика 4. Относителни дялове в % на респондентите по отношение на изпитване
на затруднения с правилото за писане -м в мн.ч. на глаголите според признака
фактор жизнен стандарт

Както беше посочено по-горе, жизненият стандарт показва най-силна
свързаност със самооценката за владеенето на правилото за писане на глаголните окончания -м/-ме. Данните на Графика 4. дават възможност да се
оформят две групи респонденти според признака фактор жизнен стандарт: първа – живеещите богато, живеещите без лишения и живеещите с
известни лишения с под 50% затрудняващи се във всяка от групите; втора
група с над 60% затрудняващи се при правилото – на определилите се като
живеещи с големи лишения и като живеещи в мизерия, при които 85%
отговарят, че правилото ги затруднява. Най-малко затруднения с правилото има групата на определилите са като живеещи без лишения – това са
82,4% от анкетираните.
Разпределението на отговорите по признака жизнен стандарт показва
правопропорционална връзка при четири от петте групи респонденти
според материалното им положение, при които нарастването на жизнения
стандарт води до понижаване на затрудненията. Изключение прави само
групата на самоопределилите се като живеещи богато, при които делът на
отговорилите, че правилото за окончанията -м и -ме най-често ги затруднява в писмената реч, не е най-нисък, а е с над 20% по-голям от този при
самоопределилите се като живеещи без лишения. Споделяме изводите на
К. Алексова, подкрепени от данните в настоящото изследване, според кои315
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то към съвременното българско общество не може да бъде приложено
твърдението, че стоящите най-високо в обществената йерархия според доходите прослойки имат езиково поведение, най-близо до книжовния език
(Алексова/Aleksova 2018: 371).

Графика 5. Относителни дялове в % на респондентите по отношение на изпитване
на затруднения с правилото за писане -м и-ме в мн.ч. на глаголите според
признака фактор образование

Графика 5. ясно показва наличието на правопропорционална връзка:
процентът на респондентите, изпитващи затруднения с разглежданото
правило според собствената им самооценка, намалява с повишаване на
степента на тяхното образование. С 50% и повече от 50% затрудняващи се
при правилото за писане -м и -ме в мн.ч. на глаголите са групите на респондентите с основно и по-ниско от основно образование. Данните в проценти безусловно потвърждават предварителните очаквания, че образованието е основен фактор за владеенето на книжовните норми.
Разпределението на отговорите според трудовата активност е показано на Графика 6.
Влиянието на образователния процес върху познаването на писмените
книжовни норми проличава и в съотношението между относителните дялове на респондентите в нивата на фактора трудова активност – най-голям е процентът на тези, които не се затрудняват при правилото за писане
на -м и -ме в мн.ч. на глаголите, сред учещите – 90.3%, т.е. само 9.7% от
тази група са отговорили, че правилото ги затруднява. Следва ги групата
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на работещите на пълна заетост само с 26.5% затрудняващи се. Затрудненията нарастват при пенсионерите, работещите на непълна заетост, безработните и домакините, като двете последни групи заемат междинно положение сред работещите на частична заетост и пенсионерите.

Графика 6. Относителни дялове в % на респондентите по отношение на
изпитване на затруднения с правилото за писане -м и-ме в мн.ч. на глаголите
според признака фактор трудова активност

Интересни резултати показва групата на пенсионерите, при които не
влияят фактори като професионални или образователни изисквания – те се
затрудняват повече (37,8%) от работещите на пълна заетост (26.5%), но
по-малко от работещите на частична заетост (47.2%), както и от безработните (51.3%). Най-многобройната категория на често затрудняващи се при
прилагането на коментираното правило е тази на домакините – 53.3%.
Логично е да се очаква, че работещите и учещите ще боравят най-добре с правилата на книжовния език предвид факта, че трудовата активност
и професионалната реализация в повечето случаи налагат императив върху владеенето на писмените книжовни норми, както и върху прилагането
на правилата при създаване на различни текстове в трудовата и образователната дейност. Резултатите от обсъжданото тук проучване като цяло
потвърждават това предположение.
От следващата Графика 7. става ясно, че сред посочилите се за живеещи в град – областен център – процентът на избралите, че правилото за
писане на -м и -ме в мн.ч. на глаголите не ги затруднява особено, е най317
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висок (76.5%), с по-малък процент ги следват живеещите в град – необластен център – (67.5%), в София (64.7%), а най-ниският процент е на живеещите на село (56.8%), които най-често се затрудняват при правилото.

Графика 7. Относителни дялове в % на респондентите по отношение на изпитване
на затруднения с правилото за писане -м и-ме в мн.ч. на глаголите според
признака фактор местоживеене

Данните показват, че най-малко затруднения при изследваното правило срещат живеещите в градове, които са областни центрове, но с неголяма разлика – с 11.9%, от живеещите в столицата. Тук е мястото да добавим, че в своето изследване върху обществените нагласи към т.нар. мекане
К. Алексова показва, че самооценките за наличието или липсата на затруднения в писменото прилагане на правилото не зависят от месторождението
по признака разпространение в диалекта на неразширеното или на разширеното окончание за 1 л. мн.ч. сегашно време при глаголите от 1. и 2. спрежение (Алексова/Aleksova 2018: 373).
Статистически значима, макар и слаба по сила връзка съществува между самооценката относно затрудненията с правилото за писане на окончанията -м и -ме при глаголите и образователната активност на анкетираните.
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Графика 8. Относителни дялове в % на респондентите по отношение на изпитване на
затруднения с правилото за писане -м и-ме в мн.ч. на глаголите според признака
фактор образователна активност

От получените резултати се вижда, че при респондентите, които в момента на провеждане на анкетата учат в училище или университет, отговорилите, че правилото не ги затруднява особено, са 93%, а тези, които не
учат, са с 27% по-малко повече спрямо учещите.

Графика 9. Относителни дялове в % на респондентите по отношение на изпитване на
затруднения с правилото за писане -м и -ме в мн.ч. на глаголите според признака
фактор пол
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Макар и слаба, съществува статистическа връзка между самооценката
относно затрудненията с правилото и пола на анкетираните. Резултатите
от анкетата показват, че по-малко затруднения с това правило изпитват
жените (27.8%), отколкото мъжете (38.8%).
Като цяло разпределението по групи и процентите отговори по социалните фактори образование, жизнен стандарт, трудова активност и местоживеене показват, че затрудненията при правилото за писане на окончанията -м и -ме намаляват с нарастването на жизнения стандарт (с изключение на най-богатите), на образованието, на трудовата и образователната активност и с живеенето в голям град (с изключение на столицата).
Резултатите от проучването на самооценката за владеенето на правилото за писане на окончанията -м и -ме потвърждават предварителната
хипотеза, издигната от изследователския екип на проекта, че най-значимо
въздействие върху езиковите нагласи и самооценки се очаква да оказва
демографската характеристика образование.
3. Съпоставка на самооценката на респондентите с действителното им
езиково поведение във връзка с правилото за писане на окончанията -м и
-ме в 1 л. мн.ч. сегашно време на глаголите от 1. и 2. спрежение
Следващата цел на изследването така, както беше представена и в самото начало, е да се установи чрез емпирична информация дали съществува връзка между субективната самооценка за владеенето на нормата от
пълнолетните българи (свързана с когнитивния компонент на нагласата) –
декларирането от страна на респондента, че конкретното правило не го затруднява, и неговото действително езиково поведение във връзка със същото правило (свързано с конативния компонент на нагласата) – дали и до
каква степен спазва наистина правилото, обект на самооценка.
За целта ще разгледаме връзката между отговорите на представения
по-горе Въпрос 16. от анкетата и резултатите от краткия писмен тест, за да
се види в каква степен заявеното мнение (самооценката) на анкетираните
съвпада с действителното езиково поведение – дали респондентите обективно преценяват доколко ги затруднява правилото за писане на окончанията -м и -ме, или има разминаване между самооценката и действителното владеене на правилото. Така извличането на емпирична информация
едновременно от двата източника ще позволи да се опише степента на
проява на антиномията заявено мнение – действително езиково поведение,
формулирана в теорията на книжовните езици от Ф. Данеш (Daneš 1986), и
да се очертае йерархията на социално-демографските фактори, които са
значими за подхода на кодификацията спрямо разглежданата норма.
3.1. Резултати от теста
С цел да се проследи обективно връзката между нагласите и действителното езиково поведение на респондентите е използван кратък тест, поместен в края на въпросника, който се попълва писмено от респондентите
320

Норма за употреба на окончанието -м в 1 л. мн.ч. сегашно време на глаголите от 1. и 2. ...

само по желание. Важно е да се обърне внимание на самата формулировка
в инструкцията към теста, която изисква от анкетираните да запишат
именно подходящата, а не правилната според тях форма, с което се цели
установяването на „автоматизираното“, а не на преднамереното спазване
на нормата в динамика3.
Изречението в теста, от което участниците избират отговори и чрез
което се прави проверка на реалното владеене на изследваната норма, е
следното:
Когато ние се _____________ (ръководя) от позитивен модел, то
________ (успех) ни е неизбежен.
Най-напред трябва да се подчертае, че проверяваната позиция е една от
деветте позиции в свързания текст (останалите позиции засягат други
граматични правила), а във втората част на същото изречение се проверява
друга норма – правилото за употреба на пълен и кратък член. Глаголът,
чрез който се прави проверка, е ръководя се. По отношение на
действителното езиково поведение отговорите се разпределят в четири
групи: верни, частично верни (когато правилото е приложено вярно, но са
допуснати други грешки), грешни и липса на отговор. Отчита се, че
респондентите, избрали варианта ръководим, са дали верен отговор, а
респондентите, избрали вариант ръководиме, са дали грешен отговор. Като
частично верни се примат варианти, които показват нарушаване на други
правила с граматичен или правописен характер при наличие на спазено
правило за писане на окончанията -м и -ме.
При пряката проверка за владеене на правилото чрез теста са установени следните резултати, представени в таблица:
Резултати от теста за правилото за употреба на глаголното окончание -м
Мекане

общо

Вярно
Частично вярно
Грешно
Без отговор

84.9%
0.2%
9.6%
5.3%
100.0%

При директната проверка на знанията на респондентите за правилото
за писане на окончанията -м и -ме в глаголните форми в теста във втората
част на анкетата резултатите от верните отговори отчитат стойност 84.9%,
т.е. делът е твърде висок, частично верните – само 0.2%, грешните – 9.6%,
а 5.3% от респондентите не са дали отговор (т.е. позицията в теста не е
попълнена). Следователно 849 души са попълнили подходящия според
тях, но и правилния според кодификацията вариант ръководим. Незначителен и следователно пренебрежим е делът на частично верните отговори –
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0.2% (двама души). 9.6% (96 души) от попълнилите теста са дали грешен
отговор, като са изписали формата ръководиме. Би могло да се предположи, че при непопълнена позиция респондентът като цяло се затруднява с
правилото за употреба на -м и -ме в глаголните форми при писане. Ако се
обединят стойностите на непопълнените позиции и на грешните отговори,
ще получим общо 14.9%, т.е. 149 души анкетирани, за които може да се
твърди, че изпитват затруднения с разглежданото правило.
За да потърсим мястото на правилото за писане на окончанията -м и ме в глаголните форми сред другите проучвани в рамките на проекта правила, ще разгледаме графиката, на която са показани резултатите от теста
за всяка от деветте норми (подредбата е по най-голям брой верни отговори
от долу нагоре) (Графика 10.).

Графика 10. Разпределение на резултатите от теста при всяка от деветте
изследвани норми

Данните от графиката дават представа за разликата в мястото на правилото за окончанията -м/-ме в глаголни форми спрямо другите правила при
самооценката за владеенето му, където, както беше показано, то заема
средищна позиция (пето място) (вж. Графика 3.), и при реалното владеене
на правилото, установено чрез теста. Като се вземат предвид и частично
верните отговори при всички норми, правилото заема второ място по верни отговори (85.1%) сред останалите изследвани правила – след правилото
за употреба на бройна форма (86%). Ако се вземат предвид само верните
(без частично верните) отговори, разгледаното правило заема първо място
(84.9%). Според дела на грешните отговори (9.6%) правилото се нарежда
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на второ място след правилото за бройна форма (8.8%), т.е. сред най-лесните за спазване правила в писмен текст.
Данните от разпределението на верните отговори по признаците пол,
възраст и образование (вж. следващата таблица) показват, че малко по-голям процент от жените са дали верен отговор спрямо мъжете. Разликата по
степен на образование обаче, както се вижда от следващата таблица, е значителна. Според този фактор под една четвърт (23.8%) от респондентите с
по-ниско от основно или без образование са в състояние да дадат верен отговор в сравнение с високите резултати при групите с по-висока степен на
образование, като водеща, естествено, е групата с висше образование
(96.9%).
Разпределение в % на верните отговори по признаците
пол, възраст и образование
Окончание -м /-ме при глаголите

Вярно

Частично
вярно

Общо
вярно

Общо

84.9%

0.2%

85.1%

Мъж

81.0%

0.2%

81.2%

Жена

88.0%

0.2%

88.2%

18 до 29

83.2%

1.0%

84.2%

30 до 39

84.8%

84.8%

40 до 49

88.4%

88.4%

50 до 59

86.5%

86.5%

над 59

83.1%

0.3%

83.4%

Висше

96.6%

0.3%

96.9%

Средно

85.1%

Основно

73.2%

По-ниско от
основното

23.8%

Пол:
Възраст

Вашето
образование е:

85.1%
0.5%

73.7%
23.8%

От таблицата се вижда още, че е налице разлика в процента на далите
верен отговор и при отделните възрастови групи – най-много правилни
отговори е дала възрастовата група от 40 до 49 г. – 88.4%, следващите групи според дела на верните отговори са тези от 50 до 59 г. – 86.5%, от 30 до
39 г. – 84.8% и от 18 до 29 г. – 84.2%. Най-малък дял правилни отговори
има възрастовата група над 59 г. – 83.4%. Това обстоятелство може да се
обясни с факта, че най-възрастните вече са трудово и образователно неак323
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тивни и императивът за спазване на книжовните норми при тях естествено
намалява. Потвърждава се освен това разбирането, че динамиката на книжовната норма е най-ярко изразена сред представителите на най-младото
поколение, но от особена значимост за кодификацията тук е фактът, че
като се изключи групата с основно и по-ниско от основното образование,
нито една от останалите групи по пол, възраст и образование не показва
резултати с верни отговори под 80%.
3.2. Съпоставка на данните от самооценката и резултатите от теста
За да разберем какво е съотношението между самооценката и реалното
езиково поведение при прилагане на правилото за писане на окончанията
-м и -ме в глаголни форми, тук ще повторим, че 67.3% от анкетираните дават отговор, според който то не ги затруднява особено, с което правилото
заема средищна позиция (пето място) сред деветте правила по липса на
затруднения, както и същото място по най-малък брой отговори „Най-често ме затруднява“, т.е. 673 души от 1000 са посочили, че това правило не
ги затруднява особено, а 327 души са отговорили, че то най-често ги затруднява (срв. Графика 3.). На теста за проверка на правилото обаче 85.1%
от анкетираните, т.е. 851 души от 1000, дават верен отговор – написали са
глагола ръководим с окончание -м, а не с -ме. 96 души са отговорили
грешно, а 53 от анкетираните не са отговорили, тоест за общо 149 души
може да се твърди, че са се затруднили при прилагането на правилото.
Следователно при съпоставката на действителното езиково поведение на
анкетираните с тяхната самооценка за владеене на правилото се оказва, че
като цяло има занижаване на самооценката. При съотнасяне на отговорите,
че правилото най-често затруднява, с отрицателните резултати от теста
(грешни отговори и липса на отговори) самооценката също е занижена и е
в по-силна степен занижена, когато е отнесена само с грешните отговори:
327 срещу 96 души.
При по-нататъшния анализ по групи на отговорите може да се установи, че от 327 души, отговорили на въпрос 16.8., че най-често ги затруднява това правило, 241 души (73.7% от тези анкетирани) все пак не са се
затруднили с него и са дали верен или частично верен отговор, следователно са занижили своята самооценка. Докато от 673 души, заявили, че
правилото не ги затруднява особено, 63 души (9.3% от тези анкетирани) са
се затруднили на теста (отговорили са грешно или въобще не са отговорили) и при тях се наблюдава завишаване на самооценката, която се
оказва нереалистична. Така се потвърждава предварителната хипотеза от
теоретичния модел на изследването, че са налице очаквания за съществуването на конфликт между заявеното мнение във връзка с владеенето на
граматичните правила, които са обект на изследването, и действителното
езиково поведение на респондентите.
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4. Изводи и заключение
Правилото за писане на окончанията -м и -ме в мн. ч. на глаголите в сегашно време е една от седемте норми (сред деветте избрани за изследване
в рамките на проекта правила), при които отклоненията са свързани с влиянието на устната книжовна практика върху писмените кодифицирани
норми. Другите норми от такъв порядък са правилото за употреба на думите кого, когото, някого, никого, правилото за употребата на думите свой
и си, правилото за употребата на деепричастието, правилото за употреба
на бройната форма, правилото за употреба формата за мн. ч. на причастията при учтивата форма и правило за променливо я в мн. ч. на миналите
причастия. Всички тези норми имат изход в устната книжовна реч. Въз
основа на този факт Р. Станчева ги извежда в отделна група по признака
норми без/със изход в устната книжовна реч, според който изследваното
множество от норми се разпределя в две подмножества. При по-нататъшната подялба подмножеството от нормите с изход в устната реч се подразделя на още две подмножества: норми, чиито отклонения са свързани с
предпочитане на некодифицирани пред кодифицирани форми, и такива,
чиито отклонения са свързани с предпочитане на едни пред други кодифицирани форми (Станчева/Stancheva 2019). Правилото за писане на окончанията -м и -ме при глаголите в сегашно време в мн.ч. попада в групата
от норми, при които в устната книжовна практика се регистрира предпочитане на некодифицирани за сметка на кодифицирани форми. Вторият
признак, по който авторката ги обединява, е наблюдението, че отклоненията при тях се проявяват с преструктурирания в рамките на категорията
число (Станчева/Stancheva 2019), а от гледна точка на кодификацията групата е дихотомна по отношение на посоката в обхвата на действието на кодифицираната норма – съответно към нейното разширяване или стесняване. Според това деление правилото за писане на окончанията -м и -ме спада към групата на нормите, при които некодифицираната норма изтласква
кодифицираната в рамките на формообразуването (формата ходиме измества ходим). Към тази подгрупа се причислява и правилото за бройната
форма (десет войници срещу десет войника), правилото за променливо я
при причастията (видели срещу видяли), както и правилото за съгласуване
при учтивата форма. Ако се разгледат общо правилата в цялата тази подгрупа във връзка с резултатите от теста, ще се установи, че така групираните правила с изключение на правилото за съгласуване при учтивата форма (подробен коментар за него вж. тук, частта „Норма за съгласуване по
число при учтивата форма“ (И. Кунева) споделят подобни резултати от
теста – те са сред правилата с най-малко грешни отговори, което до голяма
степен оправдава групирането им, извършено от Р. Станчева.
За да потърсим отговор на въпроса дали и в каква посока са необходими промени в кодификацията при норми, които при отклоненията из-
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питват влияние от устната реч, и по-специално при правилото за писане на
окончанията -м и -ме при глаголите, ще привлечем данни от още едно изследване. От извършеното от К. Алексова сравнение между данни от анкетното проучване за обществените нагласи към некодифицирани варианти в съвременната устна реч4 и данните от настоящото национално представително социологическо проучване на обществените нагласи към писмените норми на съвременния български книжовен език (Алексова/Aleksova 2018) се установява, че „процентите оценяващи форми от типа пишеме, четеме, ходиме, говориме в устната реч с различните степени на признака ‘правилност’ (51.3%) и на признака ‘благозвучност’ (65%) (извън отговора „не знам“) са в несъответствие с процента респонденти, смятащи,
че имат затруднения с писменото прилагане на правилото за окончанието
в 1 л. мн.ч. сег. вр., І и ІІ спр. – 32.7%“ (Алексова/Aleksova 2018: 87). Изследователката установява още, че съществува значително разминаване с
процента сгрешили правилото в писмения тест – около 15%. Направените
изводи от сравнението са, че при перцепция на реч 48.7% от респондентите откриват, че мекането е неправилно, 32.7% споделят, че срещат трудности при прилагането на правилото, а само 15% го грешат в писмен
текст, което показва значими различия, когато става дума за перцепция на
устна или писмена реч. Тези изводи верифицират предварителното допускане на екипа, че устният и писменият език са два автономни кода с различен материален носител и различна йерархия на функциите (функцията
на писмения стандарт е да задава задължителни писмени правила). Те подкрепят първоначалната ни хипотеза, че е налице нагласа за различна степен на оценяване и спазване на правилата в двата кода – докато в устната
форма има нагласа за пренебрегване на кодифицираните правила в по-висока степен поради динамиката на нормата, то в писмената форма има нагласа към по-стриктно придържане към тях в публичното общуване.
Кодификацията на писмените норми следователно трябва да отчита, от
една страна, разминаванията между двата езикови кода, и от друга страна,
наличието на твърде малък относителен дял нарушили правилото за окончанието -м/-ме при глаголите в мн.ч. в писмения тест (ок. 15%) и същевременно обстоятелството, че с нарастването на образователната степен,
учебната активност и професионалната квалификация намаляват самооценките за наличие на затруднения при това правило и съответно нарастват верните отговори на теста. Това са и най-значимите за книжовния език
социо-демографски фактори. Във връзка с кодификацията тук трябва да се
добави и фактът, че у респондентите съществуват обществени нагласи, обвързани с престижността на писмената форма на езика, според които устната реч трябва да се сближава с писмения език, а не обратно (Алексова/
Aleksova 2018а), както и подчертано консервативно отношение към промените в кодификацията като цяло поради ценностното отношение към писмения език като изпълняващ символната функция на еталон за правилност.
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Сега действащата кодификация предлага регламентиране на нормата, без
да се оставя свободен избор, което осигурява явната ѝ стабилност в писмената реч. При такива обстоятелства евентуални промени в правилото за
писането на окончанията -м и -ме при глаголите в сегашно време в мн.ч.
изглеждат неоснователни и биха се оказали неприемливи за езиковата
общност.
БЕЛЕЖКИ / NOTES
1

Началната обработка на емпиричните данни във връзка с установяването на
статитстическата значимост между отговорите на респондентите (т.е. признаците
резултати) и демографските им характеристики (т.е. признаците фактори) е направена от гл. ас. д-р Ивайло Янков и гл. ас. д-р Борис Гюров от ИИИ на БАН, които са членове на научния екип по проекта. Силата на статистически значимата
връзка между съответната социално-демографска характеристика и съответния
отговор на анкетираните се измерва чрез коефициента на Крамер (K), който
винаги има стойности между 0 и 1. Тук се прилага следната скала за сила на връзките: K ≤ 0,150 – слаба (незначителна), 0,151 ≤ K ≤ 0,200 – средна, 0,201 ≤ K ≤
0,250 – умерена, 0,251 ≤ K ≤ 0,300 – умерено силна, 0,301 ≤ K ≤ 0,350 – силна,
0,351 ≤ K ≤ 0,400 – много силна, K ≤ 0,400 – изключително силна.
2
Под 50% отговори „Не ме затруднява особено“ получава единствено правилото за употреба на деепричастието – 46,9%, и само при това правило преобладава
отговорът „Най-често ме затруднява“.
3
Значим за цялостното изследване е фактът, че от общо хиляда анкетирани
959 са изявили спонтанно желание да попълнят тестовата част, което е индиректно свидетелство за интереса на им към проблемите на езика.
4
То е извършено в рамките на проекта „Изследване на модели и средства в
различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език“,
финансиран от ФНИ.
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НОРМА ЗА ПРАВОПИС НА СЪСТАВНИ СОБСТВЕНИ ИМЕНА
Нормата за употребата на главни букви при съставните собствени имена (по-нататък използваме съкращението ССИ) е една от деветте норми,
определени като обект на проучване в рамките на проекта. Една от основните цели на проекта е да се изследва отношението на носителите на езика
към конкретни граматични норми в динамика чрез провеждане на национално представително социологическо проучване, което да отчита множество социални променливи, значими за формирането на една или друга
нагласа. Целта на настоящата работа е да се анализират резултатите от това проучване по отношение на споменатата норма за употреба на главни и
малки букви при ССИ. Националното представително социологическо
проучване на обществените нагласи към съвременния български книжовен
език е проведено сред пълнолетни граждани през юли 2017 г. (по-подробно за теоретична рамка на изследването на обществените нагласи вж.
Станчева/Stancheva 2017) и е представително за пълнолетното население у
нас по признаците пол, местоживеене и възраст. В анкетата са включени
въпроси, с които се проверява самооценката на носителите на езика доколко владеят всяка от изследваните норми, а в края на въпросника е поместен тест, чиито отговори показват реалното езиково поведение на респондентите1. Като предварителен етап на социологическото проучване бяха
проведени и дискусии с четири фокус групи. Изследването си поставя за
цел също така да се определи дали е необходима промяна в кодификацията на разглежданата норма и в каква посока да бъде проведена евентуална
промяна.

1. Нормата за употреба на главни и малки букви при ССИ като обект
на социолингвистично проучване
Употребата на главни букви се схваща по традиция като една от найпроблемните правописни области в българския език изобщо. За това
свидетелства и големият брой въпроси, отправяни към Службата за езикови справки на Института за български език при БАН. Тук фокусираме
вниманието си само върху случаи от типа Национален дворец на културата, Нов български университет, Стопански факултет.
Наличието на вариантност при употребата на главни букви при подобни собствени имена в узуса – предимно в посока на употреба на главни
букви при повече или при всички съставки на името, напр. Българска На330
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ционална Телевизия, дори и в официални документи, става причина да се
говори за разколебаване на нормата поради влиянието на различни фактори и за възникнало напрежение между нормата и кодификацията. Като
фактор за непоследователността в изписването на подобни названия обикновено се посочва влиянието на чужда правописна норма в условията на
качествена промяна на обществената комуникация в глобализационна
среда.
Както свидетелстват данните от Службата за езикови справки и консултации на Института за български език при БАН за периода април 2016
– март 2017 г. правилото за употреба на главни и малки букви при ССИ е
сред онези правила, които предизвикват колебания у носителите на книжовния език при създаването на писмен текст. Изследователите на тази
норма отчитат „масово“ неспазване на правилото. Прави впечатление, че
то се нарушава и от представители на филологическата общност, която е
естествен носител на книжовните норми. Наблюдаваните грешки в практиката са основание нормата да бъде включена в изследването, като се
постави и въпросът за преразглеждане на правилото, което я регламентира.
От дискусиите с фокус групите, предшествали разработването на въпросника за емпиричното изследване с цел да се извлече предварителна информация за прецизиране на въпросите, се оказа, че участниците се затрудняват при писането и на главните букви при съставни собствени имена,
без обаче да могат да дадат ясна оценка за това колко добре е било усвоено правилото.
Познаването на съвременната кодификация в областта употреба на
главни букви и нагласите на носителите на езика към тази изключително
актуална правописна област с оглед на възможни промени в правописните
правила е обект на изследване и в други страни. В Института за чешки
език при Чешката академия на науките през 2011 – 2013 г. се работи по
проекта „Писане на главни букви в чешкия език“. Описва се съвременното
състояние на практиката на писането на главни букви, като се набелязват
случаите, които до момента не са били предмет на кодификация, както и
пунктовете, в които се налага актуализиране на правописните правила.
Историята на правилото за употреба на главни букви при ССИ беше
разгледана подробно в наша работа от първия етап на изследването (Томов/Tomov 2017). Тъй като в настоящия текст ще се съсредоточим върху
резултатите от социологическото проучване, тук само накратко ще споменем, че нормата за употребата на главни букви при ССИ е постоянен обект
на кодификация във всички правописни речници и справочници, включително и в академичната Граматика на съвременния български книжовен
език (1982–1983) (по-подробно вж. Томов/Tomov 2017), което говори за
непрекъснатата актуалност на този правописен проблем на фона на разколебаната писмена практика, особено в по-ново време (вж. също Димитрова/Dimitrova 2015; Фетваджиева, Алексова/Fetvadzhieva, Aleksova 2010;
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Чаралозова/Charalozova 2016: 19–24). Може да се каже, че правила за
употреба на главни букви присъстват в правописните речници изобщо и
по традиция. За кодификация на писането на главни и малки букви при
ССИ може да се говори във връзка с различните правописни справочници,
появили се в началото на ХХ в., които третират и тази правописна област
(по-подробно вж. Чаралозова/Charalozova 2011; Чаралозова/Charalozova
2016: 19–23). Правилата също така са обект и на езикови бележки, а неспазването им се превръща в повод за активна езикова критика (Мурдаров/
Murdarov 2001; Мурдаров/Murdarov 2003 и др.). Всичко това също потвърждава необходимостта от по-голямо внимание към правилото и обосновава включването му в състава на деветте наблюдавани в контекста на проекта норми.
Не може да се каже, че тази правописна норма е обект на засилени наблюдения в рамките на социолингвистичните проучвания у нас, прилагащи
статистически методи. Споменаването ѝ в едно от проучените за настоящия проект изследвания – Съвременната българска градска езикова
ситуация (София, 1990), е във връзка с членуването на сложните названия,
но не и с писането на главна/малка буква. В своя публикация Фетваджиева
и Алексова имат за обект на изследване „някои съставени от повече от
един микроелемент наименования на политически и административни
единици, организации и институции (Фетваджиева, Алексова/Fetvadzhieva,
Aleksova 2010: 148). Авторките правят кратък критичен преглед на правилата и използваната терминология в правописните речници от 1983 и 2002,
спират се на типовете сложни названия, единият от които са интересуващите ни съставни собствени имена като Национална галерия за чуждестранно изкуство, представят възможните структурни типове на съставните
собствени имена (с. 152), представят и колебанията в писането. Самото
статистическо изследване обаче е насочено към членуването на ССИ и само косвено засяга писането на главни букви при някои „несъщински“
собствени имена.
2. Самооценка на владеенето на правилото за употреба на главни букви при ССИ. Социално-демографски фактори
Тъй като степента на познаване на нормите и спазването им във формална и неформална среда е един от най-важните фактори, обуславящи
езиковите нагласи към книжовния български език, изследването цели да
установи чрез методите на социологическите проучвания доколко правилото за употреба на главни букви при ССИ затруднява носителите на езика
според техните социо-демографски характеристики. Основната ни задача
тук е да анализираме емпиричните данни от националното представително
социологическо изследване, като се ограничим до анализа на отговорите
на два въпроса от анкетата, обвързани един с друг по отношение на самооценка на респондентите за владеенето на правилото.
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2.1. Спонтанен тест. С Въпрос 11. от анкетата в националното представително проучване на нагласите към писмени граматични норми се цели да се установи за кои от важните граматични правила се сещат респондентите. Списъкът се формира от свободни, а не от предварително зададени отговори (Графика 1.).
Въпрос 11. За кои от важните граматични правила се сещате?
Моля, избройте няколко правила, за които се сещате:
(Моля, посочете в свободна форма, възможни са до 5
отговора)
99. Не мога да посоча важни граматични правила


Графика 1.

Както се вижда от следващата таблица, съдържаща списъка с резултати, от получените 15 отговора, събрали над 1%, правилата за употреба на
главни букви заемат една от началните позиции – 3 място, тъй като са посочени от общо 13.5% от анкетираните (т.е. от 135 души от общо 1000).
1.

Членуването – кога се използва пълен и кога кратък член

36.8%

2.

Пунктуационните правила – запетаите, тирета и т.н.

25.6%

3.

Главни и малки букви

13.5%

4.

Правилата за ползване на учтива форма

5.8%

5.

Правилото за преминаването от „я“ в „е“

3.7%

6.

Правилото за пренасяне на думи на нов ред

2.8%

7.

Правилата за спазване на глаголните времена

2.4%

8.

Правилото за писане на „с“ и „със“ и „в“ и „във“

2.0%

9.

Правилото за употреба на двойното „н“

1.8%

10. Правилото за бройна форма

1.7%

11. Правилото за спазване на родовете

1.5%

12. Правилото за единствено и множествено число

1.5%

13. Правилото за използване на местоимения

1.1%

14. Правилото за двойното „т“:

1%

15. Правилото за употребата на определителен член

1%

Прави впечатление, че респондентите не прокарват строго разграничение между граматични и правописни правила. Според социологическото
изследване демографските характеристики не оказват значимо влияние
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върху разпознаването на правилата за главни и малки букви. Те оказват
такова влияние само върху три правила – правилото за пълен и кратък
член, пунктуационните правила и правилото за двойно н. Важно е тук да
се има предвид обаче, че респондентите не са дефинирали по-конкретно за
кое точно правило за употреба на главни и малки букви се сещат.
2.2. Директен тест. Както беше споменато по-горе, в анкетата, с която
се изследват обществените нагласи към съвременния български книжовен
език, чрез един от въпросите се проверява мнението на респондентите относно това доколко ги затруднява всяка една от изследваните девет норми.
Зададеният въпрос е дихотомен, с избираем отговор (анкетираните трябва
да посочат за всяко от деветте правила една от двете възможности: дали то
е от правилата, които най-често ги затрудняват при писане, или пък от
онези правила, които не ги затрудняват особено) и представлява качествен
признак резултат. За по-лесно ориентиране на респондентите към названието на правилото в скоби е добавен и пример, който го онагледява и в поголяма степен обективизира очаквания от анкетираните отговор: „напр. защо е правилно Българска академия на науките само с една главна буква в
началото“ (Графика 2.).
Въпрос 16. Кои правила Ви затрудняват най-често при писане и кои не Ви
затрудняват особено?
(Моля, ползвайте ШОУ-КАРТА 1. Изисква се отговор на всеки ред.)
1. Най-често ме затрудняват
2. Не ме затрудняват особено

 

 

1. Правилото за писане на главни и малки букви в
съставни собствени имена (напр. защо е правилно
Българска академия на науките само с една главна
буква в началото)
2.
Графика 2.

При зададения директен въпрос дали респондентите се затрудняват в
прилагането на това правило с два варианта за възможен отговор: 1) „Найчесто ме затрудняват“ и 2) „Не ме затрудняват особено“, резултатите показват, че според собствената си оценка 73.5% не се затрудняват при прилагането на правилото. Данните сочат, че това е една от най-високите
стойности сред изследваните граматични норми – заедно с тези на правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение си/свой, което
показва същите стойности (по-подробно за това правило вж. Кунева 2019),
и на правилото за употребата на кого-формите, за която 73.2% от респондентите заявяват, че не ги затруднява особено (по-подробно за това правило вж. тук, частта „Норма за употреба на кого-формите“ (Р. Станчева,
Л. Микова). 26.5% от анкетираните са отговорили, че най-често се затруд334
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няват при прилагането на коментираното правило за главни и малки букви
в ССИ.
Важно е също така да се отбележи, че според дела на респондентите,
избрали отговора „Не ме затруднява особено“, правилото за употреба на
главна и малка буква при ССИ спада към водещата група на четирите измежду деветте проучвани правила, получили над 70% от този отговор (останалите правила в групата са правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение свой/си (73.5%), за употребата на местоименните
форми кого, когото, някого, никого (73.2%) и правилото за съгласуване
при учтивата форма (Вие сте поканили, но Вие сте поканен) (70.6%)
(Алексова/Aleksova 2018)2.

Графика 3. Самооценка на анкетираните в % за затрудненията
по отношение на деветте изследвани норми

Както се вижда от обобщаващата данните за деветте изследвани правила Графика 3., правилото за употреба на главни и малки букви при съставни собствени имена заема едното от двете първи места по брой отговори „Не ме затруднява особено“. Следователно според самооценката на
носителите на езика това е едно от правилата, които най-малко ги затруднява, заедно с правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение си/свой. Погледнато в брой анкетирани, 735 от 1000 участници в
анкетата са посочили, че правилото за употреба на главни и малки букви
при ССИ не ги затруднява особено и само 265 души от анкетираните са
отговорили, че правилото най-често ги затруднява.
По-нататък ще проследим статистически значимите връзки и социално-демографските характеристики на респондентите според силата на
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връзката с тяхната самооценка за владеенето на правилото за употреба на
главни и малки букви при ССИ (според това доколко правилото затруднява или не затруднява респондентите).
От получените данни за самооценката по отношение на правилото за
употреба на главни и малки букви при ССИ се забелязват следните зависимости: при изследваното правило се отчита силна степен на връзката
между образованието на респондентите и самооценката им относно затрудненията при прилагането на правилото. Това дава основание да се
предположи, че ключово за усвояването на правилото е целенасоченото
училищно обучение в писмените книжовни норми, което е основен акцент
в езиковата политика на българското образование – на първо място. Освен
това е явен и резултатът от стремежа и усилията към по-нататъшно повишаване на образованието, както и необходимостта от създаването на текстове при последователно спазване на граматичните норми при хората с високо образование.
Заслужава да се обърне внимание и на независимата променлива жизнен стандарт, която показва също силна връзка със самооценката за владеенето на правилото. Факт е, че материалният статус и образованието
са взаимно обусловени.
Образованието на родителите също показва силна връзка с изследвания признак резултат (степен на трудност на правилото). При останалите 3
независими променливи – етническа принадлежност, трудова активност и местоживеене, връзката е умерена.

Графика 4. Относителни дялове в % на респондентите по отношение
на изпитване на затруднения с правилото за употреба на главни
и малки букви в ССИ според образованието
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Графика 4. показва наличието на правопропорционална връзка: намаляване на процента на респондентите, изпитващи затруднения с разглежданото правило според самооценката им с повишаване на степента на тяхното образование. С 50 и повече от 50% затрудняващи се при правилото за
писане на главни и малки букви в ССИ са групите на респондентите с основно и по-ниско от основно образование. Данните в проценти безусловно
потвърждават предварителните очаквания, че образованието е основен
фактор за владеенето на книжовните норми.
Най-слаба спрямо оценките за степента на затрудняване по отношение
на правилото е връзката с местоживеенето. При правилото за писане на
малки и главни букви в съставни собствени имена възрастта не е в статистически значима връзка с оценките за степента на затрудняване.

Графика 5. Относителни дялове в % на респондентите по отношение
на затрудненията им с правилото за употреба на главни и малки букви
в ССИ според жизнения стандарт

Както беше посочено по-горе, жизненият стандарт показва силна свързаност със самооценката за владеенето на правилото. Данните на Графика
5., представящи собствената оценка на анкетираните относно затрудненията при правилото за употреба на главни и малки букви в ССИ, дават
възможност да се оформят три групи респонденти според признака фактор
жизнен стандарт: първа, ясно обособена група – живеещите богато,
живеещите без лишения и с известни лишения с под 30% затрудняващи се
във всяка от групите; втора група с малко над 50% затрудняващи се при
правилото – на самоопределилите се като живеещи с големи лишения;
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трета група – на самоопределилите се като живеещи в мизерия, при които
100% отговарят, че правилото ги затруднява. Най-малко затруднения при
правилото има групата на определилите са като живеещи без лишения –
това са 87.6% от анкетираните. Разпределението на отговорите по
признака жизнен стандарт показва правопропорционална връзка при
четири от петте групи респонденти според материалното им положение.
Изключение прави само групата на самоопределилите се като живеещи
богато – при тях делът на отговорилите, че правилото за писане на главни
и малки букви в ССИ най-често ги затруднява, е по-голям от този при
самоопределилите се като живеещи без лишения.
Разпределението на отговорите според трудовата активност е показано
на Графика 6.

Графика. 6. Относителни дялове в % на респондентите по отношение на
изпитване на затруднения с правилото за употреба на главни и малки букви в
ССИ според трудовата активност

Влиянието на процеса на обучение върху познаването на писмените
книжовни норми проличава и в съотношението между относителните дялове на респондентите в нивата на фактора трудова активност – най-голям е процентът на тези, които не се затрудняват при правилото за писане
на главни и малки букви в ССИ, сред учещите – 8.9%, т.е. само 16.1% от
тази група са отговорили, че правилото ги затруднява. Следва ги групата
на работещите на пълна заетост с 29% затрудняващи се. Затрудненията нарастват при пенсионерите, домакините и работещите на непълна заетост,
като двете последни групи заемат междинно положение сред работещите и
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безработните. Интересни резултати показва групата на пенсионерите, при
които не влияят фактори като професионални или образователни изисквания – те се затрудняват малко повече (31.1%) от работещите на пълна заетост (29%), но по-малко от работещите на частична заетост (41.5%), както
и от домакините (40%). Най-многобройната категория на често затрудняващи се при разглежданото правило е тази на безработните – 51.3%.
Логично е да се очаква, че работещите и учещите ще боравят най-добре с правилата на книжовния език предвид факта, че трудовата активност
и професионалната реализация в повечето случаи налагат императив върху владеенето на писмените книжовни норми, както и върху прилагането
на правилата при създаване на различни текстове в трудовата и образователната дейност. Резултатите от обсъжданото тук проучване като цяло
потвърждават това предположение.

Графика 7. Относителни дялове в % на респондентите по отношение
на изпитване на затруднения с правилото за употреба на главни и
малки букви в ССИ според местоживеенето

От Графика 7. става ясно, че сред живеещите в град – областен център
– процентът на избралите, че правилото за употреба на главни и малки
букви в ССИ не ги затруднява особено, е най-висок (83.1%). С малко помалък процент ги следват живеещите в столицата (76.9%), в град – необластен център – (73.5%), а най-ниският процент е на живеещите на село
(59%), които най-често се затрудняват при правилото. Данните показват,
че най-малко затруднения при изследваното правило срещат живеещите в
градове, които са областни центрове, но с много малка разлика спрямо
живеещите в София – само 6.9%.
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Като цяло разпределението по групи според дела на отговорите при
отделните социални фактори образование, жизнен стандарт, трудова
активност и местоживеене показват, че затрудненията при правилото за
употреба на главни и малки букви в ССИ намаляват с нарастването на
образованието, на жизнения стандарт, на трудовата и образователната
активност и с живеенето в голям град.
Резултатите от проучването на самооценката за владеенето на
правилото за употреба на главни и малки букви в ССИ потвърждават
предварителната хипотеза на изследователския екип на проекта, че найзначимо въздействие върху езиковите нагласи и самооценки се очаква да
оказва демографската характеристика образование.
3. Съпоставка на саомооценката на респондентите с действителното
им езиково поведение във връзка с правилото за употреба на главни и
малки букви в ССИ
Следващата цел на изследването е да се установи чрез извлечената емпирична информация дали съществува връзка между субективната самооценка за владеенето на нормата от пълнолетните българи (свързана с когнитивния компонент на нагласата) – декларирането от страна на респондента, че конкретното правило не го затруднява, и неговото действително
езиково поведение във връзка със същото правило (свързано с конативния
компонент на нагласата) – дали и до каква степен спазва наистина правилото, обект на самооценка.
За целта ще съпоставим отговорите на представения по-горе въпрос
16.8. от анкетата с резултатите от краткия писмен тест, за да се провери в
каква степен заявеното мнение (самооценката) на анкетираните съвпада с
действителното езиково поведение – дали респондентите обективно преценяват доколко ги затруднява правилото за употреба на главни и малки
букви в ССИ, или има разминаване между самооценката и действителното
владеене на правилото. Така извличането на емпирична информация едновременно от двата източника ще позволи да се опише степента на проява
на антиномията заявено мнение – действително езиково поведение, формулирана в теорията на книжовните езици от Ф. Данеш (Daneš 1986), и да
се очертае йерархията на социално-демографските фактори, които са значими за подхода на кодификацията спрямо разглежданата норма.
3.1. Резултати от теста
С цел да се проследи обективно връзката между нагласите и действителното езиково поведение на респондентите е използван кратък тест, обособен като отделна част на въпросника, който се попълва писмено само по
желание. Важно е да се обърне внимание на формулировката в инструкцията към теста, която изисква от анкетираните да запишат подходящата, а
не правилната според тях форма, с което се цели установяването на „автоматизираното“, а не на преднамереното спазване на нормата в динамика3.
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Изречението, от което участниците избират отговори и чрез което се
прави проверка на реалното владеене на изследваната норма, е следното:
Уважаема госпожо, не сте ли _________ (разбрал), че тази държава е част от ЕС
(изпишете разгърнато наименованието) _________________________________?

Най-напред трябва да се подчертае, че проверяваната позиция е една от
деветте позиции в свързания текст (останалите позиции засягат други
граматични правила), а в първата част на същото изречение се проверява
друга норма – правилото за съгласуване в рамките на учтивата форма.
Съставното собствено име Европейски съюз, представено в теста чрез
съкращението ЕС, е с висока степен на популярност. По отношение на
действителното езиково поведение отговорите се разпределят в четири
групи: верни, частично верни (когато правилото е приложено вярно, но са
допуснати други грешки), грешни и липса на отговор. Отчита се, че
респондентите, избрали варианта Европейски съюз, са дали верен отговор,
а респондентите, избрали вариант с две главни букви, са дали грешен
отговор. Като частично верни се примат нечленуваните варианти на съставното собствено име – тази държава е част от Европейски съюз, употребата на името с пълен член тази държава е част от Европейският
съюз или такива неправилни варианти, които показват нарушаване на
други правила с граматичен или правописен характер при наличие на
спазени правила за употреба на главни и малки букви при ССИ.
При пряката проверка за владеене на правилото чрез теста са
установени следните резултати, представени в таблица:
Резултати от теста за правилото за употреба на главни и малки букви
при ССИ
Употреба на главни букви

Вярно

52.0%

Частично вярно

25.0%

Грешно

13.3%

Без отговор
Общо

9.7%
100.0%

При директната проверка на знанията на респондентите за правилото
за употреба на главни и малки букви при ССИ в теста във втората част на
анкетата резултатите от верните отговори отчитат стойност 52%, частично
верните – 25%, грешните – 13.3%, а 9.7% от респондентите не са дали
отговор (т.е. позицията в теста не е попълнена). Следователно 520 души са
попълнили подходящия според тях, но и правилния според кодификацията
вариант Европейския съюз.
Значителен и следователно непренебрежим обаче е делът на частично
верните отговори – 25% (250 души). При обединяване на частично верните
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с напълно верните отговори се оказва, че общо 77% (750 души) са отговорили вярно по отношение на правилото за употреба на главни и малки букви при ССИ – първата съставка с главна, а втората – с малка буква. Само
13.3% (133 души) от попълнилите теста са дали грешен отговор, като са
изписали главна буква и при втората съставка съюз. Би могло да се предположи, че при непопълнена позиция респондентът като цяло се затруднява с правилото за употреба на главни и малки букви при ССИ. Ако се
обединят стойностите на непопълнените позиции и на грешните отговори,
ще получим общо 23%, за които може да се твърди, че изпитват затруднения с разглежданото правило.
За да потърсим мястото на правилото за употреба на главни и малки
букви при ССИ сред другите проучвани в рамките на проекта правила, ще
разгледаме Графика 8., на която са показани резултатите от теста за всяка
от деветте норми (подредбата е по най-голям брой верни отговори от долу
нагоре).

Графика 8. Общо разпределение в % на резултатите от теста при всяка
от деветте изследвани норми

Данните от графиката дават представа за разликата в мястото на правилото за употреба на главни и малки букви при ССИ спрямо другите правила при самооценката за владеенето му, където, както беше показано, то
заема водеща позиция (едно от двете първи места) (вж. Графика 3.), и при
реалното владеене на правилото, установено чрез теста. Като се вземат
предвид и частично верните отговори при всички норми, правилото заема
четвърто място по верни отговори (77%) сред останалите изследвани
правила – за употреба на бройна форма (86%), правилото за писането на -м
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и -ме в 1. л. мн.ч. сег. вр. на глаголите (85.1%) и правилото за възвратно
притежателно местоимение (82.5%). Ако се вземат предвид само верните
(без частично верните) отговори, разгледаното правило заема едва шесто
място (52%). Според дела на грешните отговори (13.3%) правилото се нарежда на четвърто място след останалите правила.
Правилото за писане на главни и малки букви при ССИ е една от двете
норми без изход в устната реч сред деветте правила, които са избрани за
обект на проучване в рамките на проекта. Другата норма от графичен порядък е употребата на пълен и кратък член при формите от мъжки род в
ед.ч. Тези две норми са валидни единствено за писмените текстове. Въз
основа на този факт Р. Станчева ги извежда в отделна група по признака
норми без/със изход в устната книжовна реч, според който изследваното
множество от норми се разпределя в две подмножества, и предлага предварителната хипотеза, че при нормите с изход в устната книжовна реч ще
се наблюдават отклонения в по-висока степен (вж. тук Станчева – 3. глава). Основанията за подобно групиране в известна степен са основателни,
доколкото, както се вижда от Графика 8., двете правила споделят близък
процент верни отговори от теста, от една страна, и заемат средищно място
по верни отговори сред правилата с добро и недобро владеене, от друга.
Данните от разпределението на верните отговори по признаците пол,
възраст и образование (вж. Графика 9.) показват, че малко по-голям процент от жените са дали верен отговор спрямо мъжете като цяло. Разликата
по степен на образование обаче, както се вижда от Графика 9., е твърде съществена.
Разпределение на верните отговори по признаците
пол, възраст и образование
Отговори:
Общо:
Пол
Възраст

Образование

Мъж
Жена
18 до 29
30 до 39
40 до 49
50 до 59
над 59
Висше
Средно
Основно
По-ниско от
основното

Вярно
52.0%
47.6%
55.5%
46.5%
55.0%
53.8%
52.4%
51.3%
66.7%
49.3%
39.5%
23.8%

Частично вярно
25.0%
25.5%
24.6%
29.7%
20.5%
25.4%
25.9%
24.9%
20.1%
27.3%
27.9%
14.3%

Общо вярно
77.0%
73.1%
80.1%
76.2%
75.5%
79.2%
78.3%
76.2%
86.8%
76.6%
67.4%
38.1%

Графика 9.
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Според този фактор малко над една трета (38.1%) от респондентите с
по-ниско от основно или без образование са в състояние да дадат верен отговор в сравнение с високите резултати при групите с по-висока степен на
образование,като водеща,естествено,е групата с висше образование (86.8%).
От таблицата се вижда още, че е налице разлика в дела на далите верен
отговор и при отделните възрастови групи. Най-много правилни отговори
е дала възрастовата група от 40 до 49 г. – 79.2%, следващите групи според
дела на верните отговори са тези от 50 до 59 г. – 78.3%, групите, заемащи
двата полюса на възрастовата скала: най-младите респонденти – от 18 до
29 години и най-възрастните – над 59 г. дават еднакви стойности – 76.2%.
Най-малък дял правилни отговори има групата от 30 до 39 г. – 75.5%. Това
обстоятелство може да се обясни хипотетично с факта, че най-младите (от
18 до 39 г.) са в най-голяма степен повлияни от чуждоезиковата (английската) правописна норма, според която всички части на ССИ се пишат с
главни букви, а най-възрастните вече са трудово и образователно неактивни и императивът за спазване на книжовните норми при тях естествено
намалява. Потвърждава се освен това разбирането, че динамиката на книжовната норма е най-ярко изразена сред представителите на най-младото
поколение. Особено внимание във връзка с кодификацията заслужава обстоятелството, че като се изключи групата с основно и по-ниско от основното образование, нито една от останалите групи по пол, възраст и образование не показва резултати с верни отговори под 70%.
3.2. Съпоставка на данните от самооценката и резултатите от теста
За да разберем какво е съотношението между самооценката и реалното
езиково поведение при прилагане на правилото за употреба главни букви в
ССИ, тук ще повторим, че 73.5% от анкетираните дават отговор, според
който то не ги затруднява особено. С това правилото се нарежда на едно
от първите места по липса на затруднения, както и на едно от двете първи
места по най-малък брой отговори „Най-често ме затруднява“, т.е. 735 души са посочили, че това правило не ги затруднява особено, а 265 души са
отговорили, че то най-често ги затруднява (срв. Графика 3.). На теста за
проверка на правилото обаче малко повече – 77.0% от анкетираните, т.е.
770 души, дават верен отговор – написали са първата съставка на съставното собствено име Европейски съюз с главна буква, а втората – с малка
буква. 133 души са отговорили грешно, а 97 от анкетираните не са отговорили, тоест за общо 230 души може да се твърди, че са се затруднили при
прилагането на правилото. Следователно при съпоставката на действителното езиково поведение на анкетираните с тяхната самооценка за владеене
на правилото се оказва, че като цяло има леко занижаване на самооценката. При съотнасяне на отговорите, че правилото най-често затруднява, с
отрицателните резултати от теста (грешни отговори и липса на отговори)
самооценката също е леко занижена и е в по-силна степен занижена, когато е отнесена само с грешните отговори: 265 срещу 133 души.
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При по-нататъшния анализ по групи на отговорите може да се установи, че от 265 души, отговорили на въпрос 16.8., че най-често ги затруднява това правило, 169 души (63.8% от анкетираните) все пак не са се затруднили с него и са дали верен или частично верен отговор, следователно
са занижили своята самооценка. Докато от 735 души, заявили, че правилото не ги затруднява особено, 134 души (18.2% от анкетираните) са се
затруднили на теста (отговорили са грешно или въобще не са отговорили)
и при тях наблюдава завишаване на самооценката, която се оказва нереалистична. Така се потвърждава предварителната хипотеза от теоретичния
модел на изследването, че са налице очаквания за съществуването на конфликт между заявеното мнение във връзка с владеенето на граматичните
правила, които са обект на изследването, и действителното езиково поведение на респондентите.
Възможна причина за разминаването между заявеното мнение (самооценката) и действителното езиково поведение (отговорите на теста) при
изследваната тук норма за писане на ССИ може да се търси в различния
състав на посоченото във въпрос 16.8. съставно собствено име Българска
академия на науките – с три съставки, и името, използвано за проверка в
теста: Европейски съюз – с две съставки.
Като цяло причините за конкуренцията между главните и малките букви при втората и следващата съставка на ССИ са от различен характер и
при писането на тези наименования действат различни фактори. Една от
причините несъмнено е развоят на самия език, в който възникват нови и
все по-усложнени по тип названия, като се увеличава и техният брой. При
това в езика се появяват нови по семантика или структура типове номинации. Тези фактори увеличават нестабилността при употребата на главна и
малка буква при ССИ (и не само при тях) в узуса. Контактът на българския
език с други езици създава условия за влияние на чужди правописни норми и правила върху употребата на главни и малки букви (предимно английска) и така главни букви постепенно започват да се пишат при такива
названия, при които преди се е пишела малка буква, напр. Българско Национално Радио, Министерство на Външните Работи и под. Влияние при
употребата на главни букви оказват и установените съкращения на имената на различни обекти: БНБ, ЗДДФЛ, НБУ, ЕС, УНСС и под. Влияние
оказва и по-старата правописна традиция.
Престижът на главните букви, т.е. тяхната прагматична и стилистична
функция при отбелязване на висок статус на назовавания обект, имащо в
основата си оценъчен характер, също е много силен фактор за стесняването на употребата на малките букви в ССИ. Малките букви биха могли да
се възприемат като понижаващи статута на назовавания обект. Това съчетание от графична форма и прагматична функция е израз на комуникативните намерения на автора на текста, а върху практиката, от друга страна,
влияе и езиковата мода.
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От причините за грешките не може да се изключи непознаването на
кодификацията или неспособността да се осмисли дадената проблематика
още по време на училищното обучение. Не бива да се пренебрегва и
възможността употребата на главни букви при вторите и следващи
нарицателни съставки на ССИ да се дължи на факта, че пишещите
понякога не придават особено значение на спазването на правилата и дори
не обръщат внимание на различните начини на графично оформяне на
едни и същи имена.
4. Заключение
1. Ако трябва да се потърсят причините, залегнали в основата на неспазването на правилата за писане на главни букви в ССИ, в историята на
кодификацията, необходимо е да посочим, че въпреки промените в метаезика на отделните правописни речници и във формулировките и композицията на текстовете, действието на правилото се поддържа без промяна от
Правописната реформа (1945) до днес, като се запазват общо взето основните принципи за морфологична употреба на главни букви чрез двудялбата съществителни собствени / съществителни нарицателни имена в
рамките на съставното собствено име и за думите като първи или като
втори и следващи негови съставки.
2. Постепенно във времето се разширява обхватът на кодификацията
спрямо употребата на главни букви в различни конкретни случаи в рамките на ССИ. Кодификацията на нормата за писане на главни и малки букви при ССИ във всички правописни речници от 1945 г. насам е абсолютно
последователна по отношение на недопускане на дублетност в нито един
от случаите.
3. С основание може да се твърди, че действащата кодификация предлага адекватно и системно описание на принципите за писане на главни
букви в ССИ – при първата дума и при влизащите в състава им други собствени имена, без да се оставя свободен избор, което осигурява стабилност
на нормата, макар правописните речници да не могат да предложат пълно
описание на всички възможни проблемни случаи и количеството примери
в тях да е ограничено. Затова не може да се предполага, че състоянието на
кодификацията е причина за колебанията в нормата и че това създава основания за промяна в правилото.
4. Макар в практиката да се наблюдават грешки и непоследователности, за посоката на кодификаторските решения е важно обстоятелството, че
групата на образованите, която всъщност формира ядрото на социалната
база на книжовния език и е представителна за неговата употреба (Томов
2019), демонстрира добро владеене на правилото въпреки лекото разминаване със самооценката. Към тази социална база спада и групата на трудово
активните. Такава е обективната оценка от извършеното изследване, чиято
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крайна цел е установяването на владеенето на правилото. А тази оценка не
дава основания за промяна в кодификацията, като се има предвид освен
това и необходимостта от допълнителни изследвания върху нарушенията
на нормата специално при собствени имена от разглеждания тип в съвременната писмена практика по отношение на структурата им, на употребата
им в различни видове текст, както и на мястото им в текста.
5. Ако се върнем отново към обособяването на нормите по признака
норми без/със изход в устната книжовна реч, направено от Р. Станчева,
налага се изводът, че относно нормата за употреба на главни и малки букви в ССИ като чисто графична норма е осигурена добра степен на обхват
на кодификацията, ясно и непротиворечиво формулирани правила, а като
ключов фактор за намаляване на колебанията всъщност може да се приеме
третата от обособените от Р. Станчева характеристики на кодификацията –
степента на нейната разпространеност сред езиковите носители (процесът на имплементация или внедряване), т.е. осигуряване на „среда, която
да позволява достъпност до правилата за носителите на езика“. Тук особено важна роля има, разбира се, обучението по български език, което
трябва да култивира положителни нагласи към книжовноезиковите норми
и убеденост в ползата от спазването на действащите нормативни правила.
NOTES / БЕЛЕЖКИ
1

Началната обработка на емпиричните данни във връзка с установяването на
статитстическата значимост между отговорите на респондентите (т.е. признаците
резултати) и демографските им характеристики (т.е. признаците фактори) е
направена от гл. ас. д-р Ивайло Янков и гл. ас. д-р Борис Гюров от ИИИ на БАН,
които са членове на научния екип по проекта. Силата на статистически значимата
връзка между съответната социално-демографска характеристика и съответния
отговор на анкетираните се измерва чрез коефициента на Крамер (K), който винаги има стойности между 0 и 1. Тук се прилага следната скала за сила на връзките: K ≤ 0,150 – слаба (незначителна), 0,151 ≤ K ≤ 0,200 – средна, 0,201 ≤ K ≤ 0,250
– умерена, 0,251 ≤ K ≤ 0,300 – умерено силна, 0,301 ≤ K ≤ 0,350 – силна, 0,351 ≤ K
≤ 0,400 – много силна, K ≤ 0,400 – изключително силна.
2
Под 50% отговори „Не ме затруднява особено“ получава единствено правилото за употреба на деепричастието – 46,9%, и само при това правило преобладава
отговора „Най-често ме затруднява“.
3

Значим за цялостното изследване е фактът, че от общо 1000 анкетирани 959
са изявили спонтанно желание да попълнят тестовата част, което е индиректно
свидетелство за интереса на им към проблемите на езика.
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ИЗВОДИ

Колективната монография Езикови нагласи, езиково поведение и кодификацията на книжовните норми днес представя обстоен анализ на резултатите от редица по-общи и частни въпроси в национално представителна анкета за изследване на оценките и нагласите на пълнолетни носители на българския език към различни характеристики на днешния книжовен
език.
Нагласите и езиковото поведение към девет кодифицирани граматични
норми в динамика се проучват специално предвид необходимостта от
спазването на принципа за перспективност на кодификацията, който
осигурява двете основни структурни характеристики на книжовния език:
гъвкава стабилност и интелектуализация, постулирани в теорията на
книжовните езици, с оглед постигането на ефективна комуникация.
Важно достойнство на монографията е изследването на социално-демографската детерминираност на мненията на анкетираните за ролята на
книжовния език днес, на оценките за състоянието и качествата на действащата кодификация. По този начин за пръв път в българското езикознание кодификацията вижда книжовния език през очите на обикновения носител на езика, който е задължен да познава и прилага писмените
книжовни норми в официалното общуване. Установяването на демографските характеристики на респондентите, които показват свързаност с мнението и с езиковото им поведение, е от особена важност за вземане на обосновани решения при кодификацията.
Социално-демографските характеристики на анкетираните в изследването се разглеждат като признаци фактори (независими променливи), а
отговорите им – като признаци резултати (зависими променливи), повлияни от признаците фактори. Въздействието на демографските фактори,
при които е налице статистически значима връзка с отговорите на респондентите, се анализират в низходящ ред, определян от стойностите на коефициента на Крамер, т.е. разглеждат се според силата на връзката.
Въз основа на посочените теоретични и методологически предпоставки на изследването могат да се направят редица по-общи и конкретни
изводи.
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Първата част на изследването представя задълбочен анализ, насочен
към изясняването на: а) представеността на символните функции на днешния книжовен български език; б) степента на задължителност на съвременната кодификация и в) качествата ѝ в съдържателен и технически план.
1. Изводи за функциите на днешния български книжовен език
1.1.Анализът на емпиричните данни с инструментариума на социологическата анкета от позициите на теорията за книжовните езици в частта
ѝ за кодификацията дава основание да се заключи, че в днешната българска езикова общност отчетливо преобладават положителните нагласи
към писмения книжовен български език. Езиковите нагласи: инструментална, лоялност, осъзнаване на книжовната норма, гордост, са представени в максимална степен (споделят ги над 90% от представителите на
езиковата общност).
1.2. Разбирането за езиковите нагласи като индикатор за представеността на функциите на книжовния език – инструментална (комуникативна) и символна (в различните ѝ прояви), положено в основата на теоретичната рамка на изследването – позволява да се направи изводът, че е налице
висока консистентност между инструменталната и символната функция на книжовния български език (в четирите ѝ разновидности: обединяваща, разграничаваща, референтна и престижна).
1.3. Важен извод при изследването на функциите на днешния български книжовен език е, че нагласата езикова лоялност се проявява повече
при разграничаващата, а не толкова при обединяващата му функция.
Разграничаващата функция на стандарта е най-силно изразена измежду
останалите разновидности на символната функция, а обединяващата –
най-слабо. Това дава основание да се заключи, че днес писменият книжовен български език се възприема повече като разграничителен маркер –
както в национален (спрямо общностите с друг етнически език като официален), така и в социален план (вътре в рамките на българската езикова
общност).
1.4. Мнението на респондентите във връзка с ролята на книжовния
език в днешното българско общество е най-силно обусловено от два демографски фактора – жизнен стандарт и образование. Положителните нагласи във връзка с всички символни функции на езика бележат рязък спад с
падането на жизнения стандарт и на образованието на респондентите.
Сравнението на двете категории респонденти в дъното при всеки един от
двата признака фактори (самоопределили се като живеещи в мизерия и
хора с по-ниско от основното образование) показва, че сред живеещите в
мизерия положителната нагласи при отделните прояви на символната
функция на българския книжовен език е в пъти по-слабо представена,
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отколкото сред хората с по-ниско от основното образование, което дава
основание да заключим, че мизерията е най-отчуждаващият фактор в рамката на езиковата общност – много повече, отколкото ниското образование.
Обратно, ако сравним категориите респонденти във високия сегмент
на образователната скала и при материалното благосъстояние, ще видим,
че положителните езикови нагласи във връзка със символните функции на
книжовния език са най-силно изразени при тях.
1.5. Разбирането за кодификацията като основно средство за утвърждаването и поддържането на символните функции на книжовния език дава
възможност чрез измерването на нагласите да се диагностицира състоянието на кодификацията. Въз основа на анализа на отговорите на Въпрос
2. и Въпрос 21.1. може да се заключи, че съвременната кодификация действа в посока на поддържането и задълбочаването на всички символни
функции на книжовния език, като най-отчетливо е въздействието ѝ върху
носителите на езика при две от тях – разграничаващата и еталонната.
2. Изводи във връзка със състоянието на днешната кодификация
според мнението на анкетираните
2.1. Изследването на отговорите на кръг от въпроси в анкетата, свързано с установяването на степента на задължителност на писмените книжовни норми, дава основание за извода, че в представите на българската
езикова общност днешният книжовен език се отличава с висока степен на
задължителност на кодифицираните норми.
Анкетираните отдават важно значение на познаването на писмените
книжовни норми, сравнително рядко обаче си позволяват да коригират
писмената практика да другите. Това наблюдение дава основание да се
обособи опозицията висока самовзискателност – сравнително висока степен на търпимост към чуждите грешки, валидна по отношение на спазването на писмените правила на българския книжовен език.
Анализът на отговорите на участниците в анкетата е основание за заключението, че в работната среда господства стандартът, а задължителността му при служебните отношения е най-категорично изразена в средите на
хората с висше образование (при признака фактор образование) и в групата на най-младите респонденти (при признака фактор възраст).
Сравнението на отговорите на т.нар. Z поколение на три от въпросите в
анкетата дава основание за извода, че това поколение е с двойствено графично поведение, поради което осъзнава по-отчетливо сферите, в които е
задължителен писменият стандарт. При официално писмено общуване в
работна среда то прилага нормите на писмения стандарт, а в неофициалното си писмено общуване (чатове и социални мрежи при лично общуване) е
с по-либерално поведение и съзнателно или не нарушава норми на стан353
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дарта. В останалите възрастови групи преобладава мнението, че граматичните правила са задължителни без оглед на ситуацията на общуване.
Двете основни характеристики на писмената книжовна реч (документалност и кодифицираност) са в основата на преобладаващото в езиковата
общност мнение, че устната реч трябва да се съобразява с писмената, а не
обратно. Този широко разпространен възглед влиза в конфликт с научната
представа за езика и изисква балансиран подход при преразглеждането на
кодифицираните норми, свързани с влиянието на устната реч върху писмената.
Мнението на анкетираните по отношение на официалния графичен код
– кирилицата, дава основяние за извода, че кирилицата е с господстваща
позиция в българското графично пространство. Анкетираните допускат
силно ограничено заместване на кирилицата с други графични системи и
елементи от тях (само в рамките на неформалното общуване – основно в
чатовете). Категорично изразеното позитивно отношение към официалния
графичен код е отражение на високата степен на представеност на три езикови нагласи – езикова лоялност (в емоционалния и прагматичния ѝ аспект), осъзнаване на нормата и желание за участие.
Тези резултати ни дават основание да направим изводи за обхвата на
днешната кодификация. Налице е определено позитивно отношение на
българската езикова общност към писмената книжовна норма. То намира
израз в представеността най-вече на две езикови нагласи – осъзнаване на
нормата и гордост.
Мнението на респондентите за задължителността на книжовния език в
днешното българско общество е най-силно обусловено от два демографски фактора: образование и жизнен стандарт.
Най-пасивни в мнението си по отношение на степента на задължителност на книжовните норми се оказват самоопределилите се като живеещи
в мизерия, които най-често избират отговора „Не мога да преценя“, когато
трябва да изразят отношение към степента на задължителност на книжовните норми в различни сегменти на публичното общуване. От избора на
този отговор може да се заключи, че тази категория респонденти слабо
общува с държавните и други официални институции, не общува изобщо
онлайн с тях, не познава художествената литература, общува онлайн рядко
или почти никак. Всичко това означава, че живеещите в мизерия са наймаргинализирани, най-отчуждени и безразлични към книжовния език
днес.
Отчитането на високата степен на задължителност на действащите в
момента писмени правила у носителите на езика като цяло изисква много
внимателен подход при вземане на решения по отношение на иновациите
в граматичната норма. Всеки един случай трябва да се оценява системно –
по отношение на други граматични норми, при които е налице разколебаване в устната реч, за да се открие има ли и каква е връзката между тях,
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тъй като вземането на кодификаторско решение за една норма може отчетливо да повлияе върху състоянието на друга норма.
Наред с това обаче е важно да се отчитат и езиковите нагласи към явленията в динамика. От особена важност е анализът на нагласите на определени демографски групи, които според резултатите от изследването
имат активно отношение към въпросите на книжовния български език.
Към тях спадат групите на високообразованите, на учещите, на работещите на пълна заетост, на респондентите на възраст между 18 – 29 г. и
30 – 39 г.
От ключово значение за кодификацията е установяването при анализа
на две конфликтни гледни точки, преобладаващи в мненията на респондентите като цяло. От една страна, те са против държавната регулация в
езиковата сфера, а от друга, изтъкват необходимостта от стриктно придържане към кодифицираните граматични правила и в устната реч. Такива
мнения са достатъчно показателни за комплексността на проблематиката,
свързана с кодификаторската практика, както и за необходимостта от проучването на езиковите нагласи във връзка с преразглеждането на действащата кодификация в пунктовете, където е налице динамика на граматичните норми.
2.2. Изследването на отговорите на въпросите в анкетата, свързани с
мненията на анкетираните за качествата на сегашната кодификация,
дават основания за следните изводи.
Като цяло преобладава мнението, че сега действащата кодификация не
създава впечатление, че книжовният ни език е прекалено сложен.
Анализът на данните води до заключението, че мненията на респондентите за „сложността“ на книжовния език са най-силно обусловени от
четири демографски фактора: жизнен стандарт, образование, етнос и
трудова активност. Застъпването на мнението за промени в посока на
„опростяване“, т.е. демократизиране на книжовния ни език, е израз на
стремежа у някои категории анкетирани владеенето книжовноезиковите
правила да не бъде привилегия единствено на висшистите, защото са високообразовани, нито пък само на българите, които са облагодетелствани
по рождение, доколкото писменият кодифициран език е форма на родния
им език.
С оглед на перспективите пред кодификацията е важно да се има предвид и че над 1/3 от най-младите анкетирани (т.е. повече, отколкото в останалите възрастови групи) изразяват мнение за промяна на днешните книжовни норми, окачествявайки ги като сложни.
Това означава, че пред съвременната кодификация стои въпросът от
преразглеждане на кодификационния комплекс от различни гледни точки
(най-вече във връзка с метаезика на правилата), за да се отговори на заявеното изискване от страна на различни демографски групи, които окачествяват сегашната кодификация като препятствие за спазване на писмените
правила.
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Ясно изразена е позицията на анкетираните като цяло, че по своето
съдържание сегашната кодификация е балансирана и подкрепя унифициращата функция на книжовния език по вертикала (във времето), което
позволява всички поколения да се идентифицират със стандарта и така да
се поддържа нагласата езикова лоялност, без да има възрастови групи,
които да се чувстват отчуждени от него.
Изследването на достъпността на кодификацията като съществена нейна техническа характеристика показва, че основен недостатък на сегашната кодификация според анкетираните най-често е недостъпният ѝ метаезик. Най-критични към него се оказват респондентите с висше образование. Липсата на надеждни източници на кодификацията в интернет е другата основна критика към достъпността на днешната кодификация.
Що се отнася до динамиката на промените в кодифицираната норма,
респондентите окачествяват днешния книжовен език като умерено
консервативен – качество, на което обаче придават повече положителна
стойност, доколкото го възприемат като синоним на стабилност.
В оценките за взаимодействието между писмената и устната книжовна
реч, отчетливо преобладава мнението, че разликата между тях трябва да
бъде намалена, тъй като е предпоставка за разколебаването на писмените
норми в съзнанието на пишещите и причина за неспазването им в писмен
текст.
Сред анкетираните категорично доминира мнението, че постигането на
баланс между писмената и устната книжовна реч може да стане чрез съобразяване на устната реч с писмения език – позиция, която противоречи на
научната представа за езика. Преобладаването на това мнение в езиковата
общност изисква много внимателно прилагане на инструмента на дублетността (при задължително отчитане на езиковите нагласи и на езиковото поведение на носителите на езика в писмен текст при всеки конкретен случай).
Втората част на изследването е съсредоточена върху получаването на
достоверна обратна връзка за самооценката и езиковото поведение на анкетираните по отношение на девет граматични норми в динамика във
връзка с необходимостта от преразглеждането им от кодификацията. От
гледна точка на теорията на кодификацията този анализ е част от втория
оценъчен етап на кодификаторската практика.
Предпоставка за анализа на граматичните норми в динамика е типологизирането им от гледна точка на кодификацията, предвид системния
характер на езика, представен в най-отчетлив вид в граматичната система.
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3. Изводи, свързани с типологизирането на граматичните норми в
динамика
Групирането на отклоненията от граматичните норми има огромно
предимство пред изолираното им разглеждане предвид системността на
граматиката, доколкото преразглеждането на кодификацията в някой от
пунктовете с динамика очаквано може да се отрази върху други пунктове
и по този начин вместо очаквания баланс да се стигне до още по-силно
разколебаване на нормата в друг сегмент на граматичния нормативен
комплекс. В този смисъл предложената типологизация, която се прави за
пръв път, е ключът към системния подход при анализа на отклоненията от
кодифицираната граматична норма.
В основата на категоризацията е бинарният принцип – в случая като
основен за кодификацията се поставя признакът устната реч влияе/не
влияе върху отклоненията. По този признак правилото за писане на главни
и малки букви се отделя от останалите правила. Отклоненията, при които е
налице влияние на устната реч, се разпределят отново в две групи: този
път според признака кодифицираност/ некодифицираност на формите, които се конкурират в употребата. Така се обособяват още две групи норми с
отклонения.
В първата група се конкурират само кодифицирани форми. Тук спадат
нормите: а) за писане на пълен и кратък член, б) за употреба на когоформите, в) за употреба на свой-формите и г) за употреба на деепричастие.
Не е трудно при това да се направи изводът, че от системноезикова гледна
точка всички коментирани в тази група норми са в обхвата на опозицията
подлог – не-подлог.
В групата на нормите с отклонения, при които се наблюдава конкуренция между кодифицирана форма/ некодифициран вариант, влизат: а)
нормата за бройната форма, б) нормата за съгласуване по число при учтивата форма, в) нормата за променливо Я в мн. ч. на миналите деятелни и
миналите страдателни причастия и г) нормата за употреба на окончанието
-м в 1. л. мн. ч. на глаголите от 1. и 2. спрежение. Не е трудно при това да
се направи изводът, че от системноезикова гледна точка всички коментирани в тази група норми са в обхвата на категорията число. Предположенията са, че нормите в тази група ще се спазват във висока степен в писмен текст, тъй като некодифицираните варианти се осъзнават като неправилни от носителите на езика в много по-висока степен.
Предложената схема за разглеждане на нормите с отклонения е умозрителна (построена е върху чисто езикови характеристики на явленията,
имащи отношение към първия (описателен) етап на кодификацията).
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Изводът е, че предложената в третата част типологизацията на нормите
с отклонения е добра база при по-нататъшен анализ на езиковите нагласи
на българите спрямо отклоненията от кодифицираните норми. Тя е важна
и предвид анализа при кодификацията на взаимодействието между устната
реч и писмения книжовен език – дейност, която се отнася към втория
оценъчен етап на кодификацията. Целта на предложената типология е да
даде възможност при анализа на данните за деветте разколебани граматични норми да се отчитат различни критерии, които са релевантни от
гледна точка на състоянието на сегашната кодификация.
Анализите на всяка една от набелязаните за изследване норми до голяма степен потвърдиха предложената типология, което е окуражаващо и
дава основание за по-нататъшното ѝ доразработване и прецизиране.
4. Изводи, свързани със самооценката и езиковото поведение при
нормите с отклонения
Последната част от изследването представя подробен анализ на всяка
от граматичните норми с отклонения във връзка с демографските променливи, които обуславят самооценката и езиковото поведение на участниците в анкетата. Представянето на анализа следва класификацията и реда
на нормите според предложената типология на нормите с отклонения в
третата част.
Анализът се основава на теоретичния модел на изследването (вж.
Станчева/Stancheva 2017) и по-специално върху изведената в теорията
опозиция заявено мнение – действително езиково поведение, която поставя акцент тъкмо върху важността на езиковите нагласи при втория (оценъчния) етап на кодификаторската практика.
Подобно изследване се прави за пръв път в българското езикознание, а
целта му е да се установи налице ли е необходимост (и при кои от изследваните норми) от преразглеждане на сега действащата кодификация във
връзка с оптимизирането на обществената езикова практика със средствата
на книжовния език.
Най-напред са представени нормите с изход в устната реч, обособени в
две групи: норми с отклонения в обхвата на опозицията подлог – не-подлог, след това нормите с отклонения в обхвата на категорията число. Накрая е представена нормата за писане на главни букви в съставни собствени
имена, при която устната реч не е фактор за нарушаването ѝ.
4.1. Норма за писане на пълен и кратък член
За действието на нормата за пълен и кратък член в българския книжовен език могат да се направят следните изводи.
4.1.1. Нормата се йерархизира от носителите на езика като първостепенна по своята важност за днешния български книжовен език. Идентифи358
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цирането на важността на коментираната норма се обвързва с проявата на
нагласата осъзнаване на нормата, която е индикатор за еталонната символна функция на книжовния език.
4.1.2. Съпоставката между самооценката за владеенето на нормата за
писане на пълен и кратък член и езиковото поведение във връзка с прилагането ѝ в писмен текст потвърждава изведената в теорията на кодификацията опозиция между заявено мнение и езиково поведение. Проявата
при тази норма се изразява в завишена самооценка на носителите на езика
по отношение на прилагането ѝ.
4.1.3. Спазването на нормата е детерминирано от определени демографски фактори. Налице е ясно изразена зависимост между спазването на
нормата за пълен и кратък член и признаците фактори образование, образователна и трудова активност и жизнен стандарт. Адекватното прилагане на нормата в съответствие с кодификацията ѝ бележи най-високи
нива в групите на респондентите с висше образование, учещите в момента,
както и на работещите на пълна заетост.
4.1.4. От гледна точка на кодификацията смятаме, че предвид йерархизизирането на нормата за пълен и кратък член като първостепенна по
важност за книжовния нормативен комплекс от езиковата общност е необходимо кодификацията да продължи да поддържа метаезик, който се основава на операционален подход в още по-висока степен. Това ще позволи
прилагането на коментираната норма от все по-широк кръг носители на
книжовния български език.
4.2. Норма за употреба на кого-формите
Анализът на нормата за употреба на кого-формите в днешния български книжовен език дава основания за следните изводи.
4.2.1. Прегледът на нормативните документи (правописните речници и
Академичната граматика) дава основания за извода, че нормата за употреба на кого-формите е сравнително слабо застъпена в тях, което означава,
че тя не е схващана като разколебана във висока степен при разработването на документите на кодификацията.
4.2.2. Налице е динамика на самата кодификация в две посоки. От една
страна, тази динамика се изразява в постепенното извеждане от кодифицираната норма на падежни форми при к-местоименията, загубили функционалността си (кому, комуто, никому, някому, всекиму, всекиго). От
друга страна, наблюдаваната динамика намира проява в стесняване на обхвата на действие на кодифицираната норма (при кодифицираните понастоящем кого-форми) до сферата на писмените книжовни текстове.
4.2.3. Може да се направи извод, че метаезикът на правилото е по-скоро пречка за прилагането му, доколкото изисква от носителите на езика да
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притежават специфични лингвистични познания, т.е. има необходимост от
оптимизиране на метаезика в посока на операционализирането му.
4.2.4. Самооценката на анкетираните за владеенето на коментираното
правило е много висока при всички категории анкетирани, обособени по
различни демографски признаци, което поставя правилото в групата на
„лесните правила“.
4.2.5. Езиковото поведение на респондентите на теста сочи обаче, че
правилото за кого-формите е второто най-трудно за прилагане правило в
писмен текст. Адекватното прилагане на правилото се увеличава с нарастване на образователната степен, трудовата активност и жизнения
стандарт на респондентите.
4.2.6. Съпоставката между самооценка и езиково поведение говори за
силно завишена самооценка на анкетираните във връзка с владеенето на
правилото. Това завишаване може да означава, че кого-формите се осъзнават от носителите на езика като естествени елементи от книжовната норма. Неспазването на правилото в писмения тест говори за разколебана
функционална стойност на кого-формите в граматичната система.
4.2.7. Съпоставката от данните на теста за владеенето на деветте изследвани правила потвърждава хипотезата за висока степен на свързаност
на отговорите на анкетираните при нормите в обхвата на опозицията
подлог – не-подлог. Най-висока, очаквано, е връзката между правилата за
кого-формите и за писане на пълен и кратък член. При това обаче разколебаването е по-високо при естествено възникналата и развила се норма (за
кого-формите), а не при създадената умозрително норма за разграничаване
на пълен и кратък член в писмен текст.
4.2.8. Доколкото почти половината от активните носители на
книжовния български език днес употребяват правилото за кого-формите в
съответствие с предписанията на кодификацията, запазването на
действието на тази норма би съдействало в превръщането ѝ в отчетлив
маркер на грамотност.
4.3. Норма за употреба на свой (си)
4.3.1. Направеният преглед на кодификацията на правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение позволява да се заключи,
че посоката на промени в кодификацията през годините е към оптимизиране както на действието на правилото, така и на метаезика му.
4.3.2. Съпоставката на самооценката и езиковото поведение на анкетираните за владеенето му в сравнение с останалите изследвани правила
дава основание за причисляване на правилото към относително добре усвоените писмени норми на книжовния български език.
4.3.3. Наблюдаваните в устната реч отклонения от правилото „не прескачат“ в писмената реч – явление, наблюдавано и при други норми, обект
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на изследване в проекта. Това потвърждава една от изследователските хипотези за наличие на автономност между писмената и устната норма на
книжовния език.
4.3.4. Въз основа на анализа на данните може да се заключи, че изследваната книжовноезикова норма е стабилна и не се нуждае от преразглеждане на кодификацията ѝ – както по отношение на действието на правилото, така и по отношение на метаезика му.
4.4. Норма за употреба на деепричастието
4.4.1. Прегледът на кодификацията на нормата в съответните документи (правописните речници и Академичната граматика) сочи, че тази норма
е представена бегло, но с тенденция към постепенно допълване на условията за употреба на формата. Правилата имат рестриктивен характер и
обвързват използването на формата с две синтактични позиции – с позицията на подлога (при изискването за едносубектност) и с позицията на
сказуемото (при изискването за едновременност). Метаезикът на правилото може да се квалифицира като усложнен, което означава, че е необходимо прецизирането му, за да може да отразява адекватно условията за
действие на правилото.
4.4.2. Като цяло самооценката на езиковата общност за владеенето на
правилото за деепричастието е най-ниска в сравнение с останалите изследвани граматични норми в проекта. Смятаме, че това е последица найвече от състоянието на кодификацията.
4.4.3. Езиковото поведение на респондентите на теста сочи, че кодифицираната норма за деепричастието е най-трудното за прилагане
правило в писмен текст. Адекватното прилагане на правилото се увеличава с нарастване на образователната степен, трудовата активност и
жизнения стандарт на респондентите – явление, наблюдавано при
повечето изследвани в проекта граматични норми.
4.4.4. Съпоставката между самооценка и езиково поведение при коментираното правило говори за балансирана самооценка на анкетираните
във връзка с владеенето на правилото. Това, от една страна, означава, че
респондентите в по-голямата си част осъзнават, че не познават правилото
и затова не са в състояние да го приложат. От друга страна, може да се
заключи, че независимо от разширяването на употребата на деепричастието в последно време то си остава все още повече елемент на писмената
книжовна интелектуализирана реч.
4.4.5. Съпоставката на данните от теста за владеенето на деветте изследвани правила потвърждава хипотезата за висока степен на свързаност
на отговорите на анкетираните при нормите в обхвата на опозицията
подлог – не-подлог. Отговорите на теста при позицията за деепричастие
показват най-значима връзка с отговорите при позициите за кого-формите
и за писане на пълен и кратък член. Резултатите от теста при деепричас361
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тието (както и при останалите три норми в обхвата на коментираната
опозиция) потвърждават наблюденията ни като цяло за стремеж от страна
на езиковата общност към елиминиране на морфологичното сигнализиране на синтактичната опозиция подлог – не-подлог. При деепричастието това се изразява в разширяване на сферата му на употреба при всички синтактични позиции в разрез с кодифицираната норма.
4.4.6. Доколкото според данните от теста едва 1/3 от респондентите
употребяват правилото за деепричастието в съответствие с предписанията на кодификацията, е необходимо по-нататъшно внимателно проучване
на употребата му предвид прецизиране на кодификацията или промяната ѝ.
4.5. Норма за употреба на бройната форма
4.5.1. Състоянието на кодификацията при правилото за бройната форма говори, че допусканата в кодификационните документи до 1983 г.
дублетност продължава да влияе негативно върху спазването на нормата.
Очакванията са сравнително отскоро настъпилите промени в кодификацията на правилото за бройната форма (в ОПР 2012) да повлияят върху подоброто му овладяване и спазване в писмен текст.
4.5.2. Анализът на самооценката на анкетираните поставя нормата за
бройната форма в доста интересна позиция измежду останалите правила.
От една страна, тя е посочена от анкетираните на втора позиция като найтрудна след нормата за деепричастието. Но от друга страна, влиза и в групата на нормите, получили между 62% и 68% отговори „Не ме затруднява
особено“, което определя средищното ѝ положение по степен на трудност
измежду останалите норми.
4.5.3. Самооценката на респондентите се обуславят в най-висока степен от следните признаци фактори, подредени според силата им в низходящ ред: образование (на родителите и на респондента), жизнен стандарт, местоживеене, трудова и образователна активност.
4.5.4. Анализът на действителното езиково поведение на анкетираните
при правилото за бройната форма сочи, че при тази норма има най-малко
грешни отговори и най-голям дял частично верни отговори.
4.5.5. Една от възможните причини за несъответствието между заявеното мнение (самооценката) и действителното езиково поведение (отговорите на теста) в посока на значително занижаване на самооценката може
да се крие в разликата между типа числителни, използвани във въпроса за
самооценката (където нормата се илюстрира с обикновено числително
(десет) и в теста (където прилагането на нормата се проверява с мъжколично числително (двама). Налага се при това изводът, че носителите на
езика изпитват по-рядко затруднения при мъжколичните форми на числителните (двама, трима и т.н.).
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4.5.6. Друга не по-малко вероятна причина за значително занижената
самооценка на анкетираните е високата степен на динамика на коментираната норма в момента, характеризираща се със смесване (т.е. свободна
конкуренция) на обикновената и бройната форма на съществителните от
м.р. на съгласна.
4.5.7. Анализът на данните дава основания за извода, че са необходими
допълнителни проучвания, които да покажат дали наистина носителите на
езика по-често употребяват бройна форма при съществителните от м.р. за
лица след немъжколични числителни имена, докато след мъжколични
лителни предпочитат обикновената форма за мн.ч.
4.6. Норма за съгласуване в състава на учтивата форма
4.6.1. Анализът на състоянието на кодификацията дава основания за
извода, че за нарушаването на правилото съществуват предпоставки и в
самата кодификация.
4.6.2. Анализът на самооценката на носителите на езика доколко владеят правилото в съпоставка с действителното им езиково поведение, проверено чрез тест, установява, че има съществено разминаване между самооценката и действителното езиково поведение в посока на завишена самооценка. Високата самооценка все пак говори за желание на респондентите да владеят и спазват тази норма (което не е валидно за всички изследвани правила).
4.6.3. Резултатите показват, че най-значимите социо-демографски фактори за спазването на нормата са образованието и професионалният статус, което означава, че училището осигурява сравнително добро овладяване на кодифицираната норма, а професионалната реализация спомага за
спазването ѝ. Макар да беше установено, че немалка част от образованите
хора допускат грешки, трябва да се вземе предвид промяната на метаезика
на кодификацията в последния правописен речник, която цели по-висока
степен на усвояване на правилото.
4.6.4. Предвид състоянието на кодификацията в момента – с отчитане,
от една страна, на стъпките в полза на по-доброто владеене на правилото,
а от друга, предвид умерено консервативното отношение на носителите на
езика спрямо евентуални промени в кодификацията, може да се направи
заключение, че при правилото за съгласуване при учтивата форма не е
необходимо да се предприемат действия за неговата промяна в момента.
Може да се предположи, че такива действия биха имали по-скоро неблагоприятен ефект, свързан с допълнително разколебаване на нормата и неодобрение от страна на голяма част от носителите на езика.
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4.7. Норма за променливо я в мн.ч. на миналите причастия
4.7.1. Прегледът на кодификацията по отношение на прегласа на я в е
във формите за мн.ч. на миналите причастия сочи, че тя е устойчива,
доколкото не е търпяла промени. В почти всички речници и наръчници е
експлициран прегласът при причастните форми в мн. ч.
4.7.2. Ако може да се търси причина в кодификацията, която да обясни
отклоненията от правилото в посока на якавия изговор, то това е кодифицирането на формите за минало свършено и минало несвършено време за
1. и 2. л., мн.ч. -яхме и -яхте, което се уговаря последователно в речниците
и наръчниците от 1945 г. насам. Отстъпването от правилото за променливо
я в полза на якавите форми действа в посока на разширяването на употребата им и при изследваните форми за мн.ч. на миналите причастия, които са членове на глаголната парадигма. Т.е. кодификацията в едни пунктове на глаголната парадигма влияе отчетливо върху други пунктове на
същата парадигма в посока на изравняване на формите, което е под въздействие на аналогията, а оттам и на закона за езиковата икономия.
4.7.3. Тенденцията към нарушаване на правилото за променливото я
при коментираните форми на причастията води началото си от средата на
миналия век, но тогава не е отбелязан превес на грешките в книжовната
практика, какъвто се наблюдава в съвременната езикова ситуация.
4.7.4. Според самооценката на анкетираните коментираното правило
попада заедно с още три правила (за бройната форма, за пълен и кратък
член, за употреба на глаголното окончание -м) в групата на нормите, които
се познават сравнително добре.
4.7.5. Признаците фактори, които влияят върху самооценката на анкетираните, са жизнен стандарт, образование, трудова активност и местоживеене (в низходящ ред).
4.7.6. Слабата по степен връзка на отговорите с признака фактор местоживеене позволява да се потвърди изводът, че свръхякането при коментираната категория не може да се свърже с диалектни навици (Алексова/Aleksova 2016), а е явление в обхвата на книжовната норма и бележи
стремеж към изравняване на парадигмата, тласък за който дава предходната кодификация.
4.7.7. Резултатите от теста при коментираната норма сочат, че при прилагането ѝ е налице автоматизъм, доколкото повече от половината анкетирани, отговорили, че правилото най-често ги затруднява, попълват писмено вярно позицията, с която се проверява владеенето му.
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4.8. Норма за писане на окончанието -м 1. л. мн.ч. на глаголите от
1. и 2. спрежение
4.8.1. Прегледът на кодификацията недвусмислено сочи, че през годините се следва линията на целенасочено утвърждаване на единствения
книжовен вариант -м на окончанието, макар разколебаването на нормата
да се отбелязва последователно още в първите научни граматики от първата половина на миналия век, които са отправна точка за наблюдение на
кодификаторската практика в настоящия проект.
4.8.2. От гледна точка на самооценката при деветте изследвани правила правилото заема средищно място по брой отговори „Не ме
затруднява особено“ и е едно от правилата, които не предизвикват чести
затруднения, но не е и от най-лесните за прилагане.
Демографските фактори, влияещи най-осезателно върху самооценката
на анкетираните, са жизнен стандарт, образование и местоживеене, като
затрудненията с правилото намаляват с нарастване на жизнения стандарт, на образователната степен, на трудовата и образователната активност. По-малко затруднения срещат и живеещите в голям град (с изключение на столицата).
4.8.3. Ако се вземат предвид само верните (без частично верните) отговори, разгледаното правило заема първо място (84.9%) по степен на прилагане в писмен текст. Според дела на грешните отговори (9.6%) правилото
се нарежда на второ място след правилото за бройна форма (8.8%), т.е.
сред най-лесните за спазване правила в писмен текст.
4.8.4. Съпоставката на действителното езиково поведение на анкетираните с тяхната самооценка за владеене на правилото свидетелства за занижаване на самооценката на анкетираните.
4.8.5. Изследването на нормата дава основания за заключението, че
евентуално преразглеждане на правилото за писането на окончанията -м и
-ме при глаголите в сегашно време в мн.ч. изглежда неоснователно и би се
оказало неприемливо за езиковата общност.
4.9. Норма за писане на главни букви в съставни собствени имена
4.9.1. Прегледът на кодификацията свидетелства, че въпреки промените в метаезика на отделните правописни речници и във формулировките и
композицията на текстовете, действието на тази норма се поддържа без
промяна от последната правописна реформа (1945 г.) до днес, като се запазват общо взето основните принципи за морфологична употреба на глав-
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ни букви чрез двудялбата съществителни собствен / съществителни нарицателни имена в рамките на съставното собствено име и за думите като
първи или като втори и следващи негови съставки.
4.9.2. Постепенно във времето се разширява обхватът на кодификацията спрямо употребата на главни букви в различни конкретни случаи в
рамките на съставното собствено име. Кодификацията на тази норма във
всички правописни речници от 1945 г. насам е абсолютно последователна
по отношение на недопускане на дублетност в нито един от случаите. С
основание може да се твърди, че действащата кодификация предлага адекватно и системно описание на принципите за писане на главни букви в
съставното собствено име – при първата дума и при влизащите в състава
им други собствени имена, без да се оставя свободен избор. Това осигурява стабилност на нормата, макар правописните речници да не могат да
предложат пълно описание на всички възможни проблемни случаи и
количеството примери в тях да е ограничено. Затова не може да се предполага, че състоянието на кодификацията е причина за колебанията в нормата и че това създава основания за промяна в правилото.
4.9.3. Самооценката на анкетираните по отношение на правилото свидетелства, че това е едно от най-лесните правила, доколкото над 70% от
анкетираните посочват, че то не ги затруднява особено.
4.9.4. Демографските фактори, влияещи най-осезателно върху самооценката на анкетираните, са образованието, жизненият стандарт, трудовата активност и местоживеенето.
4.9.5. Съпоставката на действителното езиково поведение на анкетираните с тяхната самооценка за владеене на правилото показва, че като цяло
има леко занижаване на самооценката. Един по-внимателен анализ обаче
сочи, че е налице по-отчетлив конфликт между заявено мнение и езиково
поведение.
4.9.6. Макар в практиката да се наблюдават грешки и непоследователности, за посоката на кодификаторските решения е важно обстоятелството, че групата на образованите, която всъщност формира ядрото на социалната база на книжовния език и е представителна за неговата употреба,
демонстрира добро владеене на правилото въпреки лекото разминаване
със самооценката. Към тази социална база спада и групата на трудово
активните. Такава е обективната оценка от извършеното изследване, чиято
крайна цел е установяването на владеенето на правилото. Тази оценка не
дава основания за промяна в кодификацията, като се има предвид и необходимостта от допълнителни изследвания върху нарушенията на нормата
специално при собствени имена от разглеждания тип в съвременната писмена практика по отношение на структурата им, на употребата им в различни видове текст, както и на мястото им в текста.
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4.9.7. Ако се върнем отново при обособяването на нормите по признака норми без/със изход в устната книжовна реч, направено в третата част
на монографията, налага се изводът, че относно нормата за употреба на
главни и малки букви в съставните собствени имена като чисто графична
норма е осигурена добра степен на обхват на кодификацията. Правилата са
формулирани ясно и непротиворечиво. Ключов фактор за намаляване на
колебанията е осигуряването на среда, която да позволява достъпност до
правилата за носителите на езика. Тук особено важна роля има, разбира се,
обучението по български език, което трябва да култивира положителни
нагласи към книжовноезиковите норми и убеденост в ползата от спазването на действащите нормативни правила.
5. Общи изводи за владеене на изследваните граматични правила
5.1. Състоянието на кодификацията се оказва основен фактор при самооценката и езиковото поведение на днешната българска езикова общност. Когато кодификацията е устойчива през годините и непротиворечива
по своето съдържание, тя осигурява надеждна основа както за адекватна
самооценка по отношение на владеенето на правилата, така и за прилагането им в писмен текст. Обратно, колебанията в кодификацията, непълнотите и противоречията в нея влияят негативно върху познаването и
прилагането на нормите.
5.2. Въпреки наблюдаваните отстъпления от кодифицираните норми,
регистрирани основно в устната книжовна реч, проучването на граматичните норми в динамика установи високата степен на задължителност при
осем от изследваните норми в писмен текст чрез проверка на поведението
на анкетираните при решаване на кратък писмен тест. Само при една от
нормите – за употреба на деепричастието – се установи ниска степен на
прилагането ѝ в писмен текст, което поставя за преразглеждане на сега
действащата кодификация след планиране и провеждане на по-нататъшни
изследвания.
5.3. Съпоставката между самооценката и езиковото поведение потвърди при всички изследвани норми изведената в теорията на кодификацията
опозиция заявено мнение – реално езиково поведение, което е от особено
значение за кодификаторската практика предвид отчитането на езиковите
нагласи при предприемането на преразглеждане на кодификационни решения.
5.4. Демографските фактори, които обуславят в най-висока степен самооценката на анкетираните при всички изследвани норми в динамика, са
жизнен стандарт и образование и на трето място трудова активност. И
при трите посочени независими променливи се наблюдава нарастване на
избора на отговора „Не ме затруднява особено“ при всички изследвани
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норми с нарастване на материалното благосъстояние, на образованието и
на степента на трудова активност.
Това означава, че образованието и трудовата активност стимулират
представеността на нагласата осъзнаване на книжовната норма, доколкото създават среда, изискваща във висока степен спазване на кодифицираните норми.
Що се отнася до обвързаността на самооценката с фактора жизнен
стандарт, тя е показателна за представеността на нагласата гордост като
индикатор на престижната символна функция на стандарта. С нарастване
на материалното благосъстояние расте стремежът за приобщаване към
познаването и владеенето на стандарта, което води до извода, че владеенето на книжовния български език днес се окачествява от респондентите
като сигурен маркер за високо социално положение.
5.5. Демографските фактори, които обуславят в най-висока степен езиковото поведение на анкетираните при всички изследвани норми в динамика, са най-напред образованието, следвано от трудовата активност, а
на трето място идва жизненият стандарт. Различната йерархия на демографските фактори, оказващи влияние върху самооценката, от една страна,
и върху езиковото поведение – от друга, не е неочаквана. Този факт също
доказва от друг ъгъл обособената в теорията опозиция между заявено мнение и действително поведение.
Освен това промяната на йерархията на демографските променливи
при анализа на езиковото поведение доказва, че обществените сфери, които изискват в най-висока степен прилагане на писмените правила (образованието и работната среда), стимулират владеенето им, като стимулират представеността на нагласите осъзнаване на нормата и желание за
участие у носителите на книжовния език.
5.6. Изводите за високата степен на обусловеност на самооценката и
езиковото поведение от двата фактора – образование и трудова активност – дават основание да твърдим, че тези фактори са структурообразуващи при формирането на езиковите нагласи към книжовния език. Оттук
следва, че кодификационните документи трябва да намират своевременно
и в най-висока степен разпространение в двете обществени сфери: образователната и производствената.
5.7. Езиковото поведение на анкетираните по отношение четири от
изследваните норми: за бройната форма, за окончанието -м на глаголите
от 1. и 2. спрежение в 1. л. мн.ч. сег. вр., за възвратното притежателно
местоимение и за променливо я в мн.ч. на миналите причастия, сочи, че
те оформят групата на „лесните“ за спазване правила в писмен текст независимо от споделяното в езиковедската общност мнение за повсеместното
им разколебаване в устната книжовна практика.
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Прави впечатление, че три от тях според представената в третата част
типология на нормите с отклонения попадат в групата на нормите, при които е налице конкуренция между кодифицирани форми и некодифицирани
варианти, което потвърждава хипотезата, че в тази група отклоненията от
кодифицираната норма ще са по-слабо изразени в писмен текст, отколкото
при нормите, при които е налице конкуренция между две кодифицирани
форми.
Това потвърждава и две от основните ни изследователски хипотези.
Първата е, че устната и писмената форма на книжовния език притежават
автономност във висока степен. Тя се проявява както по отношение на
материалния им носител, така и във връзка с йерархията на функциите им.
Писмената форма на книжовния език се характеризира с ясно изразена
символна функция (в различните ѝ прояви) – т.е. тя притежава способността да съхранява и акумулира традициите, културното наследство и
съзнанието за идентичност и принадлежност към дадена общност. В устния език обаче доминира инструменталната функция – да се поддържа
непосредственото общуване чрез незабавна реакция.
Това обуславя и различното поведение на носителите на езика при тези
норми. В устната реч отклоненията при конкуренцията между кодифицирани и некодифицирани единици имат висок интензитет, но тези
отклонения не прескачат в писмените текстове, доколкото некодифицираният вариант явно се възприема като „неправилен“ и разговорен. Т.е.,
оказва се, писмената реч е слабо проницаема за некодифицираните граматични варианти и в нея отчетливо доминират кодифицираните единици.
По този начин се верифицира хипотезата ни, че е налице нагласа за различна степен на спазване на книжовните правила в двата кода – докато в
устната форма има нагласа за пренебрегване на кодифицираните правила в
по-висока степен поради динамиката на нормата, то в писмената форма
има нагласа към по-стриктно придържане към тях в официалното общуване.
5.8. Нормите, чието прилагане в писмен текст от анкетираните оформя
средата според йерархията на спазването им, са три: за писане на пълен и
кратък член, за главни букви в съставни собствени имена и за съгласуване
в състава на учтивата форма. Тяхна съществена особеност е чисто
книжовният им характер, доколкото те възникват и се развиват в средата
на книжовния език, като основите на владеенето им се поставят на покъсен етап от развитието на индивида. Първите две се усвояват едва в процеса на училищното обучение, а усвояването на третата се обвързва с навлизането на индивида в сферата на официалното общуване.
И трите норми според представената в третата част типология на нормите с отклонения попадат в групата на нормите, при които е налице кон-
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куренция между форми, кодифицирани на равнището на морфологията.
Това потвърждава хипотезата, че в тази група отклоненията от кодифицираната норма ще са по-силно изразени в писмен текст отколкото при нормите, при които е налице конкуренция между кодифицирана форма и некодифициран вариант.
5.9. Нормите, чието прилагане в писмен текст от анкетираните ги поставя в групата на най-трудните, са правилата за кого-формите и за употреба на деепричастието. И двете норми според представената в третата
част типология попадат в групата на нормите, чието спазване е основано
върху опозицията подлог – не-подлог. При тях се забелязва отчетлива разлика при съпоставката между самооценката и езиковото поведение.
Високата степен на отклонение от кодифицираната норма при тях изисква по-нататъшното им специално проучване във връзка с преразглеждането на тяхната кодификация – и по отношение на метаезика на правилата, и по отношение на действието им.
Руска Станчева
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гр.(с)….....................................................
........
Номер на
гнездото…......................................

1. Доколко важен е за Вас всеки от следните елементи на
националната ни идентичност?
1.
2.
3.
4.

(Отговор на всеки ред, отговорите се четат)
Много важен
Донякъде важен
Изобщо не е важен
Не мога да преценя


1.
2.
3.
4.
5.
6.







Национални символи (знаме, герб и т.н.)
Държавност
Културни особености
Религия
Историческа памет
Език
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2. Доколко важни са според Вас следните функции на писмения
книжовен български език?
1.
2.
3.
4.

(Отговор на всеки ред, отговорите се четат)
Много важни
Донякъде важни
Изобщо не са важни
Не мога да преценя









1. Да задава системата от задължителни
писмени правила
2. Да служи като средство за комуникация
3. Да служи като средство за интеграция
4. Да служи като средство за разграничаване
на грамотните от неграмотните хора
5. Да помага за запазване на националната ни
културна идентичност

3. Доколко важно е според Вас човек да познава правилата на
писмения книжовен български език?
(Само 1 отговор)
1.
2.
3.
4.
5.

Изключително важно
По-скоро е важно
По-скоро не е важно
Изобщо не е важно
Не мога да преценя









4. Доколко според Вас се спазват писмените правила на българския
книжовен език:
1.
2.
3.
4.
5.

(Отговорите се четат, отговор на всеки ред)
Изцяло се спазват
По-скоро се спазват
По-скоро не се спазват
Изобщо не се спазват
Не мога да преценя


1. В административните и служебните
документи
2. В учебниците и в учебните помагала
3. В художествената литература
4. В служебните имейли
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5. В интернет форумите и блоговете
6. В чатовете

5. Какви оценки бихте дали за българския книжовен език по скала от
1 до 10?
А) Беден език – богат език
Беден

1

2

3

4

5

6

7

8



9



10



Богат



Б) Неподатлив на влияния от други езици – податлив на влияния
от други езици
Неподатлив

1

2

3

4

5

6

7

8



10

Податлив





9



В) Правилата му често се променят – консервативен е
Прави
лата
му
често
се
променят

1

2

3

4

5

6

7

8



9



10



Консервативен е



6. Какво Ви мотивира да се стремите да пишете правилно?
(моля, посочете в свободна форма)
99. Нищо не ме мотивира, не обръщам внимание на правилното писане
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7. Мотивирани ли са хората според Вас да прилагат стриктно
писмените правила на българския книжовен език в наши дни?
1.
2.
3.

По-скоро да
По-скоро не
Не мога да преценя

 

 

8. Добре е да пишем на правилен книжовен български език, защото:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(Отговорите се четат, възможни са до 2 отговора)
Правилното писане ни помага да се разбираме помежду си
Правилното писане ни обединява и съхранява като нация
Да пишеш правилно, е престижно
Писането без грешки ни помага да участваме пълноценно във всички
сфери на обществения живот
За да си успешен, трябва да пишеш правилно
Работната среда изисква да пишеш правилно
Не е задължително да пишем правилно
 
 
Не мога да преценя (без отговор)

9. Това, че мога да пиша правилно на български:
(Отговорите се четат, отговор на всеки ред)

1. Да

2. Не

1.

ме изпълва с гордост

2.

ми носи престиж в очите на околните

3.

ми помага да изграждам кариерата си

4.

ме отличава от повечето хора около мен

5.
6.

е поощрявано/е било поощрявано от семейството ми
(родители, роднини и т.н.)
е поощрявано от приятелския ми кръг

7.

е поощрявано /е било поощрявано от учителите ми









10. Необходимо ли е според Вас да се спазват граматичните правила
на книжовния език и при устно общуване?
1.
2.
3.
4.
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Необходимо е
Не е необходимо
Зависи от ситуацията
Не мога да преценя (не се чете)
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11. За кои от важните граматични правила се сещате? Моля, избройте
няколко правила, за които се сещате:
(Моля, посочете в свободна форма, възможни са до 5 отговора)

99. Не мога да посоча важни граматични правила





12. Доколко Ви затруднява спазването на писмените правила на
българския книжовен език при официална кореспонденция (с
институции, с клиенти и др.)?
1.
2.
3.
4.

Много ме затруднява
Малко ме затруднява
Изобщо не ме затруднява
Въпросът не се отнася до мен

 

 

13. Смятате ли, че високо образованите хора допускат по-малко
граматични грешки в сравнение с по-необразованите?
1.
2.
3.
4.

Да
Не
Няма връзка между образованието на хората и допускането на грешки
Не мога да преценя

 

 

14. Хората на каква възраст според Вас най-често допускат
граматични грешки?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Отговорите се четат, само 1 отговор)
Младите хора на възраст до 25 години
Младите хора на възраст между 25 и 35 години
Хората на възраст между 35 и 50 години
Хората на възраст над 50 години
Няма връзка между възрастта на хората и допускането на
граматични грешки
Не мога да преценя
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15. Хората с какъв жизнен стандарт според Вас допускат най-много
граматични грешки?
1.
2.
3.
4.
5.

(Отговорите се четат, само 1 отговор)
Хора със стандарт под средното ниво
Хора със стандарт на средно ниво
Хора със стандарт над средното ниво
Няма връзка между жизнения стандарт и допускането на правописни
грешки
Не мога да преценя









16. Кои правила Ви затрудняват най-често при писане и кои не Ви
затрудняват особено?
(Моля, ползвайте ШОУ-КАРТА 1. Изисква се отговор на всеки ред.)
1. Най-често ме затрудняват
2. Не ме затрудняват особено


1.

Правилото за писане на пълен и кратък член

2.

Правилото за променливо Я (напр. защо е
правилно живял, но живели; огрян, но огрени)

3.

Правилото за употреба на думите кого, когото,
някого, никого

4.

Правилото за бройната форма (напр. защо е
правилно 10 хладилника, но 10 ученици)

5.

Правилото за учтивата форма (напр. защо е
правилно Господине, Вие сте ни поканили тук,
но Господине, Вие сте поканен тук)

6.

Правилото за употребата на думите свой и си
(напр. защо е правилно Всеки обича своята
родина и Той днес празнува рождения си ден)

7.

Правилото за употребата на деепричастието (напр.
защо не е правилно Отваряйки вратата, се чу
силен шум)

8.

Правилото за писането на -м и -ме в мн. ч. на
глаголите (напр. защо е правилно ние четем
вместо ние четеме)

9.

Правилото за писане на главни и малки букви в
съставни собствени имена (напр. защо е правилно
Българска академия на науките само с една главна
буква в началото)
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17. Защо според Вас не се спазват писмените правила на българския
книжовен език?
(Отговорите се четат, възможни са до 3 отговора)
1.

Защото не са достатъчно добре усвоени (в резултат на липса на
старание за усвояване от страна на обучаваните)
2. Защото са забравени
3. Защото не е необходимо да се спазват в някои сфери
4. Защото няма надеждни източници за справка в интернет като речници
и граматики
5. Защото правилата за писане често се променят
6. Защото правилата за писане не са формулирани на достъпен език и
остават неясни за част от хората
7. Защото правилата за писане са противоречиви
8. Защото към правилата няма достатъчно и ясни примери
9. Защото преподаването на правилата в училище не е добро
10. Защото правилата за писане влизат в противоречие с говоримия език









18. Откъде най-често правите справки, когато искате да пишете без
грешки?
(Отговорите се четат, само 1 отговор)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

От речници
От учебници
От Службата за езикови справки при БАН
От учители
От приятели и роднини
От интернет
От друго място.............. (Моля, посочете откъде)
Не правя справки









19. Правите ли забележки на хора, които допускат правописни
грешки?
1.
2.
3.

Да, често
Рядко
Не правя подобни забележки
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20. Допустимо ли е според Вас заместването на кирилицата с цифри,
символи и латиница при писане?
1.
2.
3.
4.

Изцяло е недопустимо
Донякъде е допустимо, но само в чатове и при неформална комуникация
Изцяло е допустимо, защото това улеснява комуникацията
Не мога да преценя









21. С кои от следните твърдения сте съгласни и с кои не?
(Твърденията се четат, отговор на всеки ред)
1. Съгласен съм 2. Не съм съгласен 3. Не мога да преценя (без отговор)









1. Разликата между писмения и устния език
трябва да бъде намалена.
2. Езикът е основното средство за съхраняване
и предаване на културното наследство.
3. Езикът трябва да се променя по естествен
път, а не чрез държавни регулации.
4. Правилата на писмения книжовен език са
остарели и неадекватни и трябва да бъдат
осъвременени.
5. Правилната употреба на книжовния език е
важна предпоставка за социален успех.
6. Българското училище подпомага
усвояването на правилата на книжовния
език.
7. Книжовният език е прекалено сложен,
трябва да бъде опростен.
22.1. Кое от следните твърдения е по-близо до Вашето мнение:
1.
2.

(Твърденията се четат, само 1 отговор)
Навлизането на чуждици в писмения език е естествен процес, който не
пречи на развитието на българския език.
Трябва да се сведе до минимум употребата на чуждици при писане,
защото това вреди на развитието на българския език.
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22.2. Кое от следните твърдения е по-близо до Вашето мнение:
1.
2.

(Твърденията се четат, само 1 отговор)
Писменият книжовен език трябва да се съобразява повече с устната реч.
Устната реч трябва да се съобразява повече с писмения книжовен език.









22.3. Кое от следните твърдения е по-близо до Вашето мнение:
1.
2.

(Твърденията се четат, само 1 отговор)
Езикът е важен, защото ни обединява като нация.
Езикът е важен, защото той ни разграничава от другите нации.









23. Изисква ли Вашата работа/професията Ви да пишете правилно на
български език?
1.
2.
3.

Да
Не
Не работя









24. В каква степен владеете всеки един от изброените чужди езици?
1.
2.

(Отговор на всеки ред)
Писмено и говоримо
3. Само говоримо
Само писмено
4. Не владея този език

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Английски език
Френски език
Немски език
Китайски език
Руски език
Италиански език
Испански език
Арабски език
Португалски език
Японски език
Турски език
Гръцки език
Румънски език
Сръбски език
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25. Колко книги прочетохте през изминалата година?
98. Не мога да си спомня

(Моля, посочете в брой)
99. Не съм чел книги през изминалата година













26. Какво най-често четете?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(Отговорите се четат, до 3 отговора)
Художествена литература
Научна литература
Учебници
Речници, справочници
Вестници
Списания
Интернет сайтове и портали
Работни материали (доклади, документи, презентации)
Не чета





МОЛЯ, ПОДАЙТЕ НА РЕСПОНДЕНТА ШОУ-КАРТА 2.
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ВПИШЕТЕ ПОРЕДНИЯ НОМЕР НА
ГНЕЗДОТО И НА ИНТЕРВЮИРАНОТО ЛИЦЕ НА ШОУ-КАРТАТА.
МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА С ПОДХОДЯЩАТА ФОРМА
НА ДУМАТА В СКОБИ!
1. Леонардо да Винчи е човекът, от __________ (който) не един и двама
_____________ (гений) са се вдъхновявали. Когато ние се _____________
(ръководя) от позитивен модел, то ________ (успех) ни е неизбежен.
Онези, които са __________ (успял) да победят съмнението, ще разкрият
________ (своя/техния) гений.
2. Уважаема госпожо, не сте ли ___________ (разбрал), че тази държава е
част от ЕС (изпишете разгърнато наименованието)
_______________________________________?
3. Намирате ли нещо неправилно в изречението: „Идвайки насам, ни
заваля силен дъжд.“?
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МОЛЯ, ОГРАДЕТЕ ВЕРНИЯ ОТГОВОР
1. Да
2. Не

ИНТЕРВЮТО ПРОДЪЛЖАВА
27. Пол:
1. Мъж

2. Жена

























28. Година на раждане:

29. Вашето образование е:
1. Висше
2. Средно

3. Основно
4. По-ниско от основното

30. Образованието на Вашите родители е:
1. Висше
2. Средно

(Отговор на всеки ред)
3. Основно
4. По-ниско от основното









А) Майка
Б) Баща

31. Учите ли в момента? (не става дума за курсове и квалификация, а
за обучение в училище или в университет)
1. Да
2. Не
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32. Работите ли в момента?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Отговорите се четат, само 1 отговор)
Работя на пълна заетост
Работя на частична заетост
Уча
Домакиня

Безработен
Пенсионер







ВЪПРОС 33 СЕ ЗАДАВА САМО НА РАБОТЕЩИТЕ
(ОТГОВОРИЛИТЕ С КОД 1 ИЛИ 2 НА ВЪПРОС 32)

33. В кой сектор е предприятието (фирмата), в което работите?
1. Производство
2. Търговия
3. Услуги и
туризъм
4. Селско
стопанство
5. Образование

(Отговорите се четат, само 1 отговор)
6. Здравеопазване
12. Администрация
7. Транспорт
13. Финанси
8. Строителство
14. Компютърни и
информационни системи
9. Наука, култура, изкуство,
медии
10. Армия, полиция, охрана
11. Друго









ВЪПРОС 34 СЕ ЗАДАВА НА ВСИЧКИ РЕСПОНДЕНТИ
НА РАБОТЕЩИТЕ В МОМЕНТА ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС 33А)
НА НЕРАБОТЕЩИТЕ В МОМЕНТА ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС 33Б)

34. Какъв е вашият професионален статус?
А) Работещи – настояща заетост
1. Квалифициран работник
2. Работник / неквалифициран ръчен труд/
3. Селскостопански работник (фермер) рибар
4. Директор/ мениджър
5. Служащ специалист с висше образование (вкл. армия и полиция)
6. Служащ със средно и по-ниско образование
7. Собственик на фирма без наети лица, едноличен търговец, занаятчия
8. Собственик /съсобственик на фирма с наети до 10 лица
11. Собственик /съсобственик на фирма с наети над 10 лица
12. Свободна професия, висшист на свободна практика (адвокат, лекар)
13. Друго
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Б) Неработещи – последна заетост
1. Квалифициран работник
2. Работник / неквалифициран ръчен труд/
3. Селскостопански работник (фермер) рибар
4. Директор/ мениджър
5. Служащ специалист с висше образование (вкл. армия и полиция)
6. Служащ със средно и по-ниско образование
7. Собственик на фирма без наети лица, едноличен търговец, занаятчия
8. Собственик /съсобственик на фирма с наети до 10 лица
11. Собственик /съсобственик на фирма с наети над 10 лица
12. Свободна професия, висшист на свободна практика (адвокат, лекар)
13. Друго
15. Никога не е работил срещу заплащане









35. В коя област на територията на България сте роден/а?
1. Благоевград
2. Бургас
3. Варна
4. Велико Търново
5. Видин
6. Враца
7. Габрово

8. Добрич
9. Кърджали
10. Кюстендил
11. Ловеч
12. Монтана
13. Пазарджик
14. Перник

15. Плевен
16. Пловдив
17. Разград
18. Русе
19. Силистра
20. Сливен
21. Смолян

22. София
23. Стара Загора
24. Търговище
25. Хасково
26. Шумен
27. Ямбол
28. Софийска
област
99. Роден съм в чужбина













36. Към коя от следните групи хора бихте се причислили?
1. Към хората, които живеят богато
2. Към хората, които живеят без лишения
3. Към хората, които живеят с известни лишения
4. Към хората, които живеят с големи лишения
5. Към хората, които живеят в мизерия





37. Вие сте:

1. Българин
2. Турчин
3. Ром
4. Друг етнос
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Приложение

38. Местоживеене:
1. София
2. Град – областен център
3. Град
4. Село



384







Резюме / Abstract

ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ НА ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ
ЕЗИКОВИ НАГЛАСИ, ЕЗИКОВО ПОВЕДЕНИЕ
И КОДИФИКАЦИЯТА НА КНИЖОВНИТЕ НОРМИ ДНЕС
РЕЗЮМЕ
Монографията представя задълбочен анализ на резултатите от представително социологическо изследване на езиковите нагласи на днешните
българи във връзка с кодификацията на книжовната норма, разбирана като
непрекъснат и продължаващ процес. Изследването е съсредоточено върху
четири групи въпроси: а) функции на книжовния български език днес; б)
задължителност на писмените книжовни норми; в) състояние на сегашната
кодификация и г) съпоставка между самооценката и езиковото поведение
на анкетираните при девет кодифицирани граматични норми в динамика.
В първата част от монографията са представени теоретичният модел на
проучването и методологията на проведеното емпирично социологическо
проучване.
Обект на анализ във втората част са: йерархията на функциите на книжовния език днес; степента на задължителност на книжовните писмени
норми; характеристиките на кодификацията (съдържателни и технически).
Третата част предлага типологията на девет граматични норми в динамика като основа за по-нататъшните им анализи в монографията с оглед
на демографската обусловеност на владеенето на тези граматични норми.
Четвъртата част е най-обхватна и разглежда проявите на изведената в
теорията на кодификацията опозиция заявено мнение – действително езиково поведение при набелязаните граматични норми. В нея за пръв път в
българската лингвистика се правят редица ценни наблюдения във връзка:
а) с историята на всяко от разглежданите правила, б) с демографските променливи, които обуславят избора на един или друг отговор в анкетата при
всяко правило, в) със съпоставката между заявено мнение и езиково поведение, г) със съпоставката между данните за отделните норми, д) с необходимостта от поддържане или преразглеждане на сегашната кодификация.
Ключови думи: езикови нагласи, кодификация, български книжовен
език, самооценка, езиково поведение, граматични норми
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Резюме / Abstract

LANGUAGE ATTITUDES OF TODAY’S BULGARIANS
LANGUAGE ATTITUDES, LINGUISTIC CONDUCT AND CODIFICATION
OF STANDARD LANGUAGE NORMS TODAY
ABSTRACT
The monograph presents an in-depth analysis of the results of a representative sociological study of the language attitudes of contemporary Bulgarians
with respect to the codification of the literary norm understood as a continuous
ongoing process. The survey focuses on four groups of questions: a) the
functions of Standard Bulgarian today; (b) the degree of obligatoriness of written language norms; c) the current state of codification, and (d) the dynamic
comparison between self-assessment and the linguistic behaviour of respondents
with respect to nine codified grammatical norms.
The theoretical model and the methodology of the empirical sociological
study are presented in the first part of the monograph.
The subject of analysis put forward in the second part includes: a hierarchy
of the functions of contemporary Standard Bulgarian; the degree of obligatoriness of written norms; the characteristics of codification with regard to content
and technical aspects.
The third part presents a typology of nine grammatical norms as a basis for
further analyses in view of the demographic factors for language proficiency as
reflected in the command of these grammatical norms.
The fourth and most comprehensive part examines the manifestations of the
opposition stated opinion – actual linguistic behaviour according to the theory
of codification with regard to the studied grammatical norms. A number of important observations are made for the first time in Bulgarian linguistics in terms
of: (a) the history of each rule under discussion; (b) demographic variables that
justify the choice of one response over another with respect to each rule included in the poll, (c) the comparison between stated opinion and linguistic behaviour, (d) the comparison between the results across the different norms, (e)
the need for maintaining or revising the existing codification.
Keywords: language attitudes, codification, Standard Bulgarian language,
self-assessment, linguistic behaviour, grammatical norms
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