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ПРЕДГОВОР

Интересът на Зоя Барболова към езика на българите, живеещи 
зад границите на страната в пределите на други държави, е траен, 
целенасочен и патриотично мотивиран не само заради тяхната 
бежанска история, но и поради особените научни проблеми, които 
предлага техният диалект, бит и фолклор. С обич към нашите 
сънародници и с болка за тяхната съдба в новата книга за 
българския говор в Николаевска Терновка Зоя Барболова се е заела 
да опише техния български език, езика, който преселниците са 
успели да опазят, който е крепял тяхното народностна съзнание 
в продължание на стотици години, независимо от чуждото 
обкръжение и далеч от своята родина.

Авторката е описала подробно и точно устойчивите 
фонетични, граматични и речникови черти на българския диалект 
в Терновка, изпъстрен с разнообразни особености и архаизми, умело 
е проследила динамиката и промените в развоя му, съумяла е 
да предаде и онези ярки особености, предавани от поколение на 
поколение, които го свързват трайно и исторически с другите 
диалекти в България. Издирените, систематизирани и обяснени 
от авторката езикови особености съхраняват за поколенията 
и науката един интересен говор, формиран от сливащи се в едно 
представители на няколко диалекта. 

Съвременната и жива реч на българите в Терновка е отразена 
в оригиналните и тематично разнообразни текстове, в образците 
на устния песенен и приказен фолклор, в разказаните житейски 
случки, обичаи и вярвания – прозрачни късове, върху които е 
нарисуван животът на преселниците в Терновка и дават ясна 
представа за техния интересен език. Историците ще могат да 
определят по тях по-точно и селищата, от където са тръгнали 
първите заселници, “напуснали България не за да търсят лек 
живот, а българи да си останат и да опазят своя род”. 



Изследването на Зоя Барболова има несъмнено историческа 
стойност. Написано достъпно, с ясен и точен език и стил, то ще бъде 
полезно и ще привлече вниманието не само на диалектолозите, но и 
на други езиковеди, а също и на историци, етнографи, фолклористи, 
както и на всеки образован читател, който иска да научи повече 
за нашите еднородни братя в чужбина, за тяхната духовна и 
материална култура, устояла през вековете, за техните радости 
и скърби в миналото и днес. На жителите на Терновка то ще даде 
възможност да осмислят и опазят богатството на своя диалект и 
завинаги да съхранят българското си самосъзнание.

Чл. кор. проф. д.ф.н. Тодор Бояджиев



УВОД

Географско-исторически данни за Терновка. 
Селището Терновка е разположено на около 6 км. от гр. Николаев по 
двата бряга на р. Малая Терновка. Землището и принадлежащите 
към селището населени пунктове по посока от север на юг към река 
Ингул е насечено и от реките Капустиная балка, Зайцевского и Крутая 
балка. На старите карти от края на ХVIII в. е дадена река Мокрая 
Терновка, която сега е пресъхнала, а нейното корито се нарича Балка 
[Кутузов, 1950:48, цит. по Божков: рък.] .

Терновка е било самостоятелно селище от градски тип и център 
на общински съвет към Живтневския район, в който се включвали 
и по-малките селища Капустиная балка, Добрая Надежда и Ясна 
поляна. Последните две са образувани също от терновчани под 
формата на комуни по време на колективизацията. През последните 
10–15 години обаче Терновка почти се е сляла с гр. Николаев, а от 
1999 г. официално се води като негов квартал.

Смята се, че Терновка е възникнала на пусто място през 1791–
92 г. като селище, предназначено за адмиралтейските майстори-
корабостроители1. Такива обаче не се заселили, поради което в 
изградените за тях постройки били настанени турци, пленници 
от корпуса на Салих ага по време на руско-турската война от 
1787–1791 г., които пожелали да приемат руско поданство. Така се 
формирала турска колония (до тогава тук нямало турско и изобщо 
тюрско население), на която се разчитало, че ще развие земеделието 
и търговията в района. Специално била построена и джамия, която 
трябвало не само да обслужва мюсюлманите, но и да привлича 
търговци от Турската империя [Самаритаки, Пригарин, Станко, 2004; 
Божков, рък.; Ганчев, 2004; Пригарин, 2005-2006 и др.]. 

Независимо от това, твърде скоро (през 1799 г) тези турци 
напуснали Терновка и тя опустяла [Самаритаки, Пригарин, Станко, 
2004: 5-8]. Но не за дълго. През 1802 г. в Одеса пристигнали с кораб 
от Константинопол 16 български семейства, които били заселени в 
Терновка. През следващите няколко години ежегодно пристигали 
нови български семейства, които също се установявали тук. В края 
1 Специални изследвания върху историята на селището не са направени от автора, 
тъй като с този въпрос и етнографията на селото в момента се занимават учени от 
Историческия факултет на ОНУ “И. И. Мечников”. Изнесените тук данни са от вече 
наличните техни публикации в Одеська болгаристика, кн. 1-6 [ОБ, 2003-2008] и в други 
издания.
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на 1806 г. в Терновка живеели 525 българи /118 семейства/ [Уварова, 
2004: 30-31]. Точно от кои български селища са тези преселници, не се 
споменава в изследваните документи. Предполага се, че още първите 
заселници са пристигнали с различни кораби, а някои и по суша през 
Добруджа, по различно време и вероятно са от различни селища. От 
стигналите до днес предания се знае само, че първо е бил заселен 
квартал “Гегали”, а после – “Чарвона”. 

За следващи вълни на заселване не се споменава в наличните 
документи, но явно такива е имало, защото през 1816 г. жителите 
на селището били 664 души, а през 1859 вече са 211 двора и 1733 
жители. 28 години по-късно (през 1887) жителите вече са 2 978. През 
1912 год. землището на Терновка било 11 102 десетини, 703 жилищни 
дома и 5 583 жители, а децата се учели в 6 училища [СБХУЗУ: 1912]. 
Според историците междувременно тук се преселили и роднини на 
терновчани, които преди това ке заселили в Тираспол и Бесарабия.

В по-ново време населението се увеличило почти двойно и при 
преброяването на 1 януари 1965 г. селището наброявало 11 700 души. 
Интересно е твърдението на местните жители, според които до края на 
Втората световна война селото било почти изцяло българско. 

Съдейки по докементите, жители от други етноси в селището 
е имало още при формирането му. В някои от тях се споменава за 
дворянина А. Мандра, който по произход бил румънец и през 1806 
г владеел 300 десетини земя в Терновка, закупени през 1796 г 
[Аствацатуров, 1995: 27; 43]. Жив е споменът и за руския дворянин 
Зайчевски, който преди Октомврийската революция имал най-много 
владения в района на Терновка. Смесени бракове е имало още през 
XIX век, но те са били спорадични. 

Днес Терновка се простира върху 32 км2, които са заети от около 
3 200 къщи и има около 11 500 жители, от които над 7 500 са българи. 
Те представляват само 65 на сто от жителите, 25 на сто са украинци, 9 
на сто са руснаци и 1 % от други народности. 

Името на селището. В научната литература обикновено се 
приема, че името Терновка е дадено от местните българи, които се 
предполага, че са преселени от района на днешния български град 
Малко Търново [Скальковский, 1848: 91; Скальковский, 1838, 2: 
37-38; Аянов, 1939: 317; ЕБ, 3, 1981: 447 и др.]. Местните жители 
обаче свързват името Терновка с названието на растението трінка: 
“Тва айгˆ ТернҐфка ний му дІмаме; Тірново бЈше; тІка айгˆ на 
баЈрите бЈйа трінки, знˆйш д�то трінки, такЈва йˆготки, да. 
Тірново б�ше, а па с�тн’а айгˆ къто са нас�лийа млҐго (украинци 
и руснаци – З.Б.), ТернҐфка стˆна.” – казва информаторката Анна 
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Мавродиева. Ономастката А. П. Коваль обаче свързва името на 
селището с минавалата през селището река Мокра Тернiвка (която 
вече е пресъхнала, а корито й сега се нарича Балка). Според нея: 
“Селище ТЕРНIВКА (Микола×вська обл.) засновано наприкiнцi 
ХVIII ст. в жирлi рiчки Мокра Тернiвка. Як свiдчать перекази, 
на час появи селища на мiсцi рiчки була глибока балка, порасла 
терном.” [Коваль, 2001: 79]. Опирайки се на архивни данни при 
описанието на историята на Паркани – елище с българско население 
в Приднестровската република, Г. Аствацатуров говори за документи 
от 1790–1792 г., в които, наред с Паркани и други селища, се споменава 
и Терновка (под това име), като едно от 25-те селища между реките 
Буг и Днестър, заселени от казаци [Аствацатуров, 1995: 20]. Според 
последното изследване по този въпрос, през ХVIII в. това селищно 
название е доста разпространено в пределите на Украйна и Молдова 
[Самаритаки, Пригарин, Станко, 2004: 6]. Всичко това дава основание 
да смятаме, че името Терновка е онаследено от българите, а не е 
дадено от тях. Звуковата близост с името на град Малко Търново (а 
може би дори Велико Търново) вероятно е допринесло за неговото 
запазване като “спомен” за района, от който вероятно са първите 
български заселници. 

Досегашни изследвания на говора на Терновка. Данни 
за говора на Терновка ни дават някои руски учени [Державин, 1915; 
Зеленина, 1954: 15-31; Бернщейн, Чешко, Зеленина, 1958]. Но пълно 
описание на говора до този момент не е направено. 

В изброените трудове езикът на Терновка се представя като 
единен и според диалектното деление на българските говори в Украйна 
се отнася към групата на тракийските диалекти. Определянето на 
говора като тракийски би могло да се приеме, тъй като повечето от 
неговите особености наистина съвпадат с един или друг тракийски 
подговор. Много от западните особености в него днес също се откриват 
в тракийските или изобщо в рупските говори. Но що се отнася 
до абсолютната единност на говора, то установената по време на 
теренните изследвания езикова ситуация и изнесена в изложението 
на този труд, не потвърждава това становище. А след като днес говорът 
не е напълно единен, то едва ли преди 50 години е бил такъв. Явно 
неточната констатация на съответните автори се дължи на малкото 
време, прекарано в селото. Освен това, вярно е, че в случаите с два 
или повече варианта един от тях обикновено се предпочита, което 
лесно може да заблуди. И все пак, въпреки тракийската основа, тук 
се наблюдават наслоявания на диалектни особености, специфични 
за говори от диференцирани по тип диалектни области. Това повдига 



~ � ~

Българският говор в Николаевската Терновка (Украйна)

различни по характер въпроси което привлича вниманието на 
изследователя и прави говора труден, но интересен за проучване. 

Освен българите, преди около 50 години всички руснаци и 
украинци в селото говорели български. Това е било задължително 
за тези, които сключвали брак с българин, съответно българка и 
оставали да живеят в Терновка. За това е допринасяло и обучението на 
български език в училищата до 1939 г. Днес обаче, всички жители на 
селото разбират, но не всички говорят български. Сред неговорещите 
български език е и една част от най-младото поколение българи. Като 
всеобщ език се е наложил руският, но се говори и украински, който 
вече е приет като единствен официален език на Украйна. 

Цел и методи на изследването. Идеята за изследването 
на историята, етнографията, фолклора и езика на Терновка е на 
археолога проф. д.и.н. Владимир Никифорович Станко /по това 
време декан на Историческия факултет при Одеския национален 
университет “И. И. Мечников”/, който е етнически българин, родом 
от Терновка. Основната цел на инициативата бе да се установи от кой 
край на България са българските колонисти тук. 

Същевременно чрез това изследване се цели и да се съхранят 
колкото е възможно повече езикови данни, докато инвазията на руския, 
а в последно време и на украинския език не ги заличи напълно. По 
принцип изследванията на българските говори извън страната дават 
една приблизителна картина на състоянието на българския език преди 
миграционните вълни и техния развой след това Затова, под формата 
на илюстративен материал, се представят почти всички записани не 
само думи и наличните им форми, но и техните варианти. Известен 
компромис се прави при представянето на лексиката – значителна 
част от названията на специфични етнографски обекти липсват. Това 
се дължи преди всичко на обстоятелството, че с този въпрос вече бяха 
започнали да се занимават група етнолози под ръководството на доц. 
д-р Т. Бонева, които чрез своя труд в последствие ще запълнят тази 
празнина. Освен това, значителна част от тази лексика е вече забравена 
или принадлежи към пасивния фонд. За нейното възстановяване е 
нужно да се отдели специално внимание. 

За да се постигне целта, от езиков аспект трябваше да се 
направи преди всичко описание на говора, като основната задача бе 
да се изнесат неговите особености. Въз основа на тяхното сравнение 
с другите български диалекти в метрополията се очакваше да се 
локализира изходната точка на предците на днешните терновци. 
Това наложи да се използва от една страна дескриптивния, а от друга 
сравнителния метод. 
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Още първите теренни изследвания на езиковия материал 
показаха, че говорът има нееднороден характер. Този тип говори 
не са рядкост в българските диаспори, където често едно селище е 
създадено от преселници от различни райони в метрополията, но те 
не са изследвани или само частично са изнесени някои данни. Сами 
по себе си те формират самостоятелни диалектни микросистеми, 
които представляват особен интерес от различни езиковедски 
аспекти и особено от гледна точка както на междудиалектната, така 
и на междуезиковата интерференция, които в случая протичат в 
продължение на два века. 

Поради нееднородния характер на говора, в труда се прави 
опит въз основа на сравнения2 да се установят, доколкото е възможно, 
връзките на говора с другите говори или диалектни общности върху 
изконната територия на българския език не само в днешните граници 
на България. Пълно или поне по-пълно сравнение изисква значително 
по-сериозна и продължителна работа. Надявам се, че направеното 
дотук ще даде възможност за следващи изследвания върху говора и 
интерпретации на езиковия материал.

*
Описанието е въз основа на лични записи – на ръка и диктофон, 

направени по време на теренната работа през лятото на 1997, 1998 
и 1999 г, както и през някои от следващите години, когато ходех за 
справки. За някои допълнения ми бяха предоставени касети със 
записи и на доц. д-р Т. Бонева – преподавател по етнология в СУ 
“Св. Климент Охридски”, доц. д-р Александър Ганчев от ? гр. Одеса 
и д-р Рая Николова – Етнографския институт при БАН, за което най-
искрено им благодаря.

*
Най-сърдечно благодаря на проф. В. Станко, по чиято идея и 

настояване започна това изследване, за подкрепата и помощта му при 
теренната работа. Особено съм признателна и безкрайно съм задължена 
на семейство Алла и Александър Атанасови, които бяха така любезни 
не само да бъдат едни от основните ми информатори, но и да ме 
приютят в дома си по време на теренните изследвания. Благодарност 
дължа и на всички останали информатори, които представям в края 
на книгата и, най-вече, на Надежда Рунчева, за тяхната отзивчивост 
и желание да ми помогнат. Никога няма да забравя неподправената 
любезност, с която ме посрещаха, вниманието, с което ме обсипаха 
2 За сравнение са използвани всички атласи, речници и монографии, както и редица 
статии, посветени на изучаването на българските диалекти, които са представени в 
частта „Библиография”, като се започва първо с изследванията върпу тракийските 
говори.
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българите в Терновка. Прекланям се не само пред информаторите 
ми, но и пред всички жители на Терновка, които в течение на повече 
от два века са съумели да запазят своето народностно самосъзнание, 
родния си език, нравите и обичаите си (сред които особено изпъква 
истинското българско гостоприемство) в чуждоетнична среда! 

Оставам особено задължена на рецензентите на труда член. 
кор. проф. дфн. М. Виденов и проф. Е. Боев, както и на автора на 
предговора чл. кор. проф. д.ф.н Т. Бояджиев, които високо оцениха 
значението на монографията.



Първа глава

ФОНЕТИКА

ВОКАЛИЗЪМ

Вокалната система в говора на Терновка се състои от гласните: 
а, е, г, и, о, у и ъ. Спорадично се откриват гласните з и ы. Всички 
вокални фонеми се реализират чрез различни варианти, някои от 
които не се откриват в книжовната норма.

Характерна черта на вокалната система е наличието на 
акцентувани удължени вокални звукове, които от фонологичен аспект 
се явяват варианти на съответните основни гласни, а от фонетична 
гледна точка са техни дублети. Например, наред с ˆ, в говора се 
открива и гласната ˆ:, която има по-голяма акустична дължина, 
произнася се по-провлечено, а понякога и с по-голяма височина 
от ударената гласна ˆ. Тези удължени звукове се наблюдават най-
вече в потока на речта при по-продължителен разказ (монолог). 
Най-често се срещат при последователно или често повтаряне на 
едни и същи думи и при изреждане на еднородни части на речта, 
напр.: Ну, пҐ:мна, пҐ:мна, пҐ:мна. Се дІмаше: “Пишд:те, пишд:те, 
пишд:те!” # И сас кун�:те или сас кракˆ:та, Ґ:рата, маж�:те, 
сЈчките стіпкват тˆа пръс. А па с�тне женЈте прˆват вал’кЈ:, 
а па мъж�:те уж� ги фі:рл’ат на тавˆно и там женЈте тҐже 
обмˆ:зуват одҐ:лу, одгҐ:ре обмˆ:зуват стҐло. Понякога върху тях 
пада логическото ударение на фразата. Тези гласни са познати в 
другите български говори и дори в книжовния език, но тук тяхната 
употреба е значително по-голяма. Това е свързано с емоционалната 
експресивност, която изразяват, като придават особена мелодичност 
и колоритност на говора. 

Особеност на изследвания говор е и често срещащ се единичен 
хиатус (пряко свързване на два вокала), който се явява предимно в 
краесловие. С най-голяма фреквентност са съчетанията на а с а и 
на и с о и а. По-рядко се срещат съчетания между другите гласни, 
а ъ изобщо не се свързва с други вокали. Съчетание на гласни се 
откриват при местоименията нЈа, тˆа, унˆа, т’ˆа ‘тези’, тҐа, он’ˆиа 
(он’ˆ) ‘онези’, чЈи // чиЈ и др., при някои съществителни: др�и/те/, 
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акˆциа, материˆл, Миˆл, КрЈйоострошЈлофци, самоІчка, а също 
и при членуваните прилагателни като, напр.: стˆршиа // стˆршио. 
Сравнително често явлението се дължи на изпадането на съгласни 
при някои глаголни форми, напр.: напрˆи, йад’ˆа, ги п�йаа, дІждаа, 
са распріснаа, пІскаа, жувдем, нˆйдоа, надҐиш, б�а, плит�а, научЈа, 
учЈа, мЈат и др. под. 

Понякога в следствие на елизията се извършва уподобяване, 
напр.: тоо < тоа < тойа. При бързо говорене, съчетанието от две 
еднакви гласни дава една удължена, напр.: местоименията тҐо, 
тˆа, унˆа се произнасят съответно то:, та: (< таа < тайа), унˆ: и 
дори унˆ. Контракция и уподобяване се открива и в междусловие, 
напр.: гул�ма ле: мˆлка ле е ‘голяма ли е, малка ли е’. Това е другата 
причина, предизвикала по-голямата употреба на удължени гласни 
в микросистемата. Макар и в по-малка степен, тези случаи също са 
изразители на някаква емоционална конотация.

Същевременно, след друга гласна, е по принцип се йотува, 
поради което се нарушава един обичаен за СБКЕ вид съчетание на 
две гласни, напр.: знˆйе – книж. знˆе. Случаите с нейотувано е след 
друга гласна са сравнително редки.

Нестабилността на някои от гласните не само извън, но и 
под ударение е друга съществена особеност на вокалната система 
в говора. Както от гледна точка на съвременния български език, 
така и на старобългарски, гласните често се взаимозаместват, без 
да променят лексикалното или граматично значение на думите. 
Това се дължи не само на различните фонетични явления, които се 
срещат в говора, а и на нееднородния му характер, т.е. на смесването 
на различни диалекти. В зависимост от това често се получават по 
няколко фонетични варианти (варифони) с еднаква семантика. На 
тази ситуация се отделя повече внимание и по-ясно се разкрива 
при даденото по-долу описание на гласните и при представянето на 
рефлексите на някои от старобългарските фонеми и архифонеми, 
познати ни по фиксираните в ръкописите графеми.

Фонемата а 

Фонемата а в говора се явява на мястото на стб. а, э, я, а в 
неударена позиция и вместо ъ, ь, ©, е и о. Локационно не е ограничена 
– среща се в началото, средата и края на думата и по принцип може 
да се свързва с различни по своята характеристика съгласни звукове 
– звучни и беззвучни, меки и твърди, шушкави и т.н. 
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В ударена позиция звукът а е напълно идентичен по своите 
характеристики с този в книжовната норма и болшинството от другите 
диалекти. В началословие се открива предимно в думи от чужд 
произход: ˆнгел, ˆрмийа, ˆлени, ˆйст, ˆйва и в думи с изпаднало 
начално х: ˆрно, ˆпка, ˆпни, ˆйде. В тази позиция а понякога се 
йотува: Йˆнко, йˆла ‘ела’. В средисловие ударено а се намира между 
различен тип съгласни: слˆма, тˆтко, утринˆта, крˆставици, 
бˆница, сирˆци, малˆй, пазˆр, магˆре, мˆма, бˆчо, бˆба, стˆри, млˆди, 
кавˆл, мˆлку, мрˆфка, крˆва, сметˆна, утринˆта, пˆсла, офчˆр, 
клˆват, врˆти, бивˆва, тигˆн. В краесловие под ударение гласна а 
се открива значително по-често отколкото в началото на думата: гурˆ, 
маглˆ, лулˆ, веснˆ, иднˆ, немˆ, сланˆ, исинтˆ, кармˆ, ношкувˆ, кугˆ, 
такˆ, судбˆ, вудˆ, кръфтˆ, межˆ, блъйˆ, сед’ˆ, труф’ˆ, бразнˆ, дин’ˆ 
нушт’ˆ, зем’ˆ, буйˆ и т.н. 

Вариацията ’а се явява след мека съгласна, както пред твърда, 
така и пред мека сричка: н’ˆма, д’ˆца, убл’ˆкан, чул’ˆк, чер’ˆсло, 
сф’ˆш, т’а, сл’ап, куп’ˆте, гул’ˆми, дикˆн’а, а след гласна се йотува: 
сейˆл, пейˆл, пийˆн.

Неударената гласна а обаче се различава от книжовния си 
съответник. В говора, тя също няма интензитета на ударената а, но 
тук не се редуцира3, т.е. в тази позиция се доближава до звученето 
на ударената а, а не на ъ. Неутрализиране на опозицията ударен ~ 
неударен вокал тук се постига в посока към ˆ. При това, колкото по-
отдалечено от ударението е а, толкова повече се изяснява. Например 
последното а в сфˆдбата, гҐрната, нˆрана и първото в гаргарˆшка, 
най-много се доближават до ˆ. Липсата на редукция на а особено 
ярко се забелязва в случаите с предходна мекост и йотувано а, напр.: 
ниддл’а, п�сн’а, дрˆзн’ат, углˆв’ат, магазЈн, нафірл’ам, фамЈлийа, 
фанˆйа, дˆдайа, смˆзвайа, замˆзайа, нарҐдийа, тЈйа и т.н. Нещо 
повече, а се явява на мястото и на неударено ъ, напр.: в’ˆтар, хЈтар, 
пˆсал, маглˆ и т. н. 

По своето място в думата неудареният вокал а също не е 
ограничен: а) в началото на думата (предимно в чуждици): акˆциа, 
алтіне, амбˆр, армˆн, алкˆ, аб�т, аб�двайте, агіл, арнЈчево, акіл, 
аднҐж, адЈн, аб�т; б) в средисловие: сланЈна, такҐва, залЈват, 
закрЈват, татˆр, папІчки, брˆдвата, парахҐде, брадˆвичка, гласҐ, 
самҐ, магазЈн, чафІтин; карамфЈле, загув�ват, тІрат, клˆват, 
кр�скат; в) в краесловие: бІлка, тҐча, ч�та, ч�рга, д�на, тІка, 
сф�тканица, дрІса, лупˆта, калисˆрка и т.н. Случаи като къртІна, 
3 По тази си особеност говорът се свързва със западнобългарските диалекти, 
Централниете и Западни Родопи, с голяма част от македонските говори [Вж.: БДА ОТ: 
№ 12].
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тръндˆфил, т.е. с редуцирано а са сравнително редки и обикновено 
имат варианти с а, които се използват по-често.

Фонемата ъ

В този говор фонемата ъ се явява на мястото на стб. ъ, ь, ©, а и 
е. Позиционно тя е ограничена, тъй като се среща само в средисловие. 
Изключение правят няколко имена като зъбі и пҐпъ, при които 
членната морфема е ъ и името ігъл, което, под влияние на руски, 
обикновено се замества от Ігол.

По своите звукови и учленителни характеристики гласната 
ъ под ударение в говора напълно съвпада със съответния звук в 
книжовната норма и се свързва само със съгласни, без оглед на техните 
характеристики: дішчичка, идніш, піска, діно, път, сійне, ріка (// 
ръкˆ), кіпат, са пічи, ліжиш, дріжат, постіпат, добір, рекіл, 
таківа, мінинка, а също и в турцизмите алтіне, сандік, бакір, 
бабаліко, агіл, където замества турската гласна э. Този вокал се 
явява в глаголното окончание за 3 лице, множествено число, сегашно 
време, когато е под ударение, напр.: дувизіт, пичіт, вравіт, гуріт, 
тръчіт. Но това не е редовно. Често в тази позиция ъ се преглася в 
а: берˆт, да завезˆт, предˆт. 

По артикулационните си и акустични особености неударената 
гласна ъ също е напълно идентична на книжовния съответник: 
пъ, къпˆйа, ръкавЈца, къд�, тръчЈм, дръжЈ, съд�, къту, стъпнˆ, 
ср�бърна, кр�пък, дънҐто, късм�т и т.н. Но извън ударение тя 
обикновено се преглася в звук, който се доближава по звучене 
до удареният съответник на гласната а. Това явление е една от 
основните особености на вокалната система на говора: лажЈца, 
дасчЈци, р�тичак, пат�чка, цаклҐ, сад�, сф�кар, вітак, слˆдак, 
хЈтар, П’�тар, натˆтака, смЈсал. Много от тези и други подобни 
лексеми, предимно с вмъкнат ъ, имат и варианти с ъ: съм // сам, 
мъглˆ // маглˆ, ч�сън // ч�сан, тҐпъл // тҐпал, сф�тъл // сф�тал, 
Ґстър // Ґстар, мҐкър // мҐкар, мідър // мідар�, но те са с по-ниска 
честотност. Изключения са случаите, при които подвижно ъ се запазва 
4 Прегласът ъ > а извън уданение свързва говорът на Терновка с някои райони в 
ЗБ (Врачанско, Софийско, Ел. Пелинско, Радомирско, Самоковско, Кюстендилско, 
Дупнишко, по поречието на Струма и нейните притоци и някои пунктове в Западните 
Родопи.). Еднакво звучене на неударените гласни а и ъ е редовно в южнотракийските 
говори [Бояджиев, 1991: 43]. При неудареният суфикс -ък обаче ареалът на 
разпространението се стеснява около Мездра в СЗБ като продължава в тясна ивица 
към Родопите (при границата между Г. Делчевско и Смолянско) и стига до поречието 
на р. Места в територията на Гърция [вж.: БДА, III: № 5, 10; БДА, IV: № 5; № 7]. 
Вероятно на това се дължи и по-голямото колебание в тези случаи.
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в производни като П’�търофден и в миналите причастни форми за 
женски род като убл’акъла, уп�къла (// уп�кала), а при думата “огън” 
/от синхронен аспект/ ъ се преглася в е или и: /у/Ґген (Ґг’ен) // /у/Ґгин 
(стб. огнь)�.

В някои думи вокалът ъ се произнася и вместо е от гледна 
точка на СБКЕ: бліштът, блъштЈ, синЈгър, шіта (рядко ш�та) и 
формите на прилагателните съгішното и кЈсъл – кЈсъло, кЈсълта 
‘киселата’, някои от които имат и вариант с е: кЈсел, кЈсело или а: 
кЈсал, а също и кЈсηл. Наречието сегˆ има и варианти с ъ – сіга, съгˆ 
(и сηгˆ). 

Само няколко пъти е регистрирано и така нареченото задно 
ъ (ъ): л³ча ‘вид слива’, идн³ш // адн³ш, п³ска ‘костилка’, дръж�йа, 
мръчЈ ‘ръми’. Едва ли би могло със сигурност да се каже дали това 
не е случайно произношение или е остатък от някой от говорите, 
участвали във формирането на микросистемата.

Фонемата е

Фонемата е в говола е представена от няколко звука, които могат 
да се представят чрез гласните е, г и з. 

1. Гласната е. Както в книжовния език и другите диалекти, 
и в терновския говор е е основен наследник на старобългарското е. 
Същевременно тази гласна се открива и на мястото на стб. э, ь, , и и 
я. Вероятно различните й предшественици са оказали влияние върху 
широкия диапазон и многообразие от звукове и техните нюанси, чрез 
които съвременната фонема е се реализира.

Под и извън ударение е е идентична по учленителните си и 
звукови характеристики с книжовния си еквивалент. 

По принцип гласната е под и извън ударение в средата на 
думата се ситуира между съгласни. В краесловие също винаги се 
явява след съгласни. В двата случая напълно се идентифицира със 
съответната гласна в книжовната норма: глав�ш, см�т, кун�ц, сул�на, 
йурд�чка, момч�то, т�шко, гол�ма, т�нка, ухран�ва, т�лца; п�пел, 
м�нче, др�бнички, з�йме, с�дни при м�не, л�денец ‘скован от лед клон’; 
гърн�, штип�, турш�, д�ка утид�, кък’�, съд� ‘само’, врапч�, парч�; 
девҐйка, брегҐ, репетˆк, Мˆслената, петлЈчка, йˆренце-б’ˆренце, 
песҐко, рекіл, женЈх, кҐнете, гҐсте, тˆте, кІче, с�тне, дˆже, Г�рге, 

5 С гласна и думата се среща в голяма част от западнобългарските говори и най-вече в 
ЮЗБ, а с е – в Монтанско и Асеновградско [вж.: БДА, III: №. 105; БДА, IV, №. 131]. Но 
това колебание при думата “огън” е регистрирано в тракийските говори [вж.: БДА ОТ 
ВЧ: № 17; Бояджиев, 1991: 43].
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гҐре, ке, се ‘все’, м’�н’е; уҐфче и т.н. Редовно се открива и в различните 
словообразувателни и морфологични форманти: гр�бен, рˆзен, вˆжен, 
гҐтфено, главенЈк, вірзел, л�денец, гІштер, прЈлепче, парч�нце, 
прас�нце, украЈнец, ч�рен, лдпчето, з’умбЈлчета; кҐнете, вулҐвете, 
учЈте, сЈпе, ч�теше, дръж�ше, знˆйе, устанˆйме, дҐйдем, вҐсем, 
кˆмени, пЈленца, кҐзе, крˆве, сЈчките, лҐвиме и др. Случаите като 
з�а, б�а, прˆвеа, гув�е, при които е се намира пред други гласни, са 
малко на брой и в тези случаи не се променя, т.е. произнася се като 
нормално (твърдо) за съвременния български език е (= рус. э). 

След друга гласна обаче – в средисловие и краесловие – е 
редовно се йотува: неумЈйени, пукрЈени, занехˆйен, пустрҐйена, 
с�йелка, знˆйе, вдйе, пЈйе, ний�, нЈйе. Но понякога, обикновено в 
краесловие, компонентът е изпада и остава само атиративът й /или е 
> и > й/: вЈйна, ткˆйено, познˆйеш, бˆйе, вЈйе, ний�, знай, бий, пей, 
мий, скрий, пцІй. Изключенията в това отношение са незначителни.

Йотуване на е се открива и в началото на думата, където 
всъщност само в няколко думи се среща чисто е: егˆ, ех и понякога във 
формите на числителното едно, едЈн. Във всички останали случаи, 
независимо от произхода си е се йотува, а извън ударение по-често се 
редуцира до и: й�дри, йезЈк // изЈк, йерг�н’е; ивр�й, ирг�н, инд�к (вж. 
при историческите промени). 

Както е видно от горните примери, в средата на думата и 
краесловие неударено е по принцип се запазва. Нещо повече, след 
ударени срички то често се явява на мястото на и: сенЈйа, фелЈа, 
апр�л и др. под. Явлението се пренася върху някои морфологични 
форманти: умр�лете, не се поклҐнело в наречието снҐште и др., което 
е присъщо на западнобългарските говори. При формите на глаголите 
от II спрежение тематичната гласна и понякога се преглася в е: вҐзе, 
вˆрде, вˆре, Ґде, приблЈже, нар�деш, испрˆтейа и пр. Това, както 
и окончанието за мн. ч. -е при съществителните, прилагателните и 
др. морфологични форми: молдовˆне, другˆре, коледˆре, прістете, 
ч�рге, посл�днете гҐдене, кҐтке, тре дне, н�говете рˆботе, грінце�, 
чІжде, бҐсе, Ібаве, ч�сте, би могло да се свърже с прегласа и > е. Но 
по-вероятно е окончанието е да е било характерна особеност на някой 
от говорите, участвали във формирането на микросистемата, което е 
влязло в конкурентна употреба с окончанието -и, присъщо на друг/и/ 
от слелите се говори.

Въпреки това не са редки случаите, при които е напълно 
се редуцира като във вичирЈнка, гирдˆнче, а понякога формира 

6 Това явление е характерно за западните говори, но се среща и в някои източни 
(предимно южнотракийски говори).
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еднозначни фонетични варианти: децˆта // дицˆта (вж. частта 
„Исторически промени”). Това обаче не се случва след ударена сричка: 
клˆденец.

Поведението на подвижното е по принцип е както в СБКЕ, т.е. 
в граматичните форми на прилагателните за женски и среден род и 
множествено число е изпада: глˆден > глˆдна, глˆдно, глˆдни, а също 
и при някои словообразувателни процеси: коз�л > козл�нце. Но има и 
случаи, при които то редовно се запазва. Такива са формите лˆдена 
(водˆ), пит�ли ‘петли’, кун�чет:а ‘кончетата < конец’ и ткˆйени. 

2. Гласната г. Широко разпространена в говора на Терновка 
е т.нар. гласна широко е (г). Под ударение този звук е по-напрегнат 
от обикновеното е и по-заден. При неговото учленяване отворът на 
гърлото при преминаване на въздушната струя е по-широк, а брадата 
се смъква по-надолу. Често е удължен. Всъщност, при произнасянето 
на този звук (д) градусът на челюстния ъгъл е различен, поради 
което се формира твърде широк диапазон от нюанси. Вследствие на 
това понякога той звучи като широко отворено е (г), т.е. като нещо 
средно между е и а. Друг път отворът при произнасянето е твърде 
широк и звучи като дифтонг еа (условно можем да го отбележим с 
ä), като след мека съгласна обикновено трудно се отличава от ’а. В 
трети случаи е твърде близо по звучене до обикновеното е (е·), като 
понякога – извън ударение, дори се доближава до и. Всъщност става 
въпрос за различни степени на интензитет при произнасянето на 
този звук в една и съща позиция, което предизвиква наличието на 
няколко звукови нюанса, формиращи фонемна редица на този вокал 
в говора. 

Тази гласна се открива предимно в ударена позиция и обикновено 
формира фонетични варианти с е и ’а, поради което от фонологичен 
аспект би могла да се разглежда като алофон както на е така и на а. 
Явлението се наблюдава както при различни думи, така и в границите 
на една дума. Това ярко проличава във фонетичните облици на 
формата за минало време на спомагателния глагол “съм”: б�ше // 
б�·ше // бдше // ббше // б’ˆше // бЈши (с редукция е > и)7. Но тъй като тези 
нюанси на г редовно варират, т.е. взаимно се заменят както помежду 
си, така и със звуковете е и а, за улеснение в работата се отбелязват 
само трите основни фонетични варианта на лексемите, в които те 
се срещат, напр.: тр�ба // трдба // тр’ˆба ‘трябва’, т.е. при подобни 
ситуации в работата за отразяване на различните нюанси на широко 
е графически се използва само знак д. Нюансите често се наблюдават 

7 Подобна ситуация се открива в родопското село Мугла, където г се явява като фонема 
[вж.: Стойков, 1971: 10; 20].
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дори при един и същ информатор. Взаимозамяната на г с е и а се 
открива най-вече на мястото на стб. h: брдг, бдл // бел, бдли // б�ли, 
лдп // lеп, двд // две, гулдми // гул’ˆми, срдт // срет, напрдде // напр�де, 
трдбаше, црдво, плдвник, ниддл’а, врдме, шдлки ‘въшки по кокошките’, 
сндк, чулдк, дубрд, искипд, къдд, кутд. Същевременно се срещат думи 
или техни форми със стб. h като д�ца, д’ˆте, д’ˆца, гул�ма // гул’ˆма, 
гҐре, които по време на теренните проучвания са регистрирани само 
по един-два пъти с д, а други като нев�ста, чир�шни, р�ка (рядко) // 
рекˆ // рикˆ, гнездҐто, в�ра, верІва и т.н. вече са се утвърдили с е. 
Тази ситуация тук явно не се дължи на звуковото обкръжение или на 
характера на съседните срички, както е в други български диалекти, 
а най-вероятно е следствие от смесването на варианти в различните 
говори, въз основа на което се е формирал един неустановен вокал със 
сложна звукова характеристика. 

Би могло да се каже, че наличието на г < э пред шушкавите 
съгласни е закономерно, въпреки вариантите с е и ’а, тъй като 
последните имат значително по-слаба употреба: рджеме, срдшт-ат, 
вджги, грдшна // гр’ˆшна, ндшто // н�што // н’ˆшто и т.н. 

В редица случаи д се проявява и като наследник на стб. а, я, е, # 
и ь, което понякога, но не винаги се дължи на влиянието на шипящите 
съгласни или на й: йд ‘я’, гулдйа, ламд, ждба, ждби, уждри, дръждк 
(дръж’ˆк, дръж�к), лдлен, чдша, чдши, кучдн, лапшд, лдшнице, 
бубулдчки, тичдше, жддна, ждтва, шдпа, глдда // гl�да, рддом, грдшгн, 
държдли, държд, искипд и др. Някои от тези думи се произнасят и с е 
(шдл // шел) или с а (йдренцето // йˆренце), окисл’ˆва // окислдва, но 
по-голяма честотност имат вариантите с г. 

Тази гласна се открива и в чужди лексеми вместо а след ч, ш 
и ź: чгй (// чай), чˆйник, чˆйнико (но ч�йниче), шгл (// шел // шал 
– рядко), źем // źдм, куźд, баźд, патлаźдн // патлиźдн (патлаź�н // 
патлаźˆн). 

Извън ударение г се среща сравнително по-рядко и обикновено 
в краесловие: мгс�ц (но и мдсц), босЈлгк, ж�нг, мдсг, сдйг, м’�нг, нЈйг, 
вЈйг. Понякога се явява вместо и в окончанията за 3 л. мн. ч. при 
причастията на л, напр.: Са бЈлг ‘бЈли се’ малчЈшките по межс�бе 
си. Този вариант също е нестабилен и често се конкурира с гласните е, 
а или и: (са вдйг // са вдйе; тЈйг // тЈйа; игрˆлг // игрˆли).

В тои говор вокалът г не изпълнява смислоразличителна функ
ция. Както е видно от примерите, дори когато е под ударение той се 
колебае и чрез вариациите си губи своята фонологична стойност и в 
онези от лексемите, където се допуска, че вариантите с г са по-арха-
ични или имат по-голяма фреквентност. 
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3. Гласната з. Този звук, наричан милетичево е (η) – средно 
преден вариант на е, се появява спорадично при някои думи на 
мястото на е, и, а, ь и ъ предимно извън ударение, напр.: сηгˆ, в�чηр, 
й�дηн, кЈсηл, синт’ˆбηр, нойˆбηр, дик’ˆбηр, дηлбҐки, вηрбˆ; стуйит 
и др., които на фона на общата картина могат да се приемат като 
изключения. 

Наличието на η не е отбелязан в другите изследвания върху 
говора. Не е изключено това да е ново явление, породено от различните 
модификации и колебания при произношението на някои звукове, 
които на местна почва са обединени в един звук. Същевременно 
това би могло да се обясни с обстоятелството, че сред преселниците 
е имало и такива, които са били носители на говор, за който звук з е 
бил характерен, но в последствие се разпада и приема един или друг 
облик под влияние на други говори в микросистемата или на руски и 
украински. От друга страна, възможно е също неговото разпадане да 
е причина за появата на различните фонетични варианти на някои 
от думите, напр.: върбˆ, варбˆ, вербˆ; кЈсал, кЈсел, кЈсъл; П’�тър 
// П’�тар // П’�тер и т.н. Независимо от причината за неговото 
наличие, факт е, че от фонологичен аспект тук η се проявява като 
един от нюансите на фонемите е, ъ или а в съвременния говор на 
Терновка. 

Фонемата и

Вокалът и в терновския говор се явява на мястото на стб. и, ы, 
е, э, и я. 

Както под, така и извън ударение, гласната и е напълно тъжде-
ствена със съответната гласна в книжовната норма на български 
език, независимо от произхода си. Позиционно не е ограничена: 
среща се в началото на думата: Јзвор, Јма, Јска, Јдеа, Јграм, 
искҐпали, избирˆйа, изл’ˆва, иц�, ид�, иловнЈк, изЈк; в средисловие: 
сЈнур, лЈчен, пЈсар, годЈна, рЈза, сЈла, гранЈцата, зЈмка, да вЈдиш, 
череднЈк, главенЈк // главинЈк, бЈсер, рЈба; са начинˆва, Ілица, 
прˆзник, старшинˆ, и в краесловие: горЈ, парЈ, лежЈ, глав�шници, 
таківи, тˆзи, мˆлки, рІски. Устнените съгласни б, в, м, п и ф не Ј 
оказват влияние: БЈблийътъ, приблизЈтел’но, ке приб�ре, налЈвам, 
облЈват, са називˆва, уговˆрива, зЈмка, правЈме, зимҐска, гҐстим, 
килЈм, п’ип�р, сЈф. 

Единствено в жуф и някои от производни като жув�йеше се 
наблюдава лабиализация на и, но успоредно с жиф, жив�йах и т.н. 
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Фонемата о

Вокалът о е наследник на стб. о. Само в няколко случая се явява 
вместо е. По своите звукови и артикулационни особености напълно 
съвпада със съответната гласна /под и извън ударение/ от книжовния 
език. По отношение на мястото в думата гласната о не е ограничена 
– както под ударение, така и извън, тя се открива в началото, средата 
и края на думата: Ґгин, Ґтори, Ґти, Ґште, Ґбице, Ґро, Ґрата, Ґдат; 
пҐп, кҐрен, трҐшка, картҐшечка, кҐри, кҐтка, дҐма, кҐйто, рҐдена, 
дҐма, загҐн, сизҐн, йеднҐ, ведрҐ, гнездҐ; одҐлу, отЈдайме, отишіл, 
обˆдила, обірнайа, угоштˆва, пострҐйена, пост�лки, д’ˆдо, пч�лно 
мл�ко, нЈшто, кҐлево, тˆтко. Поради обстоятелството, че по принцип 
членната морфема за мъжки род в говора е о, то тази гласна се среща 
най-много в краесловие: мразҐ, медҐ, брегҐ, синҐ, сандіко, йˆдо, 
пастІхо, мˆлкийо, натˆтъко, сЈнуро� и т.н., което същевременно 
значително увеличава нейнната функцоналност. 

Начално йотувано о се среща обикновено в народните песни: 
йҐдат, йортІва, йоткл’уч�те, йот/ф/ур�те, йодҐлу. Членната 
морфема при прилагателните от мъжки род винаги е йотувано о: 
мˆлкийо, стˆрийо, кІндийо. 

Фонемата у

Гласната у в говора се явява на мястото на стб. № (и/или У) и о. 
Като рефлекс на други гласни се явявя рядко. Тя напълно се покрива 
по своето звучене и артикулационни особености с у в книжовната 
норма. В ударена позиция се среща в началото и в средата на думата: 
Ітре, Ібаф, Ічеше, бІлка, лук, дІмаше, слІша, самІн, са засІшило, 
сІрва, дрІк, пІдра, трІф’а, пудІшка, сънІва, аргатІва, тІрат. В 
краесловие е регистрирана само в русизма сушчествІ.

Неудареният вокал позиционно също не е ограничен: удˆри, 
умЈра, упрˆва, бубулдчки, чучулЈчка, кукувЈца, кукум’ˆфка, 
пупунЈк, гул’ˆй, бутЈлка, пучЈвам, пумЈфка, раскˆзувах, дуважІва, 
сл’ˆпу, гув�ду, мˆлку, кЈселуту мл�ку. 

В краесловие обаче, гласната у почти винаги се явява на 
мястото на етимологично о или вместо членната морфема за мъжки 
род единствено число -о, която понякога се редуцира: вҐсъку, двҐру, 
дувˆру, стҐлу, гҐраду, но това става рядко, а съответните варианти с о 
(вҐсъко, двҐро, дувˆро, стҐло, гҐрадо) имат по-голяма употреба. 
8 По тази особеност се диференцират повечето от западните говори, но се среща и в 
някои тракийски.
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В жув�йа – у < и, а в надҐлу и чумб�р – у < e.
В средисловие у често се явява след мека съгласна, най-вече л 

(л’): Л’Іба, закл’Ічено, л’Ілка, л’утЈво, хл’уш, сфал’Івам, сфар’І-ва, 
з’умбЈлче, но понякога се делабиализира: киш�, киш�то, гив�ч.

Йотувано у в началото на думата е характерно за народните 
песни: йутЈди, йугл�дна, йудҐлу, където се явява на мястото на о, а 
също и в някои русизми, напр. йІпка, ЙІра, ЙІл’а.

Фонемата ы

Тази гласна е наследник на стб. ы, но в терновския говор тя не 
е изконна, а вторично придобита чрез руските заемки. Всъщност, в 
автентични български лексеми тя не се открива, поради което има 
твърде ограничена употреба и това я отнася към периферията на 
вокалната система. 

Тя също бива ударена и неударена: вґбита, вґшита, вґпаси 
‘пасища’, тґсеча, часґ; красЈвый, одыхˆва, одыхнˆ и т.н. Двата 
варианта се срещат само в средисловие. 

Понякога се редува с ъ, напр.: брґнза // брінза.

КОНСОНАНТИЗЪМ

Консонантната система на говора в с. Терновка ярко разкрива 
неговия смесен характер. Тя е съставена от сливането на двата основни 
типа консонантни системи, според които българските диалекти се 
разделят на източни и западни. 

Съгласните, които изграждат консонантната система се 
противопоставят по признаците звучност ~ беззвучност и мекост ~ 
твърдост, въпреки, че втората корелация е условна: 

б ~ б’ в /w/ ~ в’ г /γ/ ~ г’ д ~ д’ з ~ з’ ж~ж’ дз (s)  дж (ź)

п ~ п’ ф ~ ’ к ~ к’ т~т’ с ~ с’ ш ц ~ ц’ ч~ ч’

Извън корелацията по признака звучност ~ беззвучност 
остават сонорите р ~ р’, л /l/ ~ л’, м ~ м’, н ~ н’, съгласната х /h/ и 
атиративът й. 

Съгласните h, w, γ и l в говора имат спорадична употреба. 
В повечето случаи палаталните съгласни имат предимно 

фонетична стойност, т.е. от фонологична гледна точка обикновено 
се явяват като алофони на съответните твърди фонеми, тъй като 
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са в конкурентна употреба с тях. В микросистемата по принцип те 
са позиционно ограничени, тъй като в краесловие не се употребяват 
(изключение правят няколкото случая с крайно л’). Най-често се 
откриват пред гласните а (< стб. э, я), о и у. Палаталност, по-скоро 
частично смекчаване на някои съгласни се открива и пред гласната е 
и по-рядко пред и. Но в тези случаи меките съгласни често се колебаят 
и също се заместват със съответните твърди съгласни. Колебанието 
пред е и а обикновено се дължи на неустановения вариативен характер 
на рефлексите на стб. фонема э в говора, а също и на йотуването 
на е в средисловие, напр.: диб’�лийо (= дибй�лио), кˆм’ени (по-скоро 
кˆмйени), успоредно с диб�лио и кˆмени. Тази ситуация ясно говори 
за смесването на две фонетични системи, които се противопоставят 
по наличието на гласните е (д) или а като застъпници на стб. э и 
по степента на наличието на корелацията мекост ~ твърдост при 
консонантните системи. 

Като цяло в консонантната система на говора преобладава 
употребата на твърди съгласни. Те понякога се явяват дори в позиции, 
където за книжовния език и източните говори са характерни палатални 
съгласни. Най-ясно това личи при глаголните форми, където се 
откриват депалатализирани съгласни пред някои окончания: лҐва 
(вм. лов’а), лҐват (вм. лов’ат), нҐса (вм. нос’ат), с�дам // с�да (вм. 
сед’а), с�дат (вм. сед’ат), ст�лат (вм. стел’ат), тҐпа/м/ (вм. топ’а) 
и т.н. – явление, характерно най-вече за западнобългарските говори. 
Ето защо съотнасянето на съгласните по качеството мекост ~ твърдост 
е условно. Още повече, че почти във всички случаи с палатална 
съгласна се открива и вариант с твърдия съответник.

В корелацията по мекост ~ твърдост не участват съгласните h, 
w и l, които не са характерни за книжовния език, както и атиративът 
й. Извън тази макар и условна корелация остават също звуковете ш, 
х, дз и дж, които са значително по-твърди, отколкото в книжовната 
норма и в по-голямата част от българските диалекти. Спорадично в 
говора се срещат съгласните ж’, ч’ и ц’, поради което ж, ч и ц също 
могат да се изключат от тази корелация мекост ~ твърдост.

Що се отнася до корелацията по звучност ~ беззвучност, според 
която се формират познатите в книжовния език корелативни двойки 
тук също е в сила. Тя се проявява най-явно при обеззвучаването 
на звучните съгласни в краесловие, както в целокупния български 
език. Средисловната асимилация общо взето има същите особености, 
характерни за книжовната разговорна реч. 
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Съгласните б, б’, п, п’

По своите звукови и учленителни особености, както и по мястото 
си в думата, звуковете б, б’, п и п’ не се различават от съответните в 
книжовния език. 

1. Съгласната б се открива в началото на думата и среди-словие 
пред всички гласни (а, о, у, ъ, а също и пред е, д и и) и сонорните р, л 
и н: бˆница, бˆцка, батˆк, бҐлес, са бҐриш, бІза, бубул�чки, бічва, 
бдгаш, бер�ш, диб�ли, кубЈлица, бий, бразнˆта, б�жуф, брішко, 
блˆго, бліи, хІбава, Ґбада, амбˆр, н�бо, събҐр, обІвам, забІл’а, разбЈра, 
убірна, мул�бен, разб�ра, ребрˆта, стеблҐ, Ґтбран, Ґблаце, убл�дено, 
др�бнийо. 

Палатализация на съгласната б понякога се среща пред гласната 
е: б’�ден, грҐб’e, б’�ше, б’ех, (успоредно с б�ден, грҐбе, бЈши, бех). В 
качеството си на самостоятелна фонема палаталната съгласна б’ се 
открива само в няколко случая пред а: б’ˆренце, уб’ˆдваме, да об’ˆсн’а. В 
останалите случаи в същата позиция, като б’ˆло, б’ˆли, б’ˆйа, чумб’�р, 
звукът няма фонологична стойност, тъй като тези думи или формите 
им, имат фонетични дублети, които не се различават по семантика, 
напр.: б’ˆла // бдла // б�ла, б’ˆйме // б�йме // бЈйме, чумб�р.

2. Съгласната п не е ограничена локационно, но в краесловие 
често се явява вместо б. Тя също се открива пред всички вокали: 
панЈца, пˆмет, пˆтерици, п�лена, п�сна, пдсни // п�сни, пдйе, 
п�йте, пЈше, пЈленца, пич�м, пит�л, пҐсле, пҐрции, получˆва, 
пҐпуву, пупунЈк, пурҐн, запˆли, клипˆци, лˆпат, куп�н, път, пирҐ 
// п�ро, сапІн, дулˆп, поп, леп, кацˆп ‘прозвище на руснак’, чоп и т.н. 
Съгласните, пред които се ситуира п са р, л, н, к, ц, ч, ш, т и в: прҐшва, 
прЈлепче, прічка, план, плугҐ, плдвник, плит�ше, пцІйе, пл�снах, 
птЈчките, пшенЈца, тІпканик, недокҐпват, ˆпни, ˆпка, стъпнˆх, 
пчинҐ, стІпка, тіпкат, кр�пки, тҐпло, сЈпфа. 

Както всички съгласни и п пред гласните е и и, намиращи се 
пред мека сричка, се смекчава. Понякога в тази позиция п дори се 
изравнява с п’, без оглед на следходната сричка: П’�тар, п’�так, 
п’ип�р, п’ет, п’�н’ата, п’�пил // п’�п’ел, п’еп’елЈшник, п’�чка, кˆп’е. Но, 
подобно на б’, това п’ няма функционална стойност и от фонологичен 
аспект се явява само като алофон, за което говорят дублетните облици 
на горните думи със съответната твърда съгласна п: пип�р, п�чка, 
п�так и т.н. Единици са случаите, като П’�на, 

П’�т’о, куп’ˆ, п’ˆтнушки при които п’ не се конкурира с п. 
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Съгласните в, в’ и ф, ф’

1. Съгласната в се среща в началото и средата на думата пред 
всички гласни (а, ъ, и, е, г, о и у): вҐсък, войвҐда, вІйна, вуйчо, войнˆ 
// вуйнˆ, вˆли (дъш), вітак, вінка, въжˆк, въж�нце, вЈлка, вЈкам, 
в�чар, вдтар; двˆйс, квадрат, чІвам, такˆва, са пувірне, пулЈва, 
нҐво, тувˆ, завҐт, прˆво, слˆвик, загув�ват, глав�шнеце, двд, хІбаву. 
Съгласните пред които се ситуира в, както в началото на думата, така 
и в средисловие са сонорите р, л, н: врат�но, враждІвайа, вратˆ, 
връвЈ, заврЈ, влˆкно, влˆшка, управл’ˆва, внІк, либҐвник. 

2. Билабиално в (w), не е характерно за говора, но макар и рядко 
този звук се улавя в речта на някои информатори, напр.: чаwІнен, 
тр�wа ‘трябва’, хІбаwо, ч�ркуwа, д’ˆдоwото, такҐwата, праwЈ, 
кwартˆл, дwор, какwҐ. 

3. Палаталната съгласна в’ в говора обикновено се явява вместо 
в, като най-често това става пред гласната а, която обикновено е 
преглас от е /от гледна точка на СБЕ/: синов’ˆта, дв’а, в’ай, утв’ˆйат, 
див’ˆтата, в’ˆска, лов’ˆа, жув’ˆ и по-рядко пред е: цˆв’е. Но всички 
тези лексеми имат варианти с в.

4. Съгласната ф не е ограничена локационно, но оригиналното 
ф има ниска честотност и се среща само в чужди по произход думи: 
фасІл, файтҐн, фˆбрика, фартІх, фарширҐван, фен�р, фҐдула, 
фІга ‘виелица’, фІнди ‘топче от прежда’, фургҐн, чафІтен, кҐфа, 
каф�во, Ст�фан, графЈна, цъфтЈ, суфрˆ, картҐфла, к’уфт�ли, 
шкаф, штоф. В общи линии това са всички думи или поне всички 
регистрирани, с етимологично ф в говора. В останалите случаи, както 
е видно от по-горните редове, тя се явява на мястото на в: фч�ра, 
тфҐйта, сфˆт, сфет, фірга, ТернҐфка, кл’Іф, плашлЈф, лІдаф. 
В началото и средата на думата се произнася пред всички гласни с 
изключение на д, пред сонори и пред беззвучни съгласни. 

В рҐфко, кІфн’а и тІфла ф се открива и на мястото на х. 
5. Палаталната съгласна ф’ е регистрирана само в думите 

трІф’а и сф’ат.

Съгласните г, г’, к, к’, γ 

Тези гутурални съгласни с изключение на γ имат тъждествени 
еквиваленти в съвременния книжовен език. 

1. Локационно твърдата съгласната г е ограничена, тъй като 
се ситуира само в началото на думата и в средисловие. Разполага се 
пред гласните а, ъ, и, о, у и сонорите р, л, н: гˆйда, гˆшти, гіба, гърбҐ, 
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гҐсте, гҐнат, гул’ˆйат, ги, грҐзде, греб�н, грінци, глˆс, глітат, 
глЈна, огнЈште, гниздҐ, гнЈда, изл’ˆгало, агіл, нагҐре, млҐго, дрˆго, 
договˆрат, загІбил, таргІват, мугЈла, дрІгио; крігло, Јгра, йˆгне, 
стˆгни. Пред съгласната д се открива в чуждиците мигдˆн и сегдˆ, а 
пред гласната е е регистрирана само в Г�рге и Ґген, където понякога 
се замества с г’: Г’�рг’е, Ґг’ен.

Палаталната съгласна г’ в говора е изключително слабо 
натоварена. Тя се явява само пред о и у в чуждиците (стари тюркски 
заемки): г’Ібре и г’Ґзан. В Герг’Ґф ден // Г’орг’Ґф ден тя се конкурира с 
г (Г�рге).

Затвърдяло г’, т.е. преход г’ > г е регистрирано в думата 
магЈшница (-и) (< магьосница), а също и в името Ґген, чито варианти 
Ґг’ен // уҐг’ен, се срещат рядко само у отделни информатори.

2. Твърдата съгласна к позиционно не е ограничена, но подобно 
на г, в началото на думата и средисловие се среща пред гласните а, 
ъ, и, о и у: кˆка, какҐ, кішта, кілца, кокЈче, кІди, кум, кукҐшка, 
кЈтки, пукˆжа, акˆциа, сф�къро, такҐва, таківи, раскісат, 
валкІват, лˆком, сЈчки, мак, сандік, знˆк, мҐзак, песҐк, патҐк. 
Пред предните гласни е и г тя е по-мека и понякога се изравнява с к’. 
Съгласните, пред които се ситуира са: л, р, н, м, в, т, ц, ч и ш: кр�мен, 
крак, клˆват, кладˆт, кнЈга, кІкла, пакривˆло, чукмˆн, чукч�, 
прҐкша, млекц�, влˆкно, дҐктор, упЈква.

Меката съгласна к’ се явява предимно пред гласната е: кък’�, 
кък’�то (как’�то), п/а/лачЈнк’е, и пред у в турцизмите к’уфт�/ли/ и 
к’унк, но в пискІл и киш� (и техните форми) к’ > к. 

3. Звук γ. Интерес представлява обстоятелството, че макар и в 
малко на брой думи, при част от информаторите г и к се заместват от 
съгласна, която акустически се възприема като нещо средно между 
г или к с придихателно х. По начин на учленение това е гутурален 
звук. Тук го бележим със знак γ. Среща се в началото, средата и края 
на думата. Той почти повсеместно се е наложил при някои думи, 
както при старите, така и при младите носители на говора. Такива 
са някои прилагателни като: γрІба, баγˆт и съществителните уγҐл, 
заγҐн, Балγˆрийа, білγаре, аγарҐди, γˆша ‘Гаша’, γˆл’а ‘Галя’, плуγ и 
γ�ктар. Регистриран е и в думи, които имат и варианти съответно с г 
и к: γрˆмота, уγҐло, нуγтҐ, врˆγ, учипҐγ и др. 

Трудно е да се каже дали наличието на този звук в говора се 
дължи на влияние на украински [вж.: Карпенко, 1996] или е остатък 
от някой от българските диалекти9, участващи във формирането на 
новата микросистема. 
9 Общо взето този звук не е чужд на българския език, но макар и спорадично, той все 
пак се среща в някои югоизточни говори.
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Съгласните д, д’, т, т’

1. Съгласната д също съвпада по своите особености с книжовния 
си еквивалент. Среща се в началото и средата на думата пред всички 
гласни, сонорите р, л, н и пред звучните съгласни в и б: дарˆк, дˆва, 
дъскˆ, діно, д�ка, ден, дддо, ддлеше, ддвол, дЈви, дЈгам, дҐма, дойдҐх, 
дІпчици, дІма; двд, двор, дліго, длˆн, дрІги, дріво, дрˆго, дурд�, водˆ, 
подˆрак, пҐдър, доведіт, сˆдеше, кад�ш, Ґдеа, съд�, наддне, ниддл’а, 
й�дро, ведрҐ, вудЈчка, рˆдости, одрˆн, аб�дн’ата, рҐднийа, судбˆ. 

Съгласната д’ има самостоятелна стойност предимно в русизми: 
д’улб�н, д’ˆтел, бˆд’а, пересˆд’офската (гранЈца), д’ˆлцам, Ф�д’а/та/, 
медв�д’о, прайд’Ґш, малад’Ґжа. В повечето случаи тя се конкурира с д, 
напр.: вид’ˆйте (// виддйте // вид�йте), пусед’ˆлки (посиддлки), д’ˆдо/ви/ 
(д�до/ви/ // дддо/ви/), крад’ˆйа (краддйа), разд’ˆлени (разддлени), сид’ˆше 
(сиддше), д’ен (ден), пред’� (пред�), пред’ˆйа (преддйа) и др. под. Прави 
впечатление обаче, че при част от тези думи се предпочита фонетичният 
вариант с д, а при други – с д’. Без да са направени специални проучвания, 
по честотността им би могло да се допусне, че някои от вариантите с д’ в 
случаите, където ’а се конкурира с д, ще се наложат. 

2. Съгласната т също напълно се покрива по своите звукови 
и учленителни особености със съответната съгласна в книжовната 
разговорна реч. Тя не е ограничена локационно и се произнася 
пред всички гласни и пред съгласните р, л, н, к, в, ф: тˆтко, там, 
т�шко, т�ло, тдсто, тЈхо, тҐчи, тҐпка, тІка, тІрам, трˆка, 
трҐшка, тривҐга, ткˆйна, ткˆн, тва, твой, катҐ, дит�то, м�тра, 
утринˆта, с�тнд, кЈтка, кҐтка, наткˆйено, замҐтваш, мулЈтфа, 
гҐтфено, вЈкат, вˆрат, си чˆт. 

Съгласната т’ има ограничена употреба. Самостоятелно 
значение има само в русизми като: т’урмˆ, т’Ґшта, самат’Ґкам, 
МЈт’ата, П�т’ата, шахт’Ґрка, гимнаст’Ґрката, плˆт’а ‘рокля’, 
т’�ст’о, бˆт’ушка, чист’Ґха, плет’Ґр/а/ ‘плет’, кат’Ґл и др. Не са 
регистрирани вариянти с т при думите и формите: т’а, сфˆт’а, 
ношт’ˆ, лист’ˆта, тˆт’ова, т’ул, рˆбот’а, рˆбот’ат. В останалите 
случаи т’ е в конкурентна употреба с т. Това обикновено става пред 
краесловно е: чит’�, с�дет’е, ръц�т’е, учЈт’е. 

Съгласните з, з’, с, с’

Консонантите з и с също споделят особеностите и функциите 
на своите съответници в книжовната разговорна реч. Сравнително 
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малкото отклонения са свързани с някои промени, които тези звукове 
търпят в говора.

1. Съгласната з се среща в началото и средата на думата пред 
всички гласни, освен д, пред звучни съгласни и сонори: завЈ, зˆфчера, 
запˆска, зіп, зілва, з�лка, зет, зем’ˆ, з�йа, зит, зЈмница // зЈмка, 
ЗорнЈчка, зҐри, зІница, зріно, злˆтен, злос, зли, знˆйаа, знˆчит, 
знак, змЈйа, збор, звездЈ, зван�ц, здрˆф, здˆва, рЈзичка, врізват, 
врізел, безбҐжна, бизгрˆмотна, разбЈраш, нерˆзбран, Ізвар, 
изе�ат, извҐро, изр�зано, грҐзде, гнездҐ, мунЈзда, прˆзник, бразнˆ, 
назнˆчени. 

Съгласната з’ е регистрирана само в няколко думи: г’Ґз’ум, 
друз’ˆ/та/, з’умбЈлчета, хаз’ˆйство, хаз’ˆин, а също и в блаз’ˆ.

2. Както всички беззвучни и с не е ограничена локационно. 
Тя също се среща пред всички гласни: сˆди, самЈ, сірце, сібута, 
сън, с�чката, с�вер, сезҐн, сдйе, сдно сЈничко, сЈлно, сЈнур, сол, сок, 
сІпник, сурвˆтка; насˆм, сус�де, прас�то, косенЈна, висҐк, мирҐсова, 
ги пˆсувайа. В краесловие се открива най-често след гласната а: нас, 
вас, икунустˆс, сас, бeс. 

Съгласните, пред които с се учленява са сонорите р, л, н, м: 
срддната, слˆма, сланЈна, слЈве, снҐп, сн�гова, уснҐва, кЈсне, ч�сна, 
слІчай, мˆсло, пҐсле, писмо, смитˆна, восмˆта и звучните п, т, ф, 
к: скъп, скилЈтка /ч�сан/, склˆват, спЈте, студ�на, стеблҐ, стҐйа, 
стˆват, сфЈнска, сфˆко, сфҐйте, (да) зˆспи, застˆна, листицˆта, 
пирустЈйа, рускЈн’а, піска, запˆска. 

Палаталната съгласна с’ е регистрирана в началото и средата на 
ограничен брой думи, сред които са: с’ˆкой, с’ˆка, с’ˆкакфа, сІс’аци, 
с’ˆдайте (но и сддайте), пидис’ˆт, фс’о, Вˆс’а, пас’ˆх (за разлика от 
пˆсах). Накои от представените лексеми или форми имат и варианти 
със с, които имат ниска честотност, тъй като тези със с’ се предпочитат. 
Липсата на варианти със с, дава основание с’ да се приеме като 
самостоятелна фонема със смислоразличителна функция. 

Съгласните л, л’ и l

Сонорът л е напълно идентичен с книжовния си еквивалент. 
Той се среща в началото средата и края на думата. Произнася се пред 
и след ударени и неударени гласни и в интервокална позиция. По 
отношение на съгласните тя изпитва известни ограничения, тъй като 
значително по-рядко се свързва с другите сонори, а също и с ц, ч, ш, ж, 
ź и s: лˆпат, лˆйат, лет, л�сно, лдти, лдто, лЈцето, лЈчен, лҐват, 
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клˆденец, глˆден, клˆденец, пˆлат, пілен, глітна, млдко, плдвнико, 
лІдаф, налдйе, пҐле, дал�ко, иглЈте, клипˆци, лук, плЈтки, пулЈват, 
телҐто, селҐто, глІмаф ‘глупав’, кілна, тракІлне, йˆбалка, 
пр�стилка, вЈлка, бІлка, тҐлко, млҐго, млˆт, мˆлко, ублЈча, дҐлго, 
зҐлва, жˆлби, стрелбЈштето, сілзи, злҐ, с�лски, пҐсле, молдовˆнка, 
т�лца, сол, п’�п’ел, парцˆл, стҐл, гол, кавˆл, предˆл, з�л, цръвІл, 
решЈл, пил, бил.

В сравнение с другите меки съгласни в говора, вариантната 
съгласна л’ има голяма употреба. Открива се пред гласните о, у и а 
както пред меки, така и пред твърди срички: кл’Іч, л’Ібим, шл’Іпка, 
л’Ілк’а, л’Іти, бл’Ідо, йоткл’Іч�те, расфірл’уват, ревал’Іцийˆта, 
хл’Іш ‘съвсем’, кавˆл’о, умр�л’о, п�тл’о, КҐл’о, Бдл’о, Б�л’овите, 
стрел’ˆйа, фл’ˆват, фˆл’ам, земл’ˆнка, кл’ˆмка, пул’ˆки, топҐл’а, 
ниддл’а, учитил’ˆ, дрІшл’ак, чул’ˆк. Думите с л’ пред гласната 
е (Л’�нка, л’�ко, л’�сно, пусл’�дно, пл’ен, мамІл’е, рул’�тка) имат и 
варианти с л. Всъщност, както всички други съгласни и л пред е и и 
се произнася с полумекост. Палатално л се среща и пред съгласните 
н, к, з, с, т, б и пред срички с различна характеристика: нахˆл’ни, 
прˆвил’но, специˆл’но, абезˆтел’но, ад�л’но, піл’на, тар�л’ка, 
вал’кЈ, бул’нЈца, вал’кІват, с�л’съв�та, с�л’ското /хаз’ˆйство/, 
правЈтел’ство, начˆл’ство, пҐл’звайа, пал’тҐ, кул’тІра, стіл’би и 
др. Наличието на л’ в средисловие пред съгласни и твърди срички 
изглежда е руско влияние. 

В краесловие звукът е регистриран само в съществителни, 
формирани с наставката -тел: претседˆтел’, учЈтел’, предˆтел’, 
заместЈтел’. Всъщност това са част от малкото регистрирани случаи 
с краесловна мекост в говора, които също са резултат от руското 
влияние. Те имат и варианти без краесловна мекост, но в някои 
случай се открива антиципация на мекостта: учЈт’ел (но и учЈтел), 
претседˆт’ел.

Налице е обаче и една друга конкуренция, а именно на л и л’ 
с т.нар. средноевропейско л (l), което по своето звучене съвпада с 
украинското л. Същият звук е характерен и за западните, особено 
за пограничните български говори. Но l се открива предимно при 
отделни информатори и в определени думи, които имат и варианти 
с обикновеното л, или л’, напр.: лгп // lеп // lгп, глддат // гlгдат // 
гl�дат // гл�дат, л�пам // l�пам, пол� // пуl�, плˆчам // пlˆчам, лҐшо 
// lҐшо, бҐлна // бҐlна, бІлката // бІlката, поливˆлник // поливаlник, 
мамІлник // мамІlник, з�лник // з�л’ник // з�lник, сЈlно // сЈлно, 
мілчам // міlчам, мlъч�шна (мlач�шна) // млъч�шна /водˆ/, къlв� // 
къл’ве, бусЈл’ак // бусЈlгк и т.н. 
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Съгласните р и р’

При сонорната р в микросистемата се наблюдават известни 
отклонения от книжовния му съответник. Тук той е значително по-
твърд и по-звучен, което се дължи на по-големия брой на реду-ванията 
на преградите и проходите при нейното произнасяне. Локационно не 
е ограничена и се свързва с всички гласни в силна и слаба позиция. 
Свързва се и с всички съгласни, освен със з, ф и африкатите ź, s: 
рˆбота, рˆнеа, Рˆдева, раскˆзвам, ръш, ріси, рет, р�ка, рекˆ // 
рикˆ, рдтко, рдже, гурˆ, рЈба, рЈзи, род, рҐзови, рІски, рудˆн, рІжа, 
русˆлката, прˆват, катрˆн, дрˆго, брішко, кріпа, грінци, кор�м, 
напр�ла, жреб�ц, врдме, чирдсло, напрдде, грЈза, парЈ, дрІк, другˆрин, 
карІца, дарІват, тҐрбе, курбˆн, п�рвата, върбˆ, гˆрван, спˆрва, 
аргˆтин, ирг�ни, ч�рги, вˆрдиш, гирдˆнче, гардЈна, куржˆ Киржˆле, 
калисˆрка, сфЈрка, парлЈф, Скарлˆт, армˆн, тармік, курмЈт, 
ˆрни, стірна, миз�рни, мирно, ортІва, кирпЈч, митˆрстфа, 
мˆртачки,п�рца, парцˆле, парч�нце, гурчЈви, стˆрши, вършдйа. В 
краесловие не се променя: вдтар, стˆр, дувˆр, пазˆр, д�вер, бригадЈр, 
сЈнур, бЈсер. 

Палаталната съгласна р’ се открива в средисловие пред гласната 
а: кр’ˆска, вич�р’аме, пр’ˆга, чер’ˆсло, пр’ˆжда, гр’ˆшен (гр’ˆшни), 
изгор’ˆн, Кир’ˆкови, Бр’ˆтко, Бр’ˆткови, утр’ˆжиш, бур’акҐво, 
утвˆр’а, бур’ˆк, нар’ˆден, бир’ˆа, понякога пред членната морфема 
– алтˆр’о и изключително рядко пред е: мур’�то. Пред у се среща в 
руски заемки, като напр.: р’Імачки. 

Съгласните м и м’

Сонорната съгласна м се открива в началото, средата и края на 
думата и по своите характеристики не се различава от книжовния си 
еквивалинт. В началословие се ситуира само пред гласни и сонорите 
р и л: мˆма, Мˆра, манЈсинко, мак, мармелˆт, мійнуват, мън�нки, 
мъш, мет, м�со, м�чка, метлˆ, мдсец, мҐже, мҐкри, мой, мумЈти, 
мІзика, мул�бен, мамІле, мл�ко, млат, мрежˆ, мрікна, мрˆфка, 
мрежˆ, мушЈчка. Начално м пред н е регистрирано само в наречието 
мнҐго, което обаче има и вариант млҐго, който се използва значително 
по-често. В средисловие също се среща предимно пред вокали: 
кумарЈ, Јмаше, кˆменен, зим�ш, дˆме, смдна, пумдна, Јми, змЈи, са 
замҐкрува, самІн и сонори, но тук – по-често и пред н: Імните, зЈмну, 
земл’ˆнка, пу�мнали, сімна, умрд. Рядко в тази локална позиция 
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се открива и пред други съгласни: КамбІрови, амбˆр, пампІшки, 
камшЈк. В краесловие винаги е след вокал: ддлим, кҐсим, кҐпам, 
кум, там, насˆм, Јмам. 

Съгласната м’ се среща в началото и средата на думата пред а и 
понякога пред е: м’ˆса, зем’ˆ, лам’ˆ, са зарум’ˆне, гул’ˆм’о // гул’ˆм’у, 
м’�сеца, см’ет, м’�не, м’�ко, пич�йм’е м’�со. Случаите с м’ и обикновено 
имат варианти с м, но тук се наблюдава известна диференциация: 
вариантите с м’ пред е се срещат спорадично, а вариантите с м’ пред а 
се предпочитат пред тези с м.

Съгласните н и н’

Сонорният звук н в говора също се покрива със своя книжовен 
еквивалент. Среща се в началото и средата на думата пред всички 
гласни и съгласните в, г, д, к, с, ц, ч, ź: напрˆвийа, н�зинийо, н�што 
// ндшто, н�ка, нЈшто, нЈкой, адніш, угнЈште, денҐ, иргинІват, 
унвˆ, ˆнгел, кІндийо, верˆнда, дрінкайа, т�нко, ман�нка, АнтҐница, 
ж�нски, йˆринце, дінце, кҐпанче, венчІват, глинźˆсува и т.н. В 
краесловие се открива след различни гласни: сън, ден, капˆн, пЈлен 
кˆман, ч�сан, слабҐден, син, Ґгин, кон, чавІн. Пред ш е регистрирана 
само в русизми, напр.: рˆнше. Удвояване на н е регистрирано в 
няколко думи: вай�нна, лимҐнник, л�нно, които вероятно пак са заети 
от руски.

Съгласната н’ се проявява като фонема само пред а и ъ: мин’ˆйа 
‘променяха’ (за разлика от минˆйа ‘минаха’), рускЈн’а, Ґн’а ‘онези’, са 
садин’ˆваше, сфин’ˆта (но по-често сфЈнката), дикˆн’а, простен’ˆ, 
ср�дн’ата, кІзн’ата, сирен’ˆво, дин’ˆ, нушт‘ˆ, гҐн’ат, са мин’ˆйа, 
гн’існи. В останалите случаи се формират варианти с н’ и н: кҐн’е // 
кҐне, Ґгин’о // Ґгино, кІн’а // кІна. Това неутрализира функционалната 
стойност на н’. 

Съгласната х

Познанатата от книжовния език съгласна х се открива във 
всички позиции на думата – началото, средата и края, между гласни 
и пред съгласните р, л и с: хˆпка, хˆнче, харманІвайа, хаз’айство, 
хахҐл ‘прозвище на украинците’, хЈтър, хфатˆва, хмˆри, хлапчˆто 
‘памучно’, хл’уш, хр’ан, хрҐнат ‘погребват’, храм, са хран�ше ‘се 
съхраняваше’, христийˆнин, хІхал ‘прозвище на украинците’, 
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панахЈда, снахˆ, тЈхичек, духҐфка, лахˆнка, тЈхо, занехˆйен /двор/, 
пахˆйем, ч�хи; прохлˆдно, сахранЈ, ухран�ват, ч�хски; сух, плъх, урдх, 
гр’ах, плъх, грах, страх, одЈх, са мислЈх, напрˆих10 и т.н.

Срещат се случаи, при които в началословие съгласвата х 
изпада,: ˆпка (// хˆпка,), ˆпе, ˆпни, ˆйде, Ґдат, а в средисловие се 
замества от отиратива й. Това най-често става при окончанието за 
минало свършено и минало несвършено време.

Макар и спорадично, в говора на Терновка вместо х се явява звук 
h11, който звучи като едва уловимо придихание. Той се среща предимно 
в краесловие при глаголните форми за минало време като знайˆh, 
чуh, слушˆh и пр. Тези форми имат и варианти с х, а понякога и без х, 
които се употребяват успоредно: саhˆни, сhҐтки // схҐтки, Миhˆйлов 
// Михˆйлов, каhҐр // кахҐр, вˆреh // вˆрех, носЈh // носЈх // носЈ и др. 
Единствено междуметието т’иh, т’иh, т’иh няма дублетна форма. 
За конкуренция тук не може да се говори поради обстоятелството, 
че вариантите с h се срещат сравнително рядко, но е възможно 
тези случаи да са остатъци от предишна конкурентна употреба на 
еднозначни форми с х и h и дори без х – поредно свидетелство, че в 
основата на терновския говор лежат поне три различни диалекти. 

Атиративът й

В терновският говор атиративът (според други – глайд) й има 
значително по-широка употреба отколкото в книжовния език и други 
диалекти. Основна причина за това е наличието на редовна йотация 
в начална позиция на гласните а и е, а понякога на о и у (най-вече 
в народните песни): й�дар, й�сен, йе, йедЈн, Йел�на; йˆйца, йˆви, 
йˆбалки, йˆма, йас, йа, йˆгне, йармҐ, йогІрт, йотвҐри, йҐда ‘ходя’, 
йутрджеш, йІпка йутЈде и т.н. Освен това, в средисловие, когато е 
след друга гласна, е също е йотувано: бул�йе, знˆйете, вЈйена, бЈйе. 

По принцип изконно й в интервокална позиция се запазва: 
стуйˆт, пийˆн, ракЈйа, БЈлийата, войІвайа, мҐйа, нЈйа, вЈйа, 
т�йа, тЈйа, н�койа, мат�рийа. Наличие на атиратив й има и пред 
членната морфема -о (-у), когато се намира след гласната и, напр.: 
разбҐйо, кундЈйо, мˆлкийо, гул�мийо, дрІгийо, т’ˆйнийу, млˆдийо.

Освен в интервокална позиция, в средисловие й се открива пред 
различен тип съгласни и предшестваща гласна: войвҐда, дойдҐ, нЈйд’е, 

10 Наличие на х във всички позиции се открива в някои части на Югоизточна България, 
Гоцеделчевско и Солунско.
11 Този вариант на х е познат в различни краища на страната.
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н�йзе, мˆйка, пайкЈ, СтҐйкоф, войнˆ, йспійнава ‘изпъва’, байрˆк, 
мˆйски, злод�йската /ръкˆ/, лойта, кҐйто, мҐйта, вІйчо. 

Наред с характерните за книжовната норма лексеми нЈкой, 
с’ˆкой, сфой, кой, мой, край, лой, лай и др. с краесловно й в говора са 
още диалектизмите разбҐй, ивр�й, Јний, малˆй, пай ‘дял’. Освен това 
краесловно й в говора се открива и в случаите, при които е се преглася 
в й (или по-точно е > йе > й). Това става най-вече при глаголните форми 
за 3 л. ед. ч. сег. вр., напр.: сдй, пдй, знˆй, гул’ˆй, желˆй, бул’ˆй, и др. 
Явлението се открива и в средисловие, пред съгласна, напр. бЈйш, 
знˆйме, знˆйте, п�йше, шЈйна, ткˆйна. 

Подобни са случаите с краесловно й от йа, напр.: тий (// тийа), 
ний // нЈйа ‘ние’, вий // вЈйа ‘вие’. Вследствие от това, в сравнение 
с книжовния език, случаите с краесловно й в изследвания говор 
значително се увеличават, въпреки, че изпадането на е, а или 
преходите йе > й, йа > й не е редовно и обикновено формите с й имат 
варианти с йе, съответно йа.

Наличието на вторично й на мястото на х (Ґдейа, дˆвайа, 
дˆдайа, умрдйа, муждйа, исійна, засійнува, Мийˆл, т’ˆйно, и т.н.) 
значително допринася за увеличената фреквенция на този звук в 
говора. То се появава и вместо звукосъчетания от мека съгласна и 
следходна предна гласна, напр.: врій (< връв’и), пҐйче (< пов’ече), 
мой (< мож’е), ке излдй (< ке излдз’е), както и в членуваната форма 
дръв�йата ‘дърветата’, където т > й, в повелителната форма фл�й, 
където з > й и др. 

Съгласните ж и ш

Шушкавите съгласни ж и ш не са идентични с тези в СКБЕ. 
Тук те са значително по-твърди. При учленението долната челюст 
се изнася напред така, че долните зъби се изравняват с горните. 
При произнасянето на ж се издига нагоре върхът на езика, а при ш 
– гърбът, като в двата случая небцето не се опира. Езикът като цяло се 
дръпва по-назад. Въздушната струя сякяш се задържа и от преградата, 
създадена от доближаването на предните зъби.

1. По принцип ж се разполага в началото и средата на думата, 
но се срещат и изключения с краесловно ж: арпˆж (// арпаźЈк) и 
мож ‘може’. Среща се пред всички гласни, но сравнително рядко 
пред а, тъй като в позиция след ж обикновено а се преглася в г или 
е: жар, желдзо // жил�зо, женЈх, ж�ждувам, ждба, жддна, желˆнийе, 
/са/ ждлва // ж�лва, жЈва, жілта, жиф // жуф, жув�йа, уважˆвал, 
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въж�то, б�жоф. Освен пред д, с която формира групата жд (сˆжди, 
дІждат, враждІвайа), ж се разполага и пред съгласните р, в, г: 
жреб�ц, разлҐжва, вджги. 

Палатална съгласна ж (ж’) обикновено се среща като вариант 
на ж, напр.: ке ж’ув�е, дръж’ˆйа, меж’ˆ, въж’ˆта и др. под., чиито 
варианти с ж (ке жув�е, дръж�йа, межˆ, въждта) обикновено имат 
значително по-широка употреба. А формата ж’унЈте в този фонетичен 
облик е регистрирана само един път. 

2. Съгласната ш не е ограничена локационно и се среща пред 
всички гласни: шарҐк, решˆвайа, крІша, лҐша, шес, шітам, ш�йка, 
пичˆше, пЈше, раш�то, вермиш�л, шдпа, душдта, пишдте, шЈпка, 
шЈйа, камшЈк, ушҐто, шІрен, шулудЈва, машІл. Но следходната 
гласна а и тук често се преглася в г (или е): шдрено, шел // шгл. Като 
изключим т, с която се формира групата шт, съгласните, пред които 
най-често се разполага ш са к и н: шкˆф, нЈшките, т�шко, вішка, 
чІшка, сІшка, ветрІшка, лдшнице, глав�шници, маlч�шна, вЈшните. 
Среща се още пред л и ч: отЈшла, шл’Іпка, плашлЈф, мешчЈна. В 
краесловие също се разполага след вокали: попріскаш, крдскаш, 
мъш, дъш, ръш, кад�ш, глав�ш и др.

Наличие на палатално ш (ш’) е регистрирано само в руската 
заемка риш’Ґтка. 

Съгласните ч и ц

Тези съгласни също са по-твърди от съответниците си в 
книжовния език и повечето български говори в материка. 

1. По принцип съгласната ч не е ограничена локационно, но в 
краесловие е регистрирана само в ругˆч, ковˆч (вече изместена от 
рус. кузнец), в украинската дума бугалЈч и в борч ‘борш’ (където е 
вторична от ш). В началото на думата се открива само пред гласни: 
чˆйка, чай, чавІн, час, ч�ша // чдша, ч�три, ч�сан, чЈста, чил’ˆк // 
чул’ˆк, чукмˆн, чІвам, чІтара, чІпат, чІздо, чумб�р, чурбˆ, чувˆл, 
чоп, чорт. В средисловие, освен пред гласни, се произнася и пред 
съгласните к и н: офчˆр, начˆл’ство, получˆвайме, веч�рница, брˆче, 
рич�ш, улІчи, почЈтат, гурчЈво, убличіт, чучулˆда, чЈчо, чІдо; 
прічка, крˆчка, рЈзичка, сЈчките, п�чка, пҐчкай, такˆчка, сЈчко, 
тЈхичко, да бІчнеш, начн�ш, пҐчне.

Мека съгласна ч’ се среща спорадично: вич’�р’аме, кІч’е, ч’�рги, 
ч’�тка, но тези думи имат и фонетичен вариант с ч. Само при 
собственото име Ч’Ґчикови ч се явява като фонема.
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2. Съгласната ц се среща в началото, средата и края на думата 
пред всички гласни, но сравнително рядко това става пред о, у и ъ: 
цал, цˆва, цалІвам, цаломідрийе, ц�пке, целинˆ, цдп’еница, цЈга-
нин, цЈнкови, цЈцки, ціка, кабЈца, афцˆ, дицˆта, кацˆпи, парцˆл, 
кˆца, п�рца, иц�, уцепин�, слінце, сърц�, Ілице, ръцдте, спицдлно, 
Ґфци, танцҐр, КузнецҐвите, пцІйни, танцІвайа. Съгласните, пред 
които е регистрирана, са: р, к и н: цръвІл, цр�ва, д�цкийа, бˆцкам, 
сов�цката, бˆцнеш. Среща се също и пред съгласната в в ЦветкҐ, 
цв�ти, но цф�те (наред с цв�те). В краесловие се учленява след 
гласната е, т.е. явява се само в словообразувателната морфема -ец 
(стб. -ьцъ): м�сец, сфин�ц, зван�ц, прузҐрец и др.

Палатално ц /ц’/ се открива спорадично пред гласните е и а: 
скрЈпалц’е, лдшниц’е, мисц’�, ц’ˆпеница. Фонетичните варианти с ц на 
тези лексеми показват, че в говора на Терновка ц’ няма фонологична 
стойност.

Африкатите ź и s

Макар да имат слаба функционална натовареност, звучните 
съгласни ź и s са познати в говора. Те се срещат в ограничен брой 
думи само в начална позиция и средисловие.

1. Във всички регистрирани случай ź се ситуира пред гласна 
– źˆскат, źам, źиг�р, źЈгра, źҐбе, źубрЈни, мˆнźата, баźенˆци, оźдк, 
патлаźдн, БакърźЈеви12. По принцип се запазва непроменен. Изключение 
правят съществителните чорбажЈйа и арпˆж (но и арпаźЈк), където ź 
се трансформира в ж. Освен в заети от турски език думи африкатът ź 
се открива и в лексемата źок, която е с неясен произход (вер. от рум. joc, 
т.е. ź < ж). В някои случаи тя е вторична, напр.: конаźЈйка, където ź < 
кч. Освен в źурˆп/к/и, ź < ч вероятно е и в междуметието źиф-źиф, а в 
собственото име Ź�на, най-вероятно имаме ź < ц. 

2. Африкатът s се явява на мястото на етимологично з само в 
няколко думи (и техните форми): sвънч�, sідно /кроснҐ/, надsід, наsіде, 
утsіди, вріsваш, връsІват, бріsай // бріsа, дрънsІлки, поsвънчˆва, 
сілsи (но само сілза), Ґнsден // Ґнsен ‘онзи ден’13. Но във всички случаи 
тя е непостоянна, тъй като тези форми имат дублети със з, които 
обикновено се предпочитат. А sІн-sунЈца ‘небесна дъга’ има варианти 
sун-sун-sунЈца, зон-зон-зонЈца и зунЈца или зҐна, които се употребяват 
12 Наличието на съгласната ź в микросистемата я откъсва от родопските говори, където 
тази съгласна напълно липсва [Стойков, 2002: 127].
13 Африкатът s напълно липсва в родопскте говори и спорадично се открива в 
тракийските (сред които са и няколко Грудовски села – около р. Факия). 
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успоредно. Ето защо в говора не би могло да се каже, че съгласната s 
има самостоятелна стойност, т.е. тя е факултативен вариант на з1�.

ИСТОРИЧЕСКИ ФОНЕТИЧНИ ПРОМЕНИ

Регистрираните в говора на Терновка исторически промени 
не са непознати в българската диалектология. Но понякога тук се 
сблъскват резултати от диалектни развойни процеси, характерни за 
различни говори в границите на българския език, поради което се 
понякога се явяват повече от един референт на една старобългарска 
графема1�. Обикновено един от рефлексите е с по-голяма честотност. 
В едни случаи те са се разграничили чрез специално утвърждаване 
в отделните думи, но не са много редки и случаите, при които все 
още се чувства колебание изразено чрез конкурентната им употреба. 
Всичко това е доказателство, че изследваната езикова микросистема 
е формирана чрез смесване на различни говори. Това е в основна 
14 Прегласът s > з най-широко е разпространен в мизийските и рупските говори. 
В другите диалектни области се срещат ограничени райони, при които има смесена 
употреба на з и s: Прилепско и Кумановско, Кюстенделско, Мездренско и Тетевенско, 
Горнооряховско, Кубратско, Преславско, Казанлъшко, Бургаско, Бунархисарско, 
Лозенградско, Одринско, Гюмюрджинско, Гоцеделчевско и Гевгелийско [БДА ОТ, 2001: 
№ 13; Бояджиев, 1991: 232-233]. 
15 По традиция в диалектоложката литература се говори за рефлекси или застъпници 
на старобългарски “гласни” или “фонеми”, като се имат предвид съответните букви 
(графеми). В случая тези термини са неточни, тъй като според изследователите на 
историята на славянските езици някои от буквите в старобългарската азбука не са 
символ на една гласна, т.е. не са отразявали определен звук, не са имали единна 
звукова стойност. Според Ст. Младенов напр., “би могло да се смята за установено, че 
в старобългарски не е съществувал един единствен изговор Q за ©, но покрай това е 
съществувало и an както в старополски, полабски и словенски, un както в полабски 
и другите славянски езици; нбълг. ън (ъм) е вариант на ан (ам), който също трябва 
да е твърде старинен” [Младенов, 1979: 71]. В такъв случай, за да приемем, че стб. 
буква © е отражение на една фонема, трябва преди всичко да се определи кой от 
съответстващите й днес звукосъчетания – ам, ан // ъм, ън или ом, он // ум, ун, е основен 
и кои са варианти. Освен това, не само в диалектите, но и в отделните периоди от 
развитието на старобългарски език картината на фонетичната система не е еднаква. 
Нещо повече, най-вероятно някои от звуковите съответствия на тази графема още в 
старобългарски са имали самостоятелни фонемни стойности, въпреки че това трудно 
би могла да се установи само по писмените източници. Това дава основание да се смята, 
че стб. буква © по-скоро е знак на една архифонема, а не фонема и още по-малко на 
определен звук. Подобна е ситуацията при и др. стб. букви. Следователно, тъй като 
за старобългарската фонетична и фонологична система се съди само по писмените 
източници, т.е. по писмените символи, които често следват писмената традиция, а не 
отразяват реалната дийствителност на устната реч, то не е коректно в да се говори за 
рефлекси на старобългарски фонеми и звукове; значително по-точно в тази ситуация 
би било да се говори за звукови съответствия (референти, рефлекси, застъпници, 
отражения или гласни, явяващи се на мястото) на дадена буква (графема) в диалектите, 
а не на фонема, особено когато това се отнася до вокалите.
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причина за разколебаването и е задържало процеса към изясняване, 
стабилизиране и утвърждаване на един или друг от вариантите, 
характерни за различни диалектни области. 

За описанието на тази част, освен БДА и други монографични 
изследвания на българските диалекти, са използвани основини 
трудове, посветени на старобългарския език [Мирчев, 1963; Мирчев, 
1972; Младенов, 1979; Златанова, 1998; Дьяченко, 1998; ГСтБЕ, 1991; 
СтБР: 2009 и др.].

ПРОМЕНИ ПРИ ГЛАСНИТЕ

Звукови съответствия на стб. буква А

1. На мястото на фонемата, отбелязвана в старобългарските 
писмени паметници с буквите а и я, както във всички говори и тук, 
в позиция под ударение по принцип се явява съвременният звук а: 
ˆпка, кˆша, лопˆта, брат, тˆте, мˆма, мˆлка, млˆда, махˆло, кат 
‘като’, блˆго, водˆ, метлˆ, тувˆ, такˆ. По традиция, започнала още в 
старобългарски, началното ударено а в български по произход думи е 
йотувано: йас (йаз // йа), йˆйца (вж. при я). 

Вече се каза, че извън ударение а не се редуцира: сланЈна, 
запˆска, рабутЈх, рҐдната, владЈката, нарҐд, палатнҐ, пра-с�нца, 
брадЈца, патҐк, цЈгани, зЈма, стҐйла, двˆма, кІка, н�ма и т.н. 
Въпреки това прави впечатление, че в няколко думи с етимологично 
а, при това под ударение, се е наложил звукът і: плімна, стірна, 
кічена, кічи са, сегішните. Понякога и гˆси се произнася гіси ‘< 
гася’16. Дублетни фонетични форми имат и други лексеми като напр.: 
брˆда // бріда, кугˆто // кугіту. Словообразувателните варианти на 
тугˆва са с ъ: тугіф, тугіфка. Неударено а почти редовно се заменя 
с ъ в местоименните наречия кък’� (по-рядко как� ‘как’) и кък’�то. 

След ж, ч, ш гласната а, особено под ударение и независимо 
от характера на следходната сричка, не е стабилна. Регистрирани са 
думи и форми, при които в тази позиция а редовно се запазва, напр.: 
офчˆр, кˆша, кошˆра17 и жал, жаловˆйа, жарҐ, жˆрено, чавІн и т.н. 
16 Тази ситуация говори за наличие на говор/и/ от диалектни области, при които 
ударението е било върху друга сричка, поради което неударено а се произнасяло като ъ, 
т.е. с пълна редукция на а, което след преместването на ударението не се е променило. 
Подобни случаи сесрещат в: Ловешко, Свищовско, Охрид – Тетово, Северозападнната 
преходна област.
17 Прегласът а > e е характерен за районите на изток от ятовия пояс, където в най-
изночните райони – по Черноморското крайбрежие и рупските говори на запад до 
Разложко и Г. Делчевско, се конкурира с а > г и а > а [БДА, I: № 32; БДА, II: № 28; БДА, 
III: № 42; БДА, IV: № 44; Иванова, 1972: № 24].
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Но сякаш преобладават случаите, при които вместо очакваното а се 
явява г или е: ждба // ж�ба, ждби // ж�би, чдша // ч�ша, чдшка, ч�ши, 
шдпка, шдрено, шдрене, ждлни, муж�х, приж�рат, кучдн // куч�н, 
мълч�шна /вудˆ/, са отлич�ва, означ�ва, ч�каме1�. Колебанието на 
а в тази позиция проличава най-ярко при формиралите се два или 
три фонетични варианта на някои лексеми или форми, напр.: жар // 
жгр // жер, са ждлват // ж�лват, но и жˆлват (макар и рядко), ждлна 
// ж�лна // жˆлна, межˆ // мижд, муж�л // муждл // мужˆл. Понякога 
и след шт гласната а > е: наср�ште. Гласната а от вариантите чˆка 
във формите чкˆйме, пҐчкай изпадат. Във всички случаи обаче ж, ч, 
ш и ź са твърди. 

Прегласът а > е в други ситуации се открива само в ограничен 
брой думи: телЈга, лештовЈчка, Лˆзеревите и в окончанията на 
зимҐске, лдтоске, мˆйк’е /му/, които имат и варианти с а. 

2. Основен звуков съответник на стб. графема я под ударение е 
йотувано а (йа) или а с предходна мекост (’а) както е в съвременния 
български книжовен език и повечето диалекти: йат, йˆбълка, йˆгода, 
йˆгне, йˆренце, йˆлови, йˆсно, йˆсла/та/, йˆма, ке се йˆви, са йˆваше19, 
пийˆница, пийˆн, пийˆнка ‘пиене’, пийˆне, Стойˆн, пул’ˆна, змийˆ, 
зем’ˆ20. 

Подобно на а и йа // ’а под ударение понякога се преглася в � или 
д, като по този начин формира и фонетични варианти: лам’ˆ // ламд, 
зем�та // земдта, испълн’ˆва // испъл’н�ва, окисл’ˆва // окисл�ва, 
кукум�фка // кукум’ˆфка, тимдн ‘тамян’ и др. Явлението вероятно се 
дължи на затвърдяването на предходните съгласни.

Извън ударение в едни случаи я се запазва: йадовЈта, йармҐ, 
йагн�нце, но в други, особено в началословие, се преглася в и: идіт 
(ид�, ид�ш, из�дох), ислˆта ‘яслата’, ирмҐто ‘ярема’21, са наидіт. 
Неустановена в говора е и думата пҐйас (< поясъ), която се използва 

18 Явлението е присъщо на говорите в ЮИБ, но се среща също и в Разложко, 
Гоцеделчевско, Кукушко и Банат. Изключение прави глаголът чекам, който обхваща и 
голяма част на запад от ятовият изоглосен пояс.
19 Наличие на й в началото на думата пред а < стб. а е характерно за почти цяла ЗБ 
/включително и някои македонски говори/, странджанските и факийските говори, за 
някои родопски и за севернотракийските говори по поречието на Марица [БДА, I: № 61; 
БДА, III: № 70 и БДА, IV: № 85]. 
20 Явлението свързва говора със западнобългарската диалектна система (в която 
се включва и Македония), а също и с Одринска Тракия. То е познато и в някои 
севернотракийски говори и Странджанско [БДА ОТ, 2001: № 3].
21 Неударено и от стб. я (ице) се открива в Елховско-Грудовско, Тополовгродско, 
Старозагорско и Новозагорско, Гоцеделчевско и на север продължава в Асенов-градско, 
Пловдивско, Пазарджишко, Пирдопско, Панагюрско, Карловско, Троянско, Тетевенско, 
Плевенско и Свищовско [БДА, I: № 122; БДА, III: № 72; БДА, IV: № 136/].
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успоредно с пҐйес, където а > е и пҐйс, където а изпада. На различни 
рефлекси на стб. я се дължат и вариантите на думата йаловнЈк 
‘пастир на ялови крави’: иловнЈк и йулувнЈк.

Звукови съответствия на стб. буква Е

На мястото на етимологично е (стб. е и ¬) се явяват гласните е, г, 
а, и, спорадично о и у. 

Начално е в редица случаи се йотува: йе, й�сен, Й�русалим, 
ЙевдҐкийа, ЙефЈмович, йедЈн22. Но това не е закономерност, тъй като 
в неударена позиция често на мястото на стб. е и ¬ се явява и: исинтˆ, 
Ил�на (рядко Йел�на), идЈн, иднˆ, илˆ ‘дървото “ела”’, идніш (стб. 
¬дин©щть) и т.н. Изключение прави частицата егˆ, която сравнително 
рядко се произнася йегˆ, междуметието ех и формите на числителното 
едно, които се срещат в различни фонетични варианти: едЈн // йедЈн 
// адЈн, йед�н’а (брат), иднˆ // инˆ // еднˆ, иднҐ // инҐ, идЈна, адЈниа. 
Както в по-голямата част от българските говори и тук стб. ¬øте > Ґште 
// уҐште, т.е. ¬ > о или уҐ.

В средисловие и краесловие след твърда съгласна, както под, 
така и извън ударение стб. е обикновено се запазва: мет, сф�къро, 
л�пат, см�т, п’�п’ел, с�ло, д�ка, д�то, дал�ко, д�вет, д�сет, глав�ш, 
н�зи, кур�м, пул�, иц�; шестˆта, седмˆта, земл’ˆнка, небҐ, трҐ-
шенка, йˆренце, сЈнове, Ґште, прас�нце. Същевременно обаче 
сравнително често в средисловие неударено е се редуцира напълно, 
т.е. на мястото на стб. е се явява и като напр. в пит�л, мич�, ниддл’а, 
пипилЈшник, диб�ли, плит�йа, пич�, тич�, прˆвийми, довид�ш, 
упич�ш, вич�р’ата и т.н. Най-често това става когато е се намира 
в позиция пред сричка с предна гласна или мека съгласна. Но за 
закономерност в това отношение не може да се говори, тъй като 
се срещат и случаи като: пипилҐ, мигдˆн, ликІва. Някои от тези 
фонетични облици, като: тил�, пит�л, сизҐн и т.н. или леглҐ, лежˆ, 
определ’ˆва, вече са се лексикализирали, но повечето се колебаят и 
формират варианти с е, напр. зил�на // зел�на, че // чи, лЈци // лЈце23, 
кирв�т // керв�т ‘креват’, главинЈца // главенЈца, систрЈчка // 
сестрЈчка; жинˆ // женˆ, пипилҐ /но п�п’ел/, пичˆт // печˆт, и т.н., 
като вариантите с е се предпочитат. Редукция на е (независимо от 
произхода му) след ударението обаче не се забелязва: слінце, грібел, 
22 Йотувано е е характерно за погроничните западни говори, за някои от рупските 
говори и за Пловдивско, Карловско и изночната част на СЗБ (Троянско, Тетевенско, 
Ловешко, Плевенско, Никополско).
23 Подобна ситуация се наблюдава в Г. Делчевско и Кукушко.
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д�вер, бЈсер, сапІнена /удˆ/. Изключение правят само някои думи като 
плˆчи, пувірни с краесловна редукция, които се откриват предимно 
в песните. Произношението на отрицателната частица ни или не, 
обикновено е в зависимост от началния звук на следходната дума. 
Прави впечатление, че редуцирано е се среща по-често в говора на 
младото поколение, което явно е под влияние на руски. 

В позиция след шипящите и африкат ч ударено е по принцип се 
запазва: ж�ни, /тҐже, уж�/, пич�йа, фч�ра, в�че, ч�сто, ч�сна, ч�сан, 
ч�ло, шес, ш�йни. Извън ударение обаче е е непостоянна: пченЈца, 
желˆнийе, женˆта, но шейнˆ // шайнˆ, трҐшачка // трҐшечка, 
раш�то, в�чар, в�чηр, вечарҐ, но и вечерҐ // вичирҐ (а под ударение 
отново е: вич�рат). 

Прави впечатление, че пред шушкавите съгласни неударено е 
е нестабилно. Понякога е налице пълна редукция, т.е. е > и, напр.: 
мич�, пич�м, упич�, пич�йа, мижˆ ‘межда’, но в повечето случаи се 
използват дублетни форми: теч� // тич�, рич� // реч�, пҐвиче // пҐвече 
и винаги кҐнешки, крˆвешки и т.н.

Наличието на г или ’а вместо стб. е, се открива и в редица 
случаи като: лдлички, бубулдчки, бусЈлгк // бусЈл’ак, мдне, ръцдте и 
т.н. но тези думи имат и варианти с е: л�лички, бубул�чки, босЈлек, 
м�нд. Това вероятно е местен развой и се дължи от една страна на 
затвърдяването на предходните съгласни, а от друга – по аналогия на 
случаите с г вместо стб. э. 

Само спорадично на мястото на стб. е се среща и гласната η: сηгˆ, 
в�чηр, дінцη.

Преглас е > а се осъществява и в други думи: кІпал, папарІда, 
кˆман (наред с кˆмен); при личните местоимения нЈйа, вЈйа, тЈйа 
(които обаче имат и вариант с г – нЈйг, вЈйг, тЈйг); при някои глаголи 
– йˆла ‘елˆ’, Ґдайа, са тарзˆйеше, с�кана ‘сечена’. 

Звукови съответствия на стб. буква Э

Би могло да се каже, че говорът на Терновка е най-неустановен 
по отношение на рефлексите на т.нар. ятова гласна. Както вече се 
каза (вж. при гласните е, а), звуковите застъпници на стб. э в говора 
формират цяла фонетична редица, тъй като в едни случай вместо 
него се явява г, в други – е, в трети – ’а. Същевременно гласната г 
също не е стабилна: освен като нещо средно между е и а, понякога 
тя се доближава до е, което може да се стесни и да се редуцира до и, 
а в други случай едва се различава от ’а, т.е. придобива звучение на 
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дифтонга еа24. В ударена позиция тези гласни обикновено взаимно се 
заменят, вследствие на което се образуват много фонетични облици: 
млдко // мл�ко, пдсна /-и/ // п�сна, гулдма // гул�ма, ндма // н�ма, 
трдба, но и тр’ˆба // тр�ба, зам’ˆсуват // замдс/ув/ат, сф’ˆш // сфдш, 
м�сто // м’ˆсто, гулдмата // гул’ˆмата, нас�каде // нас’ˆкаде, изл’ˆва 
// изл�ва, плдвник // пл�вник, пл’ˆват // пл�ват, д�до // д’ˆдо, д�ца // 
д’ˆца, голдми // гол’ˆми // гол�ми, напрдде // напр’ˆде, плдва // пл’ˆва // 
пл�ва, двд // две // дв’а, дубр� // дубрд, къдд // къд�, умр� // умрд, чулдк // 
чул’ˆк // чул�к 2� и т.н. Тук обаче трябва да се отбележи, че краесловното 
г (с изключение на двд) по гласеж се доближава до книжовното е. 

Не са правени специални проучвания за фреквентността на 
отделните варианти, но се забелязва, че: а) от една страна у едни 
информатори най-използвани са вариантите с гласната д, у други с 
е, а у трети с ’а и б) от друга страна някои думи или форми у всички 
информатори се произнасят по-често с д: срдт, напрдде, ниддл’а, 
пдйат, врдме, тдсна, мдра, разддлат, вдтар, мдден /тел/, лдпче, 
пдйат, ордх, ордси, мддните /лаханки/, бдх, сдйг, ръцд, а други с е: 
д�вер /без варианти/, н�ма, п�сна, м�сто, дел, с�нка, удр�зал, нар�зана 
и т.н., или ’а: в’ˆра (но в�рно, в�рна), умр’ˆли (но умрд), жел’ˆзо // 
жил�зо, жил’ˆзна. До известна степен това говори за стремеж към 
уеднаквяване на произношението при отделните думи или форми, 
което се потвърждава от някои лексикализирани вече варианти, които 
са регистрирани само с един вариант: гъсдници, тдсто; т�ло, век, 
кр�пко, пл�тено, пл’ен, п�ната, нев�ста, вид�л и р’ˆпичка, нар’ˆда, 
сф’ˆт, сн’ак, б’ˆл, об’ˆлан ‘обелен’ и др. 

Извън ударение, независимо от характера на следходната 
сричка, а също и в краесловие стб. э се изяснява в е: звездˆ, дет�, 
ведрҐ, гнездҐто, тестҐто, жреб�ц, летҐска, да зˆмесам, вен�ц, 
венчЈло, глЈнен, прҐлет, вітре, пҐсле Ітре ‘в другиден’, с�бе. 

Местоименните форми м’�не и т�бе имат дублети с г: м’�нг и 
т�бг, които са със значително по-ниска фреквентност. Възможно е 
24 Подобна ситуация е регистрирана в Каваклии, Лозенградско /днес в границите на 
Турция/ [Младенов, Кодов, 1935: 18]. Различно звучене на тази гласна се открива 
и в някои селищата от ЮИБ /и особено в Грудовско и Елховско/, за които понякога 
специално се отбелязва, че “г по учленение е близко до е, но с малко по-голям челюстен 
ъгъл”, за други – “г по гласеж близко до a. Среща се предимно у старите наред с ’а”, за 
трети – “’г е много по-широко от е пред мека сричка. По гласеж то е близко до ’а, но звучи 
като дифтонг еа…” [БДА, I, 2: 29 /к. №17/]. 
25 Наличие на такава тристепенна вариантност се открива в Г. Делчевско и на югозапад 
по поречието на Места, а също в няколко села на Централна Северна България /Беглеж, 
Брестовец и Николаево, Плевенско; Катунец, Лисец и Деветаки, Ловешко, Дерманци, 
Луковитско и Гложене, Тетевенско/. Различни комбинации от варианти с е // г, е // ’а, г 
// ’а се откриват на отделни острови в рупските говори от Черно море до Солун [Иванов, 
1972: № 18; БДА ОТ ВЧ: № 2/2; БДА, IV: № 26, 27, 28, 29]. 
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обаче тези фонетични дублети да са преки наследници на съответните 
падежни форми на личните местоимения аз и ти в старобългарски, 
а именно: родително-винителната форма мене > мене; тебе > т�бе и 
дателно-местната форма менэ > м�нг; тебэ > т�бг, които са загубили 
конкретното си морфологично значение и са се уеднаквили по 
семантика. Но не е изключено и тук вариантните форми да се дължат 
на смесването на говори с различни фонетични особености. Наречието 
гҐре също има вариант с г: гҐрг. 

Случаите с пълна редукция на е (< э) също не липсват, но също 
се явяват като фонетични дублети: тревЈчка // тривЈчка, ветрІшка 
// витрІшка, рекˆ // рикˆ (рядко), сфетіт // сфитіт, рикˆ // рекˆ, 
нимˆ // немˆ, дичЈца // дечЈца, префиксът пре- // при- и т.н. Редукцията 
отново се среща само пред ударена гласна. 

Пред шушкавите съгласни под ударение се предпочита д: 
срдштат, грдшна, рдже, рджеш, сфдшти, въпреки наличието и на 
случаи като бол�шка или гр’ˆшка. Вариантите с е при дублети като 
ндшто // н�што; лдшници (лдшнице) // л�шници, се използват рядко. 
Рефлекс и < э е регистриран в напрЈш (но и напр�ш // напрдш). 
Всъщност наред с бдше, б�ше се използва и варантът бЈше, но тук е 
трудно да се каже категорично дали и < э (бэ/хъ/) или това е запазена 
по-стара форма с и < ы (бы/хъ/) [Мирчев, 1963:198].

Говорът проявява единност по отношение на а < стб. h след ц: 
цал, цˆла, цˆлото, цˆлите, цаломідрието, цˆди, оцˆди, цадЈлка, 
пруцˆждам, працˆдиш, процˆдите, цˆва, са цанІвайа, са цˆн’ат, 
цалІват26. Изключение прави само съществителното цдпеница // 
ц’ˆпеница и глаголът нац’ˆп’а // нацдп’а. 

Застъпник а на стб. h извън ударение се открива в травˆ (но и 
тр’ˆва > тревЈчка > тривЈчка), раш�то и общобългарският глагол 
Јмам, където h търпи самостоятелен развой.

Сравнително редки са случаите, при които на мястото на стб. э 
се явява η както напр. в кЈсηл, но наред с кЈсал, кЈсел, кЈсъл.

Както в повечето български говори и тук на мястото на стб. э в 
дрэво се явява ъ: дръвҐ, дріво, но наред с дрдво > др’ˆво, дравҐ. 

Звукови съответствия на стб. буква Ъ

На мястото на стб. ъ в говора се явяват съвременните гласни ъ, 
а, е, η, о и у. 
26 Това явление е характерно за почти всички тракийски и родопски говори, които в това 
отношение формират един ареал със западнобългарските говори до Враца и с тези в 
източната част на Егейска Македония. Среща се също в Щипско, Велешко, Гевгелийско 
и на юг от границата с Гърция между реките Струма и Места и в Солунско.



~ 43 ~

Първа глава. Фонетика

По правило, когато е под ударение стб. ъ се запазва: сън, вінка, 
съд, дъш, зъл, ръш, бічва, кісам, ліжа, навінка, вішки, расірден, 
сфрідел (стб. свръдьлъ), діждове, тъй, діска (// дъскˆ), наріча и др., 
а също в такіф, какіф, рекіл, утишіл и т.н. В групите ър // ръ, 
ъл // лъ под ударение ъ се запазва. Но има случаи при които стб. ъ се 
изяснява в о: зҐлва, ВҐлчови, рҐжда ‘ражда’, зимҐска (но и зиміске). 
В тези случаи би могло да се допусне руско влияние, въпреки, че 
явлението е разпространено и в български диалекти27. Същото се 
наблюдава и при наставката ок < ък: песҐк (по-рядко п’ˆсък, п’ˆсак), 
белҐк, жълтҐк2�. 

Значително по-различна е ситуацията при рефлексите на 
стб. ъ извън ударение. Както вече се каза по-горе (вж.: при ъ), на 
мястото на неударено ъ в говора по принцип се явява звук а: даскˆ, 
сф�кар, вравˆт. Сравнително по-малко са думите и формите, които 
по-често се произнасят с ъ: сънІва, с’ˆкъф. Въпреки това е трудно 
да се определи с точност кои от тях имат по-голяма фреквентност, 
тъй като дублети като съдЈнка // садЈнка са нещо обичайно. Само 
пред ж със сигурност ъ се среща по-често отколкото а: ръжддсало, 
ръждЈчка ‘ум. от ръж’, лъжЈца // лажЈца, мъжҐ // мажҐ, дъждовЈта 
// даждовЈта и т.н.

Рефлексът а обаче е почти редовен в предлозите “със” и “във”: сас 
сланЈна, сас сірп кусЈйа, сас сол, сас песҐк; фаф водˆта, фаф чувˆло, 
фаф двҐро, фаф дІпките, но в представките съ- и въз- гласната ъ е 
непостоянна. Във въз- тя се запазва когато е под ударение: візрастен, 
вістребник и віздух, но последната има и вариант вҐздух. Извън 
ударение се преглася в а: вазмҐжности, васпЈтани и невазмҐжно. 
Обикновено ъ се преглася в а и в представката съ-: сабІди, саблеч�, 

27 Изясняването на стб. ъ в о в затворени срички в средисловие е характерно за ЮЗБ 
– района на Самоков, Радомир, Дупнишко, Кюстендилско, Разложко и по поречието 
на р. Струма и нейните притоци /до Бутковското езиро в Гърция/. Но комбинацията 
вън, дъш, сън и т.н. със зҐлва свързва говорът на Терновка пряко с няколко селища в 
ЮЗБ – Косача, Радомирско, Кладница, Пернишко и Огняново, Г. Делчевско, а също и 
с Факийскиите села Горска поляна, Сливово, Кирово и Долно Ябълково, Грудовско и 
Голямо Крушево, Елховско в ЮИБ [БДА, I: № 1 и БДА, III: № 1 и коментарите към 
тях в БДА, I, 2]. 
28 Изясняването ъ > о само в суфикси и специално в суфикс -ок (и комбинацията белтҐк, 
жълтҐк) формира твърде голям ареал, обхващащ района от Монтана до Сливнишко 
и Софийско в СЗБ, който продължава в Панагюрско и на югоизток обхваща части от 
Пазарджишко, Пловдивско, севернотракийските говори, Елховско (Воден и Крайново). 
Среща се откъслечно и в Айтоско и СИБ, също и в Одринско и Димотишко. Значителен 
ареал явлението образува в Македония (района между Скопие, Тетово, Гостивар, 
Крушево, Прилеп и Велес). Среща се също по поречието на Вардар, Петричко, Сярско, 
Леринско и др. Формата белҐк (заедно с жълтҐк) обаче е регистрирана само в с. 
Батулия, Свогенско и Планиново, Тполовградско [вж.: БДА ОТ, 2001: № 5; БДА, I: № 
8 и коментара към нея].
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сабІйе, сас�де, састойˆние, сасуд, сафс�м29. В тази ситуация се 
наблюдава и преглас ъ > о – собЈтийа, присоединˆт, дори и под 
ударение в повелителната форма сҐший ‘съший, уший’. Срещат се 
и варианти с у < ъ: сус�ди, сухранЈ, субІди, ни са субІвайте, субҐри, 
сув�тват, сушЈйа ‘съшия’30 и др., които са в конкурентна употреба със 
съответните варианти с а. Някои от думите с представка съ- обаче имат 
по три вариата – с ъ, а или у: събІди // сабІди // субІди, със�ди // сас�ди 
// сус�ди, като най-често се използват вариантите с а. Преглас ъ > у е 
регистриран и в глагола русЈ, но успоредно с ріси. При съответните 
форми на глаголите “събирам”, “събера” в говора, ъ почти редовно 
изпада: збЈрам, зб�ра, збирˆйме, зберіт и т.н.

Неударено ъ не е стабилно и в съседство със сонорите р и л, т.е. 
в групите ър и ъл. Тук също се откриват случаи с а, а понякога и с η 
вместо ъ (вж. при групите ръ, лъ). 

Колебание на ъ < ъ се наблюдава и в наставката -ък извън 
ударение. Под облик -ък наставката се пази, но предимно в дублетни 
формации, които имат ниска честотност: мҐзък // мҐзак, вітак // 
вітък. И в тази ситуация отново на мястото на стб. ъ най-често се 
явява а: п�так, нЈсак, четфіртак, рддак, натˆтако или о: дубЈток, 
спЈсок, лˆкот. Конкуренция а // о < ъ има в пудˆрак // пудˆрок, а 
между рефлексите о и у < ъ в лˆкута // лˆкото (и камІш // камҐш). 

Наставката има и вариант -ек във вҐсек, където обаче се 
конкурира с вҐсък. Застъпник е на стб. ъ се открива и във форманта 
-/и/чек (<-/и/чък): в тЈхичек, мандчек, самЈчек, гул�мичек и т.н., 
което вероятно е под влияние на руски. Наставката -/и/чек обаче има 
и вариант -/и/чак: самЈчак, хІбавичак, гул�мичак, слˆтичак и т.н. 
Преглас ъ > е се открива и в някои думи като вдтер, завед� ‘завъди’, а 
под ударение само в числителното четф�ртийа.

Тази пъстра картина не дава възможност за установяване 
на някаква строго определена закономерност и още по-малко за 
определяне на тенденция. Ясно е само, че гласната ъ извън ударение 
в говора има ниска фреквентност. 

Нестабилността при рефлексите на стб. ъ пряко говори и за 
смесването на различни по тип говори и е причина за наличие на 
фонетична вариантност и конкурентна употреба на вариантите. 

29 Ареалът на това явление обхваща Западните Родопи и отделни пунктове на запад до 
Санданско, а на север – до Пазарджишко. 
30 Наличие на о и у < стб. ъ само в представки и / или наставки е обичайно в 
западнобългарските райони около Берковица, на запад от Враца, Свогенско, 
Софийско, Пернишко, Радомирско, Ботевградско, Самоковско, а също при преселници 
от Лозенградско, Суфлийско, Димотишко и Гюмюрджинско /днес в Турция/, а в 
Царибродско – само в представки [БДА, III: № 7; БДА, IV: ; Бояджиев, 1991: 148].
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Звукови съответствия на стб. буква Ь

Основните застъпници на стб. ь в говора са два и в съответствие 
с това се оформят две групи от думи: а) при които стб. ь се изяснява в 
е: т�мно, ж�на, ст�мни, ден, лен, л�нено, л�сно, п�кло, ч�сна, пит�л, 
купр�ц, сфин�ц, жреб�ц, кун�ц, куп�н, стеблҐ, бҐлен, глˆден, б�ден, 
в�рен, бЈсер, гҐсте и б) при които стб. ь се изяснява в ъ: дошіл, утшіл, 
бліштът, пріс ‘земя’, прістен, сфрідел, цръф (чрьвь), діно, дінце, 
блъштЈ, мъглˆ, цъклҐ31. Редуване ъ ~ е има в: сърп > с�рпу; жілта, 
жілте, жълтҐк ~ ж�лтички.

При избора на гласната вместо стб. ь в говора понякога се 
наблюдава колебание, напр.: тінко // т�нко и особено извън ударение: 
а) при континуантите на стб. група чрь- в началото на думата, където ь 
> е // а: черв�н // чарв�н и б) при съчетания със сонорите л и р, където 
ь > а // ъ или е (η): кЈсал // кЈсел // кЈсηл, бҐл’ан // бҐлен // бҐлηн, 
сф�тал // сф�тъл, върбˆ // варбˆ // вηрбˆ и редовно Вирбница, но това 
са изключения, както и л’Ґнова /ткˆн/. 

Всяка от останалите лексеми и техните форми са се утвърдили 
и са общи за всички жители на селото, което означава, че в това 
отношение говорът вече се е стабилизирал32.

Звукови съответствия на стб. буква ™

На мястото на стб. графемата © (чиито звукови еквиваленти са 
били задни носови гласни), в говора на Терновка се явяват предимно 
гласните ъ и а, рядко у, г, з. 
31 Подобно разпределение на гласните при изясненяването на стб. ь, освен за книжовния 
български език е характерно за диалектите в североизточните и югозападните говори. 
По-широкият обхват на случаите с е в говора (в сравнение с книжовния език) говори 
за по-голямо влияние на тракийските и родопски говори, където стб. ь > е [Кочев, 1959: 
70-82]. 
32 Въпреки това, локализация на изследвания говор по този признак трудно би могло да 
се направи, тъй като рефлексите на стб. ь в отделните думи в говорите в метрополията 
са различни и тяхното географско разпространение не съвпада. Изясняването на стб. 
ь в е формира обширен ареал, но екавите форми имат най-голям лексикален обхват 
в южните тракийски и македонски говори, а в северозападните и пограничните говори 
е познато само изясняването ь > ъ. Но тази диференциация не решава проблема. 
Според лексемите темно и тенко, говорът на Терновка се свързва с мизийските, 
източните подбалкански, рупските, югоизточните и най-югозападните македонски 
говори. Формите дошъл, отишъл образуват един ареал не само в най-северозападните 
и пограничните говори, но и по поречието на р. Марица до Харманлийско. Среща се 
и в Рупските говори – в Гоцеделчевско, Асеновградско и Странджанско. В останалите 
райони формира отделни острови. Наличието на двете групи думи едновременно в 
Югоизточните говори налагат да приемем, че те са съществували в говора на Терновка 
още преди преселването в Украйна.



~ 46 ~

Българският говор в Николаевската Терновка (Украйна)

В коренна сричка под ударение © се замества от вокал ъ: міже, 
ріце, зъп, пъп, дъп, гъліп, гіби, мідър, біде, прічка, кішта, кіпе, 
скіпо, сібута, мічно, міти, стіпка, сідовете, вітре, вітък, 
віглен, візеле, візел’че, вішки, гн’існи (Ґра)33. Гласната ъ се явява 
и в окончанието на глаголните форми за 3. л., мн. ч., сег. вр. също 
когато е под ударение: връвіт, гризіт, трепіт, сидіт, тръчіт, 
оріт, гуріт3�. Но не дотам рядко в тази морфологична позиция 
като застъпник на стб. ©, се явява а: печˆт, перˆт, сичˆт. Случаи 
с ударено а от © и в други позиции, напр.: рˆци, фˆрл’и [Зеленина, 
1955:117]. Въпреки това вариантите с -ът се предпочитат. 

Извън ударение основен континуант на стб. © е а: ракавЈца, 
пˆйаци, гасдница, сас�тка, Јстина /истин©/. Въпреки това в 
коренна сричка, наред с а се открива и застъпник ъ: въж�то, 
съдЈна, дълбҐкото (< гл©бокъ), къдд (< к©дэ). Думите или формите с 
неударено ъ < © имат дублети като напр.: ръцдте // рацдте (рац�те), 
дълбҐк // далбҐки // дηлбҐки. Редки са дублетите като мъжҐ // мажҐ 
/ми/, при които се предпочитат вариантите с ъ. При глаголните 
окончания за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. сег. вр., закономерно стб. © се 
изяснява в а: п�ра, б�ра, ч�та // ч�там, пулЈват, п�рат, б�рат, 
брізат3�. Изключения са случаите от рода на с�дът, сдйгт, пЈйηт, 
където ъ, г, η < © са в конкурентна употреба с а, съответно: с�дат, 
с�йат (сдйат), пЈйат. 

Освен в общобългарскате еднокоренни думи нІжда, нІжен и 
нІжно звуков застъпник у на стб. © се открива и в зІпци, рукˆфка 
‘ръкав’, пˆужин ‘паяжина’, трубˆ и във формата рІчката (да 
му бˆцне рІчката), крІгълчек. Трудно е да се каже дали в тези 
фонетични облици рефлекс у се явява под влияние на руски или това 
са свидетелства за участието на западните погранични говори във 
формирането на микросистемата. 

Звукови съответствия на стб. буква ќ

В изследвания говор основен звуков референт на стб. графема 
(със звуков еквивалент в стб. предна носова гласна) както в силна, 
така и в слаба позиция е гласната е: рет, зет, ч�до, п�ди, м�со, гур�ш, 

33 Рефлекс ъ под ударение в коренна сричка вместо стб. ™ е разпространен на изток от 
т.нар. ятов пояс и в СЗБ на север от склоновете на Стара планина. 
34 Окончание -ът е характерно за Източна България.
35 Окончанието -а – за 1 л. ед. ч. е обичайно в ЗБ, а -ат – под и извън ударение – за 
ЮЗБ, Пограничните говори и Пирдопско. Изобщо а < ўЈ © и ъ в силна и слаба позиция е 
характерно за ЮЗБ, а за Панагюрско – само извън ударение. 
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ч�сто, т�шак, т�шко (т’�шко), но с вариант тдшко, гув�ду, м�кичек, 
гр�да, пет (п’ет), п�так, педис�, мгс�ц (м’ес�ц), гредˆта, коледˆре, 
череднЈк, сфет�на, сфетЈ, магˆрета, пЈленца. 

В началото на думата обаче, под ударение гласната е < стб. (ª) 
редовно се йотува: й�дър, й�дро, а извън ударение често йотувано е 
се редуцира, но в тези случаи се получават дублети: йезЈк // изЈк, 
йечум�н // ичум�н36, йетірва // итірва37, от които вариантите с и се 
предпочитат. 

Извън ударение и в средисловие вместо стб. понякога се явява и, 
т.е. > е > и: углидˆло, (но предимно в зв. пад.), смитˆнка // сметˆнка, 
сид’ˆнки, сидЈ (сд©).

В краесловие на мястото на редовно се явява е: дет� (дит�), 
тил�, прас�, йˆгне, йˆре, с�ме, Јме. Отклонение се наблюдава само 
във врдмг (но и врдме) и пЈли /но по-често пЈле/.

По правило, след ж и ш под ударение стб. се изяснява в е или г: 
жддна, ждждувам, жддний, ч�до, ч�сто. В думата жˆтва се открива 
застъпник а (но успоредно с ждтва)3�. Изключение от правилото правят 
също глаголът шітам и съществителното шҐпа, които, въпреки че 
имат и варианти шдтам, шдпа39, обикновено се произнасят съответно 
с ъ и о�0. 

Вариантност се наблюдава също при думите глддай (наред с 
гl�дай), врдмг (// врдме) и рддом (// р’ˆдом). Вариантите с г от стб. на 
последните лексеми имат значително по-ниска честотност. 

Срещат се случаи, при които стб. се изяснява в e, а после отпада, 
т.е. > е > ø: мдшчина, мдсца (или ).
36 Успоредна употреба на двете форми се открива в Валовищко, Сярско, Зиляховско, 
Драмско и Гоцеделчевско.
37 Такава е ситуацията в южнотракииските говори [Бояджиев, 1991: 42]. Йотувано е (йе) 
в началословие е присъщо и за другите рупски говори.
38 Вариантът жˆтва също е резултат от среднобългарското смесване на носовките и е 
характерен за западнобългарските говори във Врачанско, Мездренско, Ботевградско, 
Източнософийско, Елинпелинско, Пирдопско, Пазарджишко, Разложко, а на изток – в 
Лозенградско и няколко пункта в Западните Родопи, а жгтва се среща само в Тетевенско 
и отделни пунктове в Родопите [вж.: БДА, III: № 23 и БДА, IV: № 17; Бояджиев, 1991: 
218].
39 Успоредната употреба на вариантите с г и ъ на думата шетам се откриват в Тетевенско 
и Факийския клин. Вариантите с ъ (шътам) обхващат териториите на Трънско, 
Брезнишко, Мездренско, Ботевградско, Белослатинско, Никополско, Плевенско, 
Тетевенско, Троянско, Ловешко. Варианти с о (шопа) са разпространени по левия бряг 
на р. Марица – след Чирпан, а също в Ивайловградско и Елховско-Грудовския район, 
за който е характерно среднобългарското смесване на носовите гласни. 
40 Фонетични варианти като шҐпа (< стб. ø©па) // шдпа (< стб. øпа) показват, че 
микросистемата е формирана от говори, които още в старобългарски са били 
представители на две диалектни групи. 



~ 4� ~

Българският говор в Николаевската Терновка (Украйна)

Изясняване на стб. в а извън ударение е регистрирано при 
числителните: д�в’ат и д�с’ат, които се използват сравнително рядко, 
тъй като се предпочитат дублетитие д�вет, д�сет. Почти редовно 
обаче а вместо стб. се открива при производните от тези числителни – 
дев’ˆтата, дев’ˆтий, дес’ˆтата и т.н. Кратките местоименни форми 
ме, те, се са познати в говора, но значително по-често вместо тях се 
използват фонетичните дублети ма, та, са (< стб. м, т, с < м©, т©, с©)�1: 
ма дръж�ше, ма вЈка, ма Ічеше, та вид�, да та уˆпе, са прˆват, са 
минˆ, не са напЈвайа, но и ме нҐси, да те вЈдам, се набЈраше, ке се 
упЈйат и т.н. В окончанието за мн. ч. на съществителните от среден 
род редовно се явява а от стб. като, напр.: монч�та, мумич�та, Јмета, 
дръв�та. 

Звукови съответствия на стб. буква ‹

Гласната ы като застъпник на стб. ы се явява само в заемките 
от руски и формите крґле // крґл’а, но крилҐ. Във всички останали 
случаи както в целия български език (с незначителни изключения) 
стб. ы се изяснява в и: син, владЈката, пелЈн, тЈква, рЈба, мЈшки, 
бик, бЈва, бЈстър, сЈр’ене, вЈйе, висҐк и т.н. 

Гласната ъ вместо стб. ы се открива в пріска/йа/ (< прысн©ти) и в 
синЈгър (< *снигырь [БЕР, I: 671]). Наличие на варианти като четЈри 
наред с ч�три, ч�тери, ч�тър, ч�тηр макар да са рядкост, също 
говорят за диалектна интерференция, в областта на фонетиката. 

Звукови съответствия на стб. буква И

Основен застъпник на стб. гласна и в говора – под и извън 
ударение, е и: Јме, Јма, Јдем, Јстина, гудЈна, се дЈга, да вЈди, крЈф, 
пумЈфка, курЈто, малЈна, блЈзо, сЈlно, нЈкой, пулЈва,; иглˆ, изл’ˆва, 
зимˆ, кҐли, листҐ, лиц�, минˆйа, сирˆк, мотувЈла-вЈла, крилцˆта, 
прҐтиф, са мҐли, кҐнчи и т.н. 

По правило след ж, ч, ш гласната и (> и) се запазва: чЈчо, 
тучЈлка, чЈсто, чЈст’оха, пучЈвам, малчЈ, кҐчина, шЈйата, нˆши, 
жЈто, дҐживгйш. Изключение в говора правят няколко имена, при 
които в тази позиция и > а: шарҐк, чафгˆр и чафІтен. 

Рефрекс а се наблюдава и при кратките местоименни форми ни 
(Бˆбо, не на дˆде да ид�м.) и си (Са поч�ках йас и р�ках:…), а също 
41 Въпросът дали тези форми са резултат от преглас е > а или от смесването на © с  , или 
е пряк рефлекс а на стб. ©, или се дължи на въздействие на предходната съгласна, все 
още не е решен [вж.: Тодоров, 1936: 103; Мирчев, 1963: 164; Стойков, 1963: 149-164]. 



~ 4� ~

Първа глава. Фонетика

в предлог подар ‘подир’, който има и вариант с ъ – пҐдър. Явлението 
понякога се извършва след палаталните съгласни, но тези варианти 
имат по-ниска честотност от облиците с и или е, напр.: кҐл’аво, но и 
кҐливо; сл’ˆвай, но и слЈзай; да са пул’ˆй, но пулЈвам, стҐлбн’ак, но 
и стҐлбник, пл�вн’ак и т.н. Трансформацията -и > -а се наблюдава 
при окончанието за мн. ч. на съществителните имена от мъжки род: 
картҐфла /картҐфли/, мамІл’а, армˆн’а. 

Значително по-широко разпространение има рефлексът е. 
Среща се при някои наставки, напр.: другˆрен, градинˆрен, Бˆбен 
ден, м�днете, д�лнек, пунд�лнек, прˆзнек, врˆтнеко, студ�нечко, 
мънечка, бˆнеца, бҐсечке. 

Варианти като пл�вник // плдвнек // пл�вн’ак едва ли са резултат 
от местен развой; по-скоро те определено говорят за смесването на 
различни говори, при това не само два, а поне три. 

Лабиализация на стб. и (> у) се открива в прилагателното жуф и 
някои от неговите производни като жув�йеше.

Звукови съответствия на стб. букви О и Оx

1. Звуков еквивалент на стб. графема о под ударение е о: Ґбице, 
Ґдейа, дом, скот, кон, кой, кҐлко, кҐри, селҐто, круснҐ, ведрҐ. Понякога 
в началото на думата ударено о се произнася с у-образна екскурсия: 
уҐг’ен, уҐпако, уҐтори, уҐбади, и т.н., но това се открива сравнително 
рядко; предпочитат се вариантите с чисто о. 

Извън ударение обаче в началото и средата на думата о 
обикновено се редуцира. Въпреки изключенията, би могло да се каже, 
че явлението се проявява закономерно в представките о и от: уп�кан, 
учЈстен, углˆвени, утвінка, утІк, утфˆраме, утҐрено, учЈте, урЈс, 
угнЈште, уснҐва, углидˆлата. Често, но не редовно, о > у се открива 
и в средисловие пред ударена сричка: друбЈлка, сул�на, кулˆчета, 
кукҐшките, кузЈте, мугЈла, буліт, кубЈлица и след елизия на х в 
интервокална позиция: глІуту. Но не са редки случаите, когато дадена 
дума или форма, може да се чуе в два варианта с о или у при един и 
същ информатор, напр.: оглˆви // углˆви, ортІвам // уртІвам, /в/одˆ // 
/в/удˆ, момˆ // мумˆ, волҐве // вулҐве и т.н.�2. Срещат се, макар и рядко, 
думи, при които о редовно се запазва: онҐва, косенЈна, он’ˆ и др. 

Гласната о не се редуцира в суфикса -ов (-оф) за формиране 
на съществителни собствени, означаващи бащино или фамилно име 

42 Варианти с редуцирано и нередуцирано о се откриват в Гоцеделчевско и 
Сливнишко.
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и отименни притежателни прилагателни: Атанˆсоф, Въл’чˆнова 
башчˆ, ВасЈлоф, КІртови, Степˆнович, сн�гова, пҐпово, а също и 
в окончанието за множествено число на съществителните от мъжки 
род -ове: діждове, грҐбове, рҐгове. Следователно и тук се оформя една 
закономерност, според която о след ударена сричка не се редуцира. 
Същевременно се откриват случаи, при които в подобно звуково 
обкръжение, т.е. в позиция пред в и след друга съгласна о редовно 
изпада, напр.: тва, унвˆ, полвЈната. Елизия на о се осъществява и 
пред членната морфема при имената от среден род, напр.: курЈтто.

В краесловие неударената гласна о по принцип не се редуцира: 
дріво, т�сто Ібаво, тҐчно, сЈчко, Ґро, мˆлко, кҐлкото, д’ˆдо, тˆтко, 
стˆдо. Случаи както в гҐтфену, брˆшну, кҐлку, н�шту, рˆму, курˆву 
се среща сравнително по-малко и отново като по-слабо използвани 
дублетни фонетични варианти. Преглас о > у под ударение е 
регистриран в повелителната форма дІнес ‘донеси’.

След ж, ш, ч о се запазва непроменена: нҐжове, міжове, кл’Ічове, 
чЈчо, лҐшо, КашҐв. Притежателните местоимения нˆшо (// нˆшу) и 
вˆшо имат варианти с е (нˆше, вˆше), които функционират успоредно. 
Такава е ситуацията при притежателните местоимения от среден род, 
които също имат два фонетични облика – старият с окончание -о (у): 
мҐйо, твҐйо, свҐйо (свҐйу) и по-новият – с окончание -е: мҐйе, твҐйе, 
свҐйе�3, които са в конкурентна употреба. Преглас о > е се осъществява 
и при тематичната гласна във формата за 1 л. ед. ч. мин. св. вр. на 
някои глаголи, напр.: /йа/ найд�х, дойд�, вид�, които функционират 
успоредно с вариантите с -о/-ох/: найдҐ/х/, дойдҐ, видҐ. Непроменено 
обаче се запазва краесловно ударено о в думата небҐ��.

2. На мястото на стб. № и/или У, с малки изключения, намираме 
само вариантите на фонемата у: Ілица, Ічеше, да Імре, лук, сух, дух, 
тук, студ, дрІк, устˆ, убЈли, умЈйа, душЈчка, куп�н, глІмаф; гол, 
бҐси. 

На хиперкоректност вероятно се дължи наличието на росˆлка 
/рядко русˆлка/, където о < №. 

ПРОМЕНИ ПРИ СЪГЛАСНИТЕ

Както вече стана ясно по-горе, меките съгласни в говора почти 
напълно са загубили своята самостоятелност. Факултативната им 
43 Старият преглас о > е се пази най-вече в ЮЗБ, но се среща и в СЗБ и в някои рупски 
говори, а вторичният преглас е > -о – е характерен за източните диалекти [Стойков, 
2002: 126 и БДА].
44 Този старинен вид думата се пази в отделни пунктове в СЗБ [БДА, IV: № 160].
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употреба също има ниска честотност. Явлението най-ярко е изразено 
чрез пълното изчезване на краесловната мекост. А няколкото случая, 
в която се открива (в същ. имена на -тел – учЈтел’ // учЈт’eл’ и 
в няколко отделни думи, които се срещат спорадично), е вторично 
придобита под влияние на руски. Вторична е мекостта и в случаи 
като П’�т’ата, дев’ˆтата, дес’ˆтата, земл’ˆ, синт’ˆбар, ВасЈл’ев. 
В останалите случаи наличието на палаталност е архаичен остатък 
или в следствие на редица исторически фонетични процеси, но, 
както вече се каза, тя обикновено има факултативна употреба, 
напр.: мˆйк’а // мˆйка, Ґг’ен // Ґген // Ґгн’о, кҐн’о, гол’ˆм // гол�м // 
голдм и т.н., което се дължи на междудиалектната интерференция 
в системата. 

Особено красноречиво за затвърдяването на говора свидетел-
стват глаголните форми за 1 л. ед. ч. и 3 л., мн. ч. сег. и бъд. вр. с 
коренно ударение като спа, мЈсла, са клˆна (но му са клˆн’аш), ке са 
углˆва, ке с�дат, кҐлат, нҐсат, Ґдат, мҐлат, рˆбутат и т.н. Това 
подсказва, че повечето от жителите на селището са били носители на 
говори, за които това явление е характерно. 

На депалатализацията на ц се дължат формите цал, цˆди, цˆве, 
т.е. с а < стб. э. Напълно са затвърдели и ж, ч, ш и ź. 

Най-вероятно затвърдяването на съгласните е основната 
причина и за други звукови промени в случаи като врій (< връв’и), 
пҐйче (< пов’ече, мой (< мож’е), ке излдй (< ке излдз’е), ке флдй (< ке 
флдз’е) и т.н., където меката съгласна и следходвата предна гласна се 
заменят с й. Всъщност и тук е достатъчно трудно да се определи дали 
вариантите с депалатализация са се появили на местна почва или 
са остатък от някой от говорите взели участие във формирането на 
микросистемата. Второто предположение е по-вероятно, т.е. явлението 
не е настъпило на местна почва, а е значително по-старо. Случаи като: 
рҐкла, ВасЈловден, Ж�ло, гъркЈна, акˆца, зем�та // земдта (наред 
със зем’ˆта), лустувЈчка, спˆл’на, либЈла, п�сна, леп, фклучˆвам и 
др., които дори в книжовния език пазят изконната мекост, подсказват, 
че процесът на затвърдяване не е нов и значително сближава говора 
със западнобългарските диалекти.

Същевременно се откриват и случаи с “палатализирани” 
съгласни. Всъщност те са предимно варианти и явно са остатък от 
друг говор (несъмнено източнобългарски), в който те са битували като 
фонеми. Затова процесите на палатализация и депалатали-зация тук 
трудно могат да се проследят.
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Съгласната в:

Тази съгласна е нестабилна, поради което често се променя или 
изпада. 

Освен в краесловие (кръф, б�жоф, такіф, крˆстаф, криф, 
сиф, БЈкоф и т.н.), обеззвучаване на в в говора се открива в началото 
и средата на думата: фітре, фаф, фл’ˆгам, суфˆлка, но с изключение 
на фл’ˆгам и нейните форми, обеззвучаването в тези случаи е 
непоследователно, тъй като тези облици имат и други варианти, 
напр.: фітре, но и вітре (по-рядко), въф // ваф и съответно сувˆлка. 
Редовно обеззвучаване на в се извършва: а) пред съгласните к, ц, ч: 
фкІсно, фкЈсне, фч�ра, зˆфчера, мрˆфка, мріфка, пумЈфка, офчˆр, 
Ґфци, търгҐфци, дръфц�, а в чафгˆр и пред г; б) след и по-рядко 
пред съгласната с: сфгш, сф�жо, сфҐйто, сфЈрка, сфˆтба, сфин�ц, 
сфит�на /вудˆ/, сфой��, Зайч�фски, като същевременно в позиция 
пред с понякога изпада: с�ки, с�какве; чІстфаш, пучІстфа, а след 
с, в > л: слабҐден; в) след начално х, което по принцип изпада при 
формите на глаголите: фірл’а, фˆл’а, фріка // хфріка; г) пред или 
след т и п: фтҐрник, фтҐрата, кръфта, растфҐр, тфой; фпр�гат, 
съфпадˆва, расчІпфаше. 

Освен в посочените случаи, начално в понякога изпада и пред 
гласна, напр.: Јме ‘виме’ и идніш, които нямат друг фонетичен 
вариант, а също във формата аф ‘във’ и улҐве, която обаче има дублет 
волҐве, при това с по-голяма фреквентност. Подобна е ситуацията с 
вудинЈца // удинЈци и уз�л ‘възел’, което най-вероятно (подобно на 
Ідачка) в този си вид е руска заемка, за което говори и все още по-
честата употреба на българският вариант врізел, а също и наличието 
на формата візел (въпреки, че в този случай не е изключено у да е 
пряк рефлекс на стб. ©). Елизия на в в началословие се осъществява 
най-вече пред съгласните д и з: дЈга ‘вдига’ (а също и подЈга), трІдоден, 
зЈмам (зе, зем�ш, зЈмат), като същевременно в тази позиция понякога 
в се вокализира в у: удовЈца. Във формите на глагола ‘впрягам’ в също 
изпада – пр�гам или се обеззвучава – фпр�гам. Случаи с изпадане 
на в в интервокална позиция като такҐата, чаІн, пҐйче ‘повече’, 
такіу са изключения. Нестабилна е съгласната в в ситуация след 
съгласна и пред вокал в средисловие, в думи като: какҐто, какҐ // 
къкҐ, какЈ, отҐриш, утур�те (// утwур�те) ‘< отварям’, тр’ˆба (вж. и 
при историческите промени на звукосъчетания), които имат варианти 
с в или w. Съгласната в понякога се заменя с w и в интервокална 

45 Прогресивна асимилация на в край беззвучна шумова съгласна се извършва в 
Благоевградско
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позиция, напр.: зап�куwа, чаwІне (но по-често зап�кува, съответно 
чавІне // чаІне). 

В една народна песен са регистрирани думите йолинка ‘крава’ 
и йоленца ‘теленца’, където също в изпада, а начално о се йотува 
(или просто в > й). Преход на в в й се открива и в средисловие при 
еднокоренните думи пцІйе ‘псува’ и пцуйнЈ.

Съгласните в и в’ понякога се взаимозаменят и формират 
фонетични варианти, напр.: жувд // жув’�:, врав’ˆт (връв’іт) // вравˆт 
и т.н. 

Съгласната х

Съгласната х в говора е непостоянна. В някои случаи се запазва, 
в други – изпада, а в трети се променя.

В редица случаи в началото на думата, както пред гласна, така 
и пред съгласна (р и л или ф < в), тя изпада: Ґда, Ґра, урҐ // на Ґро, 
ортІвам, ˆпка, армˆн, амбˆр, ˆрно, инд�к (< хенд�к) ‘трап, окоп’, 
лҐпа, лҐмер ‘хромел’, лдп, рˆнеа, р�мава, фірга, фˆне, явление, 
познато и в много от другите български диалектните области. Дублети 
по отношение на х в тази позиция имат ограничен брой лексеми: хІбав 
// Ібаф, апˆ // хапˆ, хил’ˆда // ил’ˆда, хфірка // фріка, се хран�ше, 
ХристҐс, христЈйˆнка, но РЈсто (РЈсту), РЈстовица и др, което 
означава, че е настъпила диференциация на лексемите по отношение 
на началната съгласна х.

Случаи с изпадане на х се откриват и в интервокална позиция: 
муа, мІи, сІи, пліуви, блъЈ, блаˆ, бˆур, пийˆа, утЈдаа, а също и 
пред съгласната р в средисловие, напр.: нарˆни. В тази ситуация 
понякога се наблюдава редуване х ~ ∅, напр.: ухˆпи ~ уˆпа; прохлˆдно 
~ лˆдено. 

В интервокална позиция и в краесловие при глаголните форми 
за 1 л. ед. ч. на мин. св. вр. понякога х > h, но в тези случаи винаги 
се получават различни фонетични варианти с и без х или h: др�hи // 
др�и, лˆhана // лˆана (и лˆна) ‘зеле’, гу найд�h, одЈh, дуйд�h // дуйд�х 
// дуйдҐh // дуйдҐ и т.н.

След у и пред друга гласна х се преглася във в >w или отново 
изпада, напр.: сІwи // сІви // сІи (сІа) и дІwа // дІва // дІа, глІwа // глІва 
// глІа. В същата позиция се открива преход х > ш в мушЈчки, Ішо�6�6 
и техните форми. Преход х > ш се реализира и в пріша ‘пърхут’ (а 

46 В този си вид думата е характерна за Югозападна България (Гоцеделчевско, Разложко, 
Пазарджишко, Ихтиманско и по няколко пункта в Асеновградско и Етрополско).
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също и и в турската дума башчˆ и в производното от него прозвище 
Башчевˆна). Преход х > с се осъществява само в урдси.

Преход х > й се осъществява в интервокална позиция, пред 
сонорите н и м и пред съгласната т, което също е характерно предимно 
за някои глаголни форми. Всъщност, явлението би могло да се приеме 
за закономерност в глаголните форми за 1, 2 и 3 л. мн. ч. на мининало 
св. / несв. време: клˆвайа, са збЈрайа, устˆвийа, немˆйа�7, са майнˆл, 
мъйнІват, исійна, засійнува��, вид�йте, стуйˆйми, жув�йме, млдйме; 
виддйте, вид�йа, плит�йте. Явлението се среща и във формите на 
притежателното местомение т’ˆйни, т’ˆйната, т’ˆйнийу и т.н. 

Но в посочените глаголни форми и най-вече в 3 л. съгласната 
х (> й) често изпада, напр.: Јграа, отЈдаа, седнˆа; учЈме, р�каме, 
отидҐме�9. Подобна е ситуацията и в личното име Мийˆл, което 
има и варианти Миhˆл // Миˆл. А във формата /гу/ з�йуа, х > йу. В 
тази позиция обаче, макар и спорадично, се явява в < х: прожив’ˆва, 
остардва, но обикновено – прожив�йа, остар�йа. 

Само в три случая е регистриран преход х > ф: тІфли, кІфн’а, 
рҐфко /иц�/, чиито варианти с w и х се използват изключително рядко, 
а в шт’ˆўа, глІўту се открива преход х > ў.

Същевременно в позиция пред т се появява вторично х (от к) в 
нҐхти, но наред с нҐфти, а също и пред л (но от ш) в прилагателното 
рҐхла ‘рошла’. 

По принцип краесловно х в говора се запазва: прах, сух, глух, 
тех, бех, учЈх и т.н. Въпреки това и в тази позиция тя не е устойчива. 
При формата за 1 л. ед. ч. минало време на някои глаголи понякога х 
изпада: леж�, сед�, упрˆ, одЈ, р�ко, видҐ, дойдҐ�0 и др. или се преглася в 
й: помагˆй, учЈй, работЈй. Но тези форми имат и варианти с х, които 
се предпочитат. 

47 Тази особеност също е западнобългарска и е най-разпространена в районите 
на Костур, Охрид, Прилеп, Велес, Воден; Кюстендил, Трън, Брезник, Перник,а в 
Северна България – на изток от линията Монтана – София, където формите с й и х се 
разпределени мозаечно. В тракийските говори, най-вече по протежение на днешната 
граница с Турция – над Одрин и Лозенград, в Кешанско и Бабаескийско [вж.: БДА ОТ: 
№ 136, №137].
48 Наличие на й < х пред сонорни съгласни е широко разпространено в ИБ. 
49 Вариантите без х са широко разпространени в Западна и Югоизточна Бълга-
рия. Конкуренция между тези форми за мин. време, т.е. със й и без х или друга съгласна 
вместо нея се открива в северозападните говори на изток от линията Монтана – София, 
а в Югоизточна България – в Елховския говор. 
50 Явлението е характерно за редица западнобългарски говори, където по принцип 
съгласната х не се пази в никоя позиция.
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Съгласните д и т

Освен краесловното обеззвучаване: нарҐт, глат, стут, рот, 
лˆпат, смет, другите промени, на които е подложена съгласната д са 
следните: а) д > т: слˆтък, слˆтичка /вудЈчка/, рдтак, рҐтсвеники, 
са путл’Ітих, натпЈйам; б) д > з: да довез�, дов�зено, (да) завез�м, но 
наред с довед�, завед� и в) д > жд: ж�ждувам. 

Сравнително рядко д се палатализира, а окончателна 
депалатизация на д’, т.е. д’ > д се открива в: дІн’а ‘дюля’ и в някои 
глаголни форми като сˆда, вид�л. 

За разлика от книжовната норма, т пред б в говора се 
обезвучава: сфˆдба. Преход т > й е регистриран само във формата 
за мн. ч. на съществителното дріво: дрівейа /не сˆдейа/, а т > к в 
бройната форма /два/ сфˆка и гҐске, но наред с гҐсте. В скрЈтно т 
не се редува с ш.

Когато представката от /ут/се намира пред основа, започваща 
с д и т, съгласната т изпада: отˆтъка, удихˆва, одҐлу, уд�лну, 
удавнЈшнуто, уд�ка, но и утд�ка (макар и рядко). Изпадане на т в 
средисловие се открива и в други случаи: а) пред ч: кЈчици, брˆче; 
б) в позиция между съгласните с и н и с и в, т.е. от групите стн, ств: 
ч�сна, пҐсно (врдме), крісница, м�сно правЈтел’сво; в) пред суфикс 
-ск(и): арнаІски, чафІски; г) пред д: пидис’ˆт, од�сто (< от десто); 
д) от групата шт пред н: (са) ср�шнайа; от групата стк: учаскҐвый 
‘участъков полицай; г) пред членната морфема -та при имената от 
женски род на -т: болестˆ, честˆ. При членуваните форми за мн. ч. на 
-та, тази морфема, която съвпада с окончанието -та за множествено 
число също изпада, но при по-бавен говор т се удължава, напр.: 
двҐришта // двҐришт:а, кІчет:а, пітишт:а, мумЈчет:а. Сливането 
на двете т-та при членуваните форми в множествено число е 
непоследователно. То е предизвикано от изпадането на гласната а от 
окончанието. 

Изпадане на т в краесловие е редовно след с и ш: пос, чис, пръс, 
мос, ш�с, бол�с, гур�ш, сфеш, пҐмош, нош, а също и в числителните 
дванˆйсе, педес�, шийс� – след гласната е и т.н. Изключение прави 
русизма айст ‘щъркел’.

В думите мунЈзда ‘маниста’ и чучулˆда ‘качулата’ /кукҐшка/ се 
открива озвучаване на т.

Смекчаване на т, като напр. в т’�шко, т’Ірци се среща 
спорадично, при това вариантите с т се употребяват по-често.
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Съгласните з и с

Съгласната з редовно се обеззвучава в краесловие (бъс, прас, 
мрас, урЈс, бис парЈ,), пред беззвучни съгласни (истрЈй, испҐрти, 
искˆрват, сп�йам, раскˆзвам, вістребник, раскрЈйат, прЈкаска, 
блЈско, вріска), пред африката ч исчЈсти. Пред с, з се асимилира 
и после изпада, напр.: расЈпува (< рассЈпува < разсЈпува), бисҐлно, 
бисміртен, исійне, са исІлих, исЈпам. Глаголните форми м’ˆза/м, 
-ш/ също имат и варианти със с: м’ˆса/м, -ш/. 

Преглас з > s се среща в ограничен брой думи и техни форми: 
sідно, наsˆде, връsІват // връзІват, бріsай, някои от които имат и 
варианти със з.

Другите регистрираи промени на з в говора са: а) преход з > г 
във фл’ˆга, фл�гайа, изл’ˆга, изл�гайа, отрдгани /прісте/; б) преход 
з > й в: изл’ˆйат и з > ж в: /ма/ дрˆжнат ‘дразнят’ и зараж�но. 

В причастните форми на -л, пред окончанието с изпада, напр.: 
дунЈла, сн�ла. Елизия на инициялно с има и пред н при нес� ‘снася’, 
но сн’ак и при русизмите (снҐва, сначˆла). В средисловие изпада във 
формите на глагола откІбна (откІбнат, откІбнайа).

Прегласът на с в ш пред ч в (са) шчупЈ, мдшчина, дішчица, 
дішчичка // дашчЈчка, се дължи на уподобяване. Понякога това 
става и пред т и н или в интервокална позиция: блъштЈ ‘блести’, 
лиштувЈчка, штравнЈца, магЈшница, съглашˆва, см�шено и др. 
В думата шулудЈва (< самодива) прегласът е съпроводен и от други 
фонетични явления.

Преход на с в ц се открива в родствените думи пцІйе, пцуй-нЈ и 
пендицЈт. Спорадично явлението се проявява и при настав
ката -ски, напр.: персЈцка ‘персийска’, д�цка.

Пред звучните съгласни б, г и д обикновено с се озвучава: 
згҐтфат, здˆват, збЈрам, збор, збрікано. Вариантите със с в тези 
случаи се срещат по-рядко. По аналогия на збЈрам и забЈрам се 
произнася със з. 

Сонорните съгласни

В началото и средата на думата се наблюдава вариативност, 
при която съгласните л и л’ се взаимозаместват, което е съпроводено 
и с промяна на следходната гласна: л’ˆгаш // лдгаш, л’�сно // л�сно, 
жил’ˆзна // жилдзна, убл’ˆкан // ублдкан, нал’ˆй // налдй, гул’ˆй // гулдй, 
забул’ˆ // забулд // забул�. Следходната съгласна в подобни ситуации 
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обаче се запазва: вілнено // віл’нено, сейдл’ка // с�йелка, Въл’чˆнова // 
Вълчˆнова, кҐкъл’чета // кҐкълчета, візел’че // візелче и др. Трудно 
е да се каже дали това е процес на палатализация или депалатизация, 
тъй като при дублетите в едни случаи по-употребими са вариантите с л, 
а в дуги се предпочитат тези с л’. Не е изключено тук конкуренцията да 
е към своя край, който води към утвърждаване на едната или другата 
съгласна в отделните лексеми. Окончателната депалатализация на л’ 
(> л) е настъпила в някои случаи пред гласни, напр. в рҐкла, лЈлика 
‘люляк’, ВасЈлов ден и пред окончанието във формите за 1 л., ед. ч. и 
3 л., мн. ч., сег. вр. на глаголите от II спр. като: /к’е/ зˆкола, разд�лам, 
са мҐлат, либЈла, фклучˆвам и др. Тези случаи дават основание да 
приемем, че като цяло в микросистемата се налага твърдата фонема 
л. Въпреки това, има случаи като м�л’ница и нафірл’а напр., които 
нямат варианти с л. Все още сравнително голямата употреба на л’ се 
дължи и на влиянието на руски език.

Макар и сравнително рядко, л и л’ се заместват от l и формират 
фонетични варианти като напр.: гуl�ма // гуlдма // гулдма // гул’ˆма.

Описаната ситуация дава основание да се предположи, че 
първоначално конкуренцията е била между източнобългарското 
л’ и западнобългарското l (познато и в някои източнобългарски 
говори), които в резултат на смесването на различни говори те са се 
трансформирали в л. Но не е изключено наличието на l да е украинско 
влияние, още повече като се има предвид, че неговата фреквентност 
все пак е значително по-слаба. Възможно е, след въвеждането на 
украински като официален език в страната като цяло и в частност в 
училищата, в микросистемата да се активизира вариантът l. На тази 
мисъл навеждат някои от изнесените по-горе лексеми, чиито варианти 
с l имат по-голяма фреквентност от тези с л или л’. 

Подобно на л понякога и р > р’ (байр’ˆци // байрˆци), като 
обикновено едновременно с това а се преглася в г или е, вследствие на 
което се получават и различни фонетични варианти на една и съща 
дума, напр.: тр’ˆба // трдба // тр�ба // тр�ва. При тази ситуация р’ 
естествено губи своята самостоятелна семантика.

Преход м > н се открива в името монч��1 и във формата за 1 л. 
мн. ч., сег. вр. на спомагателния глагол “съм” – /нЈйа/ сне, но двете 
думи имат и варианти с м. 

Палатално м се открива рядко в началословие и средисловие 
(предимно пред а), като например в м’ˆсто, кукум’ˆфка и т.н., но тези 
думи имат варианти с м: м�сто, кукум�фка.
51 В този си вид името се среща във Видинско, Монтанско, Никополско, Плевенско и 
Ловешко, по поречието на Дунава и в севернотракийския говор южно от Сливен. [БДА, 
ОТ: № 94].
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Съгласната н понякога силно се смекчава пред гласната е, но 
случаите като н’�ма, н’�го, н’е, йерг�н’е, чукмˆн’е, сЈрен’е, кун’�те 
и т.н. имат и дублети с н, чиято употреба е значително по-широка. 
Взаимозаместване на н’ и н се открива и пред а, напр.: п�сн’а и п�сна, 
грЈвн’а // грЈвна, кІн’а // кІна, п�н’ата // пдната. Тези фонетични 
варианти са равностойни в говора. 

Промени при други съгласни

Съгласната б. Обезвучаване на б освен в краесловие – зъп, 
боп, гілъп, се открива и пред съгласните к, с и ц или пред шушкава 
съгласна: врˆпка, рЈпка, упсЈпеш, опсЈпова, /чˆсна/ сҐпсфенос, зІпци, 
пчелˆ (рядко бźелˆ), упшт�. 

Освен пред е (< э), депалатализация на б има в тюрк. з’умбЈлчета, 
което се дължи на делабиализацията на у (> и).

2. Съгласните г и к. В краесловие г редовно се обезвучава: 
длък, бргк, сн’ак, рок, бок. Понякога обезвученото краесловно г, т.е. к 
се запазва и в други форми, напр.: прак ~ прˆка.

Преходът г > й е регистриран само във формите мҐйа и мҐйат, 
които се употребяват наред с мҐга, мҐгат (и в тюрк. лий�н ‘леген’).

В частицата чак понякога краесловно к изпада: ТІка у нас 
т�че р�ка ИнгІл и т’а са разлЈва ча насˆм, егˆ тука й� бˆлка Јма 
и пу бˆлката ча насˆм ей˛гˆ са разлЈва и натˆтка зад с�лото се 
разлЈва., а в перунЈга к се озвучава /к > г/. 

В редица случаи к и к’ са в конкурентна употреба с к’: к’е // ке, 
мріфк’е // мръфки, мˆйк’а, мˆйк’е // мˆйка, мˆйке.

Една от особеностите на говора е нередовното осъществяване на 
редуването к ~ ч, т.е. в някои случай консонант к не се палатализира: 
бІлкинска п�сн’а, потскˆка, уп�кано, с�кана ‘сечена’, убл’ˆкана, 
діфкаш, развлдкана. Под влияние на руски, редуването к ~ ц във 
формите за мн. ч. на съществителните от мъжки род в някои случаи 
се колебае, напр.: тІрци // тІрки, пол’ˆци // пол’ˆки, внІци // внІки. 
Същевременно в д’ˆлцам се открива преход к > ц.

При няколко лексеми г и к са в конкурентна употреба с γ .
Съгласните ж, ш. Понякога ж пред д (в групата жд) прехожда 

в з: чІзд/и/ (но и чужд/и/), ма дув�здат или изпада, напр.: вЈдам 
‘виждам’. Преход ж > з се открива още в името злічка и във формите 
на глагола мазˆ/т/.

В краесловие ж се обезвучава: свеш /вҐздух/, гръм�ш, мъш, 
тарал�ш, ръш, нош (с незначителни изключения). Обеззвучаване се 
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наблюдава и в средисловие пред к в дрІшка, стрІшка, т�шко, като 
понякога това състояние се запазва и в други форми на тези думи, 
напр.: т�шак.

Преход ж > й се открива във формите на глагола може: мҐйе //  
мой, които обаче функционират успоредно с мҐже // мож като 
съкратените форми се използват значително по-рядко.

Спорадично се открива палатализация на ж пред гласни: 
Ж’ен’а.

Промени на съгласната ш се откриват в ограничен брой думи: 
ш > х: дЈхам и рҐхла, ш > ч: ч�пчика ‘шапчица’ и борч ‘борш’.

Съгласните ч и ц. В няколко случая се открива наличие ч > ц: 
ублЈцам (облэчеши), припЈцат, са стЈца, или ч > ź: бźелˆ (бчела) и тур. 
źурˆпе�2. Палатализация на ч се открива рядко.

Съгласната ч, подобно на ж и ш явно оказва влияние на 
гласните след нея, поради което в редица случаи те са нестабилни 
и се прегласят в друга гласна, напр.: в�чар, пичˆйме, Ґпечам (е > 
а) тичдше (е > г), ч�каме, чекˆйме, (а > е), чдйниче, кучдн (а > г), 
трічам // тръчЈм (а > и), чафгˆр (и > а), чабˆн (о > а) и чум’б’�р, 
ичум�н // йечум�н (е > у). 

Депалатализация на ц се открива предимно пред а: цˆл, цІвам, 
Изпадане на ц има в званЈте ‘звънците’, а в свеклҐ ц > с.

Атиративът й. Въпреки широката употреба на й и появата Ј 
вместо други съгласни, в средисловие между гласни й не винаги се 
съхранява – понякога тези форми се употребяват и без й: н�коа, тЈа 
// т’ˆ: (< тийа), унЈа, мат�риа, гул�мио, а при местоименията тˆ:, 
тҐа // тҐ: явлението е редовно. Това се обяснява със затвърдяването 
на съгласните в говора. 

Африкатът s. Първичното, т.е. стб. s по принцип се преглася 
в з, напр.: звер, зв�рове, зевздˆ, зв�зди. Спорадично са регистрирани 
вариантите sвездˆ, sв�зди.

ПРОМЕНИ ПРИ НЯКОИ ГРУПИ СЪГЛАСНИ

Старобългарските групи ШТ и ЖД

1. По принцип стб. група øт в изследваната микросистема се е 
запазила. Тя се открива в началото и средата на думата: штрікел, 
штˆв’ал, шт�рка, шт’ˆуа, кішта, баштˆ, гˆшти, угнЈште, 

52 В този вид думата е регистрирана в с. Орешак, Елховско [Бояджиев, 1979: 31] и в 
Дервент, Дедеагачко [Бояджиев, 1970].
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ндшто, нЈштелки�3 и т.н. В краесловие т изпада: нош, сфеш, гур�ш 
– явление, характерно за целокупния български език. Елизия на т се 
открива и когато групата шт се намира пред н, напр.: са ср�шнайа, 
п’еп’елЈшник (пипилЈшник). 

Наблюдават се и други промени: шт > шк в ношкувˆ (ношкувЈ), 
а в частицата за бъдеще време ке – шт > к, и много рядко ш. Тази 
трансформация се наблюдава и при някои форми на глагола шта в 
микросистемата: к�ш // к�ше; кдл/-а,-о, -и/ // кил/-и/��, но успоредно с тях 
се използват и формите шт’ал (-а, -о, -и), а също и при местоименията-
наречия закҐ и закҐто, но успоредно с заштҐто и штҐто.

Влиянието на руски език тук оставя отпечатък в думите пешч�ра, 
сфишч�ники, сфишчˆва, гушчˆва, пам�шчик и др., при 
които шт > шч��.

Застъпник само ш или ч се открива във вариантите ша и че на 
частицата за бъдеще време ште (> ке).

2. Групата жд (< стб. жд) в редица случаи е напълно запазена: 
ръждˆ (ръжддсало), сˆжди, діждове, пр’ˆждата, нІжда, рҐжда ‘ражда’, 
заІжда, дІждат, прув�ждаме. Същевременно се срещат и изключения, 
при които: а) жд > в: из’ˆва ‘изяжда’; б) жд > ж: межЈе, межˆ // межд, 
дрҐже ‘дрожди’, меж с�бе си и жд > д: вЈдам; в) жд > д: извЈдат, вЈдам, 
нар’ˆда ‘нарежда’; г) жд > з, зд: извезˆт, чІзди�6 (заедно с чужди), 
дув�здат, дув�здайа, но извЈжда; д) жд > жг: в�жга, в�жги�7.

Старобългарските групи РЬ, РЪ и ЛЬ, ЛЪ 

1. Континуантите на старобългарските групи рь и ръ са ръ или 
ър, както и в съвременната книжовна норма. Но в изследвания 
говор преобладават случаите с ъ след р (ръ), както при едносрични, 
така и при многосрични думи без оглед на броя на съгласните след 
звукосъчетанието: 
53 Звукосъчетането шт в лингвогеографско отношение обхваща по-голямата част от 
българската езикова територия. Референти шк, к < шт са характерни за югозападните 
български говори [БДА ОТ: № 153].
54 Явлението е широко разпространено в Източна България и Западните Родопи. [БДА, 
I: № 86; БДА, III: 91].
55 Успоредна употреба в източните говори на шт и шч се среща в Малкотърновско, 
Елховско и Тополовградско [БДА ОТ, I: № 153]. 
56 Този вариант на думата е компактно разпространен в западните маке-донски и 
рупските говори [БДА, III: № 94]. 
57 Този облик на думата “вежда, вежди” се среща само в някои рупски говори /района 
на Странджа, Свиленградско, Ивайловградско, на запад от Първомай, Асеновградско и 
Пловдивско/ [БДА, I: № 60; БДА, III: № 93].
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а) В едносрични думи, освен сърп, всички останали случаи са с 
ръ: гръм, гръп, кръс, кръф, трън, пръс��. 

б) Гласната ъ винаги е след съгласната и в многосрични думи, 
когато групата се намира пред две съгласни: пріста, прістен, 
крісто, прічка, крічма, замрізне, дрінкам, трінки, са распріснат, 
разбріква, сфрідел; грънчˆр, кръштˆват, мръкнІва, дръфч�тата, 
дръфц��9.

в) В дву- и многосрични думи пред една съгласна в повечето 
случаи също се утвърждава ръ: кріпа, брідо, дріва, зріно, брімбар, 
грібел, мрідаш, врівам, (връвЈ, врій), дріжат, тріса, пріжат, 
вріsваш (връзІват), трічам, грічин, сфрідел, бріsам, брікам, 
дріпам, фтрідо; задріжа, кріпата, грібъвичкото, перебрікана, 
срібаме, разбрікуваш, крістено; дръжЈ, гръмЈ, мръзЈ, гръбҐ, 
стръгˆло, кръвовЈца, зрънҐто, дотръчˆ, тръкалҐто, бръмчіт, 
мріфка, срібат, мрідат. Но думите със съчетание ър също не са 
изключения: вірва, фірга, гірне, гірлуто, кірши; стърчЈ, сърц�, 
гърн�, гірнета (// гърн�та), търгҐфци, търгІвам, търпˆнче, 
оскърбЈло, са върнˆ60. 

в) Мястото на гласната и съгласната в някои случаи обаче не 
е установено, напр.: грімел // гірмел, дріждк // дірждк, вървЈ // 
варвЈ // връвЈ // вравЈ, дървҐ // дръвҐ // дріво, мрічи // мърчЈ ‘ръми’. 
Понякога това е съпроводено с преместване на ударението: враsІва 
// вірsува и т.н.

Както вече се каза по-горе и в групите ър // ръ извън ударение 
ъ се преглася в а: гаркЈнче, ВърбЈчка // ВарбЈчка, гърбҐ // гарбҐ, 
връзІвам (връsІвам) // вразІвам, дражЈм, вравˆт, трасЈли, или е 
(η) вηрбˆ // варбˆ, ВηрбнЈца. Думата с�рп и нейните форми (с�рпу и 
др.), явно приети от руски, почти напълно са заменили българските 
варианти сърп, сірпу. 

Най-вероятно под влияние на руски прилагателното м’Ґртвите 
/кЈтки/ е с ор < ър.

2. Старобългарските групи лъ и ль също са изравнени и в говора 
се представят с познатите от книжовната норма варианти лъ и ъл. 
58 В този си вид групата ръ при едносричните думи е широко разпространена върху 
цялата езикова територия, но често има различни отклонения. Така последователно 
без отклонения тя се открива в източнорупските говори, районите между Стара Загора 
и Чирпан и между Котел, Сливен, Ямбол и Карнобат [БДА, I: № 74, БДА, II: №104, 
БДА, III: № 82; БДА, IV: № 107].
59 При многосрични думи пред две съгласни ареалът на разпространението на 
групата ръ се разширява на запад, но общо взето районите съвпадат с тези на ръ при 
едносричните.
60 Подобна картина се наблюдава в цяла ЗБ /без Родопите и пограничните говори/ 
[БДА, III: № 108; БДА, IV: № 83].
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Трудно би могло да се установи закономерност по отношение на 
разположението на гласната ъ пред или след л. Може да се каже само, 
че количествено думите и формите с ъл са повече: жілта, сілза, 
ділго, стілби, прокілна, изкілца, кілцайа, укілцана; кълбҐ, 
кҐкъл, стіпълци, кҐкълчета, прукълнˆва. Същевременно в тази 
позиция лъ редовно се открива в думите: дліго (длък, дліга), изліже, 
кліфка (// кл’уф), мˆлък, глітна, глітат; слінце. Вариране на 
гласната има в кълчЈшта // клъчЈшта.

След устнените съгласни б, в, м и п вариантите на групата 
също се преразпределят: білгаре, йˆбълка, вілна (віл’нено), вълк 
(вълкҐ, Въл’чˆнов), мъл’чЈ, пілен, но и бліскат, блъйˆ (бліи), плъх 
(пліуви)61. 

Гласната ъ и в тази група понякога се подлага на промени 
като се преглася в о, когато е под ударение – вероятно под влияние 
на руски: дҐлго, бҐлгаре, ВҐлчо, ВҐлчови, зҐлва, плҐтно, стҐлбове 
и столбн’ˆка ‘гръбначния стълб’ или в а, извън ударение: йˆбалка, 
маlчЈ, валкҐ, салзЈ, кал’в�, калн�. Балгˆрийа62. 

Застъпник е в желт, ж�лтички най-вероятно се дължи на 
предходната съгласна ж. Всъщност желт има и варианти жълт и 
жηлт. Спорадично ηл вместо ъл се открива и в други случаи извън 
ударение, напр.: скрЈпηлце, дηлбин�то но това е спорадично.

Старобългарката група РА

Старобългарската група ра се явява в говора в няколко варианта. 
Най-често има облик ар: тарп�за, вартˆ, гардЈна, като последното 
име е регистрирано и с ръ: гръдЈната и ра: градЈна. В името стірна 
се явява като ър, а във врат�но се запазва. Срещат се и вариантите 
трап�за и вратˆ, но те са с по-ниска честотност.

Стбългарските групи ЧРЬ, ЧРЭ, ЦРЬ

Старобългарските групи чрь и чрэ в говора имат различни 
континуанти. В едни думи (технте форми и производни) начално ч 
се запазва, а в други преминава в ц. Въз основа на това лексемите, 
в които се откриват тези звукосъчетания са се диференцирали в две 
основни групи. 
61 Групата ъл е характерна за ИБ и Родопите. В ЗБ се среща значително по-рядко в 
различни райони [БДА, ОТ: № 152].
62 Вариантът -ол е разпространен в Родопите, но с обикновено о, а вариантите с ал се 
откриват в няколко пункта в Гоцеделчевско, Велинградско и Смолянско.
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Във всяка от тях обаче се наблюдава колебание и на гласната в 
състава на тези звукосъчетания, в резултат на което, както групите с 
ч, така и тези с ц имат и по няколко варианта:

а) Групата чер- има варианти чар-, чър-, чир-: ч�рпат (чрьп©), 
черв�н // чарв�н, ЧервҐна (< чрьвенъ), ч�рен, ч�рна, ч�рнички, черноҐка 
// чарнойҐка, чірни (Ґчи), чирн�йм (< чрьнъ), чередˆ // чиридˆта, 
череднЈк (< чрэда ‘редуване при дежурство’, чрэдити ‘замествам по 
ред’), чер�шн’а // чир�шн’а (< чрэøня), а също и ч�рга.

б) Групата цър- се открива и под облиците цръ-, цре-(црд-), 
цар-: цървҐто, цріф (< чрьвь) /фаф йˆбълката/, цр�ва, цревˆта, 
црдво (< чрэво), цървІли, цръвІл, царвІли (< чрэвии). 

Същевременно, старобългарската група црь се явява под облика 
чер в ч�рква // ч�ркува (< црькы), черкҐвно /мˆсло/. Вариантът церкҐвно 
е регистриран само един път.

Както е видно от примерите, тези групи не са особено стабил-ни 
по отношение на гласната. Трудно обаче може да се установи, дали 
всички варианти са наследени от съответните говори, участвали във 
формирането на терновската микросистема или някои от тях са се 
развили на местна почва (и кои са те, ако има такива)63. Въпреки 
това те определено са се разпределили по отношение на началната 
съгласна, което означава, че в това отношение стабилизацията 
е настъпила значително по-рано. И в единия и в другия случай 
обаче тези групи и техните варианти подчертават нееднородния 
характер на говора, формирането му от представители на различни 
диалекти.

Състоянието на други групи съгласни

Групата ср по принцип не се променя – срдшта, срам, срдда. 
Колебание се наблюдава единствено в сребрҐ // серебрҐ и във формата 
сер�брено, но при другите форми ср�бърна, ср�барни не са регистрирани 
варианти. Под влияние на руски тя се променя и в името стр�ча и 
производният от него глагол стречˆвам.

Групите стр и здр не се променят в говора: стрЈна, стрҐго, 
стрˆх, стригˆл, стръгˆло, стр�лна, стрІва, стрІшка, сестрˆ, 
63 Районите с конкурентна употреба на двете групи чер- и цър- /със съответните 
си варианти/ формират един накъсан ареал по диагонал от гр. Кула до Драма и 
Зиляхово, т.е. приблизително по гратицата между зоната на чер- /на изток/ и зоната 
на цър- /на запад/, след което продължава на запад до Солунско. Подобно колебание 
се открива в Асеновградско и в някои пунктове на Южна Тракия (на юг от Лозенград, 
в Чаталджанско и Ксантийско/ [БДА ОТ: № 15; БДА, III: № 95 и коментара към нея; 
Бояджиев, 1991: 234]. 
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бЈстра, Ґстро; здрˆве, уздрав’ˆх, /са/ здръжˆх. Спорадично се срещат 
и фонетични дублети без т: сесрˆ, бЈсра. Промяна на групата стр се 
открива и в думата стірна.

Групата мн се съхранява в говора: плімна, сімна, зЈмни, 
зЈмница, шІмник. Единствено в думата стҐвна редовно мн > вн. 
Колебание се открива при формите на глагола пҐмна // пҐвна и 
някои производни от него – запҐмних // запҐвних6�, но винаги да ги 
спҐмна. 

При наречието мнҐго, мн се редува с мл // мl, като вариантът 
млҐго // мlҐго има по-голяма употреба6�. 

Групата дн по принцип се запазва: плˆднина, полҐднува, 
с�дни, глˆдна, жддна, попˆднал, идніш. Само в н�ска и н�скашния 
(ден) начално д изпада, а в иднˆ // инˆ, йеднҐ // инҐ и други форми на 
числителното “едно” се колебае.

Групите бн, вн и гн в микросистемата не се променят: др�бен 
(др�бна, др�бни, др�бнийо); внук, грЈвната (грЈвн’ата), рˆвно, рˆвна; 
гнЈди.

Групата зн в знˆйе се запазва, но глаголите фл�зна и изл�зна 
имат дублетни форми, при които зн > г: фл�гайа (флдгам, фл�гайте), 
излдгам (-йа) и т.н.

Групата тв е нестабилна: в чІства тя се запазва, в други случаи 
в > ф: растфҐр, тфой, или изпада: утҐрат, а в трети – между двете 
съгласни се вмъква гласна: распЈтава.

Групата бв също се колебае. Няколкото фонетични варианта на 
лексемата “трябва” могат да се обединят в две групи според наличието 
или отсъствието на в или б в тях: тр’ˆба (трдба, тр�ба) и тр’ˆва 
(трдва, тр�ва). Вариантите с б имат по-голяма честотност. Изпадане 
на в от групата бв пред гласната а е регистрирано и във формите на 
глаголите “изгребвам” > изгрЈбаме /вудˆта/, изгрЈбат /пепелҐ/ и 
“пробвам” > да прҐба. 

Групата кв в говора е позната – квЈт-си, квˆт-си, ч�рква, 
упЈква, каквҐ, но в някои случаи трудно се осъществява, поради 
което в изпада или се вокализира, а понякога между двете съгласни 
се вмъква гласната у, напр.: какҐ, ч�ркуата // ч�ркувата.

Групата хв в началословие се трансформира във ф, а в 
средисловие – хф: фіркаше, фрікат, са фˆл’а, фірга, да фˆне, 
фанˆл, но захфˆти.

64 Двете дублетни форми са широко разпространени както на изток, така и на запад.
65 Смесване на двете форми се открива в Полог, Македония [Селищев, 1929: 21) 
и в различни други пунктове в ЗБ /Гоцеделчевско, на север от Пловдив, Софийско, 
Видинско и др./.
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Групата кът се трансформира в няколко разновидности: лˆко 
(лˆкута // лˆкото), нуктҐ // нҐкто, но нҐхти // нҐфти66.

Групата ск понякога се трансформира в шт: пІштам (пІштат, 
пІшташе, са спІштиме) Јстишки ‘истински’

Групата ст обикновено се запазва в началото и средата на 
думата: Стойˆн, стˆгни, стіпълци, стˆрите, ч�сто, мдсто и др. 
Спорадично т от ст в средисловие изпада като в: нечесна. Но има 
някои случаи при които ст се трансформира в ц: цъклҐ; заменя се 
с ч: плачЈнка ‘пластинка’ или с шт: блъштЈ, а в мунЈзда ‘маниста’ 
групата ст се озвучава.

В краесловие т от групата редовно изпада. В средисловие това 
става в прилагателните от ж.. р. на -/е/на: ч�сна, пҐсна, а в началото 
на думата в салбˆ ‘стълба’.

Групата тс > ц в позиция пред к: д�цкий, сов�цката, а в 
откІбнат изпада с.

Групата нс > ш в Јстишки ‘истински’.

ОСНОВНИ ФОНЕТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

Направеното описание показва, че многобройните фонетични 
варианти се дължат предимно на смесване на различни български 
говори, които се характеризират различни еволюционни промени при 
фонемите. Те са резултат от редица езикови явления по-важни от 
които са: 

Редуване на звукове

1. Редуване на гласни. Както е видно от написаното до тук 
една от основните особености на говора е успоредната употреба на 
фонетични варианти на редица думи и форми в микросистемата, 
напр.: д’ˆдо // дддо // д�до и д’ˆдото // дддото // д�дото. Тези фонетични 
успоредици, се дължат, преди всичко, на различните рефлекси на 
старобългарските гласни в говорите, участвали във формирането 
на микросистемата на Терновка. Предпочитанието на един или 
друг вариант е резултат от дългогодишната конкуренция между тях, 
напр.: зем�та // земдта вече се пренебрегват за сметка на зем’ˆта. 
66 Вариантът нофти е по широко разпространен в ЗБ, а нохти – в ИБ, а книжовната 
форма нокти плътно заема територията на пограничните говори като продължава на 
изток до София – Берковица – устието на р. Цибрица и на юг сига до Кюстендилско. 
(БДА, III: № 101; БДА, IV: № 124). 
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Същевременно основната форма зем’ˆ е общоприета. Тази ситуация 
затруднява установяването на действителните редувания на гласните 
в тези случаи. 

Случаи като у ~ о при дІждам ~ дождˆа; дув�за ~ дов�зено; е ~ и 
при н�ма ~ нимˆ; р�ка ~ наріча и други подобни, където редуването 
се откроява лесно, са сравнително малко. В останалите случаи за това 
е нужно специално изследване.

2. Редуване на съгласни. Случаите с редуване на съгласните в 
говора са свързани предимно с етапите на палатализацията на някои 
съгласни и се откриват предимно в глаголни форми: 

к ~ ч // ч ~ к: пек, да Ґпекам ~ п�ча, печ�ш, печ� ~ п�ках, п�кан; 
р�ка ~ р�чеш, рич�, речіт, наріча; плˆче ~ плакˆх (пlакˆх); крак ~ 
крˆча; йурд�к ~ йурд�чка, но ткˆйа ~ ткˆйе, діфкам ~ діфкаш;

к ~ ц: руснак ~ руснˆци; убл’ˆкал ~ ублЈцам;
ц ~ ч: са стЈца ~ тичˆше;
ш ~ с: пЈше, напЈше, запЈше ~ писˆх, напЈсах, запЈсах;
ж ~ з: мˆже, замˆже ~ мазˆх, замˆзах; вріжа ~ ми вріза, 

накˆжа ~ накˆза, утрджа ~ утрдза; да кˆже ~ казˆх;
г ~ жд: враг ~ враждІва(йа)
з ~ ш: брізо ~ брішко;
х ~ с: урдх ~ урдси;
с ~ дз: дрҐс’а ~ дрҐзди; 
с ~ ∅: сн�ла ~ нес� и др.
Срещат се единични случаи, при които редуването на съгласни 

не се осъществява, напр.: в думата кнЈгени < кнЈга. Запазване 
на к пред окончанието за можествено число се открива при някои 
съществителни имена, напр.: внІки, тІрки, пол’ˆки и т.н. Но това 
е под влияние на руски, за което говори наличието на дублетни 
варианти с ц. При формите ублЈцам ~ да се Ґблеча, убличіт ~ обл�кан 
се съхраняват етапите на палатализацията – к ~ ц ~ ч. 

Безвучните крайни съгласни в основните форми се озвучават 
при другите форми: бъс ~ бъзҐ; кукурІс ~ кукурІзо; мрас ~ мрˆзове, 
замрізна; зіп ~ зъбі, гріп ~ гръбҐ, нҐф ~ нҐвийо, міш ~ мъжҐ, бргк 
~ брегҐ, грˆт ~ градҐ и т.н. Но се срещат и изключения като прˆка 
< прак, вЈште < виш, сЈфо /стˆдо/ < сиф, вріфци < връф, където 
обеззвучаването на крайната съгласна се запазва. Рядък случай на 
прехвърляне на обезвучена съгласна от производната форма върху 
основната представлява формата т�шак (< т�шко).

Изпадналата в основните форми крайна съгласна т в 
производните форми се възстановяват: кръс ~ крісто, мос ~ мҐсто, 
нош ~ ношт’ˆ и т.н. 
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Изпадане на звукове и срички

1. Елизия на различни звукове се среща сравнително често в 
говора на Терновка. 

а) Елизия на гласни. Елизия на гласната а в началото на 
думата се открива само в ице (стб. аице), ко ‘ако’ и собственото име 
Танˆс (// Фанˆси) ‘Атанас’. В средисловие а изпада по-често в позиция 
между съгласни, напр.: плачЈнка, ткˆва, ткҐва, (но и такˆва, 
такҐва), кту ‘като’, канвˆ, /да/ изд�ме, Мˆслента (// Мˆслената), 
пред членната морфема за женски род и множествено число, напр.: 
кЈсълта ‘киселата’, адЈнацта, но и адЈнацата /гудЈна/, момч�тта, 
момЈчетта, рˆботта, като при последните форми често заедно с 
а изпада и едното т, а другото получава компенсационна дължина: 
пітишт:а, четф�рт:а. Понякога изпада и от частицата да: д˛Јдиш, 
д˛гу палІчи, д˛рджеш и т.н.

Елизия на е се среща в единични случаи. Редовно без е се 
произнасят лексемите пунддлник, дестЈни, мдшчина, мдсца и са 
садин’ˆва/ше/. Сравнително рядко това става: а) в суфикс -ен и при 
причастията на н: кҐрно, л�нна; покрЈйна, шЈйна; б) пред членната 
морфема за мн. ч. при съществителните от ср. р., напр.: кІчта /
сЈлни Јмаше/; в) в някои глаголни форми като жив�ше ‘живееше’; 
г) в прилагателната форма /по-/кЈсли и наречието пша ‘пеша’. 
Тези случаи имат и дублети с е, които обикновено са с по-голяма 
честотност. 

Изпадане на и в началото на думата се среща само в глаголната 
представка из: ке ви сп�йам ‘изпея’, спл�там, спЈйат ‘изпият’, 
см�тена, а в средисловие – в кҐшнцата, т’а: /но наред с тЈйа/, 
Мˆсленца и др. под. Нередовно у някои информатори се наблюдава 
изпадане на гласната и от членуваните форми на прилагателните за 
м. р., напр.: млˆд’о.

Елизия на о се открива само в няколко случая в краесловие: 
кат ‘като’, дет ‘дето’. 

б) Елизия на съгласни. При съгласните явлението е значително 
по-разпространето. Най-често обаче изпадат съгласните х, в и й (вж. 
по-горе при съответните фонеми).

Елизия на две фонеми в една дума, които не са разположени 
една до друга като в кҐнца ‘кошница’, КостадЈн и др. Общо взето това 
са случаи, които се срещат и в други диалекти, някои от които са дори 
разпространени и в разговорната норма на книжовния език.

2. Изпадането на звукосъчетания също е често срещано 
явление в микросистемата. То се наблюдава: 
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а) В началословие: глˆвница ‘възглавница’, беркул’Ґза 
‘туберкулоза’, кҐто ‘каквото’, упшт� ‘въобще’ и др. 

б) В средисловие: приблЈзно ‘приблизително’ (с изпадане на -
ител-), н�ква, нЈкво, нЈкви ‘никакво, -и’, утктҐ ‘откакто’ (с изпадане 
на -ак-), ко ‘какво’, кҐто ‘каквото’ (-акв- > ∅); каче ли ‘каточе ли’, 
пЈлца ‘пиленца’ (-ен- > ∅); рˆмета ‘рамената’ (-на- > ∅), длічки 
‘дългички’ (ги > ∅), л’Іса (< лехІса – ех > ∅); зарҐбва < ‘заработва’; 
като (къто, къту) < ‘кугˆто (кугіту); гˆто (гˆту), га > ‘когато’; лˆна 
‘лахана’; л’Іса < л’ехІса и др. 

в) В краесловие: та ‘< тˆзи // тˆйа, унˆ ‘< онˆзи // онˆйа’, те 
/т’а/ ‘< т�зи /тЈйа/ (-йа или -зи > ∅); ка < (как� < ‘как’); по меж-
с�бе си ‘по между себе си’ (-ду > ∅); дванˆйс (< дванадесет) и др. под 
числителни. Контракция се открива най-вече при местоименията. 

Изпадането на срички обикновено се дължи на различни 
десимилационни процеси и най-вече на хаплология (чо˛МЈтар ‘чЈчо 
ДимЈтар’, кіфто ‘какъвто’ и т.н.). 

Понякога изпадналите компоненти при контрахираните форми 
се заместват с един звук, което води до значително отдалечаване от 
основната форма, напр.: кай < ‘казва’, нЈйд’е < ‘никъде’ к’е < ‘какво’ 
(- К’� тва увен? ‘Какво е това овен?’), д�цки < ‘детски’, Јстишки < 
истински, фл�й < ‘влезе’; са връшˆше ‘се вършееше’.

Контаминация

Освен контракцията в отделни думи при елизия на цели срички, 
в говора се открива и междусловна контракция. Получава се при 
изпадане на звукове или срички при проклитиките, вследствие на 
което те се съединяват със следходната дума, напр.: ш˛ти < ште ти 
(нЈкой не ш˛ти реч� нЈшто; мд < ми йе; /руснˆк/ лг // л’у < ли йе; 
к’а // кг < ке а // ке йе ‘ще е, ще бъде’ [Ілицата к’а см�тена]; не < ни 
е [Той н˛е роднЈна]; од�сто (< от д�сто).

Инверсия 

Най-често си разменят местата гласната ъ и съгласната р (вж.: 
при групите ър // ръ). Останалите регистрирани случаи с инверсия 
са само няколко: куðмЈт, кирв�т // кеðв�т (< креват), брашниц� 
< брашенце, гаðдЈна, таðп�за, фтрідо и фтðідичко, дðамҐн, 
какЈфто, све ‘все’. 
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Епентеза

В говора се откриват няколко думи с епентетично а пред 
плавните съгласни р и л, напр.: барадˆвица, барадˆвичка, каравˆй, 
жˆлези ‘жлези’, палатнҐ, валакнҐ, залатЈсто67.

Под влияние на руски в предлога перед и в представката пре- се 
вмъква е: перевˆриш, перекЈснува, пережˆри, перепл�те, перегорЈ, 
перенесˆт. Епентетично е се открива и в кнЈгени, вЈшени // вишенҐви 
‘вишневи’, сер�брено.

Вероятно под влияние на руски са фонетичните облици на 
полҐднува ‘пладнува’, зулутҐ ‘злато’; зулутЈй ‘златен’. Епентетично у 
(< о) има и в ч�ркува.

Случаите с епентетични съгласни са още по-малко. Те са: в 
във формите на глагола стов’а, но не при всички информатори; к’ в 
прилагателното кІмк’ова ‘кумова’; н в да пҐемна, сн�кна ‘секна се (за 
кръст)’, да з�мнът; ш в мълч�шна /вудˆ/. Вмъкнатото ж в ж�ждувам 
[Йас такˆ ж�ждувам за вудˆ!] е характерно за говора, тъй като то се 
повтаря у различни информатори и в различни форми на глагола.

Лабиализация и делабиализация

1. Лабиализация. Както е видно от описанието на гласните, 
закръглянето на вокалите а, е и и е непоследователно и се открива 
само в изолирани случаи, някои от които имат и варианти, напр.: 

а) Лабиализация на неударено а > у е регистрирана в: йулувнЈк 
(но и йаловнЈк // илувнЈк), мунЈзда ‘маниста’ и чучулˆда ‘качулата’ 
/кукҐшка/; кумІш // камІшени, чупˆ ‘в др. говори чапа (< тур. 0apa)’, 
пудІшки ‘рус. падІшки’, а а > о – в кръвовЈца, местоименията мҐйо, 
твҐйо, нˆшио, вˆшийо и др. 

В глаголи като дарІвам, са венчІват // винчІват, сфар’Іва, 
сфал’Іва, обаче става въпрос не за лабиализация, а за употреба на 
словообразувателния суфикс -увам, който е характерен и особено 
продуктивен и активен при образуване на итеративни глаголи в 
говора (расфірл’уват, регистрЈруват, връзІват).

б) Лабиализация на е се осъществява само в няколко думи след 
ж, ч и ш: ичум�н (но често и йечум�н), еднократно регистрираната 
форма ж’унЈте ‘жените’ и турцизмите: чум’б’�р ‘вид забрадка’ /тур. 
çember/, чулЈк и башчувˆнско (но наред с башчевˆнско /цв�те/). 
Лабиализация на е в друга позиция се открива в префикса пру- в 

67 Това явление е познато в южните райони на Смолянско [Стойков, 2002: 131].
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пруцˆждам и в наречието надҐлу и съществителните л’уштувЈчка // 
лустувЈчка (но и лештовЈчка // лештувЈчка // лиштувЈчки), където 
всъщност а /’а/ > е /> и/ > у. 

в) Редовна лабиализация на и се открива само в името пурҐне 
‘брана’. В парадигмата на глагола “живея” се използват вариантите с 
и, но се предпочитат тези с у: жувдй, жувдйа6�, и редовно прожив�йме, 
да дҐжив�йа. В прилагателното жиф и също рядко се променя. 
Спорадично се среща вариантът л’у на въпросителната частица ли // 
ле. а също и пучІва, но се предпочита пучЈва. Редовно с у се произнася 
чулЈк ‘играта “чилик” ’. 

2. Делабиализация. Явлението се открива в домашни думи, 
някои от които са общи за всички, т.е. вече са се лексикализирали 
като имрІк69, плЈват, плЈвайа ‘плуват, -ха’, лЈлика ‘люляк’, лЈбе; 
срештЈ; чІтара, сарҐви; гн’існи, а други имат и варианти, напр.: 
лЈби // л’Іби, либҐвник // л’убҐвник. Среща се и при чуждици, заети от 
или чрез турски, като напр.: ким’Ір, киш�, кЈшете, з’умбЈлчета.

Това най-често става след л’ като напр. в имрІк, плЈват, лЈбе 
(но наред с л’Іба и л’Ібе), либЈла, либҐвник, срештЈ /КҐледа/, са 
раскˆтива. Тези думи вече са се утвърдили в този вид. Това е резултат 
от затвърдяването на л (< л’) или на смесването на различни по тип 
говори.

В редица случаи неудареното о се преглася в а. Това е редовно 
в заетите от руски неологизми като абезˆтел’но, ариентЈрувам, 
апикІни, канф�ти, камІна, палІчи, пакал�ние, калхҐс. Акане обаче 
се открива и в български думи или стари заемки, напр.: ав�н (но и Ґвен), 
атрˆва, аб�т, матЈка (// мутЈка – рядко), краснҐто, празҐрците, 
пасҐлиш, гˆдасти, прˆсфирки, прˆскава, пҐмаш, слабҐден, бардҐво 
‘бордо/во/’, магЈшници и др. Най-вероятно това също е резултат от 
руско или украйнско влияние, но не е изключено да е свидетелство 
за наличие на преселници, носители на някой родопски говор, 
където акавизма е обичайно явление и днес70. Известно е също, че 
преглас о > а се среща и в северозападните български говори71. Много 
от тези случаи тук имат и дублети или други граматични форми с 
непрегласено о.

68 Лабиализацията на и в тези думи явно е наследена от южнотракийските говори, 
където тя е особено широко разпространена [Бояджиев, 1991: 224].
69 В този вид думата е позната в Ловешко, Плевенско, Пазарджишко, Асеновградско, 
Пловдивско, Гоцеделчевско.
70 Например в района на Смолян или Златоград, Г.Делчевско, Сярско и Драмско, 
или някой тракийски район като Хасковски, и на юг от него, където думата мотика е 
позната [БДА ОТ, 2001: № А7].
71 В Трънско, Брезнишко и др. [Младенов, 1961; Тодоров, 1936: 202; БДА, III).
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Комплексни промени

В говора се срещат редица думи или форми, при които са 
извършени не една а няколко фонетични промени, напр.: чул’ˆк 
// чулдк72 (< чил’ак < чилов’ак < челов’ак < стб. чьловэкъ); кирв�т < 
креват (инверсия ре > ер; редукция на е (ер > ир) и преглас а > е), 
пцІйат < псуват (с > ц и в > й), фтрідо < твърдо (с инверсия тв > 
тв и обезвучаване на в), фл�га < влЈза (с обезвучаване на начално в; 
преглас и > е и преход з > г); шулудЈва < самодива (с преход с > ш и м > 
л; лабиализация на а и редукция на о); л’уштувЈчка (< стб. ластовица; 
с палатализация на л, лабиализация на а и преход с > ш); ч�пчика (< 
шепчика < шепчица < шапчица); дішчичка (< дъсчица); брашниц� (< 
брашанце); лҐмер ‘хромел’, в израза й�ди хко (hко) ‘еди какво’, където 
се открива контракция и протетично х и т.н. 

ОБОБЩЕНИЕ

Ако в схематичен вид се представят най-характерните черти на 
фонетичната система на говора на Терновка, преди всичко трябва да 
се подчертае нестабилността на отделни гласни звукове, поради което 
варират и дават възможност за формиране на различни, понякога 
многобройни, фонетични варианти.

Основните фонетични особености на терновския говор са:
1. Наличието на гласните г: и η.
2. Наличие на съгласните s, ź, l, γ.
3. Липса на палатални съгласни в краесловие.
4. Йотуване на гласната а в началословие в български по 

произход думи.
5. Йотация на гласната е в началословие и след друга гласна 

в средисловие или консонантизиране (т.е. е > йе > й), най-вече в 
краесловие.

6. След ж, ч, ш и ź гласната а > г, а е в съседство с шипящите 
съгласни варира, т.е. > г, а /което най-вероятно е във връзка със 
затвърдяването на тези съгласни/, а вън от ударение и и.

7. Непоследователна редукция на гласните а и е предимно в 
средисловие, пред ударението.
72 Този облик на думата “човек” има широко разпространение в ИБ и най-вече в ЮИБ 
/севернотракийските, балканските и подбалканските говори, Тополовградско, Елховско, 
Грудовско и М.Търновско/, в Централна Северна България и СИБ и спорадично в 
Пазарджишко и Смолянско, където обикновено се употребява успоредно с облика 
чил’ак.
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8. Сравнително редовна редукция на о в началото и средата на 
думата, но спорадично в краесловие, т.е. отново най-често пред 
ударението. Непоследователен преглас о > а.

9. Застъпници на стб. я са съответно а и йа (’а), а вън от ударение 
в началословие и и.

10. Стб. э > е, г, а, без оглед на следходната сричка. Само след ц 
редовно э > а.

11. Стб. ъ > ъ, о под ударение /рядко а/, а вън от ударение ъ > а 
/рядко ъ, η, у/.

12. Под ударение стб. © > ъ /рядко а, у/ , а вън от ударение – © > 
а /рядко ъ, з, г/.

13. Звуковите съответствия е и ъ на стб. графема ь в общи 
линии повтарят установената в книжовния език схема при отделните 
лексеми.

14. Стб. се изяснява в е /йе/, рядко а, г, а извън ударение в 
началото на думата се изяснява в и 

15. Само в някои суфикси стб. и > е по-рядко а, а в останалите 
позиции се запазва.

16. Незакономерно изпадане на съгласната х в началото и 
средата на думата и в краесловие при аористните и имперфектни 
форми за 1л.ед.ч., и х > й при 3.л. мн.ч.

17. Нестабилна съгласна в, която в едни случай се запазва, в 
други се преглася, а в трети изпада.

18. Освен л и л’, които имат и вариант l, и редовният преход на х 
в й при окончанията за аорист и имперфект, при другите съгласни не 
се откриват съществени отклонения от книжовната норма.

19. Старобългарските групи рь и ръ по принцип дават ръ /рядко 
ър, ра, ар, ηр/, но при съответствията на старобългарските групи лъ и 
ль мястото на гласната ъ – пред или след л, не е установено, т.е. в едни 
случаи е ъл, а в други лъ.

20. Звукосъчетанието шт понякога се замества със шч /в 
определени единични думи с к/, а жд се запазва, но спорадично > жг, 
зд, д, ж.

21. Макар и да има вече разпределение на думите с начално 
чер и цър от стб. чрь, чрэ, то тяхната вътрешна фонетична структура 
все още не е стабилна. Това предизвиква създаването на една сложна 
картина от многобройни фонетични варианти.

***
Направеният преглед на фонетичната система на говора на 

Терновка и на историческите й промени показва, че както вокалната 
система, така и консонантната, обединяват в себе си особеностите не 
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само на различни по тип, но и противопоставящи се по някои особености 
диалектни системи. Тук се откриват явления, които обединяват 
Западна с Източна България, а други са характерни само за една от 
двете системи. Така например, сравнително по-слабата употреба на 
меки съгласни, в сравнение с т. нар. източно наречие в материка, а до 
известна степен и с книжовната норма, както и изпадането на атиратива 
й пред а, макар и спорадично, в окончанията на някои глаголни форми 
и наличието на е вместо стб. э, независимо от следходната сричка, 
сближават говора на Терновка със западнобългарската диалектна 
група. Наличието обаче и на много конкуриращи се дублетни 
фонетични форми с меки съгласни, както и широката употреба на 
д и неговият заместител а с предходна мекост също вместо стб. э го 
отделят от западната и го свързват с източнобългарската диалектна 
група. Без съмнение неединният характер на изследвания говор и 
посочените конкретни фонетични особености ясно говорят, че основата 
на говора е съставена от представители както на източнобългарското, 
така и на западнобългарското наречие. Но при опозицията Северна – 
Южна България, определено преобладават фонетичните особености, 
които отнасят говора на Терновка към Южна България. 



Втора глава

МОРФОЛОГИЯ

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА

Съществителните имена в говора на Терновка споделят 
основните особености, характерни за системата на съществителните 
имена в целокупния език не само в материка, но и в другите български 
говори в Украйна. Те притежават морфологичните категории за род, 
число и определеност. По значение се подразделят на съществителни 
собствени и съществителни нарицателни, а по структура – на прости, 
сложни и съставни. 

Различията от другите диалекти в повечето случаи са в тясна 
връзка с фонетичните особености на говора и наличието на мнгобройни 
дублетни форми, дължащи се на участието на различни говори във 
формирането на езиковата микросистема.

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИ ИМЕНА

В общи линии съществителните собствeни имена в говора 
могат да се разпределят в няколко основни групи: а) имена на хора 
(антропоними); б) имена на места (топоними и микротопоними); в) 
имена на календарни празници (хрононими), г) имена на реки (ой-
коними) и д) имена на небесни тела (космоними). Най-голям инте-
рес, според нас, представлява атнропонимията, поради което на нея 
отделяме най-голямо внимание. В цялата морфологична система на 
говора тук се открива най-голямо влияние на руски език [Барболова, 
2000].

Имена на хора (антропоними)

Антропонимната система на българите в Терновка е твърде 
специфична. Преди всичко тя има два основни облика, които се 
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диференцират по броя на структурните елементи на пълното име: а) 
тричленна структура, която се състои от личното, бащиното и фамилното 
име и б) двучленна, състояща се от личното и фамилното име. 

Тричленната структура е представителна поради което се използва 
предимно в документацията и при делови отношения. Тя съответства на 
официалната административна норма в бившия СССР и има следните 
облици: Стˆнко НикифҐр ДмЈтриевич, Волчˆн Ивˆн Алекс�евич, 
Скарлˆт ГригҐрий Афанˆсович, Стˆнко ВладЈмир НикифҐрович, 
Башчевˆна П�тър Ивˆнич, Ж�ло Ил�на Михˆйловна, Хˆнчо ÅвдакЈйа 
ХристофҐровна МаврҐдий Вера Ивˆновна или ДиҐрдиев Петро 
Михˆйлович, Атанˆсоф Алексˆндър Степˆнович, МЈлев Афанˆсий 
Николˆйевич; МаврҐдиева ДҐмна ГригҐриевна, КамбІрова (СтҐйева) 
ÅкатерЈна Степˆновна, т.е. на първо място е фамилното име, а след 
него личното и бащиното. Но в разговорната практика имената могат 
да се подредят и според българските закони, напр.: П�тър ВасЈлиевич 
РІнчев, ВалҐдя Ивˆнович ДЈмо, В�ра Тимоф�евна ВасЈлева. 

Тричленната структура явно е ново явление за българите в 
Украйна, т.е. тя е заимствана от руснаците и украинците. Изконната 
българска система е била двучленна. Това проличава както от 
архивните документи, така и от разговорната практика, където все още 
по-често се използват конструкции, съставени от личното и фамилното 
име (или прозвището), напр.: ГригҐрий Атанˆсоф, ДимЈтър 
СтоЈлоф, Ст’Ґпа БабІньоф, КҐльо ТамарЈноф, Ф�дор ЛукЈч, ВасЈл 
Г’Ґргеф, ДЈмо Атанˆсоф, Л’Іба ДЈкова, ТудҐра КҐчова. 

Макар и не много често, в разговорната реч мястото на личното 
и фамилното име в конструкцията може да бъде разменено, напр.: 
Въл’чˆноф Г�рге, ФудІлоф ßшка, БҐгданоф МЈт’а, Стˆйкоф 
МЈтар, ПеткҐф П�тар, СтҐйуф П�тър, а при жените: ЧІнева 
ФрҐся, РІнчева Над’а. Фамилното име в тази конструкция понякога 
е изцяло по украински модел, напр.: ДмЈтрий ГанчҐ, ГеҐргий ВҐлчо, 
т.е. без суфикс.

1. Лични имена. Системата на личните имена при българите 
в селото също е претърпяла силно влияние от страна на руската и 
украинската именна система. Собствени имена като Алекс�й, Андр�й, 
Анатолий, Аркадий, Афанˆсий, ВасЈлий, ВЈктор, ВадЈм, Виталий, 
ВладЈмир, ГригҐрий, Åвгений, Игор, МаксЈм, Настˆсий, НиканҐр, 
Сергей, Тихон, Þра – за мъже и Агафия, АнЈсийа, АнастасЈя, 
Анна, Аня, ВалентЈна, Варвˆра, ГалЈна, Дˆша, Дˆря, ÅвдокЈя, 
ЗинҐвия, ЗинаЈда, ЛþдмЈла, МарІся, Мˆня, МатрҐна, НЈна, Îлга, 
Светлˆна, Тат¾на, ФрҐся // ФросЈна – за жени, вече са обичайни и 
преобладават. 
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Сред личните имена при по-възрастното население обаче, все 
още се откриват и редица старинни изконно български имена, а също 
и адаптирани старинни заемки с библейски, гръцки или латински 
произход, които са придобили български облик. В зависимост от 
звука, на който завършват, мъжко-личните имена се подразделят 
на две групи: а) имена, окончаващи на гласна: НикҐла, ИлЈя // 
Илиа, Ал�кси // Ал�ксо, Б�л’о, БҐйко, Гˆнчо, Г�нчо, ГеҐрги // Г�рге, 
ДЈмо, Ж�ло, Ивˆнко, П�тко, Рˆдо, Рˆшко, Рˆйчо, ХрЈсто // РЈсто, 
Стˆйко, Цв¾тко, ВҐлчо, ßнко, ßне и б) имена, окончаващи на 
съгласна: Ангел, Кирил, ВасЈл, Миˆл, Йордˆн, Ивˆн, КостадЈн, 
Лук’ˆн, ТрЈфон, Ст�фан, ДимЈтар // МЈтър, НикифҐр, П’�тар, 
ТҐдор, ХристофҐр, Анастˆс, Атанˆс // Танˆс, Борис, Игнат. 
Прави впечатление, че докато при бесарабските българи името 
Сто¾н е най-разпространеното мъжко име, тук има спорадична 
употреба. 

При най-младото поколение обаче името Þра вече напълно е 
изместило Георги (Герг’е), Дмитрий < Димитър, Федя (Фьодар) < 
Тодор, Степан (Стьопа) < Стефан, Фанаси < (Афанасий) < Танас 
(< Атанас), Ф�дос < Теодосий и т.н. За някои от изчезналите мъжки 
лични имена научаваме от разкази за вече починали, а голяма част 
са запазени и във фамилните названия (вж. по-долу – т. 3). 

Женските имена окончават само на гласната а /’а/: ВеселЈна, 
Гˆта, Гˆша, Дж�на, ДжҐна, ДҐна // ДҐня, ЙҐва, КалЈна, К�ра, Мˆра, 
МарЈя, Милˆна, Над�жда, ПавлЈна, П’�на, ПҐла, Сто¾на, Рˆда, 
Стˆна, Стˆнка, Султˆна, ТудҐра, КІля, Неддля. Изключение прави 
името /бˆба/ КалаІн (което не е отбелязано в речниците на българските 
имена). По-голямата част от тези имена също са ни известни от 
разказите на информаторите за техните родители и прародители или 
от народните песни.

Значителна част от личните имена, като Алексˆндар, АнтҐн, 
Васил // ВасЈлий, Захˆрий, Давид, Лука, Мирослав, ÅкатерЈна, В�ра, 
Ил�на, ИрЈна, МарЈна и др., са еднакво характерни за трите именни 
системи – българска, руска и украинска. Най-вероятно те също са 
домашни, а широкото им разпространение в руски и украински е 
спомогнало за тяхното запазване. 

В микросистемата се налагат и обичайните за руската и 
украинска именна система умалителни форми, напр.: Дима, Митя, 
Ваня, Вˆся, ВЈтя, ГрЈша, Сˆша // ØІра, Ф�дя, ßшка; ДІся [ДҐня 
по български, па по руски ДІся] от ÅвдокЈйа, ДҐша, Ж�ня, Вˆля, 
Мˆшенка. Типично български умалителни форми като КҐл’о, МЈте, 
Вˆличка, Ил�нка, МарЈйк’а // МарЈйка са вече рядкост. 
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Жива в говора е една забравена вече в границите на България 
традиция – назоваването на омъжената жена по малкото име на 
съпруга й, към което се прибавя суфикс -ца и неговите разширени 
варианти -ица, -овица: ИлЈйца, АнтҐница, ВасЈлица, Миˆлица // 
Мийˆлица, Степˆница, П�тровица, НикҐлица, Ивˆница [ВасЈл, па 
женˆ му требˆше да ̂  назавˆват, да а дІмат ВасЈлица.]. Този обичай 
вече не е задължителен при младото поколение, но при възрастните 
жени той се е спазвал до такава степен, че собственото име на някои 
от тях по-младите съседи не знаели и научавали едва на погребението 
им. 

2. Бащиното име. Бащините имена се формират изцяло по 
образец на руската именна система, т.е. със суфикс -ич при имената 
за мъже: Андр�евич, Ивˆнич, ВасЈлич и -евна, -овна при имената за 
жени: Андр�евна, Ивˆновна, ВасЈлевна.

Бащините имена тук имат по-голяма употреба отколкото в 
границите на България. Това се дължи на обстоятелството, че при 
официални и делови отношения, според руската или украинската 
етикеция, когато се говори за някой и при обръщение към него, наред 
с личното име задължително се използва и бащиното, напр.: Васил 
ПетрҐвич, ВасЈлий Федос�евич, МаксЈм МаксЈмович, Николˆй 
Ивˆнович, ДмЈтрий КирЈлович, ГригҐрий Афанˆсович; В�ра 
Андр�евна, Над�жда ПетрҐвна, Ана ДмЈтриевна и т.н. 

3. Фамилни имена. Прави впечатление, че по-голямата част 
от фамилните имена са безсуфиксни (както при мъжете, така и при 
жените): Баклˆр, Бˆно, БҐгдан, БашкҐ, Бр’ˆтко, БузнЈк, Варміш, 
ВҐлчо, Волчˆн, Гˆнчо, Гено, ДЈмо, Ж�ло, Жел¾ско, КЈро, КҐстур, 
Коч, МЈнчо, МаврҐдий, МирҐшник, Н�до, Нед�л’чо, Парнˆк, Паскˆл, 
П�тко, ПІле, Рˆйчо, Скарлˆт, Стамˆт, Стˆнко, Станчо, Стˆмо, 
Хˆнчо, ХрЈсто, Цветко // Цв’ˆтко, Ч�рно, ØІле, ßни (Йˆни), ßнко 
(Йˆнко), ßно (Йˆно). 

Сравнително по-малка част от фамилните имена са образувани 
със суфикс -оф /-уф/ или -еф при мъжките имена и -ова // -ева – при 
женските: Атанˆсоф, Баклˆроф, ГйеҐргийеф, ВасЈлеф, ВҐлкова, 
ДиҐрдийеф, ИванҐф /-ова/, МаврҐдийеф /-ева/, П�йчеф, РІнчеф /-ева/, 
Слˆвоф, СоломҐноф, СтҐйеф, Стойˆноф /-ова/ [Димо, 2003: 102 – 
106]. 

От днешна гледна точка би могло да се каже, че първият вид 
имена са формирани по украински образец, но един списък на първите 
(или едни от първите) преселници тук, запазен в одеските архиви73 

73 По ксерокопия от Одеския държавен архив, ФЕ 1, оп. 147, 152, 167, 192, 219, 220, 221, 
249, 250; ФЕ 6, оп. 1, 5, 6, 7; ФЕ 253, оп. 1 (предоставени от Т. Бонева).
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ни дава основание да смятаме, че тези две традиции са онаследени 
още от България. В този документ се открояват същите две групи 
имена: а) без суфикс: Димо Станко, Атанасъ Волчо, Митро Недо, 
Никола Господин и б) със суфикс: Костя Николаевъ, Иван Васильев, 
ДимЈтрий Тодоровъ, Иван Петковъ, Димо ßнковъ. Двата модела 
при фамилните имена – със // без суфикс – продължават да са в 
конкурентна употреба. Суфикс -ова, -ева е задължителен обаче при 
женските фамилни имена в този списък, но те се отразяват, само в 
случаите, когато жената е вдовица и като такава се явява в ролята на 
глава на семейството, напр.: /въдова/ Стана Васильева, /вдова/ Åлена 
Михова, /въдова/ Стамата Железкова, /вдова/ Кала Радова, /въдова/ 
Жело Стоянова.

В някои случаи двата модела се използват за разграничаване 
на две фамилии с еднакви имена, напр.: МаврҐдий и МаврҐдиеф са 
названия на две различни фамилии, а също Димо и Димов и т.н. 

Суфикс -ич при мъжките имена в този регистър се открива в 
името Сер�брич, което означава, че той не е бил чужд на българите 
по това време. По руско-украинския словообразувателен модел със 
суфикс -енко е образувано само името Месаренко, което е възприето 
като официално. В разговорната практика обаче се използва формата 
Месаров (– Йа сам Месˆроф. И по Ілично Месˆроф. А фамЈлийата 
Месар�нко – по украЈнски. – казва един от информаторите). Подобна 
ситуация се наблюдава при Бойко и Бойкин // Бойкови, Бˆно и 
Бˆноф и т.н. където суфиксалните форми на -оф се възприемат като 
неофициални или, както казват местните жители “по уличному”. 

Фамилните имена имат форми за множествено число, които се 
образуват с окончание -и: – СкарлатЈ са нˆй-млҐго ф с�лото. При 
тези форми обаче пред -и почти винаги се явява суфиксът -ов (-ув) 
или -ев: – Г’Ґргеви, по мҐйему, са най-млҐго. # Бˆнови, ВармІшови, 
ВасЈлеви, Вілкови, Въл’чˆнови, Гˆнчови, ДЈмови, МарЈнови, 
ИванҐви, Пˆвлови, ПапІлеви, Искрови, Стˆнчови, СтҐйови и др. 
Тези форми дават основание да се допусне, че фамилните имена на 
-ов, -ев в български език са вторични и са образувани чрез регресия от 
формите им за множествено число.

4. Названия на родови клонове (кодла) и семеéства. 
Всеки род се подразделя на т.нар. кҐдла ‘клонове’ и всяко кҐдло си 
има свое название, напр.: МЈнþвото кҐдло, Кир’ˆковото кҐдло 
и К�новото кҐдло се отнасят към фамилията Ч�рно; АрнаІтови, 
ЖЈрови, Прˆнźови, КамҐви и Дрˆгови са кҐдла от фамилията 
ДеҐрдиеви; КІртови, БакърźЈйеви, ВелигІрови и ФІрчикови са 
кҐдла на фамилията ХрЈсто и т.н. Тези имена се използват само в 
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ежедневието, в разговорната практика, където заместват родовите и са 
известни като “улични” или както самите хора казват “по уличному”. 
При по-големите клонове “уличното” им име вече се налага и като 
фамилно. Според една информаторка: Рˆдевите, сЈчки б�йа ИванҐви. 
Според друг информатор: – … нˆшта фамЈлийа Скарлˆт; нˆште са 
Алтінчове, па Јма Скарлˆт Брашнднкови – от слҐво брˆшно – па 
Јма Скарлˆти Бдл’уви и Ч’Ґчикови – тва ч�три фамЈлии иднˆкфи., 
а според трети: ДЈкови и Стˆйкови – с� МаврҐдиеви. 

В някои случаи обаче, само едно семейство може да има свое 
име, напр.: Плешˆк – клон от рода Скарлˆт, но ЧҐчови // ЧҐчкови 
– едно от семействата от рода Скарлат; Чудˆкови едно от семействата 
на рода ИванҐви или ТабІноф = ИванҐф, т.е. Табунови е прозвище 
на друго семейство от рода Иванови; СтрІм = Месар�нко; Кˆшоф 
= Стˆйкоф; ПІкалови = КамбІрови; Р�вови = Мийˆлчеви; БодІр = 
КҐстови; Øулˆрови = СтоЈлови; Ска-варҐйеви = Ж�ло; ЦЈганови = 
ßни; ЖарҐвови = ГеҐргиеви и т.н. Суфиксният модел при тези имена 
се прилага почти без изключение, но се използва предимно формата 
им за мн. ч.: Ангелови, Баклˆрови, Бацˆркоф, Богдˆнови (Бугдˆноф), 
БҐшкови, БузнЈкови, ВелигІрови, Волчˆнови // Вълчˆнови, Вілкови, 
ГҐгови (ГҐгоф; ГҐгова), ДЈшкови, Дишлˆкови, ДҐбр’уви, ДІдникови, 
Дрˆгови, ЖЈрови, Каз�пови, КамбІрови, КамҐви, Кˆшови, К�нови, 
Кирˆнови // Кирˆнчеви, КҐстови, КҐч/оф/, КрҐнови, Кундˆрови, КІртови, 
Кучер�ви, МарЈноф, МахҐрови, Милˆкови (Милˆкоф), МЈнкоф, 
МЈнþви (МЈн’ови), Михˆйлоф // Мийˆлчуф, Ми¾лчеви, МЈшкови, 
МҐскови (МҐскоф), П�ткоф, Пˆнźови, Парнˆкови, Петрˆноф, Рˆдеф, 
Рˆйчеви (Рˆйчоф), Сˆрнови, СафрҐнови, СеребрЈчеви, СимҐнчеви, 
Стˆйкови, Стˆт’ови // Стˆт’уви, СтҐйкоф, СтоЈлови, ТҐдороф, 
ТропакҐви, ФҐнкови, ФІрчикови, ФудІлоф, Цв¾ткови, ЦЈнцароф 
// ЦЈцароф, Ч’Ґчикови, ЧІневи (ЧІнува), ØҐпови (ØҐпоф), ØІневи, 
ßнови.

Освен -ов (-оф, -уф), -ев при прозвищата на родовите имена и 
клоновете им са фиксирани наставките -ски при АмбарлЈйски и -
ин при БҐйкин и Øдпкин. Формациите със суфикс -чик: БҐпчик и 
-чук – Лазарчук показват, че вече е започнало възприемането на 
словообразувателния модел на украинската патронимия. Но той 
продължава да функционира заедно със собствения, за което говорят 
формите Лˆзарови, Лˆзареф. 

5. Прозвища (прякори, клички). По своята същност названията 
на родовите клонове се възприемат като прозвища, но с неутрална 
емоционална натовареност. Има обаче и такива, които са натоварени 
с негативна експресивност и понякога се явяват като дублетни 
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номинации. Те именно са истинските прякори. За съжаление обаче, 
езиково те не се различават от родовите имена и тези на техните 
клонове. Дори при специално изследване трудно външен човек 
може да установи разликата между името на рода, родовия клон 
и прозвището. Само случайно става ясно примерно, че КҐпчик е 
прякор на Атанˆсови, а ХҐрови е прякор на Бр’ˆткови [Бр’ˆткови, 
па по Іличному ги дрˆзнат ХҐрови. или Йе го йе БарлЈко – така 
ма дрˆзнат по Іличному. ТҐже АмбарлЈйски // АмбарлЈк. (Но не 
е ясно към коя фамилия се отнася.) # Имаше иднЈ егˆ ПапІл’уви 
се називˆвайа – Кир’ˆкови]. Дори при опит на информаторите за 
обяснение, като напр.: На Л’Іба ДЈкова. До МҐсковите, дрІгите 
МҐскови бейа, па с�тне ДЈкови – по Іличному, па фамЈлийата им 
КонстантЈнови. И МаврҐдий има ДЈкови., едва ли със сигурност 
може да се установи дали дадено име е фамилно, родово, семейно 
или е присмехулен прякор. Някои от тези прозвища също вече се 
неутрализират и дори изместват фамилните имена, напр.: ДҐбуш 
ДмЈтрий ИлЈч (Гˆнчету), Ст’Ґпа БабІн’оф. Това обстоятелство 
затруднява прецизното им диференциране.

Значително по-лесно обаче се открояват личните прозвища, 
т.е. такива, които се отнасят до един човек, напр.: Л�хо, ПачЈнка, 
ГалІшка, БҐзо, /Г�рге/ Кузн�цо, /НикҐла/ ТръкалҐто, /МЈтето/ 
Чудˆко; Карˆйанчо /МЈша/, Øл’Ґма /Тимоф�й/, КацҐто /МЈт’ата/, 
КаскаźЈ Пˆвле [СтІдар – Ивˆн Алекс�евич; Øдпка – Цв’ˆтко 
Степан ГригҐрович]. Тези прякори се трансформират в семейни, а с 
разрастването на семейството – в клонови и родови.

6. Други особености на фамилните имена и прозвищата. 
Формите за множествено число при тези имена изразяват пре-димно 
събирателност, т.е. група хора, отнасящи се към един род.

Често формите за мн. ч. се членуват с определителния член -
те: Б�л’увите, ГҐговите, ДЈмовите, КҐстовите, КамбІровите, 
Керˆнчовите, КІртовите, Лˆзеревите, ØҐповите // ØІпите, 
Петрˆновите и пр. 

При фамилните имена и прозвищата преобладава българският 
елемент. В дадената ситуация към тази група могат да се отнесат и 
имена от чужд произход (предимно турски и гръцки) като Алтінчикови, 
(Алтінчикоф // Алтінчеви // Алтінчови), АрнаІтови, БакърźЈйеви 
(БакарźЈйеф), Башчевˆна, ДишлЈйеф, Каскаджи, Кир¾кови // 
Кирдкови, Скарлˆт, Стамˆт, ТамарЈноф, ТЈтароф // ТЈтороф, 
ФидҐлоф и др., тъй като, без съмнение, те също са старинни формации, 
познати от българската именна система и чужди на украинската и 
руската. 
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Заимствани от руската или украинската номенклатура, след 
преселването на българите тук, са фамилните имена: Барˆноф, 
БундаркЈ, Деордиеф, ИнгІл’ски, ПетІшови, ЗубкҐви, Калˆшови, 
КузнецҐв/ите/, ЛазарчІк, ПирогҐф, Ч’Ґчикови, ßрмЈнкови. 

От гледна точка на словообразувателната мотивация те се делят 
на две основни групи: 

а) Имена, формирани от личното име на някой дядо или прадядо, 
напр.: Атанасоф, Дмитриев, Пейчеф, Димоф, ДЈмо, Цвятко; Бел’Ґф, 
Маринчоф, Петкоф и пр.

б) Имена, формирани от прозвища, дадени на основоположник 
на родов клон. Мотивиращата основа на тези формации са от имена, 
отнасящи се към различни лексикосемантични групи, които по своята 
граматическа характеристика са съществителни или прилагателни 
имена, които изразяват: а) обществен сан: Бˆноф, Кир¾коф, ТЈтороф 
(вер. от ктитор), Устˆпоф; б) занятие БакърźЈйеви, Бардˆроф, 
Башчевˆнови, МарІл’чеви, КузнецҐви, ТабІнчикови, БожЈков/ите/ 
(вер. от божик ‘просяк’); в) етническо или субетническа принадлежност: 
АрнаІдоф, Øопов, ЦЈнцароф // ЦЈцароф; г) някакъв белег: Мˆлкоф, 
КамбІрови, ФидҐлуви, Черно, ДишлЈйеф и др.

Други собствени имена 

Другите групи собствени имена в по-малка или по-голяма степен 
също са претърпели влияние на руски и украински. 

Названието на самото селище Терновка, вече разгледахме в 
увода. 

На местна почва са създадени и, несъмнено, руско-украински 
са названията на по-малките селища Капустиная балка, Добрая 
Надежда и ßсна поляна, които се отнасят към Терновка. 

Сред названията на местностите в селището, се откриват такива, 
които явно са формирани и дадени от местното българско население, 
като напр.: ПайкЈ (< пай), Гр�блите // Гр�блето, ПесҐко, ПҐповото, 
БузЈковата башчˆ, Въл’чˆнова башчˆ, С�рбинова воденЈца. Тези 
имена се определят като български не само по произхода на имената, а 
и по чисто българския модел на именните формации и граматическите 
им особености. 

Част от конструкциите на съставните имена на местности са 
собразувани чрез смесване на български и руски или украински 
елементи, напр.: Зˆйкова бˆлка, СасрҐнова (// СафрҐнува) мугЈла или 
са побългарени чрез премахване на окончанието -йа (-я): КапІстена 
бˆлка. 
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Интерес представлява начинът на означаването на улиците. 
Днес вече има СофЈйска /Ілица/, Кировогрˆтския път, Иванова 
и т.н., но първоначално те са били номерирани: Ï�рвата ²лица, 
... Ôт¥рата, с�тн’а Òр�т:а, къди грҐбито връвЈ ×етф�рт:а 
²лица. Па с�тн’а П’ˆт:а, па с�тн’а унˆ йе, р’ˆдом Øестˆта, па 
та Ñедмˆта, па унˆ Âîсмˆта – ду жел�знийа път. Тези названия 
са актуални и днес и се предпочитат пред новите.

Названията ВостҐчна, СЈверна, Мˆлка СЈверна, ПесҐко и 
Центар означават основните райони в селището. Пазят се имената на 
първоначално заселените махали Гегали и Чарвона. Както е видно, 
названията на улиците и кварталите обикновено са български, но 
вече с руско-украински фонетични нюанси. 

2. Хидроними. Названията на реките Малая Терновка, Ингул, 
Капустяная балка, Зайцевского и Крутая балка са старинни и 
тукашните българи са ги възприели още в началото. Под думата 
бˆлка тукашните българи разбират не само ‘река’, но и корито на 
пресъхнала река, т.е. ‘дере’.

3. Хрононими. Почти напълно са запазени българските имена 
на християнските и някои стари езически празници: ВелЈден, СфетЈ 
в�чар ‘Бъдни вечер’, КҐледа, НҐва годЈна // СІрва, ВасЈлофден, 
Герг’Ґфден // Герг�фден, П�търофден // П�тровден, Гул�ма БогурҐдица, 
Спˆс // Спˆсофден, Бˆбинден, Баба Мˆрта, Русˆлий и т.н. Замени с 
руски названия като Паска, ХалҐдна веч�р’а, Мˆсленица, Зил�ната 
нид�л’а, Þрефден и др. се откриват рядко и се използват успоредно с 
българските.

4. Космоними. От космонимите в говора са запазени имената: 
ЗорЈчка, Млдчин път, КукҐшката с пЈленцата // КлҐчката, Голдма 
М�шчина ‘Луна’ (за разлика от мешчЈнка, -и ‘звезда, -и’).

* * *
Изнесените данни показват, че 200 години не са достатъчни 

за пълното асимилиране на антропонимията. Въпреки силата на 
администрацията за два века тя не е успяла да се трансформира 
напълно, вследствие на което се формира една уникална система. 
По същество тя е контаминация от две системи – заимствана, 
която се използва в държавната администрация, и собствана, която 
функционира в неофициалните отношения. Но конструкцията им, 
изразена в успоредното им функциониране при по-възрастното 
население, вече не е актуална за най-младото поколение, при което 
почти напълно е победила нормативната руско-украинска система. 
Това несъмнено говори, че тенденцията е към скорошно отмиране на 
традиционната система при антропонимите.
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Най-устойчиви се оказват космонимите. В продължение на два 
века тези, които не са забравени, не са се изменили.

Сравнително стабилна устойчивост се наблюдава и при 
хрононимите. Но при тях процесът на заменяне на собствените с 
местните украино-руски названия вече е започнал. За това допринася 
най-вече увеличеният брой на жителите от украински произход, 
обучението на руски и украински език, а също и по-голямата 
отговорност на обществено-икономическата система в селището, 
която дава възможност за по-широко общуване със заобикалящите ги 
другоезични общества.

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ НАРИЦАТЕЛНИ ИМЕНА

Характеристиката на съществителните нарицателни имена 
в микросистемата не се откроява с фрапиращи особености. В общи 
линии тя се покрива с тази на други български говори. 

В словообразувателната система при съществителните 
нарицателни имена в говора големи отлики и специфични особености 
не се наблюдават. По своята структура те са прости и сложни, като 
последните са ограничен брой. От своя страна простите имена 
се подразделят на непроизводни и производни. Производните 
имена са формирани с присъщите за целокупната българска 
словообразувателна система суфикси, някои от които тук търпят 
фонетични промени. Затова в работата не се отделя специално 
внимание на словообразуването. Ще споменем само, че простите 
производни имена се образуват предимно със суфиксите: -ец, -ик, -
ник // -нек, -ак, -ар, -ил, -ал, -ин // -ен, -ан, -т’ел// тел’, -жийа 
(характерни за имената от мъжки род); -ка, -лка, -инка, -ичка, -ица 
// -ца, -ница, -н’а, -ина, -йа (за имената от женски род); -лî, -алî, 
-илî, -це, -енце, -че, -ле, -иште (за имената от среден род). 

Съществителните от мъжки род на стара N основа, които в 
съвременния български книжовен език са на -ък в микросистемата 
са съхранили суфикс -ен: кр�мен, плˆмен, кҐрен, йечум�н (ичум�н)7�. 
Изключение прави само името кˆман // кˆмън, което има и вариант 
кˆмен. 

В говора се пази и при това все още е активен и отпадналият 
вече от книжовния език суфикс -ин (с вариант -ен) за формиране 
на имена за лица: тІрчин, грічин, гагаІзин, грънчˆрин, аргˆтин, 

74 По този признак говорът се свързва с рупските говори, а също и с петричкия и 
благоевградския говор в Югозападна България.
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калушˆрин, хаз’ˆин, л�йтенантин. Някои от тези имена имат 
дублетни формации с -ен: білгарин // білгарен, чафІтин // чафІтен, 
другˆрин // другˆрен. 

Суфикс -ник има и варианти -нек и -н’ак: тЈкфенек, з�лнек, 
или стълбн’ак, пл�вн’акя, които са в конкурантна употреча със 
съответните варианти с -ник: тЈкфеник, з�лник, пл�вник и т.н. 

Характерен за микросистемата е суфикс -чик, с който 
се формират умалителни от мъжки род: самІнчик, пелЈнчик 
‘хризантема’, чрез който езикът на терновци тясно се свързва с 
родопските говори. Разбира се, наставката -ец също се използва за 
формиране и на деминутиви, напр.: l�бец.

При деминутивите от женски род най-продуктивен е формантът 
-ка и неговите разширени варианти, от които най-активен е -ичка: 
смитˆнка, др�шка, птЈчка, лъжЈчка, калЈнка-малЈнка, момЈчка; 
звездЈчка, женЈчка, душЈчка, иглЈчка, турбЈчка, криволЈчка, 
суфрЈчка, кріпичка, мушЈчка, дъшчЈчка, вудЈчка, път�чка, 
сфиштЈчка,; кандЈлка. Сравнително често се среща и суфикс -ица: 
дІпчица, брадЈца, сулчЈца и др. 

По количество умалителните имена от среден род се конкурират 
с тези от женски род. Те се формират предимно със суфиксите: -че 
/-чи/: брˆче // брˆчи ‘братче’, стакˆнче; -це и разширеният вариант 
-енце: дінце, зрінце, м�сце, вЈнце, кол�нце, л�пченце, платҐченце; 
л�пченце, платҐченц’е и -е: в’енч�, л�пче, ч�йниче, платҐче, бич�, 
кун�че ‘конч�’.

Производни като зимл’ˆночка, баклˆшечка с типично руски 
суфикси са формирани на руска почва и в говора са цялостни 
заемки.

Предимно руски заемки, при това неологизми, са и сложните 
съществителни в говора: винагрˆдник, с�лупрˆва, с�лсъв�то, 
трІдоден, двухл�тки, трихл�тки и др. под.

Род на съществителните имена

При класификацията на съществителните по род са в сила 
същите критерии, които са утвърдени във всички говори и книжовната 
норма. Според тях, те се обособяват в три групи: а) имена за мъжки 
род, б) имена за женски род и в) имена за среден род.

1. Имена от мъæки род. По правило, завършващите на 
съгласен звук съществителни имена са от мържи род, т.е. те имат 
нулев морфологичен показател за род: син, лен, зъп, поп, бр’ак, крˆк, 
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гръп, сноп, боп, леп (лдп), грах, плуγ ‘плуг’, лис, двор, рот, згт, глат, 
сфат, пҐст, дъш, мъш, нош, ръш, рай, пай, крˆй, разбҐй, слІчей, 
шкаф, ордх, дувˆр, узвˆр, пип�р, гІштер, бЈсер, д�вер, клипˆк, чул’ˆк, 
дріжгк, кҐрен, куп�н, чавІн, самІн, бор�ц, кун�ц, звън�ц, вен�ц, 
китˆйец, клˆденец, учЈт’ел, претседˆт’ел, кІпал, будЈл, п’ет�л, 
грібел, кат’Ґл, мамІл, главенЈк, глав�шник, тЈквеник, плдвник, 
звънˆр, сус�т, мармалˆт.

Една част от имената без родов показател, които в книжовния 
език са от ж. р., в микросистемата са наследили принадлежността си 
към мъжки род от старобългарски или от руски. Такива са: пот (студ�н 
пот), п’�п’ел (гур�ш п’�п’ел), тел (мдден тел), пар ‘пара’ (тҐпъл пˆр), 
степ (сЈчкийа степ, степҐ), торт, сˆхар (слˆтък сˆхар)7�, зал ‘зала’ 
(гул’ˆм зал) и т.н. Определителните форми жарҐ, праҐ, сметҐ, бˆнку 
говорят, че към групата на имената от мъжки род в микросистемата 
се отнасят и имената жар, прах, смет, степ и банк ‘банка’. Това явно 
става поради техния завършек на съгласен звук.

Изключенията от правилото, както в книжовния език и тук 
правят: а) роднинските термини, които завършват на -о, по подобие на 
имената от среден род: вІйчо, чЈчо, бˆчо, тˆтко, драгЈнко и б) няколко 
имена, които завършват на -а както съществителните от женски род: 
судийˆ, чорбажЈйа, вайвҐда, владЈка, бˆт’ушка, забЈйака ‘побойник’. 
Тяхната принадлежност към групата на имената от мъжки род се 
установява по синтактичен път, чрез съгласуване с други части на 
речта, напр.: мҐйа тˆтко, идЈн судийˆ. Формата сЈнко, регистрирана 
в една песен, освен звателна е и умалителна: мҐйа сЈнко Ивˆнко.

С малки изключения, като купр�ц, л�лен ‘лелин/чо/’, или 
вариантите дрІшлгк // друшл’ˆк, вістребник // въстр�бник, мястото 
на ударението съвпада с това в книжовната норма. 

2. Имена от æенски род. Имената от женски род завършват на 
гласната -а, която в едни случаи играе ролята на окончание за род, а 
в други е част от словообразувателен формант. При по-голямата част 
от двусричните имена, при които мястото на ударението в книжовния 
език и много други диалекти е върху окончанието, остават окситони: 
женˆ, вудˆ, метлˆ (митлˆ), сланˆ, звездˆ, русˆ, пилˆ, тавˆ, трубˆ, 
афцˆ, кузˆ, войнˆ, пчелˆ (бџ елˆ), кусˆ, лозˆ (лузˆ), вηрбˆ, тавˆ, чурбˆ, 
маглˆ, сланˆ, торбˆ, хазнˆ, сфин’ˆ, сайˆ, труф’ˆ, зем’ˆ, но се откриват 
и не малко случаи с премет на ударението върху коренната сричка: 
ріка, брˆда, сілза, Јгра, тр�ва, стірна, /мˆмина/ дІша. Срещат се и 
някои акцентни варианти като: момˆ (мумˆ) // мҐма, сестрˆ // с�стра, 
рекˆ // р�ка, главˆ // глˆва, дъскˆ // діска, гридˆ // грЈда, вратˆ // 

75 От мъжки род е името зˆхар и в говора на Ропката [Керемидчиева, 1993: 140].
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врˆта76; змийˆ // змЈйа77, които ясно показват смесения характер на 
говора.

Двусричните по начало парокситони от ж. р. на -а не се променят: 
бˆба, мˆма, пдсна (п�сна), вілна, грЈвна, рЈза, рЈба, слˆма, зЈма, 
йˆма, слЈва, вЈшна, йˆсла, брˆдва, крˆва, зҐлва, пр’ˆжда, шт�рка, 
дрІшка, кЈтка, кҐтка, кІчка, вЈлка, прічка, стІпка, плЈтка, 
т'Ґлка, хˆпка, сфЈрка, дҐйка, шт�рка, шЈйка, ш�йка, кҐшнца, 
веч�ра, бІр’а, кІн’а, шЈйа. Изключенията като мрежˆ, кръчмˆ, при 
които се наблюдава трансформация от парокситон в окситон, са 
незначителни.

При многосричните производни имена по правило ударението 
е на втората сричка: паст�л’ка, пристЈл’ка, суфˆл’ка // сувˆлка, 
друбЈлка, тучЈлка, девҐйка, пумЈфка, дойˆрка, кусˆрка, матЈка 
(мутЈка), вичирЈнка, калесˆрка, запˆска, лукˆнка, зимл’ˆнка, 
плачЈнка, чучІрка, годЈна, сфатофштЈна, вич�рн’а, аб�дн’а, кобЈла, 
уснҐва, ракЈйа, мръсотЈйа, пирустЈйа, зунЈца, купЈца, камшЈца, 
главенЈца, /иднˆ/ картҐфла. Пропарокситоните като: нЈштелка, 
кубЈлица, бЈйница, глˆвница, фирІглица, мат�рийа, както и 
сравнително малкото окситони в тази група имена като густотˆ, 
ношкувˆ, съвпадат със съответните акцентни типове в съвременния 
книжовен език и повечето диалекти.

Но премет на ударението се открива и при някои многосрични 
имена, напр.: кҐсилка, с�йалка, в�йелка, сф�тканица, нˆвулка, 
мдшчина, п�лена, катрˆница, а бугҐвица, кашЈца, кръштелнЈца, 
купЈчка, от пропарокситони се трансформират в парокситони.

От формациите на -ка, меко к’ е регистрирано само в думата 
мˆйк’а (// мˆйк’е // мˆйк’и /ти/), но тя има и вариант мˆйка, който се 
използва значително повече.

Някои от имената, предимно окончаващите на а с предходна 
мекост (книжовно я) имат и варианти с родов белег г, напр.: зем’ˆ 
(зим’ˆ) // земд, лам’ˆ // ламд, магЈйа // магЈг, миźЈйа // миź£г, межˆ 
// мижд.

76 Преметът на ударението при окситони с крайна гласна а /от типа ж�на, мҐма/е 
характерен за всички югозападни говори в изконните езикови територии и за южните 
рупски говори. Освен в Малкотърновско, Лозенградско и Мидийско /а също и в няколко 
пункта в СИБ/, където двата акцентни типа са в конкурентна употреба, във всички 
останали части се употребява окситонния акцентен тип [БДА ОТ,2001: № А 4].
77 Окситоните на -йа (я) имат по-тесен район на разпространение, тъй като освен в М. 
Търновско, Лозенградско, Бунархисарско, Узункюприйско, някои пунктове в Одринско 
и два пункта в Ксантийско, смесване на двата акцентни типа, като в Терновка, има 
на голяма територия около и на запад от ятовата граница [в БДА ОТ, 2001: № А5. 
Вж. и Стойков, 2002: 133; Бояджиев, 1991: 239 са дадени и други пунктове с премет на 
ударението].
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Количеството на имената от женски род с нулев родов показател, 
т.е. които окончават на съгласен звук, е малко и се срещат и в 
книжовния език. Сред тях са: сфеш, нош, пҐмош, бҐлес, рˆдос, млˆдос, 
й�сен, прҐлет, а също и лой (лойтˆ, прˆсешка лҐй). Името жизн 
запазва рода си както в руски (нˆшта жизн т�шката). Членуваната 
форма стомˆха се възприема за основна и като име от женски 
род, поради което в говора се членува повторно – стомˆхата (Сас 
стомˆхата да ндмам пробл�ми). 

3. Имена от среден род. Според родовия си показател, 
независимо дали са първични или производни, тези имена се разделят 
на две основни групи:

а) имена, завършващи на гласна -о (с вариант -у): мдсто, м�со, 
мˆсло, млдко (мл�ко), зріно, жЈто, сдно, црдво, прҐсо, влˆкно, гн�здо, 
гірло, Ґко, Ішо, брˆшну, легˆло, тучЈло, колдно; круснҐ, ведрҐ, писмҐ 
и 

б) имена, които завършват на -е (с вариант -и): сірце, Јме, лҐзе, 
врдме, пЈле, прас�, дінце, грҐбе, Јми ‘виме’, желˆнийе, лЈци; кукЈче, 
угнЈште, збҐриште.

Руската заемка гҐре ‘мъка’ променя рода си и в говора се отнася 
към групата на имената от среден род – такҐва гҐре. 

Двусричните имена от среден род в говора се диференцират 
и в зависимост от ударението: а) окситони: леглҐ, небҐ, тил�, дет�, 
мумч�, кут� ‘коте’. С крайно ударение са и имената зулутҐ, серебрҐ, 
палатнҐ, при които в говора има наличие на вмъкнати гласни, 
поради което броят на сричките се увеличава; б) парокситоните от 
типа: вЈно, вЈнце, п’�ро, Ґро, тдсто, в говора преобладават. Малкият 
брой акцентни варианти като с�ло // селҐ, Јце // иц�, пҐле // пул�, гірне 
// гърн� 7�, от една страна са доказателство за смесения характер на 
микросистемата, а от друга – показват, че ударението при отделните 
формации вече почти се е стабилизирало. 

Към имената от среден род се отнася и една значителна 
група умалителни формации. Те завършват на гласната -е, която е 
компонент на словообразувателните форманти -че (-чи), -це (-енце) 
и -ле: lдпче, стҐлче, гирдˆнче, ź�мче, т�лче, тигˆнче, брˆче, кҐнче, 
кутурҐче ‘умал. от котарак’, візел’че, прЈлепче, винч�; жил�сце, дінце, 
кут�нце, прас�нце, кузл�нце, тел�нце, кІченце, йˆренце, пЈленце, 
брашниц�, парч�нце, месц�; кузл�, бІгле и др. Като се пренебрегнат 
няколкото изключения, мястото на ударението при тези формации 
78 Смесване на двата вида акцентни форми има в района между Одрин и Лозенград 
до Кешанско [Стойков, 2002: 134] По принцип при двусричните съществителни от ср. 
р. в българските диалекти преобладава парокситонния акцентен тип [според БДА ОТ, 
2001: № А 8 – А 29].
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остава върху основата или суфикса, в зависимост от това къде е било 
при мотивиращите имена. 

4. Колебание в рода. Ограничен е броя на случаите, при които 
родовата характеристика е неустановена. Сред тях са: в�чер (в�чар): 
вечерҐ (Ке дҐйдеш ли вечерҐ?) – от м. р., но вечертˆ (Вечертˆ ке 
пулЈваме) // вечерˆ (от плˆднина до вечерˆ) // Тˆйна в�чер – от женски 
род; дддо (д’ˆдо, д�до): мҐйа д’ˆдо – от мъжки род, но и мҐйто дддо, ино 
дддо, млˆдо д�до, твˆ д’ˆдо, д�дото – от среден род; діно, дінце, дінца 
– среден род, но с двˆ діна, т.е. мъжки род и źҐп – мъжки род, но 
źҐбата – женски род. Членуваната форма на името пазˆр е пазˆро, но 
се среща и пазˆрето, макар и рядко предимно при по-възрастните.

Съществителни, които формално се отнасят към женски род, но 
всъщност имат общ род са пийˆница, мръз�шница и забийˆка.

Мноæествено число

Окончанията, с които се образуват формите за множествено 
число при съществителните имена в микросистемата са добре познати 
от книжовния език или други български говори. Отклонени-ята в това 
отношение са изключително малко и са предимно резултат от руско-
украинската интервенция върху говора. По-съществени различия 
от книжовния език при множествено число се откриват в мястото на 
ударението при отделни форми.

1. Имена от мъæки род. При имената от мъжки род се 
използват няколко модела за образуване на формите за множествено 
число. За тях се използват окончанията -îве (-уве, -уви), -и, -е, -а, -
ишта, -îфци, -ли и -ва.

С окончание -îве (-уве, -уви), както и в книжовния вариант 
на българския език, образуват форми за мн. ч. само едносрични 
съществителни: сЈнове, крістове, кл’Івове, ш�лове, з�тове, зв�рове, 
л�бове, нҐжове, діждове, цв�тове, плҐдове, глˆдове, грдове, тҐртове, 
тˆзове, дˆлове, штҐфове, плІгуве, ź�муве, пліуви. На това правило се 
подчинява и формата за мн. ч. на съществителните път > пітове и 
сноп – снҐпове 79.

Прави впечатление, че при всички тези форми ударението 
се запазва върху коренната сричка �0, за разлика от други говори и 
79 Тази форма на думата е характерна за Северозападна България. Успоредно с 
формата снопе тя функционира и в Карнобатско. В останалите райони на ЮЗБ и ЮИБ 
тази форма се открива спорадично в отделни пунктове. Прави впечатление нейното 
наличие в областта Чеч, където се конкурира със снопе и в Сярско (Гърция).
80 Същата ситуация се открива в одринския говор [вж.: Китанова, 1981: 89], но според 
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книжовната норма, където акцентът пада върху различни срички 
и в зависимост от това те се разделят на две или три групи. В това 
отношение говорът проявява единност. Изключение от правилото тук 
прави само формата волҐве (улҐве, волҐви), която обаче има и вариант 
вҐлове. 

С окончание -и образуват форми за множествено число както 
едносрични, така и многосрични съществителни имена, напр.: 
зіби, пҐсти; нҐфти (нҐхти), машІли, пит�ли, куп�ни, мустˆци, 
клˆдинци, клипˆци, украЈнци, камсамҐл’ци, внІци (внІки), гріци, 
врізели, гˆрвани, кҐрени, кҐсури. 

Окончанието -и се прилага и при някои едносрични, които в 
книжовния език и други говори формират мн. ч. с окончание -ове: 
сфатЈ ‘сватове’, шкафЈ ‘шкафове’ или с -а: рҐги, брˆти.

Окончанието -е е еднозначно на окончание -и и се употребява 
успоредно с него, като формира дублетни форми. Регистрираният 
езиков материал всъщност показва, че двата форманта са в 
конкурентна употреба: гҐсте // гҐсти, дне (Јма такЈва дне) // дни, 
кҐне // кҐни, міже // міжи, зібе // зіби; руднЈне // руднЈни, білгаре 
// білгари, скрЈпалц’е // скрЈпалци, кˆмане // кˆмани, гайтˆне // 
гайтˆни и т.н. Сравнително малък е броят на имената, при които не 
са фиксирани дублетни форма за множествено число. Наблюденията 
показват, че формантът -е образува вариантни форми предимно 
при двусричните и многосрични съществителни: алтіне, дувˆре, 
чаwІне, мамІле, сус�де, завҐде, Ґблаце, чукмˆн’е, йерг�не (йерг�н’е), 
татˆре, гагаІзе, сус�де, коледˆре, бригадЈре, парахҐде, парцˆле, 
картҐфле, пискІле �1 и др. Изброените тук форми се предпочитат 
пред вариантите им с -и. Въпреки това, като цяло, формите с -и имат 
по-голяма употреба. Редица думи обаче имат форми за мн. ч. само с 
окончание -и, а други само с -е (може би защото са фиксирани по един-
два пъти). Тази ситуация е едно от ярките свидетелствата за наличие 
на междудиалектна интерференция в микросистемата. 

Ударението е неподвижно при формите за мн. ч., образувани 
по моделите с -и и -е, т.е. запазва мястото си, което имат в основната 
форма. Изключение от правилото се наблюдава при формата кумарЈ, 
която по правило би трябвало да е парокситон и при кҐнци, Ґбице, при 
които се наблюдава обратното явление.

Т. Бояджиев [1991: 244], то е в конкурентна употреба с вариантите -ови, -ве, -ви, които 
са разпространени във всички рупски говори. Неударено окончание -ове, освен за 
рупските говори, е характерно за СИБ и Западна Македония [БДА ОТ, 2001: № А 30], 
но е особено разпространено и в СЗБ [Коментарът към к. 53, БДА, III, 2].
81 Окончанието -е (присъщо и на имената от женски род) е разпространено в западните, 
рупските и мизийските говори.
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Пред окончанията -и, -е се извършва редуване на к с ц: вілци, 
л�шници (лдшнице), байр'ˆци (байрˆци), врˆтници, гріци, бібреци, 
сирˆце, Ґблаце и т.н. Сравнително рядко се срещат дублети като 
тІрци // тІрки, таźЈки, внІци // внІки; глав�шници // глав�шники. 
Редуването х ~ с пред окончанието се открива само в уордх // ур�се 
(урдси). 

При имената на -ин (българин, другˆрин, с�л’анин), суфиксът 
пред окончанието -и // -е изпада: білгари // білгаре, другˆри // другˆре, 
с�л’ани // с�л’ане, аргˆти // аргˆте и т.н. А при имената на -ец се 
наблюдава елизия на гласната е пред окончанието: прузҐрец > прузҐрци 
// прозҐрце, н�мец > н�мци, клˆденец > клˆденци. В случаите, където 
подвижното е е ударено, акцентът се премества върху окончанието, 
напр.: звън�ц > звънцЈ, вен�ц > венцЈ. С окончанието -и и изпадане на 
е образува формата си за мн. ч. И името картҐфел – картҐфли �2. 

С окончанието -/о/фци, както и в книжовния език, образуват 
множествено число няколко имена от роднинската терминология: 
тˆткофци, д’ˆдофци, чЈчофци, а също и зІпци ‘на предмет’.

Окончанието -ишта се открива само в няколко случая, като 
част от тези форми имат и варианти с окончание -ове: пітишта 
// пітове, двҐришта // двҐрове /гул�ми/, клІбишта, кҐлишта, 
кІпишта, бугҐришта (?). Прави впечатление, че формации със 
суфикс -иште в говора не са регистрирани. Не се долавя и значение 
на събирателност.

Окончанието -а е регистрирано в: кракˆ, венчЈла. С 
морфологично значение за множествено число обаче се възприемат 
и формите с предходна мекост пред а: мамІл’а, армˆн’а, учитил’ˆ 
(Имаме учитил’ˆ.), кумов’ˆ (Си земˆйа кумов’ˆ.), сЈнов’а (н�йните 
сЈнов’а). Тези преосмислени тук стари събирателни форми още се 
пазят с непроменено граматическо значение в източните говори. 
В Терновка по-голямата част от тях имат и еднозначни варианти с 
други окончания, напр.: лЈсти//лЈст’а. Може би само в аргатЈн’а е 
запазено събирателното значение.

По руско-украински модел образува формата си за мн. ч. името 
хаз’ˆин > хазЈва ‘хазяи’.

2. Имената от æенски род. Формите за множествено число при 
тази група същестителни се образуват само с окончанията -и и -е /-г/, 
които заместват окончанието за родов белег. Двете окончания, както 
и при имената за мъжки род, са идентични и в конкурентна употреба. 
Тук обаче се наблюдава известен стремеж към диференциация. 
82 Формата би могла да е руска, но тя се открива и в българските диалекти – в 
М. Търновско, а също във Воден и Крайново, Елховско; Долно и Горно Ябълково, 
Грудовско [БДА, I: № 223].
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Редовно с окончание -и образуват формите си за множествено число 
съществителните със суфикс -ка и -йа (-я), напр.: бІлки, грдшки, 
врˆпки, пˆтки, чˆйки, мрˆфки, мисЈрки, трінки, лахˆнки, кЈтки, 
крˆчки, паднҐшки, сувˆлки, учЈтелки, йˆбалки, с�йелки, в�йелки; 
кІфни, магЈи, шЈи, релЈгии, мат�рии, мръсотЈи. 

Най-често окончание -и приемат двусричните имена: мҐми, 
с�стри, кҐзи, Ґфци, глˆви, брˆди, діски, сілзи, /дет�шки/ Јгри, стірни, 
ш�йни, в�рби, бліи, врˆти, змЈи, сфЈни. Някои от тези форми като 
ж�ни, тҐрби, ч�ли, имат и дублети с -е: ж�не // (нˆште) ж�нг, тҐрбе, 
пч�ле �3. Дублетните форми с -е се използват по-рядко. Изключение 
прави формата ріце (// ріцг), която няма вариант с окончание -и.

Тези форми се отличават от книжовната нормативна система 
и по инициалното си ударение ��. На това правило не се подчиняват 
формите гридЈ, парЈ, дулмЈ, стенЈ. Освен това много от имената с 
премет на ударението имат окситонни варианти като курЈ // кҐри, 
вратЈ // врˆти. При това явлението се среща при един и същ 
информатор, напр.: TЈйг б�йа, кҐлко, три брˆта и две сестрЈ. 
Дв�те с�стри забол�йа от скарлатЈна. Тези и други подобни случаи 
говорят за разколебана закономерност или, което е по-вероятно, за 
смесване на различни по тип говори.

Има и други имена, които са регистрирани само с -и окончание: 
др�и, гˆрги, бліи, ръкавЈци, лажЈци.

Известно предпочитание към окончание -е се забелязва 
при двусричните имена с постоянно коренно ударение и някои от 
многосричните: п�сне, кіште, кҐфе, цˆве, крˆве, гˆрге, р�ске, вішке, 
вЈшне, слЈве, крІше, гібе, ч�рге, грЈвне, лупˆте, сфˆдбе, źубрЈне. Но 
тук също повечето имена имат и дублетни форми за мн. ч. с окончание 
-и: магЈшнице // магЈшници, зҐлве // зҐлви, купЈце // купЈци, някои 
от които имат по-честа употреба. А формата гҐдини (на дҐлги гҐдини), 
освен гҐдене (посл�днете гҐдене, д�сет гҐдене), има и съкратен вариант 
гҐдин (пет-шес гҐдин).

Сравнително ниска степен на употреба имат вариантите с 
окончание -е на чдши, ждби, картҐфли (< картҐфла), пръжҐли, 
грЈвни, ч�ркуви и формациите на -ца (-ица, -уца): кˆци, кріпи, 
купЈци, удинЈци, ръкавЈци, крˆставици, карІци. Изключенията 

83 Формите с -е са характерни и за северозападните говори [Тодоров, 1936: 283-284].
84 Инициално удрение при формите за мн. ч. на имената моми, жени, сестри покрива 
плътно територията на пограничните западни говори на юг от Кюстендилско, след което 
ареалът обхваща поречието на р. Струма и нейните притоци, Самоковско–Ихтиманско 
и рупските говори на изток и продължава на север по Черноморското крайбрежие, 
обхващайки източномизийските говори. Но при офци ареалът се простира и в СЗБ /с 
изключение на източната част/ [БДА, I V: 171].
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като кукҐшке, мріфк’е, плачЈнке (плачЈнк’е), нЈштелке, Ілице, 
Ґбице, които се употребяват предимно с аломорфа -е, са малко.

Формата птЈца означава едновременно единствено и мн. ч. 
[Пілен двор птЈца.].

При формите за мн. ч. на многосричните имена ударението 
запазва мястото си върху сричката в изходната форма. 

3. Имената от среден род. Тези имена също образуват 
формите си за множествено число по няколко модела. 

При съществителните, които в единствено число завършват на 
-о, формите за множествено число са образувани с окончание -а: 
с�ла, гн�зда, цр�ва, зріна, ралˆ, перˆ, ведрˆ, /с два/ діна, леглˆ, 
круснˆ, цъклˆ, кул�на (кулдна), мунЈзда, гув�да, стеблˆ.

При някои имена като форма за мн. ч. се използва старинната 
събирателна форма, т.е. с мекост пред окончанието крЈл’а, п�р’а 
‘лукови листа’ и дрів’а // дрівейа [У нас н�ма такЈва дрів’а. # дрівейа 
не сˆдейа # дрівейа ут піски пурˆсле и млҐго дрівейа са изгурЈха # 
кілцайа дрів’а # дрівейа немˆйме, па збирˆйме лайнІшки да гурЈм], 
наред с дріва (Дріва с�какви немˆ, акˆцийа в аснавнҐм. # клˆдем 
млҐго дріва). Но в говора тази дума има и други еднозначни вариантни 
форми дръв�та [Дръв�та айга на піто: ур�се, йˆбалки, дЈчка, 
крІше… # млҐго дръв�та да сійнат], а също и дръвЈшта (с вариант 
дървЈшта) [дрівишта гуlдми # дрівишта там нафірл’ани], която е 
с известна експресивна окраска на аугментативизъм. При употребата 
на тези вариантни форми не се улавя семантична диференциация, 
т.е. те се използват както за живи дървета, така и за дърва за огрев 
или за друга цел. Това е едно от многото доказателства за смесения 
характер на говора. 

На това правило не се подчиняват Іши, Ґчи, чиито форми за 
множествено число са с окончание -и. 

Формантите за образуване на множествено число при имената 
от среден род, които в единствено число завършват на -е се отличават 
с по-голямо разнообразие.

Изключително голямата употреба на умалителните имена, 
особено в множествено число, налага модела с окончание -а като 
основен за образуване на формите за множествено число при имената 
от среден род на -е: йˆйца // ицˆ, дінца, п�рца, колднца, прас�нца, 
йагн�нца, кунч�нца, тел�нца, копЈтца, зˆйченца, м�ченца – които 
по отношение на ударението са парокситони или пропарокситони. 
Окситони са листицˆ и иминˆ (при което от диахронна гледна точка 
окончанието също е -а /стб. основа имен-/, но от синхронен аспект – -на) 
и въж’ˆ. 
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Друг модел за образуване на форми за множествено число е 
с окончание -та. Той се прилага както при първични, така и при 
вторични формации, напр.: киш�та, кІчита, Јмета ‘вимета’, 
рˆмета, мумЈчета, момч�та, парч�та, винч�та, з’умбЈлчета, 
т�лчета. Форма за мн. ч. с -та имат и имената тел� – тил�та, въж� 
– въж�та [с въж�та ке гу ст�гнеш], но много по-често се използват 
съответните дублетни форми т�лца, въж’ˆ [...въж’ˆта ч�три и нагҐре 
тІка се саедин’ˆва т’а въж’ˆ, па тІка нагҐре кр’учҐк, па там ...]. 

С окончание -ца се образуват форми за множествено число 
само от основни на първични формации: д'ˆца (д�ца // децˆ – рядко), 
т�лца // телцˆ /у м�н’а, дапІстим, две крˆви и две телцˆ..., # ...па ги 
сдˆвайа т’ˆа т�лца на цˆло л’ˆто./, пЈлца, дичЈца ��. Ударението 
тук се е стабилизирало върху втората сричка, поради което при някои 
окситони се премята. 

Окончанията -ци // -ца са регистрирани в прˆсци и грінци // 
грінца, но наред с гірнета [Имˆ, имˆ и грінци и макЈтри, сЈчко 
прˆвийа: грінци, панЈци. # ...з�а да прˆват то кирпЈч, те грінца 
там. # ТЈйа прˆвийа тІли, кирпичЈ, гірнета такЈйа шарҐчки и 
прудˆвайа.]. Както е видно от примерите, формата грінци е загубила 
събирателното си значение.

По украински модел с окончание -ли е образувано името 
к’уфт�ли.

При формите за множествено число на имената от среден род 
ударението запазва мястото си от формата за единствено число (в 
диалекта). Изключенията като перˆ (< п�ро) са незначителни. 

Броéна форма

Характерната за български език особеност да се използва 
специална форма при имената от мъжки род след дума, означаваща 
количество, е позната и в микросистемата на Терновка. Тя се образува 
по няколко модела.

Най-значима е групата на имената, образуващи количествени 
форми с окончание -а: два брˆта // брˆт’а, три міжа, два сЈна, три-
четЈри чул’ˆка (челов�ка), три плІга, три прістена, три-ч�три 
курмЈда, два крˆка, дванˆйсет р�да, два піта, д�сет алтіна, трЈ 
бІтел’а, два-три слҐйа, три мдсца, два бичкˆ ‘телета’, колко там 
хектˆра, два гҐда и др. 

85 Формите пЈлца, т�лца са характерни за Западна България, където е разпространена 
мозаечно и се конкурира с формите на -ци (телци) и -ета (телета). 
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При имената за лица се използват и мъжколичните форми: 
трЈма сЈнове # Двˆма сЈнове учЈх. ИдЈн’а са углˆви и дрІгийа 
са углˆви – читрЈма са учЈйа аф инститІта. От името внук се 
образуват два вида форми: два внІка // двˆма внІци.

Съществителното мъж освен два міжа има и бройна форма два 
міжета.

С окончание -и се образуват бройните форми двˆма дІши, с пет 
рҐги, п�т піти, но и три піте. 

По силата на фонетичната особеност в говора, според която и 
се преглася в е, се откриват и дублетни форми с окончание -е, които 
са равностойни на вариантните форми с -и или -а: д�сет піти // сто 
піте, млҐго піте; три дни // три дне // два діна, пет чувˆла // кҐлко 
чувˆле; млҐго дІши // д�сет дІше [Клˆденец на двˆма, на трЈма дІши. 
Те се пҐл’зовайа двˆма-трЈма хаз’ˆина.]. 

От основата за множествено число с окончание -а образува 
бройната си форма името вол: на двˆта вулҐва. Във всички останали 
случаи окончанието се прибавя към основната форма, т.е. към 
формата за ед. ч.

Някои от руските заемки не се подчиняват на това правило, 
напр.: три рибакЈ, три-ч�търи кузнецґ и т.н. 

Сингуларни форми

Съществителните, означаващи понятия за вещества и 
материали, някои растения, природни явления, небесни тела или 
абстрактни понятия и в говора на с. Терновка, както в другите диалекти 
и в книжовния език, нямат форми за множествено число. Те могат да 
бъдат от трите рода, напр.: водˆ, з�тин, сЈрене, смитˆна, узвˆр, урЈс, 
źиг�р, г’Ґзан, ш’Ґлк, лен, канҐп, лебец, ръш, патладжˆн, пипер, лˆна 
// з�ле, ч�сан, лук, чІбрика, пріс, катрˆн, густЈ:нце /н’ˆкви/, магарЈч, 
чІл’ˆк, гҐспот, мет, штˆвел, лˆпат, купр�ц, ст�п, глав�ш, камІш, 
гръм�ш, глˆт, маргарЈн, в�чар, сланЈна, в�тар, вілна, тр’ˆва, 
слˆма, сҐда, лой, сҐл, вˆтка, лукˆнка, малад’Ґш, плˆднина, судбˆ, 
мІзика, галадҐфка, зем’ˆ (У н�го Јмаше млҐго зем’ˆ.), ништетˆ, 
зІна // зунЈца, вЈно, мешчЈна // мгсчЈна, жилдзо, м�со, тдсто, грҐзде, 
пшенЈчка, глав�не, гҐтфену, зҐлато, серебрҐ, вЈдело, начˆл’стфо, 
воспитˆние, рибалҐфство, стрІшка, хлебарҐфвство, [Дрівенуто 
като прˆват там, слˆгат стрІшка.]. 

Вместо формата за множествено число патлаźˆни, в говора 
често се използва формата за единствено число, напр.: Îште ке рджа 
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патлаźˆн и ч�сан, ке тІрам и сол, и Ілей. Подобен е случаят с бис�р 
– формата за множествено число бЈсери се знае и е регистрирана, но 
много по-често вместо нея се използва формата за ед. ч., напр.: млҐго 
бис�р.

Нямат форми за множествено число също личните имена, 
названията на празниците и някои имена за места, включително на 
държави и селища /вж. при съществ. собств. имена/.

Тези имена обаче се членуват, а някои от тях – най-вече 
топонимите – се използват предимно с членуваните си форми, напр.: 
грҐбето, Мˆсленца ~ Мˆсленицата, Попово ~ ПҐповото, Гр�бле ~ 
Гр�блето, Сив�рна ~ Сив�рната. 

Плурални форми

Имената, които имат само форма за множествено число в говора 
са сравнително малко. Някои от тях са: сˆжди, скрЈпалци, нЈштел’ке, 
паднҐшки // стъпілци, трЈци, мунЈзда, кълчЈшта, гˆшти, ретІзи, 
тІфли, Ґра, старинната плурална форма устˆ и някои имена за 
местности като: БундаркЈ, ПайкЈ. А местното име Гр�блето има и 
форма за множествено число Гр�блите, но и двета са членувани. 

Събирателни имена

Ограничен е броят и на имената, чиято форма за единствено 
число изразява съвкупност от множество (повече от два) еднородни 
предмети. По време на теренните проучвания са регисрирани 
имената: тˆбор, клас, песҐк, кҐса, чередˆ, куп�н // скупнЈ, скЈрда, 
родˆ, труф’ˆ ‘козметика за лице’, малад’Ґш, зріно, пакал�ние, кҐдло 
и субстантивираните прилагателни старо и млˆдо. 

Към тази група имена обаче могат да се отнесат и формите 
за множествено число на родовите и фамилните имена, тъй като те 
всъщност означават принадлежността на група хора към отделен 
род или фамилия, напр.: Алтінчови, Бр’ˆткови, Брашн’ˆнковите, 
Бел’Ґвите, Кузн�цовите и т.н. Тези имена често се използват с 
определителните си форми.

Членуване на съществителните имена 

Морфологичната категория определеност – една от основните 
черти, по които българският език се отличава от другите славянски 
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езици, е присъща и на терновския говор. Начинът по който се образуват 
определените форми и тук е чрез прибавяне на специална морфема 
към формите за единствено или множествено число. 

1. Членуване на имената от мъæки род. Както е известно, 
в книжовния език се различават два вида окончания �6 за членуване 
на имената от мъжки род: пълният член -ът или -ят и краткият -а 
или я. В диалектите тези форманти имат и други облици, всеки от 
които е характерен за една или друга диалектна област в страната, 
поради което вида на членните морфеми при съществителните от 
мъжки род е един от критериите за класифициране на българските 
диалекти. 

До голяма степен той се използва като основен признак и 
при класификацията на българските говори в Украйна и Молдова. 
Имено членната морфема -о използва С. Б. Бернщейн като една от 
диференциращите особености за определяне мястото на терновската 
микросистема към групата на тракийските говори [Бернщейн, Чешко, 
Зеленина, 1958: 40] �7. Трябва да се отбележи, че наистина на никое 
друго ниво – фонетично или морфологично, в този говор, както и в 
други, не се проявява такава единност, въпреки наличието на редица 
свидетелства, които определено говорят за интерференция между 
различни по тип диалекти. 

При имената от мъжки род в говора на Терновка не съществува 
пълен член. Всички имена – едносрични и многосрични, образуват 
определитените си форми с окончание -î. 

В зависимост от това дали ударението запазва мястото си върху 
основата или се премества върху окончанието, едносричните имена се 
разделят на две групи както в СБКЕ: 

а) имена с коренно ударение: брˆто, внІко, вҐло, lдбо // л�бо, 
мҐсто, нҐжо, крісто, плˆно, крˆйо, рˆйо и

б) имена, при които ударението се премества върху окончанието: 
мъжҐ, синҐ, кумҐ, брегҐ, денҐ, гръбҐ (гарбҐ), кракҐ, нусҐ, вълкҐ, ръбҐ, 
дъждҐ, гласҐ. В този говор обаче някои имена с коренно ударение 
в СБКЕ, тук са с ударение върху окончението, напр.: бъзҐ, мразҐ, 
прагҐ. 
86 Според нас терминът окончание е напълно равностоен на членна морфема, тъй като 
подобно на всички останали словоизменителни морфеми и тази има формообразуваща 
функция с точно определено граматично значение [вж. по този въпрос Барболова, 
1997: 30–32].
87 Според Т. Бояджиев [1991: 248] и данните в БДА [I: № 152; II: № 169; III: № 167; IV: 
№ 223], обаче членната морфема -о при тракийските говори се среща само в района 
мужду Елхово и Грудово и на юг в ограничен брой села, разпръснати в Лозенградско, 
Одринско и Узункюприйско. Много по-характерна е тя за ЮЗБ, част от СЗБ, мизийските 
говори и североизточната част на подбалканския говор. 
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Запазена мекост пред морфемата, както при піт’о, се среща 
спорадично ��. Тези форми имат дублетни форми с твърда съгласна 
пред окончанието: піто.

При двусричните и многосричните съществителни ударението 
запазва мястото си върху основата: месˆро, кувˆчо, клипˆко, 
глав�шо, женЈхо, уγҐло, пастІхо, сф�то, кҐрено, д�веро, сф�къро, 
гҐрадо, з�лнико, Јзворо, пип�ро, пл�внико, пҐгребо, ц�нтро, мегдˆ-
но, гердˆно, кулˆко, кукурІзо, бабаліко, армˆно, амбˆро, тавˆно, 
білгарено, с�лсъв�то, пˆметнико, камендˆнто. Изключение прави 
нуктҐ (нуγтҐ) // нҐкто, където ударението се колебае. 

В позиция извън ударение членната морфема има фонетичен 
вариант -у, който се проявява сравнително рядко: изЈку, дувˆру, 
кулˆну, тавˆну, чувˆлу, кˆману, пˆйаку, чафІтину. Тези форми 
обикновено имат варианти с о: Ґгино /Ґгин’о/ // Ґгину /Ґгин’у/. 

Макар и ограничени по брой, формите с окончание -а /-ъ/ не 
липсват напълно. Такива са: гъзі, піпа, манастЈра, прˆзника, 
клІба, чул’дка, кҐрна, чаІна, сус�да, хаз’ˆйена, стҐрожа �9 Запазва се 
в тези случаи и предходната мекост [Като правЈйа тавˆн’а – бˆлки 
срˆзу клˆват,...]. Повечето от тези форми имат морфологични 
дублети с окончание -о /-у/: нҐжо // нҐжа, двҐро (двҐру, дwҐру) // двҐра 
(дwҐра), пазˆро // пазˆра, пҐпу // пҐпа, кҐн’о (кҐн’у), но по-често кҐн’а 
(КҐн’а му Јгра.), лˆкото // лˆкута, зъбҐ // зъбі (Си путл’Ітих зъбі 
с н�што Ґстро.). Понякога те дори функционират успоредно, напр.: 
Õаз’ˆину тІка р’ˆдом, айгˆ хаз’ˆина си ур� знˆчит, пірвата бразнˆ 
нагҐрнова знˆчит, ти ку ур�ш тҐже нагҐрноваш, тва са називˆва 
сЈнурî, тва кˆкто сЈнор, тІка а тфҐйу, а тІка а мҐйу. СЈноðа 
се називˆваше. Подобни случаи се откриват сравнително рядко, но те 
са доказателство за още един вид междудиалектна конкуренция на 
езиковата територия на микросистемата, която вече е завършила с 
явното утвърждаване на членната морфема -о /-у/. 

Имената от мъжки род, чиято основна форма завършва на 
гласен звук -о, образуват определителните си форми по модела на 

88 Наличието на мекост пред членната морфема във форми с коренно ударение е 
присъщо на западните говори, към които се отнасят също Валовищко и Сярско [Иванов, 
1972: № 83]. Те са регистрирани също в подбалканските /Карнобат/ и мизийските 
говори. В границите на рупските говори се откриват само в района на Тополовград, 
Елхово, Грудово.
89 Формите с челнна морфема -ъ именно свързват говора на Терновка с другите 
тракийски и изобщо с рупските говори, а формите с -а са характерни за някои 
западнобългарски говори /Тетевенско, Ихтиманско, между Самоков и Пазарджик и в 
някои части на Девинско и Гоцеделчевско в Западните Родопи/. Формите на -а най-
плътно покриват Егейска Македония – на изток от Сярско и Вальовищко [Иванов, 
1972; Иванов, 1977]. 
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имената от среден род, т.е. с окончание -тî: вІйчото, тˆткото, 
д'ˆдото // д’ˆдуто, чЈчото. 

Формата чувˆлото привлича вниманието с наличието на 
наслагване на два определителни показатела. Подобен е случаят с 
формата мостҐко [КузЈте ке ги прекˆраш прес мостҐко.].

Имената, окончаващи в единствено число на -а се подвеждат под 
модела за образуване на определителни форми за женски род, т.е. с 
окончание -та. Такива са напр.: съдийˆта (судийˆта), чорбаźЈйата, 
шІрата (< шІрен), руските заемки д�душката, бˆт'ушката, 
старшинˆта, братІхата.

2. Членуване на имената от æенски род. Всички имена от 
женски род, независимо от характера на крайния звук, се членуват с 
формант -та. В зависимост от мястото на ударението те се подразделят 
на три групи: 

а) Двусрични имена, при които ударението е пред членната 
морфема, т.е. върху родовия показател: женˆта, мумˆта, кузˆта, 
сестрˆта, вудˆта, ръкˆта, главˆта, брадˆта, кусˆта, устˆта, 
душˆта, рекˆта, тривˆта, трубˆта, дъскˆта, курˆта, тавˆта, 
метлˆта, бразнˆта, войнˆта, софрˆта (суфрˆта); сфин’ˆта, 
змийˆта, сайˆта, зем’ˆта // зем�та. Това са имена, чиито основ-ни 
форми в книжовния език са окситони, т.е. с ударение върху родовия 
показтел, но в говора повечето от тях са с коренно ударение. 

б) При двусричните имена с коренно ударение в единствено число 
(в книжовния език и говора) и многосричните формации, мястото на 
ударението се запазва непроменено: лˆната, крˆвата, йˆслата, 
гˆйдата, грЈвната (грЈвн’ата), прдждата, уснҐвата, бІлката, 
мˆйката, дҐчката, брˆдвата, кҐтката, дІпката, нЈвата, йˆмата, 
бІр’ата, кІн’ата, шЈйата; сфекірвата, сфˆдбата, турбЈчката, 
баклˆшката, тучЈл’ката, панЈчката, черепЈцата; йˆбалката, 
глˆвницата, бˆницата, панЈцата, фамЈлийата, ревал’Іцийата, 
с�лупрˆвата, ˆрмийата. 

в) При имената, окончаващи на съгласна фонема, ударението 
се изтегля върху окончанието: длантˆ, исинтˆ. При прибавянето на 
членната морфема към завършващите в единствено число на -т или -
шта имена от ж. р., едното т изпада: булистˆ, властˆ, ноштˆ, т’Ґшта 
(// т’Ґшчата). Известно удължаване на съгласната т в тази позиция 
се открива при мет:ˆ, а при сфгштˆта се наблюдава дублиране на 
окончанието. При имената на -та изпада едното а вследствие на което 
се получава т с компенсаторна дължина: лупˆт:а.

3. Членуване на имената от среден род. При членуваните 
форми на тези имена не се забелязват някакви особености, по които да 
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се различават от книжовните. Те също се формират с окончанието -тî 
(-ту), като при двусричните в единствено число формации ударението 
винаги се намира върху сричката пред членната морфема: маслҐто, 
брашнҐто, мисҐто, млекҐто, житҐто, гнездҐто, тестҐто, телҐто, 
чeлҐто, кулдното, сЈтото, дънҐто, цъклҐто, ушҐто (ушҐту), укҐто, 
небҐто, рˆмуто, платнҐто, углидˆлото; дет�то (дит�то), тил�то, 
сърц�то, гърн�то, пул�то, въж�то, прас�то, лиц�то, Јмито ‘вимето’, 
пЈлето, кІчето, грҐбето, ź�мчето, збҐриштето. Наличието на акцентни 
варианти като селҐто // с�лото, зрънҐто // зріното, са рядкост.

Определителните форми на имена, завършващи на -то, като 
курЈтото имат и фонетични варианти при които суфикса се слива с 
членната морфема, напр.: курЈт:о.

4. Членуване на формите за мноæествено число. Формите 
за множествено число също могат да бъдат членувани, т.е. да изразяват 
сбор от конкретни предмети. Тези форми се образуват с окончанията 
-те и -та, които се прибавят към формите за множествено число.

1. По принцип с окончание -те образуват членуваните си форми 
имената от мъжки и женски род: 

а) Имена от мъжки род: армˆнете, дивˆн’ете, џˆмувете, звънЈте, 
нҐжовете, нҐхтите, сідовете, концЈте, парцˆлете, гув�дата, 
зв�ровете, брˆтите, внІките, йерг�нете, салдˆтите, сас�дете, 
білгарете, гагаІзете, украЈнците, молдовˆнете, тІрците.

По отношение на ударението, при тези форми то запазва мястото 
си в основната форма. От регистрираните форми изключение правят 
само: мъж�те (маж�те), вълцЈте, кун�те, но с вариант кҐнете 
(кҐн’ете) и сфатЈте.

Членуваната форма за множествено число на името сън също е 
образувана с окончание -те: сънув�те.

б) Имена от женски род: женЈте, мумЈте (мумЈти), ръцдте 
(ръцдтг), главЈте, дъскЈте, стенЈте, тавЈте, кусЈте, турбЈте, 
кіштите, чилЈте (бźелЈте), змЈйте (змиЈте), шЈйте, мˆйките, 
л’�л’ките, пристЈлките, птЈците, птЈчките, кукҐшките, 
нЈштелките, кнЈгите, камЈлите.

Ударението запазва мястото си от основната форма. Промяна 
на мястото на ударението се открива във формата сфЈнит’е.

в) По изключение няколко имена от среден род също образуват 
членуваните си форми за множествено число с окончание -те. 
Такива са: учЈте, ушЈте, прасцЈте, и т�лцит’е, но последната има 
и вариант т�лцата. 

2. С окончание -та се образуват членуваните форми за 
множествено число при имената от среден род: селˆта, ребрˆта, пер’ˆ-
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та (перˆта), цр�вата, кул�ната, листицˆта, п�рцата, децˆта, 
иминˆта, пЈлцата, йˆйцата, кут�нцата, йагн�нцата, 
прас�нцата, парч�нцата, углидˆлата, носЈлата, двҐришт:а.

При прибавянето на членната морфема към формите за 
мн. ч. на -та на съществителните от среден род, понякога двата 
омонимни форманта (-та – за мн. ч. и -та – членната морфема) се 
контаминират, т.е. вместо -тата се образува един общ формант -та, 
като т обикновено е с компесаторна дължина, т.е. в действителност 
формантът е -т:а, напр.: пул�т:а, момч�т:а, мумЈчет:а, магˆрет:
а, кунч�т:а, кун�чет:а (< конч� < кон�ц) и т.н. [Рˆнше ну, ни дˆвайа 
на мумЈчет:а зем’ˆ, съде на мумч�т:а. # Го нал’ˆйем ф гърн�т:а, ф 
макЈтрите.]. Понякога при тези форми е пред окончанията се редува 
с г: мумчдт:а (< момчетата), мумичдт:а (< момичетата), магˆргт:а.

Някои от тези имена имат дублетни членувани форми за мн. 
ч., напр.: гірнетата // грън�т:а, // грінците, като последната е с по-
голяма употреба. Пълните форми – въж�тата, мумч�тата се срещат 
изключително рядко; предпочитат се съкратените варианти: въждт:а 
/спорадично въж’ˆта/, мумчдт:а. Формата дріветата освен дрівет:
а има и вариант дръв�йата с преход т > й (А па йелˆ напрˆвена ега от 
дръв�йата абрикҐсови там, акˆца ли, нˆйдат прічки… # дръв’ˆта 
кат начинˆваа да са лЈст’ат # се разгур’ˆа дръв’ˆта и млҐго ждр са 
напрˆй). Съкратената формата няма друг вариант.

С формант -та образуват членуваните си форми за мн. ч. и 
имената от мъжки род, които в мн.ч. са на -а: кракˆта, лист’ˆта, 
синов’ˆта (но наред със синов�те), учител’ˆта [Ф арман’ˆта Јма 
мнҐго штЈр, лҐбода, метлˆ]. 

При имената за женски род окончание -та се открива само във 
формата ж�нетата /вравˆт сас пҐпо/, при която се открива дублиране 
на членната морфема. Но по-често се използва формата женЈте.

Окончание -тî се открива само при рˆменето [НосЈх 
кобЈлицата на рˆменето.], но тази форма има и вариант рˆмета.

Падеæни форми 

Формите за звателен падеж са единственият в говора ярък 
остатък от падежната система на съществителните имена в 
старобългарски език. В говора те са не само живи, но и доста активни, 
по което микросистемата се свързва пряко с книжовния език и другите 
диалекти. Тези форми се образуват само от имена на хора и животни, 
като най-голяма функционалност те проявяват най-вече при личните 
имена, прозвищата, заместващи личните имена и роднинските 
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термини. Сравнително малко са нарицателните имена за животни, 
при които са регистрирани звателни форми. 

1. Звателни форми. Формите за обръщение на всички 
имена, независимо от родовата им характеристика, се образуват 
с окончанията -е и -о, които се прибавят към основната форма при 
имената, завършващи на съгласна или изместват крайната гласна. 

а) С окончание -е се образуват звателни форми предимно от 
лични имена и роднински термини, отнасящи се до мъже и женските 
прозвища по името на съпруга: тˆте, брˆйне, кІме, л’Ібе, /стˆне/ 
нЈне, господЈне; МЈтре, Г�рге (Г’Ґрге /ле/), Стойˆне, Миˆле, Танˆсе, 
Настˆсе, ВЈкторе; Ивˆнице, П�тровице, Степˆнице, НикҐлице, а 
също така и обръщението към Бог – БҐже. Сравнително по-малко са 
звателните форми с окончание -е отнасящи се към имена от женски 
род. Те се образуват от умалителни женски лични имена и няколко 
роднински термина: МарЈйке, МарЈнке, мˆле, бІл’че, калЈнке, мҐме 
и мҐмкне /ле/.

б) С окончание -о се образуват форми за обръщение от лични 
имена и роднински термини, предназначени за жени: Ил�но // Л�но, 
Ил�нко, Мˆро, В�ро, Стˆно, Ано, Ало, ТудҐро, КалЈно, МотовЈло-
вЈло; мˆмо, с�стро, кˆко, бˆбо, л’�л’о, бІл’о, стрЈно, вІйно, калЈно, 
дҐчко (рядко шт�рко) или животни и птици, напр.: йурд�чко. Към 
тази група се отнася и звателната форма на името гора – гҐро, която 
се използва в народните песни.

Само няколко нарицателни имена от мъжки род образуват 
звателните си форми с окончание -о: бˆźо, п�тл’о, кҐн’о // кҐн’у, и 
умалителните д�верко, сЈнко.

При редица имена, завършващи на -о звателната форма съвпада 
с основната: чЈчо, вІйчо, д�до, бˆчо, Вˆн’о, Б�л’о, КҐл’о. Всъщност, при 
тези имена по-скоро звателната форма се е превърнала в основна 
отколкото обратното. 

Някои роднински термини имат по две дублетни неутрални 
форми за зв. падеж, формирани с окончанията -е и -о: сЈне // сЈно, 
тˆте // тˆтко и брˆйне // брˆйно, мˆле (предимно в песните и като 
междуметие) // мˆмо // мˆйко. Използват се и умалителни форми 
като: мˆмичко, сЈнко.

в) Окончание -и се открива единствено при формата ГҐсподи. 
Липсват специални форми за обръщение и при голяма част от 

заетите от руската номенклатура лични имена, завършвщи на -а като: 
ДІс’а, Вˆл’а, Ж�н’а и ØІра, Сˆша, Þра, МЈша. По аналогия на тези 
случаи и при имена като ИлЈйа, ВалентЈна, МарЈна, звателните 
форми вече не се използват или се използват успоредно с основните, 
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напр.: Пет’о, наред с П�т’а. Твърде разпространени в микросистемата 
са и руските обръщения синҐк // синҐчек, мˆмачка, бˆбушка, дҐчка // 
дҐченка (наред с дҐчко), т’Ґт’а, т’Ґтинка, д�душка, д’ˆд’а.

2. Други падеæни остатъци. В говора се откриват и някои 
изолирани изрази като Попˆднал на тˆтка., в които се появяват и 
форми за общия аглунативен падеж при имената от мъжки род. 

В народните песни, предимно обредни и в благословиите се 
срещат и остатъци от дателен и винителен падеж, напр.: Слˆвик 
Èл�нки дІмаше:… # Сто¾н си мˆйки дІмаше:… # Мˆт’а МарЈйа 
б¥гу молЈла:… Но за тези форми спокойно може да се каже, че вече 
не функционират. 

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

Прилагателните имена, подобно на съществителните, споделят 
основните особености, характерни за целокупния български език. Те 
се подчиняват на морфологичите категории за род, число, опреде-
леност и степенуване. 

И тук прилагателните имена, за разлика от съществителните, 
имат форми за трите рода в единствено число и обща форма за 
множествено число. Прилагателните се съгласуват по род и число със 
съществителните имена. Същото се отнася и за категорията определе
ност~неопределеност. 

По своята структура те са предимно прости, като част от тях са 
първични (тъп, блˆк, млат, леф, стˆр, гол, бос, желт, син,), а другите 
са производни формации (слˆтък, красЈф, в�рен, мˆлак, смелЈф, 
баγˆт, тЈхич�к, м�кичак). Сложните формации са ограничен брой – 
белолЈца, черноҐка и са предимно руски заемки: новопрестˆвленый, 
селскохоз’ˆйственный, деветийетˆжни. 

По значение също се подразделят на две групи: а) качествени 
(висҐк, сЈф, бгл, лош, зъл, дҐбър, скъп, т�шак, лек, шарҐк, др�бен, 
й�дар, гурчЈф, сул�н, сЈлен, глˆден, крˆстаф и др.) и б) относителни 
(вілнен, влˆшки, мл�чин, дрівен, пІхоф, тˆт’оф, чЈчоф, мˆмин, 
бІлчински, руснˆшкии т.н.).

Род на прилагателните имена

За основна форма на прилагателните имена се приема формата 
им за мъжки род. От нея се формират останалите чрез прибавяне 
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на съответните граматични показатели, които до голяма степен се 
повтарят по вид с тези при съществителните. 

1. Прилагателните от мъæки род. С изключение на 
една малка част, формите за мъжки род, т.е. основните форми на 
прилагателните, завършват на съгласен звук. Освен първичните 
формации като: сух /лгп/, бгл /źиг�р/, стар /мос/, рˆн /бусЈл’ак/, 
гул’ˆм /начˆл’ник/, блак /курмЈт/, млат, стар, глух /чул’ˆк/, дрівен 
/амбˆр/, тъп, л�ф, л’ут, лош, прҐс, чес, гул�м (гулдм), сиф, лˆком, 
длік, нулев родов показател имат и производните, които, както и в 
книжовния език, се формират от различни части на речта предимно 
със суфиксите -ен, -ъл //-ал, -ък // -ак, -ок, -аф, -оф (-овит), -иф (-лиф) 
и т.н.: мрісен, пілен, глˆден, sˆден, пр�ден, здҐбен /лгп/, студ�н, лЈчен 
/прˆзник/, сфит�н /мак/, слабҐден, бҐлен, безбҐжен /чул’ˆк/, сул�н /
расҐл/, омрˆзен, м�ден, дамˆшен, книген, зил�н, черв�н, надгрҐбен /
кˆман/, пийˆн, погˆн ‘лош’, тҐпъл, кЈсал, сф�тал, диб�л, мˆлък, 
кр�пък, т�шак, р�дак, слˆтак, корˆф, нЈсак, шарҐк, висҐк, длъбҐк, 
лІдаф, /х/Ібаф, крˆстаф, тˆт’оф // тˆткоф /брат/, вишенҐф, б�жоф, 
сн�гоф ‘снежен’, дъждовЈт, парлЈф, бучлЈф, смелЈф, плашлЈф, 
истилЈф ‘алчен’, кърпˆт (кирпˆт) /нос/, дˆмест. Към тази група 
се отнасят и умалителните формации на -чек: міничек, гул�мичек, 
тЈхичек, м�кичек, слˆтичек, тдсничек, др�бничек90. Този суфикс 
има варианти -чък и -чак: /х/Ібавичък // хІбавичак, др�бничек // 
др�бничак // др�бничък, св�жичек // св�жичак и т.н. Тази вариативност 
дава основание да се смята, че първоначално гласната в наставката е 
била η, която в последствие се е изяснила в е, а и ъ.

На гласна фонема и завършват прилагателните, формирани със 
суфиксите -ск/и/ (-цки) и -шк/и/: с�лски, сфЈнски, чафІски, цЈгански, 
молдовˆнски, мумЈнски, бІлкински /мˆрш/, рˆншенски, білгарски 
// білгарцки, персЈцки91; кҐнешки, крˆвешки, влˆшки, руснˆшки, 
дет�шки // д�цки, барˆшашки рок, прˆсешки92 и др. 

В говора често се използват и руските форми на -й (-ый, -ий, 
-ой): красЈвий // красЈвый, б�лый, жддний, двуйІродний, стˆрый, 
лаврҐвый, пасл�дний, рІский, л�нений, л�тний, рˆншеский, д�цкий, 
шолкавҐй.

2. Прилагателните от æенски род. Тези имена се образуват 
с окончание -а, което се прилепва към основната форма при имената, 

90 Този суфикс е характерен за родопските говори /особено за Смолянско/.
91 Вариантът -цки на -ски почти плътно покрива рупските говори и съседните им 
македонски говори [БДА, I: № 192; БДА, III: № 221]. 
92 Формантът -шки е характерен не само за книжовния език, но и за по-голямата част 
от диалектите, включително и за някои от източните рупски говори.
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завършващи в мъжки род на съгласна или изместват крайната гласна: 
стˆра /мˆйка/, гҐла, бҐса, голдма /ˆпка/, дліга /брˆда/, гур�шта, 
тҐпла, вр’ˆла, лҐша /бҐлес/, л’Іта /рˆна/, сфишч�на, мамІлена /
кˆша/, мълч�шна /вудˆ/, безгрˆмотна, безд�тна, шарҐка, диб�ла, 
дˆместа /ч�рга/, черв�на /зем’ˆ/, жілта /пръс/, л�ва, блˆга, студ�на, 
лˆдена, сул�на, сфит�на, камІшена, дрівена, красЈва, крІшува, 
белолЈца, мумЈнска /труф’ˆ/, цЈганска /кръф/, рІска, білгарска 
/сфˆдба/, ч�хска, сфЈнска /глава/, міненка, манІсенка, непосlІшна, 
с�лска [Т’а Ґште до сегˆ а жЈва, вҐсемдесет три гҐдене, жЈва, 
здрˆва, нармˆл’на, сЈчко разбЈра по білгарски].

3. Прилагателните от среден род. Образуват се чрез 
окончание -î /-у/, прибавено към основната форма: чЈсто, дрівено /
ведрҐ/, дІшено /м�со/, в�рну /кІче/, прҐсто /слҐво/, м�ко, курˆву, фтрідо 
/тдсто/, сер�брено, рдтко, ч�сто /млдко/, сф�жо /зріно/, пҐпуво /
мдсто/, Ґстро /н�што/, дҐбро /слҐво/, крігло, блˆго, диб�ло // диб�лу, 
арнЈчево, черноҐко, прˆсешко, руснˆшко // руснˆшку, білгарско, 
залатЈсто. На -о завършват и умалителните прилагателни от среден 
род, формирани със суфиксите -ичко, -инко: зил�ничко, фтрідичко, 
чЈстичко, тҐпличко, слˆтичко, цˆличко, т�нинко и с формант -
ватко, които означават малко количество: суленовˆтко ‘малко е 
пресолено’ и т.н.

На -е окончават прилагателните кҐзе, уҐфче, крˆве (млдко, 
сЈрене). Тези прилагателни обаче имат и варианти с наставката -шк/
о/: КҐзешкото мл’ˆко, то по-жЈрно за крˆвешкото. 

Названията на цветовете в по-голямата си част са идентични с 
книжовните: б’ˆло, ч�рно, черв�но (черв�ничко), сЈно (сЈн’о), неб�сно, 
жілто // жилто, зел�но, рҐзово, каф�во, кр�маво, бардҐво, б�ш, 
фиал�тово, но се срещат и руско-украински заемки като сир�н’аво, 
карЈчнево, бур’акҐво.

4. Формите за мноæествено число. Те са общи за трите рода и 
се образуват с характерното за целокупния български език окончание 
-и: зли, сурҐви /йˆйца/, гул�ми /ддца/, чЈсти, чІзди /Ґра/, млˆди /
бІлки/, чЈсти /българе/, омрˆзни, кЈчени /ч�рги/, зел�ни /дˆлчета/, 
вілнени, л�нени, лҐши, гҐли, л’Іти, парлЈви, чафІски, ж�н-ски, 
пҐпски /др�и/, дет�шки /Јгри/, кҐнешки, и умалителните: міненки 
(ман�нки) // манІсенки (ман�сенки) /р’Імачки/, тдснички, Ібавички, 
красЈвички, м�кички […и сас б’ал шдл с дліги р�ски,…].

Прилагателните имена с основни форми завършващи на -ски 
/-цки/, -шки нямат специална форма за множествено число. Като 
такава се използва формата за мъжки род, напр.: білгарски изЈк 
– білгарски ч�рги.
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Окончанието -и, както и при съществителните имена, често се 
заменя с -е: гул�ме, млˆде, стˆре, багˆте, б�дне, чІжде, миризлЈве, 
хІбаве. Естествено това дава възможност за формиране на дублетни 
форми: бҐси // бҐсе.

Интерес в случая представлява словосъчетанието два Ґстра 
кҐла, където прилагателното е в женски род, вероятно по формално 
звуково съгласуване с бройната форма на съществителното.

Членуване на прилагателните имена

Както за целокупния български език, така и за прилагателните 
в говора на Терновка е присъща граматическата категория 
“определеност ~ неопределеност”. Определителните форми се 
образуват със специални окончания, които се прибавят към основната 
форма, съобразно рода и числото на прилагателните имена.

При имената от мъæки род определителните форми се 
образуват по два модела – с окончание -йо и с окончание -йа. Двете 
окончания се прибавят към основата на прилагателните, която е 
разширена с компонент и.

а) С окончание -йî (-î): мˆлкийо /син/, др�бнийо /фасІл/, 
стˆрийо, мˆминийо /брат/, бˆбинийо /глас/, мˆминийо /брат/, 
деб�лийо /źиг�р/, кІндийо /пръс/ и т.н. В езика на някои информатори 
при този модел се наблюдават случаи с неразширена основа, напр.: 
млˆд’о [ТЈйа фл�ват сас млˆд’о.], но наред с млˆдийо или млˆдио 
[Мˆйка му му обˆдила на млˆд’о. # Млˆдио тҐже а вінка. # Млˆдийо 
ке Јде.]. 

б) С окончание -йа (-а): д�цкийа /килЈм/, нҐвийа /урожˆй/, 
мˆлкийа /мдсец/, стˆрийа, стˆршийа /брˆт/, жел�знийа /път/, 
глˆвнийа /път/, украЈнскийа борч, н�скашнийа /д�н/, фч�рашнийа 
/ден/, мІжувийа /брат/, білгарскийа и т.н.

В двата вида форми понякога й изпада: на дрІгио ден стˆричкио 
/д’�душка/; гул�миа, бдлиа, св�жичкиа /леп/ и т.н.

Успоредната употреба на тези два модела (на -йо и -йа), които са 
характерни за различни диалектни райони в границите на страната93, 
също са едно от доказателствата за смесването на различни по своите 
характеристики говори. В микросистемата те са в конкурентна 
употреба: И н�ма да му прҐста и на дрІгийа сфет. # Ну, ке Јде дрІгийо. 
93 Всъщност формите на -йо и -йа формират съседни успоредни ареали в ЗБ на изток 
от пограничните говори. Окончание -йо се открива и в ЮИБ, но в твърде ограничен 
район в Карнобатско, Елховско и Грудовско. В границите на тези ареали се включват и 
формите без й [БДА, I: № 157; БДА, II:. № 175; БДА, III: № 179; БДА, IV: № 233].
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Трудно би могло да се определи дали към някой от двата модела се 
предявява предпочитание.

Моделите рҐден си йезЈк и мˆмина тˆтко са изолирани.
Членуваните форми за женски и среден род и за множествено 

число се формират с познатите от книжовния език и редица други 
диалекти окончания: 

а) за æенски род -та: млˆдата, гулдмата, мˆлката, 
стˆрата, нҐвата, с�лската /упрˆва/, кЈсълта /лˆна/, влˆшката 
/ч�рга/, тˆтковата /сестрˆ/, съв�цката /влас/, рҐдната /мˆйка/, 
мˆйкината душЈчка;

б) за среден род -тî: на д’ˆдовото /врдме/, злҐто /слҐво/, 
кІндито /прісче/, мˆлкото /момЈче/, хЈтрото, грібъвичкото;

в) за мноæествено число -те: бдлите, млˆдите // млˆдете, 
стˆрите /Ґра/, висҐките, цЈнковите, б�дните, глˆвните, гулдмите.

Степенуване

По отношение на граматичната категория степенуване, 
прилагателните имена в говора не представят никакви отклонения. 
По същия начин, както в книжовния език, степенуването е присъщо 
само на качествените прилагателни. Освен положителната степен, 
която съответства на основната форма на дадено прилагателно, в 
говора се използват също и формите за изразяване на сравнителна и 
превъзходна степен на някакво качество.

Частиците по- за сравнителна и най- за превъзходна степен се 
прибавят пред всички други форми (за род, число и определеност) на 
качествените прилагателни: по-дҐбър, по-тъп, по-Ібаф, по-тҐплийо 
// по-мˆлкийа, по-т�шка, по-мрісно, по-шарҐката, по-Ібавото, по-
висҐки, по-диб�лите; най-красЈф, най-кр�пък, най-нар’ˆден, най-
в�рнийо, най-диб�лийа, най-лҐша, най-млˆда, най-стˆрата женˆ; 
най-глˆвно, най-стˆрото, най-Ібавото, най-висҐки, най-т�мните, 
най-фкІсните и т.н.

Фонетични промени при прилагателните

При образуването на отделните форми на прилагателните имена 
настъпват някои фонетични промени. Те са свързани с историческия 
развой на българския език. 

За прилагателните с вмъкнатите в основната форма гласни е и ъ 
(т.е. чиито основни форми са на -ък, -ър и -ен) са характерни съответно 
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подвижно ъ и е, което означава, че при формите за женски и среден 
род и за множествено число тези гласни изпадат: мˆлък ~ мˆлка, 
мˆлко, мˆлки; м�кичък ~ м�кичка, м�кичко, м�кички; Ібавичък ~ 
Ібавичка, Ібавичко, Ібавички; слˆтичък ~ слˆтичка, рдтичък ~ 
рдтичка; добір ~ добрˆ, добрҐ, добрЈ; бҐлен ~ бҐлна, бҐлно, бҐлни; 
б�ден ~ б�дна, б�дно, бедни; непослІшен ~ непослІшна, непослІшно, 
непослІшни, мітна, мрісна, бҐлна, глˆдна, дҐлна, гҐрна, фкІсна, 
дЈметна, чˆсна /сҐпсвенос/, хЈтра, т�шка, мˆлка, слˆтка, сф�тла; 
прддно, sˆдно /круснҐ/, меснҐ /бл’Ідо/, в�рну, т�нко, мˆлко /мумЈче/; 
зЈмни, лдтни /др�и/, цветнЈ, сЈлни и др. под. Изключение в това 
отношение правят само формите кнЈгени, вишенҐви ‘вишневи’ (< 
вЈшени ‘вишни’ >), лˆдена /водˆ/, ткˆйени и сер�брено, където е се 
запазва. 

Редовно изпада и гласната в суфикса -чек /-чак, -чък/, напр.: 
слˆтичка, гул�мичка, тЈхичка.

Привлича вниманието и формата мълч�шна /вудˆ/, където се 
наблюдава вмъкнато ш.

Краесловното т, което в основната форма изпада, в другите 
форми отново се появява, напр.: чис > чЈста, чЈсто, чЈсти, чЈстийо 
// чЈстийа, чЈстата, чЈстото, чЈстите.

Краесловните беззвучни съгласни в основната форма при 
другите форми се озвучават, напр.: млат > млˆда, млˆдо, млˆди, 
млˆдийо, млˆдата, млˆдото, млˆдите; /х/Ібаф > Ібава, Ібаво, Ібави, 
Ібавийо // Ібавийа, Ібавата, Ібавота, Ібавите; свеш > св�жа, св�жо, 
св�жи и т.н.

ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА

Числителните в говора също се придържат към особеностите 
на тези имена в книжовния български език. По структура те са 
прости, сложни и съставни, а по значение и функция биват бройни 
(количествени) и редни. Двата вида се различават по форма. 
Регистрираните отклонения се свеждат до фонетични промени и 
влиянието на руски език, което тук е в значително по-висока степен в 
сравнение с другите части на речта. 

Броéни числителни

Броенето в Терновка започва по руски образец: раз, два, три, 
.... В другите случаи обаче за числото “едно” се използват трите му 
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български форми за мъжки, женски и среден род, в зависимост от 
рода на съществителното, което определят, но словесните изрази 
търпят известни фонетични промени: идЈн чил’ˆк // ид�н път; иднˆ 
шкҐла // йеднˆ кнЈга // инˆ женˆ; инҐ кирв�че, иднҐ врдме. Наред с тях 
се среща и руските форми адЈн, аднҐ. Освен формата два за мъжки 
род на числото “две”, в говора се използва и формата за женски и 
среден род две с вариант двг (двг зурЈчки, две т�лца, две д�ца).

Основните числителни, отнасящи се към другите числа от 
десетичната система са: ч�три // ч�тηри // четЈри, пет // п’ет, шес, 
с�дам // с�дем, вҐсем, д�вет // д�вгт, д�сет // д�сгт // д�сат [три дни, 
три гудЈни, три с�стре, три д�ца, ч�тηри с�стри, ч�три д�ца, 
ч�търи мдсеца, пет ддца, шес лет, ш�с ддца, шес-с�дам сем�йсва, 
с�дем дІпчици, д�вет гҐдене, д�сат гҐдине; Нˆшти тˆткофци са 
Ічийа, бЈйа сіде ч�три, четЈри клˆса, ма тЈйа знˆйа пҐвече, чем 
нЈйа за д�сет.]. 

Някои от тези числителни имат умалителни форми: иднЈчко, 
дв�чки, трЈчки.

При десетиците се използват предимно съкратените форми: 
идинˆйс/е/, дванˆйс/е/, тринˆйс/е/, четринˆйс/е/, петнˆйс/е/, шеснˆйс/
е/, седамнˆйс/е/, восемнˆс/е/, деветнˆйс/е/; двˆйс/е/, трЈйсе, сҐрак, 
педис�, шийс�, седамдес�, восемдес�, деведес� (девидис�) [дванˆйсе 
прас�нца, петнˆйс гҐдине, сҐрак д�на, педес� хектˆра, девидис� гҐдин]. 
За разлика от българските говори в Бесарабия, макар и да се използва 
рядко, числителното четЈрисе в говора на Терновка все още се пази. 

При формирането на числителните имена, означаващи 
стотиците не се забелязват отклонения в модела: сто, дв�ста, трЈста, 
ч�тристотин. Предпочитат се обаче руските варианти четЈриста, 
п’етсҐт, шесҐт и т.н. Българските формации се чуват спорадично 
при най-възрастните жители.

Съставните числителни са формирани по познатия от книжовния 
език модел: двˆйс и две, двˆйс и п’ет, двˆйс и с�дам, трЈйсе и идЈн, 
трЈйсе и пет, вҐсемдесет и три и т.н. Понякога свързващият елемант 
и и компонентът -ет от структурата на първата част на съчетанието 
изпадат, напр.: двˆйс ч�три, трийс три, трЈйс пет. Значително 
по-често обаче се използва руският модел, напр.: восемсҐт шес лет, 
пидис’ˆт шес, три тґсеча восемсҐт и т.н.

Забравеното при бесарабските българи име хил’ˆда тук също 
се помни и, макар и рядко, се използва, въпреки че се предпочита 
руското тысеч.

Мъæколични форми. Специалните в български език 
мъжколични форми на числителните, с които се определят лица от 
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мъжки пол, са характерни и за говора на Терновка: двˆма, трЈма, 
читЈрма сне, петЈма све, шестЈма, деветЈма [Так не мож�йа 
трЈма да ма откІбнат…].

Форми за приблизителен броé. Познати са също и формите 
за изразяване на приблизителен брой: 

а) пет-шес дІши, шес-седам д�на, две-три десетЈни, два-три 
піте, три-ч�три курмЈда, три-ч�три рибакЈ и т.н.

б) дивитЈна, седмЈна, десенЈна. Формите деветЈна, третЈна 
‘панахида съответно на третия и деветия ден’ и десетЈна ‘сбор от 
десет хектара’ имат и субстанциално (предметно) значение, с което се 
отнасят и към съществителните имена.

Умалителни форми. Умалителните числителни имена, 
регистрирани в терновския говор, съвпадат с книжовните: иднЈчко, 
дв�чки, трЈчки.

Членуване на числителните броéни. Числителните бройни 
в говора също имат определени форми. Те се образуват по същия 
начин както в кижовния език, т.е. с окончанията -та и -те.

а) С окончание -та се членуват имената, чиято основна форма 
завършва на -а: иднˆта украЈнка, иднЈчката, двˆта пріста и т.н. 
С окончанието -та се членуват и мъжколичните форми: двˆмата, 
трЈмата, деветЈмата, трЈмката [ТрЈмата брˆт’а, гˆто дуд�йа 
з�йа педис�т гектˆр’а на трЈмата.].

б) С окончание -те се формират членуваните форми на
всички останали числителни бройни: дв�те мунч�та, трЈте ж�ни, 
четирт� кЈшета и т.н., както и субстантивираните умалителни 
дв�чките, трЈчките.

в) С дублетните морфеми -йа и -йо, които се прибавят към 
разширената основа, образуват членувани форми числителни, 
определящи съществителни имена от мъжки род: идЈнийа (адЈнийа, 
идЈн’а) // идЈнийо ден; на читЈристийа ден; идЈнийа кон; идЈн’а син 
са углˆви; идЈнийо вол; идЈнио мъш.

д) С окончание -то се членува умалителното числително иднЈчко, 
когато определя същесвителни имена от среден род: иднЈчкото [Ний 
сне тІка иднЈчкото с�ло с білгаре.]. 

Числителни редни

При чисителните редни имена също основната особеност е 
използването на руски форми и най-вече на числителното п�рви 
/п�рва, п�рво/, което почти напълно е изместило пірви. Другите 
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числителни редни се използват успоредно, напр.: фтҐри /фтҐра, 
фтҐро/ // фторҐй /фтарˆйа, фторҐйе/, тр�ти /тр�та, тр�то/ // 
тр�тий и т.н. 

При числителните редни по-голяма степен на употреба имат 
определителните форми. Членуването при числителните редни 
се осъществява по подобие на прилагателните и съществителните, а 
именно:

а) Чрез двата модела – с окончанията -/и/йа (иа) и -ийî (иî) 
при формите за мъжки род: п�рвийа кˆман, фтҐрийа мъш, прівийо 
ден, фтҐрийо брат, тр�тио ден. Би могло обаче да се каже, че 
формите на -ийа се предпочитат [До четфірти клас на білгарски 
йезЈк са учЈх, а па с�тн’а – п’�тийа, ш�стийа, уже тІка бЈше 
знˆчит, с�дем клˆса съд�. # ÈдЈниа ид� като тЈ. # ИдЈнийо са 
върнˆл.].

б) Чрез окончанието -та при формите за женски род: п�рвата 
му женˆ, п�рвата бразнˆ, тр�тта (тр�т:а) гудЈна, четф�ртата 
(четф�рт:а) Ілица, фтҐрата женˆ, п’ˆтата // п’ˆт:а Ілица, 
шестˆта гудЈна, седмˆта, див’ˆтта, дис’ˆтта Ілица, адЈнацата 
гудЈна, трЈцат фтҐрата, сҐрак с�дмата [Пък П�рвата Ілица, 
т’а как рас връвЈ ИнгІлу рекˆта, а тІка по-насам са разлЈва т’а 
– ИнгІлу и връвЈ П�рвата Ілица, с�тн’а ФтҐрата, с�тн’а Тр�т:а. 
Па йегˆ тай, д�ту такіу, глˆвнийа път, д�ту афтҐбусите върв�ти 
т’а Тр�т:а, па тІка йегˆ повірнеш нанасˆм кіди грҐбито; и къди 
грҐбито връвЈ Четф�рт:а Ілица. Па с�тн’а П’ˆт:а, па с�тн’а унˆ йе, 
р’ˆдом Øестˆта, па та Седмˆта, па унˆ Восмˆта – ду жел�знийа 
път. Па уж� на Сив�рна връв�ше Дев’ˆт:а, Дес’ˆт:а, а па АдЈнацата 
на Мˆлка СЈверна бЈше. А па Двенˆцата на ВостҐчна, Двенˆцата и 
Тринˆцата бЈше на ВостҐчна.]. 

в) Чрез окончанието -тî при формите за среден род: п�рвото 
дріво, фтҐрото кҐдло, тр�тото пакал�ние и т.н. 

Сложните числителни, т.е. словосъчетанията, означаващи 
години представляват съкратени хибридни формации, образувани по 
три модела: 

а) от руските числителни, означаващи десетиците и членуваните 
по български образец числителни, изразяващи единиците, напр.: 
двˆцат фтҐрата-тр�тата, трЈцат седмˆта, триц васмˆта, 
сҐрак п�рвата, с�мдис’ат шестˆта;

б) от българското числително за десетиците и членувано руско 
числително за единиците, което също е членувано по законите на 
българската граматика: девидис� вҐсмата, шийс� п’ˆтата гҐдин, 
двˆйс див’ˆтата и т.н. или 
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в) като се използва изцяло руския модел: Т’а б’�ше пострҐена 
тґсеча восемсҐт девенҐста седмҐм гадІ.

При датите също се употребява предимно руския модел: 
шестҐва мˆйа, двˆцат восмҐва ˆвгуста, шеснˆцатава йанвар’ˆ и т.н. 
Сравнително рядко се срещат българските модели от типа двˆйс/е/ 
Ґсми ˆвгус и то само при по-възрастните хора.

МЕСТОИМЕНИЯ

По общите си граматични особености – наличие на граматичните 
категории “род”, “число”, “падеж” и “определеност ~ неопределеност” 
– местоименната система в говора на Терновка естествено се включва 
в рамките на общобългарската местоименна система [Барболова, 
2001]. Формите, значенията и функциите на отделните видове 
местоимения до голяма степен съответстват на книжовните. Отликите 
се дължат най-вече на многобройните фонетични варианти. Такава 
поливариантност при местоименията се среща рядко в диалектите в 
страната, но за говорите в Украйна, това е нещо обичайно. Облиците 
на някои местоимения, не са регистрирани или се срещат спорадично 
в метрополията. 

Лични местоимения

Както в книжовния език и другите диалекти, в зависимост от 
граматичната категория “число”, личните местоимения се разделят 
на две групи – форми за единствено и форми за множествено число. 
Формите за 3 л., ед. ч. се диференцират по род. Всички лични 
местоимения имат форми за именителен, винителен и дателен падеж, 
които са два вида – пълни и кратки (вж.: Таблица №1). 

1. Личните местоимения за единствено число
Както е видно от таблицата, за 1 лице именителен падеж в 

говора има две форми – йас и йа9�, които функционират успоредно: 
Йас дІмам:… # Йас сам вид�. # Йас ке го прҐчета. # Йас гу знам; 
бˆба гу ч�те и ми гу раскˆзува. # Йас ги дҐих. # Йа са главЈ… # Бу йа 
сам винувˆт. # Йа бизгрˆмотна сам. Въпреки, че двете форми са в 
конкурентна употреба, се забелязва тенденция към утвърждава-
не на варианта йас. 

Пълната форма за винителен и дателен падеж м�не (на м�не) 
има различни фонетични варианти: м’�не, м’�н’е, м’�нг, мен: М�не 
94 Успоредното използването на тези две форми се среща в тракийските говори.
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ма з�йа бˆба и дддо. # Той с м�не са учЈ. # Тва сЈчкото б�ше до м�не. 
# М’�не ма хапˆ, ма уˆпа змЈйа. # ДІмай кҐн’о за м’�н’е. # И застˆна 
при м’�н’е. # Ти сегдˆ си прҐтиф м’�нг. # Åгˆ у м�нд ндма. # КҐлата 
сидЈ р’ˆдом с мен. # Фатˆ длі:га, у мен б’�ше, дліга. # Той на м�не 
обˆди, бу имˆло схҐтка. # На м’�не т’Ґт’а ми дІма… # М’�нд ндма 
нЈкуй път да ми дҐде ф главˆта. # Той ми дˆде на м’�н’е пудˆрък 
шдл. # ТурЈ на м’�не лдп. Тези варианти се използват успоредно 
и се срещат в речта на всички информатори. Закономерност при 
използването на една или друга форма не е забелязана. 

Кратката винителна форма в микросистемата е ма: И те такˆ 
станˆле и ма гl�дат. # Йас б’ˆгам, той ма догун’ˆва.# Ко ма кІдиш? 
# Ма вардЈйа до утринˆта. Ма буліт учЈте. # Д’ˆдо ма вЈка. # Ма 
а срам. # Кумˆта ма прибІлва, егˆ като ма извЈждат ут дҐма, 
като уж� ма дЈгне,… Книжовният вариант ме се среща спорадично: 
Б�а ме испрˆтили да пˆса то табІн. 

Кратка дателна форма ми е основна: Той ми дун�се на дрІгио 
ден анциклоп’�диа. # … мҐйа друк ми р�ка: … # той ми дІма. # Ми 
кр�сна: “Йˆла!” # Куга той прЈкаска ке ми обˆди? # Ми натҐчи 
нҐжовете. # Такˆ ми са пей! Но поради характерният за говора 
преглас на и в е или а, тази форма има и варианти ме и ма: ме 
мічно # ме т�шко # Ма а страх. # ДІже ма а т�шко. Тези варианти 

Таблица №1

Лице и 
род Пълни форми Кратки форми

Единствено число

Им. п. Вин. п. Дат. п. Вин. п. Дат. п.

1 л. йас, йа м�не, м’�не /м’�н’е 
м’�нг, мен/

на м�не, /м’�не 
м’енд, м’�н’е/ ма, ме ми, ме, 

ма, м

2 л. ти т�бе /т�бг, теб’ˆ/ на т�бе та, те ти

3 л., м.р. той, то н�го /н’�го/ на н�го го /гу/, га му

ж.р. т’а
ке

н�йзи /н�йзе, 
н�зи, н�зе/ на н�йзи йа /а/, й, 

га
£

ср.р. то н�го /н’�го/ на н�го го /гу/ му

Мноæествено число

1 л. нЈйа /нЈйг, 
нЈйе, ний/ нас на нас не, на, ни ни, на

2 л. вЈйе /вЈйа, вий/ вас на вас ва ви

3 л. те, тЈйа /тЈйе, 
тЈйг, тий/ тех на тех ги им, ги
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имат сравнително слаба употреба. Вариантът м също се среща рядко 
и то само пред формата за 3 л. ед. ч., сег. вр. на спомагателния глагол 
съм: Брат му м˛д чЈчо, женˆ му м˛д стрЈнка. 

Именителната форма за 2 лице единствено число в говора 
съвпада с книжовната – ти: Òи не си мислЈ, … # Ти ут д�ка си? # Ти 
непрˆвил’но раскˆзваш. # А ну, раскˆзвай ти! # Òи ко р�ка? # Ти одЈ 
ли н�ска на пазˆро? 

Съвпада със СБКЕ и пълната форма за винителен т�бе, която 
в съчетание с предлог на се използва и за дателен падеж. В тази 
микросистема обаче тя има фонетичен вариант т�бг – вероятно 
контаминация от тебе и руската форма теб’ˆ, която също се използва 
в говора: Прет т�бе на учЈте. # Той за т�бе пҐ-стар. # У т�бг ндма 
ли касетофҐн? # Там у теб’ˆ напЈсано. # Гу здˆва на т�бе. # Той на 
т�бе обˆди ли? # На т�бе ко ти р�ка. 

Кратката винителна форма е та: ЗмЈй да та ухˆпи за изЈку 
куту рич�ш ндшту за сфатЈти. # Кък� та дІмат? # Тва бес та 
крІти, бесҐ ги крІти дІмат. Книжовната форма те също се използва, 
но сравнително по-рядко: Ке те завез�м до ндйде. # Ке те вЈдим ти 
ко ке прˆиш тук.

Кратката дателна форма ти също е идентична с книжовната: 
Той ти думˆ. # Дай бˆба, да ти обˆда. # Ти купЈх віlна. # Тий ке ти 
зЈмат кріпата. # Ке ти закл�кне ф гірлуто. # ВҐт, дˆват кҐлко 
не ти хватˆва да пос�йеш или ни ти хватˆва да ид�ш, връвЈш там 
си получˆваш. 

Именителните форми за 3 лице ед. ч. за трите рода почти 
напълно съответстват на книжовните: За мъжки род тîй: Òîй си умЈл 
ръцдте,… # Той по татˆрски крдска:… # тîй ми раскˆзваше # Той 
ги пˆсеше. # Той с�га к’е се йˆви. # Д’ˆдо П’�тър, тîй б�ше плҐтник. 
Макар и рядко, за мъжки род се използва и личното местоимение тî 
напр.: Плъх – тî ф стипҐ ид� зріно. 

За среден род обаче се употребява само тî: Гу пуст�л’аш 
Ізърното), тî прусійне, с�тне гу утв’ˆйат… # То са варЈ. # …и тî 
(тестото) са палІчи залатЈсто. # То нЈско местҐто. 

За женски род – т’а: Ò’а тҐже а білгарка. # Ò’а б�ше мла дЈца. 
# Ò’а ни са ликІваше. # Ò’а ни пЈйе. # Те дІмат, чи т’а (дъгата) си 
дубˆва вудˆ ут мур�то. Спорадично се среща и формата îна: Татко Ј 
са углˆвил; дув�л дру`га. А па îнˆ си Јма сфҐйа дҐчка.

Само еднократно е регистрирана формата ке (особено характерна 
за кримските говори): …знаЈш ке там стуЈ и пlˆче. 

Падежните форми също са идентични с книжовните. Пълните 
винителни и дателни форми за мъжки и среден род съвпадат по 
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форма: н�гî (н’�гî): ПатамІ што н�гî там го н�ма. # Са договˆрива 
с н�гî. # Îрата ф ч�ркwата Ґдеа с н�гî (с дюлбена). # Сидіт цˆла 
нош при н’�гî. # Йа си гу изгл�дах н�гî. // на н�гî: На н�гî мˆма 
тр�баше н�што да дˆде. # РЈза на н�гî дˆде. # На н�гî плˆштайа.

Еднакви за мъжки и среден род са и кратките винителни и дателни 
форми. За винителен падеж формата е гî с фонетичен вариант гу: И 
застˆна при м�не и го пЈтам: “…”. # д’ˆдо го назавˆваше # Къд� йас го 
турЈх? # ЖенЈте гу л’Ібат. # Да гу прикрˆчуваш # Бˆба го тка.# Ай 
гу на Ілицата. # А с�тне гî (тестото) разд�л’ам на пҐрции. # Кръштˆва 
дит�то, го кіпе… # Го мЈйат, гу нар�дат … # … гу збЈраме и гу 
нҐсиме … # н’ˆма гу йˆренцето. # Блаз’ˆ Ј на тˆзи мˆйка с тва ч�до, 
д�то го хЈтро учЈла. # Като Імре некрістено, го напріскайа сас 
сфит�на вудˆ. # … гу кръштˆвайа да не Імре некрістено. 

Макар и сравнително рядко, кратката винителна форма на 
третолично местоимение за мъжки род се замества от формата 
га: Сф�кар ми га з�а. # Г�рги га думˆа. Понякога те се използват 
успоредно, напр.: …и такˆ, такˆ гу би, гу сфалЈ га на зем’ˆта, гу 
пубЈ стрˆшно. Спорадично се среща и употребата на дателна форма 
му вместо винителната, напр.: Кˆжды му б�ше страх.

Общобългарската кратка дателна форма му за мъжки и среден 
род е валидна и в говора на Терновка: и му налдле вудˆ # Мˆйка 
му му обˆдела. # Па на утринˆта да му бˆцне ръкˆта. # му бˆцка 
крісто # Къту изл’ˆва (вола) му вЈкаш “сˆбе” и гу бЈйш да са вірне. 
# Йас н�ма да му прҐста. # …йас му вразІвам на ракˆта кріпа. # 
знˆчит му са пЈйе, тр’ˆба да му занис�ш. # Му упл�те źурˆпки. # 
Бˆбата му рдже піпо, му връзІва піпо на дет�то, го кіпе…

В няколко случая е регистрирана употреба на кратката форма 
гу вместо му, напр.: А па като дҐйде, гу мазˆт лиц�то с ч�рно. (освен 
ако гу се отнася за лицето).

Пълната винително-дателна форма на местоимението за 3 л., 
ед. ч., женски род представлява една от съществените особености на 
местоименната система в говора на Терновка. Тя е формирана от 
основата ней + суфикс -зи: н�йзи (н�йзе, н�зи, н�зе)9�. Ут н�йзи се 
удел’ˆват. # КакҐ за н�йзи дІмайте. # Т’а рабутЈ у н�йзи, … # У 
н�йзи има пˆмет. # Изливат вудˆ прет н�йзи. # Ни б’�ше углˆвен 
95 Формата нейзи е регистрирана в Узункьоприйско; нези – в Каваклии, Лозенградско; 
Чанакча, Чаталджанско; Елховско-Грудовско и Ихтиманско; незе, нейзе – наколко 
пункта в Одринско и Лозенградско. Тези две форми обаче са по-широко разпространени 
в Македония/ (н�йзе – района на Западноскопско, Кумановско, Битолско, Прилепско, 
Крушевско, Охридско, Велешко и Дебърско, а незе – в Прилепско и Скопско/, където 
в различни селища се редуват с фонетичния вариант нейsе. Пак в ЗБ – на изток от 
Алексинац (Моравския пограничен говор) е регистриран и варианта н’ойзе [Бояджиев, 
1991: 74; Антонова-Василева, 1999: 445; БДА ОТ, ВЧ /архивни карти/ и Арх. БДР].
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за н�йзи. # Îрата не са занимˆвайа с н�йзе. # Н�ма на н�йзе рˆвна. 
# Да фл�зе ф н�йзе. # Фал’Іват ут н�йзе фъртІхо и гу гуріт на 
прічка,…# И йас вріва при н�йзе. # И той а зав�зал и н�йзе. # 
СЈчките сидˆт вакрІк н�зи (софрата). # Па те се от н�зи требовˆли 
пари. # Па н�зи а утр�пайа. # А за н�зи тҐже п�че фҐдула… # И 
тІка фl�ва вълкҐ и Ј дІма на н�зи: “…”# И йас връвЈм при н�зе. # 
/на н�йзи/: На н�йзи да аргатІва. # На н�йзи нЈшто не р�ка. # На 
н�йзи зем’ˆ не дˆде тˆте. # На н�йзи й 
помˆгайа. # И тІка фlдва вълкҐ и й дІма на н�зи: “…”.

Кратката винителна форма за женски род е йа, но често успоредно 
с нея се използва и фонетичния вариант а: Йа з� и йа майнˆ. # Па йа 
уж� йа пръскˆ. # Кріпата йа връзІват на крісто. # Ділго а гунЈл 
и йа фанˆл. # Кък� а дІмат? А дІмат Гˆл’а. # КЈсъла лˆна, з�лка, 
са рдже куч�ну и йа склˆват ф кˆца, а сичˆт на с�чката. # А па 
той а гl�да. # Решˆвайа там зако та схотка а збЈрат. Сравнително 
рядко се срещат случай, при които винителната форма е йе или й: Не 
йе знˆм сЈчката пдсна # А па т’а така й нар�кли. 

В микросистемата е позната и кратката форма га, но тя се 
среща спорадично: Кулˆк пичіт и га тІрат тˆа прічка. # Îт тва 
Јзворче зЈма водˆ да га пЈйе.

При сливане на частицата за бъдеще време и кратката 
винителна форма се получава контаминираната форма кг: Нг, йас 
чˆнта кг зˆбрава.

Кратката дателна форма за женски род не се различава от 
книжовната – Ј: Па йа Ј дІмам: “…” # А па мˆма (свекървата) ми 
дˆде д�цкий килЈм да Ј уртІвам, да Ј дІмам “мˆмо” и да Ј уртІвам 
да не міlчам. # КакҐ да Ј дадіт?

2. Личните местоимения за мноæествено число
Именителната форма за 1 лице е нЈйа. Но тя има и равностойни 

фонетични варианти – нЈйг, нЈйе, ний: # НЈйа сни на прагІлка. # 
НЈйа а тҐчиме. # Н� а навЈваме нЈйа. # НЈйд дал�ко се заблудЈйуме. 
# НЈйг са мҐлийме на ГҐспот,… # нЈйе са з�йме # НЈйе сЈчките 
носЈйме царвІли. # Ч�три с�стри сне нЈйе. # к’�то 
ний си гу знˆйме. # С н�го ний ке са поругˆйм. 

Макар и спорадично, в говора се използва и побългарената 
руска формата мий: Мйи зЈмахме от гҐраду.

Пълната форма за винителен и детелен падеж е нас: Сичко 
а прҐтиф нˆс. # И у нас брˆдва и у вас брˆдва. # Иде къде нас. # 
ДойдҐйа у нас. # Åгˆ у нас Јма бˆлка и лЈнийа. # СЈчко а прҐтиф 
нас. # Пъ на нас бЈйницата, пъ на пазˆра мˆслото. # Два гегтˆр’а 
и на нас бЈйа дˆли. 
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Кратката винителна форма има три равностоини варианта – не 
// на // ни: Ке не вЈкат на сфˆтба. # На зЈмаа на нЈвата. # и вравЈ 
ни извЈжда уд кішти. От тях най-често се използва на. 

Три са разновидностите и на кратката дателна форма, но 
тук определено може да се твърди, че ни е основната, защото на и 
съкратеният вариант н се срещат сравнително по-рядко: Ни разбЈйа 
цъклҐто. # И тЈйа дуждˆйа ни з�йа крˆвите, ни з�йа барˆшките, 
сЈчко ни з�йа. # Двˆмата Ґдим и ги канІваме, кҐто той да ни 
кумІва, и на сфˆдбата той ни кумІва. # Бˆбо, не на дˆде да ид�м. 
Съкратеният вариант н се открива само пред формата за 3 л. ед.ч. 
сег. вр. на спомагателния глагол “съм”, която в говора е йе: Дˆвай, 
ке завед�ме Мˆра, та н� не нІжна. # Той не роднЈна. Всъщност тук 
двете форми се сливат – ни йе > н¡е. 

Именителната форма за 2 лице също има няколко равностойни 
варианта – вЈйа, вЈйг, вийе, вий: КҐлко све вЈйа? # ВЈйа сви 
бръзˆли. # ВЈйа пуливˆйте. # ВЈйа Јскате да ид�те. # Мˆмо, ВЈйг 
ко ма гl�дате! # ВЈйе не све дустҐйни! # ВЈйе трдба да испрˆтите 
рудЈтелите. # ВЈйе прЈкаска обад�те. # Вий н’ˆма да пЈйти, да? # 
Вий ви са спи. Понякога тези варианти се използват успоредно: ВЈйе 
гурЈте и кіштата гури, па вЈйа спЈте. 

Пълната винителна и дателна форма съвпада с книжовната – 
вас: Ама йас н� за вас, за с�бе си. # И у нас брˆдва и у вас брˆдва. # У 
вас телевЈзора рабҐти. # Давˆйте, йас ки ви налЈвам на вас. # На 
вас ко да тІрам? # Той на вас ке пҐкаже. # Мˆмо, ми Вий, на Âˆс! 
– Ас йˆдах. /Уважителната форма е задължителна/.

Кратката винителна форма е ва [тр�ва да ва зˆведа # Мˆма 
и тˆте ва вЈкат на сфˆдба да дҐйдете. # Да не ва ліжем. # К’� ва 
дІмат? # Ке ва бЈйат.], а дателната съответнства на книжовната – ви 
[Ке ви пҐкажа, д�ка ке са йе зҐлато. # Йас ке ви зˆведа. # Йас ке ви 
Ґбада. # НалЈ ви расказувˆ? # Йас самˆ сЈчката ни мҐйа да ви а 
рˆскажа.].

Книжовната форма те за 3 лице се използва, но сравнително 
рядко. Присъщо на говора е показателното местоимение тЈйа, което 
всъщност съвпада с третоличното местоимение за мн. ч. и се използва 
успоредно с фонетичните си варианти тЈйе, тЈйг, тий: И те такˆ 
станˆле и ма гл’�дат. # Те гу прˆвейа такˆ. # Те и сигˆ дІждат. # Те 
утЈдуа да са винчІват ф черква. # Те дҐма ортІваа. # ТЈйа прˆвийа 
грінци. # С мˆйките си връвіт, бу тийа сІчат мл’ˆко. # ТЈйа ма 
гl�дат. # И тЈйа дІждайа. # ТЈйе уж� коджˆ Ґдат и тЈйе же вот, 
вот, вот, по плˆно требˆше да го нˆйдат тва зҐлато # Ма тЈйг 
у нас и нЈйе шестЈма и тЈйг двˆмата, та деветЈма. # Тий самЈ 
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бигˆа. # Нив�стата с другˆрките Ґди кал�сва, па тий а ч�рпат. # 
И тий там си Јмайа тҐже башчЈ. # Тий бЈйа б�дни, тий немˆйа 
нЈшто.

Понякога се оказва трудно дори от контекста да се разбере дали 
формите тЈйа (тЈйе, тЈйг, тий)96 означават личното местоимение 
“те” или показателното местоимение “тези” (и обратното), напр.: На 
башчЈте саддйа бур’ˆк, лˆна, сЈни, патлаźдн, крˆстовици, тва се 
таківи Ґвошчи. А па Ґште тˆте расказІваши, гріци дІждайа тІка. 
Там зад селҐто бˆлка, тЈйе знˆчит дІждат веснˆта и сˆд’ат те 
‘тези’ башчЈ и там Ґрата цанІват, тЈйе тІка си Јмат и земл’ˆнци, 
цанІват стҐрош, той там стҐружа жув�й, па тЈйа Ґвошчите 
вирˆшчуват и прудˆват. Ги прудадіт, парЈти си збиріт и уез-
жˆват. А па раскˆзувайа, знˆчит дъш куту валЈ, а тЈйа зЈмат 
брˆдви, вЈли, фірлет, са сірдат, бо дъш валЈ, ке мой дрІгите Ґра да 
Јма урожˆй, па тий сфҐйа н’ˆма да мҐгат да продадіт. 

Пълната винително-дателна форма е тех с фонетичен вариант 
тгх и рядко т’ах: Той ут тех зЈма да конкˆва. # НЈшто от т�х 
не з�. # ТІка бЈше білгарска сфˆтба, па у тех б’�ше рІска сфатба. 
# Тва сЈчко с� се перестˆви перет т�х там. # …да пЈтат тˆтко 
Ј, бЈва ли да проведіт у тдх джок. # и бес тгх н�ма нЈкво глав�не. 
# Йас сас тдх уже шітам. # А, тЈйа таківи, знˆйеш, ортІват за 
тгх. # Тдх ги майнˆйа сЈчките. # На т�х не пукˆза. # Да, на тех, 
на купˆл’никите са дава. # Йас сЈчко на тгх зан�со.

Кратките падежни форми се покриват с книжовните, т.е. ги 
за винителен падеж [Съд� йас ги йам и кҐтката. # КукҐшките ги 
йедіт. # Йˆсла – д�то ги рˆнат.# А па то ги пЈта: “…”# Бу йас 
плҐхо ги упрˆх, не хІбаво ги упрˆх.] и им за косвения падеж [Йас им 
дˆдоh харҐши парЈ. # СЈчките Јскат да им дˆде хот двд лдшнички. 
# Èм напрˆви квот си замечˆние. # Èм з�а кон�те. # Па с�тне им 
ги з�йа и устˆнайа без нЈшто.].

Понякога им се замества с формата за винителен падеж ги: 
Мˆйката ги засЈпува, па тˆткото ги слугІва. Но тези случаи са 
редки. 

3. Особености при употребана на личните местоимения. 
Преди всичко прави впечатление използването на именителни форми 
вместо винителни и дателни: 

а) В микросистемата дългите винително-дателни форми могат 
да се заместват с именителните, напр.: А па т’а ‘нея’ такˆ й нар�кли 
“ПҐпувата зем’ˆ.” # ИдЈниа ид� като ти ‘тебе’. # Гр�чка б�ше 
96 Формите на личните местоимения за мн. ч. нийа, вийа, тийа и ний, вий, тий са 
характерни за западните говори. Съкратените форми са регистрирани и в някои 
тракийски говори – Лозенградско, Бунархисарско и Узункьоприйско. 
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дефицЈт, урЈс и т¥ ‘него’ го н�маше сфабҐдно ф онд гҐдене. # Тий ‘на 
тях’ машЈни им дІмайа. 

Това явление е редовно при конструкциите от дълги и кратки 
лични местоимения, където дългите винителни форми се заместват с 
именителни, а кратките се запазват: Йас ма булЈ главˆта. (вм. мене 
ме боли) # Йас ма немˆ. # Йас ми са спи. (вместо на мен ми се…) # 
Йас ми а бисҐлно. # Йас ми тр�ва ДЈмо да ми помˆга. # Йас ми са 
ид�. # Бу йас ми са стрІва. # И йас ма вҐзийа с машЈна. # Йас нЈкой 
не ми р�ка. # И йас ми бЈше неудҐбно. # Ти ти са спЈ. # Òи ти са 
ид�. # Òîй гу Јмам, йас мҐга да гу пҐкажа, прˆвда. # Той му са спЈ. 
# Òîй му са ид�. # Па тîй му стрˆх там да рич�. # Òîй му трісат 
м’ˆсто сҐрок дн�й. # То клˆденец, тî гî Јма и сегˆ. # А па тîй ‘него’ у 
м�не уж� гу н�ма. # МанЈнката ч�рква т’а фс’у жЈзн рабҐти, т’а ни 
йа закривˆйа. # Ò’а главˆта ˆ булЈ. # НЈйа ни са спЈ. # НЈйа ни са 
ид�. # ВЈйа ви са спЈ. # ÂЈйа ви са ид�. # Йас дойдҐ, ма вЈйа ви немˆ. 
# ТЈйа им са спЈ. # ÒЈйа им са ид�. # ТЈйа ги мразЈ. Този модел е 
характерен за редица български диалекти в границите на страната и се 
използва най-вече в изрази за изразяване на някакво желание.

Изолирани са случаите като: Пъ тîй му стрˆх там да гу рич�., 
при които пълната винителна форма се заменя с именителна, а 
кратката с дателна форма.

б) В съчетание с глагола Јмам и отрицателната му форма 
н�ма именителните форми на личните местоимения се заместват 
с конструкции, образувани от предлога у и винителната форма на 
личните местоимения: у м�не, у т�бе и т.н., напр.: КІн’а у нас Јма. У 
мен’ˆ и съга Јма… # У н�гî двама сЈна /Јма/, а па у н�зи две дҐчки. 
# А па тîй ‘него’ у м�не уж� гу н�ма. ‘А пък аз вече го нямам’. # Åгˆ 
у нас Јма двд бІлки.

в) Срещат се спорадични случаи, при които винителните форми 
заместват дателните, напр.: Мдне нЈшто не ми тр�ба. # На утринˆта 
гу мЈйат учЈте.

г) В говора се откриват и изолирани случаи, при които форми на 
лични местоимения се използват и вместо притежателни, напр.: НЈйа, 
ами нЈйа не са схҐжда разгавҐр у вас, панимˆвам вˆша изик, ама 
трҐшенка Јма нав�рно у нас збрікано. # Стойˆне, л’Ібе, Стойˆне, / 
йˆла да вЈдиш какҐ МарЈйка напрˆви – / т�бе дет�то закҐlи…

Възвратни местоимения

В говора са познати както кратките, така и пълните форми 
на възвратните местоимения. Наред с книжовните варианти тук се 
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използват и някои диалектни фонетични варианти (Вж.: Таблица 
№ 2). 

Таблица № 2

Пълни форми Кратки форми

Възвр.- 
лични 

местоим.
с�бе си с�бсе са, си (с), се

Възвратни 
притежа-
местоим.

телни

Неопределени форми

м. р. ж. р. ср. р. мн. ч.

сфой сфҐйа
сфҐйе
сфҐйу

сфои си

Определени форми

сфҐйа сфҐйта сфҐйто сфҐйте –
сфҐйа си сфҐйта си сфҐйто си сфҐйте си –

По граматическото значение и функция на възвратните 
местоимения говорът на Терновка се свързва със съвременния 
книжовен български език. 

1. Възвратни лични местоимения. Както кратките, така и 
пълните форми са общи за трите рода и множествено число.

а) Кратките форми са: са и си. 
1) Възвратното местоимение са съответства на книжовното се: 

До Зел�ната нед�л’а утЈде са бІхна и са удˆви. #… или ндшто са 
зЈмам да тҐча. # Той са качЈл на тавˆно да вˆрде. # Не бЈва да са 
кіпеш. # Т�нко са тҐчи. # Искам да са кіпам. 

Книжовният вариант се се използва сравнително рядко: Ми с ко 
йас ке се Ґблеча? # На лЈчен прˆзник се збЈрайа, Јграйа тˆм, пдйа, 
се бҐрийа на мигдˆну., а вариантът с редуцирано е, т.е. си, се среща 
спорадично, напр.: Той там ке си мЈйе три дни. 

Това местоимение в говора има по-голяма фреквентност, от-
колкото в книжовния език. То формира и неприсъщи за книжовния 
език възвратни глаголни форми за 3 л., като напр.: са търгІва, са 
поч�ках, са замрізнах [Ама т’а віл’ната уже са изгур�ла.] 

2) Възвратното местоимение си се покрива с книжовния си 
съответник. Но в говора има и съкратен вариант с: … кішти си 
напрˆвийа # да си налде. # Си напрˆих клҐпот. # Ма тий си с�йа, си 
урˆйа, си Јмайа зем’ˆ. # С�да с¡пучЈвам. 

Освен това, местоимението си също понякога се замества от 
формата са. Така двете местоимения се изравняват: Са л�гнала да 
спи. # Са мий лЈцето…, са истрЈва, са над’ˆва гимнаст’Ґрката. 
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б) Пълната форма с�бе винаги се използва в съчетание с 
кратката форма си. Тя е безлична: Ами йас н� за вас, за с�бе си. # 
Са бЈиа по меж¡с�бе си. # Го мдсим къде с�бе си. # А па т’а, д�то ги 
з� сас с�бе си, сІите кЈтки. Изключение от правилото правят само 
няколко случая, при които се явява фонетичния вариант с�бсе: И 
кˆжды, кҐйто дІжда и си дунˆса с�бсе густЈнце. 

Това местоимение понякога се използва и вместо пълните 
винителни форми на личните местоимения: Па с�тне тий си а 
испЈйа (ракийата) у себе си ‘у тях’. 

2. Възвратни притеæателни местоимения. Те също имат 
пълни и кратки форми:

а) Кратката форма си на възвратнто притежателно местоимение 
не се променя: И ний ж’ув’�йме уд�лно ут бˆба си. # А па мˆма, т’а 
при брат си жув�еше и йас при мˆма. # Той си умЈл ръцдте,… и си 
извˆдел тˆа баклˆшечка … си закрІтил баклˆшечката, си завЈл 
турбЈчкътъ и рекіл: “Съгˆ тръсдте!”.

б) Пълната форма сфîй има варианти за женски и среден род: 
Кˆждый Јмаше сфîй амбˆр. # Т�е копˆйа за сф¥й счот. # Той са 
пустҐи там сф¥йа кішта. # НЈкуй път чІздото сф¥йе ни стˆва. 
Формата за среден род обаче има и вариант с аломорф -î (-у): КтҐ йе 
сф¥йî и гу ништ�ш. # …гачЈ сф¥йу? 

Тези местоимения могат да се използват и заедно с кратката 
форма си: СЈчко за сф¥и си парЈ.

Всяко от пълните възвратни притежателни местоимения има 
определителни форми, които се образуват по подобие на притежа-
телните местоимения: Ваф сф¥йа амбˆр. # С�ки извЈжда сф¥йта 
крˆва. # сф¥тî д�те # Ф сф¥йте ріцг. # сф¥йте ддца // сф¥йте 
прудˆде. # И на дрІгийа ден обˆждайа на сф¥йте друз’ˆ. # У мумˆта 
си збЈрат сф¥йте млˆдите. # Ñф¥йте помˆгайа, рҐдичи помˆгайа. 
# Кˆжен хаз’ˆин си ср�шташе сф¥йти крˆви. 

Тези форми често формират конструкции с кратката форма си: 
Си фпр�гнеш кон’у сф¥йа си, като Јскаш да си нал�йеш ф бҐчката 
и д˛Јдеш на сф¥йта си нЈва, … # И той зЈма сф¥йта си малад’Ґш 
и връвът, зЈмат от бІлката кріпата. # Йас си напЈсах сф¥етî 
си. # МомЈчето ф сф¥йта си в�чар дІма на сф¥йте си падрІшки 
и са гатҐвийа на дрІгийа ден,… # … ги передˆват на сф¥йте си 
рҐтственики, на сф¥йте си д’ˆца. # И …ги передˆват на сф¥йте 
си рҐтственики. # Като н� ф састойˆние да плˆшта, самЈ ги пас�ше 
сфҐйте си /овце, крави/, сфҐйа си скҐт.

Регистриран е случай, при който вместо сфоето си се използва 
нечленуваната форма за множествено число сфҐи си: Излˆгаа сф¥и 
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си намер�ние. Всъщност тази форма се употребява понякога и изобщо 
вместо членувата форма за множествено число сфойте си. 

Притеæателни местоимения

Притежателните местоимения в говора не се различават по 
своите граматични характеристики от тези в СБКЕ. Тук те също имат 
пълни и кратки форми, подчиняват се на категориите “род”, “число” и 
“определеност”, и не притежават падежни форми. 

Освен по някои фонетични изменения, системата на 
притежателните местоимения в говора се отличава от книжовната по 
формите на местоимението, означаващо притежател от женски род 
– н�йзин, н�йзина, н�йзино, н�йзини и съответните определителни 
форми, които са образувани от винително-дателната форма на 
личното местоимение за 3 л. ед. ч., ж. р. 

Друга отличителна черта е наличието на дублетни аломорфи 
при местоименията от 1 и 2 лице, единствено число, означаващи 
притежаван предмет от среден род (-е // -о) и при определителните 
форми на местоименията за притежаван предмет от мъжки род (-йа // 
-йо). Тези особености придават специфичен облик на говора.

1. Пълни форми. 
Пълните форми на притежателни местоимения са определени 

и неопределени – както и в книжовния език, но се различават по своя 
облик (Вж.: Таблица № 3 и Таблица № 4). 

1) Нечленувани форми
Местоименията, означаващи един притеæател за 1 лице 

единствено и мноæествено число, напълно се покриват с 
книжовните: Той йе мой син. # Ну, и д’ˆдо мой сЈlно искˆ. # Мîй 
брˆт стˆршийа, той б�ше сирˆк. # Знˆчит тва м¥йа зем’ˆ. Тва 
м¥йа зем’ˆ бЈше. # Па той са женЈ за м¥йа двуйІродна сестрˆ. # Па 
мˆма м¥йа, сфекірвата,… # Тва сЈчкото а м¥йе. # То м¥йе мумч�. 
# СЈчките те кнЈги са м¥и. # КҐнете м¥и б�йа.

Местоименията за 2 лице единствено и мноæествено число 
се различават от книжовните по обеззвучаването на в > ф: тфîй 
другˆрин # Той армˆн йе тф¥й, па той а мой. # Тфа тф¥й чул’ˆк. 
# Тва тф¥йа рˆбота. # бˆба тф¥йа # тф¥йа сестрˆ # Тва тф¥йе 
мдсто, па тва – мҐйе. # Ни йе нЈ тф¥йе, ни мҐйе. # тф¥и руднЈни 
# тф¥и си делˆ. # тф¥и лопˆти.

Местоимението за притежаване на много предмети често 
се произнася с краесловно й вместо и и по този начин звуково се 
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изравнява с местоимението за притежател от мъжки род, напр.: Тфа 
тф¥й ли са гҐсти?

При 3 лице, единствено и мноæествено число, привличат 
вниманието местоименията, означаващи притежател от женски род, 
които тук се формират от основа нейзи и имат следния вид: н�йзин 
(н�зин, н�зен), н�йзина (н�зина), н�йзинî, н�йзини (н�зине)97: 
Тва н�йзин брат. # Н�зин д’ˆдо бил. # …па тва н�зин син. #… и 
излдга рҐтсвеник какіфсто н�зен, незнˆм какіф, … # Тва йе 
н�йзина пдсна. # н�зина дҐчка # Тва уж� като прЈдано н�йзинî 
и прҐстен’а. # Тва н�йзинî желˆнийе билҐ. # н�йзини синов’ˆ # 
Н�зине три сЈна остˆнайа тІка.

Останалите местоимения от тази парадигма се различават от 
книжовните само по фонетичните си изменения: н�гîф пастІх # Той 
н�гîф син б�ше. # н�гîф парцˆл # н�гîф акіл. 

Местоимението за притежател от среден род – н�гîвî има и 
следните фонетични варианти: н�гувî, н’�гувî: Тва н�гîвî кІче 
б’�ше. # Н�гîвî сЈчко. // н�гувî сЈчко # Тва н’�гувî д�ло. # Н�гîвî 
тракалҐ. 

Формите за притежател от мъжки род и притежаван предмет от 
женски род [Тва н�гîва зем’ˆ б�ше.] и за много притежавани предмети 
97 Някои от тези форми се откриват само в Македония – н�йзин /Охридско, Прилепско, 
Велешко и Леринско/ // н�зин /Прилеп/; н�йзина /Велес, Охрид, Струга, Кукуш, 
Битолско/ // н�зина /Петричко/; н�йзино /Охрид/ // н�зино /Велешко, Прилеп/; н�йзини 
/Велес/. В значение на възвратното местоимение ‘свой’ формата н�зин се употребява в 
Ихтиманско. Пак в Македония се откриват и варианти с s: н�йsин, н�йsина, н�йsино, 
н�йsини /Охрид, Струга, Прилеп и Галичник/ [Вж.: Арх. БДР].

Таблица № 3

Лице 
и род

Един притеæател

на един предмет на много предмети

мъжки род женски род среден род трите рода

1 л. мой мҐйа мҐйе // мҐйо мои

2 л. тфой тфҐйа тфҐйе // тфҐйо тфои // тфой

3 л., м.р . н�гоф н�гова н�гово н�гови

ж.р. н�йзин (н�зин)// 
н�ин

н�йзина н�йзино н�йзини

ср.р. н�гоф н�гова н�гово н�гови

Много притеæатели

1 л. наш нˆша нˆше // нˆшо нˆши

2 л. ваш вˆша вˆше // вˆшо вˆши

3 л. т’ˆйен т’ˆйна 
(т�йна)

тдйно (т’ˆйно, 
т�йно)

т’ˆйни 
(тдйни, т�йни)
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[Тва н�гîви б�йа. Н�гîви книги, др�и. # Н�гîви рˆботи.] в говора не 
се променят. 

Местоименията, които означават много притеæатели както 
на един, така и на много предмети, за 1 и 2 лице напълно се покриват 
с книжовните, т.е. наш, наша, наше // нашî, наши; ваш, ваша, 
ваше // вашî, ваши: Той наш друк. # Айгˆ … твˆ бЈше наш РайҐный 
тернҐфский. # КукурЈгу, нˆша Мˆра си Јде. # Нˆша МарЈк’а млҐго 
хІбава. # На нˆша мˆма гласҐ друк. # Тва нˆша зем’ˆ б�ше. # И 
сЈчко разд�л’ано на нˆше и вˆше. # Н�ма нˆше, н�ма вˆше. # Тва 
не нˆшî пЈле. # Давˆй же: и т’а са нˆши, и т’а са нˆши. # Такˆ 
прупˆднаа двд с�ла нˆши. # Д�ка а ваш Иван? # вˆш тˆтко; # ваш 
дом # Та кукҐшка вˆша. # Тва вˆша ле шт�рка? # вˆша мˆйка # 
Тва вˆше, па тва нˆше. # Åгˆ за тˆа бразнˆ, то кг вˆшî. # Ай т� 
гҐни (?) ке са нˆши, а те ке са вˆши. 

Основна особеност на формите за 3 лице мноæествено число 
е наличието на няколко варианта, които се дължат на прехода на х 
в й и различните рефлекси на стб. э гласна: тдйен (т�йен): # Тва 
тдйен син? # тдйен сус�т # тдйен армˆн # тдйна шт�рка… # 
ДойдҐа с тдйна бˆница густЈ:нце там, кҐто тр�ва. # Тва тдйна 
рˆбота. # Тва тдйнî м�сто бдше. # Хат’ˆ тва тдйнî врат�не… 
# тдйно мікане # тдйнî Ґбшчество. # тдйно хаз’ˆйство # Хат’ˆ 
тва т’ˆйнî, ну кˆзват: “налок не плаштˆйте.” # Ò�йни рˆботе. 
# …знай за білгари ндкой т�йни прЈкаски и пдсни, ма не ортІва. 
# д’ˆца т�йни (тдйни ддца) # ХІбави тдйни армˆни білгарски. # 
тдйни кішти.

Местоименията за 1 и 2 лице, изразяващи притежание на 
предмет от среден род – м¥йе, тф¥йе, нˆше, вˆше, представени 
по-горе, имат и дублетни форми с аломорф -о: м¥йî, респективно 
тф¥йî, нˆшî, вˆшî, т.е. тук са запазени и старите варианти (на -о), 
които са в конкурентна употреба с по-новите (на -е): Тва кІче а м¥йî. # 
Тва като сЈнур – тІка а тф¥йî, а тІка а м¥йî. # Тфа йе тф¥йî. # 
Съд� тва йе тф¥йî. # тф¥йî греблҐ # тф¥йî вЈно. # тф¥йî дет� # 
Тва вˆшî, па тва нˆшî. # До мугЈлата тва натˆтка Пересˆд’уфка, 
а па насам йе нˆшу. # Âˆшî ле тва дит�? Въпреки равностойната 
конкуренция, все пак се забелязва се известно предпочитание към 
формите на -е. 

2. Членувани форми
Както е видно от таблицата, определените форми на 

показателните местоимения повтарят фонетичните особености на 
неопределените. Членуването на притежателните местоимения става 
както при прилагателните, а именно чрез прибавяне на окончанията 



~ 124 ~

Българският говор в Николаевската Терновка (Украйна)

за род и число: -йа или -йо – за мъжки род, -та – за женски род, -то 
– за среден род и -те – за множествено число, към основните форми. 
Подобно на прилагателните и тук в някои случаи морфологичните 
основи се разширяват с и.

Всъщност особеност на говора представляват само членуваните 
форми за притежаван предмет от мъжки род. Те се формират по два 
начина: а) с окончанието -йо и б) с окончание -йа. Определено може 
да се твърди, че вариантите с аломорф -йа, имат по-широка употреба. 
Формите за 1 лице eдинствено число за притежател от: 

а) мъжки род: м¥йа // м¥йî [М¥йа д’ˆдо б’�ше сЈlно нач�тен. # 
м¥йа друк ми р�ка… # М¥йа тˆтко немˆ нЈшто. # … мҐйта бІлка 
– на м¥йа брат женˆта му… # м¥йа чул’ˆк ‘съпруг’ и На м¥йа 
мъш брат му, тва ми йг драгЈнко. # Двˆйсе д�на, като м¥йа чул’ˆк 
… # …на м¥йа керв�т. # ф м¥йа двор # м¥йî сън. # М¥йî пип�р 
Ібаф. # м¥йî зет.]; 

б) женски род: м¥йта [от м¥йта стірна # Йас раскˆзвам 
м¥йта си жЈзн, кък� ний прожив�йме. # То м¥йта п�сна. # Зˆведи 
и м¥йта Мˆра натˆтъка,… # ДапІстим, тий фл’ˆгат ф м¥йта 
зем’ˆ, ф мҐйа двор. # Йас Ґра и наҐрвам насˆм и насˆм, па вітри ф 
м¥йта таківу се получˆва лошчЈна ф м¥йта зем’ˆ.]; 

Таблица № 4

Лице и 
род на 

притеæа-
теля

Един притеæател

на един предмет на много предмети

мъжки род женски род среден род трите рода

1 л. мҐйа мҐйта мҐйто мҐйте

2 л. тфҐйа, тфҐйо тфҐйта тфҐйто тфҐйте

3 л., м.р . н�говийа, 
н�говийо, н�гова н�говата н�говото н�говите

ж.р. н�йзинийо, 
н�йзинийа,

н�йзината 
(н�зината) // 

н�йната

н�йзиното 
(н�зиното) н�йзините

ср.р. н�говийа, 
н�говийо н�говата н�говото н�говите, н�говете 

н�гуйте

Много притеæатели

на един предмет на много предмети

1 л. нˆшийа, 
нˆшийо нˆшта нˆшто нˆште

2 л. вˆшийа, вˆшйо, 
вˆша вˆшта вˆшто вˆште

3 л. т’ˆйниу т’ˆйната т’ˆйното т�йните
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в) среден род: м¥йтî [м¥йтî с�ло # Да Јда и пу аб�т, …, уж� 
м¥йтî м�сто го Јма. # Тва мҐйто вр�ме, мҐйто пакал�ние.# Ф 
м¥йтî врдме йас Јмах кавал�р во�ни. # М¥йтî дддо там му бЈйа 
башчЈте. # Тай са углˆви за м¥йтî дддо.]; 

г) За означаване на много притежатели на много еднородни 
предмети: м¥йте [М¥йте другˆре у м�не дҐма. # Ти м’ˆсаш на 
м¥йте д’ˆца. # … дойдҐйа сас гҐтфено да догавˆриват сас м¥йте 
радЈтели когˆ ке йе сфˆдбата # ДІждаа у м¥йте рҐтственики и 
зЈма сЈчките м¥йте рҐтственики. # ТҐ край са зас�ли на м¥йте 
очЈ.].

Формите за 2 лице единствено число за притежател от: 
а) мъжки род: тф¥йа // тф¥йî [Òф¥йа армˆн по-голдм. # 

тф¥йа мъш # Тва н� йе тф¥йî гҐлос. Òф¥йа арман зарˆсна. # 
Òф¥йа сат расцъфт�. # Òф¥йа клˆденец Јма пҐвече водˆ.]; 

б) женски род: тф¥йта [прис тф¥йта глˆва # с тф¥йта 
устˆ # Ами тф¥йта бˆба рҐдната? Òф¥йта бˆба а КҐчава, ТудҐра, 
а па мҐйта бˆба а ДІмова. # А тІка а таблЈчката тф¥йта, па 
тІка тф¥йта, тф¥йта ... # А па като се кҐнче водˆта там на 
тф¥йта нЈва, то дҐйдеш на Гр�блото. # Òф¥йта крˆва млҐго 
мл�ко дˆва.]; 

в) среден род: тф¥йтî [Òф¥йтî прас� изл’ˆга от сайˆта, от 
кл�тката. # ТфҐйто кІче млҐго иде. # тф¥йтî момч� # тф¥йтî 
с�ло]. 

г) Членуваната форма за много притежатели на много пред-
мети е: тф¥йте [Òф¥йте гҐсти си отЈдайа? # Тва на тф¥йте 
др�и. # …тЈ Јскаш кҐто на тф¥йте (близки умрели) тҐже да 
предадіт. # ФърлЈх леп на тф¥йте кІчета.].

Диференцираните според рода на притежателя форми за 3 лице 
единствено число са:

1) За притежател от мъжки и среден род и притежаван предмет 
от:

а) мъжки род: н�гîвийа (н�гîвиа) // н�гîвийî [И той сас 
н�гîвийа си дрІк йа вҐзет къди дҐма, ф н�гîвийа дом # Н�гîвийа 
армˆн нˆй-гул�м. # н�говийа клˆденец # н�говийа телефҐн # н�гîвиа 
пип�р # н�гîвиа ордх # ф н�гîвийî двор. # Н�гîвийî син при�ха, ама 
не застˆна ‘завари’ бˆба си.]; 

б) женски род: н�гîвата (н�гувата) [У н�гîвата мˆйка имˆ 
разбҐй. # За н�гîвата бЈтийност искҐпали клˆденец. # Тва знˆчит, 
тва н�гîвата душЈчка там, на тҐо умр’ˆл. # Нˆште крˆви фл�гайа 
ф н�гîвата зем’ˆ. # Ут н�гîвата (страна) – н�гîвата малад’Ґш. # 
н�гувата могЈла # Ке слІшате н�гîвата оратˆ.];
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в) среден род: н�гîвîтî [Тва н�гîвîтî м�сто. # н�гîвîтî 
момч�# н�гîвîтî кІче];

г) за много предмети на един притежател: н�гîвите (н�гîвете, 
н�гуйти): Са збЈрат тЈйа н�гîвите родЈтели и н�зинте родители 
връвът у н�зи, у бІлката. # И н�гîвите Ґра са приблЈчат дҐма. 
# Н�гîвите др�и са скасˆйа. # Н�гîвете другˆре дҐма, па мҐйте 
другˆре у м’�не дҐма. # …па н�гîвете синов’ˆ Ґрат, сдйат там. # На 
ИнгІлу, там н�гуйти башчЈ бЈли.].

2)  За притежател от женски род и притежаван предмет от:
а) мъжки род: н�йзинийа // н�йзинийî (н�зинийî, н�зинийу)9� 

[…н�йзинийа двуйурҐднийа брат Ф�дос, той тІка жув’ˆ… # А па 
н�йзинийа тˆтко не дˆва. # Н�йзинийа брайт тІка жувд с�тн’а. 
# н�зинийа сф�кар # н�зинийа зет # Д�ка йе н�йзинийî брат. # 
н�зинийî кавал�р # Па той л’убҐвник н�зинийî са углˆви за иднˆ 
женˆ и женˆта му умр�. # н�зинийî пазˆр, # н�зинийу син, баштˆ 
# н�зинийу мъш]; 

б) женски род: н�йзината (н�зината, нЈзината) 
[н�йзината шт�рка # Той зЈма н�зината внІчка, бˆбината Мˆра. 
# н�зината дҐчка. # н�зината бˆба # МҐйа бˆба, б�ше, нЈзината 
сестрˆ ф Бълγˆрийа жив�, н�зината рҐдна.].

Местоимението н�йната също се използва, но изключително 
рядко: ТЈйа гlедˆйа н�йната зем’ˆ. 

в) среден род: н�йзинîтî [… па бІлката ке занимˆва 
н�йзинîтî м’�сто, да шіта. # Па на дҐчката, н�зинîтî дет� са 
учи в Ад�са.]; 

г) много предмети: н�зинте [Се збЈрат тийа н�говите 
родЈтели и н�зинте родЈтели връвіт у н�зи, у бІлката, … # Па 
с�тн’а н�зинте гҐсти се престрˆйуват цЈгани там с’ˆкакви. # 
Н�зините с�стри б�йа ф манастЈра.]. Книжовната форма н�й-
ните също е позната в говора, но се използва спорадично: Ку са 
саглˆсни н�йните родЈтели, знˆчит ки испЈйат магарЈча, а ку ни 
са саглˆсни, си Јдат с магарЈча къди дҐма.

3) Формите за много притежатели на един предмет от: 
а) мъжки род: нˆшийа // нˆшийî: [А нˆшийа бˆт’ушка ни 

му са нрˆви да накрЈва стол од�л’но. # Åга нˆшийа зет там са 
пустрҐи. # Ми йас ни ги бройе кҐлко са череднЈки ф с�ло; йас си 
знˆм нˆшийа. # Нˆшийа син рабҐте ф калхҐза. # Не мҐй да бЈва 
нˆшийî рот да го затіпкат. # нˆшийî дом # Претседˆтело на 
нˆшийî калхҐс.]; 

98 Тези форми също не са регистрирани на друго място в езиковедската литература, 
което говори за тяхната архаичност.
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б) женски род: нˆшта [М’ˆза на нˆшта л’�л’а ФросЈна. # 
Йас дˆже пҐмнам нˆшта т’Ґлка там.’’ # …нˆшта в�ра, нˆшта 
релЈгийа … # ТІка на нˆшата Ілица прˆвеа три астанҐфки. # … 
пҐсле нˆшта жизн т�шката… # нˆшта бˆлка.];

в) среден род: нˆштî [На нˆштî киш�. # Нˆштî с�ло – от 
Николˆйеф до поварҐта ф Пересˆл’уфка, тва б�ше ТернҐфско. # 
Нˆштî т�ло а земл’ˆ, песҐк.]; 

г) и за много предмети на много притежатели: нˆште (нˆшти) 
[нˆште завҐде # Па тЈйа са сбрˆйа, нˆште, уж� рІски там, т’ˆа 
гул’ˆмите …# И нˆште, Ґпа, и ги запр�а крˆвите. # Тва Ґште 
нˆште бˆбе, д’ˆдови. # ВрҐде нˆште мумЈчета ли, нˆште ж�ни, 
з�йа да дІмат… # Нˆште не дˆвайа кіштата на źок. # Нийе бЈхме 
чˆсники и нˆште крˆви фл’ˆгайа ф н�говата зем’ˆ. # нˆште бҐлгари 
# Той Јма винˆ перет нˆште бˆби. # нˆште ж�нд # Нˆште д�ца 
уж� гул�ми. # нˆшти прˆзници. # С’ˆдат, ма срˆзу врҐде нˆшти 
мумЈчета ли, нˆшти ж�ни з�йа да дІмат…].

Формите за 2 лице мноæествено число са: 
а) за мъжки род: вˆшийа // вˆшийî (вˆшйî, вˆшиî) [Рˆнше 

Јмаше абЈчаи таківи шо прикˆзуват: “Нˆшта мумˆ, вˆшийа 
ирг�н” – там млҐго и йас уже дˆжи ги забрˆвих. # Âˆшийа арман йе 
по-голдм за нˆшийа. # Âˆшйî син ØІрата, д�ка йе сіга? # вˆшйî 
тˆтко # Па той ут вˆшийî флот. # вˆшийî хаз’ˆин # 
вˆшйî пит�л # Ма разбҐйо нд като вˆшиî и т.н.]. 

б) за женски род: вˆшта [Âˆшта кішта дҐже простҐрна. # 
Тва ле вˆшта шт�рка? # вˆшта мˆйка # вˆшта зем’ˆ# вˆшта 
бІлка # вˆшта шкҐла];

в) за среден род: вˆштî [Âˆштî дет� Ґди ли ф д�цкЈйа сад? # 
вˆштî мдсто # вˆштî кІче]; 

г) за множествено число: вˆште [РадЈтелите са глˆват – 
вˆште и нЈйа. # вˆште радЈтели # вˆште пдсни # вˆште с�ла].

Членуваните форми за 3 лице, означаващи много притежатели 
на един или много предмети от:

а) мъжки род: т�йнийа, (тдйнийа // т�йниî, т’ˆйниу): 
Ò�йнийа сЈн слІжи ф ˆрмийата. # Ò�йнийа рҐт гул�м. # Ò�йнийа 
сЈн са у`чи ф Ад�са. # тдйнийа дир�ктор. # тдйнийа път # тдйнйо 
армˆн # т’ˆйниу син и т.н. 

б) женски род: т’ˆйната (тдйната) [т’ˆйната мˆйка # 
Зем�та т’ˆйната бЈше натˆтка. Нˆшта бЈше до ИнгІла, а 
тдйната от ИнгІла натˆтка б�ше. # тдйната крˆва];

в) среден род: т’ˆйнîтî (тдйнîтî, т�йнîтî) [т’ˆйнîтî 
тил� # тдйнîтî с�ло # Ò�йнîтî мумЈче са углˆви.];
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г) за множествено число: т�йните (тдйните) [… че т�йните 
другˆре дойдҐйа у нас. # Ò�йните (сватбари) дҐма, па нˆште тІка. 
# Тдйните малад’ош у т�х, нˆшийа малад’Ґш у нас. # И тˆткото 
зЈма да ги распЈтава, чиЈ са тЈйа, ко прˆйат тдйните, кък� йе 
сегˆ зимҐске, … ].

2. Кратки форми. Кратките форми на претежателните 
местоимения в говора съвпадат с кратките дателни форми на личните 
местоимения, т.е. те не се отличават от книжовните си съответници:

Таблица № 5

Ед. ч. Мн. ч.
1 л. ми ни
2 л. ти ви

3 л., м.р. му им
 ж.р. £
 ср.р. му

Не се откриват отличия и в тяхната семантика: Тва синҐ ми. 
# Ни ми са закрЈйени учЈте. # Мˆйка ми умре. # МажҐ ми йе 
украЈнец. # Тва ми а калЈна. # тˆтко ти и мˆйка ти. # Като го 
з� мˆйка му, …# На главенЈко мˆйка му и тˆтко му. # Го удˆри 
брˆта му сас тЈква по гарбҐ. # З�ли и му испЈли баклˆшачката. 
# СЈчката му грут с мидали. # КапІстин фамЈлийата му билˆ. # 
ВІйчо Ј рабҐтеше учЈтел. # Мˆйка Ј ч�теше. # на бІлката мˆйка й 
и тˆтко й. # С�луто ни білгарско, кіштите ни под идЈн прой�кт 
напрˆйени. # Та те (кумовете) ни са фтҐри родЈтели на мҐйте ддца. 
# Па земл’ˆнката ни бЈше пілна с ичум�н. # Тˆтку ви дҐма лг? # 
СинҐ им фч�ра си отЈде. # Тий им са фтҐри родЈтели на мҐйте 
ддца. # Тий, дапІстим, татко им там управл’ˆва, а па синов�те 
сдйат, вършдйат.

3. Употреба на притеæателните местоимения. Прави 
впечатление, че кратките форми на притежателните местоимения 
за 1 и 2 л., мн. ч. се използват изключително рядко. Вместо тях се 
предпочитат пълните форми. Понякога се открива смесване на 
определителните и неопределителните форми. Освен това някои от тях 
имат много честа употреба, а други са регистрирани само еднократно 
или двукратно. Като цяло членуваните форми се изпол-
зват по-често. 

Неопределените притежателни местоимения в говора са с 
обогатени функции: понякога те изпълняват ролята на членуваните 
форми, напр.: Йас знˆм, бу тˆте м¥й са учЈ на білгарски. # ЙІрата 
– брат мой, стˆршийа и мˆма стойˆйа. # …млҐго егˆ стойˆйа там 
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и м¥йа стрЈна, и л’�л’а, и йас, и мҐйта бІлка… # … егˆ на бˆба 
м¥йа на тˆте мˆйка му. # … мîйˆ мˆма ега умр� и т’а се дІжда… # 
А па бІlката ке дІма на брˆт н�гîф драгЈнко. # Îт н�гîва стірна, 
н�говата малад’Ґш у н�го дома. # Тва наш ИлЈа и Мˆн’а са дигнˆйа 
и отЈдайа. # У мˆма, като бдше, нˆша, имˆ млҐго. # Нˆште бˆби, 
ну бˆбушки нˆши дІмайа… Същевременно, се откриват случаи, 
при които се използва членуваната форма вместо нечленуваната, 
напр.: Да ч�там – тва пірвата л’убоф м¥йта. При тези размени 
обикновено местоимението е след съществителното, което определя.

Явно под влияние на руски, определените притежателни 
местоимения се заменят с конструкции, формирани от предлог у и 
дългите винителни форми на личните местоимения, а съществителното 
се членува: У м’�нд не рˆботи теливЈзора. ‘Моят телевизор не 
работи’. # У тдх ‘тяхната’ оратˆта йе дрІга. # Îт н�гова стірна, 
н�говата малад’Ґш у н�гî ‘в неговия’ дома. # А па у П’�т’а мˆйка му 
молдовˆнка. # НЈйа, ама нЈйа не са схҐжда разгавҐр у вас, панимˆвам 
вˆша изЈк, ама трҐшенка Јма наверно у нас збрікано.

В значение на притежателно местоимение за притежател и 
притежаван предмет от мъжки род се използва и местоимението 
н�гîва: Н�гîва син станˆ гул’ˆм начˆл’ник ф РасЈа. 

Еднократно е регистрирана и формата вˆша със значение 
‘вашия’: НЈйа, ами нЈйа, не са схҐжда разгавҐр у вас, панимˆвам 
вˆша изЈк, ама трҐшенка Јма нав�рно у нас збрікано. 

От контекста става ясно, че в израза Тва т�йната господЈна. 
местоимението и съществителното се отнасят за мъж, т.е. те са с 
морфологична характеристика за мъжки род. Възможно е тези форми 
да се приемат като падежни остатъци, но те биха могли да имат и 
други обяснения.

Показателни местоимения

Показателните местоимения в този говор са наследници на стб. 
тъ и онъ. Континуанти на стб. сь не са регистрирани в Терновка. 

Парадигмата на показателните местоимения е дадена в Таблица 
№ 6.

При някои от показателните местоимения също се наблюдава 
голямо разнообразие на вариантни форми, които са еднозначни и 
взаимозаменяеми, без това да е свързано с някаква закономерност. 

Според това, какво се посочва, показателните местоимения се 
класифицират на три основни групи:
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1. За лица и предмети. Показателните местоимения от тази 
група се подразделят на още две групи в зависимост от разстоянието 
по място или време, на което се намира посочвания предмет:

а) За предмети и лица на близко разстояние се използват 
различни местоимения в зависимост от рода и броя на посочваните 
предмети:

1) За мъжки род, ед. ч. най-често се използва местоимението 
т¥а: Йас не го пҐмна т¥а д’ˆдо мҐйа. # на т¥а Миˆл # На т¥а д’ˆдо 
КостадЈн му умЈра женˆта. # Дн�ска у тҐа, Ітре у Ґн’а. Успоредно с 
него се употребява и формата т¥î: А па т�е, бˆчо, то Танˆс и Ґште 
т¥а ГрЈша … Ò¥î дъш ке ми испҐрти сЈчко. # Тва знˆчит, тва 
н�говата душЈчка там, на т¥î умр’ˆл. # А с�га йе т¥î смет ке го 
зб�рам и ке го фірлам на кокҐшките. Личното местоимение тîй 
също се използва като показателно: ВнІк на тîй дддо. # Като кˆрате 
по тîй път, пр’ˆмо пу тîй Кировогрˆтскийа 
път и срˆзу кургˆн.

2) За женски род ед. ч. наред с тˆйа се използват и съкратените 
форми тˆа, та и тай, като последната е регистрирана в единични 

Таблица № 6

За лица и предмети 
на близки 

разстояния

Мъжки род Женски род Среден род Множествено число

тҐа (тҐо, 
той)

тˆйа (та, 
тˆа, тай), 
тˆзи (тас)

товˆ (тувˆ, 
тва), туй, 

тай

тЈйа (тЈйе, тЈйг, 
тЈйе, тий), т�йа 

(тей, тее, те, 
т’ˆа, т’ˆ, тг)

то –

За лица и предмети 
на далечни 
разстояния

Ґн’а
онˆйа 

(унˆйа, унˆ,
унˆа), унˆс

оновˆ (онувˆ, 
онвˆ, унувˆ, 

унвˆ)

он�йа (унЈа, он’ˆйа, 
он’ˆ, ун’а, онд)

За неопределени 
предмети

– – таківо
(такіу)

–

За признаци такіф, 
(такҐф)

такˆва, 
(таківа, 
ткˆва) // 
ткˆйа

такҐва
(такҐво, 
таківо, 
такіу, 
такҐ) // 

такіуту

такЈва, (ткЈва, 
такЈви, таківи, 

таківе)

Умалителни

За количество

– таківичка таківичко такЈвички, 
такЈвичка

тҐлко
(за трите

// тҐлкова 
рода и

// тҐлкос
множествено число) +

такіф таківа таківо таківе
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случаи: …а па т’а ж са ламˆй тˆйа бІлка. # Йегˆ като тˆйа 
скам�йка. # И ф тˆа пˆника той прай такˆ…# Òˆа гудЈна бЈши 
дъждовЈта. # тˆа слІчка # и си извˆдел тˆа баклˆшечка # Ут тˆа 
стірна да тІраш. # И дˆже параhҐде пливˆйа пу тˆа рекˆ. # изл’ˆл 
тˆа вудˆ # тˆа Ілица # Òа гудЈна упшт� плҐха. # та жинˆ # Душіл 
да вЈди та рˆбота. # Åднˆ гҐга, двд гҐги, с тай гҐга ч�три. (в детска 
броеница). # Òай си зарҐби. # Тай гудЈна са рҐди, па дугудЈна не са 
рҐди. # Па йегˆ тай Ілица, д�то такіу, глˆвнийа път. Спорадично 
се използват и местоимението тˆзи и съкратената й форма тас: 
Блаз’ˆ Ј на тˆзи мˆйка с тва ч�до,... (в една нар. песен) # ф тˆзи 
кішта # тас ниддл’а. 

3) За среден род, ед. ч., показателните местоимения са тîвˆ 
(тувˆ), тва, тай: ВръвЈ ду тîвˆ. # А тîвˆ егˆ д�то връзІват,… # 
Òувˆ вр’ˆме уж� не пҐмна. # И тувˆ да гу раздав’ˆш. # Са умҐрува тувˆ 
мумЈче. # тва зҐлато # Òва ткˆйа лиг�нда мҐйа д’ˆдо ми расказвˆ. 
# …тка за рац�т’е на вразІват двˆмата и за тва платҐчек, то 
дръжЈ платҐченц’ето напр’ˆде… # Ут та стірна піто, на тва 
с�ло зем’ˆта. # Тай пакал�нийе, вий знˆйте, трЈцат седмҐй, сҐрак 
седмҐй гот, немҐй тва пакл�ние утЈде ф пенсиҐнный вҐзраст…

Само в една народна песен е регистрирана и формата туй: … 
от туй пІсто офчˆрче.

Местоимението тî се е генаризирало и се използва за трите 
рода, но най-често замества показателните местоимения за мъжки и 
среден род: То кладенец, тî го Јма и сега. # И йа сас т¥ килЈм…. # 
А па т¥ са пустрҐи р’ˆдом. # на т¥ ден # ф тî квадрˆт # То мҐйта 
п�сна. # КакҐ тî? # И вҐт тІрките са з�ли заровˆли там врҐде тî 
зҐлото.

4) За посочване на много предмети, разположени на близко 
разстояние се използват цяла редица от фонетични варианти на 
местоимението тЈйа (тЈйе, тЈйг, тий // т�йа, тдйа, тей, т�е, 
те, тг // т’ˆа, т’ˆ) ‘тези’: И тЈйа ги з�а двˆмата. # тЈйа налегˆйа # 
ТЈйа дв�те д�то го кіпат. # Жув’ˆйа тІка и си напрˆвийа тІка, тˆм 
тЈйа кішта си напрˆвийа и башчЈте тий дръж’айа. # Тий фч�ра 
дойдҐйа. # тий кустˆрники # ТЈйе убірнали брегҐ и не мож�йа да го 
нˆйдат. # тЈйе знˆчит, рҐват д’ен… # И тЈйг устанˆа сирˆце. # 
т�йа той испрˆти # …т�йа трЈте прічки ги уп�кайа… # И имˆше 
егˆ тдйа егˆ ар�шки, … # И тей, ф тва с�ло, ега до Дървˆрофка … # 
Ò�е с�днале да аб�дат; а па т� – бˆчо, то Танˆс и Ґште тҐа ГрЈша,… 
# …насЈпайми те лдшнице, з�йме водˆ и си отЈдойме. # Тва на те 
Ґра, д�то дˆват сф�жо зріно. # И тва тг штҐфове там раскрЈват, 
ки пЈйат…# сас т’ˆа вулҐве # т’ˆа д�ца # На т’а Ґра, д�то дават 
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бес парЈ. # на т’а стілби # И т’а са нˆши, и т’а са нˆши. # И т’а, и 
т’а. Макар и изключително рядко към това многообразие се обогатява 
и от местоимението тес: …тес коЈто мˆма испрˆти, т�йа сад� и 
останˆйа.

Както вече се каза при личните местоимения, в много случаи 
е трудно да се каже какво точно е значението на вариантите тЈйа, 
тЈйе, т�йа. Дори от контекста не винаги става ясно дали в конкретния 
случай това е показателно или лично местоимение за 3 л. мн. ч. 

б) Местоименията за посочване на обекти на далечно разстояние 
в говора са: 

1) За мъжки род ед. ч. е регистрирано само местоимението ¥н’а: 
¥н’а чулдк # … ¥н’а ирг�н като узнˆй, той же с н�йзе ндма да дружЈ. 
# … ¥н’а по-б�ден… # Той дˆва колˆк, ¥н’а там – мˆсло, сланЈна. # 
ТҐа дІма такˆ, па ¥н’а – такˆ. # ут ¥н’а кладенец # Дн�ска у тҐа, 
Ітре у ¥н’а. 

2) За женски род, ед. ч. се използва местоимението îнˆйа 
заедно с фонетичните и съкратени варианти унˆйа // унˆ, унˆа: 
Îт îнˆйа стірна немˆйа. # на унˆйа стірна # … йе утсˆм б’�ше, 
унˆйа висҐката здˆнийа. # Унˆа жинˆ а вид�х. # Ут унˆа стірна 
КалЈнуфка. # Тва от унˆ: гудЈна. # Ф унˆ гудЈна, ну, ф унˆ вуйнˆ. 
# Тˆа дун�ла тва, унˆ дун�ла тва. # Т’а КапІстина бˆлка, па унˆ 
Зˆйкова бˆлка. Вариантното местоимение унˆс е регистрирано 
еднократно в израза Унˆс каквˆто б�ше красЈва! 

3) Местоимението за среден род, ед. ч. îнîвˆ също функционира 
в говора под различни фонетични облици – îнувˆ, унувˆ, îнвˆ, унвˆ: 
И îнîвˆ монч� б�ше. # ф îнîвˆ врдме # Плˆштайа фаф îнувˆ врдме 
– двˆцат восмˆйата,… # Тва мужˆл, унувˆ мужˆл! # от унувˆ зріно 
# Унувˆ дит� утЈде натˆтъка. # унувˆ гу н�ма # …унувˆ (зърно) 
гу здˆват. # Ф îнвˆ вр�ме немˆ нЈшто. # А унвˆ зат кішти йе 
армˆн. # ЙаловнЈк се назавˆваше унвˆ стˆдо. # За с�бе си устˆв’аа 
там кҐлкуто устˆв’аа, а па унвˆ гу вҐзийа на пазˆру. 

4) Местоимението за множествено число е îн�йа (унЈа, îн’ˆйа, 
онд, îн’ˆ, ун’ˆ, ун�): А па îн�йа се занимˆвайа с хлеборҐтсво. # Па 
унЈа дІмат: “ГҐрка йе!” # А па îн’ˆйа са занимˆваа с рибалҐфство. 
# Гр�чка б�ше дефицЈт, урЈс и тҐ го н�маше сфабҐдно ф онд гҐдене. 
# …и îн’ˆ, на îн’ˆ агарҐде. # îн’ˆ Ґра # Йа на îн’ˆ д�ца расказвˆх. # 
А па ун’ˆ си отЈдаа. # А па ун� нҐсейа на С�рбинова (воденица).

б) За неопределени предмети. Когато се избягва да се 
посочи конкретно за какво става дума, тъй като това в момента не 
е от значение, а се говори за нещо по принцип, вместо товˆ // тва 
се използва показателното местоимение за признаци за среден род, 
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а именно таківî (такіу): Са слІчи ндшто там: пожˆр, таківî, 
таківî, срˆзу збЈрат схҐдка. # Знˆчит дІмат на ч�рковата такъу 
и такіу знˆчит, бЈва да пудрінками да збир�м схҐдка. # ДІмат 
дув�зли у магазЈно такіу, такіу и нЈйа тръчЈм да зем�м.

в) Показателни местоимения за признаци. Формирани са от 
основа так – и също се диференцират по род и число. Отличават се от 
книжовните форми по някои форманти, които обикновено се дължат 
на исторически фонетични промени или заимстване от руски:

1) За мъжки род, ед. ч. – такіф (так¥ф): А па с�тнека Јма 
такіф предм�т: … # Да го дад�ш на такіф чул’ˆк, д�то той са 
нуждˆе. # Като не слІша, ке стˆне такіф. # Той такіф скіп 
‘скъперник’! # Òакіф сън ми са санІва. # Йас Ґште Јмам шдл 
такіф. # КумҐ сидЈ, вˆ:жен так¥ф, за сталҐм,… # …нимˆ так¥ф 
чул’ˆк да ни са загл�дне на то килЈм.

2) За женски род, ед. ч. – такˆва (таківа, ткˆва) и рус. 
такˆйа (с варианти ткˆйа, такˆйе): …на т’ул’, такˆва вґбита 
б’�ше,… # Уж� карзЈна такˆва пригҐтфена и чувˆлото. # Òакˆва 
судбˆта ми са склˆди. # Фатˆ … на т’ул, такˆва выбита б�ше. # 
… ега такˆва йе нЈсичка и крІгла. # Т’а мҐйта бˆба таківа бЈше. 
# ВръвЈ еднˆ таківа женˆ, д�то ддца млҐго Јма. # Имаше панЈчка 
таківа, ега желдзна. # Тва егˆ ткˆва п’�сна. # Òакˆйа войнˆ б’ˆа 
дЈгнале. # Так шчо такˆйе истҐриа бдше. # Тва ткˆйа лиг�нда 
мҐйа д’ˆдо ми расказвˆ.

3) За среден род, ед. ч. – так¥ва (таківî, таківу, такіу, 
так¥вî, так¥) и рус. так¥йе: Òак¥ва изл’ˆваше, д�то ми тр’ˆба. 
# … ама ни б’�ше йа так¥ва йе! # Па там же так¥ва же нимˆ. # 
Òак¥ва уҐпако дет�. # Тва то там так¥ва хаз’ˆйство имˆ. # ндшто 
так¥ва. # Имаше у нас таківî ндшто. # Òаківî имˆ тҐже. # 
Тва таківî й� д�ло. # …дріву ега таківу дліго, дліго. # Врдмгто 
так¥вî бдше. # То как� йе то так¥вî! # И йас не пҐмна такіу. # 
ØІтат, шІтат, ой, такіу прˆвийа, безобрˆзно такіу прˆвийа, 
ки са напЈйат. # …знˆйте като прҐштур так¥ вґбито, # Ни мой 
да бЈва так¥йе. (по аналогия на руското ВҐт так¥йе д�ло., израз, 
който се употребява в говора.).

За разлика от другите показателни местоимения, това има 
и членувана форма. В говора тя има два облика – таківуту и 
такіуту, които се използват успоредно с нечленуваните варианти: … 
и то т’а кр�мни р�жат таківуту и зернҐто се исЈпува. # Крˆвите 
ф иднˆ чередˆ, такіуту ф дрІга чередˆ – барˆшките, Ґфците.

4) За множествено число – такЈва (такЈви, таківи, таківе, 
так�ва, ткЈва и рус. такЈе): И такˆ тЈйе рˆнше таківи сфˆдби 
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правЈли. # Има такЈва дне. # ÒакЈва кҐни, кобЈли. # …стакˆне 
такЈва, р’Імки. # Бивˆва такЈва слІчаи. # Имаше такЈви. # 
А таківи слІчаи. # таківи разгавҐри # Îдийа рˆнше с таківи 
фартІхи. # …на стҐл’ченца таківи. # А таківе имˆ. # Три таківе 
полукрІга. # С таківе вазмҐжности мож�йа сЈчко да напрˆват. # 
Имˆ таківе кҐне гул�ме, харҐше … # …там нҐсат жЈви кЈтке, 
нҐсат так�ва, тд сІите кЈтки ки клˆват сас н’�го. # ткЈва б�йа 
# Åгˆ такЈе славˆ. 

Често в говора се използват и умалителните форми таківичкî, 
таківичка, таківичкî, такЈвички (такЈвичка): Åга 
таківичкî бдше. # мінинко таківичко # таківичка бубул�чка 
пЈсана # таківичко хІбаво момЈченце, като кІкличка # Åга 
такЈвичка ман’Ісенки ‘мънички’ лдшнички … ега врет, манЈсинки 
такЈвички, л�сни.

Еднократно в записките е регистрирано местоимението какіwа: 
…и Јграйа “сус�т” – Јмаше какіwа игрˆ. Липсата на контекст обаче 
не дава възможност да се определи с точност значението му, т.е. дали то 
означава показателното ‘такава’ с преглас к > т, което не е изключено. 
Но за този говор е твърде вероятно да означава неопределителното 
местоимение ‘някаква’. 

в) Показателни местоимения за количество. 
Те са само т¥лкî (т¥lкî) [Имаше, ама не т¥лкî, колко сегˆ. 

# Îд�ка тва ти т¥лкî рЈба налҐви? # ØтҐто т¥лкî са сфЈкнала 
с тҐ чувˆло. # КҐлкото зафˆти, т¥лкî. # Рˆнше дˆвайа местˆ… 
ги разд�л’айа на сЈчките, на сЈчкото с�ло, т¥лкî йедˆка, т¥лкî 
сҐти.] и разширената форма т¥лкîва: [И кҐлкова богˆта нев�ста, с 
т¥лкîва ч�рги и падІшки гулдми!].

Спорадично се среща и формата т¥лкîс: А с�тне се набрˆ 
т¥лкîс мнҐго удˆ йедна годЈна и еднˆта стірна прорвˆ и ист�ка.

Вместо тҐлкова по-често в говора се използват показателните 
местоимения за признаци такіф, таківа, таківî, таківе: 
Òаківи з�лки, лˆна са рˆждаше. # Åга такіф гулем бичок бЈше. 
# … едЈн мушчЈна ми дˆде йе таківа йе гул�ма йˆбълка. # ТІка 
драбЈта таківа й� висҐка. # Т’а дикˆн’ˆта егˆ таківа й� шарҐка. # 
таківî гул�мо кІче # А таківе висҐки стˆвайа. 

В това значение се употребява и местоимението-наречие такˆ: 
ВЈлата, т’а тдсна, па унвˆ такˆ йе шарҐку. 

Закономерности при употребата на фонетичните варианти не се 
забелязват. Ако такива съществуват, то за това е нужно специално 
изследване. За сега може да се каже само, че в речта на всеки от 
информаторите може да се чуят по няколко варианта.
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Въпросителни местоимения

Някои от въпросителните местоимения напълно се покриват по 
облик с тези в СБКЕ, а други се различават от тях само по фонетичните 
си особености (Вж.: Таблица № 7). Както в книжавната норма, част от 
тях се менят по род и число, а другите са неизменяеми. Освен това, 
те съвпадат по семантика и функции. Според това за какво се пита те 
също се подразделят на няколко групи: а) за лица и предмети; б) само 
за предмети и абстрактни понятия; в) за признаци; г) за количество и 
д) за притежание. 

1. Въпросителни местоимения за лица и предмети. 
Всъщност става въпрос за местоимението кîй, което се мени по род и 
число, в зависимост от пола и броя на лицата, за които се пита. Тези 
форми почти напълно се покриват с книжовните.

а) За мъжки род – кîй: Два з�лника из’ˆва – ми кîй му ги дˆва? 
# Кой йа то міш? /Йˆс не гу знˆм./ # Кой му помˆга там? # Кой 
желˆй да са побҐрим? # На к¥й тва б’�ше? # И Ґште кîй бЈше там? 
# КамІната возглавл’ˆ знˆйеш кîй? # Ми к¥й ке ти помˆга? # Кай 
нош? 

б) За женски род – к¥йа (куйˆ): К¥йа гудЈна а руд�н? # куйˆ 
женˆ мҐйе # Бˆба ПҐла куйˆ гудЈна са главЈ? # Куйˆ да дад�ме? 

в) За среден род – кîй� (куй�): Îт кîй� вр�ме тва? # Куй� да 
зим�? # На куй� внІче да дам – на тва, на тва? 

Таблица № 7

Мъæки 
род Женски род Среден род Мноæествено 

число

За лица и предмети кой кҐйа (куйˆ) кой� (куй�) куЈ // кой

За предмети какҐ (къкҐ), ко // 
што (шо, шу)

к’е (ке), 
каке ки

За признаци какіф какфˆ какфҐ какЈ (къкЈ)

За количество
кҐлко, кҐлкова, кҐлкос

чий чийˆ чий� // чЈйу чиЈ // чЈи

За притежание на кҐго

г) За множествено число – куЈ: КуЈ са тЈйа? # Ф камІната 
куЈ утЈдаа Јскате да знˆйете? # Подър твˆ като узнˆйа по мˆл’ко 
к¥и са,… Срещат се и случаи, когато тази функция изпълнява 
местоимението за мъжки род единствено число кîй: На к¥й ф 
Тернофка дІмат цЈгани? # Кой го искҐпаа незнˆм.
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Специални падежни форми не са регистрирани.
2. Въпросителни местоимения за предмети и абстрактни 

понятия. За предмети се пита с местоимението какф¥, което има 
още няколко облика как¥ (кък¥), кî // к’е (ке): Какф¥ ти н�ска си 
готфЈла? # Как¥ рабҐтиш? # А па фаф глˆвницата знˆйте как¥ 
Јма? # Ке Јдеш у чІзди Ґра как¥ Ґрата ке ш т… Ух! # Как¥ тЈйа 
Јмайа? # Как¥ дІма? # Той ми плˆшта парЈ! Как¥ йас да нˆправа?! 
# Сас как¥? # Че гу вˆрейа ли,..., чи как¥ тЈйа гу прˆвейа? # Кък¥ 
дръжЈш? # Кък¥ да му р�ка? # Настˆсе, кî ти прˆиш! # Т’Ґт’а Мˆн’а, 
вЈште к¥ йе тва? # Па той к¥ да праи?! # Ми с к¥ йас ке се Ґблеча? # 
К’� тва ув�н? ‘Какво е това овен?’ # Ами к� то? ‘Ами какво е това?’

Въпросителното местоимение штî се проявява в говора и под 
формата шî (шу): Агˆ ту шт¥? # И шу искр�ва? С това си значение 
обаче, то се среща рядко и обикновено в съчетанието от двете еднозначни 
местоимения как¥-шт¥: Ну и Йˆшата з� са запЈса там как¥-штî 
да Јгра фатбҐл ли, ни гҐ знˆйеме. Самостоятелно по-често се използва 
със значение на нешто (вж. при неопределителните местоимения).

3. Въпросителните местоимения за признаци в говора имат 
следните форми: какіф, какфˆ, какфҐ // какҐ, какЈ: Какіф н�ска 
ден? # Какфˆ плˆт’а си купЈ за þбил�йа? # Ну какф¥ преступл�ние 
напрˆвил? // Как¥ то йе било? # КакЈ пдсни пдат йас низнˆм. # 
КъкЈ йˆшчики бдйа?

4. Въпросителни местоимения за количество. 
Общобългарското местоимение к¥лкî тук има и вариант кîlкî: НІс’а, 
к¥лкî Ґра ке вЈкаш на сфˆдбата? # К¥лкî кЈла прудˆде? # К¥лкî 
стрІва? # К¥лкî гҐдене минˆ? # К¥lкî бЈйа Ілици ф с�ло? # Состˆва 
спЈсок по к¥лкî пІда брˆшно дˆваа. # … йас бих Ґште – к¥лкî? – 
д�вет гҐдене. # Сид�ли к¥лкî сид�ли…# К¥lкî піте т’а ма субІди на 
п�рвата (Зорница). # Тва къто дошлЈ білгарете, товˆ к¥лкî – пҐвече 
от дв�сти лет. Никалˆйеф к¥лкî а пҐвече – дв�сти д�с’ат нав�рно 
– такˆ йе прим�рно. 

Същата функция има и разширеният вариант к¥лкîс: И 
напр�ла к¥лкîс там.

В разказните изречения се използва друга разширена форма 
– к¥лкîва: Са дговˆр’ˆт к¥лкîва да му плˆштат, там в м�сгц и да 
гу рˆнат и да гу убІват и да гу ублЈчат. 

5. Въпросителни местоимения за притеæание. В говора се 
използват местоименията: чий, чийа, чийе // чийу, чЈи: ×Јй а то 
сноп? # ЧЈй си ти момч�? # ЧЈйа си ти? # ЧЈйа тˆ сІмка? # ЧЈйе 
си ти? # ЧЈи сви вЈйа? # И тˆткото зЈма да ги распЈтава, чиЈ са 
тЈйа, ко прˆйат тдйните,… 
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Местоимението за среден род чЈйе има и вариант чЈйу, т.е. с 
окончание -у: ЧЈйу тва дит�?

Местоимението чий обаче, почти се е генерализирало, поради 
което се използва и вместо формите за другите родове, а също и за 
множествено число: Чий а пит�ла? # Чий си дҐчка? # Чий йа тˆа 
дҐчка? # ЧЈй си ти Мˆрина. # Чий йа та козˆ, тІка тръчЈ? # На 
чЈй Јме? # Па тва чий влад�ние бЈше? # ×ий са тЈйа пацˆни? 

В говора се употребява и въпросителната конструкцията на кîй 
си: На кîй си ти момч�? # На кой си момЈче?, но рядко.

Относителни местоимения

Значителна част от относителните местоимения в говора 
съответстват по форма на книжовните, а другите имат съкратени 
диалектни облици, някои от които се явяват като дублетни. 
Парадигмата на тези местоимения е представена в Таблица № 8.

По своето предназначение относителните местоимения биват: 
1. За лица и предмети се използват местоименията: 
а) к¥йтî (кІйту) за мъжки род: К¥йтî са очІпи повече (от 

питката), че остˆне да жув�йе, к¥йтî не – че Імре. # К¥йтî с какҐто 
Јма. # На Макавей са нҐси ф ч�рквата мак, к¥йтî има … # Па 
к¥йтî мҐйше, кˆждый, к¥йтî Јска. # К¥йтî а фˆне. # К¥йтî ни 
мой самЈ да си обрабˆти зем’ˆта, к¥йтî ни мҐйе да си връшдйе. # 
КҐйто н� йа гр�шен. # КІйту избЈй, той пубидЈ. Понякога който 
се замества от въпросителното местоимение кîй99: У кîй посл�ден ке 
п�йат, <…> и там и остˆват. # Кой какҐто са сфˆри.

Таблица № 8

Мъæки 
род

Женски 
род 

Среден 
род

Мноæествено 
число

 за 3-те рода 
и мн. ч.

За лица и 
предмети

кҐйто 
(кІйту) // 

кой

койˆто 
(куйˆто) // 
койˆ (куйˆ)

куй�то коЈто (куЈто) д�то

Субстанти-
вирана форма 

за предмети
– – – –

какwҐто, 
какҐто, кҐто, 

кwҐто

За признаци какіфто, 
кіфто 

каквˆто 
(какфˆто, 

квˆто)

какфҐто 
какҐто

какфЈто, 
кфЈто

За количество – – – – кҐлкото // кой

99 Същата ситуация се открива и в други диалекти [вж.: Виденов, 1978: 91.; Божков, 
1984: 72].
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б) Подобна е ситуацията при местоимението за женски род, 
т.е. наред с кîйˆтî се използва и въпросителното местоимение 
кîйˆ: Кîйˆтî желˆйе а нар�диме и с вудˆ а пулЈваме (при обичая 
пеперуда). # …Јмате ли стˆра женˆ, кîйˆтî да бЈва да присістфа 
на джҐко? # Кîйˆ п�рва ке дҐйде… # И кІчето куйˆ балˆбушка ке 
изд�, (на) куйˆтî изд� нˆчит ке са углˆви. # Ну мумЈчета, куЈто са 
интересІвайа и си прˆвейа куйˆ каквҐ ке са углˆви.

в) За среден род се използва само местоимението куй�тî: 
зріното, куй�тî са рҐди тˆа гудина … # куй�тî са йˆви # куй�тî 
да ни йе и т.н. 

г) За множествено число се използва общобългарското 
местоимение кîЈтî и фонетичния вариант куЈтî: СЈчките, кîЈтî 
Јмат прˆво, от седемнˆйсе гҐдин. # …тес кîЈтî мˆма испрˆти, 
т�йа сад� и останˆйа. # РҐтственики, кîЈтî искˆйа дІждайа. # 
Рˆнше крЈшите, черепЈца имˆ у куЈтî боγˆти бЈйа с черепЈца, па 
кîЈтî б�дни – сас камІш бЈйа покрЈти. 

д) Вместо тези относителни местоимения в говора твърде често се 
използва неизменяемата форма д�тî: да го дад�ш ф ръцдте на тҐа, 
д�тî го къпˆ. # Имаше чул’ˆк, д�тî отфечˆваше за тва. # Кˆжен 
хаз’ˆйн си Јмаше, осҐбено д�тî по-багˆт, си прˆвеше дрівен амбˆр. 
# Дека те той сегˆ мос през рекˆта Јмаше стар мос, д�тî шийс� и 
пірви завот гу пустрҐи. # Връви йеднˆ таківа женˆ, д�тî ддца млҐго 
Јма. # Мойта плем’ˆница, д�тî ф Гермˆнийа бЈше. # На БундаркЈте 
имˆ мугЈла, д�тî т’а старЈна; йас не знам раскҐпувайа гˆ, н� ли. 
# Ами тва зріно, д�тî Ґрата гу здˆват, палучˆват за н�го пари. 
# Тва, д�тî йас запҐмних. # …най-Ібавото му клˆват – тІфли, ч’у 
каст’Ім, ну сЈчко най-Ібавото, най-ц�нното, д�тî той гу уважˆвал. 
# … с’ˆкакфа мумЈнска труф’ˆ, тва пІдра, д�тî на момˆта тр�ба. 
# … білгари се зас�лгйа от дрІго мдсто, тҐже д�тî тугˆфка от 
тур�цката Јга бегˆйа. # Ф Ґбшчем, тЈйе лдшниците, ддтî бейа фаф 
візело, ги натІра сЈчки … # … на т’а Ґра, д�тî дˆват сф�жо зріно. # 
Имаше специˆл’но магазЈи такъви, д�тî са сЈпфаше зріното.

В това си значение д�то се използва и заедно със съответното 
лично местоимение, при което се получават съчетания по модела на 
д�тî тîй: Да го дад�ш на такіф чул’ˆк, д�тî тîй са нуждˆе. 

е) Книжовната субстантивирана форма каквото, тук се 
проявява под облиците какw¥тî // как¥тî // кw¥тî // к¥тî // кîт: 
…ну, разни делˆ, какw¥тî да реши с�лото. # Как¥тî ти дҐйде 
нˆ умо. # Как¥тî шие там са остˆва и иглЈте, сЈчко. # Как¥тî 
муж�х. // К¥тî муж�х. # …че с�тн’е удгҐре сас т’ул там, к¥тî си 
пригатҐвил. # К¥тî Јма ф сим’ˆта, най-Ібавото му клˆват # Му 
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тІрат расчҐска, му тІрат шл’апа там или картІса (?) к¥тî той 
л’Іби. # … тил� ли, богˆ ли, кw¥тî Јмаш, го искˆрай натˆтка. # 
Кîт унˆ а накˆра, той сЈчко испъл’н�ва.

2. Относителни местоимения за признаци също имат по 
един вариант, който напълно е идентичен по форма с книжовния 
съответник и по една съкратена форма:

какіфтî // кіфтî: Какіфтî да ни йе тҐо борш, ке го 
й�зам ‘изям’. # Какіфтî да ни йе то чул’ˆк, йас ке го при�мна. # 
Кіфтî да не йе то начˆлник, ма йас тр�ба да му са потчин’ˆвам. 
# Какіфтî пип�р нˆбера, такіф и ке продˆвам. # Кіфтî да йе. # 
Кіфтî са нˆйде.

каквˆтî (квˆтî): Унˆс каквˆтî б�ше красЈва! # …чарв’�но, 
ну какфˆтî, прҐсто хлҐпак. # Какфˆтî крˆвата, такҐва и 
мл�кото. # Ми квˆтî рˆбота Јма по с�лското хаз’ˆйстфо, такˆва 
рˆбота и рабҐти.

какф¥тî // как¥тî: Какф¥тî йе то, такҐва ке йе. # 
Какф¥тî йе такҐва. # Как¥тî са палІчи. # Как¥тî дад�.# Как¥тî 
тҐй р�ка, то йе прˆвда. # Гу убІват там, чи с чармЈчки, чи сас 
тІфли, с как¥тî Јма, Ґбуф там.

каквЈтî // квЈтî: …каквЈтî Јма лдшници пичіт и ги 
нанЈзуват, # квЈтî Јма там др�и # А тугˆфка кфЈтî н’ˆкакфи 
нҐвости Јмайа гасудˆрсвени, збЈрайа схҐтка.

3. Относителното местоимение за количество. 
Общобългарското местоимение к¥лкîтî се редува с фонетичния си 
вариант к¥лкутî: К¥лкîтî зафˆти, тҐлко. # К¥лкîтî мож�йме, 
тҐлко са учЈйме. # Имˆа к¥лкîтî за с�бе си. # …на к¥лкîтî а 
врдме да дІждат сЈчките и да провЈждат джҐк.# Кˆжен хаз’ˆин 
к¥лкîтî Јма той гов�да, к¥лкîтî гов�да, к¥лкîтî барˆшки, им 
плˆштˆйа. # Ну, са минˆ к¥лкутî м’�сеца там, гудЈна ли, … # БЈй 
йа, бІл’о, к¥лкутî мҐйеш. 

В една народна песен вместо колкото се използва место-
имението кой: Там сам ср�шнал конаźЈйки хІбави. / Гол’ˆмата кîй 
хІбава, кîй ни йе, / а мˆлкото гидЈшкото момЈче …

Обобщителни местоимения

Общо взето тези местоимения също се покриват с книжовните си 
съответници, но и при някои от тях се откриват различни фонетични 
варианти. Като цяло обаче, по своя фонетичен облик те се доближават 
повече до източнобългарските диалекти.
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В системата на обобщителните местоимения обаче, правят 
впечатление обобщителните местоимения кˆжен, кˆжна, кˆжно, 
които несъмнено са заети от руски, но са претърпели промени, чрез 
които са се адаптирали към българския език. Тези форми и фс’Ґ, имат 
много по-голяма фреквентност от българските съответници, които 
също се пазят и използват, но сравнително по-малко.

Парадигмата на обобщителните местоимения може да се види 
в Таблица № 9.

1. За лица и предмети се използват познатите от разговорната 
практика на книжовната норма форми без начално в: с’ˆкîй – за м. 
р. [Ñ’ˆкîй си кҐпаше клˆденец.], с’ˆка – за ж. р. [Мат’а МарЈйа БҐгу 
молЈла: /“Зˆроди Боже, жЈто, пшеница, / с’ˆка пашнЈца – с�йове, 
пҐтсевар!” (коледна благословия)], с’ˆкîйе – за ср. р. [Ñ’ˆкîйе с�ло си 
знˆйеше м’ежˆта.] и сЈчки – за мн. ч. [ÑЈчки, кҐйто Јска. # Д’ˆдото 
комˆндва сЈчки и синов�те си; нев�стата тоже се подчин’ˆва.]. 
Значително по-голяма употреба обаче има членуваната форма на 
това местоимение – сЈчките […и ти раздˆваш на сЈ:чките фаф 
Ілицата лдшнице. # ÑЈчките ймˆйа зем’ˆ. # …пҐмош за сЈчките 
# Синв�те сас бІлките са жив�ли сЈчките наедно ф двҐра – двенˆйс-
шеснˆйс дІши ф двор. # На сЈчките ж�ни подарІвайа кЈтки. # На 
сичкЈте міже по ад�лно дˆдаа задˆнийе ко да прˆйат.]. 

Таблица № 9

Мъæки род Женски род Среден род Мноæествено 
число

За лица и 
предмети

с’ˆкой с’ˆка с’ˆкойе сЈчки

кˆжен, кˆжный кˆжна кˆжно –

За предмети кˆта –

За признаци

сдкакъф с’ˆкаква с’ˆкакво
с’ˆкакфи 

(с’ˆкави, с’ˆкви, 
с’ˆки, с�кве)

Неопределени форми

сЈчко // фс’о сЈчки

Определени форми

За количество сЈчкийа 
(сЈчкиа) сЈчката сЈчкото (сЈчкуто) 

сЈнкуто 
сЈчките 

(сЈчкити)

Формите за единствено чесло се заменят с съответно с 
местоименията кˆжен // кˆжди // кˆжны (за м. р.), кˆжна 
(за ж. р.), кˆжнî (за ср. р.), формирани от корените на руските 
съответствия каждый, каждая, каждое (които също се използват) + 
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суфикс -ен (-ны), -на, -нî: Кˆжен хаз’ˆйен си гl�даше хаз’ˆйството 
# Кˆжен, кҐйто Јскаше мҐжеше да зем� вода. # НЈкуй ништ� да 
рˆботи, па кˆжен Јска да ид�. # Кˆжди си кҐпа клˆденец. # И тва 
кˆжди дунЈса там…# кˆждый, кҐйто дІжда,… # Кˆждый хаз’ˆин, 
вот и йас, кˆждый Јмаше сфҐй амбˆр хран�нийе…, не кˆжен, по-
богˆтичките, Јмаше амбˆр. # кˆждый хаз’ˆин # …пачти на кˆжна 
Ілица…# Кˆжна крˆва, кˆжна врізана. # Кˆжнî с�ло Јмаше межˆ.# 
…ф кˆждîе с�ло # Кˆждî с�ло си знˆеше гранЈцата на зем’ˆта. # 
Кˆжнî с�ло си Јмаше меж’ˆ.

Местоимение кˆта, би могло да се каже, че вече е забравено. 
Използва се изключително рядко само в израза кˆта ден, който почти 
напълно е заместен от еднозначното съчетание кˆжен ден.

2. Обобщителните местоимения за признаци също 
съвпадат с разговорните форми на книжовната норма: с’ˆкакъв 
– за м. р. [Сдкакъф пип�р сˆдиме – салˆтен, парлЈф, въгленч�та, 
Ґгенче, ба-рˆчен рок.]; с’ˆкаква – за ж. р. [с’ˆкаква момЈнска 
труф’ˆ]; с’ˆкаквî – за ср. р., но по-често рˆзнî [Ñ’ˆкакфî с�ме, 
рˆзнî зріно.], с’ˆкакви (с’ˆкави, с’ˆкви, с’ˆки // с�кве) – за мн. ч. 
[… ч�рги там, ас пет�ли с’ˆкакви, сас бІбни и накрЈвайа дивˆна. # 
Та бˆба прудˆваше с’ˆкакви пр’ˆности. # Па с�тн’а н�зинте гҐсти се 
престрˆйуват цЈгани там с’ˆкакви. # Рˆнше изл’авайа ваф ц�нтру, 
утс’ˆкаде, кҐйто каквҐто, с’ˆкви пр’ˆности дунˆ-сайа, с’ˆкакви, 
с’ˆкакви, … # Катˆйат ги на тˆчка, сас с’ˆкви тр’ˆпки накЈчет 
тˆчката. # …салˆти там с’ˆкави. # майҐри там, палкҐвники 
с�кве ф разв�тката д�то… # Продавˆли гостЈници, с’ˆки лˆкомки. 
# Ч�рги Ґште и ги шЈйа и с’ˆки рисІнки красЈви Јмайа.].

При по-младите обаче, вече се предпочитат руските форми: 
лþбой, лþба/йа/, лþбое: На л’убˆ Ілица, прет н’ˆкой дом.

3. Обобщителните местоимения за количество са твърде 
разпространени в говора, поради обстоятелството, че често се използват 
и вместо членуваните форми на прилагателното “цял” (целия, 
цялата, цалото, целите). Местоименията за ср. р. и множествено 
число имат по два вида форми – определени и неопределени. 

При тези местоимения също начално в изпада: сЈчкийа 
(сЈчкиа) – за м. р. [Па пизІлите прес сЈчкийа дІвар. # Сас кҐн’о той 
вардЈл сЈчкийа степ да н�ма пужˆр, да ндма н�што таківо й�. # …
тр�ба да насЈпеш ут т’ˆа лдшници да насЈпеш на сЈ:чкиа клˆденец. 
# сЈчкиа двор]; сЈчката – за ж. р. [ÑЈчката му грІт с мидˆли. # 
На идЈн дˆдаа сЈчката хІбава зем’ˆ. # минˆ такˆ сЈчката суфрˆ 
такˆ и с�дна # Не йа знˆм сЈчката пдсна. # ÑЈчката сфˆдба, 
нар�дба… # ÑЈчката Ілица тъй йе са збЈрайме.], сЈчкî – за ср. р. 
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[ÑЈчкî за сфҐи си парЈ # ТҐо дъш ке ми испҐрти сЈчкî. # СхҐтката 
сЈчкî решˆва. # Тва сЈчкî пр�дено. # ÑЈчкî стуЈ на софрˆта. # …
разбІтайа сЈчкî. # но да а сЈчкî нҐво там… # ТЈхичко сЈчкî такˆ 
са прˆви. # ÑЈчкî на Ґрата б�ше.] и членуваната форма сЈчкîтî 
(сЈчкутî) [ÑЈчкîтî б’�ше разддлено. # И тва сЈчкîтî д�ло. # 
ÑЈчкîтî с�ло са сбЈра. #…удивл’�ние бдше на сЈчкутî с�ло. # С�тне 
уж� загрˆбайа сЈчкутî. # То са тушЈ сЈчкутî.], сЈчки – за мн. ч. 
[ÑЈчки от седемнˆйсе гҐдене. # Ф Ґбшчем тЈйе лдшниците, ддто 
б�йа фъф візело, ги натІра сЈчки та такҐвата и си отЈдах дҐма.] 
и членуваната форма сЈчките (сЈчкити) [Углидалˆта сЈчките 
ги закрЈват. # И сЈчките сид�т, чˆкат лдшнице. # …и тий Ґра 
там сЈчките като нˆчнат да аб�дат, … # Ръкˆ дЈгат сЈчките, 
коЈто Јмат право да голосІват, от седемнˆйсе годЈни сЈчките. # 
ÑЈчките бда увлекл’Ґнный ф зем’ˆта. # ÑЈчките Ґра са сбЈрайа на 
мегдˆно. # най-напрдде до нас дойдҐйа ж тЈйа га разв�чики и фл�гайа, 
сЈчкити глˆвните фл�гайа у нас.].

Местоимението сЈчко се използва успоредно с руското фс’о: 
ÑЈчкî, начинˆйа памидҐри, питрІшка, капІста, п’�рец,… фс’î, 
фс’î, сЈнийа,… фс’î вырˆшчивает, … А членуваната форма сЈчкото 
има и умалителна форма – сЈнкîтî: Да, а там, на Зайч�фското, 
тва бЈше на сЈнкîтî с�ло.

Неопределителни местоимения

В системата на неопределителните местоимения се открива най-
голямо разнообразие от форми, някои от които не са 

регистрирани в други диалекти.
Според начина, по който са формирани и различията в техните 

основи, неопределителните местоимения се откриват два основни 
вида. Единият вид са формирани от въпросителното местоимение 
кой с представка не-. Те се покриват с познатите в книжовната норма 
форми, въпреки че тук също търпят някои фонетични изменения 
и имат варианти. Прави впечатление, че по-голяма употреба 
имат облиците с е < э, въз основа на което може да се каже, че по 
отношение на тези местоимения говорът се доближава повече до 
западнобългарските диалекти (н�кой, н�койа и т.н.). 

Вторият основен вид неопределителни местоимения са особено 
интересни, тъй като в говорите в метрополията не са регистрирани. 
Местоименията за лица и предмети са образувани също от 
въпросително местоимение (кой или какъв), но без представка, а с 
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членната морфема, от които са запазени само формите кҐйта, кЈте. 
Към тази група се отнасят местоименията за признаци, формирани 
чрез сливане на въпросителноместоимение с възвратната частица си 
в съкратен вид (какіфс), които се използват предимно членувани и 
често в съкратен вид (къкіфсто, квҐсто, кф�сто, к�сто). 

Парадигмата на неопределителните местоимения е представена 
в Таблица № 10.

Таблица № 10

Мъæки род Женски 
род 

Среден 
род

Мноæествено 
число

За 3-те 
рода

За лица и 
предмети

н�кой
/ндкой/

н�койа н�кое
н�кои / кҐйта, 

кЈте
кой

– – – – н�што 
/ндшту/

За 
предмети

– – й�ди хко – шо /шос, 
шҐсто/

– – – – к�сто

– – – – какwҐто

Нечленувани форми

ндкаф
ндкаква 
(ндква)

н�кво
н’ˆкакви 
/н’ˆкфи/

–

какіфс какфˆс какфҐс какфЈс –

Членувани форми

За 
признаци

къкіфсто 
(квҐсто, 

кф�сто, к�сто)

каквˆсто 
(каквˆто, 
квˆсто)

какіфсто 
(каквҐсто)

какфЈсто 
/какфЈсто, 

квЈсто/
к�сто

– кфˆтси квҐтси – –

къкіwто 
(кіфто) / й�ди 
какіф, й�ди си 

къф

какіwа – какЈфто / 
кЈте / кҐйта

–

За 
количество

н’ˆколко 
(ндколко, 
н�колко)

По значение и функции неопределителните местоимения се 
делят на няколко групи: 

1. За лица и предмети. Тези местоимения в говора не се 
отличават с големи специфични особености. Като цяло те са идентични 
с книжовните: н�кîй (ндкîй) – за мъжки род [Ки Јде н�кîй пудЈре й! 
# Па н�кîй път фъф фтҐрата зурЈчка ма сабІдат. # Рˆно ндкой ки 
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завед� бичҐк или т�лка, а кҐл’ат, Ґрата да идіт. # И самЈ ндкîй ги 
пас�, като н� ф состойˆние да плˆшта. # Наприм�р, ндкîй напрˆви 
шкҐда ‘кражба’ # Са збЈрайме перет ндкîй дом. # На ндкîй ке 
Ґбада.], н�кîйа – за женски род [н�кîйа тар�л’ка # Ко Јма н�кîйа 
ке дад�.], н�кîе – за среден род [Ке прˆти н�кîе дет�.] и н�кîи – за 
множествено число [До сҐрак д�на ко Јма н�кîи др�шки харҐши да 
ги дад�ш.]. Би могло да се каже обаче, че формата за мъжки род се е 
генерализирала, поради което се използва и вместо другите форми за 
род и за множествено число, напр.: Ндкой б’�дна мˆнźа, дарІвайа леп, 
… # н�кой мˆлко дет� # Н�кой Ґдеа, па н�кой не. # Ндкой Јмайа, па 
ндкой немˆйа.

Понякога обаче вместо н�кой // ндкой се използва кîй: Кой 
пом�нува, па кîй н�. # Кой такˆ си ги пузнˆваше, а кîй си ги 
м�тиши (овцете). А местоимението за множествено число се замества 
от к¥йта или кЈте: [И тва тЈйа уж�, ну рҐтственики 
там, к¥йта чІжди, кЈте рҐтсвеники фл’ˆгайа фаф кішти.]100.

2. Само за предмети. Основната обобщаваща за трите рода и 
множествено число субстантивирана форма, която се отнася само за 
предмети е н�штî (ндшту): Па на двˆйсе д’�на, сад� кҐйто мой там 
си упичіт н�штî, или густЈнце н�штî там, пр’ˆночки, канф�ти 
там, кІпат и си разнесіт… # ЗмЈй да та ухˆпи за изЈку куту 
рич�ш ндшту за сфатЈти. # МуЈчка или бˆбочка, ндштî такҐва. 

Със същото значение се използва и относителното местоимение 
какw¥тî (как¥тî) и съкратената форма к¥тî: КурмЈду гу 
плет’ˆйа плЈтки и тва на пазˆру гу вҐзийа, гу прудˆват, па ут:ам 
уж� си купІват тЈйа от пазˆру уж� какw¥тî там. # …зЈмаме там 
как¥тî да закІсим, там трҐшка да се испЈйе,… # …тва знˆчит тЈ 
Јскаш к¥тî на тфҐйте тҐже да предадіт. 

Като синоними на нещо в говора се среща и частицата шî и 
производните от нея форми шîс и ш¥стî101: …и се рив� и се Јска, се 
шо да Ј дам. # Абре, връй, Танˆсе виш, або какҐ с�га не мҐга да спа, ма 
бІчи шо с� у грабҐ. # Но слІшам шîс у н�го по другҐму; той ортІва 
н� такˆ как йас. # Ми требˆ ш¥стî да си напЈша фамЈлийата, па 
немужˆх.

Еднократно е фиксирана формата к�стî, също със значение на 
‘нещо’: Има б�ла рІжа, рҐзова, бардҐва. Сегˆ к�стî а н�ма.

В говора е регистрирана и местоименната форма й�ди хко 
‘еди какво; това-онова’, която се използва само когато се отнася за 

100 Местоименията ктос’, ктҐс’ту, отбелязани от Э. И. Зеленина И. [1955: 123] и 
представени като заемки от украински, не се откриват в нашите записи.
101 Според Э. И. Зеленина [1955: 123], тези местоимения също са заемки от украински.



~ 145 ~

Втора глава. Морфология

посочване на нещо неопределено, абстрактно, напр.: ДҐчко, врій и ке 
напрˆвиш й�ди хкҐ, й�ди хко!

3. За признаци. Всички местоимения от тази група имат 
дублети, формирани по споменатите по-горе начини. 

а) Като изключим фонетичните изменения, единият от тях се 
покрива с книжовните форми на съответните местоимения: н�каф 
// ндкаф – за мъжки род [Н�каф гу н�ма. # Білгарка д�вочка да 
се Ґглави за дрІк, за руснˆк или за хохҐл там, или за ндкъф дрІк, 
БҐже сахранЈ!], ндкаква // ндква, н�ква – за женски род [ТЈйе 
дІма: за ндкаква женˆ, таківа женˆ детҐ сабл’удˆваше абЈчаите 
и… # Ндкаква жена ке дҐйде и ке кІпи. # Ти што? Білкарка да се 
оглˆви за рІски или за ндква дрІга нˆцийа, не дай ГҐспот! # н�ква 
сайˆ], н�квî – за среден род [Там н�квî момч� сидЈ. # н�квî с�ло] 
и ндкакфи // ндкфи – за множествено число [Ну, каквҐто Јмаше 
там, дърв�та ндкакфи там. # Ндкакфи Ґра минˆйа. # Н�маш ли 
там ндкакфи тˆпочки. # И там, на тˆчката, ндкфи ч�рги стˆри. 
# Îт Јма такіу реш�нийе на білгарите, така и така, тва и тва 
да напрˆви с�лото или ндшто да збиріт, или ч�рква да напрˆв’ат, 
или ндкфи збҐри, ндкфи таківи лЈшки, ну разни делˆ, какфҐто да 
реши с�лото.].

б) Вторият вид неопределителни местоимения за признаци 
представляват по-голям интерес, още повече, че те или техни 
варианти, са доста разпространени сред българските говори в 
Украйна, за разлика от диалектите в метрополията. Те дублират по 
значение и функция основните неопределителни местоимения за 
признаци. Тези местоименни форми също са образувани от основите 
на въпросителните местоимения за признаци, но с наставка -с (от 
възвр. част. си): какіфс /мъш/; какфˆс /женˆ/; какф¥с /дет�/, 
какфЈс /Ґра/. 

Обикновено се използват определителните форми на тези 
местоимения, които се образуват с окончание -тî. Но често в потока 
на речта настъпват различни фонетични изменения, поради което се 
получават варианти, някои от които съвпадат с други местоименни 
форми. Така, освен посочените по-горе форми, вместо местоимението 
за мъжки род н�каф (ндкаф) се използват и формите къкіфстî 
(къкіwтî, кіфтî) и контрахираните варианти кв¥стî, кф�стî, 
к�стî [А па на какіфстî лЈчен прˆзник ф Бъл’γˆрийа, тЈйа 
(ходеха); # … като изл’ˆват да са бҐрат и излдга рҐтсвеник 
какіфстî н�зен, незнˆм какіф, … # какіфстî лЈвневий діш (идва) 
# …сфекірвата ми дон�се шдл гол’ˆм, такіф, къкіwтî б�жоф и 
ми дон�се візел лдшници. # То бЈше, тҐже кіфтî богˆтый чул’ˆк 
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жув’ˆл, ... # Па той бдше кв¥стî роднЈна. # И мҐйта бˆба тҐже на 
кіфтî лЈчний прˆзник, тҐже удЈли ф Бълγˆрийа, у сестрˆ си на 
гҐсте.]. 

Еднократно са регистрирани и близките по форма с книжовни-
те варианти конструкции й�ди какіф // й�ди си къф: Как� да р�кам, 
да дІмам, бу тҐйа йе лош, бу тойа йе й�ди какіф, й�диси къф!

За женски род често се употребяват формите каквˆстî 
(каквˆтî, кфˆстî), кфˆтси: Месˆрова каквˆстî # Åгˆ напрҐтиф 
каквˆстî башчˆ б’�ше. # Па йас гл�дам – каквˆстî жена Јде. # 
Каквˆтî коледˆрска п�сн’а? # И там кфˆстî женˆ заболдла. # На 
дрІга кфˆстî рˆбота отЈде. # кфˆстî наІка. # Про л’�л’о кфˆтси 
п�сн’а.

Формите за среден род, отнасящи се към тази парадигма са 
какф¥стî // кф�стî // какіфстî: Там н�што какф¥стî не 
довЈзайа и фс’о. # какф¥стî дріво # какф¥стî с�ло # какіфстî 
хаз’ˆйство # Има кф¥стî амҐрфно састойˆние. # Па дойд� кф�стî 
д’ˆдо до м�не сас сІмка (д’ˆдо в говора е от ср. р.).

Формата к�стî, която има и значение на неопределено 
местоимение за предмети, и на наречие за начин, се употребява 
понякога за трите рода: Има атлЈчие к�стî ‘някакво’. /Той к�стî 
‘някак’ по другҐму го дІма./ # … к�стî ‘някаква’ кр�пка ракЈйа. 

4) За множествено число – какфЈстî (кфЈстî) // какЈфтî: 
Åга там, какфЈстî д�ца там Јграт. # какфЈстî Месˆрови # 
КакфЈстî Ґра минˆйа по нˆшта Ілица. # прес кфЈстî рˆботи # 
Да обˆдиш какфЈстî там славˆ. # Си издІмал кфЈстî нештˆ. # 
Крісницата дˆва кфЈстî пудˆрки. # Сид’ˆли, знˆчит, какЈфтî 
м�ченца. 

По тези местоимения терновският говор се отличава от всички 
други диалекти както в диаспорите, така и в етническите граници на 
българския език.

За женски и среден род има още една разновидност на тези 
местоимения, формирани от същите основи: квˆтси (< *каквато 
си) [земˆ квˆтси сІмчица # квˆтси женˆ] и кв¥тси [Им напрˆи 
кв¥тси замечˆние.]. Тези форми са широко разпространени сред 
българските говори в Бесарабия [вж.: Топалова, 1997: 16 – 18; 
Барболова, Колесник, 1998: 73; Барболова, 1999: 81; Кондов, 2000: 
50-55 и др.]. Според С. Топалова, това са нови формиравания под 
влияние на руските местоимения “кто-то, что-то, какой-то, 
защото те напомнят диалектните форми ... (кой-ту)” /с. 18/. Подобно 
е становището по този въпрос и на В. Кондов. Въпреки това, не 
бива да се изключва възможността тези форми да са получени чрез 
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контрахиране на съставните местоименни форми еди какъф си; 
еди каква си, еди какъв си, еди какви си, които са били познати в 
говорите, но с течение на времето са претърпели различни промени. 
Различията между бесарабските и терновските форми говорят за 
самостоятелен развой, но едва ли е невъзможно това да са старинни 
диалектни форми. А наличието на бесарабските форми в терновския 
говор, говорят за междудиалектна интерференция, а също и за 
заселване на бесарабски българи в Терновка. 

Формите кҐйта и кЈте се използват рядко: И тва тЈйа уж�, ну 
рҐтственики там, к¥йта чІжди, кЈте рҐтсвеники фл’ˆгайа фаф 
кішти.

Понякога дублетните форми се използват едновременно, при 
което се получава тафталогия, напр.: А тугˆфка кфЈтî ндкакфи 
нҐвости Јмайа гасудˆрсвени, збЈрайа схҐтка. 

Подобно на книжовния език и другите български говори, формите 
на числителното един тук също се използват вместо неопределителните 
местоимения за лица и предмети: …връвЈ ду сус�до, д�душка едЈн,… 
# па идЈн мушчЈна:… # идЈн д’ˆдо и иднˆ бˆба # иднҐ йагн�нце # иднЈ 
Ґра и т.н. 

4. За количество. Неопределен, но не голям брой лица и 
предмети се изразяват с общобългарското местоимение н’ˆкîлкî // 
н�кîлкî // ндкîлкî: Са пос�лийа сад� н’ˆкîлкî кішти. # н�колко 
гҐдин # н�кîлкî ж�не # ндкîлкî міже.

Отрицателни местоимения

Отрицателните местоимения в говора са образувани от 
въпросителните местоимения с представка ни-. Това означава, че и 
тяхната система също се покрива със съответната книжовна, като, 
разбира се, се изключат фонетичните промени, които в някои случаи 
са довели до контрахиране. Цялата парадигма на отрицателните 
местоимения е видна в Таблица № 11.

В зависимост от значението и функциите си, отрицателните 
местоимения също се преразпределят на няколко вида:

1. За лица и предмети – независимо от рода и числото се 
използва само общобългарското местоимение нЈкîй (нЈкуй): НЈкîй 
не рабҐти на прˆзнико. # НЈкîй не п’ал, как т’а пийˆла. # НЈкîй 
не са мешˆйе. # На нЈкîй не йе дˆно да го вЈди. # Îште рˆно, рˆно, 
Ґште нЈкîй не връвЈ. # НЈкуй ни ми р�ка “СпасЈба!” # …на нЈкуй 
ни утфˆр’ай,…# Той Ґдиши ф Îд�с да са бҐри и ни гу надбҐри нЈкуй. 
# Йас дойдҐ, пЈтам д�ка а тҐй; нЈкîй ни знˆй д�ка а тҐй!
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При пряко зададени въпроси от рода на “Има ли такива думи 
никоя и никое? Какво е това никоя или никое?” информаторите 
отговарят, че при тях няма такива думи. Те не се откриха и при други 
специално зададени въпроси и описани словесни ситуации: Кой ке ти 
кˆже тва? – НЈкîй! # Койˆ ке дҐйде с м�не? – НЈкîй. # Куй� дет� унˆ 
годЈна утЈде да са Ічи ф Бългˆрийа? – Унˆ гудЈна нЈкîй не утЈде. # 
НЈ йедніш нЈкîй не дойд�. # НЈкîй от стˆрете не дойд�йа.

Уточнението за род в тези случаи е чрез съчетанията: ни идЈн, 
ни йеднˆ (иднˆ), ни йеднҐ (иднҐ): Той нимˆ ни идЈн син. # Ни йеднˆ 
не дойде. # Ни идн¥ дет� не се найд� да раскˆже ндшто. 

В тези случаи се използват също и формите за качества и 
признаци – нЈкакъф, нЈкакфа, нЈкакво, нЈкакфи, но, според 
информаторите, те изразяват емоционална обагреност, за разлика от 
ни йедЈн /-а, -о, -и/, които са неутрални: НЈкакфа женˆ не са найд�. 
# Тва дет� нЈкакфа бˆба н�ма. # НЈкакфа рˆбота не напрˆйх. # 
Îколо ЧернЈгоф н�ма нЈкакфî с�ло с білгаре. # Тˆа годЈна измрˆзе 
дръв’ˆта и нЈкакфи плҐдове н�ма.

Субстантивираната форма нЈштî съвпада с книжовната: Йас 
нЈштî не му р�ка. # нЈштî не вЈда # Йас нЈштî ни дріжа. # 
НЈштî ндма да са пулІчи. # Не мҐга нЈштî да р�ка. # Там Јмаше 
стҐрош; той вˆрдеше тˆм нЈштî, нЈкîй не пІшташе. # Не бЈва да 
дІмаш нЈштî.

2. Отрицателните местоимения за признаци са два вида. 
Първият вид форми почти напълно се покриват с тези книжовната 
норма: за мъжки род нЈкакъф [… и нЈкакъф фкІс н’ˆма, да.], за 
женски род нЈкаква [НЈкаква ни продˆжа немˆ, не купл’ˆ.], за 
среден род нЈкаквî [НЈкаквî с�ло там ндма білгарско. # Та гудЈна 
нЈкаквî с�ме немˆх.], за множествено число нЈкакви [Той нЈкакви 
ддца н�ма, той н�ма сим’ˆ.]. 

Таблица № 11

Мъжки род Женски род Среден род Множествено 
число

За лица и 
предмети ни идЈн ни иднˆ ни иднҐ –

За лица нЈкой (нЈкуй)

За предмети нЈшто

За признаци нЈкакъф 
(нЈкаф)

нЈкаква 
(нЈкфа) нЈкво нЈкви (нЈкве)

За притежание ничЈй ничЈйна ничЈйно ничЈйне

За количество  Јкак  // нЈшто
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Вторият вид форми всъщност са съкратени варианти на първите: 
нЈкаф [НЈкаф запр�т н�маше. # Ндмаше нЈкаф загҐн, за кҐлишта 
врізани и фс’о.]; нЈква [НЈква зем’ˆ той немˆ. # НЈква жена тˆм 
не дойд�. НЈква рˆбота той не рабҐте.]; нЈквî […и бес тдх н�ма 
нЈквî глав�не. # НЈквî Јме н�ма. # Плˆштайа съд� парЈ, нЈквî 
зріно, немˆ нЈшто.]; нЈкви [Нимˆ, нимˆ, нЈкви кˆмани нимˆ. # Се 
кончˆва с�лото и се ндмаше нЈкви грˆници. # Немˆ уже нЈкви вˆди 
и бугҐришта. # НЈкви парЈ за товˆ ни са дˆва.]. Тези контрахирани 
форми имат по-висока фреквентност.

3. Отрицателните местоимения за притеæание са една от 
особеностите на микросистемата, по които се отличава от книжовния 
език. 

Формата за мъжки род всъщност съвпада с книжовната, т.е. тя е 
формирана от въпросителното местоимение за притежание за мъжки 
род чий и представка ни-: ничЈй [Пет гҐдене а ничЈй. # Той уже 
брҐсен; той а ничЈй.]. Останалите форми – за женски и среден род 
и множествено число, са образувани от формата за мъжки род, към 
която са прибавени окончанията за род съответно -на, -но, -ни (-не): 
ничЈйна [Тва сист�ма за полЈване, т’а сіга а ничЈйна, за нЈйкой 
не са чЈсли.]; ничЈйнî [Като го исфірлат то ничЈйно.]; ничЈйни 
(ничЈйне) [ТЈйа магазЈи ничЈйни б�йа, гасудˆрсвени, то ничЈйни. 
# ничЈйне машЈне.].

Формите за женски и среден род имат и фонетични варианти, 
които се дължат на елизията на атиратива й: ничЈна [Îнˆ згрˆда перет 
ч�ркувата, д�то искˆа да а напрˆват муз�й, т’а ничЈна]; ничЈно 
[ГрҐбето а ничЈно.], а формата за мн.ч., понякога по звуковия си състав 
съвпада с формата за м.р.: нЈчий [ТЈйа воденЈци сіга нЈчий.]. 

Успоредно с тези местоимения се употребява съчетанието, 
формирано от отрицателното местоимение за лица и предмети 
от мъжки род с предлог на, което е унифицирано за трите рода и 
множествено число, напр.: То клˆденец там на нЈкîй. # ЧЈйа тˆа 
зем’ˆ? – На нЈкîй, на нЈйкîй н� та зем’ˆ. Тва м�сто там на нЈкîй. 
Следователно тук също има дублетни форми: Тва дріво на нЈкîй. // 
Тва дріво ничЈйно с явен превес на варианта на нЈкой. В значение 
на “ничия” е регистрирано и местоимението нЈкаква: И та бˆлка са 
считˆйеше нЈкаква, д�то ф с�ло ни са считˆйеше, т’а нЈкаква, 
бо т’а не б�ше огрҐмна и не б�ше такˆва дліга. Това дава основание 
да смятаме, че отрицателните местоимения за признаци за мъжки и 
среден род, също се използват като притежа телни, но обстоятелството, 
че по време на теренните проучвания не са регистрирани, навежда на 
мисълта, че вече отмират.
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4. Липсата на каквото и да е количество се изразява с 
общобългарското отрицателно местоимение нЈкак: Сол ни са клˆва 
нЈкак. # НЈкак не рˆботи. # НЈкак не дІжда. 

Тази форма се използва и като отрицателно местоимение-
наречие за начин: НЈкак не им дІмайа, аргˆтин и фс’о.

***
Освен при отрицателните местоимения понякога при разказ, и 

други местоименни форми за мъжки род се използват като универсални 
за трите рода, което се подразбира обаче само в контекст, напр.: 
Брˆйне, зˆпали два Ґгена и к¥йтî прескҐкне Ґгено, Ґгено не гҐ зем�, 
знˆчит тîй не гҐ колЈ, па кҐйто – че се запˆли Ґште пҐвече Ґгено, 
че се загорЈ. И запˆлиа вінка два Ґгена. МарЈйка прескҐкна, Ґгено н� 
а з�, па бІл’ата като прескҐкна, Ґште пҐвиче Ґгено са разгур�. 

ГЛАГОЛИ

По основните си граматични особености глаголната система в 
говора на Терновка не се различава от книжовната. На нея също са 
присъщи граматичните категории за лице и число, за вид и залог, за 
наклонение, спрежение и време, а причастните форми се подчиняват 
и на категорията за род. Темпоралната система е сложна, тъй като 
е изградена от глаголни времена както с пряка, така и с косвена 
ориентация към момента на говоренето, които освен с прости се 
представят и със сложни форми. 

Основната особеност на темпоралната система на терновския 
говор, както и при другите части на речта е отново наличието на 
различни дублетни форми, които значително усложняват картината 
на езиковата микросистема и подчертават нееднородния характер на 
говора.

В говора не се откриват инфинитивни форми. Липсват обаче и 
деепричастия. 

Видове глаголи

I. От словообразувателно гледище.
По отношение на своя произход глаголите, подобно на имената, също 
се класифицират на две групи – първични (основни) и производни 
(вторични) глаголи. Първичните глаголи се отнасят към най-стария 
лексикален пласт. Формата им за 1 л. ед. ч., сег. вр., т.е. основната им 
форма, завършва на -а (-’а, -йа). Обикновено са двусрични и с неясна 
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от синхронен аспект словообразувателна структура, а понякога и 
неизвестна етимология. Такива са глаголи като: п�ча, пЈша, вЈда, 
с�да, гҐна, плˆча, л�жа, л�йа, гр�йа, сдйа, Ґра, кˆп’е, р�жа, дріжа, 
з�ма, мілча, плˆча штЈпа, ˆпа, бр�ша, л’Іба, рˆвн’а, кҐл’а, са фˆл’а, 
са крЈйа, дҐйа, гуlдйа, прˆва // прˆйа, мЈйа, сдйа, пЈйа, трЈйа, пдйа, 
жувдйа, желˆйа и т.н.

Вторичните, т.е. производните глаголи се образуват по същия 
начин както в книжовния език и другите диалекти, а именно като към 
основи на първични глаголи или други части на речта се прибавят 
различни префикси или наставки. 

а) Представките, които по-активно се използват в говора за 
образуване на глаголи са: на-: да нˆплета, да нˆргжа, да го нˆрана, да 
нˆлова, да нˆправа, да нˆпиша; пî- (пу-): погІба, пҐкажа, гу пубЈ, да 
пҐзнайа, пугл’�дна, пудˆвам, пҐстройа; ðаз- (рас-): да рˆзбера, да ви 
рˆскажа, распр�га; о- (у-): са оглˆви, остˆнайа (устанˆйа), да Ґпера 
(упрˆ), да Ґпека, умЈл; над- (нат-): натбҐра; пре- (пере-): предлагˆва, 
прецˆди, переЈд�, се перемЈва, передˆва; при-: пригатҐви, ма 
притЈсна; прî- (пру-): прожив�йме, да прҐдам, процˆдила (пруцˆж-
дам); îт- (ут-): си отЈдайа, утЈде, Ґткл’уча, ма откІбна; до- (ду-): 
дҐнеса (дун�се), дочІвам, дҐвеза (дув�де); из- (ис-): изл’�ва, да Јзвада, 
Јзлели, да исійне, да Јспрата, да Јспийа; ф-: фпр�га; у-: уцепен�; 
за-: зˆграба, да зˆвра /вҐда/, зˆведа, зˆспи, затҐча, зˆмгса, зˆпиша; 
с- (з-): спҐмна, склˆвам, стрЈйа, здˆвам, зб�ра; са- (съ-, су-, со-): да са 
сˆбуда, да собІдим, са съглашˆвам; вас-: васпЈтам // васпЈтувам.

б) Наставките, с които се образуват глаголи са: -на: да стˆна, 
да с�дна, да вірна, да с пучЈна, да кˆпна, кЈсна, грЈзна, фˆна, да 
са д�на, да бˆцна, застˆна; -ам: зЈмам, думˆм, ч�там, да вЈдам, 
с�дам, вЈкам, l�пам, мҐтам, дҐждам // дІждам ‘идвам’ и нейните 
разширени варианти -кам: пІскам, бˆцкам и -гам: тІргам, фіргам, 
фл’ˆгам; -вам (-фам): спˆвам, клˆвам, дˆвам, стˆвам, открЈвам 
‘отварям’, пучЈвам, прудˆвам, са опˆсфам; -авам (-евам): вклучˆвам, 
кръштˆвам, гуштˆвам, са получˆва (палучˆва), означ�ва, както 
и формираните на местна почва глаголи като напр.: бросˆвам, 
начинˆва и др.; -îвам: мирҐсова, рисҐвам. Най-продуктивeн е 
суфиксът -²вам (-увам), с който се формират девербални итеративно-
имперфективни глаголи. Освен познатите и широко разпространени 
в целокупния български език глаголи като: купІвам, враждІвам, 
търгІвам, аргатІвам, дарІвам, иргинІват, ортІвам, пладнІваме // 
полҐднуваме, и т.н., с -увам са формирани и глаголи, които в повечето 
диалекти и книжовния език са образувани с други суфикси, напр.: 
минІвам ‘минава’, майнІвам, са качІвам, станІвам, сфал’Івам, 
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са цанІват, /ндмаше зем’ˆ/ да пастІва ‘пустее’, валкІвам, верІвам, 
вапцІвам, винчІвам са // венчІва/т/ ‘венчавам’, завЈдувам, кал�сувам, 
фтˆсува, ж�ждувам, дувˆжуват, сІшуват, будЈрувам ‘бодърствам’, 
забІчуват, испЈтуват102 и пр. Наставката -увам е активна и сега. 
За това говорят фомиралите се неологизми като мобилизІвам, са 
регистрЈрувайа, са арганизІват, които всъщност представляват 
руско-български хибриди. Това също увеличава броя на итеративните 
глаголи в говора. 

Често със суфиксите -увам и -вам се формират дублетни 
словообразувателни формации: врізват // връsІват (вразІват); ги 
нанЈ-зват // ги нанЈзуват; ги забІчват // ги забІчуват. 

в) В говора се откриват глаголи, които съдържат в структурата 
си едновременно префикс и някои от суфиксите -ва, -ава, -ува-. 
Такива са напр.: гу прикрˆчуваш, замҐтувам, запЈсувам, испув�дува, 
расфірл’уват, разбЈвам, распурежˆва, окисл’ˆвам, усфишчˆва, да а 
остˆвам, гу перес’ˆвам, прибрізва, разлҐжва /суфрˆта/, предлагˆва, са 
испълн’ˆвам // испъл’н�вам, нанЈзувам, исчЈстува, да ви раскˆзувам, 
пукˆзувам, са расЈпувам, раскˆтувам, замҐтувам, за-мҐкрува, 
задр�мувам, надрҐбуват, накЈснуват, той ма догун’ˆва, изгҐнувам и 
т.н. А в глаголи като: засійнува, се съдържа и формантът -н-.

Тези форманти обаче имат двойна функция, тъй като освен 
лексикалното значение, те обикновено променят и граматическия 
вид на глагола. Поради това те са както словообразувателни, така и 
морфологични елементи.

II. Според лексикалното си значение и формалните си 
особености

От тази гледна точка глаголите в терновския говор, както и в 
съвременния книжовен език също са преходни и непреходни, лични 
и безлични, възвратни и невъзвратни.

1. Преходни и непреходни глаголи. При глаголите в говора 
корелацията преходност ~ непреходност не се отличава с някакви по-
специални особености от книжовния български език. И тук преходните 
глаголи изразяват действие на субект върху обект, напр.: нҐса, да 
тˆшча, да пҐкажа, да тҐча, да ги вЈда, йас да прˆта, мдса, l�пам, 
сІшам, прˆвам, Јскам, да п�чам, йас пІштам, а дріжам, йас пҐмна 
(пҐвна), шЈйа, тІрам, дˆвам, йас им търгІвам, йа зˆмеса, Ґпера, да 
пҐзнайа, да раздˆвам и т.н., а непреходните означават, че субектът и 
обектът на действието са едно и също граматическо лице: сддам, йас 
102 Такава завишена употреба на суфикс -увам е присъща в южнотракийските говори 
[Бояджиев, 1991: 85], а също в Старозагорско, Елховско–Грудовско, а на запад – във 
Валовищко, Сярско и поречието на Струма [БДА ЕМ и др. томове на БДА].
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пlˆча, стҐйа, бул’ˆй, да зˆспам, спˆвам, задр�мувам, да мЈна, крˆча, 
да шітам, вріва // врівам, плЈвам ‘плувам’, дІждам, Ґдам, да Јда, 
не л’Ґжа, л�жа, тр�ба, Јма, н�ма, мҐже, бЈва // бивˆва, раст�, стˆва, 
цафтЈ.

Към групата на непреходните глаголи се отнасят и възвратните 
глаголи като: са збЈрам, са вріштам, са двЈна и др. под, които в 
говора са широко разпространени. Като се има предвид, че голяма 
част от обикновените глаголи имат възвратни съответствия, напр.: га 
зЈмам ~ са зЈмам, йас му вразІвам ~ са връзІвам, чІвам н�што ~ 
чІвам добр�, пей п�сна ~ така ми са п�й, обЈча да п’ай; с�дам ~ не се 
сдда и т.н., то може да се каже, че до голяма степен границата между 
преходните и непреходните глаголи се размива.

2. Лични и безлични глаголи. В терновския говор, както и 
в книжовния език преобладават глаголите, при които граматичното 
лице е точно определено, като ч�там, знам, дрінкам, пҐмна, гл�-даш, 
Ґди да ги тріси, ни идіт, са увликˆват, си ортІват, вˆрдат, трˆка 
‘чІка’, той прай, крдска, недочІва, вЈкат, ма гл’�дат, да разбЈрам, 
стовЈме, йас са ср�шна, йа са главЈ, ми р�ка, той ми дун�се, колЈме, 
кулЈа, са разортІвайме, йас си зех, перес�лили, си купЈл, те станˆле 
и т. н. 

Глаголи, при които вършителят на действието не е определен и 
не се подразбира, като булЈ, грамЈ, русЈ /дъш/, мрікнува, захмˆрува 
са ‘заоблачава се’, ма зайд� ‘доядя ме’, а мръзЈ, са вЈди, се окˆза, са 
минˆ, ке са нˆйде, са сравнително малко. От функционална гледна 
точка обаче, формите за 3 л. ед. ч. на всички или почти всички 
възвратни глаголи могат да изразяват безлично действие. В това 
си значение тези глаголи се използват най-вече за изразяване на 
принципно положение, т.е. дали дадено действие се извършва или не, 
дали е позволено или не, дали е обичайно или не, напр.: д�то не мож 
да са сдй; на прˆзник не са рабҐти, сад� са ид�, са пЈй, са гатҐви…; 
рˆно са Ґди на третЈната; тва д�то са сдˆва и т.н. Вършител на 
действието, а понякога и обект на действието, липсва.

3. Невъзвратни и възвратни глаголи. 
а) Невъзвратните глаголи са прости по структура и означават 

действие, което е насочено от субекта, т.е. от вършителя на действието, 
към някакъв друг обект, който е потърпевш, напр.: п�ра, вˆрда, пҐмна, 
да разбЈйа, да рˆзбера, жув�йе, пдйе, мЈйа, аргатІвам, гҐна, пЈше, 
скъсˆ, ги пукˆзва, гу ликІва, бˆцкам, испЈли, пˆсах, гу вҐдим и т.н. 
или нямат никаква насоченост, т.е. не засягат никого, напр.: да р�ка, 
крдскам, л�жа, с�дам, не дувˆжува, мъlчЈ, Ґдам, трічам, брізам, 
дҐжда, лҐпа, трˆка, недочІвам. 
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б) Възвратните глаголи са сложни по своята структура и се 
образуват по два модела: 

1) С кратките форми на възвратното лично местоимение са: йа 
са дріжа, са кіпам, да не са вірна, са загІби, са крІти, са углˆви, са 
прҐсиш, ни са ликІваше, са исІлих, са съглашˆва, са винчувˆйа (са 
винчдйа), са чІва, са вЈди, са закҐнчи, /му/ са клˆн’аш, ми са жˆловат, 
ми са лижЈ, ми са спЈ, да са вЈдат, са срешнˆт, двˆмата са бҐрат, 
си м’ˆзат, си ортІват.

2) С възвратното-притежателно местоимение си: си тҐпам, си 
тІрам, си прˆвийа, си земˆйа; си Јма, си н�ма, си знˆй; си отЈдайа, 
си дІмам, си Јграм, си плˆче, си спЈ, си ид� и пр.

Двете местоимения обаче понякога се взаимозаменят, което 
означава, напр.: си догаварЈйа за свˆдбата // да са уртІват.

Среща се обаче и формата се, която изпълнява функцията 
и на двете местоимения: се разЈграт, се перепл�тат, се уб’ˆси, се 
сІшат, се рджат, да се мЈйе рацдте. В някои случаи тази форма 
се е утвърдила, т.е. използва се постоянно, напр.: се стрҐи, се рҐви 
(Д�то се ровЈла, там сн�ла), са сфЈкнала с тҐ чувˆло; са поч�ках. 
На кое местоимение от книжовната норма отговаря дадената форма, 
се разбира от контекста.

Понякога гласната изпада, при което възвратното притежателно 
местоимение си приема облика с, напр.: да с¡пучЈне, да с¡зим�, да 
с¡утЈва и т.н. 

Възвратните глаголи изразяват различни и често сложни 
семантични нюанси. В най-общи линии обаче те експлицират 
предимно рефлективни, реципрочни или безлични действия и 
състояния. Формите със се обикновено означават, че субектът сам 
извършва действие върху себе си (са мЈйа, са гл�дам, са лекІвам), 
а със си, че той /те/извършва/ат/ дадено действие за себе си (да си 
Ґпека леп, си сˆйдейа курмЈт) или върху нещо свое (си умЈл ръцдте; 
да си Ґпера др�ите). 

В терновския говор обаче се откриват възвратни глаголи, които 
не са характерни за книжовния език и другите говори, напр.: йа се 
замрізна, се таргІва, ми са санІва сън, са войувˆйа, да са зр�йе /
патлаźˆна до черв�но/, се зайˆдох ‘преядох’ и др. под.

Вид на глагола

В изследвания говор глаголите също в едни случаи изразяват 
цялостна завършеност на действието или част от него, а в други 
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– действие в момент на извършване, без да са обхванати всичките 
етапи на процеса във времето. Във връзка с това се определя и 
граматическата категория “вид на глагола”, според която първите се 
определят като глаголи от свършен вид, а вторите от несвършен. 

Особеността на всеобщия български език да изразява с по два 
еднокоренни глагола едно и също действие, единият от които е от 
свършен, а другият от несвършен вид, се споделя и от терновския 
говор, напр.: Йас ти р�кам. ~ Йас да му р�ка.; кˆпе ~ кˆпне; стˆвам 
~ да стˆна, с�да/м/ ~ да с�дна // да с�днем; грЈзе ~ да грЈзне; бˆцам // 
бˆцкам ~ да бˆцна; л�жа ~ да л�гна; фл’ˆва // фл’ˆга ~ да фл’ˆй/е/; дˆвам 
~ да дам; зЈма ~ да зим�, п�ра ~ да Ґпера; раскˆзвам ~ да рˆскажа, 
продˆвам ~ да прҐдам, а замҐтфам ~ да а замҐтам, връзІват ~ да 
вразˆт и т.н. Формирането на видовите двойки е пряко свързано с 
изнесените по-горе форманти.

По-голямата част от основните глаголи са от несвършен вид, 
напр.: б�ра, стҐйа, с�да, знˆм, пlˆча, тҐча, нҐса, ги п�ра, йа са 
дріжа // а дріжам, мдса, не мҐга, пҐмна // пҐвна, йас крˆча, шЈйа, са 
вріштам, йас вріва // йас врівам, Ґда // Ґдам, не л’Ґжа, дІждам, не а 
пІштам, ги сІшам, Јскам да п�чам, га зЈмам, сддам, тІрам, йас им 
търгІвам, да шітам, ортІвам, грде, лай, са мийа, прˆва, са тҐчи, 
тˆ мучЈ, висЈ, гурЈ, трічам, сфитЈ, Јска, рˆбота // рабҐтам, дум. 
Но има и не малко основни глаголи от свършен вид – йас да мЈна, да 
р�ка/м/, да рЈтна, да стˆна, да л�гна, да з�ма, да дам, да Јда, да са 
мˆйна, да кІпа/м/, да прˆта и т.н.

Производните глаголи също могат да бъдат както от свършен, така 
и от несвършен вид. Обикновено от непроизводните основи от несвършен 
вид се формират глаголи от свършен вид, напр.: п�ра > да Ґпера, м�са 
> Ґмеса, зˆмеса, спа > да зˆспа // да зˆспам; бІда > да а сˆбуда; знˆйа > 
пҐзнайа, кісам ~ да скісам, мЈйа ~ Јзмийа и обратно – от глаголите от 
свършен вид се формират глаголи от несвършен вид, напр.: да дˆм > дˆвам; 
да кІпам > купІвам, /ке ти/ вд�на > вд�вам, да са добЈйа > са добЈвам, 
на вразˆт > на вразІват; тІра > тІргам и т.н. Производните глаголи 
от своя страна могат да се превърнат във вторични имперфективи, 
напр.: (мЈйа // мЈа >) да умЈйа // да Імиа > умЈвам; (б�ра >) да зб�ра > са 
збЈрам; (л�йа // л�йам >) да нˆлгйа > налЈвам, да са пулдйа > пулЈвам, 
да разлдайа > разлЈвам; (да стˆна >) да Ґстана, стˆвам > остˆвам, да 
ма прибІли ~ ма прибІлва и т.н. Най-често глаголите от свършен вид се 
образуват с префиксите и форманта -н, а глаголите от несвършен вид 
– със формантите -ам, -вам, -авам, -увам, -овам. 

Но словообразувателните форманти не винаги променят вида 
на мотивиращия глагол, както е напр. в случаите: вдрвам (несв.в.) > 
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верІвам (несв. в.); да дам (св. в.) > /да/ прҐдам, да пҐдам (св. в.); дˆвам 
(несв. в.) > раздˆвам, продˆвам (несв. в.). Схематично това изглежда 
така:

св. в. св. в.   несв. в.  несв. в.
  > прҐдам     > продˆвам
да дам >    дˆвам  > раздˆвам
  > пҐдам    > пудˆвам

Видови двойки се формират и по други начини – чрез мястото 
на ударението или някой вътрешнофлективни промени –, които се 
проявяват най-ясно във формите за 3 л. ед. ч., сег. вр., напр.: да ме 
збер� (збир�; да са зберˆт) // збЈра (са збЈрат); да зем� // зЈма; на 
извидˆт // ма извЈждат и т.н.

Някои глаголи са се неутрализирали по отношение на вида. 
Такива са напр.: вЈда: не вЈда/м/ да си вд�на кун�цо и к Јдам да го 
вЈда/м/; тІрам: …и тІрат курмЈт, му тІрат патлаź�н, … и …тий 
си знˆйат нҐрма кҐlко тр�ба да тІрат на тҐ lеп, …; йас кҐпам и 
Давˆте, тр�ва да кҐпаме окҐп.; р�кам: йас ти р�кам и да ти р�кам 
и т.н.

Същевременно някои от видовите двойки взаимно се заменят, 
т.е. те са изравнили семантиката си и по този начин са се превърнали 
в дублети, напр.: дˆр’ат = дарІват.

Спреæение на глагола

Въз основа на тематичната си гласна, глаголите в говора на 
Терновка също се разделят на три спрежения. Но тъй като в 3 лице, 
ед.ч. на сегашно време глаголната основа в микросистемата търпи 
разни фонетични промени, то тематичната гласна най-ясно проличава 
във 2 лице. 

Както и в книжовния език, по принцип основата на глаголите:
а) от I-во спрежение завършва на -е: кіпе/ш/, плит�/ш/, ид�ш // 

да ид’�ш, бир�/ш/, да стˆне/ш/, да с�дне/ш/, да са вірне/ш/, да си пучЈне/
ш/, грЈзе/ш/, да фˆне/ш/, да Імре/ш/, рич�/ш/, пич�/ш/, да бˆцне/ш/, да 
са д�не/ш/, да дунис�/ш/, завез�/ш/ ‘заведе’; са крЈйе/ш/, са мийе/ш/, 
сдйе/ш/, жув�йе/ш/, да испий�ш, застˆне/ш/ и т.н. 

б) от II-ро спрежение завършват на -и: мдриш, вˆриш, прˆиш, 
ма кІдиш, да гу вЈдиш, счІпиш, връвЈш, кҐсиш, упріжиш, са 
пузнакҐмиш, да пусадЈш, да ги укˆчиш и 
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в) от III-то спрежение завършват на -а: уткрЈвам; кˆраш, 
дІмаш, вЈкаш, връзІваш, ч�каш, чІваш, не слІшаш, пуфтˆраш, да 
нарічаш, да скісаш, ду нЈсаш, збЈраш, се замҐрваш, ма догун’ˆваш, 
сфал’Іваш, накˆзуваш, пукˆзуваш, са умҐруваш; недочІва, накˆзува, 
пукˆзува, са умҐрува и т.н. По принцип тази група глаголи е най-
голяма в българския език, но в говора тя се увеличава още повече и 
от продуктивността на суфикс -увам. 

Интерес предизвиква наличието на няколко итеративни глагола 
на -/и/цам: облЈцам, са стЈца, д’ˆлцам, които свързват езиковата 
микросистема на Терновка с южнотракийските говори и тези в Сярско 
и Валовищко.

В редица случаи при глаголите от I и II спрежение се наблюдават 
фонетични промени, които водят до колебание в спрежението. Така 
например, при глаголите от I спрежение понякога тематичната гласна 
е е подложена на пълна редукция: мЈйеш // мЈиш (// мий), да умЈйеш 
// да умЈиш (понякога и умЈйш), да дҐйдеш // да дҐйдиш, да пІснеш 
// да пІсниш, знˆйеш (знˆйш) // знˆиш. Но тези случай общо взето са 
спорадични. Много по-често се среща обратното явление – преглас на 
и в е при глаголите от II спрежение: ма гҐниш // ма гҐнеш, гҐни // гҐне, 
гҐните // гҐнете; вˆрди // вˆрде; са вˆре, а нар�диш // а нар�деш; Ґди // 
Ґде; дҐиш // дҐйеш. 

При глаголите от I и II спрежение непосредствено след коренната 
гласна се наблюдава и друго явление – тематичните гласни е, и 
понякога се консонантизират в й: пгй, пгйш; пропдйш // проп�иш, 
прай, прˆйш и др. под. Всички тези особености се откриват най-вече 
при формите за 3 лице единствено число. Това създава колебание в 
спежението и често затруднява неговото определяне. 

Вследствие на контрахиране, напълно са преминали в групата 
на глаголите от III спрежение глаголите: кҐпам, Јграм, л’Іл’ам103 и 
др.

Успоредното съществуване на тези явления без съмнение също 
се дължи на някогашното смесване на говори, отнасящи се към 
различни диалектни общности. 

НАКЛОНЕНИЕ

В микросистемата на Терновка са познати всички характерни за 
българския език наклонения – изявително, преизказно, повелително 

103 В този си вид кҐпам е широко разпространен, но останалите се откриват предимно 
в Софийско.
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и условно. Регистрираните по време на теренните проучвания 
темпорални форми, отнасящи се към съответните времена и 
наклонения и тук очертават една пъстра картина от варианти, които 
характеризират говора и отново разкриват участието на няколко 
диалекта във формирането на терновския говор.

Изявително наклонение

Сегашно време 

1. Образуване на глаголните форми. Картината на 
парадигмата на глаголите в сегашно време не е еднородна, тъй като 
някои от формите се образуват по няколко начина:

ед. ч.:    мн. ч.:
1 л. -а (’а, йа) // -ам 1 л. -м // -ме
2 л. -ш   2 л. -те
3 л. –   3 л. -ът // -ат /-ηт, -гт/

Формите за 1 лице, единствено число на глаголите от I и II 
спрежение се образуват по два начина – с окончание -а и с окончание -
ам, които се прибавят след коренните морфеми, тъй като тематичните 
гласни съответно е и и изпадат [ГСБЕ, 2, 1983: 291]. 

а) С окончание -а (след гласна -йа, след съгласна -’а): да а 
з�ма, пˆса, б�ра, да Імра, да рЈтна, йас да мЈна, ги мЈсла, ріса, са 
бҐра, мҐл’а, жув�йа, да шЈйа. 

Спорадично в говора се явява окончание -ъ: йас врівъ. Трудно 
е да се каже, дали в тези случаи става въпрос за пълна редукция на 
окончанието, т.е. © > -а > -ъ вън от ударение или за окончание -ъ < ©, 
което е резултат от междудиалектна интерфeренция. Вероятно второто 
предположение е по вярно, като се има предвид, че редукцията на а 
не е характерно за говора явление. Както е видно от фонетиката, тук 
обратното явление, т.е. ъ > а вън от ударение е съществена особеност 
на тази микросистема. 

б) С окончание -ам10�: да б�рам, м�там, да пˆсам, ткˆйам, 
сЈпам, сІшам, гу прҐсам, пІшам, бˆвам /децˆ/ [Кˆта ден Ґдам ф 
магазЈно да си з�мам сф�ш lгп. # Йас кˆжна годЈна сˆдам пип�р.].

Двата начина се използват успоредно и все още са в конкурентна 
употреба, поради което повечето глаголи имат дублетни форми, 
104 Окончанието -ам е характерно за западните говори [ЕБЕМД, 1978], но се открима и 
в източните [Милетич, 1989: 89].
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напр.: са кіпа // са кіпам, пЈша // пЈшам, р�ка // р�кам, да спа // да 
спˆм, Ґда // Ґдам, прˆйа // прˆвам, йас пҐмна (пҐвна) // не пҐмнам10�. 
Дублетните морфологични форманти се използват едновременно в 
говора на всеки един информатор, напр.: Па йас, кай, такˆ пlˆчам, 
такˆ пlˆчам! … Пlˆче и той и йас пlˆча. Като ми умрд женˆта, зе 
да не чІвам и да не вЈдам, ама ч�шката а вЈда. 

в) Окончание -м се среща предимно при контрахираните 
или атематични глаголи, напр.: Јгра-м, знˆ-м; йам, дам, да прҐдам. 
Спорадично се открива при глаголи с крайна коренна гласна: сдйем, 
стоЈм, но успоредно със сдйа, стҐйа // стуйˆ (стҐйам). 

Макар и условно би могло да се каже, че формите на -а (йа) се 
използват най-често. Те определено се предпочитат, когато коренната 
морфема окончава на гласна: мЈйа, са крЈйа, трЈйа, бЈйа, да Іспейа, 
пЈйа // пЈйам, пдйа (п’�йа) // пдйам106, дҐйа. 

Мекостта на съгласната пред окончанието се губи: гувҐра, да 
нҐса, да прˆта, л’Іба, цˆда, тҐпам, да кІпам, да са бҐрам, ги бˆвам (за 
деца). Случаи със запазена старинната мекост също се срещат, но по-
рядко: фˆл’ам // са фˆл’а, да завˆл’а, /мҐга ти/ Ґб’асн’а, рˆвн’а, кҐл’а/
м/, но всички тези форми имат и дублети със затвърдяла съгласна, 
които имат значително по-голяма фреквентност: рˆбут’а, мҐл’а // са 
мҐл’ам (но обикновено рˆбота // рˆботам, са мҐлам).

Съгласните ж, ч, ш пред окончанието не се променят: йас рджа, 
л�жа // л�жам, да са Ґблеча, йа са дріжа // а дріжам, тҐча, йас крˆча, да 
не міlчам, тріча // трічам, да пҐлуча, се да тˆшча, сІшам. 

Вариантите с к и ч на п�ка/м/ // п�ча/м/ и Ґпека/м/ // Ґпеча/м/ (да 
гу уҐпечам) се използват успоредно [Йа си мдсам ега такˆ, за прˆзник 
да Ґпечам трҐшка. Йас не знˆм, не мҐга колˆк да Ґпекам. – при една 
информаторка], но редовно – да Ґпека.

Изконното коренно ударение не променя мястото си: да Јда, да 
а грЈзна, да нˆйда, рˆна, Іча, /х/Ґда, мдса // м�сам, но при окситоните 
то се отмята върху коренната морфема: ч�та // ч�там [Йас мlҐго 
ч�та. # Йас ни знˆм да ч�там.], Ґра, да ги пˆса // /крˆвите/ да пˆсам, 
с�да, // сддам, l�па // l�пам, вріва // врівам, рˆбут’а (да рˆбота) // да 
рˆботам. Но при формите на -а се откриват и акцентни дублети като: 
пл�та // плитˆ, с�да // сидˆ.

При производните глаголи се предпочита окончание -а, но 
ударението от коренната морфема или окончанието се премества 
върху префикса: да нˆплета, да ва зˆведа, да зˆбрава, да рˆзбера, 
105 Подобна ситуация се открива в Драмско [вж.: Иванов, 1977: 170] и говора на Ропката 
[вж.: Керемидчиева, 1993:226 – 228].
108 Успоредна употреба на двете форми на глагола пея има в Благоевградско, Г. 
Делчевско, Смолянско и Пазарджишко [вж.: БДА, I и III].
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да зˆвра, Ґпера, да пҐемна, да го нˆрана, да нˆлова, да си нˆлгйа, да 
пҐпроса, да нˆправа, да ти Ґбада, да зˆбрава, да нˆргжа, да пҐкажа, да 
пҐлуча, да нˆпиша, да дҐживейа, да зˆбийа, да пҐзнайа107, гу зˆмесам, 
да ˆ Ґставам, да зˆспам10�. Въпреки това, повечето глаголи имат и 
варианти с -ам, като понякога последните се различават и по мястото 
на ударението, напр.: да уткрЈйа // да ти Ґткрийам. 

Формите на -а и тук имат акцентни варианти: да пҐлейа // да 
пул�йа, нˆуча // наІча, нˆреда // нар�да, да ви рˆскажа // да раскˆжа 
(да рˆскажам), пҐстройа109 // пустрҐйа. Редовно се запазва коренното 
ударение при глаголите с представка с- (з-): да ги спҐмна, склˆвам, 
сп�йам, стрЈйа, здˆвам, зб�ра/м/ (// збЈрам). Спорадично се откриват 
окситони като да /и/спий�м. Въпреки тези изключения, по отношение 
на инициалното ударение при префигираните глаголи говорът 
проявява единство.

Глаголите от III-то спрежение образуват формите си за 1 л., 
единствено число с окончание -м, което се прибавя към основите 
на глаголите: йас б’ˆгам (бдгам), лдгам (л’ˆгам, си л�гам), чІвам, йас 
стˆвам, йас пІштам, да спˆвам, Јскам, шітам, са вріштам, са 
ублЈцам, йас д’ˆлцам ‘дялкам’, дІждам ‘идвам’, тІрам, га зЈмам, 
дˆвам, помˆгам, пучЈвам, ж�ждувам, йас му враsІвам, търгІвам, 
купІвам, са качІвам, ортІвам; разбЈрам, са опˆсфам, го склˆвам, 
намдтам, пруцˆждам, раздˆвам, открЈвам ‘отварям’, да а остˆвам 
(устˆвам), фклучˆвам, раскˆтувам, замҐтувам, задр�мувам, 
закІсувам, йас раскˆзвам // да ви раскˆзувам. 

Глаголът дІмам има и съкратена форма – дум, която се използва 
спорадично и само при предаване на свои думи в разказ, напр.: Дум: 
“Мˆмо, ми зимдте си чˆнтичка!” 

Формите за 2 лице единствено число се образуват само с 
окончание -ш, което се прибавя към основата: да с�днеш, пир�ш, 
да лˆпнеш, нˆйдеш, да се мˆйнеш, рджеш, вріжеш, мЈжеш, пич�ш, 
пlˆчеш, пЈшеш, са кіпеш, п�йеш, знˆйш, ткˆйеш; Ґдиш, Ічиш, ма 
кІдиш, да гу вЈдиш, счІпиш, кҐсиш, обˆдиш, са бҐриш, мЈслиш, 
л’Ібиш, седЈш, спЈш, дражЈш, са прҐсиш; прудад�ш, да довид�ш, 
намЈгнеш, да са напЈйеш, да са налдйеш, пул�йеш, да накрЈйеш, 
пукрЈйеш, да намˆжеш, утрджеш, да пучит�ш, да пропˆднеш, 
да насЈпеш, пуст�л’аш, збер�ш, здˆваш; налҐвиш, испілниш, 
пасҐлиш, да упріжиш, са пузнакҐмиш, напрˆвиш, да ги укˆчиш; да 
107 Този тип форми на префигираните глаголи – с инициално ударение и окончание -а 
– са характерни за ЮЗБ.
108 Формите с неударено окончание -ам са присъщи на смолянския говор.
109 Чрез отметнатото ударение при тези глаголни форми говорът на Терновка отново 
пряко се свързва с югозападните и рупските говори.
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гл�даш, дІмаш, хитрІваш, уртІваш, клˆваш, тІраш, са дугˆждаш, 
слІшаш, кр’ˆскаш, са срдшач, усп�ваш, ти му са нравˆваш, клˆваш; 
разбЈраш, да натІраш, здˆваш, палучˆваш, да пумднеш, забрікаш, 
са пустречˆваш, пус’ˆваш, залЈваш, замҐташ // замҐтфаш, 
испъл’н�ваш, прудˆваш, се замҐваш ‘затрудняваш’, пудˆваш, да 
ги загл’ˆждаш [Ти тр�ба да мЈслиш какҐ прˆиш. # Ай, дражЈш 
с кІлавите. # Да рабҐтиш не й� ггрх. # Ти требˆ да ма гл�даш. # 
Тр�баше да дҐйдеш фч�ра. # Тˆа крˆва тр�ва да ˆ нарˆниш, да ˆ 
исчЈстиш и да ˆ издҐиш. # ...да пус�йеш или ни ти хватава да ид�ш, 
връвЈш там и получˆваш. А па с�тн’а гу здˆваш там натˆтка ут 
нҐвийа урожˆй.]. 

Както вече се каза по-горе, в редица случаи тематичната гласна 
при глаголите от I и II спрежение се колебае: дҐйеш // дҐиш, мЈйеш // 
мЈиш, да пІснеш // да пІсниш, ліжеш // ліжиш, пропдйеш // проп�иш; 
гҐниш // ма гҐнеш, нар�диш // а нар�деш, прˆиш // прˆеш.

Тук също често при глаголите от I спрежение тематичната 
гласна -е след коренна гласна изпада, но се запазва йотацията: знˆйш, 
жувдйш, сдйш, пдйш, гу бЈйш и т.н.

Мястото на ударението при формите за 2 л., ед. ч. обикновено е 
върху коренната сричка. Но има и окситони като: да зем�ш, да рич�ш, 
да довид�ш /мъжҐ/, да а раздад�ш, връвЈш, седЈш (сидЈш), пусадЈш. 
Пропарокситоните могат да се приемат за изключения, още повече, 
че те имат и акцентни варианти – да рˆботиш // рабҐтиш. Преметът 
на ударението при коренните глаголи в 1 л. ед. ч. понякога се запазва 
и при тези форми, но това не е редовно (да рич�ш // да р�чеш, да са 
збер�ш, но и да са зб�реш). Акцентен вариант има и формата зим�ш 
// з�меш.

Формите за 3 лице, единствено число съвпадат с основата, 
т.е. те нямат окончание: 

а) Глаголи от I спрежение: бир�, раст�, дҐйде, плит�, пас�, да 
дад�, да с�дне, да са вірне, са кіпе, кˆпе, да мЈне, да кˆпне, кЈсне, 
да стˆне, да л�гне, крˆдне, са фˆне, да с˛пучЈне, да бˆцне, да са 
д�не, рич�, пич�, пЈше, мирЈше, бр�ше, стріже; да збер� (збир�), да 
изб’ер�, да дунис�, да а дувед�, да истеч�, да упич� [Имаше да си спий� 
настҐйка]. 

Когато е непосредствено след коренната гласна, тематичната 
гласна -е също е йотувана, но понякога йотацията се губи. Много по-
често обаче тя се запазва, а изпада основната гласна, следствие на 
което се получават вариантни форми, едната от които е съкратена, т. 
е. на й (освен ако не приемем, че тук става въпрос за консонантизация 
на е), напр.: гу сдйе // гу сдй // сде, грдйе // са грдй // грде, жувдйе // жувде 
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// жув�й/е/, желˆйе // кой желˆй, ткˆйе // ткˆй, са мий/е/, см�й/е/ се, 
връш�, ма бЈйе, пЈй/е/, пдй/е/ (п’ˆй/е/), знˆй/е/, да си налдйе // да си 
налде // да нал’ˆй/е/, са пул’ˆй/е/, да умЈй/е/, да са добЈй/е/, изл’ˆйе 
// изл’ˆй, гул’ˆй, лай, пучерн�й110112 [Той са крЈй, бу знˆй да не го 
з�мат, па йас ни са крЈйа.]. Към това спрежение отнася и пцІй.

При формите с изконно коренно ударение последното запазва 
мястото си: нЈкне, са кЈсне, ма дЈгне, ми а м’�тне, са крЈйе, гуl�йе. 
Само в треп� и зем� се наблюдава движение на ударението от 
каренната върху основната гласна. При окситоните в едни случаи то 
се задържа върху тематичната гласна: да пас�, прид�, пич�, штип�, 
теч�, къл’в�, а други са с премет на ударението: п�ре, пл�те, грЈзе, 
като Імре. Откриват се и акцентни дублети като чит� // чЈте, бер� // 
б�ре, да зем� // з�ме. 

При производните глаголи ударението по принцип е върху 
коренната морфема и като цяло преобладават формите с парокситонно 
ударение: да утЈде, пугл�дне, застˆне, да над’�не, раскЈсне. Формите 
с преместване на ударението върху тематичната гласна са единици: 
завез�, довез�.

б) Глаголи от II спрежение: седЈ (сидЈ), вравЈ, стуЈ, струЈ, 
кипЈ, гурЈ, дръжЈ, стърчЈ, тръчЈ, мъл’чЈ, висЈ, болЈ, цъфтЈ, 
грамЈ, скимтЈ, а мръзЈ, спи, тҐчи, си Ічи, са пічи, ма кІди, міти, 
да рҐни, пҐмни, т�гли, са мҐли, сфЈри, да са вЈди, Ґди да ги тріси, 
лˆзи, рҐви, са гатҐви; да ма сабІди, си забрˆви, да ги угҐсти, да са 
зарҐби, да са пулІчи, са оцˆди, да са пережˆри, ухˆпи, да гу растҐчи, 
да са прехрˆни, да са пудгҐтви, да ма пупрˆви, да отв�ти, да ма 
прибІли, да са сфˆри. 

При тези глаголи тематичната гласна и понякога се преглася в 
е: Іче, вˆре, вˆрде, ма вҐде, да го прҐсте, ги тІше и т.н. Това предизвиква 
друг вид дублетни форми: Ґди // Ґде; нҐси // нҐсе (нис�), рабҐти // 
рабҐте // рˆботе [Който йе по-б�дан са цˆни и рˆботи аргˆтин. # 
Р’ˆдко, кҐйто там /са/ цˆне у н�го.]. Единствено във формата са 
фˆл’а тематичната гласна се преглася в а.

Глаголите с коренна гласна пред окончанието и тук имат 
съкратени форми: дҐи (дҐйе) // дой, брой. Съкратена е и формата прˆй, 
която е вариант на прˆви // прˆве. 

Окситонното ударение обикновено се запазва: валЈ, лежЈ 
(лижЈ), вравЈ (варвЈ), дръжЈ, но в редица форми на глаголи от този 
акцентен тип и тук се премята върху коренната морфема: да грˆди, 
гіси, вріви (врˆви), цˆди, л’Іби, лҐви, кҐси, вˆри, Ґбади, да рˆботе, 

110 Такива форми се срещат най-редовно във вертикалата Никополско, Плевенско, 
Ловешко и Троянско.
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са сІши. Акцентните варианти са сравнително малко: с�ди // седЈ, 
рˆботе // рабҐте, но се срещат дори у един и същи информатор: Дˆже 
та гудЈна са рудЈ, за дугудЈна не са рҐди и здˆваш натˆтака. При 
формите на производните глаголи ударението запазва мястото си, 
което са имали първичните глаголи: да испрˆти, распҐри, отпҐри; 
залежЈ.

в) Глаголи от III спрежение: сдда (с’ˆда, с�да), пр�га, слˆга, са дЈга, 
пЈта, да гл�да, кліца, лҐпа, скˆка, чˆка (ч�ка), шіта, гl�да, бˆцка, 
крдска, са клˆва, брусˆва, кˆра, дІма, дрінка, са рˆжда, си дІжда 
(дҐжда), зЈма, м’ˆса, прˆшта, дˆва, се над�ва ‘надява’, са майнІва, 
са срамІва, го ликІва, санІва, фанІва, кал�сува (кал�сва); изл’ˆга, 
изл�ва, да не потскˆка, распр�га, наріча, гу сдріжа, /слінцето/ 
заІжда, се нахҐжда, ма извЈжда, ги дувЈжда, дувˆжува, са забрˆжда, 
изврішта, разгрішта, кръштˆва, гуштˆва, си дубˆва, са разбріква, 
се перемЈва, са истрЈва, прибрізва, докˆрва, разлҐжва /суфрˆта/, 
си утсдва, гу перес’ˆва, прудˆва, передˆва, са получˆва (палучˆва), 
предлагˆва, са назавˆва, съфпадˆва, са окисл’ˆва (окислдва), той ма 
догун’ˆва, испълн’ˆва (са испійнава, испъл’н�ва), са распурежˆва, са 
отлич�ва, означ�ва, недочІва, исчЈстува, са умҐрува, са замҐкрува, 
са расЈпува, разбрікува. 

Само при ограничен брой глаголи се запазва мекостта пред 
тематичната гласна при глаголите от несвършен вид в III спр.: отˆр’а, 
фірл’а, исфірл’а, отговˆр’а (йотговˆр’а), пут�гл’а. 

Глаголът кˆзвам // казІвам има съкратена форма – кай, която 
се използва при разказ за предаване на чужди думи: Нˆша ш Мˆра, 
кай, си дов�зе зҐлото и таківо, а па тфҐйа Ана, кай, дон�се кҐкалете 
и парцˆлете. 

Тези форми на глаголите от III спр. са предимно парокситони: 
зЈма, збЈра, кˆчва, не слІша, пуфтˆра, да наріча, испъл’н’ˆва, са 
издевˆва, дунЈса, ортІва, казІва. Пропарокситони са само формите на 
няки от глаголите със суфикс -ува: перекЈснува, оц�нува, испув�дува, 
исчЈстува, исійнува, закҐнчува, дукˆрува, са запˆл’ува. Акцентни 
дублети като да спий�111113 // да испЈе се срещат спорадично.

Формите за 1 лице, мноæествено число също се образуват по 
два модела: 

а) С окончание -м, което се прибавя към основата и е 
характерно само за глаголи от I и II спрежение: да з�мем да ур�м, 
пер�м, пич�м, плит�м, са гриз�м, пЈшем, рджем; сидЈм, връвЈм, 
тръчЈм, ний пиштЈм, са Ічим, сˆдим, трісим, ддлим, прˆим, са 

111 Подобни форми с окситонно ударение се срещат в Западнософийско, Трънско и 
Брезнишко.
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вҐдим, чІпим, нЈйе не л’Ібим, лˆдим, да са глˆвим, дижІрим; пдйем, 
шЈйем, враш�м, дҐйм; да дувиз�м, да испий�м, да стˆнем, да дҐйдем, 
нал’ˆйем; нарісим, издҐим, опріжим [Да вˆрим, да пич�м и да ид�м. 
Сˆхар нарісим трҐшенко – като прас�нца ид�м.]. 

Граматическото значение на тези форми, когато съвпадат с 
формите за 1 л. ед. ч. като стоЈм напр., се различава от това на 
омонимните варианти само в контекст.

б) С разширеното окончание -ме (-м’е, -ми), което се прилага 
към основи на глаголи от всички спрежения: м�теме /ф кішти/, б�реме, 
са кіпими, Јдеме, пич�ме, гу знˆйме, дад�ми, вˆриме, а сІшимеда 
пл’ˆвеме, Ґдиме, гҐтфиме, пˆлиме, вЈдиме, сидЈме (сидЈм’е), стовЈме 
(стуЈм’е), вравЈме (вравЈми)112; кҐпаме, си чІкаме, тІраме, кˆраме, 
гу збЈраме и гу брікаме, вЈкаме, тіпкаме, купІваме, ги канІваме, 
уртІваме; срібаме, полЈваме (пулЈваме), навЈваме, налЈваме, 
замҐкр’аме, раскˆзваме, да закҐлим’е, да трісиме, докˆруваме, да 
нˆйдеме, да изд�ме, да а нар�диме, да лҐвиме.

Аломорфите -м’е и ми се явяват спорадично.
Както при формите за 1 л. ед. ч. и тук двата модела са в актив-

на конкурентна употреба, поради което дублетите при глаголите от 
I и II спр. са нещо обичайно: пдйем // пдйеме, са мЈйем // са мЈйеме, 
ткˆйем // ткˆйеме, лҐвим // лҐвиме, кҐсим // кҐсиме, са мҐлим // 
са мҐлиме, дрҐбим // дрҐбиме, вҐзим // вҐзиме, вˆрдим // вˆрдиме, 
Ґдим // Ґдиме, стоЈм // стовЈме, дҐиме, убрджем // убр�жеме и т.н. 
[Уже там с�тне нҐсат абет, панахЈда ф ч�рквата, с�тне сЈчките 
ут аб�до, как�то ний сидЈм, стˆвами, зЈмаме там какҐто да 
закІсим, там трҐшка да се испЈйе, густЈнце, вудЈчка и зрінце 
ут тˆа панахЈда, на птЈчките да го нафірл’аме, птЈчките 
да го сберˆт, …]. Окончанието -м се предпочита при глаголите от 
свършен вид113. 
112 Районите, в които е разпространено само краткото окончание -м за 1 л., мн. 
ч., сег. вр. при глаголите от I и II спрежение, са твърде ограничени и заемат 
предимно централната част на България (по вертикалата около Свищов – Пловдив 
и Балканските говори, част от мизийските, тракийските и източномакедонските 
говори). Разширеното окончание -ме (което понякога се конкурира с аломорфа -мо) 
при глаголите от всички спрежения е особеност на голяма част от западнобългарските 
говори и най-вече на запад от линията Видин – Лом, Берковица, Източно от София, 
Разложко, Босилеградско, Вардарска Македония, Сярско и в част от Родопите [по-
подробно вж.: Тетовска-Троева, 1996: 30-37].
113 Такава е ситуацията в по-голямата част от езиковата територия. Успоредна 
употреба на двете окончания се открива в СЗБ /Оряховско, Белослатинско, Врачанско, 
Ихтиманско, Свогенско и Ботевградско; Луковитско и Тетевенско/ и ЮЗБ /Благоев-
градско, Петричко, Г. Делчевско/, в подбалканския говор и Родопите, по поречието 
на Марица, М. Търновско и Грудовско в ЮИБ, а също в Гръцка и Турска Тракия и 
в отделни селища на Драмско, Зиляховско и Валовищко. Явлението се открива и в 
североизточните мизийски говори и еркечко [Вж.: Тетовска-Троева, М., 1996: 30-37].
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Ударението обикновено запазва мястото си в основната форма: 
пич�м // пич�ме, връвЈм // връвЈме, гу нҐсим // нҐсиме, тҐпим // тҐпиме, 
кҐсим // кҐсиме. При глаголите с премет на ударението в 1 л. ед. ч. 
обаче, понякога варира. Формите рабҐтим // рабҐтиме (рабҐтаме) 
имат варианти и с инициално ударение – рˆботим // рˆботиме. 
Срещат се и други подобни случаи. При формите с окончание -ме се 
очертава тенденция то да остава върху коренната морфема, т.е. не се 
променя, а при формите с -м се премества върху тематичната гласна 
(т.е. изравнява се с книжовната норма), напр.: пер�м, плет�м, чит�м, 
но п�реме, ч�таме, б�реме. 

При глаголите от III спрежение окончанието винаги е -ме: 
Јскаме, Јмаме, н�маме, дІмаме, гl�даме, пладнІваме, закІсуваме, 
пулЈваме.

Формите за 2 лице мноæествено число се образуват с 
окончанието -те (-ти), като при окситоните и тук в редица случаи се 
наблюдава премет на ударението: б�рете, п�рете, р�дите, стҐите, 
Јдете, дҐите; знˆйете (знˆйте), ткˆйете, са кіпити, да нˆйдете, 
рич�те (рич�т’е), пич�те, дад�те, завиз�те, спЈте, дръ-жЈте, 
мЈслите, да вЈдите; седЈте, вЈйе гурЈте; дІмате, кˆрате, ч�кате, 
зЈмате, слІшате, ортІвате, вріsвате; като дҐйдете (да дҐдете), 
да набер�те, попlˆчете, са збЈрате, да испрˆтите, удил’ˆвате, са 
съглашˆвате, усфишчˆвате, предлагˆвате, насЈпувате, пов�рувате 
и т.н. 

Тематичната гласна е, когато е след коренната гласна при 
глаголите от I спр. и тук понякога изпада или по-точно йе > й: пЈйете 
// пЈйти, знˆйете // знˆйте, мЈйете // мЈйте, връшдйте, пдйте. 
Същевременно, понякога тематичната гласна и се преглася в е: Ґдите 
// Ґдете, прˆвите // прˆвете, или а: тръчЈте // трічате.

Формите за 3 лице мноæествено число се образуват като към 
към коренната морфема се прибавят окончанията -ат и -ът или -ет 
(-гт, -зт)11�.

а) Форми с окончание -ат:
1) При глаголите от I спрежение: Јдат, да гу нˆйдат, са пЈшат, 

вЈзат ‘водят’, рджат, са кіпат, сІчат /мл’ˆко/, бЈйат, лˆйат, 
са смдйат (се см�йат), знˆйат // знˆат, пдйат // п’�йат, пЈйат, 
ткˆйат, пҐйат, са гр�йат, да стрЈйат, гул’ˆйат (гул�йат), но 
Јграт; да пумҐгнат, да са зб�рат, попlˆчат, йспЈйат, умЈйат, да 
набЈйат, като огладн�йат, да намˆжат, да го накˆжат, удр�жат, 
исЈпат, да дҐйдат, путкфˆсат; кіпат.
114 Успоредната употреба на окночанията -ат // -ът // -ηт за 3 л. мн. ч. в комбинация 
с -а // -ам за 1 л. ед. ч. при глаголите от I и II спр. е регистрирана в говора на Ропката 
/вж.: Керемидчиева, 1993: 226/.
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2) При глаголите от II спрежение: тий Ґдат, нҐсат, кҐлат, 
кҐсат, да вЈдат, вˆрдат, рҐват, си гу прˆват, ч�рпат, сфЈрат, 
рˆнат, сˆдат, л’Ібат, са мдсат, вˆрат, пл’ˆват, гу дрˆзнат, вҐдат, 
са л�пат, са глˆват, рˆбутат // рабҐтат11�; слІжат, решˆват, 
пріжат, тҐчат, стрҐйат, пҐйат, утв’ˆйат; си дҐйдат, го замдсат 
// зам’ˆсат, растҐчат, са договҐрат, да са оглˆват, надрҐбат, 
нарддат, разддлат, да поседˆт, причІпат, приж�рат, довЈзат, да 
закҐлат, навˆрат.

3) При глаголите от III спрежение: дІмат, вЈкат, кҐпат, зЈмат, 
ма гл’�дат, б’ˆгат, прдгат (пр�гат), трІпат, да аб�дат, дІждат, 
тІргат // тІрат, клˆват, гу глˆват, крдскат (кр�скат), си ортІват 
(си уртІват), дˆват, плЈват ‘плуват’, на срдштат (ни ср�штат), са 
вріштат, пІштат, дІждат, глітат, пl�скат, мҐтат, пумˆгат, 
л�куват, валкІват, канІват, йа връзІват, да се качІват, му кˆзват 
// казІват, сфал’Іват, кръштˆват, са конкˆват, танцІват, цанІват 
/пастІх/; донˆсат, пустЈлат, испрˆштат, дувЈждат, извЈждат, 
са збЈрат, гу натіпкат, залЈват, загув�ват, прудˆват, ги укˆчват, 
завЈват, здˆват, са сув�тват, наклˆват, набЈват, настЈлат, 
отр�зват (удр’ˆзват), раскрЈват, разбЈват, ми над’ˆват // над�ват, 
поткˆрмливат ‘подхранват’, са увликˆват, зам’ˆсуват, испЈтуват, 
искˆруват, 
учЈстват, разбрікуват, исфірл’уват, расфірл’уват, дагавˆриват. 

Окончанието -ат се използва и когато е под ударение: сичˆт, 
вличˆт, на вразˆт, ма булˆт, летˆт, крадˆт, вравˆт, стуйˆт, 
да са зберˆт (да збирˆт) // са збЈрат, на извидˆт (а изведˆт, ма 
извезˆт), да му занисˆт. 

б) Окончанието -ът. Въпреки наличието на -ат под ударение, 
все пак по-често в тези случаи се използва окончанието -ът: четіт, 
предіт, гуріт, уріт, ма трепіт, са дръжіт, тръчіт, дадіт, 
връшіт, са пичіт, брамчіт, сфитіт /водˆ/, спът, си упичіт, 
си разнесіт, да му дувизіт, а завизіт, нададіт, да подайдіт, да 
предадіт, наидіт [По-гол�мете мҐме ни чекіт, ни гу зиміт и 
ни дадіт трҐшка.]. Срещат се и варианти като: пичˆт // пичіт, 
убличˆт // да гу убличіт, връвіт (// връв’іт) // връвˆт (вравˆт); 
нҐсът // нҐсат. Случаите с неударено окончание -ът, като гул�йът, 
да з�мнът, с�дът, са спорадични и имат варианти с -ат, напр.: 
мійнувът // мійнуват (майнІват). 

в) Окончанието -ет (-гт, -зт) се явява под и извън ударение: 
пий�т /слˆтка ракЈйа/, пустуйдт, брҐйат // брҐйдт, гуl�йет // 

115 Наличието на твърди съгласни пред окончанието за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. е особеност 
предимно на западнобългарските диалекти.



~ 16� ~

Втора глава. Морфология

гулдйгт, умЈйет, вдйет, /кату/ изл�ет, са вҐдет, вЈдет мдсгт, сдйат 
(с’ˆйат, с�йат) // сдйгт [Åгˆ чва не гуl�ме, е ге тІр’ˆт мамІлете, ги 
умЈет, ги тІр’ат на п�чката, ги навˆрηт. # …пустуйдт трҐшечка 
и си дҐждет къде дҐма.], да стойит (стуйит), да увършит, пЈйηт, 
пдйηт [Са сбЈрат, от блЈжните селˆ дІждат на то прˆзник, т�лка 
кҐлηт Ґрата да идіт.]. То има сравнително ниска честотност и се 
използва успоредно с -ат и -ът, дори при един информатор.

Трудно е да се каже, дали това окончание и неговите аломорфи 
са резултат от междудиалектна интерференция или на естествен 
местен развой. Видно е само, че най-нестабилно е окончанието при 
глаголите с корени и основи, завършващи на гласна или след ж, ч 
и й: вдйат (в�йат) // в�йет, вдйгт; гул’айат // гул�йът // гулдйηт; 
вършит // връшдат; пЈйηт // пЈйат // пий�т, пЈйгт116 рджет // 
рджгт, накЈчет // накЈчгт, но успоредно с рджат, накЈчат и 
т.н. 

Поливариантността на формациите, дължаща се на 
аломорфността на форманта, се увеличава и от акцентната 
нестабилност. Ударението често се колебае, което също е предпоставка 
за образуване на двойки: дръжˆт // са дріжат, да речˆт // р�кат, 
уріт // Ґрат, ч�кат // чекіт, зЈмат // зиміт и др. Това създава 
възможност за формиране на цяла редица еднозначни вариантни 
форми като напр.: седˆт // сид�т // с�дат // с�дът.

Случаите със запазена старинна мекост пред окончанията тук 
са малко повече, отколкото при формите за другите лица: твˆр’ат, 
са вҐд’ат ‘се въдят’, да кІп’ат, тІр’ат, од�л’ат, ма обикˆл’ат, са 
сірд’ат, дˆр’ат, връв’іт [Åга чавІне гуl�ме и ги тІр’ат мамІлете, 
ги умЈйет, ги тІр’ат на п�чката, ги навˆрат. Кату ги извˆдат 
ут п�чката, тЈйе распІкане, таківе харҐши.], но те също имат 
варианти с твърди съгласни, които са с по-висока степен на употреба. 
Единствено при глаголите да фірл’а и фірл’ам и техните производини 
се предпочитат формите с предходна мека съгласна: фірл’ат, да 
исфірл’ат, гу нˆфърл’ат, но фіргат (< фіргам).

Вместо глагола пиша често се използва пЈсфам /пЈсфаш, пЈсфа, 
пЈсфаме, пЈсфате, пЈсфат/.

Подобна пъстра картина ни представя и парадигмата на 
глаголите от II спрежение, където изобилстват вариативни форми в 
сегашно време.

При глаголите от III спрежение не са регистрирани вариантни 
форми.
116 Формите с ударени окончания на -ет // -гт или -ът и тези със запазена мекост на 
предходната съгласна са по-характерни за ИБ. Но успоредна употреба на окончанията 
-ат // -ът се среща в ЗБ и в някои рупски говори.
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По особени са и значително се различават от книжовните 
формите на глаголите “влизам” и “да влезна” и производните от тях: 
фл’ˆва / фл’ˆга // фл�вам / фл’ˆгам (фl�гам), фл�ваш, фл�ва (фl�ва), 
фл’ˆваме, фл’ˆвате, фл�ват (фл’ˆват) / фл�гат; да фл’ˆна, /дуд� 
ти/ не фл’ˆйеш, фл’ˆйе (да фл’ай, фл�й, фл�е), фл’ˆйеме, фл’ˆйете, 
фл�гат. Регистрирани са и близките до книжовните форми да фл�зна, 
да флез/н/еш, да фл�зе, да фл�з/н/ем, да фл�знете, да фл�знат, но 
някои от тях само еднократно. 

Глаголи от I спреæение

Глаголи с премет на 
ударението

Глаголи с коренно 
ударение Префигирани глаголи

ч�та/
ч�там б�ра/б�рам кіпа /

кіпам з�ма Ґпера/
Ґперам зˆнеса

чет�ш 
/чит�ш/

б�реш
бир�ш кіпеш з�меш

зем�ш
оп�реш занес�ш

чет� /чит�/ б�ре / бир� кіпе зем�/з�ме оп�ре / опер� занес�

чит� 
чЈте

бир�м/е/
б�рем/е/

къпим
/къпем’е/

зем�м
з�меме

оп�рем 
оп�реме

занес�м 
занес�ме

чет�те 
/читдте/

бер�те
б�рете

Кіпете 
/кіпити/

зем�т’е 
з�мете оп�рете занес�те

ч�тат
четˆт
читіт

берˆт
б�рат кіпат

з�мат 
земˆт
зиміт

Ґперат 
оп�рат

занесˆт
зˆнесат

Глаголи с
к > ч пред

окончанието

Глаголи с
ж, ч, ш пред 
окончанието

Глаголи с 
крайна коренна 

гласна 

Съкратени 
глаголи

р�ка//р�кам 
р�ча//р�чам

Ґпека/м/ 
Ґпеча/м/ 

пЈша 
пЈшам

рˆскажа 
раскˆжа 

рˆскажам

сдйа /сдйам
сдйем

Јграм

реч�ш
/рич�ш/ упич�ш пЈшеш раскˆжеш сдйш Јграш 

реч� /рич�/ 
р�че

упич� пЈше раскˆже сдйе / гу сдй / сде Јгра 

реч�м/е/
/рич�м/
р�чеме 
рич�м’е

упич�м 
упич�ме

пЈшем 
пЈшеме

раскˆжем 
раскˆжеме

сдйем 
сдйеме

Јграме
(Јграми)

реч�те 
/рич�т’е/ упич�те пЈшете раскˆжете сдйете Јграте

/Јграти/

речіт
речˆт
р�кат

 упичіт пЈшат
раскˆжат
рˆскажат
раскˆжηт

сдйат /с�йат/ 
сдйгт / сдйηт 

с�йет
Јграт 
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Глаголи от II спреæение

Глаголи с променливо 
ударение

Глаголи с коренно 
ударение Префигирани глаголи

седˆ 
сдда

сддам

рˆбут’а 
рˆбота 

рˆботам

вріва 
врівам

нҐса 
нҐсам

Ґда 
Ґдам

зˆкола
зˆколам

зˆмеса 
зˆмесам

седЈш 
(сидЈш)

рˆботиш 
рабҐтиш

вравЈш 
/варвЈш/

нҐсиш/
нҐсеш
нис�ш

Ґдиш закҐлиш замдсиш

седЈ
рабҐти 
(рабҐте) 
рˆботе

варвЈ 
(вравЈ) 
вріви

нҐси 
/нҐсе/
нис�

Ґди 
Ґдe

закҐли
закҐле

замдси 
зам�се

седЈм 
сидЈме

рабҐтим 
рабҐтиме 
рабҐтаме 
рˆботим 
рˆботиме

връвЈм 
връвЈме
вравЈм’е

нҐсим/е/ 
нис�м/е/

Ґдим 
Ґдиме

закҐлим
закҐлиме

замдсим
замдсиме

седЈте
сидЈт’е

рабҐтите 
рˆботите

вравЈте 
връвЈт’е

нҐсите 
нис�те

Ґдите
Ґдете

закҐлите
закҐлете замдсите

седіт 
седˆт 
сид�т
с�дат 
с�дът

рˆботат

връвіт 
връв’іт 
връвˆт
вравˆт
вріват

нҐсат 
нҐсηт 
несит

Ґдат закҐлат замдсат
замдсηт

Глаголи с крайна 
коренна гласна

Глаголи с 
вариантни основи

Глаголи с 
ж, ч, ш пред 
окончанието

Глаголи с 
дж пред 

окончанието

дҐйа/м/
дҐим

Јздойа
стҐйа/м/

стуйˆ 
стоЈм

прˆйа 
прˆва 

прˆвам

Іча 
Ічам

дріжа 
дріжам

обˆдам 
Ґбада 

дҐйеш издҐиш 
издҐйеш

стуЈш 
стувЈш

прˆиш 
прˆеш 

прˆвиш
Ічиш дръжЈш Ґбадеш 

обˆдиш

дҐйе издҐйе
издҐи

стоЈ 
стувЈ

прˆй 
прˆйе
прˆви

Ічи дръжЈ обˆди
обˆде 

дҐйм 
дҐйме

издҐйм
издҐим/е/

стоЈм/е/ 
стувЈме

прˆим 
прˆиме Ічиме дръжЈме Ґбадим

обˆдеме

дҐите издҐите стоЈте 
(стувЈте)

прˆете 
прˆвете 
прˆвите

Ічите дръжЈте обˆдите
обˆдете

дҐйат  издҐйат 
издҐйηт

стуйˆт 
стуйіт

прˆйат 
прˆват 
прˆвηт

Ічат 
Ічет 
Ічηт

дръжˆт 
дріжат 
дръжіт

Ґбадат 
обˆдат 
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При атематични глаголи не се откриват специфични 
морфологични особености: дам, дад�ш, дад�, дад�ме, дад�те, дадіт 
/дадˆт/; йам, ид�ш, ид�, ид�ме, идіт.

Отрицателните форми се образуват с частицата не (ни): нЈшто 
не вЈда, ни гу вЈдам, не пҐвна, йас не пЈйа, не ми хватˆва, да не р�ка, 
да не міlчам, не вЈйе, да ни са загІби, ни знˆйе, не верІва, да ни са 
засм�йе, нЈшто ни разбЈра, не са дръжЈ, не трічи, не полҐднува, 
не Ґдиме, да ни Ічим, да не се раскрЈйат, да рабҐтат не знˆйат, не 
се бЈйат, ни йа трипіт, ни гҐ прˆзнуват, не рˆботе и т.н. [Ако не 
зˆбийа прічки, той ке лежЈ на зем’ˆта.].

За въпросителните форми се използва частицата ли: Йа знам 
ли? # Гу вˆрат ли? # Вие панимˆвате ли нˆшийа изЈк?

Повечето от формите на глагола съм в сегашно време са 
вариантни: 

съм // сам   сме (сми) // сне (сни)
си    сви (све, сфи) // сни 
йе // йа // й // е // г // а  са

[Йас съм ут ТернҐфка. # Йа съм винувˆт. # Йа сам адЈнацата 
гудЈна руд�н. # …сам117 стˆра и без зіби # Ти ут д�ка си? # НалЈ си 
главинЈца? # СЈчко ут там йе дун�сено. # Н�ска йе п�так. # Той ми 
йе вІйчо. # т’а не йе кумˆ # КҐйто н� йа гр�шен.# Па йˆсно й. # Ам 
д�ка й т’а? # Т’а Ґште до сегˆ а жЈва,… # Той а ут дрІго с�лу. # Т’а 
тҐже а білгарка. # Н� а навЈваме (баницата) нЈйа. # – Нˆшто т�ло 
а земл’ˆ, песҐк. #…да а цˆло # тва а дˆместа ч�рга # ме мічно, 
ме т�шко # Брат му мд чЈчо. # НЈйе сме безгрˆмотни. # НЈйа 
сЈчки (българи) сне ˆрни. # нЈйа сне углˆвени # читЈрма сне11� # 
НЈйе сни на прагІлка. # ВЈйа с Бр’ˆткови от Сив�рна сви роднЈна? 
# читЈрма све # ВЈйа сфи Ібави Ґра. # ВЈйа сфи дошлЈ на гҐсте. # 
117 В районите с рефлекс а < ¦.
118 Успоредна употреба на формите сме // сне има в М. Търновско, Грудовско и Н. 
Загорско. 

Глаголи от III спреæение

дІмам бріsам цанІвам фріл’ам пулЈвам пукˆзувам

дІмаш брізаш цанІваш фрігаш пулЈваш пукˆзуваш

дІма бріза цанІва фріга пулЈва пукˆзува

дІмаме брізаме цанІваме фрігаме пулЈваме пукˆзуваме

дІмате брізате цанІвате фрігате пулЈвате пукˆзувате

дІмат бріат цанІват фрігат пулЈват пукˆзуват
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ВЈйа сни от Българийа? # ТЈ:а са тІка. # ТЈйа са зли. # ТЈйа са 
Ґчен красЈве.]. 

Понякога формата за 3л.ед.ч. се изпуска: На ПшҐната бˆба му 
тва мҐйа крісница. # Тва синҐ ми. # ПатамІ што той забЈйака. # 
ДІже т�шко съгˆ, дІже т�шко.

При отрицателните форми на спомагателния глагол “съм” 
ударението в едни случаи е върху глаголната форма, а в други – 
върху частицата не (ни): Ни й� такˆ. # Тва н� йе бˆба. # ВЈйе не св� 
дустҐйни! 

Отрицателната форма за 3 л. ед. ч. има и облик нд: Ма разбҐйа 
нд като вˆшийо.

Особено активна употреба в говора имат и формите бЈва и 
бивˆва. От гледна точка на съвременния книжовен български език 
бЈва означава ‘да бъде // да е’: мой да бЈва ‘може да е; може да бъде’. 
# Не мҐй да бЈва, да го затіпкат. Сравнително по-често бЈва се 
използва като синоним на може /или трябва/ …пЈтат тˆтко Ј, 
бЈва ли да проведіт у тдх джок. # …Јмате ли стˆра женˆ, кҐйато 
да бЈва да присістфа на джҐко. # БЈва да пудрінка. # Там бЈва два 
килам�тра да мЈнеш и н�ма слінце да вЈдиш. # СелҐто, пҐвечато 
мъж�те, бЈва и млˆди, но ф аснавнҐм пажилЈи, пажилЈте и Ґдийа 
/на сходка/. # За н�йзи дествЈтел’но бЈва кнЈга да са пЈше.

Отрицателната форма не бЈва определено се употребява вместо 
не може /или не трябва/: Не бЈва бес кузн�ц да жувдеш. # Да гу 
остˆвиш такˆ не бЈва. # По-млат не бЈва да мЈне път на візрасен. 
# Подър ВелЈкден до ТрҐица не бЈва да са кіпеш. 

Две са значенията и на формата бивˆва: а) ‘става, случва се’: 
СЈчко бивˆва. # Товˆ бивˆва, ама р�тко. и б) ‘има’: Бивˆва такЈва 
мум�нти. # Меркиз�т – прост, т�нинко; бивˆва и шолковҐй.

Повечето от формите за сегашно време на глагола “мога” имат 
варианти: мҐга // мҐйа // мойд // мой; мҐжеш // мҐйш (не мҐжеш // ни 
мҐйш); мҐйе // мой (не мҐй) // мҐж; мҐйем // мҐйме; мҐйте (ни мҐйте); 
мҐйат (ни мҐйат) [М¥га ти об’ˆсн’а. # Ни мҐга да рˆзбера. # Не мҐга 
да ви р�ка, не знˆм. # Ни мҐга да врівъ. # Йас ни мҐга да йам и да 
спˆм. # Йˆс самˆ сЈчката ни м¥йа да ви а рˆскажа. # Ни мойд 
‘не мога’ да гу нˆйда. # Йас до с�га не мой да ги забрˆва. # Кък� ти 
мҐжеш да ни обˆдиш? # Ку м¥йш ки дад�ш. # Дукат м¥йе. # Ни да 
чет�, ни да пЈше ни м¥йе. # Ни мҐйе бис МЈт’а. # У нас білгарено 
тук сЈчко м¥йе. # Кой какҐто мой. # Той не м¥й да а фˆне. # мой 
да бЈва # Д�то не м¥ж да са сдй. # Ну, как� нЈйа м¥йем да лˆдим, 
като то сЈчко са разор’ˆва. # Уже не мҐйме нЈшто да прˆиме. # 
М¥йте ли сˆми? # Ни м¥йат да гу дувезˆт. # Ни мҐйат нЈкак.]. 
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Дублетните форми се откриват и при един и същ информатор, напр.: 
КҐйто ни мҐй самЈ да си абрабˆти зем’ˆта. и КҐйто ни мҐйе да си 
връшдйе. 

Глаголът имам и отрицателната форма ндмам не притежават 
някакви специфични морфологични особености. Същото се отнася и 
за глагола искам:

Йас Јскам да йам НЈйа Јскаме да ид�м
Ти Јскаш да ид�ш ВЈйа Јскате да ид�те
Той Јска да ид�   ТЈйа Јскат да идіт

[И какҐ йас Јскам да р�кам?] 

Същевременно, когато става въпрос за някакво желание или 
чувство, усещане, се използва модела йас ми са…:

Йас ми са спи.  НЈйа ни са спи.
Ти ти са спи.  ВЈйа ви са спи.
Той му са спи.  ТЈйа им са спи.

Отрицателните форми на Јскам не се различават от 
книжовните (не Јскам, ни Јскам) [Той ни Јска да са глˆви.]. Мястото 
на отрицателната частица не при конструкциите е след личното 
местоимение. 

В това значение се използва и глагола шта, но по-голяма 
фреквентност имат отрицателните му форми: (не) штˆ, (ни) штˆ, (ни) 
штеш, (не) ште, (не) шт�ме, (не) шт�те, (не) штат [Йас а ни шта. 
# Не штˆ да рˆбот’а. # Не штˆ да дІмам. # Ни шт�ш да пир�ш. # И 
да штеш и да ни шт�ш, нЈкуй ни та пЈта. # Т’а нЈшто не ште да 
прˆве. # …ко шт� да напрˆви,… # НЈкой ни йˆ ште ф с�ло. # Т’а ни 
шт� биз мІзика да дҐйде. # да Јска и да ни шт� # НЈшто не шт�ме. 
# Ни шт�те да обˆдите. # Не штˆт нЈшто да идˆт.]. 

Положителните форми на глагола шта се заместват от 
генерализираната форма кеш (кдш), която по същество е фонетичен 
вариант на формата за 2 лице единствено число сегашно време 
штеш: Кдш да Јда у другˆрката ми, ма н�мам врдме. # Ти кдш ли 
да Јдеш с м�не на рекˆта? # Ти кеш ли да ид�ш п’ур�? # Кгш ли да 
си мЈйете рацдте? # Той кгш да та пЈта ндшто. # Да рабҐтем 
ништ�м, кеш сад� да ид�м и да пЈйем. # ВЈйа кдш да го вЈдите? # 
Кгш ли да ид�те? # ТЈйа Ітре кгш да Јдат сас вас ф Ад�са. Тази 
форма без съмнение означава ‘искам’ // ‘ща’, но се улавя и нюанс със 
значение на ‘имам намерение’.
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2. Употреба и значение. Формите за сегашно време преди 
всичко изразяват действие, което се извършва в момента на говоренето: 
… вуй�нни са мЈйат; субл’ˆкани, пу рЈзи, сас вуй�нни гˆшти такˆ са 
мЈйат. # Йас ф армˆно кҐпам. # Па йас не са крЈйа. 

Освен това с него се предават и: 
а) Постоянни действия или състояния, които не се прекъсват 

във времето: Съд� йас ги йам и кҐтката. # Той тІка жІвгй. # Ивˆна 
Купˆла ни го прˆзнуват. # Йас гу Јмам и сіга. # Йас ни знам да 
ч�там. # Таківо ни знˆм. У нас ндма таківо. # Кˆжно с�ло си Јма 
межд. # ЙаловнЈку са називˆва по білгарски. # …с� да нҐса, с� да 
тˆшча. # Па т’Ґшт:а недочІва.

б) едновременно извършващи се действия: СтҐйа и пlˆча. … 
СтҐйа ф ч�рквата и зем’ˆта залЈвам сілзи, пlˆчам.

в) Последователни действия, отнасящи се към даден процес 
на приготвяне на нещо: Гу тІрат (житото) и ут н�го з�мат и го 
вдйет, вдйет и го пІштат на в�теро. Удв�йа (!) зрънҐто, слˆ-мата, 
с�тне като гу исчЈстат, с�тне уже прис вдйелката гу пІштат и 
устˆне чЈсто. …ку т’а са замҐкрува фъв вудˆ, шкІрката, гу тІрат 
ф стІпката, шл’Іпката са майнІва, па зрънҐто гу пуст�л’аш. То 
прусійне, сдтне гу утв’ˆйат, чи гу мЈйат с водˆ, три-ч�тър піти, 
чи гу тІраш ф кастрІл’а или ф чавІн и налЈваш куźд вудˆ и то са 
варЈ, тЈйхичко ври. Като са варЈ, са лҐпа зрънҐто; го сфал’Іваш 
ут Ґгин’о и с лъжЈцата гу разбрікуваш и с�тне … замотˆваш 
с одейˆлуто да упр�й ‘да бухне’. Ке го процˆдите. Сфал’Івате тва 
сЈчкуто; то стˆне м�кичко. Ур�си чІпат и клˆват фітре сˆхар по 
фкусҐ. С�тне тІрат ф красЈва тар�л’ка, сфиштЈчката…

г) Постоянно периодически повтарящо се действие, напр.: Там 
таківа кадІшка напрˆвена специˆлно – йеднˆ пІшташ, дрІга дЈгаш 
и с кҐн’а ист�глаш и си налЈваш. # Тва т’а да приглˆйе слінцето 
уж�: “П�но, вріви фаф кішти!” Т’а си флд:ва, си затˆра ź�мувете и 
си лижЈ та:м. # Той дҐйде, кай, стоЈм, той ут унˆ стърнˆ дувˆро, 
йас ут тˆа. 

Сегашно време се използва и:
а) За предаване на действие, което предстои да се извърши в 

близко бъдеще време, т.е. непосредствено след момента на говоренето 
(в конструкции от глаголни форми за сег. вр.): Са збЈрам да ¥да на 
пазˆро. # Мдсам lеп да ¥печа. # Сегˆ са облˆча и излдва. # Дод� тЈ 
фл’ˆйеш той ке дҐде. # Тр�ба да гу зˆмесам, да гу уҐпечам.

б) За предаване на някакво свидетелско минало време, напр.: 
КурмЈду гу плет’ˆйа плЈтки и тва на пазˆру гу вҐзийа, гу прудˆват, 
па ут там уж� си купІват тЈйа от пазˆру уж� какфҐто там. # Са 
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сберˆт дефчˆт:а там, земіт ведрҐ вудˆ. Мунч�т:а са кˆчат на 
та земл’ˆнка, кҐлко са кˆчат, т’а два м�тра и палтарˆ м�тра 
висҐка. Èде, прісне там, ги убл’ˆй с вудˆта. # Той зем� сурҐви йˆйца 
там или катрˆн и Јде да мˆже. # КҐйто ни м¥йе да си връшдйе, гу 
вдйеше. # Т’а са оглˆви за руснˆк, бо нЈкой ни йа шт� ф с�ло.

в) При препредаване на чужд разказ за минали събития: И 
мˆма с� казІваше: “Тва т’а да приглˆйе слінцето уж�: “П�но, вріви 
фаф кішти!” Т’а си флд:ва, си затˆра ź�мувете и си лижЈ та:м. То 
фаф сандіко Ј сегдˆ – кай – Јмаше да си спий� настҐйка. ГустЈ:нце 
там си Јмаше.”

г) Сегашно време се използва и вместо времена от преизказно 
наклонение, което най-ярко проличава в приказките (вж. в частта 
“Текстове” към “Приложения”): Па тˆа бръклЈвата кузˆ думˆ, бу 
и ни йˆдайа и ни пЈйа. Д�дото веð²ва. Ну какҐ? Гу накˆзува то 
мˆл’чик, накˆза. Ïрˆшта бˆбата на дрІгийо ден. Îди такЈм 
пар’ˆтком и бˆбата, пас� и ги напˆсе, ги напҐи, ги дîкˆрва… ТҐже 
такˆ сˆмайа. ×�ка дддото… Т’а па бр�ше, бу ни йˆдайа и ни пЈйа. 
Ну, думˆла … Накˆзува д’ˆдото и бˆбата.

Формите с частицата “да”, т.е. т. нар. “да” конструкции могат 
да се използват както самостоятелно, така и в съчетание с форми на 
глаголи от различни времена – сегашно, бъдеще, минало време: ни 
мҐйе да връшдйе; като Јскаш да се добЈйеш; изл’ˆват да са бҐрат; 
н�ма да ме ч�ка; ке Јдете да са вЈдете; з�йа да сдйат; Ґдейа да 
збЈрат и т.н. 

За разлика от съвременния книжовен език, в говора глаголите 
от свършен вид в сег. вр. могат да се използват и без проклитики, 
напр.: Па т’а ж сидЈ на идЈн стҐл, цал ден стуЈ, че ˆ тІрат да 
с�дне да с пучЈне, па с�тне стˆне, млˆд’о фл�й, тка й застˆне до 
н�зи… # ... му прˆват ткˆчка йе: насˆм пˆлочка напрˆват и насˆм 
пˆлочка, а па …

Бъдеще време

Образуване на глаголните форми. Бъдеще време се образува 
от формите за сегашно време, пред които се поставя частицата ке (к’е, 
ки)119. Както всички съгласни пред е и к в ке е с полумекост.

Формите за 1 лице, единствено число са: ке ч�там, ке п�ра/
м/, ке пл�та/м/, ки б�ра/м/, йас ке р�ка // ке ти р�кам, ке Імра, ке 
119 Частицата ке е присъща на югозападните говори, като в северната си част ареалът 
обхваща южната част от Кюстендилско, Самоковско, част от Ихтиманско и югоизточната 
част от Софийско. Спорадичен островен характер има тя в рупските говори, като един 
от районите е Елховско–Грудовско. По-често се среща в Южна Тракия – Димотишко, 
Софлийско, Дедеагачко, Лозенградско, Бунархисарско, Узункюприйско, Малгарско, 
Чаталджанско и Мала Азия [БДА, т. IV: № 206; Бояджиев, 1991: 89].
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рˆна, ке дҐим, ке Ґдам; ке ви дҐнеса, ке пҐмета, ке Ґперам, ке ви 
сп�йам, к’е пҐйдем, ке рˆздам, ке рˆскажа, ке зˆспа, к’е пр�търча, 
ке Іпроса, ке зˆкола, ке нˆправа, йас ке а зˆбрава; ке дҐказвам, к’е гу 
чˆкам, ке брізам, йас ке те нˆградам. 

Формите за 2 лице, единствено число: ке плˆчеш, ке с�днеш, 
ке стˆнеш, ки пир�ш, ке ка вірнеш, ке са облич�ш и ке дҐйдеш, ке 
шіташ, ке Јграш, ке Јмаш.

Формите за 3 лице, единствено число: к’е л�гне, ки мЈне, ке 
Імре, ке гу нˆйде, ке са ддне, ке жув�е // ке жув�йе, ке стˆне, ке изл’ˆйе, 
ке мЈне, ке а зем�, ке изліже, ки го зˆнесе, к’е ме збер�, ке завид�, ке 
пукˆже, ке фл’ˆй/е/, ке ма надбҐре! ке седЈ, к’е се йˆви, ке а кІпи, ке ма 
сабІди, ке ми испҐрти сЈчко, ке са углˆви, ке дарІва, ке занимˆва.

Формите за 1 лице, мноæествено число: ке треп�ме, ке 
бер�м, ке пуседЈм, ке пдим // п’ˆим, ке Јграми, к’е нˆйдем, ке Јдем, ке 
дҐйдеме, ке напрˆиме, ке фл’ˆиме, ке треп�м’е, ке пулЈваме. 

Формите за 2 лице, мноæествено число: ке Јграте, ке вЈди-
те, го пруцˆдите, ке са глˆвите, ке сп�йте, ке стˆнете, ке кҐпате. 

Формите за 3 лице, мноæествено число: ке ги пасˆт, ке спіт, 
ке йа пІснат, ке мˆйнат, к’е ва бЈйат, ке Ґдат, ке са упЈйат, ке на 
вҐзат, к’е пучˆкат, ке ни вЈкат, ке изгҐнуват, ке жувдйет.

Аломорфната дублетност при формите за 1 лице единствено и 
множествено число и 3 лице множествено число в сегашно време на 
глаголите от I и II спрежение се пренася и тук, напр.: ке пол�гна // ке 
пол�гнем; ке връвЈм // ке връвЈме.

Запазва се също и премета на ударението при коренните 
глаголи с ударение върху окончанието в книжовния език или върху 
представката при някои от префигираните глаголи: ке п�чам, ке Ґрам, 
ке міlчам, к’е зˆспа, ке ви пҐкажа, ке го прҐчета, ке го Јспрата. 
Явлението се наблюдава и в другите лица, но не редовно: ке Ґставиш, 
ке р�че, к’е зˆспи, ке рˆскаже, ке п�каме, ке зб�реме, ке Ґперат.

ке пˆса // ке пˆсам  ке пˆсаме
ке пас�ш  // ке пˆсеш ке пас�те // ке пˆсете
ке пас� // ке пˆсе ке пасˆт // ке пасіт

Йас н�ма да дҐживгйа, а па ти ке дҐживгеш. Ке дҐйде врдме, ке 
фл’ˆвате ф магазЈна и ке изл’ˆвате.” Па йас: “Ъ… ми бˆбо, Ґти ке 
фл’ˆваме?”. # Мˆма ке дҐйде и йас ке вˆрам, ке Ґперам, ке нˆправа 
одолж�ние на мˆма. Мˆма ке дҐйде, ке йе дрˆго, бо опрˆх. # Ну, Иван 
– нˆй-мˆлак дІма: “Йас ке Јда, ке вЈда, ке фˆна ли йас таа сфЈнка?” 
# Ми с кҐ йас ке се Ґблеча? # Йас ке дҐйда у вас крˆвете да пˆсам. # 
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А с�га йе тҐо смет ке го зб�рам и ке го фірлам на кокҐшките. # Ке 
вЈдим къкд ке се кҐнчи. # Кък� ти ке прˆзнуваш? # Ке та вЈдим как� 
ти ке прˆиш! # Ке ти закл�кне ф гірлуто. # Ке запˆли кіштата. # 
К’е глдда чІзди д�ца. # С н�го ний ке са поругˆйм. # С�га ке пҐйдем и ке 
дҐйдем. # МҐже ке дҐйдете. # Зарˆнийе к’е Јдем у д�дото. # Сіга ти 
ке остˆнеш жЈ:ва и йас ке те нˆреда, ке си Јдеш къде дҐма. # Ке спът 
ли тІка? # Кък’� ке му дад�те Јме? # Къкий� такˆ ке им повез�? 

Вариантите ки, ка и к на частицата ке имат изключително 
ниска честотност: ки удихˆва ‘ще почива’, ки пЈйат, ки пууртІваме, 
ки запˆлат, ки бул’ай ‘ще боледува’; Ки скісам крˆставици, ки ги 
збЈрам. # Йас ки Јзлигам да са бҐрам. # Ти ки ид�ш ли? # Ки са 
спрˆвим! # Ки мЈне мˆлко врдми. # Ки уб’ˆдваме.# Ки дҐйде тˆткото 
да ги, да са прошчˆва и мˆйк’ата. # бІlката ки извЈждат. # Ке ка гу 
вдеш? # Кугˆ то тва ка са кҐнчи! # Йас ка р�кам, ка а довед� # К Јда 
ф КЈйеф, ке съм жиф, к Јдам ъф КЈйеф или ф Москфˆ к Јдам и фс’о 
равнҐ ки ги вірнам. Йас сЈчко к Јдам и ке рˆскажам. 

Макар и сравнително рядко, в говора се откриват и варианти ша 
и че на частицата ке: 

ша 120: д�т ша са глˆви # ша ти пҐкажа # ша гу зˆтрийа # 
ша Ґдат # ша гу зˆтрийа # д�т ша са глˆви # Ну тр’ˆба. Ша струЈ 
чул’ˆку! и 

че (чи)121: Те са лҐвейа (за пръчката); кҐйто са очІпи пҐвече, 
че остˆне да жув�йе, кҐйто не – че Імре. # Айде, уж� че си връвЈм. 
# Т’а че се Ічи харашҐ. # СлІшай, ти че са умҐриш. # Чи кˆраме на 
пазˆро. # Па рас ни шт�ш нЈшто да прˆвиш, знˆчит чи си Јдиш 
раскісана. # Нав�рно че а познˆйеш.

Те обикновено се използват успоредно с ке // ки, напр.: Уж� че 
стˆва да ˆ зЈмат тˆа бІlка. Че дҐйдат да ˆ зЈмат, т’а стˆне и 
млˆдио, стуйит р�дом. Ки дҐйде тˆткото да ги, да са прошчˆва и 
мˆйк’ата. 

С тези частици се образуват положителните форми за бъдеще 
време. Те се използват и при въпросителните форми, които се 
образуват чрез прибавяне на частицата ли, която стои след глагола: 
Ке мҐга ли? # Ке Ґди ли? # Че мҐйеш ли?

Отрицателните форми се образуват както в книжовния език, т.е. 
с неизменната форма н�ма // ндма: [Йас н�ма да мҐга да ти Ґбада. 
# Йас н�ма да си Ґстава мумЈчето ф с�ло! # И н�ма да му прҐста и 
на дрІгийа сфет. # Н�:ма да гу тріса. # Н�ма да дІмам. # Йас н�ма 
120 Този вариант има изключително широко разпространение както на запад, така и на 
изток от ятовата граница.
121 Частицата че принадлежи само на пограничните говори и съседните на тях западни 
говори [БДА, III: № 206; БДА, IV: № 268].
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да му прҐста. # Н�ма да зˆспите. # Нˆчи, йас н�ма да те й�дам. # 
Н�ма нЈкой път да та дам на н�го. # Ндма да зˆбрава. // Н�ма да го 
зˆбрава. # Йас ндма да Јда. # Ндма да Іспейа. # Ндма да исійне. # 
НЈшто ндма да са пулІчи.]. 

В израза нЈкой не шти реч� нЈшто се открива съкратената 
форма на модела не ште ти > не шти (< не ште).

Частицата за бъдеще време в съчетание с нема се използва само 
при отрицателните форми за бъдеще време на глагола Јмам при което 
се образува безличната форма ке ндма: Ке ндма с ко да са ублич�ш. # 
Бе, сад� ке гл�дате с учЈте и н’ˆма, ке н’ˆма за какҐ да гу зЈмате. 
# Изл�зе зунЈца – дъш ке н�ма.

Формите на спомагателния глагол съм за бъдеще време са:

йас ке сам (съм)  нЈйа ке сме (сне)
ти ке си   вЈйа ке сте (све)
той ке йе // к’а  тЈйа ке са

Йас ке сам жЈф ли да вЈда? # …там, д�то йас ке сам,… # 
…да дагавˆриват сас мҐйте радЈтели когˆ ке йе сфˆдбата. … Рˆс 
той рекˆ ке й�, то ке й�! ‘Щом е казал, че ще бъде, значи ще бъде!’ 
# Па йа ни си мислЈ, бу то ке йе такˆ. # Нийа ке сне тука. # Н�ска 
вЈйа ке сте ф Никалˆеф. # ТЈйа ке са бЈйат.

Срещат се случаи, при които формите на спомагателния глагол 
“съм” в 3 л. ед. ч. изпадат: Улицата к’а см�тена. // Улицата кд м�тена. 
# Той к’ˆ ф час.Това най-често става при бъдеще предварително време 
и в съчетание с минало страдателно причастие: Ке вЈдите, сЈнкото 
кд напрˆено. 

Интерес представляват формите за 3 л. по модела ке са йе: …ке 
ви пҐкажа, д�ка ке са йе зҐлато.

Формите с бъде също са познати в говора, но се използват 
сравнително по-рядко: А па крЈшката и удвінка или /с/ шолк, или 
/с/ бˆрхат, или прҐсто ша біде /покрита с/, такҐва бумˆжно,… 

Вариантите ша и че в съчетание със спомагателния глагол съм 
са изключения.

2. Значение и употреба. Освен предполагаемо или сигурно 
действие, което ще се извърши след момента на говоренето, с 
футурните форми се изразява по-смекчена заповед или по-скоро 
съвет: Като Јскаш да са добЈйеш, ке Јдеш, ке са срдшнеш с н�го! # Йа 
ке пдйа, ма ти ке сфЈриш!
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Минало свършено време 

1. Образуване на глаголните форми. Картината на минало 
свършено време също е доста пъстра, което се дължи предимно на 
нестабилния характер на съгласната х. По принцип окончанията за 
минало свършено време в говора са следните:

1 л. – -х (h) // ∅  -ме // -йме 
2 л. – ∅   -те // -йте 
3 л. – ∅   -йа // -а

които, при глаголите от II и III спр. се прибавят към основите им в 
сегашно време, съответно на -и и -а, а при глаголите от I спр. тематичната 
гласна -е само спорадично се запазва; по принцип се преглася в -а, рядко 
с о и г, формирайки различни аорисни основи. При глаголите с крайна 
коренна гласна окончанията се прибавят направо към коренната 
морфема, т.е. тематична или коренна гласна + окончание. 

Формите за 1 лице, единствено число се образуват по следните 
начини: 

1) Чрез окончание -х:
а) При глаголите от I спреæение с краен съгласен звук 

на корена, към формата на глагола в 1 л. ед.ч. сег. вр. (или към 
аористната основа /3 л. ед. ч./, където тематичната гласна варира) се 
прибавя окончанието за минало време -х: л�гнах, с�днах, са вірнах, са 
замрізнах, йас остˆнах (устˆнах), пугл�днах (пугl�днах), застˆнах, 
запЈсах, йас пупˆднах, открˆднах, посЈпах. 

Глаголите с д, т, к, с пред тематичната гласна също са със 
завършек -ах: ч�тах, пл�тах, бр�дах ‘бродих’, с�ках, се обл�ках, 
пˆсах, упл�тах, напл�тах, убҐдах, утЈдах, му запт�дах /крак/ [И йас 
у н�го пˆсах еднˆ крˆва. # И тугˆс йас като утЈдах ф кантҐрата, 
като палІчих стҐ двˆцат рубл�й п�нсийа, тЈйа са фанˆйа за 
главˆта.]122. На -ах са и атематичните глаголи: Йас уже йˆдах. # На 
сф�къро му поlдх и му дˆдах кріпа да си истрЈй ръцдте,… Само 
при някои от тези глаголи тематичната гласна след д и к варира 
между а и о: р�ках [му р�ках да не Ґди] // р�кох [налЈ ти р�кох], п�ках 
// п�кох, пр�дах // пр�дох, дˆдах // дˆдох, продˆдах // продадох, отЈдах 
(утЈдах) // утЈдох, а при други се формират дублети с тематична 
гласна е и о: найд�х // нˆйдох, дуйд�х // дойдҐх. 

При някои глаголи и производните от тях, както и в 
книжовния език, коренната гласна е изпада, а ударението се 
122 Явлението е присъщо не само на рупските говори, но и на почти цяла Югоизточна 
България [БДА, I: № 180].
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измества върху тематичната гласна, напр.: б�ра > брˆх; збрˆх; 
п�ра > прˆх, упрˆх.

При глаголите с крайна коренна гласна, темпоралното окончание 
х се прибавя направо към корена, т.е. те имат съкратени форми, напр.: 
пдх, пус�х, нал�х, пол�х // пуlдх, са см’ˆх // са смдх, пЈх, сфЈх, ших, мих, 
бих, завЈх, разбЈх, са скрЈх, ги прикрЈх, узнˆх. [Сас гас го пулдх, сас 
прˆх го посЈпах.]. Към тази група се отнася и глагола “зема” – си зех 
при който, в процеса на образуването на формата, тематичната гласна 
и предходната съгласна изпадат [С�днах, зех иднˆ грҐнка грҐзде.]. 

Бившата мека съгласна пред тематичната гласна в едни случаи 
се запазва, а в други затвърдява. Това оказва влияние на тематичната 
гласна, поради което последната е променлива и варира от е до ’а: 
угладн�х, жув�х // жувдх, са разбулдх // са разбул’ˆх, забул’ˆх, уздрав’ˆх, 
гулдх // гул’ˆх [Йас петнˆйсе гҐдене сас сфекірва жувдх. # ПҐмна като 
Ґште тІка жув�х, гҐдене шес нав�рно бех,...]. 

По правило ударението е върху коренната морфема, но при 
част от формите на -ах ударението се премества върху тематичната 
гласна: йа минˆх, фанˆх, паднˆх, майнˆх, гу срешнˆх, йас ни знайˆх, 
казˆх, разбрˆх, му помагˆх.

б) При глаголите от II спрежение към сегашната основа се 
прибавя окончанието -х, като тематичната гласна и се запазва 
непроменена: рудЈх, одЈх // удЈх, месЈх, праЈх // правЈх, рабутЈх, 
му са фърлЈх (фарлЈх), учЈх, сушЈх, бросЈх, кончЈх, дуЈх, броЈх, 
определЈх, забрˆвих, са утЈших, нам’ˆсих, йас го натбҐрих, палІчих, 
завˆрих, распҐрих, гу събІдих (са субІдих), са оглˆвих (са углˆвих), 
потл’Ітих (путл’Ітих), са исІлих, си напрˆих, [Йас не удЈх. # 
РабутЈх като˛катҐржница. # Йа сˆма го правЈх. # Двˆма сЈнове 
учЈх. # Ну йас не запҐмних тва. # ЗакҐлих кукҐшка, ма т’а таківа 
гоl�ма жЈрна дрҐпла!].

Изключение правят някои глаголи, при които тематичната 
гласна и се преглася в а: дръжˆх, са задръжˆх, мъlчˆх, стойˆх, спˆх, 
заспˆх, постіпах или в е (д): вид�х // виддх, сид�х.

Ударението при простите двусрични глаголи е върху тематичната 
гласна, а при производните – върху коренната морфема.

в) При глаголите от III спрежение темпоралното окончание 
х винаги се прибавя към основата, т.е. тематичната гласна не се 
променя: копˆх (купˆх), ни са винчувˆх, йас ортувˆх, слушˆх, бегˆх, 
крискˆх, имˆх, немˆх, бръзˆх, скъсˆх, ги збрˆх, вишивˆх, пошивˆх, му 
помагˆх, поч�ках, пуслІшах, намдтах, устˆнах, натІрах [И тва до 
сҐрак д�на йас не раздавˆх на нЈкой нЈшто. # Йас сЈlно искˆх да са 
нˆуча да сфЈра.]. 
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2) Чрез h или без окончание (∅). В редица случаи х е твърде 
приглушена, т.е. тя е под формата на лек призвук (> h: утЈдоh, 
учЈh, застˆнаh,) или направо изпада: йас уцепин�, йа са умҐри, йас 
са ср�шна, йас са гутфЈ, правЈ, начнˆ /да разбЈрам/, ги натІра123, 
утЈдо, дˆдо, р�ко12� [Йас по білгарски са учЈh сегдˆ.# А па йас не 
раздˆда в�штите.]. 

Макар двата модела да са в конкурентна употреба, вече се 
чувства превес на формите с х: Йас като бех пастІх найдҐх пҐпски 
др�и. Са убл�ках. УтЈдах ф склˆда, са пугл�днах, чи йас м�сам на 
поп. # Йас нЈшто не му р�ка. // Не пҐмна ко му р�ках. # Йас плˆча 
и бегˆх и два дни ма немˆ дҐма. Са скрЈх ф шІмнико и кІрам. Ама 
байˆнчето с м�не. И йас фсьҐ равнҐ са наІчи. # Йа тҐже мислЈ, бу 
вЈйа ке дҐйдете Ітре. # ФҐбшчем тЈйе лдшниците, ддто б�йа фъф 
візело, (йас) ги натІра сЈчки та такҐвата и си отЈдах дҐма. # Йас 
съгˆ уж� са найˆда, …

Различните аломорфи се конкурират помежду си в рамките на 
един глагол, напр.: знайˆх// знайˆh // знайˆ; гу дˆдох // дˆдоh // им дˆдо; 
стˆнах // йа станˆ; р�ках // р�ка; носЈх // носЈh // носЈ; са винчувˆх // 
венчувˆh // са венчувˆ; бръзˆх // бръзˆ; са наІчих // са наІчи, главиh // 
йа са главЈ12�. 

Вариантните форми на някои глаголи се увеличават и от 
колебанието на тематичната гласна, напр: отЈдах (утЈдах) // отЈдох 
(утЈдух) // отЈдоh // отЈдо; си дойд�х (дуйд�х) // дуйд�h // дойдҐх (дуйдҐх) 
// додҐh // дойдҐ; из�дах // из�дох // из�доh // из�до, найдҐ(х) // найд�х, 
видҐ // вид�х // вЈде, [Йас сам вЈде (видҐ)] // Йас а вид�х.]. При някои 
глаголи се предпочита формата без х, напр.: зайˆдох се пред зайˆдах 
се дойдҐ, пред дойдҐх [Йас им дˆдо харҐши парЈ.]. 

3) Чрез окончание й. Зарегистрирани са няколко случая, 
при които окончанието х прехожда в й: помагˆй, пуливˆй, фл’ˆгай 
(фл�гай), излегˆй и думˆй, но и думˆх, са учЈй // са учЈх [Помагˆй на 
сфҐйте си родЈтели. # НалЈ ти думˆй фч�ра.]. А дублетната форма 
на изл�гай е изл�зах.

4) Случаи с ф (< х) като: Йас гу напЈсаф, и гу испрˆтиф. – са 
спорадични.

5) Окончание у (< х) е регистрирано само в нешт’ˆу (ништ’ˆу).
Формите за 2 и 3 лице, единствено число са еднакви. Те се 

формират без окончание, като:
123 Този вид форми са най-характерни за СЗБ.
124 Смесени форми със и без окончание с аористна тематична гласна о има в Сярско 
[Вж.: Иванов, 1977: 176].
125 Конкурентна употреба на тези формите е характерна за някои селища в ЗБ, но 
предимно в СЗБ.
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а) При част от глаголите от I спрежение тематичната гласна 
се запазва непроменена, т.е. тези форми се покриват с основата 
и съответно с формата за 3 л. ед. ч., сег. вр. Различават се само по 
ударението, което при аориста се премества на предходната сричка: 
ч�те, не ˆ дˆде, пˆсе, пр�де, м�те, см�те, с�де, нˆйде, а пл�те, зайˆде, 
из�де, дув�де, дув�зе, сл’ˆзе, дон�се, зан�се, распрудˆде, ма зайˆде, напˆсе 
[Па мˆма ма нˆйде и ма би с метлˆта. # Тˆте дˆде кҐн’а.]. Понякога 
тези форми съвпадат напълно, т.е. и по отношение на ударението, с 
формите за 3 л. ед. ч. сег. вр. напр.: изл’ˆзе, утЈде (утЈде), израст� и 
др., което се открива предимно при производни глаголи [До Зел�ната 
неддл’а утЈде и са удˆви. и Н�ма да утЈде.].

От регистрираните примери изключение правят формите, 
дойд� (но и дҐйде) и переид�, при които ударението се премества на 
следходната сричка. 

Формите дойд� и дˆде обаче имат варианти и с тематична гласна 
о: дойдҐ, дˆдо [Т’а сҐрок дн�й дˆде, срˆзу дойдҐ у л’�л’а. # Му дˆдо да 
разбере. # ДойдҐ, узнˆ тҐчно и дойдҐ и а з� и д’�с’ат лет Ґште жув’ˆа 
двˆмата.].

При по-голямата част от глаголите от I спрежение тематичната 
гласна се трансформира в -а. Това са предимно глаголи от свършен 
вид с наставка -н: начнˆ, станˆ, минˆ, скокнˆ, обърнˆ, са къпˆ, ма 
хапˆ, знайˆ, байˆ; с�дна, плімна, мрікна, сімна, л�йна, лҐпна, 
ми кр�сна, стр�лна, ма прісна, фл’ˆга, ми р�ка; той запЈса, ма 
уˆпа, го утр�па, исійна, изрˆсна, исч�зна, откісна, се зипіна, 
опіна, остˆна, пугл�дна, постіпа, са раскіса, ма притЈ:сна, н’� ни 
помҐгна, изл’ˆга. Окситонните форми за 3л.ед.ч. при глаголите на -н 
се различават от аористните форми за 1 л., ед. ч., сег. вр. по мястото 
на ударението, напр.: йа да са мˆйна ~ ти са майнˆ; йас да стˆна 
~ той станˆ; да пˆдна ~ паднˆ. Но при парокситонните аористни 
форми се получава абсолютна омонимия: да р�ка ~ ми р�ка, йа да 
уткісна ~ той уткісна, йас да остˆна ~ той остˆна, да л�гна ~ 
л�гна. 

Глаголите, при които е налице редуване съответно ж, ч, ш ~ з, к, 
с в основата нямат такива дублети, напр.: пЈша ~ писˆ, резˆ, утр�за, 
накˆза, са уткˆза, ти гу пруплˆка [Дима, ти какфҐ напЈ са?].

При аористните форми на глаголите от I спр. с крайна коренна 
гласна имат съкратени форми: зе, пулд, пд /но и пейˆ/, са смд, кри, скрЈ, 
пи, ми, измЈ, гу би, са дубЈ, гу пубЈ. [Йа з� и йа майнˆ.]. Но тъй като 
в краесловна позиция гласната -г не е стабилна, понякога се преглася 
в е или а: умрд // умр� // умр’ˆ (стб. мрэти), жувд // жив� // жув’ˆ, забул’ˆ 
[….]. Към тази група се отнасят и някои глаголи като: тка, бра, пра, 
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упрˆ, избрˆ, при които се наблюдава контракция, предизвикана от 
изпадането на коренната гласна [Ти цал ден пра. # Бˆба гу тка.]. 

б) При част от коренните глаголи от II спрежение тематичната 
гласна се запазва, като приема ударенето върху себе си и по този начин 
формите се различават от тези за 3 л. ед. ч. сег. вр.: са учЈ, доЈ, броЈ, 
са главЈ, вардЈ, правЈ, ловЈ, одЈ, са молЈ, работЈ, градЈ, са пуштЈ, 
са качЈ, т’а л’убЈ, ма удЈ, той тръсЈ, ма пратЈ, гу сфалЈ, спасЈ, са 
рудЈ [Той самЈ градЈ. # С д�тсво рабутЈ. # ИдЈн’а са углˆви и дрІгийа 
са углˆви.]. При останалата част от аористните форми ударението се 
запазва върху коренната морфема, поради което те са пълни омоними 
с формите за 3 л., ед. ч., сег. вр.: сфірши, удˆри, са удˆви, са ут�ли, 
той са углˆви, са утлдпи, се уб’ˆси, са опЈли, са окҐти, са кҐнчи, са 
закҐнчи, налҐви, гу натбҐри, са сабҐри (субҐри), са оцˆди, са обˆди, 
забрˆви, испрˆти, очІпи, са обІчи ‘се набоде’, им напрˆви, са отрҐви, 
ми намҐкри /гърбҐ/, са зарум’ˆни, натҐчи, залҐжи, са изІчи, разрІши, 
са склˆди. Сравнително рядко са окситоните при префигираните 
глаголи: не разрешЈ, забЈ, са счупЈ. 

В няколко случая е регистрирано консонантизиране на 
тематичната гласна: го напҐй, са устрҐй, издҐй.

Формите на -а (-’а, -йа) при глаголите от II спр. са единични: 
лежˆ (лижˆ), спа (спˆвам), сед’ˆ, гръм’ˆ, стойˆ.

Тематичната гласна при глаголите с бивша предходна мекост 
се преглася в д, е: изгурд, литд, искипд, видд // вид� // вЈде, дражд [Ми 
са санІва, кай, сън, бу Алекс�й П’етрҐвич дръжд йе такіф й� самІн 
лдп и пулвЈната, кай, гу з�, па пулувЈната устˆви.]. 

Всички тези форми са омоними на вариантните аористни форми 
за 1л.ед.ч., при които окончанието -х изпада.

в) Аористните форми за 3 лице единствено число на глаголите 
от III спр. формално също съвпадат с формите за 3 л. ед. ч. сег. вр. 
Разликата отново е в ударението, което тук е окситонно: немˆ, бегˆ, 
казувˆ, глидˆ, фръл’ˆ, ма срештˆ, викˆ, цанувˆ, а желувˆ, искˆ, не се 
надˆ, дотръчˆ, купˆ, войувˆ, са начнˆ, ми расказвˆ, скъсˆ, ма збрˆ, 
пуливˆ. [Аднˆта а цанувˆ. # ТІка ега, зат піт’у, зат жел�знийа, имˆ 
шкҐла. # Па той скҐкна и бегˆ.]. Пълните омоними са сравнително 
малко: той да ръскіса ~ той а раскіса, да са зарˆдва ~ са зарˆдва, 
фл’ˆга, изл’ˆга, излекІва. Срещат се обаче и акцентни дублети като: 
участфІва // участфувˆ, ми расказувˆ (расказвˆ) // ми гу раскˆзува. 

Изпадането на -х в 1 л. ед. ч. в говора създава ситуации, при 
които формите за всички лица в единствено число се изравняват, 
напр.: йас ловЈ, ти ловЈ, той ловЈ; йас са върнˆ; ти са върнˆ, той 
са върнˆ; йас дˆде, ти дˆде, той дˆде; йас си дойдҐ, ти си дойдҐ, т’а 
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дойдҐ /тІка при т�бе/ // дойд� (дуйд�) // дҐйде, вид� // видҐ [Йа дуйд� и 
си отид�. # Ти не дойд� да вЈдиш. # ВЈктор дуйд�. # На Ивˆн чЈчо му 
дҐйде къде нˆс. # КакҐто ти дҐйде нˆумо.] и т.н. 

По правило ударението е окситонно. Изключенията с 
парокситонно ударение формират дублети.

При формите за мноæествено число най-характерното 
за говора е прегласа на х в й или изпадането му от окончанията, 
вследствие на което те придобиват следния вид -йме, -йте, -йа или 
-ме, -те, -а.

Формите за 1 лице, мноæествено число се образуват по 
няколко начина: 

1) С окончането -йме // -йми (< -хме), което се прибавя към 
аористната форма за 3л. ед. ч.: пЈсайме, минˆйме, урˆйме, гу 
майнˆме, садЈйме, рабутЈйме, одЈйме, н’е палІчийме, са строЈм’е, не 
учЈйме, п�йме (пдйме), жув�йме (жувдйме, жув’ˆйме), сдйме, млдйме; 
отЈдайме, прожив�йме // пережув�йме, из�дайме, ви дов�займе ‘ви 
доведохме’, са оглˆвийме, останˆйме, не запҐмнийме; връзвˆйме, 
галасувˆйме, фл’ˆгайме, имˆйме, чкˆйме, са изгл’�дайме, изл�гайме, 
са разортІвайме, полҐпайме, потрҐпайме, пураснˆйми, купЈйми, 
смдйме са [По ним�цки са учЈйме. # КҐлкото мож�йме, тҐлко са 
учЈйме. # НЈйе сЈчките нусЈйме царвІле. # Инˆ гудЈна стуйˆйме ут 
дрІгата стірна. # ИдЈн тарал�ш фанˆйме и нЈйа го пужал�йме и го 
пуснˆйме. # МлҐго са см’ˆйми фч�ра.].

2) Еднократно са регистрирани формите: решЈхме [НЈйе 
решЈхме двˆйсет рҐзги да му дад�м.] и утЈдахме // утЈдухме, където 
се проявява книжовният вариант -хме на окончанието, докато 
дублетите решЈйме и отЈдайме са отбелязани многократно, което 
показва, че именно те са присъщи на говора.

3) Вариантът -(й)уме на окончанието -йме е фиксиран само във 
формите се забл’Ідийуме и шт’ˆуме.

4) Сравнително по-често се използват формите, при които й // 
х изпада, т.е. които са образувани с формант -ме: ч�таме, л�гнаме, 
отЈдоме, п�каме, одЈме, колЈме /прас’�то/, са добЈме, праЈме, 
строЈме, купЈме, имˆйме, пострҐиме, си дойдҐме, са спуштЈме, 
искілцаме.

Наличието на тези форми също предизвиква формирането на 
групи от варианти като напр.: утЈдахме (утЈдухме) // отЈдайме // 
отЈдоме, от които най-употребявани си остават вариантите с аломорфа 
-йме. Многовариантността от форми се увеличават и от наличието на 
акцентни дублети като, напр.: остˆнайме (устˆнайме) // устанˆйме. 
Разбира се, такива групи от разнообразни облици не формира всеки 
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глагол или поне не са регистрирани, но не е изключено в по-далечното 
минало картината на 1 л. мн. ч. мин. св. вр. да е била именно така 
изпъстрена. 

Формантът за образуване на формите за 2 лице, мноæествено 
число също има няколко облика:

1) Основният формант е -йте: ч�тайте, ли, р�кайте, не 
п�кайте, йˆдайте ли, жувдйте, са бЈйте, са см’ˆйте, пЈйте, носЈйте, 
садЈйте, одЈйте, са учЈйте, правЈйте, имˆйте, д�то питˆйте, вЈйа 
не плаштˆйте, са збрˆйте, ма наІчийте, дун�сайте, остˆнайте, 
запҐмнийте, раздˆдойте, ни васпЈтайте, расказувˆйте и т.н. [Не 
вид’ˆйте ли? # ВЈйа сЈчко прудˆдойте. # ВЈйа фч�ра не ч�тайте ли 
ф газ�та стˆтийа?]. 

2) Книжовният вариант на окончанието -хте е регистрирана 
само в запЈсахте.

3) Формите без -й- // -х-, т.е. с окончание -те, не са рядкост: 
дойдҐте, решЈте, са главЈте, дуждˆте, колЈте ли, правЈте, найдҐте 
и т.н. [ВЈйа си мислЈте, бу нас ни ндма, а нЈйа б�йме ф армˆно. # 
Само по рІски ли са учЈте?], което също води до образуването на 
дублетни двойки: са учЈйте // са учЈте, но определено формите с -
йте се предпочитат.

Ударението няма постоянно място, но по принцип е върху 
коренната или тематичната гласна и никога не пада върху окончанието 
и префикса. 

Формите за 3 лице мноæествено число се формират:
1) С окончанието -йа, прибавено към миналата основа: 
а) Глаголи от I спрежение: станˆйа, са дигнˆйа, умр�йа, си 

земˆйа, тЈйа ги срешнˆйа; жувдйа, са сл’ˆйа, дҐйдайа, игрˆйа, 
пˆсайа, флдзайа; забол’�йа, са збрˆйа, изрˆснайа, йа зан�сайа, ги 
уп�кайа, ми дон�сайа (дун�сайа), остˆнайа (устанˆйа), зай�мнайа, са 
запЈсайа, си отЈдайа, зав�дайа /мҐсто/, загрˆбайа, разв�дайа /мҐсто/, 
ма откІбнайа [СЈчкото зріно з�йаоттам, постˆвийа зрънҐто на 
армˆну, гу учЈстийа и з�йа ду зріну. # Тˆ уже прес трЈ дни а найд�йа 
тˆм ф кусенЈната. # И такˆ Ґн’а бегˆ, не мождйа да го стЈгнат, не 
мож’ˆйа да го убЈйат, ... па н�зи а утр�пайа. # Па с�тне тЈйа си а 
испЈйа /ракията/ у с�бе си. # СЈчко раздˆдайа. # Уже замˆзайа сЈчко. 
# И тЈйа ги ср�шнайа. # Им з�йа кун�те, ги сабл’ˆкайа… # ПрҐсто се 
збрˆйа Ґра, з�йа да прˆват тҐ кирпЈч, те грінце тˆм.].

б) Глаголи от II спрежение: дръжˆйа // дръж’ˆйа, ни го садЈйа, 
убЈйа, т�йа са учЈйа, работЈйа (рабутЈйа), правЈйа, стойˆйа, 
сфирЈйа, разбЈйа, счупЈйа, купЈйа, заровЈйа, ма вардЈйа, сфалЈйа; 
са напЈйа, упразнЈйа, пустрҐйа, наІчийа, са разгл�зийа, разд�лийа, 
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йа пухурҐнийа, са нарҐдийа, остˆвийа (ги устˆвийа), ги изгҐнийа, 
напрˆвийа, не сˆ убЈдийа, са изглˆвийа [ЧитрЈма са учЈйа аф 
инстЈтута. # СфалЈйа черепЈцата. # Ма наІчийа да стрҐйа. # 
НЈшто не остˆвийа. # Посед�йа, си поортувˆйа, ма оглˆвийа и си 
отЈдайа. # Па сегˆ там такіу айгˆ напрˆвийа, напрˆвийа т� гарˆжи. 
# Тва при Л�нин а разделЈйа, по двˆ гектˆра на едˆку а разделЈйа. # 
Там тЈйа кішта си напрˆвийа.].

в) Глаголи от III спрежение: имˆйа, питˆйа, фанˆйа, са 
арганизавˆйа, плаштˆйа, тЈйа дуждˆйа, са считˆйа, налегˆйа, 
са войувˆйа, расказувˆйа, враждІвайа, си поортувˆйа, фл�гайа, ги 
заинтересІвайа, ги сабл’ˆкайа, не искˆрайа. [Гу з�йа и бегˆйа. # 
Голосувˆйа и гу избрˆйа. # ТЈйа Ґра, д�то от н�го з�йа, тЈйа за н�го 
галасувˆйа. # ПодЈр комІните, Ґрата се организІвайа, прˆвийа то 
кирпЈч,... # си распрудˆдайа зем’ˆта.].

Колебание на тематичната гласна тук се наблюдава при 
глаголите от I и II спр. в случаите: не ми дˆдойа // не му дˆдайа, 
испрˆтийа // истпрˆтейа.

2) Формантът -ха се открива спорадично: Си испЈха магарЈчо, 
сЈчко и си отЈдайа. Формите с -ха имат и дублети с -йа, които понякога 
се използват успоредно: ходЈха // ходЈйа. 

3) Вариант -уа (-йуа) на окончанието е регистриран еднократно 
във формите утЈдуа и з�йуа [Те утЈдуа и да са винчІват. # Ни 
з�йуа сЈчко.]. Обичайни за говора са вариантите с -йа: съответно 
утЈдайа // утЈдойа и з�йа // з�а, които определено имат по-голяма 
фреквентност.

4) Изпадането на й (< х) при окончанието за 3 л.мн.ч. също е 
нещо обичайно, т.е. явява се наличие на аломорфа -а: дˆдаа, забол’ˆа, 
дигнˆа, найдҐа, бигˆа, жув’ˆа, минˆа, имˆа, убл’ˆкаа, са изгл�даа, 
прупˆднаа, са разбрЈдаа, а засЈпаа, утЈдаа, устˆнаа, са накрˆдаа, 
те раздˆдоа, кулЈа, убЈа, ма пол’Ібиа, гу изгҐниа. 

Двата модела с и без й и тук се взаимозаменят, поради което 
отново се създават дублетни форми като: р�каа // му р�кайа, устˆнаа 
// устˆнайа, рабутЈйа // рабутЈа. Би могло да се каже, че тези 
форми са в конкурентна употреба, като формите на -йа, все пак, имат 
известен превес.

5) Окончанието има още един вариант – -/й/г, който се среща 
спорадично, но дава възможност за формиране на друг вид дублетни 
форми: избрˆйг // избрˆйа; изумр�йг // измр�йа; го испіл’ниг // 
испілнийа. 

6) Сравнително рядко в това граматично значение се явяват 
и формите дойдҐ, утидҐ, найдҐ [Тва, га немците дойдҐ.], т.е. без 
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окончание, които напълно съвпадат със съответните варианти на 
аористните форми за 1 л. ед. ч. Всъщност формите на глаголите “да 
дойда” и “да отида”, които по принцип са нестабилни в говора и тук 
образуват цели групи от различни по характер варианти: дойдҐа 
(дуйдҐа) // дойдҐйа (дуйдҐйа) // дҐйдойа (дҐйдейа) // дойдҐ; утЈдаа // 
утЈдуа // отЈдайа // утид�йа, които се използват успоредно.

7) Само в два случая е регистрирано окончание -ва: прожив’ˆва, 
остардва, но макар да се рещат спорадично, те се откриват в записите 
по два-три пъти. [С�тне Ґште ділго вм�сте прожив’ˆва. # Като сЈlно 
остардва и спр�а да рˆбут’ат.].

Според примерите, по принцип ударението е върху тематичната 
или коренната гласна, поради което тук се откриват само пар- и 
пропарокситони. Изключения са формите с префиксно ударение. А 
окситони са само тези, при които окончанието изпада.

Многобройните варианти не дават възможност за ярко 
разграничаване на глаголите по разреди, както е в книжовния език. 
Въпреки това, въз основа на някои признаци – окончанията, вида на 
гласната (тематична или коренна) или на съгласната (постоянна или 
променлива) пред тематичната гласна, ударението и др., условно биха 
могли да се класифицират по следния начин:

Глаголи от I спреæение

Глаголи с ударена тематична гласна

орˆх // урˆh дигнˆх // дигнˆ майнˆх изорˆх / изорˆh

орˆ дигнˆ майнˆ изорˆ

орˆ дигнˆ майнˆ изорˆ

орˆйме // урˆме дигнˆйме майнˆйме изорˆйме / изорˆме

орˆйте дигнˆ/й/те/
дигнˆте

майнˆйте изорˆйте

орˆйа // орˆа дигнˆйа / дигнˆа майнˆйа/майнˆа изорˆйа // изорˆа

Гглаголи с коренно ударение

л�гнах с�днах обірнах пугл�днах остˆнах

л�гна с�дна обірна пугл�дна остˆна

л�гна с�дна обірна пугл�дна остˆна

л�гнайме
легнˆме

с�днайме
с�днаме обірнайми пугл�днайме остˆнайме

(устˆнайми)

л�гнайте с�днайте обірнайти пугл�днайте остˆнайти

легнˆйа
легнˆа

седнˆйа
седнˆа

обірнайа
обірнаа

пугл�днайа
пугл�днаа

остˆнайа
остˆнаа
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Глаголи с крайна коренна съгласна т и с

ч�тах пˆсах зан�сах напл�тах

ч�те пˆсе зан�се напл�те

ч�те пˆсе зан�се напл�те

ч�тайме пˆсайме зан�сайме напл�тайме

ч�тайте пˆсайте зан�сайте напл�тайте

ч�та/й/а пˆса/й/а зан�са/й/а напл�та/й/а

Глаголи с варираща тематична гласна

Глаголи с д пред
тематична гласна

Глаголи с к пред
тематичната гласна

дойдҐх / дуйдҐ 
дойд�х/ дуйд�h 

додҐh 

найдҐ/h
найд�х

испр�дах
испр�дох

р�ках р�ка 
р�кох/р�ко 

п�ках
п�кох

оп�ках
оп�кох

дҐйде / дойдҐ найд�/найдҐ испр�де р�ка /р�че п�ка/п�че оп�ка

дҐйде / дойдҐ найд�/найдҐ испр�де р�ка /р�че п�ка /п�че оп�ка

дойдҐме
дойдҐйме найдҐме испр�дай-ме р�каме,

р�кайме
п�каме

п�кайме
оп�каме

оп�кайме

дойдҐйте найдҐйте испр�дай-те р�кате
р�кайте п�кайте оп�кайте

дойдҐйа/дҐйдо-
йа, дойдҐа, - дҐ, 
дойд�йа дҐйдейа

найдҐйа
найдҐа
найдҐ

испр�да-йа
испр�даа

р�каа
р�кайа

п�кайа 
п�каа

оп�кайа 
оп�каа

Глаголи с промяна на съгласната пред
тематичната гласна

ш ~ с ж ~ з ж ~ з > s ж ~ г д ~ з

писˆх запЈсах резˆх връзˆх 
/връsˆх пострЈгах дов�зах

писˆ запЈса резˆ връзˆ /връsˆ пострЈга дов�зе

писˆ запЈса резˆ връзˆ /връsˆ пострЈга дов�зе

писˆйме 
/писˆме/ запЈсайме резˆйме връзˆйме 

/връsˆйме/ пострЈгайме дов�займе

писˆйте 
/писˆте/ запЈсайте резˆйте връзˆйте 

/връsˆйте/ пострЈгайте дов�зайте

писˆйа 
/писˆа/ запЈсайа резˆйа връзˆйа

/връsˆа/ пострЈгайа дов�зайа
/дов�заа/

Глаголи с изпадане на коренната гласна

прˆх/ пра/ праh ткˆх / ткаh збрˆх/ збрˆ упрˆх/ упрˆh/ упрˆзбрˆх/ 
збрˆткˆх / ткаh

пра тка збрˆ упрˆзбрˆтка

пра тка збрˆ упрˆзбрˆтка
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прˆйме / прˆме ткˆйме збрˆйме / збрˆме упрˆйме / упрˆмезбрˆйме 
/ збрˆметкˆйме

прˆйте / прˆте ткˆйте збрˆйте упрˆйте / 
упрˆтезбрˆйтеткˆйте

прˆйа / прˆа ткˆйа / ткˆа збрˆйа / збрˆа упрˆйа / упрˆазбрˆйа / 
збрˆаткˆйа / ткˆа

Глаголи с крайна коренна гласна

сгх /с�х пгх/ п�х Јграх пих умЈх пуlдх /-ех/ 
пул’ˆх

сейˆ пе / пейˆ игрˆ пи умЈ пуl� / пуlд

сейˆ пе / пейˆ игрˆ пи умЈ пуl� / пуlд

сейˆме 
с�йме / сдйме

пейˆме /
п�йме / 
пдйме

игрˆйме пЈйми умЈйми пуlдйме
пул�йме

сейˆйте 
с�йте

пейˆйте
п�йте игрˆйте пЈйте умЈйте пуlдйте,

пул�йте

сдйа / с�йа
си сейˆйа 

пдйа / п�йа 
пейˆйа 

игрˆйа пЈйа умЈйа пуlдйа пул�а 
пул�йа 

Глаголи със запазена мека съгласна пред 
тематичната гласна

Глаголи с й пред 
тематичната гласна

жув’ˆх / жувдх / жув�х забул’ˆх / забулдх знайˆ / знайˆх

жув’ˆ / жувд / жив� забул’ˆ / забулд знайˆ

жув’ˆ / жувд / жив� забулд / забул’ˆ знайˆ

жувдйме / жув�йме,
жив’ˆйме / жув’ˆйме забулдйме / забул’ˆйми знайˆйме / знайˆме

жув’ˆйте / жувдйте / жув�йте заболдйте / забол’ˆйте знайˆйте

жув’ˆйа / жув’ˆа / жувда забол�йа / забол’ˆа знайˆйа / знайˆа

Глаголи от II спреæение

Глаголи с непроменлива тематична гласна

учЈ/х/,
са учЈй

одЈ/х/
мислЈ/h/,
мислЈй

рˆботЈх са наІчих замдсих

учЈ одЈ мислЈ работЈ са наІчи замдси

учЈ одЈ мислЈ работЈ са наІчи замдси

учЈйме,
учЈме

одЈйме,
одЈме

меслЈйме
работЈйме, 
рˆботийме

са наІчийме,
наІчиме

замдсийме,
замдсиме

учЈйте,
учЈте

одЈйте,
одЈте

меслЈйте
работЈйте,
рˆботийт

са наІчийте,
наІчите

замдсийте,
замдсите

учЈйа,
учЈаа

одЈйа,
одЈа

мислЈйа
работЈйа,
рˆботиа

са наІчийа,
наІчиа

замдсийа,
замдсиа
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Глаголи с варираща тематична гласна

дражˆх / дръждх вид�х, -дх / вид� / видҐ изгур�х / изгордх

дръжд / дръжˆ вид� / видд / видҐ изгор’ˆ / изгур�

дръжд / дражˆ вид� / видд / видҐ изгор’ˆ / изгур�

драждме / драждйме виддйме / вид�ме изгор’ˆйме / изгор �йме

дръждте / драждйте виддйте / вид�те изгор’ˆйте / изгур�йте

дръж�а / драждйа вид�йа / вид�а изгор’ˆйа / изур�а

Глаголи с крайна коренна гласна

дуЈх стойˆх / стойдх
стовйˆх скроЈх / скроЈ напҐих / напҐй

дуЈ стойˆ / стойд скроЈ напҐи / напҐй

дуЈ стойˆ / стойд
стовйˆ 

скроЈ напҐи / напҐй

дуЈйме / дуЈме стойˆйме скроЈхме напҐиме

дуЈйте / дуЈте стойˆйте скроЈте / скройЈте напҐийте / напҐите

дуЈйа / дуЈа стойˆйа / стовйˆа скроЈйа / скроЈа напҐиа / напҐйа

Глаголи от III спреæение

Глаголи с ударение върху тематичната гласна

бръзˆ/х, 
бръзˆh, браsˆй

 думˆ/х,
 думˆй срештˆх расказ/у/вˆх

расказ/у/вˆ
пуливˆх,
пуливˆй

бразˆ думˆ срештˆ расказ/у/вˆ пуливˆ

бразˆ думˆ срештˆ расказ/у/вˆ пуливˆ

бразˆйме думˆйме срештˆйме расказ/у/вˆйме пуливˆйме

бразˆйте думˆйте срештˆйте расказ/у/вˆйте пуливˆйте

бръзˆйа думˆйа, думˆа срештˆйа расказ/у/вˆйа пуливˆйа, поливˆа

Глаголи с коренно ударение

фл�гай изл�гах раскісах

фл�га изл�га раскіса

фл�га изл�га раскіса

фл�гайме изл�гайме раскісайме

фл�гайте изл�гайте раскісайте

фл�гайа / изл�гаа/ изл�гайа, изл�гаа раскісайа, раскісаа

Отрицателните форми се образуват по познатия начин, т.е. с 
отрицателната частица не (ни): ни сˆ венчувˆх, не дˆде, не ми р�че, 
не знайˆме, не одЈте, не фл’ˆвайа [Вийе Ґте н�ска не отЈдойте на 
пазˆро?] и т.н. 
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Парадигмата на глагола съм за минало време изненадва с 
многобройните си фонетични варианти:

ед. ч.:
1 л. бех // б’ах // бих // бивˆх 
2 л. б�ше // бдше // б’�ше // бЈше (бЈши) 
3 л. б�ше // б’дше // б’�ше // бЈше (бЈши)

мн. ч.:
1 л. бдйме // б’ˆйме // б�йме // бЈйме (бЈйми) // б’ˆхме // бЈхме
2 л. бдйте // б�йте // бЈйти
3 л. б�йа // б’�йа // бдйа // бдеа // б’�йд // б�а // бд // б’ˆа // бео // б�оа 

// бЈйа // биа

Най-употребяваните варианти са тези с редуцирано е (бих, 
бЈше, бЈйми, бЈйти, бЈйа) [Па йа бех пацˆн. # Îште бІлка бех. # Йас 
кату б’ах пастІх… # Да бих от удніш там, ке ви р�ка. # БЈх вҐсем 
гҐдене. # Кˆзвам к�то у м’�н’е б’�ше. # И мҐйа тˆтко бдше тҐже, 
тҐже такіф взрҐслы, тҐже б�ше на войнˆта. # Тˆтко му там ф 
с�лупрˆвата бЈше. # Тˆа гудЈна бЈши дъждовЈта. # НЈйе б’ˆхме 
ч�три с�стри. # НЈйа б�йме дҐма. # И вч�ра бдйме на пазˆро. # Вч�ра 
на именЈна б’ˆйме. # Хл’уш мҐкри бЈйме. …и глˆдни бЈйми… # НЈйе 
бЈхме чˆсники. # ВЈйа б�йте дв�. # Лˆни бЈйте у тех. # Тогˆфка 
Ґрата б’�йа Ґчен увлекл’Ґнный ф зем’ˆта. СЈчките бд увлекл’Ґнный 
ф зем’ˆта # Имаше мҐме, д�то Ґште не бдеа на джок. # Там б�а 
напрˆвени кҐпки. # Като б�а у нас тІрките. # СЈчките б’ˆа там. 
# Две кузнЈ р’ˆдом б’ˆа. # Такˆ рˆнше б�оа. # Тийа бЈйа изл’ˆгали. # 
Там пул’ˆки бЈйа. # Б�л’о, Бел’Ґвите бЈа пет сЈна.].

Формата бивˆх (бивˆh) се използва само вместо минало 
неопределено време: Йас млҐго піти там бивˆх. 

Наред с формите с не (ни): не бих, не б�ше, не б�йме, не б�йте, 
не б�йа […йас же не бЈх ни адніш. # Да ни бЈх скіпа ‘пестелива’ 
білгарка, нЈшто н�маше да Јма ф двҐра.], при отрицание се 
използват и конструкциите с пълните и кратките винителни форми 
на личните местоимения и отрицателната форма на глагола “имам” 
за 3 л. ед. ч. немˆ: м�не ма немˆ; т�бе та немˆ, н�го го немˆ; н�йзи а 
немˆ; такҐво немˆ; нас ни немˆ; вас ва немˆ; тех ги немˆ. Тези форми 
се предпочитат при лица. 

Ярка особеност на говора е сложната отрицателна конструкция, 
съставена от миналата и сегашната форма на глагола “съм” и 
частицата не: Па тогˆфка б�ше не й� такˆ.
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Другите форми на глагола “имам” са: имˆх, имˆ, имˆ, имˆйме, 
имˆйте, имˆйа [И той имˆ три сЈна. # Имˆйме три децˆ.]; немˆх, 
немˆ, немˆ, немˆйме, немˆйте, немˆйа [У нас такҐва немˆ.].

Формите на глагола “ща” в минало свършено време са: штдх 
(еднократно регистрирана формата шт’ˆу), штейˆ, штейˆ, шт’ˆйме 
// шт’ˆуме, шт�йте // шт’ˆуте, шт’ˆуа // шт’ˆа. Това е единственият 
случай, където темпоралното окончание х > у [Ти не штейˆ да ид�ш. # 
Не штейˆ да дҐйде. # Ние гу не шт’ˆйме. # Той да не бдшг, шт’ˆуме да 
Јзмрем. # …шт’ˆуа да Імрат; # Øт’ˆа да са углˆв’ат.].

Много често обаче се използват и вариантите кеш (кдш, киш) 
// кеше (кдше)126, които са се генерализирали за всички лица в ед. и 
мн. ч. Йас кеш да йам карпІза. # Кдш кҐфе да сфарˆ, ма са кончЈ. # 
Кгш да йам кˆша, ми ндма млдко. # Киш да пˆдне. # Кдше да Јда на 
пазˆро, ма немˆх с кво да завезˆ пип�ро. # Да Јмаше, ти кдше ли да 
ид�ш гр�:чка? # К�ше да пулЈва армˆно.

Еднократно са регистрирани и формите за 1 и 2 лице, мн. ч.: 
НЈйа кдйме да сне п�рви. и ВЈйа кдште да ид�те., които подсказват, 
че някога и в този си вариант парадигмата на глагола “ща” е била 
пълна и най-вероятно е имала следния вид: *кех (*кгх), кеш (кгш, 
киш) // кдйме, к�ште (*к�йте), *к�ха (*к�а, *к�йа, *кдйа).

Отрицателни форми с кеш // к�ше не са регистрирани. При 
отрицание се използват формите с шт, като х редовно се заменя с 
й или у: не шт’ˆу, не штейˆ, не штейˆ, нешт’ˆйме (нешт’ˆуме), 
нешт’ˆйте (нешт’ˆуте), нешт’ˆйа. Тези форми заместват и 
отрицателните форми на глагола “искам”, чиито положинелни форми 
са: искˆ/х/, искˆ, искˆ, искˆйме, искˆйте, искˆйа.

Парадигмата на глагола мога е характерна също с многото 
варианти на формите: можˆх (не муждх, муж�х, муж�й), мужˆ (не 
мужд, муж�), мужˆ (не мужд, муж�), мужˆйми (не мож�йме, мождйме), 
не мож�йте (муж�йте, муждйте), мужˆйа (не мождйа (муждйа), 
мож�йа) [Муждх да вЈда. # С�тне се распˆдна, не муж� да са аправдˆе. 
# КҐлкото мож�йме, тҐлко са учЈйме. # Не мождйа да гу стЈгнат. # 
Мож�йа сЈчко да напрˆват.].

126 Формата к’�ше е регистрирана в с. Каваклии, Лозенградско [вж.: Младенов, Кодов, 
1935: 92) и ЮИ Македония [вж.: Иванов, 1977: 180], а също в Дупнишко и Самоков, 
а кеш – в с. Доспей, Самоковско [Тодоров, 1936: 156]. Цялата парадигма на глагола 
– кех, к�ше, к�ше, к�еме, к�хте, кеа, която е в конкурентна употреба с формите на ч (< 
к < шт): чех, ч�ше, ч�ше, ч�еме, ч�хте, чеа представя Д. Вакарелска-Чобанска [1984: 
123]. Двете парадигми в Самоковско имат и други, вече изчезващи, облици: к�шох, 
к�ше, к�ше, к�шооме, к�шохте, к�шоа; ч�шох, ч�ше, ч�ше, ч�шооме, ч�шохте, ч�шоа (В 
преработен вид този труд вече е публикуван [вж.: Вакарелска-Чобанска, 2002], но тук 
подробното описание на глагола, представено в ръкописа, за съжаление, не е намерило 
място).
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Парадигмата на глаголите от основа “-лез/н/-” също се различава 
от книжовната: фл�гах /фл�гаh, фл�гай/, фл�га, фл�га, фл�гайме, 
фл�гайте, фл�гайа /фл’ˆгайа/.

2. Значение и употреба. Минало свършено време и в този 
говор е свидетелско и означава действие, което е завършено преди 
момента на говоренето и по времето, за който се говори: Дуждˆа 
да пЈтат: “Да дІждаме ли глав�шнеце?” ... ТЈйа фл�гайа, па йас 
изл�гай. Па тЈйа си ортувˆйа. Ма главЈйа фҐбшчем. Си испЈха 
магарЈчо, сЈчко и си отЈдайа. Посед�йа, си поортІвайа, ма оглˆвийа 
и си отЈдайа. Прес две н�деле дойдҐйа да прˆват глав�ш.

Формите за минало свършено време на някои глаголи напълно 
съвпадат с формите за минало несвършено време. Но дори и там, 
където са диференцирани, понякога аорист се използва вместо 
имперфект: Мˆма мҐйта читдше и писˆ. # Го пîливˆйме с две 
машЈни. 

Освен бивˆх, ролята на минало неопределено време изпълняват 
и други форми за минало време на спомагателния глагол “съм”, напр.: 
Йас не бивˆх нЈйде и дˆже сто килам�тра от тук не бих. # МлҐго 
пъте б’ˆйме там. # б�йме, б�йте, б�йа (бЈйа). 

Подобна е ситуацията и с формата кеш (киш) ‘щях’: Като 
кЈш да дІжда насˆм му дˆдайа спЈсак, вˆште білгаре, тˆмошне, 
кви білгаре Јма фаф РусЈйа. Всъщност въпросът за значението и 
употребата на тази форма е значително по-сложен, тъй като с нея 
се образува предимно бъдеще време в миналото. Същевременно я 
срещаме и в глаголни конструкции, в които извън контекста може да 
се тълкува като минало свършено и като сегашно време: Йас кеш да 
йам карпІза. # НЈйа кеш да ти покˆжем какҐ ф муз�йа Јма. 

Често аористните форми се използват вместо имперфектните: 
# Йас са рудЈх, тˆа мугЈла а имˆ. # Кату Імре некрістено, го 
напріскайа сас сфет�на водˆ. И обратното: Тий си сейˆйа ‘посяха’ 
лІко и си утЈдаа.

Особено характерна за говора е употребата на аорист вместо 
причастните форми на л за изразяване на други минали времена, 
както от изявително, така и от преизказно наклонение, напр.: Ну фс’о 
равнҐ не ˆ дˆде. Тай са углˆви за мҐйто дддо. …… Жув’ˆ кҐлко, пгт 
д’ˆца имˆ и дІма: … Па тҐй л’убҐвник н�зинийо, са углˆви за иднˆ 
женˆ и женˆта му умр�. ФтҐрата женˆ са углˆви, не знˆм, тҐже 
нав�рно умр�, рас такҐва. (информаторката разказва за събития, 
станали преди да се роди) # Па ас, кай, са субІдих и дІмам: “Ндшто ф 
с�ло са случЈ. Нав�рно умр� Алекс�й ПетрҐвич! Ако умðд, к Јда да а 
з�ма П’�на.” # С�тне тˆте са ðудЈ. ... Тˆте îстˆна сирˆк четернˆйс 
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гҐд’ени. Тийа б’ˆа п’ет д’ˆца, са разбрЈдаа по сЈчкийо сф’ат, к�то 
кˆзват да са прохрˆнат; т�шки гҐдене, глˆдове. И тˆте се îкˆза ф 
с�ло, тва ВранцҐвка му кˆзват на тва с�ло, глІуухо, забЈйно с�ло, 
мінинко. # Йас знˆм, бу тˆте мҐй са учЈ на білгарски. # Бˆба 
ПҐла са главЈ, йас Ґште не бех рҐдена. Бˆба ПҐла куйˆ гудЈна са 
главЈ? Кˆка Л�на са главЈ восемнˆцата гудЈна. (разказвачката е 
родена след това) # Н’ˆкой б�ден, н’ˆкой имˆ зем’а, не мîжˆ да а 
абрабˆтава, той а прудад� на дрІк хаз’ˆин. Тази ситуация е особено 
ярка при приказките: Т’а утЈде. Т’а рабутЈ у н�йзи, децˆта прегледˆ, 
там ч�три д�ца, сЈчко гледˆ и сайˆ, сЈчко праwЈ. Ну и са минˆ, 
кҐлкуто м’�сеца тˆм, гудЈна ли, кҐлко, тай а збЈра, прем�на, тай 
си зарҐби. Панимˆйш? Си зарҐби и пр�га кҐно. # На схҐдка ходЈха 
сЈчките специˆлно и женЈ ходЈха; да избЈрат стˆроста сЈчките 
ходЈйа. (За сходката се знае само по разкази на предците.).

В някои случаи е трудно е да се определи кое време точно изразява 
формата за минало свършено време, напр.: не носЈх в израза Рˆнше 
не носЈх Ґбице. – мин. неопределено: ‘Преди не съм носила обици’, 
както в ке йе дрˆго, ке упрˆ ‘чe съм опрала’ или мин. несвършено: ‘не 
носех’, както в Имˆйме сЈчките п�чки, д�то лдп п�кîйме ‘печехме’. 
В израза Н’ˆкой б�ден, н’ˆкой имˆ зем’ˆ, не мîжˆ да а абрабˆтава, 
той а прудад� на друк хаз’ˆин., подчертаните форми изразяват 
сегашно историческо време или минало неопределено преизказно.

Минало несвършено време 

1. Образуване на глаголните форми. Минало несвър-шено 
време се образува от сегашната основа на глаголите, към която се 
прибавят същите окончания както при минало свършено време, като 
тук окончание имат и формите за 2 и 3 л. ед. ч.: 

1 л. -х (h), // -ах // ∅ -ме // -йме 
2 л. -ше  -те // -йте 
3 л. -ше  -а // -йа

С изключение на формите за 2 и 3 лице, в много случаи при 
останалите лица, особено при глаголите от свършен вид, формите за 
имперфект съвпадат с аористните. 

Една от причините за липса на по-голяма формална разлика 
между двете времена е нестабилността на тематичната гласна е при 
глаголите от I спрежение, която и в имперфект се колебае между е, г, 
а, напр.: жув�йах // жувдйах // жув’ˆйах // жувдх. Тематичната гласна 
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и при глаголите от II спр., както и в книжовния език, се преглася 
в е: сфЈри > сфЈреше. Но понякога тя се запазва и по този начин 
формите за аорист и имперфект се изравняват: са Ічех // са Ічих. 
Макар и рядко, тематичната гласна след мека съгласна се преглася 
в а: пред’ˆх // преддх // пред�х, сед’ˆх // сед�х. Вследствие на това, се 
получават дублети и дори по няколко варианта, единият от които 
понякога съвпада със съответната аористна форма. При глаголите 
от III спрежение обаче тематичната гласна а редовно се съхранява 
непроменена. 

Друг вид варианти се получават и от съкращаването на основата 
или на окончанията при различните лица и числа. 

Както и в книжовния език, като различителен белег между 
двете времена често се използва ударението. Освен това, изпадналата 
в аорист коренна гласна при някои глаголи от I спр. (като прах, брах), 
при имперфектните форми се възстановява отново (п�рех // пер’ˆх, 
б�рех // бир’ˆх), а шипящите съгласни се запазват непроменени (рджех, 
рˆждаше, пЈшеше). Съгласната к > ч: пека > пич�ше.

При I и II спрежение форми за минало несвършено време 
образуват предимно глаголи от несвършен вид.

Всичко това би могло да се види в представените по-долу 
примери:

Форми за 1 лице, единствено число: читдх, преддх, плетдх, 
пасдх // пас’ˆх, бир’ˆх, пич�х, йас бул�х, пдих // п’ˆих // пейˆх, йас 
шЈйех, знˆйех, ткˆйех, дуйˆх, сфЈрех, вˆрех, мдрех, Ґдих // Ґдех // Ґд’ах, 
прˆвех // прˆвих, спех, кҐлех, бръзˆх, йас кът дІждах, пулЈвах, збЈрах, 
разбЈрах, гl�дах, раскˆзувах, дукˆрвах, ч�ках, брізах, им прудˆвах 
[Йас в�чар ги дҐих. # … # Фч�ра Мˆн’а като дойд� ма завˆри как рас 
читдх. # Йас рабҐтех уж� на стрҐйката.]. 

Както е видно от посочените примери, имперфектните форми 
обикновено имат варианти и често единият от тях напълно съвпада със 
съответната аористна форма: орˆх, си мислЈх, гу гунЈх, дръждх, Јграх. 
Останалите варианти се различават по тематичната гласна и/или 
ударението: сфарЈх (аорист) ~ сфˆре/х/ (имперфект); кичЈх ~ кЈчех; 
доЈх ~ дҐих; збирˆх ~ збЈрах и т.н. Акцентни варианти в рамките на 
имперфект също се откриват: рабҐтех // рˆботех.

Окончание й и тук се среща, но сравнително по-рядко: връв’ˆх, но 
и връв’ˆй […иднˆ, ф час нҐчу, самˆ иднˆ връв’ˆй на пазˆро.], помˆгай, 
сид’ˆй, Ґдей.

Изключения са и случаите с аломорфата h или без окон-чание 
(∅) като: Фч�ра Мˆн’а като дойд�, ма завари как рас читдh. # Йа 
ч�сто Ґде на пазˆро, ма б�х млˆда.



~ 1�5 ~

Втора глава. Морфология

Формите за 2 и 3 лице, единствено число при минало 
несвършено време също са еднакви. Въз основа на окончанието -
ше, тези форми ярко се открояват от аористните: ч�теше (ч�тгше), 
крЈйеше, вдйеше (вдйгше), шЈйеше, пдйеше, пЈйеше // пийˆше; 
сфЈреше (сфЈрише), Ічеше, Ґдеше, вˆрдеше, ги ддлеше, са гатҐвеше 
(гатҐвише), ор�ше, са пич�ше, мит�ше, плит�ше, ма дръж�ше, 
прˆвеше, са вар�ше, хран�ше, сиддше, вравдше, тръчдше, стуйдше 
// стойˆше, тичˆше, сид’ˆше, лижˆше; си кҐпаше, Јмаше, дІмаше, 
се търгІваше, изл’ˆваше, са пристЈлаше, са рˆждаше, ни ма 
устˆваше, не обˆждаше, зЈмаше, а жˆлуваше, са разбрікваше, 
са кантралЈрваше, той ми раскˆзваше [Ти не ма пІшташе. # Ти 
дръж�ше крˆва тҐже. # С кр�мен уҐген са прˆйеше. # На кҐйто кҐто 
са пˆднеше. # Женˆта ми не рабҐтеше # ТҐ, д�то сфЈреше. # Баба 
Ил�на ма вҐдеше. # Той вˆрдеше там нЈшто, нЈкуй ни пІшташе. # 
С’ˆкуй си кҐпаше клˆденец. # МҐйта мˆйка с� пич�ше lеп. # На сто 
двˆцат рубл�й сем’ˆта ми мҐжеие да жув�йе багˆто.].

При глаголите от I и II спр. с коренна или друга гласна пред 
окончанието тематичната гласна често се променя: вдеше > в�ише, 
мЈйаши, жувдйеше // жив�ше // живдйаше, ткˆйше // ткˆише [На 
пуl�то ни са връшдйше. # Н� са с’ˆйше там. # МажҐ ми са крЈйше. # 
Тва н�говата мˆйка ткˆйше., но и Мˆма ткˆйеше ф разбҐйо ч�рги 
и пост�лки. # Мˆйка ми нЈкой път не пЈйеше. или И той врав’ˆше, 
рабҐтеше там. # КІчи да блуждˆйеше по Ілиците н�маше като 
сегˆ.]. В повечето случаи обаче тематичната гласна се консо-
нантизира, т.е. е > й /п’ˆйши, бЈйши, н� са сдйше, мЈйше/. 

При глаголите от I и II спрежение ударението в едни случаи 
е парокситонно, а в други пропарокситонно. Но тук се откриват 
и акцентни дублети, като напр.: Тий му плˆштайа Ґрата, той ги 
пас�ше и сами ндкой ги пˆсе, като не ф састойˆние да плˆшта, 
самЈ ги пˆсеше сфҐйте си, сфҐйа си скҐт. Случаите с инициално 
ударение при многосричните глаголи са изключения, които също 
имат акцентни варианти – рˆботеше // рабҐтеше // рабутЈши. 

Формите за 1 лице, мноæествено число се образуват с 
окончание -йме, което обикновено направо се прибавя към основата: 
пич�йме, плит�йме, пред�йме, пас�йме, прˆвейме, сед�йме, Ґдейме, 
рабҐтейме, чЈстейме, кЈчейме, кҐсийме, сІшейме // сІшеме, 
дръждйми; пейˆйме, връш�йме (връшдйме), ги дҐийми; получˆвайме, 
записувˆйме, полЈвайме, убаждˆйме, срібайме, /висҐко/ фръкˆйме, 
Јмайме, н�майме, връзІвайме, не продˆвайме, збЈрайме, са 
пугˆждайме, празнІвайме [НЈйе фч�ра на Ілицата сед�йме. # И 
тЈйа дрінкайа звънЈте, звънцЈ ф ч�ркаwата и схот са збЈраше. # 
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Срібайме с дрівени лажЈци. # ЧЈстейме вˆтка. # Два кҐн’а имˆйме, 
зем’ˆ дˆвайа, урˆйме. # Не продˆвайме нЈшто.].

Тематичната гласна при глаголите от I спр. също понякога 
изпада /Јграйме/ или се преглася /пейˆйме/.

Форми като жув�йме // жувдйме, урˆйме, дръждйме // йа 
дръжˆйме, садЈйме и др. напълно съвпадат със съответните аористни 
форми.

Окончание -хме се среща спорадично [И білгарските п’�сни 
к�сто сЈlно ги пейˆхме. # И утЈдухме у гҐрадо.] 

Формите за 2 лице, мноæествено число се образуват с 
окончание -йте: чЈстейте, са учЈйте, ч�тайте, пЈшейте, са 
мҐлийте, п’ˆйейте // пдйте, плˆчейте, получˆвайте, са збЈрайте 
[Ти Ґбади как’� орˆйте тугˆва. # ВЈйд жувдйте на Йˆсна пол’ˆна. 
# Как� гу назовˆвайте? # КакҐ Јскайте да р�кате? # Тугˆва не са 
венчувˆйте в ч�ркува. # Не вид’ˆйте ли?]. 

Формите за 3 лице, мноæествено число, както и при аорист се 
формират с окончание –йа: ордйа, бер’ˆйа, пˆсейа, тич�йа, лежˆйа,; 
сидйˆйа, кусЈйа, врівейа, ни сˆдейа; пˆлейа, рˆботейа, гу вҐзейа, 
са вЈдийа, сЈпийа ‘сипваха’, вˆрдейа, прˆвийа, са Ічийа, пҐстейа, 
дІшийа ‘задушаваха’; им се см�ейа, вършдйа, йад�йа; сфˆрейа 
фірлейа; зЈмайа вудˆ, дІждайа, Јграйа, пЈтайа, клˆвайа, решˆвайа, 
са срдштайа, дˆвайа, д�то кілцайа дріва, кл�пайа, дЈгайа, дІмайа, 
кҐпайа, вЈкайа, тІрайа, помˆгайа, гоштˆвайа (а гуштˆвайа), 
кръштˆвайа, не на пІштайа, казІвайа, танцІвайа, връзІвайа, 
устˆвайа, набл’удˆвайа, збЈрайа, завЈвайа, пулЈвайа, облЈвайа, 
накрЈвайа, нашЈвайа, са отличˆвайа, получˆвайа, ги здˆвайа, 
склˆвайа, заклˆвайа, извˆждайа, ги продˆвайа, не са напЈвайа; 
засЈпавайа, упˆсувайа, ги пˆсувайа, прˆзнувайа, са регистрЈрувайа, 
кантралЈровайа; са обличˆйа, убивˆйа [Ф калхҐза, д�ка гу вҐзейа гу 
здˆвайа, па с�тне на калхҐзниките дˆвайа. # Ф аснавнҐм гу вҐзийа 
ф кішти, гу клˆвайа… # Там и прˆсци лежˆйа. # КурмЈт, д�т го 
сˆдейа, кабˆ гу назувˆвайа. # Тˆм пҐповете си сˆдийа, си кҐпайа, си 
варшдйа. # УчЈте нЈкой път не ги болдйа. # Са збЈрайа на мегдˆно, 
Јграйа, пдйейа, са бҐрейа. # Кіпийа кун�те и Ґрата са кіпейа. # 
...гу прудˆвайа, получˆвайа парЈ – бЈше като произвҐтсво. # Кат 
са глˆвейа, вЈкайа най-блЈските роднЈне. # РІските дІждайа чак 
от РусЈйа. # Помˆгайа, рˆнше по-помˆгайа. # Рˆнше дІмайа “бˆбо” 
на т’Ґштта. # Чˆстникти тЈйа кҐпайа кˆман и гу прудˆвайа на 
гҐраду. # СеребрҐ фірлейа. Па като н�ма, нЈшто не кlˆвайа.].

При редица глаголи от I и II спр. обаче, тематичната гласна 
е непостоянна: пр�дгйа // пред’ˆйа // пред�йа, плет�йа (плит�йа) // 
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плетдйа // плет’ˆйа, нҐсейа // нҐсийа, дръждйа // дръж�йа // дръж’ˆйа, 
сп�йа // спдйа, лҐвийа // лҐвейа, вˆрейа // вˆрийа, са кіпейа // са кіпийа, 
са бҐрийа // са бҐрейа, кҐлийа // кҐлейа, стойˆйа, стуйдйа // стуй�йа 
[Ми Ґрата са сбЈрайа: гҐфийа, печˆйа., но и Леп печ�йа, гҐтфейа. # 
С�йа зЈмница, ръш там мамІли. # Сдйа зЈмница, сдйа и арнаІтка и 
мамІл’ата садЈйа по трҐшки, който кҐто Јмаше с�еше, картҐфли 
сˆдийа, бустˆни сˆдийа. # Îдейа, рабҐтейа на пҐпо. # Млˆди не Ґдайа. 
# И харманІвайа и вҐзийа.]. 

Понякога и ударението не е постоянно: крˆдейа // го краддйа // 
го крад’ˆйа, сˆдийа // садЈйа [ТЈйа не рˆботейа, Вилид�н, на КҐледа 
не рабҐтейа.], което показва, че аористните и имперфектните форми 
семантично не са напълно диференцирани.

Макар и не в такава степен както при аорист, тук също се срещат 
дублети със съкратено окончание -а: знˆйейа // знˆейа // знˆйаа, берда, 
нҐсеа, Ґдеа, пˆлеа, мҐлеа, кЈчеа, врав’ˆа, йад’ˆа, тІргаа, дІждаа, 
пумˆгаа, ги пІскаа, налЈваа, Јзлˆгаа, се занимˆваа, сфар’Іваа [По 
Ґчеред му нҐсеа. # Ми Ґрата са сбЈрайа – гҐтфиа, пичˆа. # БлЈжните 
с’Ґла дІждаа на прˆзника. # ЖенЈте Ґдеа ф ч�ркwата. ПҐпо ги 
гҐнеше, бу тЈйа са бˆлаваа. # Те лов’ˆа рЈба. # ТЈйа са мин’ˆа млҐго. 
# С�деа момч�тта, наср�шта мумЈчетта ад�л’но…].

Съкратени форми се откриват и при глаголите с крайна коренна 
гласна: /ч�рно/ ни шЈйа, /ч�сто/ са бЈйа, жув�йа // жувдйа // жув’ˆйа, 
ткˆйейа // ткˆйайа // ткˆйа, и са старˆйа и, както е видно, те 
напълно съвпадат с аористните [Ичум�н сдйа, картҐфли сˆдейа.]. 

Понякога окончанието се явява под облика -йе, напр.: го 
нагр’ˆвайа // нагр’ˆвайе, /сЈчките/ пдйе, но и п’ˆийа // п�йайа.

Несъмнено това разнообразие също води до наличие на 
морфологични дублети, които се дължат на фонетични особености: 
лҐвейа // лҐв’аа // лҐвг, Ґдейа // Ґдайа // Ґдийа // Ґдеа // Ґдиа, седˆйа 
// сидˆа, ги прˆвдйа // прˆвеа // прˆвиа // прˆвеиа, са бҐриа, болдйа // 
бол’ˆа, дождˆйа // дождˆа. Тази сложна картина най-ярко се изразява 
чрез поливариантните форми като: пич�йа // са пичдйа // пичˆйа // 
печ�а // пичˆа; пийˆйа // пЈйа // пЈйаа, които, освен на окончанието се 
дължат и на варитивността на тематичната, а понякога и на коренната 
гласна. Макар и еднократно регистрирана, формата пийˆха [ЖенЈте 
не пийˆха като сіга.], заедно с другите случаи при имперфект и 
аорист, доказват, че аломорфата -ха не е съвсем непозната. Възможно 
е тя да е резултат от влиянието на книжовния език. 

С изключение на формите за 2 и 3 лице, в много случаи при 
останалите лица, особено при глаголите от свършен вид, формите за 
имперфект съвпадат с аористните. Понякога е трудно да се разбере 
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точно кое време изразява разказвача. Така напр. в НЈйе сЈчките 
носЈйме царвІли. глаголната форма носЈйме може да се приеме 
както за аористна, така и за имперфектна. Съвпадат с аористните 
и формите: мˆзайа, орˆйа, станˆйа и др. под. Аористната формата 
п�къа се използва и за имперфект.

Имперфектната парадигма на глаголите е следната:

Глаголи от I спреæение

пред’ˆх 
преддх читдх  бир’ˆх

бердх
жув’ˆйах
жув�йах

пдих 
п’ˆих збЈрах

пред�ше
преддше четдше  бер�ше

бердше

жув’�йеше / 
жу-вдйеше / 

жив�ше 
живдйаше

пдйеше / 
п�йши 

п’ˆйше/
п’ˆйши

збЈраше

пред�ше 
преддше читдше  бирдши жув’�йеше

жувдеше

пдйеше // 
п’ˆйше 
п’ˆйши

збЈраше

пред�йме 
преддйме читдйме  бирдйми

жув�йме 
Жувдйме, 

-дйми

пейˆйме
пейˆхме збЈрайме

пред�йте 
преддйте читдйте  бирдйти жувдйти п’ˆйейте 

пдйте збЈрайте

пред�йа 
пр�дгйа

читдйа
ч�тейа 
чЈтеа

 бир’ˆа
/ бер’ˆйа

жув�йа 
жувдйа 
жув’ˆйа

пдйа / 
пдйейа 
п�ййа / 

пдйаа пдйе

збЈрайа

Глаголи от II спреæение

Ґдеh // Ґдих 
Ґд’ах кЈчех нҐсех

нҐсих сфЈрех дуйˆх
дуйдх

получˆвах
получˆвай

Ґдеше кЈчеше нҐсеше сфЈреше дуй�ше получˆваше

Ґдеше кЈчеше нҐсеше сфЈреше дуй�ше получˆваше

Ґдейме кЈчийме нҐсейме сфЈрейме дуйˆйме получˆвайме

Ґдейте кЈчейте нҐсейте сфЈрейте дуйˆйте получˆвайте

Ґдейа кЈчейа нҐсейа сфЈрейа дуйˆйа /-ха/ получˆвайа

Глаголи от III спреæение

казІвах ортІвах дˆвах пулЈвах продˆвах

казІваше ортІваше дˆваше пулЈваше продˆваше

казІваше ортІваше дˆваше пулЈваше продˆваше

казІвайме ортІвайме дˆвайме пулЈвайми продˆвайме

казІвайте ортІвайте дˆвайте пулЈвайте продˆвайте

казІвайа ортІвайа дˆвайа пулЈваа продˆвайа
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Отрицателните форми също се образуват с частицата не (ни): не 
ортІвайме, не дˆвайа, не знˆйейме, ни знайˆ:, рˆнше не носЈх, не са 
напЈвайа, не крˆдейа, не са занимˆвайа и т.н. [Тийа не рˆботейа. # 
НЈйа не знˆйейме.].

Парадигмата на спомагателния глагол “съм” е същата както 
при минало свършено време. При отрицателната форма частицата 
не (ни) понякога стои след глагола и е ударена: Тогˆва бЈше н� такˆ.

Парадигмата за минало несвършено време на глагола “ща” е: 
штдх // штд, шт�ше, шт�ше, шт’ˆйме, шт�йте, шт�йа [Т’а шт�ше 
млҐго да ти обˆди. # шт�йте да дҐйдете; # го не шт�йа # НЈшто ни 
шт�йа да идіт.].

Глаголите “имам” и “нямам” имат специални форми в 
имперфект, но те често се заместват от аористните форми: имˆх, 
Јмаше, Јмайме // имˆйме, Јмайте // имˆйте, Јмайа // Јмаа, а на 
“нямам” са: немˆх, н�маше // ндмаше, н�майме // немˆйме, н�майте 
// немˆйте, немˆйа // немˆа. [И като Јмаше діждове, пҐгребо пілен 
б�ше с картҐфли. # НЈйа две крˆви имˆйме. # Ч�рги Ґште и ги 
шЈйа и с’ˆки рисІнки красЈви Јмайа. # …имˆйме волҐве тогˆфка. # 
КҐлейа и курбˆне Јмайа и сЈчко. (но и # Èмˆ, имˆ, Јмаше рибакЈ.) 
# Нас�каде степҐ ндмаше зем’ˆ да пастІва. # АгарҐди н�маше там.].

Глаголът “мога”: /не/ муж�х # На сто двˆцат рублей сем’ˆта 
ми м¥жеше да жув�йе баγˆто. # …и ку Јмаше зем’ˆ, уж� такˆ 
м¥йше да си обрабˆтува. # ТЈйе убірнали брегҐ и не мîж�йа ‘не 
могли’ да го нˆйдат. 

2. Значение и употреба. Минало несвършено време определено 
изразява действие, незавършено в даден минал момент, за който се 
говори. Формално то ясно се разграничава от аорист: тр�ба ~ требˆше, 
решЈйа ~ решˆвайа, правЈа ~ прˆвеа, збрˆйа ~ са збЈрайа, [мˆйка й 
ч�теше // бˆба с� гу ч�те, # Дуждˆа да пЈтат. и Îт Никалˆйеф 
д²ждаа. # Т�е копˆйа за сфой счҐт. и Багˆтите си кҐпайа за сфой 
счҐт. # Бˆба го ткˆ. и Бˆба сЈлно ткˆйеше.]. Но независимо от 
това се наблюдава смесване на аористните и имперфектните форми, 
което говори за известно сливане на семантиката им. Така например, 
раскˆзвах се използва вместо раскˆзах [Йас раскˆзвах уж�.] или 
вместо раздˆдо // раздˆдах се среща раздавˆх [А, раздавˆх ега на 
сЈчките.]. 

Много по-често обаче се среща обратното явление. Въпреки 
наличието на няколко форми за 3 л. мн. ч. в минало несвършено 
време печ�йа // са пичдйа // пичˆйа, // пич�а, със същото значение се 
използва и аористната форма п�кайа и п�къа: Рˆнше п�кайа. # Ч�сто 
п�къа куржˆ., или Йас ¥дих ‘ходех’ да пдйа. ÎдЈйме ‘ходехме’ да 
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пдйем – мой брайт стˆршийа – той бдше сирак; тˆтко му го убЈйа на 
фрҐнта. … Йас мˆлка бих; пҐмна като Ґште тІка жув�х ‘живеех’. # 
Ф пул�то тогˆфка Ґште не са молҐтеше. Немˆ молотˆрки, немˆ 
комбˆйни, немˆ, Ґрата самЈ си го обрабˆтайа сфойевр�менно. 

С формите за имперфект, както и на аорист, магат да се 
заместват причастни форми, напр.: КазІват Ґрата: избирˆйа 
м�сно правЈтел’ство; казІват имˆло старшинˆ. … Прудˆваше там 
хектˆр, два хектˆра. Вот таківи слˆби хазивˆ, па зем’ˆ имˆйа. 
(Информаторът разказва за събития, преди неговото раждане.) # Тва 
раскˆзувайа Ґште нˆште тˆткофци, чи т’а служЈла къту таківу, 
зріну там хðанЈйа. # Нˆште тˆткофци са ²чийа, бЈйа съд� ч�три 
класа, ма тЈйа знˆйа пҐвече, чем нЈйа за д�сет. 

При изреждане на последователни действия, често вместо 
минало несвършено време се използват формите за сегашно време, 
т.е. сегашно историческо, въпреки, че говорещият е свидетел на 
действията, извършвани в миналото, за които разказва, напр.: Да, идЈн 
на друк помˆгайа. Кˆменшчики, уж� специалЈсти, т’а д�то градˆт, 
д�то шчекатІр’ат; а па помˆгайа ф аснавнҐм да валкІват отгҐре: 
клˆват на паталҐку бˆлките, а па одҐлу пîтбЈват сас р�йка, па 
с�тн’а тва уж� го мˆжат, у нас са називˆваше “валкІване”. Тва са 
збЈрат, таківа йе купЈца зем’ˆ сас кҐне йа ум�сат и с�тнг валкЈ 
прˆват таківи йе а м�сат и пудˆват на крЈшата и тва там 
ж�ни са сбЈрат, тва те си пîмˆгат, валкІват.

Минало неопредело време 

1. Образуване на формите. Формите на минало неопределено 
време са сложни и се образуват от формите на спомагателния глагол 
съм в сегашно време и минало /свършено/ деятелно причастие (на -л /-
ла, -ло, -ли/) на спрегаемия глагол. Мястото на спомагателния глагол 
не е фиксирано – обикновено е пред спрегаемия глагол, но се срещат и 
конструкции, при които стои отзад: сам ч�л, съм одЈл, не съм запҐмнил, 
си ч�л, си учЈл, а правЈл, йе садЈла, йе вид�ло, дръждли сме, ко сте 
пл�ли, как све олˆли, са а разбІтали, с кҐ са го возЈле и т.н.

ед. ч. 1 л.   йа сам жувдл /-а/  ткˆла сам
2 л.   ти си жувдл /-а/ ткˆла си
3 л., м.р.  той а жувдл   ткˆла йе

     ж.р.  т’а йе жувдла  
     ср.р.  то а жувдло  
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мн. ч. 1 л.   нЈйа сне жувдли  ткˆли сне
   2 л.  вЈйа сви жувдли  ткˆли све
   3 л.  тийа са жувдли  ткˆли са

Отрицателните форми се образуват като пред конструкцията се 
прибавя частицата не (ни): Йас незнˆм, йас не сˆм правЈла. # Не йе 
дІже фтасˆл.

2. Значение и употреба. Както в целокупния български ез-
ик, това време означава извършено в миналото действие, завършено 
в момента на говоренето, на което предаващият съобщението е 
свидетел: Там сам ср�шнал конаźЈйки хІбави. # Йа незнˆм, йас 
не сам правЈла. # кҐлко сам жув�ла. # как сам мîмувˆла # И 
тва, йас зˆмеса, то мнҐго сам зат¥чила, замдсила, то трҐшка и 
мдса, мдса, то нˆсам тˆа корˆ, то натˆм корˆта са тҐчи. # И нЈйа 
дръждли сме, д�сет штІк (овце) дръждйме. # ВЈйа сфи дîшлЈ на 
гҐсти. # Ждбите са изгрЈзали патлаźˆна.

Това време има слаба употреба, особено формите за 3 л. То 
обикновено се замества с минало свършено и минало несвършено 
време. 

Същевременно формите за 3 л. се използват и вместо мина-лите 
преизказни времна, напр.: И вҐт тІрките са з�ли заровˆли там 
врҐде то зҐлото. # Балγˆри са игрˆли значЈтел’на рол… # МҐйа 
д’ˆдо са бурЈл с мидв�д на тҐа мигдˆн. 

Минало предварително време 

1. Образуване на формите. Минало предварително време се 
образува с формите за минало време на спомагателния глагол съм 
и формите за минало свършено деятелно причастие на спрегаемия 
глагол: 

бех са оглˆвил /-а/  б�йме са оглˆвили
б�ше са оглˆвил /-а, -о/  б�йте са оглˆвили
беше са оглˆвил /-а, -о/  б�йа са оглˆвили

2. Значение и употреба. С това време се изразява минало 
действие, извършено преди друг минал момент, за който се говори: 
Уж� бех утшіл. // Йас бих дал�ко уж� утиш�л. // И уж� бЈх 
утЈшел м�троф петнˆцат натˆтка нав�рно… # Там братІхата 
ми, покҐйнийа, бЈше накîпˆл кˆман да се пустрҐи сЈчко. # Като 
бЈше ПирогҐф са îглˆвил за рускЈн’а от с�лото, па тЈйа й дˆдайа 
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прЈдан’е две пˆри волҐви… # Ний не сп’ˆйме с, от�ца, покҐйн’а, 
цˆла нош работЈ и гу кри (зърното) и пор’ˆдачно бЈше скрЈл. # 
Та годЈна бЈше харашҐ лдба са ур¥дил. # Като дойд�, тҐа б�ше 
умðдл. # И на п�чката Ґште так б�ше се упріжи, то ичум�н 
на п�чката, ч�рен пр’ˆмо… # Т’а бЈше му дˆла сЈчко. # А па еднˆ 
мугЈла раскопˆли, знˆчит бЈше са гу ч²ло, нашлЈ захаран�нийе 
мужчЈна и ж�ншчина. # Тва сЈчко уж� б’�ше разддлено. # С�тн’а 
бЈйа и у нˆс бЈйа уж� мˆлки таківи (волове) – бЈйме от ЗІпкови 
ги купЈли… # Нˆште бЈйа сдйелка купЈли уж�. А с�тн’а вдилка 
уж� бЈйми си купЈли, сас тˆ вдйалка Ґште го перепІштайа 
тва зріно. # Ткˆйа войнˆ б’ˆ: дЈгнале. # Б�а ме испрˆтиле да 
пˆса то табІн; като бих тˆм пот КалЈнофка чак, та бЈйа ма 
испрˆтили да пˆсам то табІн… 

Това време има сравнително широка употреба.

Бъдеще време в миналото

1. Образуване на глаголните форми. По принцип бъдеще 
време в миналото се образува както в книжовния език и други 
български говори, т.е. чрез формите за минало несвършено време на 
спомагателния глагол “ща” и “да конструкциите” в сегашно време на 
спрегаемия глагол. В микросистемата на Терновка обаче миналите 
форми на глагола “ща” имат два вида, въз основа на което се образуват 
два вида форми за бъдеще в миналото. Т.е. то се образува по два 
начина, които се различават по фонетичните варианти на формите 
за минало несвършено време на спомагателния глагол “ща” (< стб. 
хътэти). 

а) При първият начин се използват познатите от книжовния 
език форми за минало несвършено време, които в изследвания говор 
се явяват със следните фонетични варианти: 

штдх да прˆва   шт’ˆйме // шт’ˆуме да измр�м
штдше да си Јграш шт�йте // шт’ˆуте да са срдшнете
штдше да са Ґбади шт’ˆуа // шт’ˆа да сˆдат

Но тези форми нямат особено широка употреба. В говора се 
предпочитат формите от втория вид. 

б) Те се образуват с генерализираните форми за 3 л. ед. ч. кеш 
(кдш, киш) и к�ше – фонетични варианти на формата шт�ше – и 
“да” конструкциите на спрегаемия глагол в сегашно време:
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кеш (кдш, киш) да дҐйда кеш да дҐйдем 
кеш да дҐйдеш   кеш да дҐйдете
кеш да дҐйде   кеш да дҐйдат127

1 л. ед. ч.: Кдш да Јда на пазˆро ндшто да си кІпам фкІсничко, 
ма н�мам парЈ. # Кдш да Јда и йас на сфˆдбата, ма са разбулдх. # 
Кдш да умрˆ, ма бˆба ми ма излекІва. # Йас да са Ічих киш да 
стˆна гулдм чул’ˆк. # Да Јмаше тˆте парЈ йас кдш да сфЈра. # 
Кгш да са ¥бърна с машЈната. # А да не са Јграше такˆ тˆте с 
м�не кгш да зˆмръзна. # К�ше да приг¥тва бҐрш, ма немˆх м�со. 
# Кдше да Јда на пазˆро, ма немˆх с кво да завезˆ пип�ро. # И нЈйа 
кеш да Јдем, ма не мож�йме. 

2 л. ед. ч.: Ти к�ш ли да Јдеш с м�не на рекˆта? # Йас да та 
вЈках на йубил�йа ти кдш ли да д¥йдеш. # Ти кдше зимҐска да 
д¥деш, па веснˆта. # Да бдше душлˆ фч�:ра, кдше да ид�ш рЈба. 

3 л. ед. ч.: Тва да бдше ндкой дрІк, да бдше ндкой чафІтин, кеш 
да са дîбЈй. # Кдш да Јмах Ібави семенˆ пип�ро кдш да мг пҐ-Ібаф. 
# То кдш да Јска да Ічи, да не б�ше факултатЈф. # Йас тр�баше 
с н�го да Јда, кЈш пҐ-брізо да д¥йде. # Да знˆйеше, той киш да 
îбˆди. # Той кдш да д¥йде фч�ра. # Той кдше да д¥йде фч�ра, ма 
немˆ бензЈн. # К�:ше да д¥йде, ми не му дˆват Ґтпуск. # Йас да Јдех 
сас н�го, кЈше пҐ-брізо да са вірне. 

1 л. мн. ч: Да бих там к�ше да са вЈдим. # Кеш да ид�м 
кˆша, ми н�ма мл�ко. 

Формата кдйме, както вече се каза, е регистрирана само един 
път в: НЈйа кдйме да сне п�рви. 

2 л. мн. ч.: Кеш да са вірнете. # Кгш да напрˆвете н�што. 
# Киш да кІпите lеп. 

Вариант с кдште е регистриран само във ВЈйа кдште да 
ид�те. 

3 л. мн. ч.: Да не б�ше чафІтено дир�ктор, кдше да са Ічат 
по білгарски. # ТЈйа кеш да са вірнат зарˆнейе, па Ґште ги н�ма. 
# ТЈйа кгш да са îбˆдат, па не са обˆдийа. 

Както вече се каза, формите кдйме (за 1 л. мн. ч.) и кдште (за 
2 л. мн. ч.) са регистрирани еднократно. Те обаче, несъмнено говорят, 
че някога парадигмата на глагола е била пълна.

Отрицателни форми не са регистрирани.
2. Значение и употреба. Освен предстоящо действие по 

отношение на минал момент, за който се говори сега, както вече се 

127 Бъдеще време в миналото се образува с формите к’ах, к’аха, к�ше, к’али и к’аха в 
ЮИ Македония [вж.: Иванов, 1977: 180].
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каза по-горе, тези форми с глагола “ща” имат значение и на сегашно 
време. Ясното разграничение на граматичната им семантика понякога 
се разкрива само в контекст. Не предизвиква съмнение значението само 
при условните изречения с глаголни форми в условно наклонение, където 
веднага се разбира, че формата означава бъдеще време в миналото. 

Тези форми намират приложение най-вече в сложни по състав 
и условни по значение изречения.

Преизказно наклонение

По принцип преизказните времена се използват сравнително 
рядко. Често те се заместват от изявителните времена. Съвпадането 
на част от преизказните форми с някои от изявителните затруднява 
точното им диференциране особено извън контекст. Въз основа на 
направените записи могат със сигурност да се разграничат няколко 
времена: 

Минало свършено преизказно време

Фармално парадигмата на минало свършено преизказно 
време съвпада с тази на изявителното минало неопределено време. 
Разбичията във функционално отношение се разкриват в контекст.

ед. ч.     мн. ч.
1 л.  йас сам се родЈл /-а/ 1 л. нийа сне са родЈли 
2 л. ти си са родЈл /-а/ 2 л. вЈйа све са родЈли
3 л. м.р. той са родЈл   3 л. тЈйа са родЈли
       ж. р. т’а са родЈла
       ср.р. то са родЈло

Както е видно, парадигмата на това време съвпада с тази на 
минало неопределено изявително време. Те не винаги се различават 
и по формите за 3 л., тъй като често при преизказното време 
спомагателният глагол не изпада и обратното (вж. стр. …). Кугˆту 
йас сам се рудЈла,… # съм имˆла # Кад� си одЈла? # … си закрІтил 
баклˆшечката, си завЈл турбЈчкътъ и рекіл: “Съгˆ тръсдте!” И 
са майнˆл. # Той уж� умрдл. # Дал�ко утишіл. # УтЈшъл и пр�гнал 
файтҐн. # Душіл начˆлнико и рекіл:... # Са збрˆла т’а и отЈшла. 
# Са оглˆвил за рускЈн’а. # Таа дунЈла тва, унˆ дунЈла тва. # И са 
ср�шнал с мҐйа тˆтко. # нЈйа ни сне одЈле # Ко све вид�ле? # и му 
налдле вудˆ. # РешЈли да гу глˆват.
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Значението на двете времена и особено на формите за 3 л., 
понякога трудно се различава и в контекст. 

Минало несвършено преизказно време 

Формите за минало несвършено преизказно време се образуват 
от формите на глагола “съм” в сегашно време и формите за минало 
несвършено деятелно причастие: Той а желувˆл. # Йа сам ги збирˆла. 
# То тва момч� млҐго са учЈло. # Тий душл� вч�ра.

ед. ч.
1 л.   йа сам вравдл /а/ йас съм дуйˆл/-а/
2 л.  ти си вравдл /а/ ти си дуйˆл  
3 л., м.р.  той вравдл  той а дуйˆл 
        ж.р.  т’а вравдла
        ср.р.  то вравдло

мн. ч.
1 л. нЈйа сне вравдли  нЈйе сме дуйˆли
2 л. вЈйа сви вравдли  вЈйе сте дуйˆли
3 л. тЈйа вравдли   тЈйа са дуйˆли

Сравнително малко са глаголите, които имат специално 
диференцирани форми за минало свършено и минало несвършено 
преизказно време, като напр.: НҐсели брˆди тугˆва. # СЈчките 
женЈ носЈли шал. Освен това, там където ги има, обикновено се 
взаимозаменят, напр., глаголът ч�та има два вида форми, образувани 
от формите на глагола съм в сег. вр. и еловите причастия:

ед. ч.
1 л.   йа сам ч�л/-а/ йа сам ч�тал
2 л.  ти си чел/-а/  ти си ч�тал
3 л., м.р.  тоа чел  той ч�тал
        ж.р.  т’а ч�ла  т’а ч�тала
        ср.р.  то ч�ло  то ч�тало

мн. ч.
1 л. нЈйа сне ч�ли  нийа сни ч�тали
2 л. вЈйа сви ч�ли  вЈйа све ч�тали
3 л. тЈйа ч�ли  тийа ч�тали
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Предполага се в такива случаи, че едната от конструкциите 
означава минало свършено, а другата минало несвършено преиз-
казно време. Но всъщност, обикновено и двете изразяват минало 
свършено преизказно време. Например, от широкия контекст става 
ясно, че всъщност изразаът: Не ги и ч�тали. означава минало 
свършено преизказно време. Подобна е ситуацията в случаите като: 
тва мужˆл, унувˆ мужˆл # той ни муждл да об’ˆсни, двете форми се 
отнасят към минало свършено преизказно време. А в случая НЈкой 
такˆ ни п’ал, как т’а пийˆла. двете форми се отнасят към минало 
несвършено преизказно време. 

Обикновено се открива по една елова причастна форма [съм 
лежˆл/а/, си правЈл, сиддли, кҐлко сиддли, дуждˆле, продавˆле, 
давˆле] и само от контекста може да се разбере към кое от двете 
времена то се отнася: … на мҐйта бˆба сестрˆ тІка, ф тˆа кішта 
жувдла. (?) # т’а думˆла (?) # Там д�то връвдла, д�то са ровЈла, там и 
сн�ла. Тези и други подобни случаи показват, че тънката семантична 
нишка, разграничаваща двете времена, вече е прекъсната, т.е. тук 
те са се обединили по своето значение, поради което би могло да се 
говори просто за минало преизказно време.

Приглушената, по скоро факултативна, функция на минало 
несвършено преизказно време едва ли се дължи само на руско 
влияние. По вероятно тук отново се изразява силната намеса на говор 
от западнобългарски тип. 

Както вече се спомена, миналите преизказни времена общо 
взето в говора са с ограничена употреба. Тяхното често заместване с 
минало свършено, минало несвършено и сегашно време от изявително 
наклонение е една от съществените особености на говора: ВравЈ на 
дрІгийо ден той самЈчак. Ги пˆсал, ги нап¥ил, ги докˆрва. Ма 
прибрізва напр�ш теh. Застˆна на врˆтнико и ги пЈта: Па тˆй 
дІма, бу ни йˆдайа и ни пЈйа. Åх, д�дото като фанˆ тˆа козˆ, та 
като а връзˆ надҐлу с глˆва за кракˆта, та а бЈ, дод� не й лҐпна 
шкІрата. И та с�тне кат са откісна, тръчˆла и фл�гла ф 
лисЈчкината кішта. # Îште тˆти са учЈ, мҐйа тˆтко ф тˆ шкҐла 
и те децˆта, знˆчит, ги перев�зали сас кҐни, бу тІка немˆлî не 
мос, не нЈшто… # ТЈйе убірнали брегҐ и не мож�йа да го нˆйдат. 

Бъдеще преизказно време 

За разлика от повечето български диалекти, тук бъдеще 
преизказно време е твърде ярко изразено. При това то има два вида 
форми, едните от които са рядко срещано явление.
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а) Единият вид се образува от причастните форми на глагола 
шта – шт’ал (штдл), шт’ˆла, шт’ˆло, шт�ли и сегашно време на 
спрегаемия глагол, като двата компонента се свързват с частицата 
да, а формите на глагола “съм” се изпускат: Думˆ, бу штдл (-а, -о) да 
дҐйде Ітре. # Øтдли да пулЈват Ітре. 

Форми за 1 и 2 л. ед. и мн. ч. не са регистрирани.
б) Другият вид се образува по същия начин, но причастните 

форми шт’ал (штдл), шт’ˆла, шт’ˆло, шт�ли се заместват с техните 
диалектни варианти кил (кел, кдл), килˆ, килҐ, килЈ12�, получени чрез 
трансформация на звукосъчетанието шт в к и отгласна степен и на 
коренната гласна ’а или е (< э), а свързващата частица да се запазва. 
Формите за сегашно време на спомагателния глагол “съм” тук също 
се изпускат при формите за всички лица. Това именно допринася за 
уникалността на формите: ПЈтам го кҐ прай, па той зібите кил 
да си чЈсти. # И той кЈл да пдйе. # И Кис�то ми обештˆ, бу кел 
да д¥йде. # Кдл да дҐйде. # Кел да гî прˆви, ма се н�ма врдме. # Той 
кел да напрˆй н�што. # ПЈтам го д�ка ке Ґди, па той кил да ¥ди 
в гъгламˆта ‘неизвестно къде’. # Той кил да д¥йде Ітре. # Той кил 
да а прîчет� само ндма сегˆ врдме. # Ти думˆ килˆ да пир�ш н�ска. 
# Натˆша килˆ да а дҐма н�ска. # Т’а килˆ да прˆви дулмˆ Ітре. 
# Т’а килˆ да пир�. # Момч�то кил¥ да са Ічи ф Бългˆрийа. # 
Т`а думˆ килЈ да ¥дите на КЈйеф да продˆвате. # Ми пЈшат фаф 
писмҐто килЈ да д¥йдат на гҐсте дрІгата неддл’а.

Това време изразява предимно намерение, желание да се 
извърши нещо.

Бъдеще преизказно време в миналото 

Формите на бъдеще преизказно в миналото са същите като на 
бъдеще преизказно време. Двете значения се улавят само в контекст: 
Йа килˆ да Јда ф градҐ. # А, да та б�ше вид�л, кел да та пîзнˆй 
той. # Той кЈл да са вірне, ма не нам�рил піто. # Т’а килˆ да 
д¥йде зимҐска, па веснˆта, па л’ˆтоска, па егˆ сегˆ дошлˆ. # НЈйе 
килЈ да Јдим. # ВЈйа килЈ да си Јдете къде дҐма. # ТЈйа килЈ 

128 Фонетични варианти на тези форми и по-точно к’ˆл, к’ˆлъ, к’ˆли – са регистри-
рани от Т. Бояджие [1979: 62], а к’�ли в Бариево, Софийско и кел� в Доспей, Самоков-
ско от Цв. Тодоров [1936: 156]. Според Д. Вакарелска, в Самоковско все още се съхраня-
ват формите кел, келˆ, келҐ, келЈ (и дори техните варианти с ч: чел, челˆ, челҐ, челЈ), 
които са най-близко до тези в микросистемата на Терновка [Вакарелска, 1984: 129] (но 
в издаденият вариант на труда тези форми не са отбелязани). 
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да д¥йдат снҐште къде нˆс. # МҐйте д�ца келЈ да д¥йдат, ма 
дет�то им забол’ˆло. 

Формите с шт’ˆл също са познати в говора, но се използват по-
малко.

Отрицателни форми не са регистрирани. 
Информаторите нямат усещането, че бъдеще преизказно и 

бъдеще преизказно в миналото са две различни времена. 

Повелително наклонение

1. Основни (простите) форми. Както в целокупния български 
език прости повелителни форми има само за 2 лице единствено и 
множествено число. Те се образуват както в книжовния език, т.е. от 
сегашната основа, към която се прибавят окончанията -и или -й – за 
единствено число и -ете (-гте) или -йте – за множествено число. 
Различие от книжовния език предизвиква 
инициалното ударение129:

а) единствено число: ч�ти, пЈши, стˆни, кˆжи, вҐзи а, лҐви, 
с�ди // с�дни, кічи се, си глітни, мˆйни са, Ґтори // Ітури, пҐкажи 
ми, Јзлес, зˆроди /жЈто/, пҐседи, рˆскажи, зˆварни ‘обърни’, пҐчкай, 
Јскарай; скрЈй ма, ший, глддай, кˆрай, слІшай, майнІвай са, дІмай, 
гл�дай, не брізй, пумˆгай, ни ги пІштай [УмЈй панЈчките! # 
ПҐтсипи плетˆта! ‘Сложи в печката!’ # Мˆйни (// мˆни) са утІка! # 
Сіга трічи глˆден! # Иди вЈкай ДЈмата! # В�ро, нˆйди прістено! 
# Îтфˆрай, бе! # Стˆни, бˆбо, стˆни! # Зˆварни йеднˆ пирошкˆ! 
СҐший ми плˆт’а! # “ПҐчкай! нˆдени, Јди, Л’�л’о, кІме, скрЈй ма, / 
не ма дˆвай! ГурЈ, кІме! ГурЈ, кІме!” Амо, слІшай, кІчет:а лˆйат 
ли? # З�ми сфит�н мак да упсЈпеш вокрІк. # Трічкай дҐма! # Ну, 
бросˆвай тувˆ! # Ти кˆрай, кай, па йа ке поl�гнем. # УҐспокой са, 
уҐспокой са!].

Тук също се срещат случаи, при които окончанието и се преглася 
в е, напр.: Ñтˆне, нЈне, стˆне, ГосподЈне, / че ви Јдат дҐбри гҐсте, 
дҐбри гҐсте коледˆре. # Дуд� кІчет:а не лˆйат, ги п�ре и ке ги 
укˆчиш. # Па ти, бˆбо, вріви з�ме вротнЈко на фургҐно лисЈций!

Случаите като: ТуðЈ ги на лопˆточка и ги зˆпали!, т.е. с 
окситонно ударение, са изключения.

б) множествено число: врійте, слІшайте, дІждайте, с’ˆдайте, 
пҐчкайте // пҐчките, фл’ˆвайте // фл�вайте, йҐткл’уч�те, йҐтурете. 
Но ударението тук може да не е инициално а върху друга сричка, 
129 Отметнатото ударение при повелителното наклонение в съчетание с окончание за 
мн. ч. -ете отнася говора на Терновка към западните български говори.
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напр.: реч�те, обад�те, раскаждте, пишдте, читдте, тръсдте, 
аб�двайте, стегн�те го, с’ˆдайте, но и С�дайте да ид�м! [ЗбЈрайте 
са, мˆмо и тˆте, ке връвЈм глав�шнеце. # Амо, зЈмайте го тва дет�! 
# Изберете фасҐна! # Си спдте спакҐйни! # ВЈйе прЈкаска обад�те. 
# Реч�те ми! # Съгˆ тръсдте!].

Наред с нормалните си форми вріви [Не вріви кату шил�па.] 
и врівете, глаголът вріва има и съкратени варианти връй [Âръй 
тІка с�ди.], съответно врійте [Врійте да ид�те!]. Подобен е случаят 
с формата флей < фл�гай; фл�гайте // фл�вайте. 

Без окончание, т.е. с нулево окончание (∅) за ед. ч. + окончание -
те за мн. ч. образуват повелителните си форми само няколко глагола: 
дІнес [ДІнес брˆ:двата!], дІнесте; Јзлес [Л�л’о кІме, / Јзлес кІмк’ова 
мˆле,…], Јзлесте; Јзъш [Изъш йа, пажˆлуйста, Јзъш йа!], Јзеште; 
виш, вЈште [СамЈ вЈште!] и дай [Дай ми лҐшка кˆша!], дˆйте. 

Глаголът да дҐйда няма прости императивни форми. Вместо тях 
се използват формите на глагола дІждам – дІждай, дІждайте, а също 
и формите “Йˆла, йˆла при м�н’е!” # Йˆлате (йˆлте) къде дҐма!

Негативните форми се образуват с отрицателната частица не: 
Ти не си мислЈ, бо…! Ни утфˆр’ай! Ни са кривЈ! Ни ги пІштай! 
# Не вріви като шул’Іпа! # Ти не бріsай! # Не рджи! Ти не знˆйш 
как ми тр�ба. # Ни Ґдете тˆм, бу ки ви з�ме м�чката! # Д’ˆца, не 
плач�те! # Не Јграйте на Ілицата. # Не го трҐгайте! # Ни бий, 
д�верко, вратˆта! 

2. Описателните форми съвпадат с “да” конструкциите за 
сегашно време, но тук ударението обикновено е парокситонно и се 
произнасят с повелителна интонация: Да ортІваш! Да кҐсиш! Да 
сб�реш пип�ро! # Да донес�те три кҐшници лайнІшки!

Повелителност се изразява и чрез конструкциите с безличната 
глаголна форма тр’ˆба, когато се произнася с повишена интонация: 
Ти тр’ˆба да мъlчЈш! # Тий тр’ˆба да му занисˆт зˆфтрек.

Императивните форми на спомагателния глагол “съм” се 
образуват от формите за бъдеще време, като ке (че, ша) се замества 
с частицата “да”: да біде, да бідеш, да біде, да бідем, да бідете, да 
бідат: В часа шес да бідеш там! # Тва егˆ знˆчит пичіт здІбен 
лдп, хІбаф да біде, кто кравˆй… # Да бідете здарҐви! Тези форми 
изразяват предимно желание, някакво условие, пожелание или 
изискване.

Освен забрана, формите с да изразяват и пожелание: Да са 
нˆспиш! # Да те удˆча! # ГҐспот да го проштˆва! или позволение: 
да дҐйдат. Същевременно за позволение и пожелание се използват и 
конструкции с частицата н�ка: н�ка дІжда, н�ка спи, н�ка сидЈ; н�ка 
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доживдйе, н�ка пурˆсне, # Като не лˆйат кІчета, н�ка висˆт, като 
лˆйат – да ги н�ма! # Н�ка и мҐйта тҐже зарҐби! # н�ка пров�ждат 
# Н�ка те удˆча!

Отрицателните форми се образуват: 
а) С отрицателната частица не, която се намира между частицата 

да и спрегаемия глагол: Да не счІпиш гнездҐто. # Ти да не ридˆйеш и 
да ни плˆчеш! # Да не дҐйде! # Да не ч�кате! # Да не б�гате! # Да нЈ 
са субІвате!

б) С неизменяемата форма н�ма, т.е. тази форма съвпада с 
отрицателната форма за бъдеще време, която тук се изговаря като 
императив: Н�ма да извед�ш! Тя се използва сравнително по-рядко, 
дори спорадично.

в) В говора се използва и руският образец не нˆда да…: Не нˆда 
да пlˆчеш! Не нˆда да си пҐртиш сълзЈте!

Императивните форми неддй, нед�йте се използват предим-но 
без глаголи: Ало, неддй! # Нед�йте, не нˆда тва! Пълната форма се 
среща в народните песни: Ил�нко, момˆ йІбава, / нед�й ми р’ˆжи 
крилцˆта! 

Категорична заповед се изразява с наречието стЈга: СтЈга да 
бр�деш! ‘Стига си дрънкал!’

Условно наклонение

Като условни могат да се приемат конструкциите, съставени от 
частицата да в съчетание с формите за сегашно, минало несвършено 
и минало свършено време на спрегаемия глагол, въз основа на което 
се формират следните времена:

1. Сегашно време в условно наклонение. Всъщност 
формално то съвпада със сегашно изявително време. 

Йас да м¥га, ке го фˆна. # Т’а да знˆй, ке ти Ґбади. # Той да 
Јма, ке ти дад�. # Да йе глˆден, ке ид�. # НЈйа да гî нˆйдем, ке 
се дагавҐрим. # ВЈйа да д¥йдете, йас ке ви пҐкажа. # ТЈйа да са 
¥бадат, йас знам ко да прˆйа. # Йас ке плˆта за твˆ сЈчкото, абЈ 
т’а да мЈне.

Според посочените примери, формите на сегашно условно време 
се използват в сложни изречения и предимно в съчетание с формите 
за бъдеще време. Същевременно, те служат и за изразя-ване на 
условно бъдеще време.

Отрицателните форми също се образуват чрез прибавяне на 
частицата не след да: Да не се нˆдаме, нема да ч�каме! ‘Ако не се 
надяваме, няма/ше/ да чакаме!’
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2. Минало свършено условно време. 
Йас да са учЈх, к�ш да стана гул’ˆм чул’ˆк. ‘ако бях учил’ # 

Йас да та вЈках на йубил�йа, ти к�ш ли да дҐйдеш? Да та вЈдех каке 
го прˆиш и йас кеш да го нˆправа. 

3. Минало несвършено условно време има интересни форми. 
Образува се с частицата да, която се поставя пред формите за минало 
свършено или несвършено време в изявително наклонение.

ед. ч.   мн. ч.
1 л.  да Јдех  да Јдейме
2 л. да Јдеше да Јдейте
3 л. да Јдеше да Јдейа

Йас да Јдех сас н�го, к�ш по-брізо да са вірна. # Да Јмаше мҐйа 
баштˆ парЈ, йас к�ш да са Іча. # Да бих там, к�ше да са вЈдим. 

4. Минало неопределено условно. Това време се образува от 
формите за минало време на спомагателния глагол “съм” и деятелните 
причастни форми на спрегаемия глагол, пред които стои частицата 
“да”:

Да б�ше дошлˆ фч�ра, к�ше да ид�ш рЈба. # Да б�ше са обˆдила, 
кеш да та срдшне.

Всъщност, по значение това време съвпада с другите условни 
минали времена.

Причастия

Минало деятелно причастие 

Форми като збрˆл ~ збирˆл, пр�ла ~ пред’ˆла, дуйл ~ дуйˆл 
показват, че в говора са познати двата вида минало деятелно 
причастие – минало свършено и минало несвършено. Но подобни 
случаи са изключения, поради което би могло да се приеме, че в 
говора има само общо минало деятелно причастие. Обикновено всеки 
глагол има по едно елово причастие, което изпълнява функцията на 
двете елови причастия. 

Както в целокупния български език и тук миналото свър-шено 
деятелно причастие се образува от аористната основа, към която се 
прибавят формантите: -л – за мъжки род, -ла – за женски род, -ло – за 
среден род и -ли – за множествено число. 
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а) Форми за мъжки род: майнˆл, фанˆл, умрдл, жув’ˆл // жув�л, 
виддл, са гунЈл, са качЈл, па той решЈл, са главЈл, ивЈл, а нар�дел, а 
испрˆтел, завЈл, са скрЈл, брізал, закрІтил, са умҐрил, са углˆвил, 
извˆдел, са удˆвил, а испрˆтил, а остˆвил, закрІтил, ги напҐил, са 
устрҐил, ги пˆсал, пучЈнал, изл’ˆл, ги стригˆл, й надˆл, удр�зал, а 
разгрЈзал, а убл�кал, попˆднал на тˆтка, а зав�зал, а разгрЈзал, 
продавˆл. 

б) Форми за женски род: брˆла, пр�ла, пл�ла, дигнˆла, л�гнала, 
ткˆла, дˆла, з�ла, са скрЈла, л’убЈла, главЈла, тучЈла, учЈла, са 
качЈла, си тръчˆла; думˆла; изл�ла, напр�ла, ми з�мнала, искокнˆла, 
са изгур�ла, напрˆвила, раскˆзала, му обˆдила, заспˆла, заврізала. 

в) Форми за среден род: мужˆло, са минˆло, умрдло, купЈло, 
напрˆвело, ги ускърбЈло, са запˆлило, са палІчило, закҐлило, 
имˆло // Јмало, го немˆло, ръжддсало, не се поклҐнело. [Па тугіфка 
файтҐне имˆло.]

г) Форми за множествено число: жув�ли, станˆли, продавˆли, 
а зав�зли, испЈли, рувЈли, изл�гли, з�ли, испЈли, искҐпали, напˆли, 
канЈли. 

Формантът за множествено число -ли, е в конкурентна употреба 
с варианта -ле: т�е с�днале, правЈле, връв�ле, кал�сале, Јмаlе, н�маlе, 
търгувˆлг, бранувˆле, налдгале, остˆнале. Разбира се, поради това и 
тук се създават дублети, напр.: з�ли // з�ле.

При някои глаголи и форми се наблюдават известни особености 
при образуването на еловото причастие:

а) Причастните форми на глаголите да дойда и да отида се 
формират от суплетивната основа: душіл (душлˆ, душлҐ, душли), 
отишіл // той утшіл (утЈшла, отЈшле,) [Душіл начˆлнико и 
рекіл: “...”]

Това се отнася и за спомагателния глагол сам, чиито елови 
причастни форми са: бил (Ами тҐй сЈл’но задерлЈф бил. Баγˆт бил 
кан�чно.); билˆ [Т’а стˆра уж� билˆ.]; бил¥ [нат баЈро билҐ]; билЈ 
[Îште на д’ˆдовото врдме како билЈ млˆди, той бил стар.]. 

б) Съгласните д и т от основата пред причастните форманти 
изпадат: чел, пр�ла, пл�ла, м�ла, изм�ла, потм�ла. Глаголът “чета” 
образува и дублетната форма ч�тал, а от “преда” се формира и 
минало несвършено деятелно причастие пред’ˆл/а/. Съкратени са и 
формите дал, зел от глаголите “дам” и “взема”, а също и брˆл < б�ра.

в) При глаголи, чиито корен завършва на друга съгласна, при 
формите за мъжки род пред причастното окончание се вмъква гласната 
ъ (а): рекіл // р�къл, убл’ˆкал, уп�къл, фл�гал, изл�гал. При другите 
форми обикновено ъ (а) отново изпада: р�кла, р�кло, р�кли; п�кла, 
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фл�гла; изл�гли; сн�сла, но се откриват случаи, при които подвижно 
ъ (а) се запазва: убл’ˆкъла, уп�къла // уп�кала, р�кала.

Минало страдателно причастие

Формите за минало страдателно причастие се формират също 
от аористната основа, но към нея се прибавя окончание -н или -т – за 
мъжки род и съответно -на, -но, -ни или -та, -то, -ти при останалите 
форми.

Причастни форми на -н: Ґдран, ум�тен, зафірлен, удріпан, 
кˆман изділбан, обл’ˆкън, занехˆен; убл’ˆкана, укілцана, унЈжена, 
с�кана ‘сечена’, ткˆйена (ткˆйна, ткайано), унЈжена, къч�на, 
нагрічена; дІшено, пріжено, гҐтфено, ръжддсано, уп�кано // уп�кану 
(уп�кани), потплˆтено, самоткˆйано, напˆсено, р�къно, закҐлено, 
кЈчени, подрˆни, неумиЈйени, раскрЈени, закрЈйени, не б�ше Ґбран, 
уткрЈени, препˆсани, удІпени, и т.н. [СЈлно расірден бех. # Йа таківа 
съм забрˆвена. # Ай, тай рҐкла такˆва развлдкана. # А може и рҐдена 
да бдх. # Ґ тва мликҐ заглинźˆсано. # Ами тва зріно, д�то бЈши там 
загатҐвино на запˆс… # Набл’удˆвайа … нас�каде да а испрˆвно. # 
б’�ше инˆче р�къно. # ИскҐпана йˆма б’�ше. # Ф анциклоп’�диата 
бдше напЈ:сано:… # нЈйа сне углˆвени # Те у м�не са запЈсани. # Те са 
нˆйдени. # диван дрівен, пукрЈйен там # Тва с� са дув�зени от тˆм. # 
Кто ги извˆдат ут п’�чката, тЈйе распІкане, такІве харҐши.]. 

Формантът за мн. ч. има и вариант -не: б�йме васпЈтане.
Формантът -н (-ен, -йен) има по-голяма продуктивност 

отколкото в книжовния език. С него формират страдателно причастие 
и някои глаголи, за които са характерни форми на -т. Такива са 
напр.: трЈн /фасІл/, пукрЈйен, закрЈйена, зараж�но, загатҐвено, 
нашЈйено, обІйени и др. [Кр�мене набЈйене. # ХІбаво обл’ˆкани, с 
папІчки об²ени, с фартІхи препˆсани. # нев�сте з�мени # учЈт’е 
ми уткрЈйени # неумЈйени ріце]. 

При формите за женски род подвижната гласна е пред 
окончанието изпада, напр.: шЈйна, вЈйна, ткˆйна. 

Акцентни колебания се срещат рядко: Йа сам адЈнацата гудЈна 
руд�н. # Йа сам р¥дена ф ТернҐфка.

2. Причастните форми на -т са сравнително по-малко: умЈт, 
упІснат, вґбита, фˆнато. 

Същевременно, с оглед на книжовната норма, някои форми 
вместо с -н са образувани с формант -т, напр.: …на скам�йката –
пизІл, ут кˆман напрˆвета, с�тне отгҐре замˆзата с пръс.
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Срещат се и форми с -т вместо с -л, напр.: исійнат /батˆк/ 
‘изсъхнала кал’ # Åгˆ тІка, де съгˆ зарˆснатî,… # У нас товˆ а 
мЈнатî. 

Отглаголни съществителни

Отглаголни съществителни на -не (-н’е) са присъщи на говора: 
полІднуване, Ґран’е, сдйен’е (сей�не), завЈване, глав�не, гул’ˆне, 
полЈване, намер�ние, формировˆние, удивл’�ние, валкІване и др. 
Някои от тях се заместват с руски заемки, напр.: …нЈкаква ни 
продˆжа немˆ не купл’ˆ, не продˆжа немˆ.

*
Както стана ясно, многообразните варианти на формите 

при глаголите също отнасят говора на Терновка към различни 
диалектни области в и извън границите на страната. Но сякаш все 
пак тук преобладават особености, които характеризират предимно 
западнобългарските диалекти. При сегашно време например, най-
често срещаните комбинации на форми: б�ра, мҐла, ч�та или б�рам, 
мҐлам, ч�там (1 л. ед. ч.) ~ б�рат, мҐлат, ч�тат (3 л., ед. ч.) 
принадлежат на Западна България. По отделно обаче, тези форми се 
откриват и в някои говори на изток от ятовия изоглосен пояс. 

Липсата на х при формите за множествено число на аорист и 
имперфект също са по-предпочитани в Западна България, но не са 
изолирани случаи и в Източнобългарските диалекти. 

Така стои въпросът и с вариантните частици за бъдеще време 
– ке и ша, но частицата че определено принадлежи на пограничните 
говори и съседните им говори в Северозападна и Югозападна 
България. По някои от тези особености обаче до голяма степен говорът 
на Тернвка се свързва и с отделни рупски говори.

НАРЕЧИЯ

Наречията в терновския говор подобно на другите части на 
речта, също се характеризират с наличието както на утвърдени в 
книжовната норма форми, така и с чисто диалектни формации, които 
най-вероятно са архаични остатъци. Не липсват и руски заемки, 
които трайно са се внедрили, а в някои случаи дори окончателно 
са изместили своите български съответници. Всичко това придава 
самобитен характер на този клас думи. 



~ 215 ~

Втора глава. Морфология

1. Видове наречия според формалната им структура. От 
гледна точка на формалната си структура, наречията в терновската 
микросистема, както и в книжовния език, са прости, сложни и 
съставни.

а) От днешна гледна точка прости по форма са всички първични 
наречия, някои от които са лексикализирани стари морфологични 
форми: съд� ‘само’, с�тне, вітре, в�че, самЈ, млҐго // мнҐго, Ґште, 
гҐре, Ітре, фч�ра, а също и т.нар. местоимения-наречия – тук, там, 
такˆ, тугіф, сегˆ (сіга, сегі, сигˆ), къд�, когˆ, д�, Ґти, кат/о/, как�, 
што, които са с неясна от синхронен аспект словообразувателна 
структура. 

Прости по структура са и еднокоренните производни наречия 
като: с�тнека, зимҐска, летҐска // л�туски, тІкафка, тугіфка, 
ткˆйечка, такˆнка, рˆно и др. 

б) Сложни по форма наречия, т.е. формирани от два корена, в 
говора на Терновка са регистрирани само няколко: Ґнsден, пҐзаІтре, 
сфоевр�менно, первоначˆлно, по другҐму. Към тях биха могли да се 
отнасят и образуваните от прости наречия и предлог: напусл�тку, 
нас’ˆкъд’е // нас�каде, нанасˆм, пол�нка, пҐвиче, пҐдър, утˆтка, 
натˆтка, нав�рно, од�сто и т.н.

в) Сравнително малка по обем е и групата на съставните 
наречия (конструкции от по две думи): снҐшти в�чар, пҐсле Ітре, 
дрІги ден, некой път, нЈкой път, удˆвнишнуто вр�ме, за дˆром, по 
бҐжему и др. 

2. Видове наречия според морфологичната 
характеристика на основите. Производните наречия са образувани 
от различни части на речта: 

а) Наречия от съществителни (Ґтглади, Ітрина // утри-нˆта, 
вкішти, трҐшка, трҐшенко, дҐма, дˆром, навекˆ // нав�ка). 

б) Наречия от глаголи (бегҐм, вЈдимо). 
в) Наречия от предлози (наsˆди, напр�де, пҐсле). 
г) Наречия от числителни (идніш // аднҐж, с� йдно). 
д) Най-многобройни са формациите от прилагателни, повечето 

от които всъщност съвпадат с формите на прилагателните за среден 
род (лҐшо, тЈхо, погˆно, /х/Ібаво, красЈво, сЈлно, т�шко, л�ко, добрҐ, 
висҐко, нЈско, дліго, шарҐко, ч�сто, рдтко, брішко, мˆлко). Част от 
деадиективните наречия са от производни прилагателни: труд > 
трІден > трІдно, тҐчно, незакҐнно, рˆно и т.н. 

е) Срещат се и наречия, образувани от други наречия като: 
зафч�ра, зайІтре, отзарˆна, /д/н�ска, нушт�с, нушт’ˆ, ден’ˆ, вінка, 
надҐлу и т.н.
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ж) Някои лексеми, които по своята същност са местоимения, но 
изпълняват функцията на наречията, т.нар. местоимения-наречия и 
тук формират самостоятелна група, която би могла да се представи в 
следната таблица:

За място За време За начин За цел и
Причина

Показа-
телни 

тІк, тІка, 
тетІк,тІкафка; 

там

съга; счас; 
тогˆва, тугіф, 

тугіфка, 
тугіска; с�тне

такˆ /тка/, 
ткˆйечка, 

/ткˆчка/; тъй // 
Јначе

–

Въпроси-
телни

къд�, д�ка, 
от д�ка когˆ (кугˆ); га;

как� /как’�, 
кък’�, какЈ, ка, 

ки/

закҐ, защҐ; 
Ґти

Относи-
телни д�ка, д�то, дет

кугˆто, га, 
гˆто; като, 

кат, кту; дод�

кˆкто, к’�то, 
кък’�то /си/, 

к�сто

закҐто, 
штҐто, што

Обобщи-
телни

нас’ˆкъд’е; 
нас�каде сегдˆ с’ˆкак /сдкак, 

с�как/
–

Неопреде-
лителни

н�йде; дет, дес, 
од�си, од�сто

кугˆто, гˆто, 
га

н’ˆкак /ндкак, 
н�как/; как си; 

к�сто
–

Отрицателни нЈйде; нЈкаде нЈкуй път, 
никагдˆ нЈкак ни заштҐ

3. Видове наречия по произход. Преобладаващата част 
от наречията са от домашен произход или са старинни заемки. Но 
една значителна група от т.нар. “същински наречия” са русизми и 
украинизми, заети след заселването тук. Те имат изключително голяма 
фреквентност и някои от тях напълно са изместили българските си 
съответници: Ґчен, рас, как рас, уж�, дІже (дуж), р’ˆдом, вдрІк, пр’ˆмо, 
срˆзу, сегдˆ, счˆс, тҐже, вабшч�, кон�чно, фс’о равнҐ, хат’ˆ, фс’о, абЈ 
‘само’, ф аснавнҐм, абезˆтел’но, вм�сте, чересчІр и фрІт ‘навсякъде’. 
[Как рˆс тЈ ми тр�баш! # Не Ґдийме дуж рЈба да лҐвиме, н�маше 
таківо, рибалҐф. # Йас ке плˆта и за тва сЈчкото, абЈ т’а да мЈне. 
# Не му дˆдаа, хат’ˆ ‘въпреки че, макар че’ тва т’ˆйно. # Р’ˆдом 
ур� п�рвата бразнˆ, сЈнуро. # Т�йе си връвіт, крˆвите и кузЈте си 
връвіт пр’ˆмî къде дҐма. # КапІстена бˆлка – патамІ что там 
чересчІр хІбава лˆна раст�ше.].

4. Видове наречия по значение. От гледна точка на 
семантиката се формират следните групи наречия:

Наречия за време. В говора са регистрирани следните наречия 
за време: съгˆ, тогˆва // тугˆс > тугіска; фч�ра, пҐсле, с�тне > 
с�тнека, пҐдър, р�тко, рˆнше, вечерҐ, по нушт’ˆ, зимҐска, летҐска 
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(л�туски), утринˆта, уж�, сфоевр�менно, постойˆнно, н�кага, н�кой 
път, нЈкой піт; гˆто, кугˆто (кугіту) > като (къто, къту), како // 
гˆто (гˆту) > га; дод�, с�, счˆс, сегдˆ и др. Те се диференцират според 
темпоралното разстояние, което изразяват – непосредствена времева 
близост или отдалеченост, т.е. действие в настоящ, минал или бъдещ 
момент, последователност във времето или периодичност, преди или 
след даден момент, конкретно определено или неопределено време 
на действието и др. [Ñъгˆ мˆлко у нас Ґра гу прˆват,… # И нЈйг 
вравЈм си ги откІпайаме съгˆ. # Ñчас ке ви р�ка. # Не бЈва да са 
кіпеш и п¥дър Зил�ната нид�л’а. # и с�тне го вдйат. # Рˆнше 
немˆ такҐва. # Йа станˆ утринˆта рˆнî. # Пу нушт’ˆ и по дин’ˆ. 
# Знˆчит, чи стоЈш пî нушт’ˆ при умр’ˆлото, знˆчит ГҐспот 
ке ти прҐсти млҐго грдове. # МалчЈшките прҐс’ат у родЈтелите 
да дадˆт кҐмната –, зим¥ска т’а бЈше за źҐкове, л’ˆтîске на 
Ілицата сфЈрийа, а па зим¥ске сфЈрийа ф кішти. # ВечерЈнки 
тҐже зим¥ске, съд� зим¥ске, а па л’ˆтото н’ˆма кîгˆ. # Л�туски 
до мразҐ. # Тугˆфка пазҐрно бЈше кат гу фˆнат. # Н�кага грамЈ, егˆ 
враш�м, какіфсто лЈвневий дъш… # Се ма кˆраше да ̂  раскˆзвам. # 
Р�ткî когˆ бивˆваше товˆ. # Дîд� т’а са пувірне, ш�йката прибЈ на 
дълбҐкото. # Уж� бдйа взрҐсли и уж� б�йа на фрҐнто са войувˆйа. # 
ДІжда уже пу вичер¥, îште засф�тлî, гˆтî сЈчките са опрˆват 
по хаз’ˆйствата дҐма, хлҐпва вратЈчката, дîд� не изл’ай тˆтко Ј. 
# …да дагавˆриват сас мҐйте радЈтели кîгˆ ке йе сфˆдбата. # Кугˆ 
то тва ка са кҐнчи! # Кугˆ са ид� рЈба? # Ну, кугˆтî бˆба думˆ: 
“…” # Тва ¥ште нˆште бˆбе, д’ˆдови # Ти сегдˆ си прҐтиф м�нд. 
# …сегдˆ в�дмите са старˆйат да го открˆ.днат. # Па ˆтките 
сегдˆ прˆват лҐшо.] 

Показателното местоимение-наречие тогˆва (тугˆва) има и 
други варианти: тугіф > тогˆфка (тугˆфка) // тугˆс > тугіска, 
които са характерни за различни диалектни области. [ПҐпа имˆ зем’ˆ 
тîгˆва. # Виш тугˆва гу пуст�л’ам,… # Òугіф той ке е убл’ˆкън. 
# А па тугіф, йас пҐмна, дуйд�х, уж� са пҐчва уч�бнийа гот, … # Ф 
поl�то тîгˆфка Ґште не са молҐтеше. # Òîгіфка с�тне мˆма 
накˆраа, нагрдйе чай, той ма зе на кракҐ, – тугˆва Јмаше гул’ˆми 
бІчки сˆхар… # Òугˆфка б�ше стрҐго, Ґчен стрҐго бЈше. // И тугˆс 
такˆ нҐсейа. Òугˆс сЈчките такˆ нҐсейа. # И тугˆс йас като 
утЈдах ф кантҐрата, като палІчих сто двˆцат рубл�й п�нсийа, 
тЈйа са фанˆйа за главˆта. # Да, ми н’ˆмаше тугіска дрІго нЈшто. 
# Òугіска сп’ˆйме на кич�та.]

Относителното местоимение-наречие кугˆтî (кугіту) в 
микросистемата също има още няколко варианта, получени вследствие 
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на контракция: [Тва кугˆту дҐйде Димата, ке гу упрай. # Кугату да не 
йе, ке са яви. # Тва кугіту йа сам са рудЈла. # Па с�тне тˆа вудˆ тд, 
катî Ґдат на грҐбета а нҐсат и а пулЈват. # Кумˆта ма прибІлва, 
егˆ катî ма извЈждат ут дҐма, катî уж� ма дЈгне,… # Айгˆ, кътî 
се спІсниш, кътî кˆраш, твˆ бЈше наш РайҐнный тернҐфский. # 
…Ґште на д’ˆдовото вр�ме, как¥ билЈ млˆди #…гˆтî сЈчките са 
опрˆват по хаз’ˆйствата дҐма,… # Тий се пос�лийа гˆту СувҐроф от 
тур�цката Јга осфободЈ біlгарите. # И тва га дІждат мlҐго Ґра.].

Функцията на неопределителното местоимение-наречие н�кога 
(н�кага) [Па н�кîга н�ма урожˆй. # Н�кага грамЈ.] в говора се 
изпълнява и от относителното кугˆто: Там кугˆтî ‘някога’ жувдл 
пом�шчик Зайч�фский. # У тˆа бˆлка кугˆтî имˆ рекˆ. Но общо 
взето то се използва рядко. Най-обичайна за говора е употребата на 
описателната форма н�кой път: А па н�кой піт кˆра у дҐчката си 
на гҐсте., както и руската форма кагдˆ-та: Кагдˆ-та имˆло иднˆ 
женˆ и йедЈн чуl�к., която все повече се налага.

Отрицателното местоимение-наречие за време “никога” в говора 
не се използва. То редовно се заменя със словосъчетанието нЈкîй 
(нЈкуй) път: Мˆйка ми нЈ:кîй път не пЈйеше. # Йас ни кілна нЈкуй 
път. # НЈкуй път (джока) ни са прув�жда ф сібута или неддл’а. 

Руското наречие вот-вот в говора се удължава с още едно 
повторение: ТЈйе уж� коźˆ Ґдат и тЈйе же вот-вот-вот по плˆно 
тр�баше да го нˆйдат тва зҐлато.

Наречия за мястî. Повечето от тях са общи за целокупния 
български език: гҐре, утгҐре, дҐлу, нЈкаде, утсˆм, дҐма, напрҐтиф, 
р’ˆдом и др. плюс съответните местоименията-наречия. Тези наречия 
изразяват конкретно място, близост или отдалеченост на мястото 
от говорещия, определеност или неопределеност на мястото, липса 
на такова, неговата посока с оглед на говорещия и др. [ТІраш там 
брˆшно маргарЈн и смитˆнка,… # Јмаше, егˆ напр¥тиф, тІка йе. 
# Йас ке мЈна напрдде и утsіде ке ги вЈда куЈ са тЈйа? # И йас 
устˆнах такˆ уцепен�на – ни наsˆде, ни напрдде… # Й�лате къде 
д¥ма. # Те там р’ˆдîм жув�йат. # Од¥ле ид�ше момч� куприйˆнче… 
# Нас�каде по рІски уж� ортІват. # Той се тр�ба да Јма кап�йка 
да тІра насдкаде. # Насдкаде степҐ, ндмаше зем’ˆ да пастІва. # 
Т’а ма л’Ібеше, ма ма тарзˆйше нас�каде. # Той ни мой до сорокт� 
д�на да ги разнасІва патамІ шо той, той нЈйде нд. # А па часЈте ги 
застˆват, нЈйде ндма. # Йас не бивˆх нЈйде.].

Общобългарските форми тук и тІка за непосредствена близост 
често се използват и в този говор: … у нас н’�маше тук ч�ркува, йас 
не са винчувˆх. # Тий ни са ут тІка. # А па тІка на срдштат тҐже: 
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фірл’ат ръш, н’е йе зЈмница, ми ръш, там канф�тки, лдшници и 
ръш. Формата те-тук доуточнява, конкретизира мястото, за което 
става въпрос: Åгˆ и тук са нˆште рҐдата, егˆ и те-тІк ке кҐпате 
йˆмата. Особено широка употреба в говора има умалителната форма 
тІкафка: Тва егˆ у нас, тІкафка бЈше фаф сібута сфˆдба,… # И 
по… часґ тІкафка не вравдйа. 

Книжовната форма на въпросителното местоимение-наречие 
къд� има сравнително ниска честотност. Обикновено то се заменя с 
диалектния съответник д�ка: Къд� връвЈш? # Са скрий и знˆчит, 
пуглджда съд� кой д�ка стуЈ. # Д�ка Јзвора? # Д�ка са Ічиш? # А îт 
д�ка т�а са дошлЈ? # Д�ка т’а /кокошката/ нис�?

Формата д�ка се използва и като относително местоимение-
наречие: Д�ка те той сегˆ мос, прес рекˆта Јмаше стˆр мос… Но 
тук тя е в конкуренция с д�тî: На тва м’ˆсто, д�тî зарҐвийа н�го, 
изрˆсна дріво. # СҐрок дней той митˆрства пу вҐдата и той тр’ˆба 
д�тî да не Јде да плˆти. 

Неопределителното местоимение-наречие н�йде се използва 
редовно в говора: Лˆсточките, те пот сайˆта, там пот нав�са 
н�йде си прˆвйа гнездˆта. Но понякога то се замества с еднозначните 
диалектни форми дет, îд� си (< от де си) > дес и членуваната форма 
îд�стî (< от де си > от дес > одес + -то): И той у�хал дет ф КЈйеф 
и не са чІва. # Той дес са зарҐвил ф купЈцата. # Дойдойа дес от 
РусЈйа. # А па той са Ічише дес, або Јмаше млҐго кнЈги… # Фанˆсий, 
той при�хал îд� си от Ад�са. # НЈйа като б�йме децˆ и îд�стî ги 
вҐдейа тЈйа камЈли. Формите дес, от дес, одесто се срещат само в 
българските говори на територията на Украйна. Те явно са архаични, 
поради което предизвикват по-голям интерес. 

Наречия за начин. Чрез тях се потвърждава или отрича, 
уточнява или обобщава, оценява начина на действие: дˆром, за 
дˆром, гуртҐм ‘вкупом’, вЈдимо, па другҐму, по т’ˆйному, такˆ, 
кр�пко, вм�сте, как�/то/ // какҐ, ка, ке, к�то, на иднҐ, пр’ˆмо, инˆче 
[Дˆрîм му рабҐтат. # За дˆрîм одЈх # И тва сЈчко за дˆрîм! 
# Той, вЈдимо децˆ ли н�ма или такˆ му са пунрˆвих йас. # НЈйа 
рˆнше б�йме сафс�м па друг¥му васпЈтане # Ба егˆ такˆ йа 
тˆте ср�шнах ут Гермˆнийа. Ба т�йе б�йа вм�сте с мҐйа кум ф 
Гермˆнийа. # И дˆже не знам как�, до кан�ц уч�бнийа гот, йас уж� 
сЈчко ортувˆх сас тг х на идн¥. # Те си връвіт крˆвите и козЈте, 
си връвът пр’ˆмî къде дҐма. # Ми парЈ Јмаше и зріно Јмаше – му 
плˆштайа с’ˆкак. # Èнˆче н�ма са откˆже. # Б’�ше инˆче р�къно. 
# Балˆбушки пич�йа, ну, мумЈчета, куито са интересІвайа куйа 
какв¥ ке са углˆви.].
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Показателното местоимение-наречие за потвърждение на начин 
такˆ има вариант тка и умалително-гальовна форма ткˆчка 
(ткˆйчка)130: И такˆ йе забрˆдена пот брадˆта, йе такˆ йе 
едЈнийа край зафірлен … # … субл’ˆкани пу рЈзи, сас вуй�нни гˆшти, 
такˆ са мЈйат. Па йа такˆ стуйˆ и не мҐга да са двЈна и фс’о! # 
Т�йа връзІват за платҐче такˆчка йе двˆта, тка за рац�т’е на 
вразˆт двˆмата и тка за тва платҐче,… # И ткˆчка егˆ дит�то 
лижЈ и го закрІтваш. # …ж�лтички и ч�рнички кІбики ткˆйчка 
егˆ. Формата тъй се използва по-рядко: Татˆрите, те прˆсе ни иді:
т, ну ч�сто тъй са увликˆват… 

Въпросителното местоимение-наречие как�, има многобройни 
фонетични варианти – как’�, кък’�131, какЈ, ка, ке, ки: Как’� са 
прˆви бˆница? # Как� тъй брізо станˆ клъчЈшта? # Как� тЈйа 
гу прˆвейа! # Кък’� той му р�ка? # Кък’� сега ме дІмат? Кък’� тˆа 
т’ул’ са назъвˆваше? # Кък’� са назавˆва то ден? # Ну какЈ ‘как’ ут 
дҐма ма извЈждат! # Ка такˆ сфірши? �! # …егˆ пҐвна, ка едЈн 
мушчЈна ми дˆде йе таківа йе гул�ма йˆбълка… # ДІждат Ґрата 
за водˆ, н�ма ке да подайдіт. # Мъ, ми ки йа такˆ на мˆма ки й 
р�кам! 

Наред с книжовната форма на относителното местоимение-
наречие кˆктî се използват и диалектните форми кък’�тî, к’�тî, 
кък’�тî си и к’�стî: За кˆжен м�сгц, кˆктî са договоріт. # 
Кой кък’�тî мой. # к�тî дІмат # При мҐйта пˆм’ат, к�тî йас 
запҐмних,… # К’�тî а наІчили. # К’�тî ний си гу знˆйме. # К’�тî у 
м�не б�ше. # А па т�е, бˆчо, то Танˆс и Ґште тҐа ГрЈша, кък�тî си 
д’ˆдо го назавˆваше, … # Как�тî кҐн’о го рˆнат, такˆ тҐй рабҐте! # 
К’�стî рабҐти, такˆ ке иде! 

Неопределителното местоимение-наречие ндкак (н’ˆкак, 
н�как) [Ндкак гу испЈтуват. # …тˆм кулЈба са напрˆви, Јмаше 
идЈн г�ктар зем’а, кҐй му а дˆде, си ˆ кІпи ли н’ˆкак? # н�как са 
удˆри.] се използва успоредно с формата как�стî и съкратения 
вариант к�стî, който има значително по-голяма честотност: На 

130 Това наречие е образувано от две еднозначни фонетични форми: тка и чка < така. 
Обликът чка ‘така’ е характерен за кримските говори, където заедно с ай < ей формира 
наречието айчка, ˆичка > Јчка, което в последствие се разширява чрез сливане с 
частицата на: Јчкана, ичкˆна, която понякога се удвоява: Јчканана, ичкананˆ. Този 
кримски случай дава основание да се приеме, че тук обликът чка или по-скоро айчка 
е бил познат и в Терновка и се използвал успоредно с така и тка, но с течение на 
времето е загубил своето значение. Вероятно дублирането така, така! изразяващо 
потвърждение с експресивна обагреност, тук е имало облик тка, айчка! ‘така, ето така!’ 
Контаминирането на двете формации е дало ткайчка > ткˆчка, където втората дума 
е приела ролята на хипокористичен формант. 
131 В метрополията тази форма е регистрирана в гр. Банско [СбНУ, ХLVIII: 335].
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курмЈдо Јначе как�стî му дІмат. # Дˆ, крЈша; крЈшата тҐже 
бЈше дрівена, к�стî покрЈйна. # Тогˆфка к�стî дˆвайа над�лы. # 
… се упирˆх к�стî там при фен�ро блЈско и к�стî като са исІлих, 
… # И білгарските п’�сни к�стî сЈlно ги пейˆхме. # Той к�стî по 
другҐму го дІма. # У тех к�стî смекч�ний разгавҐр. 

Освен тези форми, в говора се използва и формата как си, 
която буквално означава ‘някак си’: Йас кˆк си са ср�шна сас бі:
лгарин, сас білгарин ут Никалˆйеф, как рас на Учдкува.

Наречия за причина и цел. Това са предимно изнесените в 
таблицата местоимения-наречия. За цел и причина в говора се пита с 
дублетните въпросителни местоимения-наречия зашт¥, зак¥ и ¥ти 
(¥те): Зашт¥ та би? # Зак¥ му й тҐ? # Зак¥ одЈ ф градҐ? # Зак¥ 
ти плˆчеш? # Ъ… ми бˆбо, ¥ти ке фл’ˆваме? # Ми ¥ти дІмаш, бу 
низнˆйеш? # ВЈйа ¥те неска не одЈйте на пазаро? # ВЈйе ¥те н�ска 
не отЈдойте на пазаро? 

Относителните местоимения-наречия за цел и причина са 
зак¥тî // шт¥тî (штî): # Ама фкішти у нас ортІвайа по рІски, 
зашт¥тî мˆма не знˆйеше білгарски. # ЖенЈхо абезˆтел’но тр�ба 
да а фˆне /ябълката/, зак¥тî вечирҐ като устˆнат самЈ да а издіт. 
# … или шт¥тî бръзˆх сЈlно ли, са уморЈ такˆ… # /Не бЈва да са 
кіпеш и подър Зил�ната нид�л’а./ То штî русˆлката връвЈ. # 
ÏатамІ штî той забийˆка.

Специално местоимение-наречие за отрицание при цел или 
причина няма, т.е. “за нищо” или “напразно” не са регистрирани. 
Вместо тях се използва наречието дˆром: ÎдЈх за дˆрîм; сад� си убЈх 
врдмето и нЈщто не напрˆих.

Наречия за кîличествî и степен. Най-използвани в говора 
са: млҐго // мнҐго, дІже ‘много, съвсем, достатъчно’, сафс�м, сˆмо, 
сад�, Ґште, трҐшка, трҐшенка, пҐйче, коźˆ, чут [КокҐшката опЈли 
сˆмî двг пЈлета, па дрІгите бултунЈ. # Заклˆдавайа зЈмка, сад� 
зЈмница. # Като при Л�нин ¥ште бдше. # Òр¥шка не хватˆва. # 
Òр¥шенка Јма у нас збрікано. # Не й� д²же фтасˆл ‘зрял’ # Той 
сафс�м неразІмен! # Ï¥йче тˆтко не ма допІсна. # ТЈйе уж� кîźˆ 
Ґдат. # ×ут го пҐмна йас.]. 

Наречията за качествî са много, но като цяло те не се 
различават от книжовните. Изключение правят само русизмите, 
които се използват успоредно с българските наречия: прохлˆдно, 
др�бно, й�дро, погˆно, /х/Ібаво /да ортІваш/, плҐхо, т�шко, трІдно, 
добрҐ, дрˆго, сЈlно, стрҐго, т�шко, л�ко и мн. др. [Погˆно, Ґчен 
погˆно напрˆйено. # Бу йас плҐхо ги упрˆх, н� хІбаво ги упрˆх. # И ф 
камІната бЈше трІдно, н�ма да рикˆ добрҐ, амˆ не б’�ше йˆ такҐва 
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йе! # Мˆма ке дҐйде, ке йе дрˆго, бо опрˆх. # МҐйа д’ˆдо бише сЈlно 
нач�тен.].

Наречия за лîгическî и мîдалнî утîчняване, някои от 
които имат и други значения, представени по-горе. От своя страна те се 
подразделят на: 1) за питане: кад�, д�ка, как� (ка), Ґти, [Кадд Ґдиш? 
# Д�ка си одЈла? # Той ми плˆшта пари, как¥ йас да нˆправа!]. Това 
са предимно въпросителни местоимения-наречия; 2) за уточняване: 
ткˆчка, тҐчно, почтЈ, тҐлко, чак (ча), как рас, сад� [Тва егˆ т¥чнî 
б�ше. # …кузнецґй пîчтЈ на с�ка, от тІка йей пîчтЈ на кˆжна 
Ілица Јмаше кузнецґ. # И йас нˆчит, т¥lкî зˆспам, т’а: “Стˆвай, 
ˆйде, стˆвай, стˆвай, бˆба!” # Тва у нас Јмаше йеловнЈк на тҐ же, ча на 
Зˆйковата бˆлка и тҐже ча къд� то път, д�то на Пересˆд’уфка кˆрат. 
# Фч�ра Мˆн’а като дойд� ма завˆри как рˆс читдх. # БЈйа тІка сад� 
білгарско с�ло, сад� білгари.]; 3) за обобщаване: такˆ и, се, вобшч� 
(вабшче), ф асновнҐм, фс’о, фс’о равнҐ, с� йдно [НЈшто н’е палІчийме, 
такˆ и не дойдҐ. # Той се тр�ба да Јма кап�йка да тІра нас�каде. # 
Ф ч�рквата б�ше вобшч�. # ГустЈ:нце там си Јмаше, вабшч� за с�бе 
си т’а Ґчен гл’едˆла. # Ну, ф аснîвн¥м къде дҐма вҐзейа. # СтҐйа и 
фс’î! # Ну, фс’¥ равн¥ не а дˆде. # Йа с� идн¥ ке та п�резирам!]; 4) 
за потвърждение: так што, добр�, харашҐ, кан�чно, действЈтел’но 
[Так што действЈтел’но друк бдше прав, бу йас Јстина за женˆ си зех 
білгарка. # Õараш¥ бˆбо, хараш¥. # Ну, та уж� като фл�гле фаф двҐра, 
пугл�днала кан�чнî, парцˆле, кҐкале и сЈчко.]; 5) За предположение и 
съмнение: нав�рно, гˆче, врҐде [Нав�рно камІна “Л�нин”, тҐй ловЈ. # …
чи дуйдҐх ут пазˆ:-ро, l�гнах да спа и т’а гˆче ми го турЈ йе тІка егˆ ф 
главˆта. # МҐйте изрˆснаа, врҐде не бол’ˆа.]. Функцията на наречие за 
предположение играе и унифицираната глаголна форма м¥же = ‘може 
би’: Да ги вЈкам, м¥же и тЈйа ке идіт карпІза. ‘Да ги викна, може би 
и те ще ядат диня.’ # МҐже ке дҐйдете. 6) За сравнение: като, тҐчно, 
тҐже [ЧІка тҐа глас тҐа кузн�ц и му напрˆвил катî у бˆба гласҐ. # 
Нˆправи ми гласҐ т¥чнî да йе катî у йˆренцето катî у бˆбушката. 
# И мҐйа тˆтко бдше т¥же, т¥же такіф взрҐслы, т¥же б�ше на 
войнˆта.]. 7) За повторение: пак (па) [Йас пак врівъ наsіде, напрдде 
врівъ… # Са вріштам па на мҐсто.] и др.

Степенуване на наречията 

Както и в книжовния език, наречията в говора притежават 
граматичната категория степенуване. Формите се образуват също 
с частиците по – за сравнителна и най – за превъзходна степен: 
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БиолҐгийа той погˆно знˆйе, ама по-погˆно знˆйе изЈка. # При 
галадҐфката нˆй-стрˆшно бЈше, а па при Бр�жнеф най-добр� 
жув�йме. 

Използва се и описателно засилване на сравнителната степен, 
напр.: Îште пу-арнЈчево. Изобщо за изразяване на по-зави-шена 
степен най-често се използва наречието сЈlно: СЈlно стрҐго ма 
дръж�ше. Понякога това се постига чрез съчетанието на сЈlно и млҐго 
или на Ґчен и млҐго: И като са сбЈрат сЈииlнî мл¥гî пдйат, Јграт. 
# Îчен млҐго т�че.

ПРЕДЛОЗИ

Повечето от предлозите, с които се осъществяват синтактич-
ните отношения в микросистемата и техните основни значения, са ни 
познати от книжовния език и другите български говори. По-голяма 
употреба или по-различни значения от тях имат:

1. Предлогът фаф (фъф, ваф, ф, аф, ъф), който осъществява 
следните основни отношения: а) място на действие: То фаф сандіко й 
сегдˆ, кˆй, Јмаше да си спий� настҐйка. # Ф степҐ сЈчко ке рабҐтаме 
кҐто Јма. # Н�зините с�стри б�йа ф манастЈра. # Бих вҐсем гҐдене, 
са скрЈх ф шІмнико и кІрам. # У нас ъф кішти гу клˆвайа, аф 
йˆшчики. б) време на действие: ЗарҐ-бовайа фаф неддл’а ф оновˆ 
врдме три рІбли. # …Ґште ф четирнˆцата гудЈна, тЈйа уж� б�йа 
ф Балγˆрийа. # ф чдс и ф два # ф ˆвгуста; в) посока на движение към 
дадено място: Ке Ґдам ф гҐрадо на пазˆр и пишˆ сама,… # Връвіт 
фъф Злˆтуфка, у нас н’�маше ч�ркува.

2. Предлог сас (със, с) означава отношение към: а) средство за 
д�йствие: Ñас гˆс го пулдх, сас прˆх го посЈпах. # Па мˆма ма найде 
и ма бЈ с метлˆта. б) същността, с което нещо е изпълнено: Армˆно 
ми ч�сто зарˆснал с метлˆ. в) предмет или качество, които служат за 
признак: …бˆчо Танˆс стˆричък, стˆ:р сЈlно бил, сас дліга брˆда, ну 
съфс�м стар,… # Той ма вҐзи на колЈчка с дрівени колелˆ и той ма 
обърнˆ. # Да, гҐтфену: кокҐшка сас урЈс и бˆница. г) облекло: Йас а 
брҐсих шкҐлата, патамІ штҐ немˆ с ко да са Ґблеча. д) съвместност 
при изпълнение на дейност: И дˆже не знам как�, до кан�ц уч�бнийа 
гот, йас уж� сЈчко ортувˆх сас тг х на иднҐ. # … т’а дІждаше 
сестрˆ й насˆм, сас сем’ˆта си, сас такҐво. # Йас питнˆйсе гҐдене 
сас сфекріва жувдх. 

Този предлог понякога се изпуска, напр.: – Настˆсе, ко ти 
прˆиш! Стˆра мˆйка, пілен двор д�ца – чЈчуви и нˆши! 

3. Предлогът на се подчинява на много отношения: а) 
принадлежност: сестрˆта на бˆба # курˆ на вˆреното иц�; # Умр� 
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тˆтко й на Л�на. б) средство за действие: Йа сфирЈх на байˆн. в) 
количество: Ко све вид�lе четир’ҐхугҐлни, таківе йе зел’�не бутЈлке 
– штҐфове, лЈтри на две, да, лЈтри на две. г) даден момент от време: 
ТЈйа сегдˆ на то прˆзник дІждаа. # На КҐледа за сфештЈчката, на 
СфетЈй в�чар; сад� на РождестфҐ. д) място на действие: И тІрам 
чувˆлото на гръбҐ, карзЈната утпр�т… # Викˆла т’а, са качЈла 
на тавˆно; # ... ги умЈйет (мамІлете) ги тІр’ат на п�чката, ги 
навˆрат # ...заврізала въж� на иднҐто парч�… е) уточняване на 
повода, целта, причината на действието: …тҐже удЈли ф Бълγˆрийа 
у сестрˆ си на гҐсте. ж) обект на действие (винително-дателни 
отношения): попˆднал на тˆтка. # И на дрІгийа ден обˆждайа на 
сфҐйте друз’ˆ… # СЈчките гл�дайа на т’ах. # Те раздˆдоа на Ґрата 
садІ,… # Раскˆзваме на внІките… з) цел на действието, където на, 
замества за: Ма збрˆ мˆма на пазˆра. # На нид�л’ата пут брˆшно. 
и) начин на действие: Па мˆмин тˆтко, застˆнал на кул�нца, 
думˆл: …

В някои случай предлогът на замества “в” в значението ‘място 
на действие’: ВЈйе жув�йте на Йасна пол’ˆна. # Са учЈх на тр�то 
одел�ние. 

Среща се и в значение на ‘пред’: А па Јмаше Ілици, ега д�ту то 
край, са зас�лени на мҐйте Ґчи. 

4. Предлогът пî (пу) е особено обикнат в говора, поради което има 
голяма употреба. Освен това е многозначен, т.е. изразява различни 
отношения: а) разпределяне на равни части: Да рекомендІвате пî иднҐ 
хІбаво дет�. # Îт илˆта и хл’ˆба се дˆва по парченцена сфатбˆрете. 
# по дв� килˆ; б) към време: 1) изразяване темпорално пространство: 
Си дІждат пî нушт’ˆ. 2) период от време, характеризиращо се с нещо 
или някой: …бˆба пу зорЈчката ке ма сабІди,… # Пу н’�мците га 
б�йа, н�маше (часовници). 3) приблизително време: Да Јда и пу аб�т, 
уж� м�сто не остˆва, уж� мҐйто м�сто го Јма… в) място на действие: 
Д’ˆвол те зан�се пî невЈделиците. # КфЈсто Ґра минˆйа пî Ілицата. 
# Вудˆ пу н�го стЈца. г) начин на действие: Гр�кови – пî Іличному. 
д) средство за действие: А па сегˆ егˆ пу транзЈстору передˆват. 
е) обект на действие: А тˆте с� таскІваше пî рҐдината си. ж) за 
определяне на език: Той пî татˆрски крдска: “ДІнес брˆдвата!” # 
СЈчки сад� пî білгарски ортІвайа. з) движение зад нещо, следване 
на нещо: Рˆнше кукҐшките връв’ˆа пу вҐл’а. # Сол тІраш по фкус;. 
и) степен на събличане: …вуй�нни са мЈйат: субл’ˆкани, пу рЈзи, сас 
вуй�нни гˆшти такˆ са мЈйат.

5. Предлогът у изразява отношенията: а) към човек който държи 
или притежава нещо: 1) в съчетание с лично местоимение и глаголите 
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има, няма или съм. Тези словосъчетания всъщност заместват 
съответните лични местоимения в конструкциите от типа аз имам: У 
м�не Јма познˆта ф сІда. # СЈчко у нас Јма. # Åга у нас имˆ двд бІлки. 
# На Гол’ˆма БогурҐдица у нас а храм. 2) вместо “на”: А па у П’�т’а 
мˆйка му а молдовˆнка. б) към място на действие: 1) вместо “в”: У 
тˆа зимл’ˆночка, нЈйе устˆнайме пілен двор. # Тдйните малад’Ґш 
у тех, нˆшийа малад’Ґш у нас.; 2) в значение на “при”: И йас у н�го 
пˆсах еднˆ крˆва. # У нас б’�ше комендатІрата, у бˆба фъф кішти. 
# К’�то у м�не б�ше. # У нас 
млҐго собЈтийа минˆа. 

6. Предлогът дî означава: а) краен предел във времето: До 
Зел�ната нед�л’а утЈде и са бІхна и са удˆви фаф рекˆта. # До товˆ 
йас ни пҐмна. # До годЈната сЈчките ги жалЈх. б) количество: ...фаф 
земл’ˆнките б’�ше до гҐре сас йˆшчики; в) непосредствена близост 
до нещо: И той, ф тва с�ло, егˆ до Дървˆрофка, да, найд� сфҐи си 
білгари… в) лице или инстанция, към които е насочено действие: 
ЧЈчо ИлЈйа утЈде фаф С�л’съв�та до комендˆнто и му дІма да му 
остˆват дҐчката, да не а зЈмат ф Гермˆнийа. 

7. Освен характерните за книжовния език значения на 
предлогът за (предназначение за нещо или за действие: тва за т�бе 
# са збЈрам за рˆбота) [срв.: ГСБКЕ, 2, 1988], в изследвания говор 
той се използва и вместо други предлози, поради което придобива 
и допълнителни значения: а) изразява предел вместо до: ръкˆф за 
лˆкот; б) сравнение – вместо от: Ан’а пҐ-рˆно за м�не си отЈде. # 
Стˆршете мҐме, по-голдмете за нас. # А па т’а стˆрша за м�не 
б�ше.# Ил�на пҐ-харашҐ за Ана пдйеше. # Вийа све пҐ-здрˆви за нас. 
# Бˆбините прЈкаски пҐ-интересни за мҐйте. в) място на д�йствие 
вместо “на”: СидЈм тІка за суфрˆта. г) средства за действие, вместо 
с: Немˆ за какҐ да са стрҐим. Тези значения на предлога, както и 
представените синтактични модели определено са приети от руски 
език.

8. Предлогът îт (ут) означава отношение към: а) изходна точка 
на движение (отвътре навън): Ми искҐкна îт главˆта. # Фанˆсий, 
той при�хал од� си îт Ад�са. б) място, от което е донесено нещо: И той, 
и той спЈсок, имˆ кнЈшчица ут дҐма. в) родов произход на лицето, 
за който се говори: # Мˆйк’а ми бдше îт КамбІровите. г) отделяне на 
нещо: да са мˆйне тˆа мрас ут нас. д) материал от който е направен 
обекта, за който се говори: От трЈци с хмил прˆват дрҐжди. # КушЈн 
– кулˆн îт сребрҐ ‘пафти’; е) време на действието (вместо “през”): 
…кат са войувˆйа îт четЈрнацата лЈ, îт семнˆцата ли годЈна,… 
ж) болест: Дв�те с�стри забол�йа îт скарлатЈна.
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9. Предлогът бес (биз) изразява липса на нещо или някой: Т’а 
ниште биз мІзика да дҐйде. # А като н� урожˆй, дˆват пҐмош ут 
там бес парЈ. # Ки са спрˆвим и биз мˆйк’и ти.

10. Предлогът къде означава място, предмет или лице, към 
което е насочено действието, като замества предлозите: а) “към”: [Ке 
връвЈш къде ч�рквата.] и б) “при”: [ÎтЈдоме къде н�го. # Білгарите 
не дуждˆа къде нˆс. # Кˆраме къде женЈхо]. 

11. Успоредно обаче се използва и предлогът при, който също 
означава посока на движение, чийто предел е някакво лице или 
предмет: “Йˆла, йˆла при м�н’е!” И йас вріва при н�йзе. # Ке Јда да 
пҐседа при ДҐша.

Освен това при изразява отношение към: а) непосредствена 
близост до нещо: И йас пІштам тва чувˆло и таа карзЈна и сддам 
при тˆа трубˆ и задр�мувам. б) период от време, т.е. ‘по време на’: 
Пðи сав�цката влас Јмаше арт�ле. в) място на действие, изразено 
чрез неговия собственик: А па мˆма, т’а при брˆт си жув�еше и йас 
при мˆма.

12. Предлогът катî се използва за сравнение: РаботЈх катî 
катҐржница. # Катî прас�нца ид�м. Този предлог замества и 
предлог от в това му значение: Катî ДЈкови немˆ пҐ-харҐши Ґра. 

13. За изразяване на сходство, сравнение се използва и гˆче, 
а също и руският предлог вр¥де, като често се използват заедно, при 
което се получава тафталогия: …мˆма зЈма бˆ:ница със візело, с 
гҐзби, ну гҐтфено, па тий вр¥де гˆчи зˆфтрак ми дунˆсат.

14. Предлогът прет (перет) има същото значение както в 
книжовния език: ТІка прет ч�рквата. Но понякога той се замества 
от напр�ш: Ма прибрізва напрЈш теh. 

В същото значение е регистрирано и съчетането на приз: УтЈ-
де на приз д’ˆдото, л�гна на піто, са притфорЈ, бе вздҐхната…

15. Предлогът прес означава темпорални отношения: а) период 
от време: Женˆта прес ноштˆ срдшта мажҐ. б) периодическа 
повторяемост: прес неддл’а # Прес м�сец дІждаа да пЈтат. в) използва 
се и вместо след: Тугˆфка й тІрат (на кокошката) йˆйца да ги седЈ, 
прес двˆйсе и едЈн ден са пЈлат йˆйцата. # Сдтне прис мдсец б’�ше 
глав’�:шо. # Прес две н�еле дойдҐйа – прˆват глав�ш.

16. Руският предлог прî се употребява вместо “за”: Т’а знˆйе 
прî Л�л’а кфˆт си п�сн’а., а чер�с се конкурира с прис: ×ерес 
водˆта б�ше КалЈнофка. // С�тне като гу исчЈстат, с�тне уже 
прис вдйелката гу пІштат и устˆне чЈсто.

17. Останалите предлози, които се употребяват в говора като зат 
[зат киш�то], пîд [И са скрил пот кирв�то.], нат, прет, пîкрˆй 
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[ИднҐ д’ˆдо връв’ˆло пукрˆй рекˆта.], пр¥тиф и т.н. са идентични по 
значение с книжовните. 

18. В микросистемата се употребяват и съчетания от два 
предлога, които имат абсолютни съответствия в книжовния език, 
напр.: îт … дî: От утринˆта до вечерҐ. # КҐйто има умр�ле 
радЈтели îт ВелЈден до Спас не бива да ид� йˆбалки.; îт…на: От 
пакал�ние на пакал�ние го давˆйа. и т.н.

СЪЮЗИ

Съюзите и съюзните думи в говора на Терновка също се 
подразделят на – съчинителни и подчинителни. Сравнително малка 
част от тях са заемки от руски и украински. По-голямо впечатление 
правят няколко български съюза – па, че, то и др. които тук имат 
особено широка употреба и голям диапазон от значения.

1. Съчинителни съюзи: 
а) Съединителни съюзи: и, па, та, ни…ни (не), а че, че…че 

(чи), шî…шî, да [Ке тІрам сол и Ілий. # Дай два залҐжника и ке (а) 
остˆвим! # Па с�тне тЈйа си а испЈха (ракията) у с�бе си. # …пр’ˆмо 
егˆ такˆ сидЈм, па т’а с� ми гl�даше тІка, па: “Ти ке Јмаш два 
міжа,… # И йас устˆнах такˆ уцепен�на – ни наsˆде, ни напрдде. 
# …нЈкаква ни продˆжа немˆ, не купл’ˆ, не продˆжа немˆ. # КакҐ 
седЈш та пlˆчеш! # Че гу вˆрейа ли, като да прˆйат тЈйа дрҐзди, 
чи какҐ тЈйа гу прˆвейа? А че с�тне то истЈва… # С�тне … тЈйа 
сфирЈйа, игрˆйа, че т�йните другˆре дойдҐйа у нас. # Шо венкЈте, 
шо кЈтките ги майнІват.].

б) Разделителни съюзи: или, тî…тî, ли…ли, чи…чи [ЗҐйа, 
чай ке пЈйеш или карпІза ке ид�ш? # ВръзІват ръцдте сас парцˆл 
там, или платҐчек, или л�нта, или мˆрл’а # И тва йас зˆмеса, тî 
мнҐго сам затҐчила, замдсила, тî трҐшка и мдса, мдса, тî насˆм 
таа корˆ, тî натˆм корˆта са тҐчи. # И като – низнˆм ф куйˆ тЈйа 
устанˆйа – кат са войувˆйа от четЈрнацата лЈ, от семнˆцата 
ли годЈна, йас незнˆм как�, ама остˆнайа тІка ф пл’ен. # Ку ни са 
пригатҐви самˆ, знˆчит там чи дицˆта, чи рҐтсфениките, тр�ба 
да збирˆт платҐчета…].

в) Съюзи за съпоставяне и противопоставяне: ама (ма), пак, па, 
а па [Йас пlˆча и бегˆх и двˆ дни ма немˆ дҐма, ама байˆнчето с 
м�не. # Три клˆса кҐнчил, ама той Ґчен бЈше нач�тен. # Ма тҐй 
пҐздно са врішта и т’а гу ср�шта с тучЈлката. # Те дойдҐйа да са 
дагавˆриват, пак сфекірвата ми дон�се шдл гол’ˆм. # Тий фл�гайа, 
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па йас изл�гай, па тийа си ортувˆйа ма главЈйа. # Па той бдше 
кфҐсто роднЈна. # А па кҐй на зан�се нанасˆм, нЈкой не знˆйе. # 
ТЈйа са Дикови по клЈчка, а па фамЈлийата МаврҐдийеви.].

г) Обобщителни съюзи: и такˆ [Ну, и такˆ два піте нˆчит, 
бˆба се: “Йˆренце-б’ˆренце …”, то отˆр’а. # Ну, и така са познакҐмийа 
и са ож�нийа.]. 

2. Подчинителни съюзи. Те са сравнително малко на брой, 
поради което тяхната функция в повечето случаи се заема от някои 
местоимения и наречия, които формират групата на т.нар. съþзни 
думи. По значение те биват:

а) Подчинителни допълнителни съюзи: ко (ку), да, че (чи), 
бу (бо), або [Ку им тр’ˆбаше на слˆма на м�лка на кун�те, Јмаше 
діски, дикˆни се називˆвайа, … р�жет та слˆма… # Той са крий, бу 
знай да не го з�мат, па йас ни са крЈйа, бу м�не н�ма да ма з�мат. 
# Ке ти а дам да пучит�ш. # Па тˆте като тръсЈ зˆрабҐтка, да 
са зарҐби, да са прехрˆни. # Незнˆм, че те дойдҐйа,… # У нас зем�та 
таківа, чи картҐфлите ни стˆват. # ВЈйа си мислЈте, че нЈйа 
какҐ, сне глІпави? # Бу йас плҐхо ги упрˆх, не хІбаво ги упрˆх. # 
Па той д’ˆдо ИлЈйа р�ка, бу тˆте и чЈчо утЈдайа дабравҐл’но ф 
Гермˆнийа. # И като вЈда, бо сЈlно пҐзно, … # А па рˆнше, тІка 
йе, білгарите дІмайа, або сад� тр�ба да Ґде да наріча на хаз’ˆйено 
сирˆк.]. 

б) Подчинителни определителни съюзи. Тяхната роля се 
изпълнява от относителните местоимения и някои от относителните 
местоимения-наречия: Катî прокукум�фка и ндкой ке Імре. # НЈйе 
катî бдйме ддца и од�сто ги вҐдейа тЈйа камЈли. # Тугˆфка пазҐрно 
бЈше кат гу фˆнат. # ВръвЈ еднˆ тківа женˆ, д�тî ддца млҐго Јма. 
# ПрасфЈрките са прˆйат ут прҐста вудˆ и брˆшно и дрҐже, д�тî 
подЈга тестҐто и се м�си сЈлно, да йе фтрідо и гу тІриш да са дЈга. 
# К¥йтî Јма умр�ле радЈтели, от ВелЈден до Спас не бЈва да ид� 
йˆбалки. 

в) Подчинителни обстоятелствени съюзи. Тяхната функция се 
заема от относителни местоимения-наречия, а също и от някои съюзи. 
Тези съюзи се класифицират по значения, подобно на наречията: 1) за 
място: Кад�тî та фҐдула отЈде, натˆтака Мˆра отЈде. 2) за време: 
Не мож�йа да мЈнат фаф Булγˆрийа кат са закҐнчи войнˆта. # 
Катî з�мем да ур�м, прˆим сЈнор. # Кат са закҐнчува прЈкаската, 
рˆнше дІмаше бˆба и сЈчките дІмайа: “На т�бе прЈкаска, па на 
м�не бІблика глˆшка!” 3) за условие: Ко сне жЈви, ке са срдшнем. 4) 
за причина и цел: Øтум такˆ решЈйа. # Рас той дІма го пҐмни, бу 
го знˆй, знˆчит фс’о. # На Благовешт�не сˆдим тЈкфи, да са блˆги. # 
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За тîвˆ, зашт¥тî ти такˆ сlІшаш, йас ке те нˆградам. # ÏатамІ 
штî у м�не женˆта а рІска. # ТІрат падІшка ут стрІшки, зак¥тî 
да не са спˆрва чул’�ка. # Двˆмата Ґдим и ги канІваме, кîтî ‘та’ той да 
ни кумІва. и др.

ЧАСТИЦИ

В говора се откриват няколко чисто диалектни частици или 
заети от руски и украински, които имат особено голяма употреба. 

Според своето значение частиците биват:
1. Частици за потвърждение и съгласие: да [СтаршинЈ Јмаше, 

да! # Да! ДойдҐ, узнˆ тҐчно и дойдҐ и а з� и д’�с’ат лет 
Ґште жув’ˆа двˆмата.]. 

В това значение се използва и вîт: …, або саде тр�ба да Ґде 
да наріча на хаз’ˆйено сирˆк. Вот. Кампˆнийа са збЈрат, млҐго, 
д�сет человек. # Виш какwЈ имˆ міже тҐже. И рˆнше. Вот.

2. Частици за отрицание и несъгласие: не (ни), н’еъ, ами [ÎртІва 
н� такˆ как йас. # Не, не! Бˆбе дІждале сас л�шнице. # А, не, не, не! 
# Ни й�, ни йе така! # Не, не, не! Немˆ таківа зем’ˆ. # Н’еъ. Не мҐга 
да пҐзнайа.].

3. Частици за противопоставяне: а, па, а па, ами, ама [А, мҐже 
и родена да бех! # Па ценЈте са сЈлно голдми. # Две зорЈчки, еднˆта 
рˆнше, па еднˆта пҐзже. # А па камІната гу за�ма. # Ништ’ˆйа 
незакҐнно да жувдйат, ами ф ч�ркувата, си земˆйа кумов’ˆ и са 
винчдйа и д�сет лет живдйа. НЈйа, ами нЈйа не са схҐжда разгавҐр 
у вас; панимˆвам вˆша изЈк, ама трҐшенка Јма нав�рно у нас 
збрікано.].

4. Показателни частици: йа, йе, егˆ (йегˆ, айгˆ, агˆ < ей + га 
‘я; го’), ай, а, йей … йе, вҐт [И ф камІната бЈше трІдно, н�ма да 
рикˆ добрҐ, ама ни б’�ше йа такҐва, йе! # Ега такЈвичка ман’Ісенки 
лдшнички. # Åгˆ прісто Ґште ми йе разр�зан. # Ай го на Ілицата. # 
На н’�го мˆма тр�ваше да кІпи ндшто – рЈза, ага като на извЈждат 
ут кішти,… # Йей го, йе БарлЈко! – така ма дразн’ˆт по Іличному. 
# Тва а, на мˆма а дарІвано. # А тˆа кішта къде Ілицата, а т’ˆ 
бЈши като амбˆр у нас. # Вот, дˆват кҐлко ти тр’ˆва да пус’ˆиш или 
не ти хватˆва да ид�ш, връвЈш там си палучˆваш. # Вот таківи 
слˆби хазЈва, па зем’ˆ имˆйа.]. 

Частиците ега и вот са сред най-употребяваните в 
микросистемата. Те, до голяма степен, са се превърнали в “паразитни 
думи”, т.е. употребяват се понякога безразборно.
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Показателната частица те се среща само пред наречието тук: 
те тІк, където има и усилваща, подчертаваща роля.

5. Частици за подкана и подбуда: ˆйде (хай): Айде да го кҐлиме! 
# Хай да са двˆма йублҐжим. 

В това значение се употребява по-често повелителната форма 
дай и руския вариант давˆй: Дˆвай, у м�не ке рабҐтиш! # Зˆведи и 
мҐйта Мˆра натˆтака, д�то т’а зарҐби млҐго и н�ка т’а зарҐби.

6. Частици за обръщение: ˆло, абе (аби), абре, бе, ле [Ало, неддй! 
# Абе, ØІра, те й� такˆ! # Абе, – кък’� той му р�ка? # Ам¥, кІчет:
а лˆйат ли? # Аби, кък’� самЈ ке са глˆвите? # Абðе, връй, Танˆсе, 
виш, або какҐ с�га не мҐга да спа, ма бІчи шо с� у грабҐ. # СнҐшти 
утЈдох, мˆле ле, мˆле ле…].

7. Въпросителни частици: ли, налЈ, а, ами: [Ти кабин�то ке 
вастанҐвиш ли? # Такˆ ли, бˆба, тр�ба? # НалЈ Јма пу нушт’ˆ двд 
зорЈчки? # Как� тий им дІмат, а? # Ами тфҐйта баба, 
рҐдната?]. 

8. Частици за усилване: дˆже, а … йе, чак // ча, то, ну, хот, хот’а 
бы, же (ж), ба (рядко) [Білгарете дˆже плаштˆйа парЈ! # А с�га йе 
тҐо см�т ке го зб�рам и ке го фірлам на кокҐшките. # са качІва 
чак гҐре. # Той тр�ба да ми даде х¥т калцҐ. # Трдба да има сҐрок 
коп�йек хат’ˆ бы. # Ба егˆ такˆ йа тˆте ср�шнах ут Гермˆнийа. 
# Та товˆ ж кармЈлница! # Ама те ж пу рІски си ортІват. # И 
утЈдухме у гҐрадо. Па там же такҐва же нимˆ!]. 

Макар и рядко, вместо чак се използва румънската частица 
к’ар: Унˆ (улица) СЈверна натˆтка, к’ар за жел�знийа път.

9. Емоционално-експресивни частици: ам, ма, ми, ъм, мъ, ну, 
туй то, то [Ам, егˆ умр� чул�к, той же Јма там пригатҐвено 
сЈчко… # Ма тҐй трЈцат килҐметраф утІка, на ФІтар там, д’ˆдо 
КостадЈн. # Ми Ґти дІмаш бу низнˆйеш? # Ъм н�маше ут какҐ да 
ми сушЈйат; вуйна! # Мъ, ми ки йа такˆ на мˆма ки й р�кам! # Òуй 
т¥, застˆнаh или … # КакфҐ тî не сфˆрейа!]. 

Руската частица ну се използва в различни значения, но 
обикновено изразява някакво емоционално отношение: Ну, харашҐ! # 
Ну, и ко? # Тˆте, ну нˆдени си медˆлите Јди ф ц�нтро, к�то сЈчките 
у нас тІка при пˆметнико.”

Тя често се употребява и за обощаване (в значение “и така”; 
“значи”): Ну, тЈйе, знˆчит, рҐват ден, …, рҐват два, вҐт.

10. В значение на частица за уточняване се използва съюзът 
та: Та т’а идніш ми казувˆ, дІма:…

11. Формообразуващи частици. Това са частиците пî и най, 
които се използват за образуване на сравнителна и превъзходна степен 
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на прилагателни и наречия и за изразяване на по-голям ефект от 
дадено действие [Ф Москфˆ по-лекІвайа.]. Към тази група се отнасят 
и отрицателната частица не [Не, не, ни б�ше тъй!; не ма остˆваше # 
не хІбаво ги упрˆх], въпросителната частица ли [Амо, слІшай кІчет:
а лˆйат ли? # Такˆ ли, бˆба, тр�ба?], частицата за бъдеще време 
ке [“Ке Јдеш у чІзди Ґра какҐ Ґрата ке ш т… Ух!” – ке ми р�че.] и 
частицата да за образуване на глаголни форми [Или ега Јскам да 
п�чам там, плачЈнки или ндшто са зЈмам да тҐча. # ГҐспот да ми 
прҐсти, грдове да ми сфˆли мlҐго. # брізо да са върне].

12. Словообразувателни частици. Към тях се отнасят са, си, се, 
с които се формират възвратните глаголи: са бҐрам, са опˆсфам, си 
л�жа, а също й�ди, за фориране на неопределителното местоимение 
й�ди хко [ДҐчко, връй и ке напрˆвиш й�ди хкҐ, й�ди хко!].

МЕЖДУМЕТИЯ

При теренните изследвания, междуметията не са изследвани 
специално. Тук представяме само онези, които непринудено са били 
записани в бележниците на ръка или на лента, с част от илюстративния 
материал.

Както и в книжовния език, междуметията се разделят на две 
основни групи: възклицателни и звукоподражателни.

1. Възклицателни меæдуметия. Според събрания мате-
риал преобладават едносричните междуметия или такива, които 
са съставени от една повтаряща се гласна. Те не изразяват нищо 
друго, освен положителна или отрицателно наситена експресивна 
натовареност: изненада, одобрение, възмущение и др. под. 

А! С�ки ден ке прˆзнуваш? # А! Дн�ска кг мрˆс. # А! Йас пропІсна! 
Междуметието а, както и в книжовния език, е ударено. 

То може да се удължава и в такива случай изразява несъгласие: 
Ааа…, йас чˆнтата ке а зˆбрава ф афтҐбуса, па чувˆлото нЈкой 
път н�ма да го зˆбрава. 

Ай! Тай рҐкла такˆва развлдкана!
Ее, го нагр’ˆвайе и пашҐл.
Ее, де! Ке ти йедіт кіштата!
Ех, д�дото като фанˆ тˆа козˆ, та като а връзˆ надҐлу с 

глˆва за кракˆта, та а би, дод� не й лҐпна шкІрата.
Èииий! – той дІма. – Î, префрікна пЈлето!
О! Твˆ мликҐ заглинźˆсано. # Î! ЗакҐлих кукҐшка; таківа 

дрҐпла здарҐва! # Î, ма ти си тІка!
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И нˆште, ¥па! И ги запр�а крˆвите и пам�шчику.
У! К� ж те го назувˆвайа.
Ух (У…х!) Ух! – ке ми реч�. # У…х! Ке Јдеш у чІзди Ґра; какҐ 

Ґрата ке ш ти…?
Произнесени с подходяща интонация, обръщения като БҐже! 

също се възприемат като възклицателни междуметия: БҐже, какҐ 
тва там такҐ са бІчи?

Междуметието ъ… се използва при пауза: Ъ…, ми бˆбо, Ґти ке 
фл’ˆваме? # ВҐт дддото прˆшта бˆбата, ъ… внІко да пас� кузЈте.

Междуметието киш и дий се използва за пропъждане на котки 
и птици: Киш, кҐтко! Киш, п�тл’о! # Ди:й, п�тл’о! 

2. Звукоподраæателни меæдуметия. Те възникват въз 
основа на имитация на звук, който се произвежда от даден предмет. 
Те изразяват отношение към някакво действие, поради което стават 
основа за формирането на глаголи или други части на речта: ЗЈма 
тучЈлката: “Буф!” пу ръкˆта. # …като бІр’а – “б²у” и са майнˆ. 
# Бу матрˆсете б�йа слˆбе ли, та сас прічка ли, сас пирҐн ли – 
бууІч. …то пак “бІууч”. # Па вълкҐ: хап! и гу глітна. # КукурЈгу! 
КукурЈгууу! Нˆша Мˆра Јде, нар�дена, накЈчена, на сЈф кон 
кічена! # ИднҐ вр�ме: крък, крък! – Мˆра си утwˆрат вратЈте, 
т’а заежˆва. # “Кðіц” вратЈте, фл’ˆват там, сЈчко то наплІтано. 
# ЗакрЈйн мҐсту, развҐтка. … т’их, т’их; т’их, т’их. # Па Јмаше, 
Јмайме агіл; … и т’а: дръп, дріп, ф агіла ми ги нафірла и дІма: 
… ГҐспот кат са рудЈ ИсІс ХристҐс ф ислˆта т’а (врˆпката) скˆка 
“źиф-źиф”. # …па тугˆфка (камбаната): бам-бам-бам-бам, твˆ уже 
на схҐт, твˆ уже на тревҐга.

Семантиката на междуметието Дръп, дръп, дръп! не е особено 
ясна. Контекстът, в който е регистриран, не дава възможност за 
неговото охарактеризиране.

Докато възклицателните междуметия са ограничен брой, то 
звукоподражателните представляват значителна група. Още повече 
като се има предвид, че те съпровождат всеки разказ. Техният обхват 
би могъл да се установи при евентуално по-продъл-жително общуване 
с местното население. 

*
Както е видно, неизменяемите думи и най-вече служебните и 

някои техни значения, както и изключително голямата им употреба 
допринасят за специфичния колорит на говора и са една от причините 
за уникалността му в системата на българските диалекти.
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ОБОБЩЕНИЕ

Подобно на фонетиката, морфологичната картина на говора 
на Терновка също прави впечатление с разнообразието от дублетни 
форми. Най-ярко те се проявяват: 

1) При формите за множествено число при многосричните 
съществителни и значително по-слабо при прилагателните и 
местоименията, където окончанието -и се конкурира с -е: армˆни // 
армˆне; гул�ми // гул�ме; таківи // таківе. Подобна е ситуацията 
при причастията на л: гулдли // гулдле.

2) При членуването на прилагателните и числителните от 
мъжки род, единствено число, където -йо е в конкурентна употреба 
с -йа: гул�мийо // гул�мийа; фтҐрийо // фтҐрийа. Тази ситуация се 
наблюдава и при притежанелните местоимения за мъжки род: мойа 
// мойо.

3) Най-голямо е многообразието от форми при някои местоимения 
и особено при показателните. Специфична морфологична особеност 
на терновския говор, по която той се отличава от всички проучени 
досега български говори е наличието на някои архаични месоименни 
форми, а именно: неопределителните местоимения какіфсто, 
какфˆсто, какфҐсто, какфЈсто и техните варианти, формите за 
женски и среден род и мн. число на отрицателните местоимения: 
ничЈйна, ничЈйно, ничЈйни и местоименията-наречия, как�сто 
(к�сто) и од�сто.

4) При формите за 1 л. ед. и мн. ч. сег. вр., където съответно 
окончанието -а се използва успоредно с -ам: ч�та // ч�там, а -м - с -
ме: ур�м // ур�ме. В конкурентна употреба са и окончанията -ът // -ат 
при формите за 3 л. мн. ч. сег. вр., когато ударението пада върху тях: 
сберˆт // сберіт.

5) Многообразие от варианти при окончанията се открива и при 
формите за аорист и имперфект, но въпреки това може да се каже, 
че там са се наложили формите на -х – за 1 л. ед. ч.; а при мн. ч. 
– формите на -йме, -йте, -йа.

6) Интересна особеност на говора е също наличието на 
причастните форми кел, килˆ, килҐ, килЈ на спомагателния глагол 
ща, както и генерализираните му форми за минало време кеш и к�ше 
(използвани успоредно с шт�ше).

7) Характерна за микросистемата е и голямята употреба на 
умалителни формации при съществителните, прилагателните, 
глаголите и наречията – една особеност присъща и на рупските 
говори.
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8) За нееднородния характер на говора говорят и някои акцентни 
дублетни двойки – при двусричните съществителни от женски род, 
при формите за 1 л.ед.ч.сег. вр. и др.

Впечатляващо единство на говора се открива най-вече:
1) при членната морфема -о за единствено число на 

съществителните от мъжки род; 
2) при акцентните форми за мн.ч. на -ове при еднокоренните 

съществителни;
3) при префиксното ударение на формите за 1 л. ед. ч. сег. вр. 

при префигираните глаголи.
4) Единство проявява говорът и при повелителните форми.

Анализирането на отделните морфологични особености на 
микросистемата и тяхното обобщение отново ни отвеждат към южните 
райони на България и най-вече към рупските говори. 



Трета глава

ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ГОВОРА

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ СИНТАКСИСА 

В противовес на твърдението на Ст. Стойков, че “синтаксисът 
на диалектите, в сравнение със синтаксиса на литературния език, 
е доста по-прост.” [Стойков, 2002: 158] в говора на Терновка той се 
оказа особено сложен и представлява трудност за описание. Тук наред 
с пълните и непълни прости изречения се използват изключително 
сложни и дълги изречения, съставени от различни по вид прости 
изречения и вметнати думи или изрази, които понякога се преплитат 
в рамките на едно сложно изречение. Същевременно основната 
нишка на разказа често се прекъсва от различни отклонения, които по 
същество представляват допълнителни пояснения. Това се получава 
най-вече при предаване на чужда реч и особено при преразказ на 
някоя минала случка или събитие, когато се вмъква разказ в разказа, 
където понякога едно пояснително подчинено изречение се пояснява с 
друго, напр.: Та т’а идніш ми казувˆ, дІма: “Мˆн’а, йас като паб�ка 
(?) – или тІка или ф Балγˆрийа, не пҐвна д�ка – като изл’ˆват да 
са бҐрат и излдга рҐтсвеник какіфсто н�зен, незнˆм какіф, па Ґн’а 
борЈчка и го натбҐри. Па йас ма зайˆде, па такˆ – кай – ма зайˆде, 
ма как� тва такˆ от нˆшийа рот да го натбҐрат! – Йас дІмам на 
мажҐ си: “Йас ки Јзлигам да са бҐрам.” Па т’а мҐйта бˆба б’�ше 
здарҐва женˆ, пілна и ну:, нˆвита на рˆбота не б’�ше. Той мажҐ Ј 
сЈлно а жглувˆл. И мˆма с� казІваше: “Тва т’а да приглˆйе слінцето 
уж�: “П�но, вріви фаф кішти!” Т’а си флд:ва, си затˆра ź�мувете и 
си лижЈ та:м. То фаф сандіко Ј сегдˆ – кай – Јмаше да си спий� 
настҐйка. ГустЈ:нце там си Јмаше.” 

Тази ситуация се дължи до голяма степен и на интонацията. В 
говора тя е особено интересна, особено при монолог, тъй като твърде 
често в края на изречението тя не е низходяща дори при обикновените 
разказни изречения. Това създава впечатление за преливане на 
едно изречение в друго, т.е. те се сливат, напр.: Йас Ґдих да пдйа. 
ÎдЈйме да пдйем мҐйа брат стˆршийа; той б�ше сирˆк – татко 
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му го убЈйа на фрҐнта, а па рˆнше, тІка йе, білгарите дІмайа, 
або сад� тр�ба да Ґде да наріча на хаз’ˆйно сирˆк. Вот, кампˆнийа 
са збЈрат млҐго, д�сет челав�к, там друз’ˆ, а па йеден тр’ˆба да 
Јма да а сирˆк да наріча на хаз’ˆйено; тва тЈйа ке пропдйат там 
какфˆто коледˆрската п�сн’а, на КҐледа ли ке йе, на Крешт�ние 
ли ке йе там рˆзне Јма такіwо назвˆнийа когˆ да са пдй – на 
НҐвата годЈна а иднˆ, на Кол�да дрІга, на РождестфҐ..., нІ и той 
Ґдеше да наріча. Йас мˆлка бех, пҐмна като Ґште тІка жув�х, 
гҐдене шес нав�рно бех, и той вравЈ ега по кіщите, са гатҐви, са 
гатҐвеше, той пдйеше: … # У нас дейстфЈтелно Јмаше, тугˆфка 
кˆжен хаз’ˆин си Јмаше, осҐбено д�то по-багˆт се прˆвеше дрівен 
амбˆр и у нас имˆ такъф. Никаква пауза не се прави особено при 
изреждане на последователни действия, напр.: /Житото/ Гу тІрат 
ф стІпката, шл’Іпката са майнІва, па зрънҐто гу пуст�л’аш, то 
прусійне, сдтне гу утв’ˆйат, чи гу мЈйат с вудˆ три-ч�тηр піти, 
чи гу тІраш ф кастрІл’а или ф чавІн и налЈваш куźд вудˆ, и то са 
вˆри, тЈхичко ври...

Всичко това трудно се предава в писмена форма, което е видно 
в представените по-горе примери, а също и в приложените в края 
текстове. Но наред с тях има и сложни изречения, чиято структура не 
се различава от тази на съответния вид изречения в книжовния език, 
напр.: А пак у то амбˆр, там и кукҐшки се нахҐждайа, там и прˆсци 
лежˆйа, като дІже жарˆ. # Рˆнше тва парч� се називˆваше ПайкЈ, 
потомІ что на тˆ теритҐрийа зем’ˆ дˆвайа съд� по еднˆ дестЈна 
зем’ˆ.

Анализ на всички видове изречения тук няма да се прави. Ще 
се ограничим само с представянето на по-специфични синтактични 
особености.

Не би могло да се твърди, че за говора е характерен т. нар. обратен 
словоред, но се срещат и не малко изречения, при които глаголът стои 
в края на изречението или фразата, а също и определението често 
се намира след определяемото: За бˆба м¥йта да ви раскˆзувам. # 
Кˆжно парч� зем’ˆ дІже скіпо стрІваше. # На Бошкови цЈгани им 
дІмаха. # И мˆма сЈlно, Ґчен стрҐго ма драж�ше. # Той бегˆ, отЈде в 
манастЈра са скрЈ. # Па т’а мҐйта бˆба здарҐва женˆ б’�ше, пілна 
и ну:, нˆвита на рˆбота не б’�ше. # Цˆла нош пот зимл’ˆнката 
ЙІрата – брат мой, стˆршийа и мˆма стойˆйа. # ... там дІждайа 
дІши двˆйси-трЈйси. # ... зад баЈру Јмше башчˆ поливнˆ; там мнҐго 
хазейевˆ Јмайа башчЈ поливнЈ.

Същевременно изречението може да започва с възвратната 
частица са или други проклитики: Са поч�ках йас и р�ках: “…” # Си 
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путл’Ітих зъбі. # Ма булЈ главˆта. # Ги прудадіт, парЈти си збиріт 
и уезжˆват. Тази особеност на говора го свързва с южнобългарските 
диалекти.

Словоредът на изречението всъщност е свободен и зависи 
предимно от това, на какво се набляга най-много. При по-емоционално 
наситени изречения, говорещият подрежда думите в изречението 
според тяхната значимост, като тази, върху която поставя логическото 
ударение, обикновено стои най-напред или на по-предна позиция: 
Да ч�там – тва п�рвата л’убҐф мҐйта. Тази структура придава 
поетичност на израза.

Честото изпускане на формите за 3 л. ед. и мн. ч. на 
спомагателния глагол “съм” води до увеличаване на безглаголните 
изречения: Какіф н�ска ден? # Н�говете другˆре дҐма, па мҐйте 
другˆре у м’�не дҐма. # То не там. 

В съчетание с причастия, по принцип формите на “съм” са 
на предна позиция: Йас не сам правЈла. # нЈйа сне углˆвени # б�мe 
пригатҐвиле. 

Срещат се случаи, когато отрицателната частица се намира след 
спомагателния глагол, напр.: Йас сам н� видел тва.

Понякога при отрицание, между частицата “не” и глагола се 
вмъкват допълнението и обстоятелственото определение: КҐн’у като 
здҐхне, не такˆ за чул’ˆк плˆчат, къту за кҐн’у. 

След относителните местоимения се използват отрицателни 
вместо положителни глаголни конструкции: Д�тî не се бЈйат и той 
там. # Йе кругҐм д�тî не са пувірне, се н�зи пЈта. # Какіфтî да 
ни йе тî чул’ˆк, йас ке го при�мна. # Кіфтî да не йе тî начˆлник, 
ма йас тр�ба да му са потчин’ˆвам. # СҐрок дней той митˆрстфа пу 
вҐдата и той тр’ˆба д�тî да не Јде да плˆти.

Интересни са и конструкциите от типа: Па тогˆфка б�ше не йе 
такˆ. ‘Ами тогава не беше така’.

В говора не се пазят инфинитивни форми. Те липсват дори при 
отрицателните повелителни форми.

Спорадично в говора се срещат и случаи на несъгласуваност 
между частите на речта: Т�йните малад’Ґш у тех, нˆшийа малад’Ґш 
у нас. # Рˆнше л’ˆбо ‘пшеницата’ не б�ше зараж�но, не б�ше зараж�но. 
# И клˆденци там, шест’дес’ˆт четґре м�тра дълбҐк, бЈйа.

В говора се допуска съвместна употреба на две еднозначни или 
близки по значение наречия или други неизменяеми части на речта, 
при което се получава тафталогия: Òîгіфка с�тне мˆма накˆраа, 
нагрдйе чай, той ма зе на кракҐ, такˆ ма дражЈ, ми дˆде бІчка 
сˆхар… # И мˆма сЈлнî ¥чен стрҐго ма драж�ше. # Т’а ¥ште дî 
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сегˆ а жЈва… # …мˆма зЈма бˆ:ница със візело, с гҐзби, ну гҐтфено, 
па тий вр¥де гˆчи зˆфтрак ми дунˆсат.

Неколкократно повторение на една и съща дума се използва за 
постигане на по-голяма експресивност: А па утринˆта у пунддлник 
рˆ:нî, рˆ:нî рˆ:нî, сфекірвата ми вріза ві:зел сас лдшници и ма 
пратЈ на клˆденецо за водˆ. # Н’е, у нас сад� бдла плˆт’е, бдла, бдла… 
# И такˆ литд:, литд:, литд: (мухата), минˆ такˆ сЈчката суфрˆ 
такˆ и с�дна ега такˆ на три м�ста такˆ… 

Със същата цел се употребяват еднозначни показателни 
местоимения: Кугˆ тî тва ка са кҐнчи!

Вероятно повтарянето на еднакви изрази, е с цел да се наблегне 
на нещо, като в: Д�то рҐдичи б’ˆа си помˆгайа,д�то рҐдичи.

Характерни за говора са вметнатите думи, които се проявявят 
като паразитни. Най-често такива са глаголните форми знˆчит 
(нˆчит) при собствен разказ или обяснение [Знˆчит, чи стоЈш по 
нІшт’ˆ при умр’ˆлото, знˆчит, ГҐспот ке ти прҐсти мlҐго грдове. 
# Йа, нˆчит, кту пугл�днах: тˆте мой!] и кай при препредаване на 
разказ: Па йас – кай – така пlˆчам, так`а пlˆчам! Той дҐйде – кай 
– стоЈм, той ут унˆ стърнˆ дувˆро, йас ут тˆа. 

Използването на именителните вместо винителни и дателни 
форми при личните местоимения е нещо обичайно в говора. Те 
образуват различни конструкции с кратките винителни и дателни 
лични и притежателни форми, от които по-характерни са: 

а) Той го боліт бібреците. # Йас ми са санІва сън. # Ти, нав�рно, 
ти са ид�. Той му са ид�; уж� а глˆден.

б) Пъ тîй му стрˆх там да гу рич�.
в) Той îратˆта му ни йе нˆша. 
Руско-украинското влияние е налице и в синтаксиса: Майнˆ да 

н�ма ‘вече няма’ кабин�т хЈмий, фЈзика… (изпуска се и предлогът по).
Широката употреба на съчетанието у мене (тебе, него и т.н.), 

у себе си е също по руско-украински модел и се открива в няколко 
значения: 

а) /на, в/ моя, твоя: У мдне сегдˆ на софрˆта сидЈ. ‘Винаги седи 
на мойта софра’ # Фатˆ длі:га у м�не б�ше, дліга. ‘Мойто було беше 
дълго’ # ЖенЈхо Јма прˆво да остˆне у т�бе ‘в твоя дом’. # Па с�тне 
тЈйа си а испЈха у с�бе си.

б) при /мене/: Той у м�не се Ічи. ‘Той учи при мене.’
в) /аз/ Јмам, нямам: Два брˆта у м�не. # У м’�не има познˆта ф 

судˆ. # У т�бе магнетофҐн н�ма? # У м�не немˆ такҐва.
в) замества конкретно място: Па тук у н�го ‘на гърдите му’ 

кръст егˆ такˆ на ц�почка висЈ и …
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Под влияние на руски и професията в говора се представя 
чрез конструкции с глагола “работя” по модела работи /учител/, 
напр.: …си купЈйа крˆва двˆмата Ґште и той Ґште Ґдеше ахрˆник 
раб¥теше,… 

Все още обаче се използва и българският модел със спомагателния 
глагол “съм”: А, мҐйа тˆтко б’�ше кузн�ц.

Падежните отношения в изречението до голяма степен вече 
се представиха по-горе при описанието на предлозите. Тук би могло 
да се обърне внимание на обстоятелството, че напълно непознати за 
диалектните системи в метрополията са само тези, които са по руско-
украински модел като, напр.: 

а) Замяна на предлога преди с наречието назат (наsат) при 
изразяване броя на годините преди изминалия момент: Д�сет гҐдини 
тамІ назˆт. 

б) Употреба на предлог за вместо от при сравнение също по 
руски модел: Т’а двг гҐдене по-мˆлка за м�не.

Регистрирани са редица случаи, при които се изпускат предлози 
и съюзи, като напр.: Нас�каде /в/ степҐ ндмаше з�м’ˆ да пастІва. 
Изпускането на предлог с в случаи като: пілин двор птЈца; /И нЈйе 
остˆнайме/ пілен двор д�ца свързва микросистемата с говорите 
в драмско и мървашко. Тези говори са близки до терновския и по 
въпросителната интонация при изпускането на частицата ли: Ти 
рІска грамˆтика тҐже учЈ? Знˆеш? # У вас тҐже тій? и т.н.

Под руско влияние е пропускането на членната морфема в 
случаи като: да Ічи рҐден си изЈк.

Описанието на синтаксиса на микросистемата се усложнява най-
вече от обстоятелството, че както разказът, така и диалогът, често се 
изпълва с руски конструкции или се води на двата езика едновременно, 
напр.: Па дойд� кф�сто д’ˆдо до м�не сас сІмка: “Кто зд�с Чернова 
Веселина петровна?”, след което продължава на български.

От казаното дотук е видно, че въпреки руското влияние, като 
цяло синтаксисът в говора до голяма степен е запазил българският 
си облик, при това е доста по-близък до нормите на съвременния 
език отколкото до старобългарския. В това отношение и този говор, 
както и останалите диалектни микросистеми в българските колонии 
в Украйна доказва, че преди двеста години падежите в българския 
език са били напълно изчезнали. Падежната система в руски език 
не се е възприела от българите и не е оказала съществено влияние 
върху тези говори. Тя се оказва чужда за логиката на българския 
език. Всичко това дава основание да се предположи, че падежната 
система в български език е изчезнала поне още два века преки това. 
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Следователно синтактичната, както и морфологичната система на 
тези диалектни микросистеми говорят не само за отдавна утвърден 
мироглед на българите и устойчива менталност, но подсказват, че 
значителните различия в наивната картина на света при българите 
и руснаците вероятно са настъпили още в ранното средновековие. 
В противен случай руската граматика като цяло би оказала по-
силно въздействие и по-скоро би спомогнала за възстановяване на 
старобългарската граматична система. На този етап е трудно е да се 
обясни тази констатация, но езиковият материал дава възможност 
за допълнителни изследвания не само по посока на историческата 
диалектология, но и на славянската лингвокултурологична диахрония 
и етнопсихолингвистиката. 

ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ

Основният фонд от лексиката на терновския говор, както и във 
всички останали български говори, несъмнено е съставен от изконно 
български думи. Същевременно значителна част от лексикалната 
система включва русизми и украинизми, които трайно са се установили 
в езика и без проблемно се съчетават с българските думи в речта 
[Барболова, 2001/2002: 81-86]. Това е и първата особеност не само 
на този говор, а на всички български говори в Украйна и Молдова, 
която забелязва всеки българин от България, без той да е езиковед 
[Барболова, 1999: 109-114; ].

1. Русизми и украинизми. Както е известно, най-податлива 
на външно влияние е лексикалната система на езика, особено когато 
той функционира в непосредствена близост и обкръжението на 
чужда езикова среда. Говорът на Терновка не прави изключение в 
това отношение. Русизми и украинизми (повечето от които трудно 
се разграничават, напр.: забийˆка) вече заемат значителна част от 
лексиката на микросистемата. 

Заемките се откриват в системите на всички части на речта, 
но най-фрапантно се открояват някои наречия и няколко служебни 
думи, които имат изключително голяма употреба. 

Подобна е ситуацията при числителните, където определено 
руските варианти се използват значително по-често.

В говора се открива и голямо количество заети от руски език 
глаголи. Но те, подобно на съществителните и прилагателните, 
напълно се подчиняват на нормите на темпоралната система в 
говора, поради което също съставят парадигми във всички времена и 
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наклонения: начинˆвам (начинˆваш, начинˆва, начинˆваме, начинˆ-
вате, начинˆват), начнˆ, кончЈх, йас са ариентЈрувам, ке пахˆйе, 
си го загрІзе, панимˆвам (панимˆйте), представл’ˆвате, са бˆла-ваа, 
отфечˆваше, перев�зат, зам�тил, го мабилизовˆйа, му са пунрˆвих 
йас, не ти хфатˆва, м�тиши ‘бележеше’, да крІта, да са двЈна, тˆшча, 
са считˆйе, до�хува. и мн. др. Срещат се цели пасажи в разказите на 
информаторите, в които се използват само явно заети от руски глаголи, 
но с български морфемни показатели, напр.: Гу перев�зат ут пул�то 
и начинˆват да харманІват. И си го обрабˆтайа сфойевр�менно. 
# Там Јмаше Ґра, тˆм за сЈчко набл’удˆвайа и крЈша да й цдла, и 
сЈчко насдкаде да а напрˆвено. …Тва са кантралЈрваше, тва Ґчен 
са кантралЈрваше. Ну тугˆфка Јмаше чул’ˆк, д�то отвечˆваше за 
тва. Н�што зам�ти, доклˆва, Јма назнˆчени Јдат там пров�рат. 
# Пр�га кун�те, си го загрІзе, си го завез� на пазˆро, си го продад� и 
фс’о. # ТалҐка са назъвˆваше, катҐры не са с’ˆйеше и пасдйа крˆвите, 
кузЈти и кун�те. # НашҐл с кой да са бҐри! 

Причастните форми на -л обаче съвпадат с формите за минало 
време в руски език, поради което за някои от тях като кҐнчил, нашҐл, 
закрІтил може да се допусне, че са напълно заети и са твърде 
разпространени.

Прави впечатление също, че наред с думите, означаващи нови 
понятия, голяма част от чуждиците заместват изконно български, 
които без съмнение ги е имало, а някои от тях още се употребяват в 
говора, като по този начин формират лексикални дублети. Например, 
често вместо ора се употребява пахˆйем, вместо шт�рка (по-рядко 
дъштер’ˆ) – дҐчка [ДҐчката й, дъштер’ˆ й ф градҐ жувдише.]; вместо 
касм�т – удˆча [Îт йелˆта и л�бо се дˆва по парч�нце на сфадбˆрете 
и те си го слˆгат аф кесЈйата за късм�т. # Да ти йе удˆча.]; вместо 
маг�шници (магЈшници) – гˆтки // в�дми [МагЈш-ници – магЈи 
прˆват. # Па ˆтките сегдˆ прˆват лҐшо. # А па в�дмите гу зЈмат; 
йас низнˆм какҐ те прˆват.]; вместо сфірши – са кҐнчи [Са вірна, 
като сфірши войнˆта, той са вірна фаф ВаранцҐфка при мˆма. # 
Кога то тва ке са кҐнчи!]; кубЈлица успоредно с карҐмашла [Рас са 
збрˆйа, давˆй да гу бЈйат сас карҐмашлите, с кубЈлиците.]; оратˆ 
= разгавҐр; с� йдно = фс’о равнҐ; дІма = слҐво; устˆ = гІби; стˆдо = 
чередˆ; гˆшти = ретІзи; фърлЈх = бросЈх, закІсувам = сн�дам и т.н. 
Срещат се цели изречения с руско-украинска лексика която замества 
изконните български думи, познати и все още функциониращи в 
говора, като напр.: Да, шкІрките Ґчен се дорождйа, Ґчен. # СЈчко, 
начинˆйа памидҐри, питрІшка, капІста, п’�рец, фс’о, фс’о, сЈнийа, 
фс’о вырˆшчивает, … 
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Малко са думите като сирникЈ, хл’уш, хмˆр, хмˆрно, шЈнка 
‘кръчма’ (< шинк, шинҐк [Гринченко, 1997: 495]), частиците бу, або и 
т.н., за които със сигурност може да се твърди, че са от украински. 

Правят впечатление случаи, при които се откриват по няколко 
лексикални дублети, като едните са русизми, а другите украинизми, 
като напр.: Тˆйна в�чар // СфетЈ в�чар // ПҐсна веч�ра // ХалҐдна 
веч�ра, вместо изконните български названия на празника като 
Бъдни вечер // Бъдник // Малка Коледа и др. които определено вече 
са забравени.

Най-слабо се проявява чуждата интерференция при 
местоименията (където за сметка на това пък ярко се проявява 
междудиалектните взаимоотношения в микросистемата).

Огромното количество руски и украински заемки обаче почти 
напълно се подчиняват на българската морфологична система. 

2. Румънски заемки. Към групата на лексемите, които се 
предполага, че са навлезли в езика на терновци заедно с русисзмите 
и украинизмите са и някои румънски думи: мамалЈга, малˆй, 
плачЈнка, бад’ˆ, к’ар, брґнза, джок. Семантиката им и това, че някои 
от тях не са регистрирани у нас, дават основание да се предположи, 
че те едва ли са пренесени заедно с домашната лексика. Някои от тях 
се откриват и в руските диалекти, което затруднява определянето на 
начина по който са се вмъкнали в българския говор – пряко или чрез 
посредничеството на руски език. 

Навлизането на думата рҐкла ‘рокля’ (и още няколко такива) в 
българския език изобщо чрез румънски не е сигурно, но тази лексема 
е интересна с това, че е позната във всички български говори в 
Украйна. Това дава основание да приемем, че независимо от своя 
произход, тя е възприета първо в българските говори в Украйна, а 
чрез върналите се обратно в България преселници, се е внедрила в 
книжовния език, а чрез него и в диалектите в страната. 

3. Домашната лексика. Независимо от голямото количество 
русизми и украинизми, основният речников фонд на терновския говор 
се представя от домашни думи – предимно славянски по произход с 
подчертания си български облик. При това, по-голямата част от тях 
са не само общобългарски, но и идентични с книжовните (като не се 
вземат предвид фонетичните различия) [вж. и Стоянов, 2000: 60–63].

Същевременно, говорът на Терновка е хранилище и за архаични 
думи или форми (особено в народните песни [вж.: Стоянов, 1999: 191 
– 201]), някои от които не са регистрирани в научната литература и 
дори в Арх. БДР при Института за български език при Българската 
академия на науките /поне не в това значение, с което се срещат тук/ 
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или вече са минали в пасивната лексика на диалектите, в които са се 
използвали. Като се има предвид, че една от целите на изследванията 
на българските говори извън страната е да се установи състоянието на 
българския език преди емиграционните вълни и техния развой след 
това, то при новата опозиция свое ~ чуждо в езика, към домашната 
лексика се причисляват и старинните заемки, които несъмнено са 
били утвърдени в езика още преди преселването132. Те не са много на 
брой, но чрез тях се обогатява представата ни за състава на лексиката 
ни от един по-стар период.

Освен някои от местоименията, изнесени в глава “Морфология”, 
към групата на старинните лексеми се отнасят и думите: гъглъмˆ133, 
невЈделици, бр’ˆгофка (вер. от стб. брэгорыя ‘славей’), бугҐр, бурбҐнки, 
бІпка, гҐга, бЈйница, мръчЈ // мърчЈ, мІчета мн., мръз�шница, 
невид�лиците, неуковЈрен, чавалдік, кучерˆш, лІдаф, лентЈр, 
бож�ме, бултІн, пріша, сˆпфа, стҐйла, стіпълци, сарˆ, тІпканик, 
цацˆрка, чавІн, л�денец, ч�пчика, да упр�й, мріцкам са, камбІча 
са, бźилˆ (но по-често пчелˆ), кл’ˆмка, клҐпот, калЈтка, к’�л’ма, 
кІн’а, грҐнка и др. Сравнително малко са и диалектните думи, които 
са добре познати, но вече все по-рядко се употребяват в метрополията: 
шт�рка, клˆвам, бІл’а, софрˆ, синЈйа, дел’ˆнка, бˆбина душЈчка, 
дІждам, пумЈфка, сфатофштЈна, да дувезˆ, съд�, згІгрен, кишкЈл, 
стˆгни, чул’ˆк, чул�че, трҐшка, фтасˆл, кІлаво, пугˆно, фирІглица, 
Ґти, кІдим, къд�ш, кІндито // кундЈйо пръс, кутҐк, бˆцам // бˆцна 
// бˆцкам, оратˆ, тар�л’ка, арнЈса, башчˆ, башчевˆнско цв�те, 
сайˆ, агіл, айˆт, батЈст, бˆур, малˆй и т.н. Интерес предизвикват 
думи като шулудЈва ‘самодива’, за които е трудно да се каже дали са 
архаични български или са производни от украински думи (в случая 
от прилагателно шолудЈвий, -а, -е ‘келяв, крастав’ [Гринченко, 1997: 
508]). Думата самодива също е позната, но със значение ‘глупава’.

В Терновка са съхранени и думи като чавІн // чаІн и цап, 
които са присъщи на всички български говори в Бесарабия, но в 
говорите в метрополията не са регистрирани или се откриват само в 
отделни пунктове (напр. чаІн само в Силистренско). От друга страна, 

132 Такава е напр., думата фан�р: наличието на а тук не е резултат от преглас е > а 
още повече, че за говора той не е характерен. По-скоро това означава, че думата не е 
заета от турски, а е старинна гръцка заемка, в която етимологичната коренна гласна а 
е запазена. Такъв е случаят и с думата кІна, която в този си облик е заета от гръцките 
говори вероятно още в първите векове след покръстването. Старинни заемки са 
и всички турцизми в говора, поради което на фона на русизмите и украинизмите и 
от гледна точка на опозицията преди ~ след преселването те могат да се причислят 
към домашната лексика. Още повече, че все още не е установено със сигурност кои 
тюркизми са от предтурското владичество в България.
133 Значенията са дадени в частта “Речник”.
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разпространената във всички бесарабски говори (чиито преселници 
са предимно от Източна Българиа) дума милЈна, тук не е позната, 
а вместо нея се използва книжовната и позната във всички западни 
говори дума бˆница. Тук обаче се използва и рупската дума з�лник, 
със значение на ‘вид баница /с лапад и др. под./’.

В лексикалната система се включват и думи, които в останалите 
български говори имат друго значение, напр.: цацˆрка ‘малка 
кратуна’ /СЗБ; Панагюрско/ или друг дребен плод ‘тиквичка за 
украшение’ /Сливенско и Старозагорско/; ‘жълт плод с форма на яйце, 
с който децата играят’ /Ломско/, ‘щурец’ /Смолянско/, но със значение 
‘дребна кокошка’ не е регистрирана. Освен това, с изключение на 
Ботевргадско, навсякаде думата е с инициално ударение. Вариантите 
мръчЈ // мърчЈ, които в Терновка означават ‘ръми’, в Тетовско 
(Македония) означават ‘лошо време’; мріцкам са ‘влача се, домъквам 
се’ се открива със значение ‘мърдам с уши’ в Прилеп и просто ‘мърдам, 
шавам’ – в с. Свежен, Пловдивско. 

Някои от архаичните думи обаче се различават по своята 
фонетична или словообразувателна структура от техните съответници 
в границите на изконната територия на българския език, напр.: 
глаголът глинźˆсува се среща под облиците глинs’ˆсва, глинз’ˆсвам, 
глинsˆсува в Гоцеделчевско и глин’ˆсвъ в Кръвеник, Севлиевско. 
Името шІмник е познато като шумˆрник /Странджа/, а бад’ˆ – бадЈйа 
/Врачанско/; шІрен – шІрей /Общобълг./ и шуренˆе /Брезнишко/; 
замҐрвам са ‘уморявам се’; замрІштено ‘намръщено; облачно’; 
вˆ-рам – вˆркам ‘бързам’ /Драмско и Сярско/; Јний – Јней /Пазар-
джишко.; Дупнишко./ (възможно е тук да е русизъм); вЈлка – вЈлица 
/кн. ез. и Северозападна България/, вЈлушка /Плевенско; Ловешко; 
Троянско; Тетевенско; Ботевградско; Етрополско и Старозагорско/; 
упˆра – попˆра /кн. ез./, бˆбина душЈчка – бˆбина душЈца /Западна 
България/; чгн – чаІн ‘купел, в който се кръщават децата’ /Русаля, 
Търновско/ и т. н. Прави впечатление, че тези характерни за 
Терновка думи не са регистрирани в района на Странджа, а също 
и по-на юг, откъдето се предполага, че са дошли първите български 
заселници на Терновка. В този ареал липсват, но в Терновка са 
регистрирани и такива думи като итірва и матЈка,които се приемат 
за общобългарски.

Според досегашните наши изследвания на български говори 
в Украйна [Барболова, Колесник, 1998 и Барболова, 1999], при 
смесването на различни говори най-бързо се постига единство на 
лексикално ниво. Говорът в Терновка, където изобилства от дублетни 
лексеми, опровергава това становище. Нещо обичайно е успоредната 
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употреба на лексикални дублети като: бІлка // млˆдата: [Идат, 
завезіт бІлката, па там на софрˆта тІрена илˆ. # Ну тва млˆдата 
вЈзат ‘водят’.]; кад� // д�ка: [Кад� си одЈла? // Д�ка си одЈла?]; блˆго = 
слˆтко [слˆтка сˆхар; слˆтичка вудЈчка # грҐздето блˆго]; штˆв’ал 
= лˆпат; фасІл = боп; софрˆ = синЈйа; з�ле = лˆна (лˆхна, лˆана); 
мҐтика = чупˆ; легˆло = гнездҐ; престЈлка = запр�шка; гҐним (гҐна) 
= кІдим (кІда); трічам = б’ˆгам; дув�ждам // везˆ (довезˆ); вˆрди 
= пˆзи; зр’ˆл = фтасˆл; лош = погˆн; мˆлко // трҐшечка; вˆрам // 
бріsам и т.н.

Откриват се редица случаи на успоредна употреба и на три 
абсолютно еднозначни лексеми, напр.: женЈх // млˆдийо (млˆдио, 
млˆд’о) // младоже�нец [А па с�тне нˆчит, женЈхо вріви за мҐмините. 
// ТЈйа фл�ват сас млˆд’о. # … и младож�неца трдба н�што да дад�.]; 
клˆвам // тІрам // слˆгам [Клˆват знˆчит, стрІшка. Дрівенуто 
като прˆват там, слˆгат стрІшка. … Ну, гу укіпат, му тІрат, 
вобшч� са старˆат болшиствҐ да не нҐсена др�шката – мˆйката, 
трусЈте и рЈзата.]; Јдат // /га/ дІждат // да дҐйдат [Па пет�ло пдйе, 
бу т’а си Јде, дІжда. # Йа дойдҐ, ма немˆ нЈкой.]; вЈкам // кал�сувам // 
канІвам (на сватба или друго тържество) [Ке ни вЈкат на сфˆдбата. 
# Îдам да кал�сувам. # КанІват роднЈне, кумҐ и кумˆта…]; пҐсле // 
с�тне // пҐдър […и йас затавҐ крискˆх истирЈчески, пҐсле такҐва 
гҐре, пҐсле нˆшта жизн т�шката… // Па с�тне са распˆдна, не 
муж� да са аправдˆйе. // пҐдър камІната # ПҐдър излагˆнето на тва 
намер�ние ги приглашˆвайа фкішти.]; Јскам = желˆйа = /не/ шта 
[КакҐ йас Јскам да р�ка. # Йас желˆйа, йас ке Јда и ке такҐва там. 
# Не штейˆ да раскˆже.]; дІтка = гръчл’ˆн = гърлавЈна и др. 

От глаголите, изразяващи езикова комуникация в български 
език, тук се използват: дІмам, да р�ка, кˆзвам, казІвам в значение 
на ‘да кажа, казвам’ [Как’� да р�кам, да дІмам, бу тҐйа йе лош…]. 
Понякога в това значение се използват и глаголите вЈкам [Той вЈка, 
бу ни йе такˆ.] и обˆдам [Йас ке ти обˆдам как� б�ше.]. Глаголът 
ортІвам означава ‘говоря’ [И дˆже не знам как�, до кан�ц уч�бнийа 
гот, йас уж� сЈчко ортувˆх сас тдх на иднҐ.]. Тези глаголи имат и 
производни, които също са с голяма честотност на употреба, напр.: 
раскˆзвам, поорˆтим. Глаголът борˆви e познат в говора и се използва 
в две значения: 1) ‘бълнувам’ и 2) ирон. ‘дърдоря, бръщолевя’. Това 
иронично отношение се влага и в глагола бр�дем [КакҐ бр�деш? НЈшто 
не мҐга да рˆзбера.]. Към този лексико-семантичен кръг се отнася и 
руският глагол називˆва ‘казва’, чиято употреба също е голяма. 

Както вече се каза, към домашните думи в този случаи се 
отнасят и стари заемки, които датират от преди преселничеството на 
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местното население по тези земи. Ето защо дублети, като прузҐрец = 
źам се отнасят също към тази група.

Особено голямо е многообразието не само от фонетични, но и 
словообразувателни и лексикални варианти при местоименията.

Освен дублети в говора се срещат и синоними, т.е. думи, при 
които се улавя известен нюанс в значенията им, като напр.: ридˆйа 
и плˆча [Ти да не ридˆйеш и да ни плˆчеш!], но общо взето те са 
малко. 

Предизвикват вниманието и случаи като межˆ и синур, които 
според едни информатори са напълно еднозначни, а според други – 
означават различни обекти.

Такова многообразие от лексикални дублети и синоними рядко 
се среща в едно селище. Това обстоятелство освен лексикалното 
богатство и разнообразието на изказа, изразява и нещо друго:

а) Преди всичко, това е още едно несъмнено доказателство 
за нееднородния характер на микросистемата, което се дължи на 
смесването на говори от различни диалектни системи, тъй като 
дублетните лексеми и синонимите са характерни за различни 
диалектни области или говори.

б) Същевремено този факт говори, че двеста години не са 
достатъчни за постигане на единство не само на фонетично и морфо-
логично, но и на лексикално ниво. 

Макар и спорадично, в говора се от криват и многозначни думи, 
като напр.: вЈкам 1) ‘говоря на висок глас’; 2) ‘призовавам някого’; 3) 
‘каня’. 

Най-впечатляващото в лексиката на Терновка обаче е 
обстоятелството, че част от думите, които формират речниковия фонд 
на говора – не само дублетите, но и други, са характерни за различни 
диалектни области в езиковата територия на българския език, т.е. и 
на лексикално ниво ярко се доказва неединният характер на езика на 
микросистемата.

Известно е, че българските диалекти се диференцират не 
само по фонетични и морфологични признаци, но и въз основа на 
някои лексеми. Едни от тях са и изброените по-горе дублети, които 
в Терновка функционират успоредно. Така напр., тук едновременно 
с името синийа (което е разпространено в Западна България на 
север от Стара планина, в Дупнишко, Благоевградско, Петричко 
и Гоцеделчевско /по поречието на Места/, а също в Елховско-
Грудовско) се използва и дублетната лексема софрˆ (чиито ареал се 
простира в Странджа, Ямболско, Разложко, а също в Кюстендилско, 
Пазарджишко и Панагюрско.). В Родопите обаче двете думи са 
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мозаечно разпръснати /по-често в Западните и спорадично в Източните 
Родопи/. Със същото значение или близко до това на синЈйа и софрˆ 
в Терновка се използва и тарп�за, която в българската езикова 
територия най-често има облик трапеза и географски се разполага 
в Западна България (предимно в пограничните говори и Берковско, 
Софийско, Пернишко, Санданско, Самоковско). Всъщност обликът 
тарп�за е фиксиран само в с. Драготинци, Годечко и Валовищко. 
Подобна е ситуацията при прилагателното благ/-а, -о, -и/, което 
е присъщо на Западна България и Родопите, а слˆдък /-а, -о, -и/ е 
разпространено предимно в Източна България. В Терновка обаче 
успоредно се използват и двете думи, напр.: грҐздето блˆго и слˆтка 
сˆхар; слˆтичка вудЈчка. Едновременната употреба на тези дублети 
в границите на българския език е характерна за Малкотърновско, а 
на дублетите вр’ˆла и гор�шта /водˆ/ – само в Никополско, Плевенско. 
И това не са изолирани случаи. 

Не ни ориентират особено и тези диалектни (по отношение 
на книжовния език) лексеми или изрази, които нямат дублети в 
говора на Терновка, но върху диалектната територия на българския 
език формират ареали, които се противопоставят на ареали на 
други дублетни лексеми или формирани с тях изрази, тъй като те 
обхващат широки езикови територии. Така например, думата разбой 
е характерана за Западна България, но се среща и в един ограничен 
кръг на запад от Тунджа, а думата стан, която е характерна за Източна 
България тук не е позната. Подобна е ситуацията с баница // милина 
(вж. по-горе). Обратната ситуация ни представя думата риза, която 
е разпространена в Източна България, за разлика от дума кошуля, 
която тук не е известна, но е характерна за Западна България. За 
Западна България са характерни и думите стрЈна и ортІвам, а за 
Источна България – бІл’а, крак, чукмˆн. Опозицията север ~ юг 
също се представя в говора на Терновка: роднинският термин брˆйно 
е разпространен само в Северна България, а прилагателното трҐшка 
– само в Южна България. Думата шл’Іпка обаче обхваща районите на 
Южна и Източна България, т.е. от Щип и Долновардарско до Добрич 
и Търговище, а думата мрˆфка – се простира в районите от Северна 
и Южна България.

Характерни за Терновка са и следните компоненти от 
диференциращите езиковата територия дублетни лексикални 
опозиции: истрийа (да си истрЈйа ръцдте) [На сф�къро му поlдх 
и му дˆдах кріпа да си истрЈй ръцдте, вґшита, и на бабаліко 
поlдх и той да си истрЈй ръцдте му дˆвам кріпа.], която се 
противопоставя на /из/бърша /ръцете/; вˆли // валЈ дъш (а не 



~ 24� ~

Българският говор в Николаевската Терновка (Украйна)

лети дъш); кісам цвитˆ (а не кина); Как та дІмат? (а не как се 
казваш?) [Ивˆница й дІмат.]. Но когато се отнася до друго собствено 
име (а не на човек) се използва и /му/ кˆзват [И тˆте се окˆза 
ф с�ло тва ВранцҐвка му кˆзват на тва с�ло, глІуухо, забЈйно 
с�ло, мінинко.]. Други диференциращи конструкции са: при м�не 
(а не до мене или код мене) [Йˆла, йˆла бˆба при м�не! # С�дни при 
м�не.] и ф т¥ ден (вместо в този ден или в н�го ден) [А па ф тҐ 
ден дˆват зел�ни дˆлчета.]. Наред със с�кой ден обаче се използва 
и старинната чужда форма кˆта ден (заета от гръцки), но и двата 
варианта вече се изместват от кˆжен ден.

В различни посоки ни препращат и думите, които се срещат само 
в ограничени територии или дори в отделни изолирани селища. Така 
напр.: бЈйница в значение на ‘айрян’ се открива само в Струмския 
говор под облика бЈинЈца; малˆй ‘царевица’ се използва само в 
няколко селища в Никополско и Плевенско; мамІл се открива само в 
Северна България по вертикалата Никопол – Троян и няколко селища 
в Елховско, Тополовградско и Карловско; а дІдала е характерна 
само за Елховско и Грудовско. Единствено в Странджа е позната 
думата фирІглица, а бучлЈф – в няколко Гоцеделчевски села; погˆн 
– в Пиротско; във Валовишко е регистрирана думата штрікел със 
значение ‘дървото при неиззидан кладенец, за който се закача кофата’, 
а чул�че – в Родопите и Хасковско; баІр (точно в този вариант, а не 
бахур) пък е регистрирана в Ст. Загорско; Лозенец, Ямболско; Кочово 
Преславско и Кривня Провдийско; źубрЈни – само в селата Виница, 
Първомайско; Винарово, Чирпанско и Вълча поляна, Елховско 
(значително по-широко разпространение в Югоизточна България 
има словообразувателният вариант źубрЈнки и по-рядко źІбри, които 
в Терновка не се използват). Думата глˆвница (< възглавница) ни 
отвежда в Горно Вършило, Ихтиманско, Пловдивско и Пазарджишко, 
сфатофштЈна – в Софийско; Брезнишко; Пиянец, Кюстендилско; 
Дяково, Дупнишко и Пещерско, а заІжда (в израза слінцето заІжда) 
– в Северозападна България.

Фонетичните и словообразувателни варианти на думите в 
говора, без съмнение, също се дължат на смесването на различни 
говори. Но и това не дава възможност за точното локализиране на 
говорите, участващи във формирането на микросистемата. Така 
например, думата зунЈца ‘небесна дъга’ в Терновка се използва 
наред с вариантите зҐна, sІн-sунЈца, sун-sун-sунЈца, зон-зон-зонЈца. 
Основният вариант – зунЈца ни препраща в Югозападна България, 
където е разпространен на запад от Родопите и на юг от София, като 
обхваща и Егейска Македония, а също и няколко пункта в Троянско. 
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Но навсякъде думата е с инициално ударение и се редува с фонетичния 
вариант sІница. С парокститонно ударение, както е в Терновка, 
тя се открива само в отделни пунктове: Д. Пасарел, Самоковско; 
Якоруда, Разложко; Ветрен, Пазарджишко; Рибново и Горно Дряново 
Гоцеделчевско; Габрене, Право бърдо и Беласица, Петричко и няколко 
селища в Ивайловградско. Още по-ограничено е разпространението 
на варианта зҐна – Ласкарево и Левуново, Санданско, а другите 
поетични варианти – sІн-sунЈца, sун-sун-sунЈца, зон-зон-зонЈца – не 
са отбелязани нито в БДА, нито в Арх. БДР.

На подобни сравнения могат да се подложат всички думи, 
изнесени в частта “Речник” на приложенията. За съжаление обаче 
това, както вече стана ясно, не допринася за уточняването на 
пунктовете, в които са живели прадедите на днешните терновчани, 
преди да стигнат в Украинските степи. 



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искаше ми се в заключение да мога да кажа, не толкова на 
читателите изобщо, а най-вече на жителите на Терновка от кои 
селища на България преди два века са тръгнали техните прадеди, 
като съответните изводи подкрепя с езикови доказателства. Но за 
съжаление, въпреки усилията ми, не успях да стигна до “дъното на 
кладенеца” и да отговоря на въпроса на проф. Вл. Н. Станко, родом 
от Терновка: “Македонец ли съм или тракиец?”. Трудно би могло с 
абсолютна точност да се отговори на този въпрос, отнасящ се за което 
и да е българско селище извън границите на страната. Поблемите, 
свързани с тяхното изследване във всяко отношение са много 
[ПЯИК, 1993]. Но може би направеното дотук ще продължат други и 
използвайки предоставените данни все пак ще успеят да локализират 
местата, от които са тръгнали и през които са минали по пътя си към 
Новоросийск предците на днешните българи в Украйна изобщо и на 
тези от Терновка в частност. 

Направените сравнения с другите български говори, както на 
фонетично и морфологично ниво, така и на лексикално показват 
наличие на съчетание от езикови особености в говора, характерни за 
различни краища на българското езиково землище. Това обстоятелство 
определено навежда на мисълта, че предците на днешните тернҐвчани 
са тръгнали от различни райони на страната, по различно време и 
са стигнали тук по различни пътища. При опита да направим едно 
обобщение се оказва, че най-много допирни точки терновският говор 
има с тракийските диалекти и по-специално с тези от районите между 
Елхово и Грудово, със странджанските и лозенградските села като 
цяло. Същевременно голяма част от езиковите особености на говора 
в Терновка са характерни изобщо за рупските говори, като някои от 
тях се откриват предимно в Гоцеделчевско и на юг в днешна Гърция, 
а други – в македонските (най-често в санданско-петричкия говор или 
прилепския и на запад от него.). Всъщност, много от характерните 
за терновския говор черти са присъщи за огромен район, обхващащ 
южните (включително и македонските и рупските) говори или са 
разпръснати из тях – в едни случай мозаечно, в други – на острови. 
Има и такива, които са специфични само за Северозападна България, 
най-вероятно пренесени тук чрез преселниците от Видинско-
Ломския край, които през Крим и Запорожието или от Румъния през 
Бесарабия, където българите мигрирали преди да се презаселят в 
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различни райони на Украйна (по това време Новоросийск)13�. Думи 
като кяр, джок, малˆй и др., някои от които не са регистрирани в 
други български говори както в България, така и в Украйна, 
дават основание да се допусне, че са донесени от българи, живяли 
дълго в Румъния, носители на румънски език или от видинските 
власи. Откриват се особености в терновския говор, характерни за 
Кюстендилско и Дупнишко или Самоковско и Ихтиманско, други 
– за Софийско или пернишко-радомирските и трънско-брезнишките 
говори13�. Срещат се особености, присъщи дори само на някои от т. 
нар. български погранични говори, намиращи се в днешна Сърбия. 
Други особености пряко свързват говора с тетевенския или троянския 
говор и диалектите на север от тях до Никопол. Срещат се и друг тип 
особености – такива, които свързват микросистемата с балканската 
и с подбалканската или мизийската диалектна общност. Всъщност, 
едва ли има български диалект, с който говорът на Терновка да не се 
свързва чрез някоя от своите особености. Разнообразието от фонетични, 
морфологични и лексикални варианти ни отвежда в различни посоки 
на българската езикова територия. Тази пъстра езикова картина 
от една страна определено говори, че този говор не е единен, а от 
друга – че неговите съвременни жители са потомци на преселници 
от различни райони в метрополията, т.е. предците на съвременните 
терновци не са тръгнали от едно място и едва ли са пристигнали тук 
едновременно. Това именно придава уникалния характер на тази 
микросистема. Но същевременно тази ситуация не дава възможност 
за безспорно установяване на географската локализация на първите 
преселници в Терновка. 

Без съмнение, една от основните групи е била от най-южните 
райони на тогавашна България и то не само от югоизточна, но и от 
югозападна. Трудно е да се твърди, но ако се съди по редица езикови 
данни, много е вероятно основната група от първите заселници да 
са от македонските и другите западни райони, които първоначално 
са се преселили в южнотракийските области, където са престояли 
134 Случаите на преселване на румънски българи в Украйна не са единични, но 
преобладават в Бесарабия.
135 За връзката на Терновка със западнобългарските райони говорят и някои фамилни 
имена: С�рбинови (< Сърбинов), която най-вероятно е от района на пограничните 
говори; ЦЈнцарови, които изглежда са от тогавашна Югозападна България – района 
на цинцарите, който днес се простира и в Македония, вариантното име ØҐповите // 
ØІпите, което определено доказва, че тук е имало преселници и от Централна Западна 
България, известни с прозвището си шҐпи. В потвърждение на последното се явява и 
случайно записаната в един от бележниците реплика: “По-пол�нка, вЈйа све шҐпски 
райҐн.”, въпреки, че такъв район в Терновка не ни е известен. Впрочем, възможно е 
Сербинови да са от старата българска колония Славяносербск [Вж.: Грек, Червенко, 
1993: 11].
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известно време, преди да поемат към далечните тогавашни 
южноруски степи. Известно е, че подобни явления са били нещо 
обичайно в средновековието. Големите сходства на изследвания говор 
с факийския диалект, където днес се откриват някои идентични на 
терновските смесвания на западнобългарски с източнотракийски 
говори, т.е. езикови явления, като резултати от по-ранно смесване 
на местно тракийско население с преселници от Македония и други 
области на Югозападна България (Самоковско, Кюстендилско и др.136), 
дават достатъчно основание да приемем, че именно от там е тръгнала 
основната група преселници, формирала първоначалния български 
облик на Терновка. Разбира се, по днешната езикова ситуация, трудно 
може да се съди за преди 200 години. Ние не знаем точно какъв е бил 
говорът по поречието на р. Факия през XVIII и XIX в. и още по-малко 
преди това. Знаем обаче, че през ХIХ век в този район са ставали големи 
преселвания от едно място на друго и обратно [Бечева, 1998]137, кето 
допълнително е повлияло върху езиковите промени и отдалечаването 
на говорът на тронките от терновския (ако все пак премем, че те се 
развиват самостоятелно но върху обща диалектна основа). 

Такива локални смесвания на населението е имало и по-късно 
при българите преселници в днешна Южна Украйна [Грек, Червенко, 
1993]. Доказателство за това са българските села в Запорожието, които 
са основани от преселници от Бесарабия, чийто път междувпрочем 
е минавал през Терновка. Възможно е една част от днешните 
терновчани да са наследници именно на тези колонисти, които са 
се установили тук, не издържайки на трудностите при поредното 
изселване. Не е изключено, например фамилията Арнаутови да е 
именно от селището Арнаудовка, основано през 1795 г. от арнаути от 
България, към които в последствие се присъединяват и етнически 
българи [Грек, Червенко, 1993: 11]. Според някои източници, в не 
дотам отдалечното от Терновка селище Паркани (днес в границите 
на Приднестровската република), през 1807 г. пристига голяма 
група българи, като по-голямата част от тези преселници идват от 
Македония и други области на Западна България. Последните явно 
са формирали южната махала в селото, която и до днес се нарича 
“Шопи”. За връзката на Терновка с Паркани говорят не само общите 
136 Езиковите данни потвърждават хипотезата, че етнографската група тронки е 
съставена от преселници от Самоковско, Кюстендилско, Дупнишко, Ихтиманско и др. 
райони от тази област през XVI в. [Вж.: Райчевски, 1991: 34-40].
137 Наред с топонимията, авторката дава кратки историко-демографски сведения. 
Интерес представляват нейните сведения, според които в миналото от с. Вълчаново 
/до 1934 г. Тагар кьой, а до 1978 – Тагарево/, е имало изселници в Русия /с. 8/. Може би 
това обяснява случайно записаната и не намерила отговор за значението в последствие 
дума тронки в Терновка. 
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езикови елементи, но и някои напълно идентични обичаи, свързани 
със семейните и народните календарни празници. По-късно, през 
1810–1811 г. в Паркани пристига друга група, с преобаладаващо 
население от Източна България, при това тя идва не по море, а по р. 
Днестър [Аствацатуров, 1995: 41; 44]. Предполага се, че някои от тези 
преселници по-късно са се установили в Терновка. 

Не е изключено чрез различните варианти в съвременния 
говор на Терновка да се съхранява споменът за същата или 
подобна ситуация. И това обяснява съществуването на езикови 
особености от различни, често пъти противопоставящи се диалектни 
системи и тяхното съжителство в една микросистема. Наличието на 
северозападни елементи в изследвания говор например, се обяснява 
с обстоятелството, че в Приазовието се намира и друго българско 
село, известно със същото име – Терновка, чийто говор се приема 
за западнобългарски и по-точно за видински13�. А нашата Терновка 
географски се намира между Запорожската Терновка и Паркани, 
респективно Бесарабия. За връзката между двете Терновки говори 
фактът, че тук са идвали учители именно от Приазовската Терновка, 
които до 1939 г. са преподавали на български език. Един от тях е и 
бащата на моята информаторка Надежда Рунчева. 

Не бива да се забравя също така, че както говорите в страната, 
така и извън нея, търпят развитие. Още повече, когато са смесени и 
функционират в чуждоезична среда. Това несъмнено, ако не я прави 
невъзможна, то при всички случаи затруднява идентификацията 
им с други български говори в метрополията и, следователно, 
локализацията на изходната точка на първите преселници в тези 
колонии. 

Говорът на Терновка, както и всички български говори 
извън днешните граници на България, представлява интерес и от 
социолингвистичен аспект. Тук е налице обстоятелство, което явно 
показва, че 200 години не са достатъчни, за да се формира единен говор 
нито на фонетично, нито на граматично, нито на лексикално ниво 
при смесване на две и повече диалектни системи. Същевременно два 
века не са достатъчни и за изчезваето на един говор в чуждоезиково 
обкръжение, дори когато последното е близкородствено. Въпреки 
масивната инвазия на руски и украински език, които не само са 
родствени на българския, но и притежават значително количество 

138 Жителите на това село са от третата, т.е. последната вълна масови преселници, 
които пристигат от Видинско-Ломския район и първоначално били заселени в Крим. В 
последствие голяма част от тях се връщат, а останалите основават новата Терновка в 
Приазовието, което съществува и до днес [Вж.: Бернщейн, Чешко, Зеленина, II, 1958: 
41; Носкова, 2002: 36 – 37]. 
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обща лексика, диалектната система продължава да съществува като 
част от целокупния български език. Неологизмите, заети от руски 
или украински, общи за всички говорещи български език не само в 
Терновка, но и в другите наши колонии в Украйна вече трайно са се 
настанили в говорите и оказват силно влияние върху лексикалните 
системи, но те умело се адаптират към българската граматика. Заедно 
с тях и редица домашни думи се заменят със заемки от съседните езици 
[Барболова, 2002]. По еднакъв начин те се преплитат с домашната 
лексика, създавайки необикновени, необичайни нито за български, 
нито за руски и украински език изречения. Несъмнено това оказва 
влияние и на структурата на изреченията, което се забелязва най-
ярко при изпускането на някои предлози, форми на спомагателния 
глагол “съм”, на “имам” и т.н. Русифицирането на българските говори 
в Украйна е един от съществените признаци, който ги обединява и 
същевременно ги диференцира от тези в метрополията, но не и от 
българската диалектна система като цяло. Въпреки влиянието на 
съседните езици, всички тези говори ярко се отличават от руските и 
украинските и запазват своя български характер. Нещо повече, оказва 
се, че дори вътрешнодиалектната интерференция не е в състояние да 
заличи напълно облика на отделните говори. 

В заключение искам да кажа и това, че описанията на българските 
говори са солидна основа за изследвания в областта на историческата 
диалектология, историческата граматика и историята на българския 
език. Същевременно те предоставят интересен езиков материал за 
етнолингвистични, лингвокултурологични, етнопсихолингвистични и 
социолингвистични изследвания.



ПРИЛОЖЕНИЯ



I част

ТЕКСТОВЕ

Всички представени текстове са част от дешифрираните 
диктофонни записи, направени по време на теренните проучвания в 
Терновка. 

Тези текстове са опит преди всичко да се изнесе свързана реч, 
която дава значително по-ясна представа за изследвания говор и 
най-вече за синтаксиса и за успоредната употребата на различните 
фонетични, морфологични и лексикални дублети, описани в 
предишните части. 

Същевременно това е стремеж да се даде възможност чрез 
текстовете да се вникне в бита на терновчани в миналото, да се 
разкрият някои от техните обичаи и вярвания, да се запази част от 
изчезващия им фолклор.

Това са автентични текстове, които дават възможност и за 
редица други изследвания, не само в областта на езикознанието, но 
и на етнологията, и на някои интердисциплинарни науки. С оглед на 
това е направен и подборът на текстовете.

I. ЖИТЕЙСКИ СЛУЧКИ 

Моят æивот

– НЈйе сме безгрˆмотни. Ама твˆ пакал�ние. МҐйа тˆте бЈше 
грˆмотен. Три клˆса кҐнчил, ама той Ґчен бЈше нач�тен. Имˆ 
кнЈги. 

– Т’а мҐйта бˆба таківа бЈше. Раскˆзваше. Бˆба, йас бих Ґште 
– кҐлко? – д�вет гҐдене. Åгˆ вр�ме войнˆ б�ше и вішките си чІкаме 
– знˆйте: галадҐфка – т’а м�н’е, йас н�йзе на прагҐ пр’ˆмо егˆ такˆ 
сидЈм, па т’а с� ми гl�даше тІка, па: “Ти ке Јмаш два міжа, – егˆ 
тІка сам имˆла… – ке Јмаш двд д�ца.” – … Да, гл�да прістете, че 
дІма: “Йас н�ма да дҐживгйа, а па ти ке дҐживгеш: ке дҐйде врдме, ке 
фл’ˆвате ф магазЈна и ке изл’ˆвате.” Па йас: “Ъ…, ми бˆбо, Ґти ке 
фл’ˆваме?”. “Бе, сад� ке гл�дате с учЈте и н’ˆма, ке н’ˆма за какҐ да 
гу зЈмате.”
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Приложения

– МҐйа д’ˆдо б’�ше сЈlно нач�тен; чел “БЈблийътъ”.
– И “БЈблиата” и “ЗакҐн бҐжи”. Йас гу знам; бˆба гу ч�те и ми 

гу раскˆзува. Йа бизгрˆмотна сам.
– Раскˆзваме на внІките; йас раскˆзвам мҐйта си жЈзн, кък’� 

ний прожив�йме. 
– НЈйа рˆнше б�йме сафс�м па другҐму васпЈтане. Мˆма а н�ма 

– на рˆбота, па йас панЈчките ке мЈйа, ке мЈйа, там и с митлˆта, 
ЙІрата ке гҐна да не расфірлат. Мˆма ке дҐйде и йас ке вˆрам, ке 
Ґперам, ке нˆправа одолж�ние на мˆма. Мˆма ке дҐйде, ке йе дрˆго, 
бо опрˆх. Îпера, па бˆба ф двҐро гл�йше и Јдеше знˆчит утгҐре: “Å…, 
ти упрˆ?” “Ми упрˆ, бˆбо.” Т’ˆ ми дІма: “Йˆла, йˆла при м�н’е!” И 
йас вріва при н�йзе: “Амо, слІшай кІчет:а лˆйат ли?” Па йа дІмам: 
“Бˆбо, фрІт глІ˘ту кІче лай.” “ Тва на тфҐйте др�и.” – бу йас плҐхо 
ги упрˆх, не хІбаво ги упрˆх. Дръп, дръп, дръп! Па Јмаше, Јмайме 
агіл: крˆва Јмайме, барˆшки, прас�, и т’а: дръп, дръп, ф агіла ми 
ги нафірла и дІма: “Дуд� кІчет:а не лˆйат ги п�ре и ке ги укˆчиш. 
Като не лˆйат кІчета, н�ка висˆт, като лˆйат – да ги н�ма!” 

Или ега Јскам да п�чам там, плачЈнки или ндшто са зЈмам 
да тҐча. Т’а бˆба бЈше сЈ:лно хаз’ˆйка, бЈше чЈст’оха и сЈлно 
л’Ібеше хІбаво да прˆви. И тва, йас зˆмеса, то мнҐго сам затҐчила, 
замдсила, то трҐшка, и мд:са, мд:са, то нˆсам тˆа корˆ, то натˆм 
корˆта са тҐчи. Т’а сас тучЈлката: “Дай, бˆба да ти обˆди!” ЗЈма 
тучЈлката: буф – пу ракˆта: “Такˆ ли, бˆба, тр�ба? Такˆ егˆ! 
Уууф! Ке Јдеш у чІзди Ґра какҐ Ґрата ке ш т… Ух!” – ке ми р�че. 
Та такˆ егˆ ма Ічеше. СЈlно стрҐго ма дръж�ше. Т’а ма л’Ібеше, ма 
ма тарзˆйше нас�каде. Д�то са йˆваше н�што, не ма остˆваше – се 
да нҐса, се да тˆшча. ЗбЈрайме лˆйна. Чередˆта стоЈ у бˆлката, с 
видрˆта, с кубЈлица ги збЈрам, дІждам ги l�пам, ги сІшам, па сІшки 
прˆвам. Па с�га …

Па с�тне га тˆте гу з�йа фъф Гермˆнийа, нЈйе устанˆйме самЈ. 
Пілен двор д�ца – чЈчуви и нˆши. ЧЈчо ИлЈйа залҐжи тˆте. И тЈйа 
дуждˆйа ни з�йа крˆвите, ни з�йа барˆшките, сЈчко ни з�йа. У тˆа 
зимл’ˆночка, нЈйе устˆнайме пілен двор. А па Јмаше, на тˆйе игрˆ 
(?), знˆйте на ЧІнева ФрҐс’а мъжҐ й, на ДмЈтрий КирЈлович брат, 
той б’�ше палицˆй. И вот, той като ни з� крˆвата, рˆзом д�сет, а 
сабЈра тˆа крˆва и посл�дниа рас като дойдҐ той да а зЈма, …, па 
Богдˆнов чЈчо МЈт’а, Бог да го прҐсте, му дІма: “Абе, – кък’� той му 
р�ка? – Настˆсе, ко ти прˆиш?! Стˆра мˆйка пілен двор д�ца! Та 
товˆ ж кармЈлница!” Па той: “Ти тр’ˆба да мъlчЈш! Н’ˆмаш кво 
да ортІваш!” И сас… и такˆ, такˆ гу би, гу сфалЈ га на зем’ˆта, гу 
пубЈ стрˆшно. Бˆба КалІна кр’ˆска, ний сЈчките пиштЈм, тˆ крˆва 
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мучЈ, но фс’о равнҐ а з� и а майнˆ. А па чЈчо ИлЈйа – тр�баше да 
з�мнът Ан’а фаф Гермˆнийа. – ЧЈчо ИлЈйа утЈде фаф С�л’съв�та 
до комендˆнто и му дІма да му остˆват дҐчката, да не а зЈмат 
ф Гермˆнийа. А па той дІма: “Дай два залҐжника и ке остˆвим!” 
И той запЈса тˆте и чЈчо – два брˆта, ф едЈн двор и ги з�а фаф 
Гермˆнийа. И нЈйе остˆнайме пілен двор д�ца. И стˆра бˆба. 

С�тне като дойдҐйа рІските, дойдҐ, най-напрдде до нас дойдҐйа 
ж тЈйа га разв�чики и фл�гайа, сЈчкити глˆвните фл�гайа у нас. 
У нас б’�ше комендатІрата, у бˆба фаф кішти. Па нЈйа – фаф 
земл’ˆнките б’�ше до гҐре сас йˆшчики. – КъкЈ йˆшчики б’�йа? 
– НЈйе сид’дме на инҐ кирв�тче такˆ читЈрмата сид’дйме и като 
дҐйдейа рІските… Па той д’ˆдо ИлЈйа р�ка, бу тˆте и чЈчо утЈдайа 
дабравҐл’но ф Гермˆнийа. ТЈйа изгҐнуват вінка мˆма… Па ді:
ш, като дҐйдойа рІските … Цˆла нош пот зимл’ˆнката ЙІрата 
– брат мой, стˆршийа и мˆма стойˆйа. Па тЈйа са збрˆйа, нˆште, 
уж� рІски там, т’ˆа гул’ˆмите… майҐри там, палкҐвники с�кве 
ф разв�тката д�то… и решˆйат ко да прˆйат. … Па бˆба, Бог 
да а прҐсте, с�да, те не а пІштат, па нЈйе с Вˆн’ата на кирв�та 
сидЈм, н�маме прˆво да стˆнем. А па бˆба, тд ни а пІштат, фл’ˆва, 
дІма: “СинҐк! – на тҐа най-глˆвнийа, палкҐвник и тІка егˆ медˆли, 
сЈчката му грут с медˆли. – СинҐчек! – с�дна на кол�нца и дІма: 
НЈйг са мҐлийме на ГҐспот, н’� ни помҐгна ГҐспот да са кҐнчи, да са 
мˆйне тˆа мрас ут нас”. А па той такˆ а пугл’�дна, дІма: “Мˆмачка, 
йа Вам ч�сна скажІ …” Па тук у н�го кръст егˆ такˆ на ц�почка 
висЈ и дІма: “Вот с кем мый завоевˆли вҐйну.” Па бˆба нˆчит са 
крісти и му бˆцка крісто тІка и дІма: “СпасЈбо, синҐчек! Мый 
тҐже так, мый малЈлис БҐга и Бог покорЈл �тих лþд�й.” Тогіфка 
с�тне мˆма накˆраа, нагрдйе чай, той ма зе на кракҐ, такˆ ма 
дражЈ, ми дˆде бІчка сˆхар – тугˆва Јмаше гул’ˆми бІчки сˆхар – 
ми дˆде бІчка сˆхар и се дІмаше: “КҐнчит са с пҐлности вайнˆ и йа 
при�ду и заберІ тиб¾ на Кубˆн. И там тый поживёш, знˆйш, как 
мы поживём.” Той же гол�мичък б’�ше. Той вЈдимо ддца ли немˆ или 
такˆ му са пунрˆвих йас!… Ама ни палІчийм’е ни писмҐ ни нЈшто. 
НЈшто н’е палІчийме, такˆ и не дойдҐ. 

С�тне, като са кҐнчи войнˆта, ма бІдеше бˆба на ЗорнЈчката. 
– Йа раскˆзвам мҐйта жизн. – НЈйг жув�ейме на востҐчната 
стърнˆ на… Па бˆба тр�ба да ш�та тІка ф бˆлката. И знˆчит 
са збЈрам за пазˆро, мˆма к’е ме збер� и устˆвам тІка да спˆвам, 
бˆба пу зорЈчката ке ма сабІди, налЈ Јма пу нушт’ˆ двд зорЈчки 
– ф чдс и ф два. Две зорЈчки: еднˆта рˆнше, па еднˆта пҐзже. И по… 
Часґ тІкафка не вравдйа, пу н’�мците га б�йа, н�маше. А т’а гл�да 



~ 25� ~

Приложения

зорЈчката, к’е л�гне, к’е зˆспи, пугл�дне зорЈчката – сфитЈ. Ама 
тва мҐже п’�рвата, па мҐже и фтҐрата. КҐlко піте т’а ма субІди 
на п’�рвата. И йас нˆчит, тҐlко зˆспам, т’а: “Стˆвай, ˆйде, стˆвай, 
стˆвай, бˆба!” – и пlˆче нат м’�не. Па йˆсно й. Уж� карзЈна такˆва 
пригҐтфена и чувˆлото. Йас врівам, … “Стˆни, бˆба, стˆни!” И… 
пІста ... н�ска. “Кугˆ то тва ка са кҐнчи!” И тІрам чувˆлото на 
гръбҐ, карзЈната утпрдт и пишд. Ке Ґдам ф гҐрадо на пазˆр и пишˆ 
сама, иднˆ, ф час нҐчу, самˆ иднˆ връв’ˆй на пазˆро. И като вЈда, бо 
сЈlно пҐзно, …. ега … тІка Јмаше, сагˆ н’�, Јмаше м�л’ница. Там, 
кугˆ тва рабҐти м�л’ницата Јма трубˆ и пар тҐпъл изл’ˆва. И 
йас пІштам тва чувˆло и таа карзЈна и сддам при тˆа трубˆ и 
задр�мувам. Тˆа карзЈна такˆ а дріжам. … Уж� слінцето грде. 
И йас за тва чувˆло, чут не л’Ґжа, га зЈмам на тва карзЈната и 
пошҐл. Вріва. Па б’�ше Кузн�цо бˆба Ивˆница. Т’а с� търгІваше на 
пазˆро – егˆ на Г�рге Кузн�цо. Тдй сЈlно ма пол’Ібиа, бу йа ч�сно им 
прудˆвах. Те си купІвайа ч�сън, основнҐм такҐва егˆ продˆвайа, тий 
Ґдат да прудˆват, па йас им търгІвам. Да Јда и пу аб�т, уж� м�сто 
не остˆва, уж� мҐйто м�сто го Јма… Па н�кой път фъф фтҐрата 
зурЈчка ма сабІдат. Îште пу-арнЈчево.

И такˆ йас мҐйа тˆтко от Гермˆнийа гу срешнˆх. Да ви 
рˆскажа кък’�? 

Ма сбрˆ мˆма на пазˆра. Åга пҐвна с инˆ диб�ла плˆт’е и тІка йе 
лˆтка егˆ такˆ йе за латˆйн(?). Ъм н�маше ут какҐ да ми сушЈйат. 
Вуйнˆ! Тˆйа лˆтка и тва чувˆло и с тˆа карзЈна дуйдҐх ду мҐсто. 
Ни пІштат. ЗакрЈйн мҐсту, развҐтка. … т’их, т’их; т’их, т’их. Ну 
какҐ йас тугˆфка разбЈрах?! Ну уж� какҐто разбрˆх харҐшо, нЈшто 
ф тувˆ врдме ни виддх. Разв�дайа мҐсто, а, таковˆ, зав�дайа мҐсто па 
йа, …, мҐсто знˆчит, шпˆлати такҐва стуйˆт, йас крˆча, па идЈн 
мушчЈна: “Д’�т’о, кудˆ ты идёш? Д�вочка уходЈ! Нˆчит, пройдёш са 
тудˆ!” Н’е, йа сіга ма нҐси. ДойдҐх до крˆйо мҐсто и застˆнаh. Туй то 
застˆнаh, или штҐто брізах сЈlно ли, са умҐри и такˆ егˆ пугl�днах 
надҐлу… ДҐлу – мҐсту б’�ше нЈсичък такˆ и вудˆта пр’ˆмо ж… – 
вуй�нни са мЈйат: субл’ˆкани, пу рЈзи, сас вуй�нни гˆшти такˆ са 
мЈйат. И йас устˆнах такˆ уцепен�на – ни наsˆде, ни напрдде. СтҐйа 
и фс’о! Îрата връв’іт и ма обикˆл’ат, и ма бІтат, и таківо. Па 
йа такˆ стҐйа и не мҐга да са двЈна и фс’о. Чи иднҐ вр�ме ми срІти 
главˆта: “ПҐчкай! Йас ке мЈна напрдде и утsіде ке ги вЈда куЈ са 
тЈйа? Бу такˆ, такˆва судбˆта ми са склˆди. И йа знˆчит, минˆх 
наsіде, … Н’�ъ. Не мҐга да пҐзнайа. ТЈйа убл�кани сас бдли рЈзи, са 
мЈйат. Са вріштам па на мҐсто. Са вірнах, стҐйа. Са мий…, са 
истрЈва, си над’ˆва гимнаст’Ґрката. Йас пак врівъ наsіде, напрдде 
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врівъ; застˆнах; тЈйа са дигнˆйа… Гˆчи сфҐйу. Йа, нˆчит, кту 
пугл�днах: тˆте мой! Йас – вЈйе н�ма да пов�рувате, кҐлко мир 
са сбрˆ – с тва чувˆло и сас тˆа карзЈна, като му са фърлЈх на 
шЈйата, с тва сЈчкото и йас затавҐ крискˆх истирЈчиски, пҐсле 
такҐва гҐре, пҐсле нˆшта жизн т�шката… Так не мож�йа трЈма 
да ма откІбнат, б чувˆло да ми зЈмнат и карзЈната да ми сфˆлат. 
Ма откІбнайа и как рас вай�нна машЈна кˆра, егˆ пҐвна, ка едЈн 
мушчЈна ми дˆде йе таківа йе гул�ма йˆбълка и дІма: “УҐспокой са, 
уҐспокой са!” Ма зе такˆ и ма притЈ:сна и йас тогіфка са утЈших, 
утЈших. Ба егˆ такˆ йа тˆте ср�шнах ут Гермˆнийа. Ба т�йе б�йа 
вм�сте с мҐйа кум ф Гермˆнийа.

В комуната

– Ф камІната куЈ утЈдаа Јскате да знˆйете? Йас ке ви 
обˆдам куЈ. А, мҐйа тˆтко б’�ше кузн�ц. И го мабилизовˆйа. Там 
да рабҐти. А па мˆма, т’а при брˆт си жув�еше и йас при мˆма. 
Па мˆма дІмаше: “Йас н�ма да си Ґстава мумЈчето ф с�ло!” НЈйа 
утЈдахме ф камІната.

/Въпрос/
– Тва то там такҐва хаз’ˆйство имˆ. А па камІната гу за�ма. 

Те раздˆдоа на Ґрата садІ, сад разд�лийа., Јмайа Ґрата учˆстки с 
сˆдове, зим’ˆ Јмайа,… С�тне уж� загрˆбайа сЈчкуто; са збрˆйа да 
жувдйе, да дЈша.

– ДІже т�шко съгˆ, дІже т�шко.
– И ф камІната бЈше трІдно, н�ма да рикˆ добрҐ, ама ни б’�ше 

йа такҐва йе!
– За парч� lеп, млат чул�к – трЈцат лет, дˆр’ат за парч� lеп, 

на съгішното йе.
– Да, да, да! ДІже т�шко сіга, дІже т�шко съгі са прˆи. Пр’ˆмо 

тЈйа у нас, низнˆм, станˆйа пам�шчики. Вот, па мҐему, тий Јскат 
да уничтҐжат тай пакал�ние. Тай пакал�нийе вий знˆйте, трЈцат 
седмҐй, сҐрак седмҐй гот, не мҐй, тва пакал�ние утЈде ф пенсиҐнный 
вҐзраст…

Така се оказах ф Тернофка

По тˆте сам Стˆмо, Ала ДмЈтревна, тˆте ДмЈтар го дІмайа. 
А па по мˆйка, мˆма а пол’акЈн’а – ЦикҐрскайа.
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Тˆте остˆна сирˆк четернˆйс гҐд’ени. Тийа б’ˆа п’ет д’ˆца, са 
разбрЈдаа по сЈчкийо сф’ат, к�то кˆзват да са прохрˆнат; т�шки 
гҐдене, глˆдове. И тˆте се окˆза ф с�ло тва ВранцҐвка му кˆзват на 
тва с�ло, глІуухо, забЈйно с�ло, мінинко. 

Мˆма там бдше испрˆтена, ну, на мˆма рҐдата бдше, к�то 
кˆзват, раскулˆчени. Само б�йа инЈ баγˆти! Там имˆа идЈн кон и 
инˆ крˆва и плІγ и са считˆйа уж� баγˆти. И ги, ги испрˆтили в иднҐ 
боγˆто с�ло, пҐл’ско – Кисил’Ґфка, па тва ВаранцҐфка. 

Па тˆте като тръсЈ зˆработка, да са зарҐби да са прехрˆни. 
И такˆ са познакҐми сас мҐйта мˆйка фаф тва с�ло и тЈйа са 
ож�нийа. Мˆма мҐйа γрˆмотна бдше, кончЈ инститІт на педагҐк. 
Ама рабҐтеше ф с�ло, тІгаф н�маше нЈкой γрˆмотен чул’ˆк. Т’а бдше 
и бухˆл’тер и претседˆтел’ ф то калхҐс и сЈчко. СЈчката рˆбота 
калхҐзната а вҐдеше. Па тˆте пчелавҐт – пчелЈ. … Са изІчи на 
пчелавҐт. Ну и такˆ са познакҐмийа и са ож�нийа. Тˆте войувˆ. Тва 
той уж� б�ше уж�нен. Білгарете не ги зЈмайа на фрҐнто. А па тˆте 
бдше фаф оновˆ с�ло са запЈсайа, бу рІски и отЈде на фрҐнто да 
войІва и сЈчката войнˆ до БерлЈн. Са вірна, като сфірши войнˆта, 
той са вірна фаф ВаранцҐфка при мˆма. Йас бдх уж� рҐдена сҐрок 
тр�та гудЈна. И жувдйа тЈйа ду… педес� и тр�та гудЈна ф тва 
с�ло. А тˆте с� таскІваше по рҐдината си. Не можˆ да си забрˆви 
сфҐйто си с�ло и дІма на мˆма, чи кˆраме ф ТернҐфка и фс’о. Ну 
къд� женˆта ке са ддне! Иска или нешт�, бросˆва сЈчкото и кˆрат 
насˆм. Той тˆте са устрҐй да работЈ шаф’Ґр, на колˆ, па мˆма 
бухˆлтер отЈде да рабҐте. И жув�йме по кфартЈре д�сет гҐдене, 
по чІжде кфартЈре. Немˆ за какҐ да са стрҐим. Па с�тне уж� 
пострҐиме голдма кішта. И такˆ уж� … ф ТернҐфка, тˆте кат са 
вірна ф Тернофка претседˆдетел’у на нˆшиа с�лсъв�т не разрешЈ 
тате да са вірне ф сфҐйта си кішта. ДІма: “ВЈйа д�сет гҐдене 
ва немˆ, налҐк не плаштˆйте на гасудˆрсвото, сЈчко переид� на 
гасудˆрсвото. Тˆм Јмаше гул’ˆми, гул’ˆми амбˆри, д�то рˆнше скот 
дръжˆйа, сдно… Или тˆте искˆ да зем� кˆман за кішта да си … и 
дˆже кˆман не му дˆдайа. Тва да бдше ндкой друк, …, да бдше ндкой 
чафІтин кеш да са добЈй. “Ти ж войувˆ, дойд� рˆнен, кантІженый, 
с аткрЈтый т’уберкул’Ґс!” И той не мІ дˆде нЈшто. И с�тне тˆте 
самЈ купˆ кˆман. На нҐво м’ˆсто, дˆже не на та Ілица, на нҐво м’ˆсто 
са строЈм’е. Па там дˆже иднҐ кˆманче ни му дˆдайа. Хот’ˆ тва а 
т’ˆйно, ну кˆзват: “НалҐк не плаштˆйте.” ВЈдите ко бдше врдмето! 
Кан�чно, йас дІмам да б�ше тˆте по-такіф да са добЈваше… Той 
бдше млҐго скрҐмен. Дˆже га прˆзник – Ден паб�дый, Дев’ˆтава мˆйа, 
йа дІмам: “Тˆте, ну нˆдени си медˆлите Јди ф ц�нтро, к�то сЈчките 
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у нас тІка при пˆметнико.” “А, за кко? – дІма – Тугіф таківо бдше 
вр�мето! СЈчките войІвайа, какҐ йас ке се преставл’ˆвам!” НЈкуй 
път не Ґдеше да са добивˆва ндкви л’γҐти да Јма. Ну сˆмо с�тне уж� са 
дубЈ л’γҐти да плˆшта за гасҐ по мˆлко и за сф�то. А па такˆ да Ґде 
за пайкЈ, у нас дˆвайа на ветерˆне пайкЈ. Нд, той не Ґдеше. Сестрˆ 
ми отЈде и са дубЈ. Па той нЈкуй път нЈшто. … Дˆвайа тІка у нас 
дефицЈтни тавˆри Јмаше – сˆхар, колбˆс и таківъ Ґште н�маше 
ф магазЈна изабЈлийа. Гр�чка б�ше дефицЈт, урЈс и тҐ го н�маше 
сфабҐдно ф онд гҐдене. А па на ветерˆнете им дˆвайа. И пҐ-по-мˆлка 
ценˆ, не като ф магазЈно. ДІма: “ВЈйа ви тр�ва, врівете, йас н�ма 
да Ґда!”

А такˆ са окˆзах ф ТернҐфка. И с�тне като дойд�х, отЈдах 
ф шкҐлата. Òугˆва сЈчките, сЈчките б�йа білгаре. Тва сегˆ 
уж� ортІват децˆта по рІски. См�шени брˆки и … А па тугіф, 
йас пҐмна, дуйд�х, уж� са пҐчва уч�бнийа гот и йас, знˆйш кто нҐва 
ученЈчка, стҐйа тка йе от стърнЈ. Д�вачките са збрˆйа такˆ 
йе фаф купЈчка, ма гл’�дат и ортІват и те сЈчките гл’�дат на 
м�не и ортІват по білгарски, па йас нЈшта, не мҐга да рˆзбера. 
Па разбЈрам, бу за м�не ортІват. И дˆже не знам как�, до кан�ц 
уч�бнийа гот, йас уж� сЈчко ортувˆх сас тдх на иднҐ. Дˆже незнˆм 
как� брішко сам го наІчила тойˆ йазЈк не са отличˆх от нЈкой. 
Ама фкішти у нас ортІвайа по рІски, заштҐто мˆма не знˆйеше 
білгарски. Ама с�тне мˆма тҐже разбЈраше, не ортІваше. Т’а Ґште 
до сегˆ а жЈва, вҐсемдесет три гҐдене, жЈва здрˆва, нармˆл’на, сЈчко 
разбЈра по білгарски и Ґште пҐвече знай за білгари ндкои т�йни 
прЈкаски и пдсни, ма не ортІва. Мой, ми ке си чІпи йезЈко, н� и 
такˆ к�то.

Па йас уж� та пупˆднах ф білгарска сим’ˆ и ортІвам пу 
білгарски. (Свекървата) Ни знˆйеше рІски. ÎртІваше по рІски, ма 
дІже плҐхо, смдшно дˆже. Кат а слІшам, т’а н�што като гу реч�, 
са смдйа. Ма Ґдеше на пазˆра знˆйеше да са търгІва, знˆйеше сˆми 
тЈйа выраж�нийа, д�то там на пазˆро: “КҐлко стрІва?”, да отв�ти. 
А такˆ се по білгарски ортІвайа. 

/Въпрос/
Ми от башчˆта, кҐто збир� там, лˆна, з�ле, пип�р, курмЈт. 

Пип’�р мˆлко сˆдейа. Н�маше с какҐ да го вҐзиш. То ж тр�ба… Ами 
там какҐто ф чувˆлото на гръбҐ ки го занес�.

Йас шЈйех. Са наІчих да шЈйа. Са см’ˆх аднҐш: Мˆма ми дІма: 
“СҐший ми плˆт’а!” И дˆвам журнал� мҐдне. Дум: “И`зберете фасҐна! 
Д�то там за ж�не, ни й� за млˆде.” Листˆ, листˆ, глидˆ, дІма: “А, 
м тІка сЈчките ж�не сас чˆнтички. Н�ма ни иднˆ бˆба сас чувˆло! 
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Такіф фасҐна. – дІма – Øий ми, знˆйш къф фасҐна? Да Јма дηлбҐки 
две źҐби и ракˆф за лˆкото. Тва сЈчкийо фасҐн! И фс’о!” 

А па н�кой път кˆра у дҐчката си на гҐсте. ДҐчката й, дъштер’ˆ 
й ф градҐ жувдише. И зЈма чувˆлото да изб’ер� там густЈ:нце н’ˆкви. 
Дум: “Мˆмо, ми зимдте си чˆнтичка! Ко ВЈйа там ега вравЈте с 
тва чувˆло! ВЈйд же нҐсите мˆлко!” “А… йас чˆнтата ке а зˆбрава 
ф афтобІса, па чувˆлото нЈкой път н�ма да го зˆбрава.” ØтҐто 
тҐлко са сфЈкнала с тҐ чувˆло. “Нг, йас чˆнта кг зˆбрава.” 

Моята съпруга 

– Йа са главЈ; мҐйа друк ми р�ка: “Ти не си мислЈ, бо зЈмаш 
дрІга женˆ, ну смЈсъл друк рот. Т’а тҐже а білгарка. Ну, татˆрка, 
ма бі:лгарка.” Йас дІмам: “ЙІра ÅфЈмович, ми Ґти білгарка?” Той 
ми дун�се на дрІгио ден анциклоп’�диа. Ф анциклоп’�диата бдше 
напЈ:сано: “Балγˆри са игрˆли значЈтел’на рол при формировˆние 
нарҐдности татˆр и чувˆши.” Такˆ бдше напЈсано. 

Па с�тне са минˆ мнҐго врдме – гҐдин три или ч�:тир. И аднҐж 
колЈме прас’�то. Татˆрите, те прˆсе ни иді:т, ну ч�сто тъй са 
увликˆват идіт м�со и кулЈа прас’�то. И т’Ґшта требˆ брішко да 
дунис� брˆдвата. Ама те ж пу рІски си ортІват. И ф тˆа пˆника 
той прай такˆ (жестикулира) на т’Ґшта по татˆрски: “ДІнес 
брˆ:двата!” Па т’Ґшта недочІ:ва. Той по татˆрски крдска: “ДІнес 
брˆдвата!”. Па йас са ариентЈрувам и Ј дІмам, по рІски дІмам: “Øто 
вы стаЈте! ПринесЈте тапҐр!” И те такˆ станˆле и ма гл’�дат. 
ВЈкат, ба вдрІк начнˆ да разбЈрам по татˆрски. … стовЈме и дІма: 
“А ты штҐ, знˆйеш што такҐе брˆдва?” Йас дІмам: “И у нас брˆдва 
и у вас брˆдва.” Вот и са разортІвайме и Ґчен схҐдни славˆ Јма като 
“чувˆ:лу”, “чавІ:н”, “ч�:рга”. Åгˆ ткЈе славˆ. Так шчо такˆе истҐриа 
бдше. Так што действЈтел’но друк бдше прав, бу йас Јстина за женˆ 
си зех білгарка. Настойˆшча білгарка.

Среща с българин от България

– Йас кˆк-си са ср�шна сас бі:лгарин, сас білгарин ут 
Никалˆйеф, как рас на Учдкува. Па той ут вˆшийо флот, бЈше 
на сфич�куф (?) и стуйˆ. И той, и той спЈсок, имˆ кнЈшчица ут 
дҐма. Като кЈш да дІжда насˆм му дˆдайа спЈсак, вˆште білгаре, 
тˆмошне, кви білгаре Јма фаф РусЈйа. И той по тЈйа адресˆ: ги 
тріси. И как рас, по дарҐгу от Никалˆйеф на УчакҐф като Ґдиш 
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дˆ, тˆм Јма селҐ Багдˆнофка, білгарско с�ло тҐже, нˆше білгаре 
уж� там перес�лили. И той, ф тва с�ло, егˆ до Дървˆрофка, да, найд� 
сфҐи си білгари и си купЈл ф Учˆкаф мотоцЈкъл и с тҐ мотоцЈкъл 
той … и Ґди да ги тріси.

Баба Пена

МҐйа бˆба, б�ше, нЈзината сестрˆ ф Бълγˆрийа жив�. Н�зината 
рҐдна. Åгˆ д�то йас жув�йа, тІка йе, тва на та, на мҐйта бˆба 
сестрˆ тІка, ф тˆа кішта жувдла. Ама т’а кан�чно сто піте са, 
а перестрҐйена. Тва ж б�ше до ревал’Іциата, Ґште ф четирнˆцата 
гудЈна, тЈйа уже б�йа ф Балγˆрийа; сестрˆта на бˆба. И… н�зини, 
кат са начнˆ войнˆта, н�зини три сЈна, б�йа взрҐсли, кҐлко тва 
гҐдене? Уж� бдйа взрҐсли и уж� б�йа на фрҐнто са войувˆйа. И като 
– низнˆм ф куйˆ тЈйа устанˆйа – кат са войувˆйа от четЈрнацата 
лЈ, от семнˆцата ли годЈна, йас незнˆм как�, ама остˆнайа тІка 
ф пл’ен. Не мож�йа да мЈнат фаф Булγˆрийа кат са закҐнчи 
войнˆта. Îстˆнайа у нас тІка ф пл’ен и тЈйа жувдйа, трЈма сЈнове 
на сестрˆта, у мҐйта бˆба, у л’�л’а си. Вот. И мҐйа тˆтко бдше 
тҐже, тҐже такіф взрҐслы, тҐже б�ше на войнˆта. И тЈйа, и чЈчо 
мой, и тЈйа сЈчките; мˆйка като утЈшла на тринˆцат челов�к 
взрҐслы – кай – сЈчките като арІли (?). Стˆнат Ітрина, н�ма д�ка 
да са пувірнеш. И тЈйа тІка жувдйа Ґчен дліго, бу не бивˆ да мЈнат 
Бълγˆрийа. Са изглˆвийа – кай – тІка и жив’ˆйа. Па с�тне, като 
зай�мнайа, РасЈйа като уж� като переид� натˆтка, кугˆ то б�ше 
тва? Ну, с�тне си отЈдайа къде дҐма. Ама Ґдийа. Бˆба мҐйта, т’а на 
Г’Ґрг’оф ден, т’а дІждаше сестрˆ Ј насˆм, сас сем’ˆ:та си, сас такҐво. 
А па на какіфсто лЈчен прˆзник ф Бъл’γˆрийа, тЈйа (ходеха). Па у 
нас Г’орг’Ґф ден а гадавҐй прˆзник лдтний. ТЈйа сегдˆ на то прˆзник 
дІждаа. ТІка, ега, д�то сел’съв�ту, б�ше мегдˆн му дІмайа. Тˆм на 
прˆзник гул’ˆм и борцЈ изл’евˆли и са борЈ:ли и сЈчко. И мҐйта бˆба 
тҐже на кіфто лЈчний прˆзник, тҐже удЈли ф Бълγˆрийа у сестрˆ 
си на гҐсте. Та т’а идніш ми казувˆ, дІма: “Мˆн’а, йас като паб�ка 
(?) – или тІка или ф Балγˆрийа, не пҐвна д�ка, като изл’ˆват да са 
бҐрат и излдга рҐтсвеник какіфсто н�зен, незнˆм какіф, па Ґн’а 
борЈчка и го натбҐри. – Па йас ма зайˆде, па такˆ – кай – ма зайˆде! 
Ма как� тва такˆ от нˆшийа рот да го натбҐрат! – Йас дІмам 
на мажҐ си: “Йас ки Јзлигам да са бҐрам.” Па т’а мҐйта бˆба б’�ше 
здарҐва женˆ, пілна и ну:, нˆвита на рˆбота не б’�ше. Той мажҐ Ј 
сЈлно а жглувˆл. И мˆма с� казІваше: “Тва т’а да пригр’ˆйе слінцето 
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уж�: “П�но, вріви фаф кішти!” Т’а си флд:ва, си затˆра ź�мувете и 
си лижЈ та:м. То фаф сандіко Ј сегдˆ – кай – Јмаше да си спий� 
настҐйка. ГустЈ:нце там си Јмаше.” Вабшч� за с�бе си т’а Ґчен 
гл’едˆла. И д’ˆдото ˆ желувˆл. Н�кага грамЈ, егˆ враш�м, какіфсто 
лЈвневий діш: “Тˆте, ке Јдем да собІдим мˆма, бу н�ма да усп�йем да 
збер�м куп’�но.” (Куп’�н, у вас тҐже му дІмат куп’�н?)

– Ки са спрˆвим и биз мˆйк’и ти. Т’а главˆта ˆ булЈ.
Виш какwЈ имˆ міже тҐже. И рˆнше. Вот. Па тай – кай – 

дІма: “Йас – кай – дІмам: “Йас, Алекс�й, ке Јзлега! Не мҐй да бЈва 
нˆшийо рот да го затіпкат.” СЈчките – кай – пл�скат ріце: 
“Ж�ншчина ке излдй да са бҐри!” Изл’ˆвам, ну, са опˆсфам сас тҐ 
пҐйас и начинˆваме – кай – са вҐдим, вҐдим, вҐдим. Ну йас си дІмам: 
“Йа с� йднҐ ке та п�резиграм!” Кат му запт�дах крак и той “рас” и 
паднˆ. И йа, йас – кай – го натбҐрих. Той нав�рно не се надˆ. ДІма: “КҐ 
тай женˆ ке ма надбҐре!” 

За бˆба мҐйта да ви раскˆзувам. Т’а л’убЈ… И той н�зи л’у-
бЈ. Ами тҐй сЈл’но задерлЈф бил. Д�то не са бЈйат и той п�рви. 
Баγˆт бил кан�чно, ама сЈлно… А па тˆткото на бˆба мҐйта думˆл: 
“Н�ма нЈкой път да та дам на н�го. ПатамІ што той забЈйака. 
Д�то не се бЈйат и той там.” “Па йас – кай – такˆ пlˆчам, такˆ 
пlˆчам! Той дҐйде – кай – стоЈм, той ут унˆ стърнˆ дувˆро, йас ут 
тˆа. Пlˆче и той и йас пlˆча.” Ну фс’о равнҐ не ˆ дˆде. Тай са углˆви 
за мҐйто дддо. Той а желувˆ, ма т’а с� ино не гҐ л’убЈ. Жув’ˆ кҐлко, 
пгт д’ˆца имˆ и дІма: … 

Па тҐй л’убҐвник н�зинийо, са углˆви за иднˆ женˆ и женˆта 
му умр�. ФтҐрата женˆ са углˆви, незнˆм, тҐже нав�рно умр�, рас 
такҐва. 

И тва т’а, мҐйта бˆба, жув’ˆ до с�мдес’ат два гҐда сас дддо. 
Дддото, умр� трҐшенко,… Нав�рно до с�мдесдт, бу т’а като умр� 
дддото; ма ни й�! Т’а сҐрок дн�й дˆде, срˆзу дойдҐ у л’�л’а. До с�мдес’ат 
два гҐда тЈйа жув’ˆйа.

ТҐа сˆмийа женЈх, той тҐже самЈчак остˆнал. Ма тҐй 
трЈцат килҐметраф утІка, на ФІтар там, д’ˆдо КостадЈн. Му са 
санувˆло сън. “Ми са санІва – кай – сън, бу Алекс�й П’етрҐвич дръжд 
йе такіф й� самІн лдп и пулвЈната – кай – гу з�, па пулувЈната 
устˆви. Па ас – кай – са субІдих и дІмам: “Ндшто ф с�ло са случЈ. 
Нав�рно умр� Алекс�й ПетрҐвич! Ако умрд, кЈда да а з�ма П’�на.” .”

Представл’ˆвате л’убҐф таківа! Да! ДойдҐ, узнˆ тҐчно и 
дойдҐ и а з� и д’�с’ат лет Ґште жув’ˆа двˆмата. ПҐвиче! И ош са 
винчувˆйа! Ништ’ˆйа незакҐнно да жувдйат, ами ф ч�ркувата, си 
земˆйа кумов’ˆ и са винчдйа и д�сет лет живдйа. С�мдесет два гҐда 
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да са збер�ш сас п�рвийа си л’убҐвник! Па знˆйш, тва рдтко! Тогˆва 
сЈчкото с�ло гръм’ˆ. Думˆ: “БҐже, бˆба П’�на са оглˆви с�мдесе’ат 
два гҐда!” СЈчки, удивл’�ние бдше на сЈчкуто с�ло. Па л’�л’а пlˆче, 
дҐчката: “ПазҐр, пазҐр, мˆма, пазҐр! С�мдесет два гҐда утЈде да 
тріси либҐвник!” Плˆче. Па тд с�тне си живд:йа, си купЈйа крˆва 
двˆмата Ґште и той Ґште Ґдеше ахрˆник рабҐтеше, винагрˆдо 
охран�ваше и вЈно си прˆвийа и с�тне галадҐфката са начнˆ, нˆште 
като фл�гайа, сҐрок, читЈриста гудЈна трІдно и сҐрок п’ˆтата 
и л’�л’а Ґдийа сас тˆчките сас децˆта, тЈ Јма мІлета, и бˆбата 
сЈрене процˆдила и смитˆнка и мl�ко и ги нагрІзат и си дҐйдат, си 
рˆнЈйа децˆта Ґште.

Търсене на съкровище

– Åгˆ у нас, д’ˆдо мҐйа, мˆмина тˆтко, мҐйа д’ˆдо той ми 
раскˆзваше, або тІка егˆ у нас Јма бˆлка и лЈнийа. И за лЈнийата 
там Јма кустˆрники. И вҐт тІрките са з�ли заровˆли там врҐде то 
зҐлото (като б’�йг у нас тІрките). И нˆчит,… Па нˆште бҐлгари с 
рІските бҐлгари – д’ˆдо ги дІмаше, д’ˆто Танˆс, д’ˆдо Пˆвлик – нˆчит 
и какwҐ-што, бˆчо Танˆс стˆричък, стˆ:р сЈlно бил, сас дліга 
брˆда, ну съфс�м стар, Ґште на д’ˆдовото врдме како билЈ млˆди, 
той бил стар. И рекіл: “Велкˆрката (?) и турбЈчката и врійте, ке 
ви пҐкажа, д�ка ке са йе зҐлато. Там … тий кустˆрники нат баЈро 
билҐ. Ну, тЈйе знˆчит, рҐват д’ен, той се пу кˆртата им пукˆзува 
– тва ткˆйа лиг�нда мҐйа д’ˆдо ми расказвˆ – рҐват два, вот. И 
с�дат да аб�дат. Той чул’ˆка, стˆричкио д’�душка, той връвЈ ут 
Јзворо си мий ръцдте, изл’ˆва си разгрішта турбЈчката и с’ˆда да 
ид’�. И фаф баклˆшката вЈнце. И… уж�, кҐпат уж� цˆла нид�л’ˆ… 
ТЈйе уж� коджˆ Ґдат и тЈйе же вот, вот, вот, по плˆно требˆше 
да го нˆйдат тва зҐлато. Той нˆчит, сЈlно са умҐрил. Т�е с�днале 
да аб�дат, а па д�душката са спІснал на баЈро на Јзворо да си умЈй 
ръцдте. А па т�е, бˆчо, то Танˆс и Ґште тҐа ГрЈша, ну, к�сто д’ˆдо 
го назовˆваше, з�ли му испЈли баклˆшката с тва вЈнце и му налдле 
вудˆ. Той си умЈл ръцдте – дІже са разгрішта тˆа слІчка – сдда да 
ид� и си извˆдел тˆа баклˆшечка и да си налде да испЈе – па то вудˆ. 
А па той знˆчит, като виддл, бо водˆ, си закрІтил, изл’ˆл тˆа вудˆ, 
си закрІтил баклˆшечката, си завЈл турбЈчкътъ и рекіл: “Съгˆ 
тръсдте!” И са майнˆл.

ТЈйе убірнали брегҐ и не мож�йа да го нˆйдат. Па д�душката 
рекіл: “ВЈйе не све дустҐйни!” И фс’о.



~ 26� ~

Приложения

II. ОБИЧАИ И ВЯРВАНИЯ 

Сватбени обичаи

Кък’� б’�ше свˆдбата по старЈнному. Напрдде егˆ дІждат 
глав�шнице, че с�тне, знˆчит като испЈйат магарЈчу, че с�тне уж� 
са дагавˆриват за глав�шо.

Са срдшач, са познакҐмиш там сас пˆрин, са посречˆваш. Ти 
му са нравˆваш, ти предлагˆва да са оглˆват, да са сберˆт вм�сте. 
Ну, па с�тне той нˆчит, наприм�р, дойдҐа мҐйа мъш и дІма: “Åгˆ 
ке дҐйдем уж� да са глˆвим, ке дҐйдем уже глав�шници.” Па мˆма му 
дІма: “ВЈйе трдба да испрˆтите рудЈ:телите. Аби, кък’� самЈ ке 
са глˆвите? РадЈтелите са глˆват – вˆште и нЈйа. Вот.” Па той 
утшіл и рекіл: “ЗбЈрайте са мˆмо и тˆте, ке връвЈм глав�шнеце.”

– Абе, ØІра, н’е й� такˆ. Тр�ба рҐтствениките, йас да прˆта 
глав�шнеце. 

Па т�йа испрˆтийа: з�йа там двІйуроден брат, там, драгЈнко, 
чЈчо, стрЈна, л�л’а, па те млҐ:го са збрˆйа, челов�к двенˆцат нав�рно 
б�йа и дойдҐйа глав�шнеце. Па мˆма не дˆде; ги вірна. ТЈйа налегˆйа 
и на кол�нца седˆйа и т’Ґт’а ДІс’а и бˆбу и м’ˆму, та като р�каа: “У 
нас Јма два стˆрши сЈна и бес тдх н�ма нЈкво глав�не.” И ги вірна. 
Си з�йа магарЈчо и си отЈдайа. 

“Н�ма да дҐйдат! Па н�ма и не нˆда!” … Такˆ бдше. С�тне 
дойдҐйа… испрˆтийа т�йа глав�шнецки, истпрˆтейа, те сˆмите 
Ґра дойдҐйа… И те не сˆ убЈдийа… ДойдҐйа са напЈйа... ама с�тне си 
дойдҐйа глав�шники, испЈйа магрЈчу. Сдтне прис мдсец б’�ше глав’�:
шо.

Па глав’�шо б’�ше такˆ: У нас, б�йа нˆште малад’Ґш, ф 
мҐйта… Ут н�говата – н�говата малад’Ґш. Н�говете другˆре дҐма, 
па мҐйте другˆре у м’�не дҐма. И за глав’�шо нˆчит йас гутфЈ сЈ:лно, 
ке? … кріпа вишивˆх самˆ. Упл�тах прҐшува, крІжава, кріпа, че 
прҐшува, че вґшита прҐшува, че крІжава. И тˆа кріпа а кЈчийме 
сас мунЈзда, бЈсер, рˆ:зен, рˆ:зен бЈсер. Такˆ красЈ:во а нар�деш и 
тва на глав’�шо дІжда женЈхо сас байˆно и зЈма кріпата. Той тр�ба 
да дад� хот калцҐ,… Не ми дˆдойа прістен, ами бес прістен. Йас му 
дˆдах кріпата, на машЈната, а дигнˆйа на машЈната сас байˆно 
и йа зан�сайа у н�го. Тва уж� са считˆйе, уж� нЈйа сне углˆвени. А 
па тЈйа с�тне ми дон�сайа lдшници; да раздˆвам кату главинЈца, 
кҐйто ми рич�: “Дай lдшнице! НалЈ си главинЈца?” Åга такЈвичка 
ман’Ісенки лдшнички. И Јмаше ега тдйа ега ар�шки, …ега врет, 
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манЈсинки такЈвички, л�сни. И канф�ти др�бнички и лдшнички 
сас нап’Ґрстуку ги прˆвийми. И тва га дІждат млҐго Ґра. ТЈйа са 
пичіт. Са пичіт от сдҐбно тдсто. То пр’ˆмош са расЈпува. ТІраш 
там брˆшно маргарЈн и смитˆнка, сҐдичка, кҐто то да … йˆйца, 
кҐто да йе пушЈсто. И като да а глав’�шо сЈииlно млҐго сус�де са 
сбЈрат. МлҐго, млҐго. И сЈчките сид�т, чˆкат лдшнице. И товˆ с 
такіф йе вірзел забрˆдена, бех убл�къна със … плˆт’е шерстенˆ и 
сас б’ал шдл с дліги р�ски. Йас Ґште Јмам шдл такіф. И такˆ йе 
забрˆдена пот брадˆта, йе такˆ йе едЈнийа край зафірлен и ти 
раздˆваш на сЈ:чките фаф Ілицата лдшнице. И с�тне, тва подър 
глав’�шо, с�тне там тЈйа сфирЈйа, игрˆйа, че т�йните другˆре 
дойдҐйа у нас. И до утринˆта сфирЈйа. Тва на глав’�шо б’�ше.

Па с�тне уж� да са дагавˆриват за сфˆдбата. ДІждат мˆйка му, 
тˆтко му и бабаліко и бабалічката. Те дойдҐйа да са дагавˆриват, 
пак сфекірвата ми дон�се шдл гол’ˆм, такіф, къкі то б�жоф и ми 
дон�се візел лдшници. И, по мҐему, гҐтфену. Да, гҐтфену: кокҐшка 
сас урЈс и бˆница. Тва сфекірвата ми дойдҐа да са уртІват, за 
сфˆтбата сас гҐтфено – кокҐшка тІшена сас слЈви и плоф сас 
м�со и бˆница. Тва, тЈйа дойдҐйа сас гҐтфено да дагавˆриват сас 
мҐйте радЈтели когˆ ке йе сфˆд-бата. А па йа знˆчит, тр�ва да дам 
на сф�каро кріпа, вґшита кріпа, ну катҐ стˆрши, катҐ сф�кар 
стар, йас му вразІвам на ракˆта кріпа. И с�тне си връвˆт, си 
догаварЈйа за свˆдбата, когˆ ке йе свˆдбата. Тва егˆ у нас тІкафка 
бЈше фъф сібута сфˆдба, днес, н’�маше ф нид�л’а, ф нид�л’а бЈше, 
н’е, ф ниддл’а бЈше сфˆдбата, в пунддлник уж� кукҐшките. Връвˆт 
фъф Злˆтуфка – у нас н’�маше тук ч�ркува, йас не са винчувˆх. И 
фъф сібута сфˆдбата, ф пунддлнико кукҐшките, фъртІхо гуріт на 
сфикірвата, кҐто бІлката да над’�не фъртІх. Ми наддват фъртІх, 
кҐто йас уж� да шітам, па сфекірвата да не шіта. Фал’Іват ут 
н�йзе фъртІхо и гу гуріт на прічка, висҐко гу дЈгат, кр�скат. Кък’� 
т’Ґт’а ДҐн’а? Ну, сфикірвата ки удихˆва, па бІлката ке занимˆва 
н�йзиното м’�сто, да шіта. Ну егˆ такˆ.

А па утринˆта у пунддлник рˆ:но, рˆ:но рˆ:но, сфекірвата ми 
вріза ві:зел сас лдшници и ма пратЈ на клˆденецо за водˆ. И тва 
на клˆденецо тр�ба да насЈпеш ут т’ˆа лдшници да насЈпеш на сЈ:
чкиа клˆденец. Йе такˆ кІпички да натІраш, кҐйто дҐйде да си 
зем� лдшници ут клˆденецо. Тва такˆ у нас абЈчаите такˆ б’�ше. 
И йас утЈдо на клˆденецо, Вˆл’а, по мҐему, ма удЈ на клˆденецо. 
Баштˆ ми не знайˆ клˆденецо какҐ йе. И на сЈчкиа клˆденец такˆ 
натІра кІпички натІра… Ф Ґбшчем тЈйе лдшниците, ддто б�йа 
фъф візело, ги натІра сЈчки та такҐвата и си отЈдах дҐма.
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С�тне уж� през м’�сец, да, на Ґдвратки; мˆма, мҐйте радЈтели, 
мˆма, тˆте, н�знам … вІйчо и вІйна, чЈчо и стрЈна дойдҐйа у 
сф�каро, там д�то йас сам, дойдҐйа на Ґдвратки. Тва у нас такˆ 
б’�ше абЈчаите напр�ш. 

/Въпрос/
Да, кумҐ и кумˆта, тва егˆ, тЈйа егˆ знˆчит, ги канІваме ду 

сфˆтбата. ЖенЈхо и нев�:стата зЈмат магрЈчо и връвіт канІват 
кумˆ и кумˆта. Двˆмата Ґдим. Двˆмата Ґдим и ги канІваме, 
кҐто той да ни кумІва, и на сфˆдбата той ни кумІва. Кумˆта ма 
прибІлва, егˆ като ма извЈждат ут дҐма, като уж� ма дЈгне,… КумҐ 
сидЈ, вˆ:жен такҐф, за сталҐм, гу прҐ:сат да стˆне, бу уж� тревˆло 
бІлката да вҐдат. Па той сидЈ, са упЈра, дІма: “Îште трҐшечка, 
Ґште трҐшечка!” на устІпки на бІlката, дод� ут дҐма ке а изведˆт. 
А па нЈйд стуЈм двˆмата рддом и кумˆта знˆчит, егˆ ˆла, т’а 
не йе кумˆ… И йас пlˆча… ’Ну какЈ! Ут дҐма ма извЈждат! Па т’а 
пlˆче и сас фатˆта тр�ба да ма прибІли такˆ и ма пупрˆ:ви, и 
фатˆта такˆ егˆ ми а тІри, такˆ йе зем� и ми а м’�тне тІка йе, и 
ма прибІлва. Тва те уж� пасл�дно. И п’ˆйат: “Л’�л’о, кІме, скрЈй ма, 
/ не ма дˆвай!” И тва тЈйа уж�, ну рҐтственики там, кҐйта чІжди, 
кЈте рҐтсвеники фл’ˆгайа фаф кішти, га т�а имˆа гатҐвност да 
ма изв�ждат. Па т�йа п’ˆйат:

Л’�л’о, кІме,
скрЈй ма, Л’�л’о,
не ма дˆвай!
Л’�л’о, кІмо, ……
хІбаво ма пребІл’ай,
да ма в�тар не нав�йе,
да ма слінце не угрдйе,
йˆсно слінце да /не/ ма угр�й!

Т�йа п’ˆйат, а па кумˆта се ма прибІлва. 
/Въпрос/
– Фатˆ. Тва фатˆ. Фатˆ длі:га, у мен б’�ше, дліга; пр’ˆмо са 

… на т’ул’, таківа вґбите б’�ше, самˆ пу с�бе си сас кЈтки пу крˆйа, 
та чˆк ду гҐре. Кък�? Кък� тˆа т’ул’ са назъвˆваше? Дліга, дліга.

– У нас ф камІната тва гу немˆ.
– У м’�не пу настойˆшчему тва б’�ше. А па т�йа п’ˆйат п’ˆсни, 

а па кумˆта ма прибІлва: да ма скрЈй Лдл’а и да … Такˆ. 
/Въпрос/
– Н’е, н’е, ни йе! ЖинЈхо купІва плˆт’а и купІва фатˆ и 

тІфли… 
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/Въпрос/
Н’е, у нас сад� бдла плˆт’е, бд:ла, бд:ла; бд:ла рубˆшка, б�ли 

тІфли и фатˆ. Тва ке а зем� на прˆка, ко той ке а кІпи, ама 
нев�стата той тр�ва да а ублич�. 

/Въпрос/
На н’�го мˆма тр�ваше да кІпи ндшто – рЈза, ага като на 

извЈждат ут кішти, тва тˆа кІмата ма прибІли, а па мˆма ке 
дунис� или шдл сас дліги р�ски гулдм, или же тва ега, рич�те, рЈза 
на н�го. Нˆй са старˆйа рЈза или за рЈза матрийˆл. Т’а гу врЈзе (?) 
на ракˆта и ма извЈжда той с тва приврізанато на ракˆта, па 
йа за н�го са дріжа или той уж�… А па ма извЈжда м�не ма брат 
ми. Брˆчи ку Јма, сестрЈ:чка, брˆче. Т�йа връзІват за платҐче 
такˆчка йе двˆта, тка за рац�т’е на вразˆт двˆмата и тка за тва 
платҐче, то дръжЈ платҐченц’ето напр’ˆде и вравЈ ни извЈжда уд 
кішти. Се ду машЈната… Рˆнше б�йа брЈчки. И на брЈчките ч�рге, 
накЈчени иднˆ подър дрІга, прҐстене сас крІжева, и кЈчени ч�рги, и 
кІпени черги, и т’ˆа ега с п’ит�лите – зил�ните, иднˆ връз дрІга, 
инˆ връз дрІга ги такҐва.. И пудІшки, на брЈчката тІрат пудІшки 
и прҐстенд… Тва тр�ва абизˆтел’но бІлката на 
две пудІшки. Тва уж� като прЈдано н�йзино и прҐстен’а. 

/Въпрос/
У нас а пудІшка. Ну егˆ д�то спиш на пудІшката. 
/Въпрос/
Глˆвница Ј:ма. Тва като на извидˆт, глˆвницата, ткˆйно, 

абизˆтел’но сˆмоткˆина бЈше и запˆска Ґште. Йас Ґште Јмам 
зˆпаска – жілта. … Ну запˆска – жілта сас ч�рнички, кібики 
ч�рнички, ж�лтички и ч�рнички кІбики ткˆйчка егˆ. И т’а йе 
самоткˆйана тка йе и с пойесҐчек, тва да та упˆшат, ке шіташ уж�. 
И тва знˆчит, фъф глˆвницата клˆвайа, т’Ґт’а ДҐн’а, ретІзите, 
налЈ? На бІлката ретІзите фаф глˆвницата, а зашЈват. И кату 
изл�ет ут двҐру уж� и бабаліко зЈма тˆа глˆвница, йа фірл’а, 
кр�ска: “ГурЈ, кІме! ГурЈ, кІме!” Се кумҐ гурЈ, па той с� трічи сас 
ракЈйата с бутЈлката с� ги тІше, бу тЈа гуріт. “ГурЈ кумҐ! ГурЈ 
кумҐ!” Па пЈйат и той с� ракЈйа им дˆва да глітат да ги тІше. Åга 
такˆ, такˆ б’�ше. 

/Въпрос/
Кˆраме къде женЈхо. С�тне нˆчит, ма дув�здат. – Кˆзвам 

к�то у м’�н’е б’�ше. – Ма дув�здайа т�йа… Като ма извезˆт ут там, 
пріскат лдшници, лдшници, зріно и парЈ и на засЈпуват като на 
испрˆштат – мˆма. А па тІка на срдштат тҐже: фірл’ат ръш, н’е 
йе зЈмница, ми ръш, там канф�тки, лдшници и ръш. И на засЈпуват 
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и на срдштат. НакрЈ:ват суфрˆта… Знˆчит кък’�? … ТрІшка 
рҐтсфеники, нˆште наприм�р, тес коЈто мˆма испрˆти, т�йа сад� 
и останˆйа. А па с�тне нˆчит, женЈхо вріви за мҐмините. ДІждаа 
у мҐйте рҐтсфеники и зЈма сЈчките мҐйте рҐтсфеники. И тЈйа 
гул’ˆйат ду утринˆта. А па мˆма ни дІжда, и тˆте, и вІйчо, и вІйна, 
и чЈчо, и стрЈна, тЈйе н’е дІждат. Ами на дрІгийа ден женЈхо врˆви, 
зЈма т’Ґштата, т’�ст’о и тҐо… вІйчо, и вІйна, чЈчо и стрЈна и ги 
дувЈжда пусл�дний рас… Мˆма зЈма бˆ:ница сас візело, гостЈн-ца 
там, ну гҐтфено, па тий врҐде гачи зˆфтрак ми дунˆсат. И с�тне 
си гулдйат там цал ден ду вечерҐ ли, кҐлко?

А… па утринˆта йа стˆвам знˆчит, на дрІгийа ден и трдба 
да пҐлейа на сф�къро и на бабаліко. На сф�къро му поlдх и му дˆдах 
кріпа да си истрЈй ръцдте, вґшита, и на бабаліко поlдх и той да 
си истрЈй ръцдте му дˆвам кріпа. Вот. А па мˆма (свекървата) ми 
дˆде д�цкий килЈм да Ј уртІвам, да Ј дІмам “мˆмо” и да Ј уртІвам 
да не міlчам. Т’а ми дˆде д�цкий килЈм; б’�ше хІбавичък, а па сас 
врдмето той са испҐрти. Виш тугˆва гу пуст�л’ам, … Той гу Јмам, 
йас мҐга да гу пҐкажа, прˆвда. И т’а ми дˆде то килЈм да 
ортІвам… И тва сЈчкото д�ло.

А па с�тне уж� Uˆлочка като са родЈ, йа сас то килЈм, сас 
свЈд’а (?) прҐстен’а, Іγол, бдл, вґбити, знˆйте като прҐштур такҐ 
вґбито, сас то Іγол и сас то килЈм, пуст�лех прҐстен’а, марселдк, 
и сас то килЈм го клˆваш такˆ ега угҐло, на Ігал, такˆ лиц�то на 
дет�то закрЈваш. А па тва егˆ такˆ, кък’� тва йе листҐ и тІраш 
дит�то такˆ. И ткˆчка егˆ дит�то лижЈ и го закрІтваш. И 
утЈдухме у гҐрадо. Па там же такҐва же нимˆ. Па йа ни си мислЈ, бу 
то ке йе такˆ. Кто гу завЈх тва дит�, вЈйе знˆйете пу “Сов�цката” 
кутІ минˆх, нимˆ такҐф чул’ˆк да ни са загл�дне на то килЈм. То 
как’� йе то такҐво! Вот.

/Въпрос/
– Илˆта? Тва егˆ знˆчит пичіт здІбен лдп, хІбаф да біде, кто 

кравˆй и забІчуват тˆа илˆ, т�йа трЈте прічки ги уп�кайа и ги 
забІчуват тІка. И ги завірзват с т’ˆа кун�чета и начинˆват сас 
пІкали вокрІк такˆ и канф�ти, пІкали там, сдкакви канф�ти, 
карам�лки, ги нанЈзват с иглˆта, каквЈто Јма лдшници пичіт и 
ги нанЈзуват, чи утгҐре три йˆболки, егˆ тка ги забЈват. 

/Въпрос/
– КакЈ пдсни п’ˆат йас низнˆм. Т’Ґт’а ДҐн’а, как’� на илˆта са 

пдй. Йас забрˆй. Реч�те ми! Раскаждте. 
– П’ˆсна Јма спицайˆл’но.
– ТрЈма а дръжˆт тˆа илˆ и на кумҐ а вручˆват. 
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/Въпрос/
– (Тя е) ут акˆциа, ут вЈшна, ут такҐва…
Па с�тне като а вручˆват на кумҐ, кумҐ тр�ва да плˆти парЈ. 

Той а откупІва. СЈчката сфˆдба, нар�дба… па той сед’Ј, едЈн седЈ 
за сталҐм, да! (НалЈ ви расказувˆх?) Сид’Ј за сталҐм, гу прҐсат 
сЈчките свадбˆре: “Айде, уж� че си връвЈм. Тр�ба кумҐ да гурЈ.” Гу 
прҐсат, той сидЈ, дуд� ни дҐйде женЈхо сас бІлката да са пуклҐ:ни. 
– Такˆ ли б’�шг? – ЖенЈхо сас бІлката дҐдат са пуклҐни, да му бˆцне 
рІчката, че с�тне той стˆва и вҐди сфˆдбата. И сас глˆвница. И 
като го захвˆнат то кумҐ сас тˆа глˆвница: “ГҐре кІме и до дҐлу.” А 
па фаф глˆвницата знˆйте какҐ Јма? 

/Въпрос/
– Че айс там, налЈ запЈсахте какҐ?
– На бІлката ретІзете.
– Като видіт бІлката ут зˆксу или ут ч�рквата уж� сидЈт 

сЈто. И фаф сЈтото клˆват ръш и клˆват три йˆбълки и Ґште 
дл’а шІтки клˆвайа три курмЈда. ПудбЈрат пут йˆбълката 
три курмЈда и тувˆ ке вґшат женЈхо. ЖенЈхо тр’ˆба да не фˆне 
рез�вата. И дръжˆт сЈтото две падрІшки. Т’е такˆ и стойˆт с бІку, 
а па нив�стата Ј дріжат углидˆло. Такˆ, гул�мичко, угледˆло. Т’а 
са гл’�да и тр�ба знˆчит, на прагҐ т’а сад� да зам�ти женЈхо д�ка 
стойˆ. ЖенЈхо абезˆтел’но тр�ба да а фˆне, закҐто вечирҐ като 
устˆнат самЈ да а издіт. Като а издіт вм�сте – дҐлго ке жувдйηт, 
н�ма – знˆчит н�ма. Ама не тр�ба да гл’�да на Ґрата, ами гл’�да фаф 
углидˆлото и фірл’ъ йˆбалката, па женЈхо тр�ба да а фˆне. Не йе 
надзіде, пр’ˆмо напр�де. Надзіде никагдˆ не са фірл’а. Т’а стовЈ 
напрдт на прагҐ, …

Мˆйката като а срдшта… Мˆйката а срдшна, а засЈпаа сас 
лдшнице, с ръш. А па тˆткото дръжˆт lеп сас кріпа, тˆткото 
дръжЈ разнҐс сас шампˆнско, стакˆне такЈва, р’Імки. Мˆйката ги 
засЈпува, па тˆткото ги слугІва. И дръжˆт кІн’а, бˆцкат кІн’ата 
сас кріпа, тˆткото lдбу дръжЈ. А па с�тне бІлката фл’ˆйе фаф 
кішти, са скрий на такˆ ф кішти. Са скрий и знˆчит, пуглджда 
съд� кой д�ка стуЈ. И две падрІшки уж� излдват и т’а уж� пудЈ:ре. 
А прҐсат, а чдкат, а па т’а ж са ламˆй тˆйа бІлка. Изл�ва нˆчит 
таківа н’�:жна, зЈма, дръжˆт тˆа йˆбълки и т’а знˆчит сидЈ, вЈди 
уж� д�ка а женЈхо и са гл’�да ф углидˆлото, “прˆ:с” такˆ къд� н’�го 
и пак ф углидˆлото са гл’�да. Никагдˆ надзіде ни са … БІлката 
като а кˆрат на машЈна, че на брЈчка, на какҐ…, т’а н�ма прˆво 
да са убірне дˆже на ми  надзіде да н’е са врішта. Т’а съд� фпир’Ґт 
тр�ба да гл’�да, съд’� напрдде, да не са вірне кіде дҐма.
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/Въпрос/
– Н�ска йе п�тък, па Ітре к’е йе свˆдбата. БІлката тр�бва да 

йа пˆзат падрІгите да не дҐйде женЈхо. А пъ като дҐйде гу мазˆт 
лиц�то с ч�рно. И гу гҐнат; той там к’е си мЈйе три дни.

***
Млˆдата бІlка, като флдгли да а зЈмат,… т’а сиддла. Йас 

вид�х lе й, ма такˆ казІвайа. Сид�ла таківа йе натбІlена, йегˆ 
таківа й� натбІlена сид�lа тІка йе, чарв�на л�нта дліга, заспЈlена 
и фаф кішти стуЈ пот кІн’ете ‘иконите’. А па вінка сфˆдбата 
гуl�йе, тарп�зата вінка, прес двҐро, наст�лене месˆле на зем�та. А 
па отсˆм и там натІрене снҐпове камІш, кул’кЈде му дІмат, снҐпове 
камІш пуст�лке, нат п�lене, сидˆт тарп�зата им там и кумҐ стуЈ 
и д�веро сас фирІглицата, а па… брˆт му, кріпа на иднˆ прічка 
спициˆл’но и там натІрена, врізана бˆнтик, чарв�на л’�нта, па т’а 
там стуЈ пут кІните. Тва, тва ки ги зЈмат бІlката. Такˆ рˆнше 
б�о.

А па тˆм гул�йат. Млˆдио тҐже а вінка. Та с�тне като 
фл’ˆват уж� да а зЈмат да си Ґдат вечарҐ, то сас фирІглицата 
пир� по вратˆта. Па тЈйа му дІмат:

Ни бий, д�верко, вратˆта!
БІlката уж� а вˆша.
Фl�вайте, фl�вайте.

ТЈйа фл�ват сас млˆд’о. Па т’а ж сидЈ на идЈн стҐл, цал ден 
стуЈ, че ˆ тІрат да с�дне да спучЈне, па с�тне стˆне, млˆд’о фл�й, 
тка й застˆне до н�зи, д�веро до н�зи, тва ке а зЈмат да а извЈждат, 
да а зЈмат. И йа зЈмат и йа извЈждат. И млˆд’о, па тарп�зата 
там с�дът гул�йът. Йе таківе йе стакˆ:нчета и тІрени не й� 
бутЈлке, аме дІмайа штҐф. Ко све вид�lе четир’Ґх-угҐлни таківе йе 
зел’�не бутЈлке – штҐфове, лЈтри на две, да, лЈтри на две. И тва тг 
штҐфове там раскрЈват, ки пЈйат, как’� по дарҐжне уж�, бІlката 
ки извЈждат. 

А па кумҐ, глˆвница, сидЈ на глˆвница. Па глˆвница знˆйте 
какҐ йе тва? Тка инҐ и шЈино и тва пу піто, та фирІглица и та 
глˆвница а фірл’ат, кҐйто а фˆне, дˆл’ше а фірл’а. Па кумҐ, сас то 
штҐф гіси. “ГурЈ, кІме”, като фˆне глˆвницата, кҐйто а фˆне и 
с�да. “ГурЈ, кІме!” и сЈчките на кІпишта, т’ˆа, д�то тръчіт. Той 
гіси, налЈва, гіси – “ГурЈ, кІме!” И тва а завизіт и там йе, забІл’ена, 
какҐто й речіт, таківо и ке напрˆви. Самˆ ни зЈма нЈшто и не 
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Ґди нЈйд’е. Сфекірвата, какҐто й рич� кумˆта на дрІгийо ден. На 
дрІгЈйо ден Ґдат пий�т слˆтка ракЈйа. ЗЈмат тˆтко Ј и мˆйки 
Ј Ґдат там. Кр�скат “ГурЈ, кІме!”, Јдат там пак гуl�йет. Ну, Ј 
налЈват “ГурЈ, кІме!”. “Слˆтка йе!” – тˆтко Ј дІма: “Слˆтка йе!”, 
па унЈа дІмат: “ГҐрка йе!” Па какҐ там означ�ва, незнˆм. И такˆ 
тЈйе рˆнше таківи сфˆдби правЈли. И п�йат, п�йат, п�йат:

КІме, та добр� дойдҐ,
кІме, та по-добр� найдҐ!

Тва вечерҐ. Идат, завезіт бІлката, па там на софрˆта тІрена 
илˆ. А па йелˆ напрˆвена ега от дръв�йата, абрикҐсови там, акˆциа 
ли, нˆйдат прічки кфҐто т’а да а такˆ йе егˆ. Три прічки, такˆ 
и да стойит и да са дръжіт. И кулˆк здарҐф напрˆвен, красЈф, 
красЈф то колˆк. 

Л�л’о кІме, та добр� дойдҐ,
кІме, та добр� найдҐ;
кІме та по-добр� найдҐ:
злˆтни тарп�зи, 
по тарп�зите б�ли месˆли,
по месˆлите бели кулˆци
и бдли каравˆи, б�ли самІни,
и по тарп�зите жілти саhˆни
по саhˆните бдли м�дове,
по м�довете, кІме, 
ч�рни мушЈци, кІме,
по тарп�зите зел�на елˆ.

Па тˆйа бабаліко такˆ а дръжЈ тˆа елˆ. Па кумҐ и кумˆта 
стуйит:

КІме, та добр� дойдҐ,
кІме, та по-добр� найдҐ,
кІме, та прЈемни йелˆ,
йелˆ, зел�на йелˆ,
че л�те Јде,
на кумЈца, на млˆда кумЈца
с�нке ке тр�бе
и на мішката рҐжба 
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с�нке тр�ба,
кІме, прЈеми елˆ. 

Тва крˆйо й уж�. Ма т’а да а п�йеш т’а а Ібава, ма да а проп�иш 
γҐласо да й чІиш. Па тва дІми врҐде уртІват сегˆ. Ну, йас уж� да а 
пдйа ндма да а п�йа. Как� ка а пуй�мнете… Като а вҐзат п�йат:

Л�л’о кІме, 
Јзлес кІмк’ова мˆле,
(мˆйк’а му да изл�й)
Јзлес, Јзлес да вЈдиш,
отм�на ти вҐдат,
л’�л’о кІме, отм�на ти вҐдат.

Ну тва млˆдата вЈзат. Па то сегˆ как� Ґште натˆтъка? Йа 
врҐде ˆ знам сЈчката, а па гˆче ли а забрˆвих.

И Ґште пдйат какфˆ? ...
ТҐдоре, сЈно, ТҐдоре,
дай та мˆма…

Тва като изв�ждат млˆдата бІlка.
Те седіт, за тарп�зата седіт. Уж� че стˆва да ˆ зЈмат тˆа 

бІlка. Че дҐйдат да ˆ зЈмат т’а стˆне и млˆдио, стуйит р�дом. Ки 
дҐйде тˆткото да ги, да са прошчˆва и мˆйк’ата. А па тІка седіт, 
пдйът: 

Л�л’о кІме, скрЈй ма,
брˆйно, скрЈй ма,
скрЈй ма брˆйно,
скрЈй ма (името)!
А па дрІгите п�йат:
Как да та скрЈйа, мЈлна с�стро,
като ти в�че продˆдена и залҐжена.
Па тд п�йат с�тне:
СкрЈй ма, брˆйно,
за тфҐйо сЈво стˆдо,
небрҐйено и несчЈтано.

Па т�: уж� пlˆче, знаЈш ке там стуЈ и пlˆче. Та т’а ж�лна а 
тˆа п�сн’а. А па с�тне той Ј дІма:
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Ти в�че си продˆдена и залҐжена
за ил’ˆда и п�тстҐтин.

И тІка тˆтко й фл�й, патhҐжда зЈма кІн’ата, дˆва на, ги 
богослуж�ва, дˆва на млˆдийо, ке а дад� на н�зи напр�де, а па с�тне 
а дˆва на млˆдийо, а па мˆйката стуЈ с такіф йе кулˆк, месˆло 
дръжЈ; к Јди са прошч�ва, дˆва кулˆка на… Па п�йат:

Л�л’о кІме! 
МЈлна с�стро,
кˆк да та скрЈйа?

Па т’а дІма: “СкрЈй ма, брˆйно, скрЈй ма!” Л�л’о кІме, като а 
испрˆштат, тийа са прушчˆват и пдйет:

– Л�л’о кІме, 
Ґти са разбрікани в�жгите,
Ґти очЈте ти мҐкри?
– Не брізай, кІме, не брізай!
– Не нˆда да плˆчеш,
не нˆда да си пҐртиш салзЈте.

Погребални обичаи

– Като умр� знˆчит, женˆ вЈкат, двд сас�тки, да а кіпат, 
като умр� мъш знˆчит, два міжета. Ну, гу укіпат, му тІрат, 
вобшч� са старˆат болшиствҐ да не нҐсена др�шката – мˆйката, 
трусЈте и рЈзата. Каст’Іму уж�, той мой да а нҐсено, но да а сЈчко 
нҐво там – тІфли там, кҐйто Јма тˆпки. Фс’о. Го убл’ˆкаа, т�а си 
Ґдат кът дома. Са сбЈрат сас�д’ете, ги прˆштат на грҐбето. Îди 
хаз’ˆино и дІма: “Åаа и тук са нˆште рҐдата, егˆ и тетІк ке кҐпате 
йˆмата.” Îдат п’ет-шес дІши. КҐпат. Îстˆват, кончˆват так 
тІка хаз’ˆина ли, хаз’ˆйката нˆчит зЈма аб�т, там две бутЈлки 
ракЈйа, аб�т, лдп и нҐси на клˆдбиштето, д�то купˆйат. Те там 
йадіт. На дрІгийа ден утринˆта, те трҐшка недокҐпват, да пу… и 
исфірл’уват тˆа пръс.

На крісто са пЈше кой а той, кугˆ са рудЈ, кугˆ умрд. 
– Рˆнше вЈкаа бˆт’ушката там и абезˆтел’но го нҐсеа ф 

ч�рквата. Той там ке го упде; той дҐма не го оп’ˆваше. Ф ч�рквата го 
упдй и го изнˆсат. ТІка на нˆшата Ілица прˆвеа три астанҐфки. …
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– Съгˆ мˆлко у нас Ґра гу прˆват, мˆлко го прˆват. Ма Јма егˆ 
Ґра д�ка, като са пучІстфа стар чул’ˆк – там д’ˆдо, чи бˆба – вЈкат 
пҐпу. ДҐма го конкˆват. Апа с�тне, той уж� кък’�, т’а самˆ прҐси да 
вЈкат пҐпо, Јска да са кҐнка. … Да. Ну лижЈ чул’ˆк дҐлго и тЈйа 
дув�ждат пҐпу и гу конкˆват.

Па с�тне уж� като Імре… Той лижЈ, т�е уж� мЈслат, тва 
уж� като да умЈра пˆлат сф’ˆшт, уже когˆ чил’ˆк забЈра дІша, 
трдба да му устˆвиш сфиштЈчка. ТЈ:хичко сЈчко такˆ са прˆви. 
Углидˆлуто там… Тр�ба да сидЈш тЈ:хо, тЈхо.

С�тне гу сбЈрат уж� там да гу убличіт. Ку ни си пригатҐви 
самˆ, знˆчит там, чи дицˆта, чи рҐтсвениките, трдба да сбирˆт 
платҐчета, на цфиткЈте на винкЈ, д�то венҐчки.

– Трдба да гу пріскаш сас сфит�на вуда. Йас наприм�р, на 
мˆма такˆ праЈх. Йас нЈкой не ми р�ка. Мˆма такˆ ма учЈ, бо сме 
білгаре, да а напріска. Н’е тва уж� чІстваш, ну чІстваш бу уж� т’а 
умЈра и йас, низнˆм, ну йа пръскˆх. А па дойд� кˆка Ана, у нас там, 
еднˆ сас�тка и дІма: “Ж�н’а, зЈмайте сфит�на вуда а пріскайте.” 
Па йас а пръскˆh. Бо такˆ у нас бдше напрдт.

– Ам егˆ умр� чул�к, той же Јма там пригатҐвено сЈчко да 
го обІйат, да гу убличіт, платҐченца на киткит’е, там нҐсат 
жЈви кЈтке, нҐсат такЈва, тд сІите кЈтки ки клˆват сас н’�го. 
Нˆй-билҐ харашҐ да зан’ес�ш сІwи кЈтки, да ги тІриш сас н’�го 
да ги зем’�. Там мож да ги раздад� на сЈчките рҐтсвеники, д�то 
егˆ ги нҐсат, той ги передˆват на сфҐйте си рҐтственики. А па 
м’Ґртвите кЈтки, фаф грҐбо ни сˆ клˆват. ТЈйа срˆзу до сорокт’� 
д�на ги пˆлат. Øо венкЈте, шо кЈтките ги майнІват. Той ни мой 
до сорокт� д�йна да ги разнасІва патамІ шо той, той нЈйде нд. 
Той му трісат м’ˆсто сҐрок дн�й. Той Ґште н� й апредел`Ґн. Той 
неапредел’Ґный. А па на сорокт� дней, уж� т’а кЈтки ги гуріт, тд 
уже т’а кЈтки не връвіт по назнач�ние. А па т’а, д�то ги з� сас 
с�бе си, сІите кЈтки, тва са най, най на пакҐйника да ги занес�ш, 
да ги испрˆтиш.

– Нˆште бˆби, ну бˆбушки нˆши дІмайа – бˆба Мˆра, бˆба 
Мˆн’а, бˆба ÅрЈка – “Чил’ˆк умЈра, ама душˆта му а жЈва.” 

– Ма то такˆ йе. Ъ, па с�тне пакривˆло, покривˆ:ло там 
тІрат, го накрЈват одҐлу. Съгˆ фъф ч�рквата у нас Јма специˆл’но 
сас дҐженки (?) сас сЈчко удҐлу покривˆлото, че с�тн’е удгҐре сас 
т’ул там, кҐто си пригатҐвил. Пакривˆло. У нˆс а сандік. Клˆват 
знˆчит, стрІшка. Дрівенуто като прˆват там, слˆгат стрІшка. 
Че с�тне б’ал матрийˆл гу убwЈват уд вітре. А па крЈшката и 
удвінка или шолк, или бˆрхат, или прҐсто ша біде, такҐва бумˆжно, 
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чарв’�но, ну какфˆто прҐсто хлҐпак. КҐйто с какҐто Јма. ÎтгҐре 
на крЈшката – кръс ч�рен. 

/Въпрос/
– ТІрат падІшка ут стрІшки, закҐто да н’е са спˆрва чул’�ка. 

ТҐже б’ˆла подІшка. уҐште и р’Ішики клˆват. 
/Въпрос/
– Клˆват в’енч� на чилҐто ф ч�рквата ега такˆ малЈтва Јма 

спицийˆл’но за упакҐй. За упакҐй малЈтва са чит’�. 
/Въпрос/
– КакҐто шие там са остˆва и иглЈте, сЈчко. 
/Въпрос/
– ВръзІват ръцдте сас парцˆл там или платҐчек или 

л’�нта, или мˆ:рл’а. Ръц�т’е и кракˆта ги връзІват.
/Въпрос/
– Ну кату гу напрˆйат тувˆ (има се предвид открадването 

на тези връзки), дуж� млҐго Ґра гу напрˆйа тувˆ, сегдˆ в�дмите са 
старˆйат да го открˆ:днат. Им тр�ба тувˆ. Тд сЈлно… А товˆ егˆ 
д�то връзІват, ъ…м брадˆта, дІмат егˆ бо лекІват, Імните Ґра. 
Па ˆтките сегдˆ прˆват лҐшо. Наприм�р, йас ке р�ка егˆ, мҐже 
да не бЈва, д�то егˆ д�ца Јма са упЈкват, уж� гул’ˆми, о тЈйе егˆ го 
връзІват тка и пристˆва да са упЈква. А па в�дмите гу зЈмат; йас 
низнˆм какҐ те прˆват. 

/Въпрос/
– МагЈшници – магЈи прˆват.
/Въпрос/
– Гу кіпат, гу мЈйат. Два часˆ ке се мЈне, ке утлижЈ ф 

пуст�л’ата. Чи с�тне гу сфал’Іват ут к�рвето и гу мЈйат, и гу 
ублЈчат, сЈчко нҐвичко, чЈстичко, да а нҐвичко там, каст’Ім, 
платЈчка, рубˆшка. Дод� са сфЈва сЈчко – ръцдте, кракˆта – аби да 
а чЈсто. Гу убІват там чи с чармЈчки, чи сас тІфли, с кокҐто Јма 
Ґбуф там. КҐто Јма ф сим’ˆта, най-Ібавото му клˆват – тІфли, ч’у 
каст’Ім, ну сЈчко най-Ібавото, най-ц�нното, д�то той гу уважˆвал. 

/Въпрос/
– Прістен не клˆват. ЧасЈте н’е. ЧасЈте н’е. ЧасЈте, като 

Імре чил’ˆк, сЈчките часЈ ги застˆват. Углидˆлата сЈчките ги 
закрЈват. А па часЈте ги застˆват, нЈйде, ндма. 

/Въпрос/
– Му тІрат расчҐска, му тІрат шл’ˆпа там или картІса (?) 

кҐто той л’Іби. ПарЈ. Трдба да Јма сҐрок коп�ек хат’ˆ бы. СҐрок дней 
той митˆрства пу вҐдата и той тр’ˆба д�то да не Јде да плˆти. 
Той се тр�ба да Јма кап�йка да тІра насдкаде. 
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/Въпрос/
– С�тне са вріштаме дҐма. СидЈм до двенˆцат и ч�каме 

душЈчката. Той тІка егˆ умр’ˆ фъф тˆа кішта, ду двенˆцат часҐф. 
ТІрат стакˆн вудˆ и сидіт сЈчките за сталҐм и чдкат да дҐйде мІшка, 
ну муЈчка тр�ба да дҐйде. МуЈчка или бˆбочка, ндшто такҐва. И т’а 
тр�ба да с�дне на то стакˆн и да са напЈйе с вудЈчка. Тва знˆчит, тва 
н�:говата душЈчка там, на тҐо умр’ˆл. Па с�тне тˆа вудˆ тд, като 
Ґдат на грҐбета а нҐсат и а пулЈват. Кръс прˆват и вакрІк. ТакҐва. 
Тва той пил, знˆчит му са пЈйе, тр’ˆба да му занис�ш. И утринˆ:та, 
дуд� изл’ˆйе слі:нцето, рˆно тр’ˆба, тр’ˆба да му занисˆт зˆфтрек 
– там густЈ:нце, сфит�на вудЈчка, цвитҐчки и … такіф зˆфтрек. 
Ну, тЈйе там знˆчит, пустуйдт трҐшечка, който зим� сфиш-тЈчка 
и … пустуйдт трҐшечка и си дҐждет къде дҐма. 

Рˆно са Ґди на тритЈните. Знˆчит тва на тритЈните. Те сас 
бˆт’ушка, кото го хорҐн’ат тоже такˆ, дҐйде бˆт’ушката го упде на 
грҐбето, гу запечˆти.

Па с�тне д�:в’ат д�:на. Идат сад� панахЈда ф ч�рквата му 
атслІжат. На грҐбето не Ґдат. Двˆйсе д�на, като мҐйа чул’ˆк… 

На д’�вет д�:на са сбЈрат, да. Па на двˆйсе д’�на, сад� кҐйто 
мой там си упичіт н�што, или густЈнце н�што там, пр’ˆночки, 
канф�ти там, кІпат и си разнесіт на двˆйсето д�на.

– Т’Ґт’а ДҐн’а ма, рич�те за д�вет д’�на кък� на купˆл’никите 
дˆват.

– А на купˆл’никите, да. На д�вет д’�на тр�ва да Јма три 
бІлачки там, или три lдба и три платҐченца и три сфиштЈчки. Тва 
егˆ ке тІраш на l�бо сфиштЈчката, л�пченцето на платҐченцето 
и ке го дад�ш до аб�до, да го дад�ш ф ръцдте на тҐа, д�то го къпˆ. 
ТрЈма го кіпат, тр�ба трЈма и на трЈма…

– И кˆжи, кҐйто го вЈкат, го вЈкат фаф, на то ден до дванˆцат 
часҐф. И кˆжды, кҐйто дІжда и си дунˆса с�бсе густЈнце. ГустЈнце 
да пум�нуват. Да. На д’�вет д�на. Наприм�р, на д’�вет д�на дІждат да 
дунЈсат. Тва знˆчит тЈ Јскаш кото на тфҐйте тҐже да предадіт. 
Тва сЈчко се се перестˆви перет тех там. И тва кˆжди дунЈса там 
и тий Ґра там сЈчките като нˆчнат да аб�дат, сначˆла пудˆват 
на тЈйе купˆл’нице, а па с�тне уж� раздˆват тва густЈнце и с�тне 
четіт мулЈтфа, най-стˆрата женˆ д�то знай сЈчко, застˆва и 
четіт “Îтче наш” или кҐ. 

/Въпрос/
– Н’е, н’е, н’е! Ам те нҐсат панахЈда ф ч�рквата, ке го пдйат 

там, ама на клˆдбиште не Јдат. Ке сфˆрат зріно. На д�:вет д�на 
не като йе зап’ечˆтено не Ґ:дат. До соракˆ дн�й на грҐбето ни Ґдат. 
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Като н� й запичˆтен, егˆ го пахарҐнийа бес бˆт’ушка с мІзика, 
начит тЈйе нҐсат панахЈда ф ч�рквата, бˆт’ушката, пръс нҐсът 
ут грҐбето, бˆт’ушката гу запичˆти, нҐсат тˆа пръс, на ч�тери 
стірни, искҐпат тка йˆмки длъбҐко и засЈпат тˆа пръс на ч�тере 
стірни – при ръц�те, при кракˆта, при главˆта. И гу запичˆтат. 
С�тн’е тЈйе не Ґдат, до соракˆ дней не са Ґди, патамІ што той там 
го ндма. Той митˆ:рства, му трісат м’�сто. На сҐрак дней уж� той 
а на местҐто. Уже там с�тне нҐсат абет, панахЈда ф ч�рквата, 
с�тне сЈчките ут аб�до, как�то ний сидЈм, стˆвами, зЈмаме там 
какҐто да закІсим, там трҐшка да се испЈйе, густЈнце, вудЈчка и 
зрінце ут тˆа панахЈда, на птЈчките да го нафірл’аме, птЈчките 
да го сберˆт, …

– КҐл’аво.
– КҐл’аво, да, да, кҐл’аво. С�тне на полгҐда кой пом�нува. Кой с 

кҐто Јма.
– ПҐлгод, д�в’ат м’�сеца и год. И кҐйто как�то мой. Кой 

пом�нува, па кой н�.
/Въпрос/
– А до соракˆ дни нˆда кˆждый ден дˆват што нибІт.
– До читЈрисето тр�ба да дˆваш н�што за упакҐй: или 

канф�тки, или там н�што да упич�ш катламˆлки. Кˆждый ден, 
ут утринˆта до слінце, кˆжды ден. 

– Ду сҐрак д�на те ни Ґдат на грҐба. 
/Въпрос/
– До сҐрак дена ко Јма н�кои др�шки харҐши да ги дад�ш. На 

кҐйто Јскаш ги дˆваш. Ко Јскаш на сфҐй, ко Јскаш на чузд. 
/Въпрос/
– На читЈристийа ден ке дадіт софрˆ ке дадіт стол, ке дадіт 

тар�л’ка, ке дадіт лъжЈца, кой кҐто Јма.
– Нˆчит, тр�ба стол. На стҐло трдба да Јма на купˆл’никите 

три чдшки, три бІчки, три лҐжечки, а па на стҐло тр�ба да Јма 
ч�йниче, лъжЈчка, тар�лка сас гостЈнице и сас кҐливо. И да Јма 
абезˆтел’но кріпичка. Кріпичка закҐто да Јма да си истрЈва 
ръцдте. 

/Въпрос/
– Па пҐсле сҐрак дни той уж� Јма м’дсто. Той уж� а 

новопрестˆвленый, той уж� си Јма, ну кък�, като киш�. Той уж� а 
пр�дан землЈ. Цˆрство неб�сно.

– Нˆшто т�ло а земл’ˆ, песҐк. 
/Въпрос/
– Ну кък� душдта? Душдта т’а … 
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/Въпрос/
– Такˆ са пулІчи, че т’а умр� у м’�не, на мҐйа керв�т. А па 

нЈйе чекˆйме. МҐйа брат си дойд� ут Узбекистˆн и чекˆйме там 
душЈчката да дҐйде. НЈшто не са пулІчи. А па нˆчит, куто 
зан�сойме на д�вет д�на панахЈда ф ч�рквата… – па бдше гул�м, 
гул�м прˆзник, бдше гул�м хор, бдше гул�мо служ�не и т’а Ґчен б�ше 
в�руйушча, оделЈйа сЈчкото внимˆние на н�го и вот. И стуЈме 
бˆбушки, егˆ бˆба НикЈ:тицата а знˆ:т и бˆба Вˆса Øˆпкова, млҐго 
егˆ стойˆйа там и мҐйа стрЈна, и л’�л’а, и йас, и мҐйта бІлка – 
на мҐйа брат женˆта му стуЈ:м’е. И суфрˆта пусиридЈ ч�рквата 
стуЈ. И… мҐйта панахЈда пу сридˆта, … ну, йас са старˆх, бу т’а 
да са удил’ˆва. ТурЈх нˆчит тІка мҐйта панахЈда и стҐйа. СтҐйа и 
пlˆча. Ну, ми жˆлко! Там пдйат такˆ харашҐ, ну жˆласно, … СтҐйа 
ф ч�рквата и зем’ˆта залЈвам сілзи, пlˆчам. И йа знˆчит, стҐйам 
и еднҐ врдме егˆ ут тˆйа сті:рна, муЈчка егˆ такˆ са пукˆза. Пр’ˆмо 
гул�ма муЈчка. И такˆ литд, литд, литд, минˆ такˆ сЈчката 
суфрˆ такˆ и с�дна ега такˆ на три м�ста такˆ – и сегˆ гу вЈдам 
– егˆ, пЈ:й�ше сок ега слˆтки, на три м�ста такˆ и с�дна и седЈиии, 
тІка р’ˆдом сидЈ и не с�дна; сидЈ и утЈде нагҐре. А па йа бІтам 
т’Ґт’а Мˆн’а: “Т’Ґт’а Мˆн’а, вЈште кҐ йе тва?”

– На никой не йе дˆно да го вЈди. Сад� на т�:бе. 
– Тва а мˆйкината душЈчка.
– ВЈйе а чикˆйте дҐма, а па т’а а немˆ дҐма; т’а дойдҐ тІка 

при т�бе.
– Па на м�не такˆ са санувˆ. … Да раздад�ш в�штите. А па 

йас не раздˆда в�штите. На сҐрак д�на ке са саберˆт и ке ги рˆздам. 
И тва до сҐрак д�на йас не раздавˆх на нЈкой нЈшто. Ми са санІва 
сън – ега ч�сна, Јстина прˆвда – ми са санІва сън: сидЈ ф курЈтуту 
гол… И йас, кутІ вид�, станˆh утринˆта и срˆзу ... утид� ду мˆма, 
ду сфекірва ми. Па т’а дІма: “Ти тр�баше да раздад�ш.” Ми Вий Ґти 
не ми обˆдийте?” – Åга такˆ б’�ше. … И йа срˆзу раздˆде. Па с�тне 
ми са санІва сън, че той такіф… 

/Въпрос/
– И тр�ба да го дад�ш на тҐ чулˆк, д�то са нуждˆйе, да не го 

фірл’а, дето той да го зим� и да го при�мне душҐй. Тугіф той ке е 
убл’ˆкън. 

/Въпрос/
– Тва не й подайˆние. 
/Въпрос/
– Цˆла нош сидіт Ґра. БЈлката гурЈ. Цˆла нош до утринˆта. 

Четіт Йевˆнгелиата цˆла, кҐйто желˆй и сидіт до утринˆта. 
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/Въпрос/
– Вˆрдим да не фл’ˆйе кҐтка. И да а вЈдим, бо а фл’ˆва а гҐ:ним. 

ЗашчҐ а гҐним? Йас ке ви Ґбада. Умр� на Ил�на Сулˆнова синҐ. НЈйе 
сид�йме ч�тери бˆби. Йас млˆда бих Ґште, йе такˆ като Ман’а, като 
Ан’а. И ссидЈм, си ортІваме там, и… пу инҐ вр�ме кат са испрˆви 
у сандіко кҐтката. Ъ… и са испрˆви и дЈгна покривˆ:лото. А паа 
КрЈва Ил’�на бЈше и т’а дІма, бу йа педес’ˆт шес лет не стіпнах на 
сфҐйа си крак – т’а калЈка (?) бЈше – станˆ и б’егˆ. Такˆ са уплˆши. 
Па йас дуд� рˆзбера, устˆна. Те изб’ˆгаа, па йа устˆнаh. Уж� млˆда 
бих, пҐ-млˆда ут вас. 

***
Пlˆчеш ти, пlˆчеш, фс’о врдме пlˆчеш, пастойˆно до сҐрокте 

д�на. Ке пlˆчеш, ке пlˆчеш, той мож да зим� да дІжда дҐма сас сандіко 
пр’ˆмо. И мож самЈ такˆ да дІжда, да … Йас тва гу испитˆх на 
сҐпственой шкІре. Йас останˆх с двд ддца. Баштˆ ми б’�ше нелˆдно, 
мˆма като умрд, йас сЈlно крескˆ и пучтЈ гудЈна ривˆх. Пу дин’ˆ и 
пу нушт’ˆ. И пу нушт’ˆ и пу дин’ˆ. Йас на двд см�ни рабутЈх ми б’�ше 
т’�шко и като дҐйда са напlˆча; и дин’ˆ и нушт’ˆ рив’ˆх. И с�тн’е 
т’а зе да ми са санІва. Зе да дІжда и се дҐма дІжда там. ДІжда и се 
рив�. Рив� и се ми дІма: “Дай ми пˆру кЈтки, дˆй ми двд кЈтки, или 
дай ми бІлучки двд.” Па йа, мˆма като умр� сЈчко Ј давˆх. НЈшто 
не жал�х, сЈчко Ј давˆх. Па с�тне … Тва ч�сно б’�ше … ДІжда и стои 
като партр�т, ту на калЈтката, ту фаф армˆну, ф стˆйата, 
стуЈ и с шдлу забрˆдена и се рив� и се Јска, се шо да Ј дам. И йас 
утЈдах на пазˆро. … Уж� не мҐга: л�гна да спа и т’а се дІжда у м’�не 
и се шо си Јска да Ј дам. Па еднˆ ж�ншчина ут Матф�евка стуи и 
ми дІма: “Ж�начку, мҐти ти такˆ пlˆчеш?” Па йа Ј раскˆзвам, бу 
йа такˆ и такˆ, мойˆ мˆма ега умр� и т’а се дІжда и се Јска шо да 
Ј дам. А па т’ˆа ми дІма: “Знˆйеш што тва нд кул’тІрно, тва да 
гу рич�ш нд харашҐ. Но тр�ба да гу рич�ш. Тва нд мˆйка ти. Тва йе 
нечЈстий дух. Прˆти го мˆтом.” Пр’ˆмо егˆ така й ми р�ка: “Прˆти 
го мˆтом!” Па йа дІмам: “Мъ, ми ки йа такˆ на мˆма ки й р�кам! 
Мˆтом да го прˆта, тва же ми й мˆйка. Йа же пlˆчам фс’о врдме за 
н�йзе. Т’а дІма: “Инˆче н�ма са откˆже. Ки Јде н�кой пудЈре й!” … чи 
дуйдҐх ут пазˆ:ро, l�гнах да спа и т’а гˆче ми го турЈ йе тІка ега ф 
главˆта. Ми са санІва, бу т’а стуЈ у мˆма, ф армˆно, с то партр�т 
с шЈрнийо шдл, че ми дІма: “Пудˆй ми двд бІлочки красЈви!” И йас во 
сн� Ј дІмам: “Пошлˆ ти вон! Йа сЈчко уж� Ви дˆдах. Уж� ндма какҐ 
да дˆвам!” Па т’а нˆчит, мҐже са расірди, ... като бІр’а – “бІу” и са 
майнˆ. И до сиводн’ˆшний д’ен ни ми са санувˆ.



~ 2�3 ~

Приложения

Медæия

– МижЈйе са прай такˆ: Са сбЈрат знˆчит сас�:дете, рҐ:дичите 
так, брˆт’а там, с’Ґстре и сас�де. Ну тр’ˆба – ша строи чул’ˆку – 
тр’ˆба да вал’кІват, да замˆжат одҐлу и отгҐре тавˆната. Знˆчит 
по-здрˆвичките так, женЈте гҐре, мъж�те дҐлу прˆват вал’кЈ. 

– Ти непрˆвил’но раскˆзваш.
– А, ну, раскˆзвай ти!
– Ут вечерҐ са замҐкрува пръ:с, мнҐго, мнҐго пръ:с. И слˆма са 

заватˆлива. Тˆа пръс за нуштˆ трдба да раскЈсне харашҐ, па с�тне 
утринˆта уж� сЈчките са сбЈрат и фірлат тˆа пръс, вакрІг пръс 
фірл’ат слˆма. И сас кун’�те вравіт… И сас кун’�:те или със кракˆ:
та Ґ:рата, маж�:те сЈчките стіпват тˆа пръс. Стіпкват пръстˆ 
със слˆмата. А пък с�тне женЈте прˆват вал’кЈ, а па мъж�те 
уж� ги фірл’ат на тавˆ:но и там женЈте тҐже обмˆзуват одҐлу, 
отгҐре обмˆзуват сталҐ. И като кҐл’чат да мˆжат са умЈват, 
стҐло накрЈйн, и магарЈча ф тˆзи кішта. Уже замˆзайа сЈчко, 
рˆбута кунчЈйа, сигˆ хаз’ˆино накрЈва стҐлу, вЈно ли там, ракЈйа 
ли, закІска, тва н�гуву, за на хаз’ˆино ги угоштˆва. И са начˆват п�:
сни, слІчки, раскˆзи …

 

Дæок

Ми раскˆза къкҐ са прув�ждаше тва д’ˆдо Настˆс МаврҐдиеф. 
Дис’ˆтта гудЈна той рҐден. Жувдйе на нˆшта Ілица “Ивˆнова” 
двˆйсет и ч�тере. “ДжҐко” – иднˆ ут най-интер�сните вр�ме 
превЈждане на млˆдите білгаре – йерг�не, момЈчета. 

Са прув�ждаше той садд подър товˆ, като кончˆт сЈчките 
рˆбуте ф степҐ и дод� не нˆчнат полевЈте рˆботе веснˆта. 
Са начинˆваше той от прҐзба перет тˆтко на момЈчето, на 
девҐйката кък’� дІмат, прҐсеше девҐйката ндкой от йерг�нете да 
дҐйдат къде дҐма да пЈтат тˆтко Ј, бЈва ли да проведіт у тдх 
джок. Са прув�ждаше той, фл’ай ф простҐрната, нˆй-гулдмата 
кішта. – Имайме гулдма кішта. Там са прув�ждаше най-вˆжните 
сабЈтийа ф сем’ˆта на білгарина. – Са прув�ждаше той сад� ф 
четфіртък и ф п’�тък. НЈкуй път ни са прув�жда ф сібута или 
неддл’а. Са сбЈрайа ирг�не, д�ка Ібаво знˆейа къ са пров�жда джок 
прˆвилата и см�лене кото да дҐйдат да си ортІват с тˆткото на 
тва мумЈче. ДІжда уже пу вичерҐ оште засф�тло, гˆто сЈчките 
са опрˆват по хаз’ˆйствата дҐма, хлҐпва вратЈчката дод� не 
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изл’ˆй тˆтко Ј. Изл’ˆйеше и пЈташе: “КакҐ момч�та ви тр’ˆба?” 
Излˆгаа сфои си намер�ние. ПҐдър излагˆнето на тва намер�ние 
ги приглашˆвайа фкішти. И тˆткото зЈма да ги распЈтава, чиЈ 
са тЈйа, ко прˆйат тдйните, кък� йе сега зимҐске, гов�да там, 
сЈчките рˆботе, д�ка се занимˆва білгарена зимҐске, рˆбота на 
радЈтелете. Подър твˆ като узнˆйа по мˆл’ко кҐи са, тˆткото ги 
пЈта: “Ми е Јмате ли стˆра женˆ, кҐйато да бЈва да присістфа на 
джҐко?” Го пЈташе абЈчно като ндма у тдх. ТЈйе дІмаа за ндкаква 
женˆ, таківа женˆ детҐ сабл’удˆваше абЈчаите и цаломідрието 
на павед�нието на джҐко. Н’е са правЈше сид’Ґлка. Дипламˆциата, 
перегавҐрите между млˆдете момч�та и тˆткото са вҐдеше, са 
разЈграваше между тˆткото и мˆйката. Тˆткото думˆ, бу такˆ 
йе рˆно, кък� тІка да са вҐдим, а дъш валЈ, батˆк Јма. Мˆйката 
атвечˆваше на тва: “Åе, де! Ке ти йедіт кіштата! НЈшто н�ма 
да се стҐре. За м’�не момч�т:а н�ка пров�ждат у нас джҐко.” Гˆто 
са решˆваше палажЈтел’но вапрҐса, момч�т:а са връв’ˆа къде 
дҐма. И на дрІгийа ден обˆждайа на сфҐйте друз’ˆ, бо вапрҐса а 
р�шен и с�га трдба да трісиме музикˆнт. МомЈчето ф сфҐйта си 
в�чар дІма на сфҐйте си падрІшки и са гатҐвийа на дрІгийа ден, 
на нам�чанийа ден, тва ке е четфіртак или п’�так, на кҐлкото а 
врдме да дІждат сЈчките и да провЈждат джҐк. С�деа момч�т:а, 
наср�шта мумЈчет:а ад�л’но и за кіштата нЈшто не плˆштайа. 
На музикˆнто плˆ:штайа. Плˆштайа фаф онувˆ врдме – двˆцат 
восмˆйата, двˆцат седмˆта годЈна, двд рІбле, две-три ведрˆ зріно. 
ЗарҐбовайа фаф неддл’а ф оновˆ врдме три рІбли. ПҐчекай! Ф 
неддл’ата. Имаше мҐме, д�то Ґште не бдеа на джок. Тр�баше и н�йзе 
да пригласˆт. Îдеа къде н�йзе, къде дҐма, пЈтайа тˆтко, мˆйка 
им. МомЈчето бдше, н�кой път не присІсваше на тва ндшто, …. 
на приглаш�нието седдше отˆтка зад вратˆта ф дрІгата кішта 
и слІшаше кък’� ке му се р�ши судбˆта. БЈваше, Јмаше и такҐва 
– радЈтелите откˆзвайа на т�а, дІмаа: “Т’а Јма млҐго рˆбота, н’е 
йе Ґште на джок да Јде.” 

На джҐко нЈкой път не гоштˆвайа и сад� пдйа пдсни – 
білгарски, украЈнски, рІски; Јграай трҐйка, мˆло хорҐ – двд мо:
мЈчета и момч�; кръкавдк; Јграйа сус�т – Јмаше какіwа игрˆ. 
Игрˆ, д�то расчЈта на, да са нˆйдат, кҐйто са пол’Іби �дηн-дрІк. 
Игрˆта са закл’Ічˆваше ф тва: задˆвайа прЈкаски да раскˆзват, 
ндкви интер�сни рˆботи да утгадˆйат и кҐйто угадˆваше с’ˆдаше и 
у тва мумЈче кҐйто утгадˆйше, сддаше при н�го.

Разреш�нието на пров�ждането на джҐко подър тва като 
решˆт сас тˆтко Ј на момЈчето, Ґдеше тˆтко Ј ф упрˆвата 
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и са трігваше да обˆда, ба у н�го ке са пров�жда джок. Упрˆвата 
саглашˆваше с … да сабл’Ідава абшч�ственийа пар’ˆдак. 

Па Ґште Јмаше и апхҐт ф селҐто, д�то мождйа да флд:т да 
са погрд:т зимҐск’е и да вЈдет какҐ са праи на джҐко. ИнтересІваше 
Јма ли пийˆне, хІбо ли са вҐдет, н�ма ли н�кой да са бЈйе, да са 
д’ˆлат. Подър тва като ги погл�дна, апхҐдо: “Ъм тІка сЈчко 
хІбаwо!”, з�маше сЈчко да са кончˆва. Н�ма ли наруш�ние, апхҐдо си 
продължˆваше сфҐйта си рˆбота.

 Подър твˆ, като са кҐнчи джҐко, момч�тта пров�ждайа 
момЈчетта съд� ф тˆа стірна д�то жувдйат мумч�тта. Връв�йа 
сЈчките раздЈрно по Ілиците. Уже като дуҐждаше до сфҐйта си 
кішта, момЈчето връвдше по-брішко же утпрдде, д�то уже гу 
чдкайа мˆйка му или тˆтко му. Па, па тка са расҐждайа же до два 
часˆ нҐчи. 

Забрани, поверия 
и народни прогнози за времето

Зил�ната ниддл’а ни бЈва да са кіп’еш. Або русˆlката фс’о 
равнҐ, ке фˆне н�кой. Îти у нас чˆсто бивˆва на Русˆлската ниддл’а 
Ґдейа, тҐпло б’�ше на Зил�ната ниддл’а и млҐго и ддца и взрҐслы …

Ке Јда да пҐседа при ДҐша /починала жена, чието погребение 
предстои/, ГҐспот да ми прҐсти грдове, да ми сфˆли млҐго. Знˆчит, 
чи стоЈш по нушт’ˆ при умр’ˆлото, знˆчит ГҐспот ке ти прҐсти 
млҐго грдове.

Кукум�фката като прокукум�фка и ндкой ке Імре.
Знˆйе бо йе л’Іса па тръгнˆла пу сас�дите.(Лехусата ‘родилката’ 

няма право да излиза от двора до четиридесетият, а в по-ново време до двадесетият ден 

от раждането).
Т’а рабҐтеше и ф неддл’а (т.е. в неделя не трябва да се работи). Се 

дІмˆше: “А, с�ки ден ке прˆзнуваш! Да рабҐтиш не йе ггрх!”
Ки лҐвиш ж�ба – ки Јмаш тріне.
Лˆсточките, те пот сайˆта, там пот нав�са н�йде си 

прˆвйа гнездˆта. А като разрІшиш гнездҐто, нˆчит, ке стˆнеш 
мамалалЈгаф. … “Му разбЈйте гнездҐто, ке запˆли кіштата.” – 
Вот такˆ дІмайа. Или д’ˆ:дофци, ндшто д�то Јма урҐтство, дІмайа 
бу тЈйа са зли. Кто не слІшаш ке стˆнеш такіф. 

НЈкой път ни сˆ крЈви, бу ке те накˆже ГҐспот. 
Да каlн�ш не бЈва. Тва бес та крІти, бесҐ ги крІти, дІмат.
И у нас ф с�ло, женˆ да мЈне на мъш път – нЈ:кой път!
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ДІмат такˆ: бу женˆ да псІйе, зем’ˆта д�:вет п�ди гурЈ. 
ГҐстено дорд� йе дҐма не са мит�.
Пдйе пет�ла дҐма, ега гҐсте ке дҐйдат.
КҐтката като са мЈй, от койˆто стірна, от тˆа гҐсте 

ч�кайте.
Îт рацдте като испІснеш н�што – н�кой бріза къде т�бе.
Не се вріштай – н�ма да ти йе удˆча.
Кат ти мЈне н�кой піта с прˆзни в�дра или те ср�шнат с 

прˆзно – н�ма да а удˆча.
*

А, нибҐто замрІштено – ке валЈ дъш. 
Като летˆт нЈско лиштувЈчките – това ке йе дъш, ке Јма 

дъш.
Изл�зе зунЈца – дъш ке н�ма. Те дІмат, чи т’а си дубˆва вудˆ 

ут мур’�то.
Като са спІсне нЈско слінцето, като йе червҐно небҐто, това 

ке йе на вдтер.
ВокрІг м�шчината като има крІг, ке се изм�ни пагҐдата.
Блъштіт звездЈте – мрˆс ке Јма. # ЗвездЈте блиштˆт 

сЈлно, кг мрˆс нушт�с. # А, дн�ска кг мрас – звездЈте така йˆсно 
сфитіт.

III. ФОЛКЛОР

1. ПРИКАЗКИ

Яренце–бяренце

Нˆчит: жувде бˆбинка стˆринка. А т’a имˆла йˆренце-б’ˆренце 
(тва кузл�нце, па тва пу білгарски йˆренце-б’ˆренце). И тˆа бˆбушка, 
знˆчит, тва йˆренце-б’ˆренце се гу устˆва дҐма. И къту си дҐжда 
къде дҐма – па т’а връвЈ се тривЈчка да му тріси и му дІма: 

– Йˆренце-б’ˆренце, бˆба ке Јде за тривЈчка да ти донес�, 
зил�на тривЈчка, студ’�на вудЈчка. Па ти, нˆчит, кату дҐйде 
вълкҐ, на нЈкуй ни утwˆр’ай, вълкҐ да не дҐйде. 

– ХарашҐ бˆбо, харашҐ.
ВръвЈт, нˆчит, бˆбата за тревЈчка, набир� студ’�на вудЈчка, 

зил�на тревЈчка. Иде.
– Йˆренце-б’ˆренце, Ітори на бˆба. Бˆба ти нҐси зел�на 

тревЈчка, студ’�на водЈчка.
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И то утфˆр’а. Ну, и такˆ два піте нˆчит, бˆба се: “Йˆренце-
б’ˆренце …”, то отфˆр’ˆ. На тр�тийо рас, бˆбата Јде, бˆбата а 
н’�ма; са задръжˆ. Иде вълкҐ. И дІма:

– Йˆренце-б’ˆренце, Ґтори на бˆба! Бˆба ти нҐси студ’�на 
вудЈчка, зл�на тревЈчка.

А па йˆренцето нˆчит, прес джˆмо гl�да, дІма: 
– Тва н� йе тфҐйо гҐлос. Тва н� йе бˆба. Тва ти си вілк и 

майнІвай са утІка!
Той връвЈ ф кІзн’ˆта вълкҐ и дІма на кузн�ца: 
– Нˆправи ми гласҐ тҐчно да йе като у йˆренцето като у 

бˆбушката.
ЧІка тҐа глас тҐа кузн�ц и му напрˆвил като у бˆба гласҐ. И 

Јде бˆбушката.
– Йˆренце-б’ˆренце, Ґтори на бˆба! Бˆба ти нҐси зел�на 

тревЈчка. 
(Н’�, тва дойдҐ вълкҐ с бˆбинийо глас.). То отфҐри. Îтфˆ-р’ˆ 

той, знˆчит, тва йˆренце на бˆбушката, на вълкҐ. Па вълкҐ: хап! 
и гу глітна. Да. И са скрил пот кирв�то. А па Јде… И закл’Ічил 
вратˆта и са скрил пут кирв�то. Пу иднҐ врдме Јде бˆбушката. То 
фл�гло: … Знˆчит, Јде бˆбушката:

– Йˆренце-б’ˆренце, Ґтори на бˆба. Бˆба ти дон�се студ�на 
вудЈчка, зел�на тревЈчка.

МаlчЈ. Ни утфˆр’ˆ. Т’ˆ нˆчит, вравЈ ду сус�до, д�душка едЈн, 
бу йˆренцето не утфˆр’ˆ и н’е сˆ чІва. ВръвЈ д’ˆдото, нˆчит, ламˆйе 
вратˆта, флдва. Н’ˆма гу йˆренцето. И вълкҐ гу н�ма. Тˆа бˆбичка 
пlˆче, пlˆче. Са л�гнала да спи. Па вълкҐ са скрил пут кирв�то. Са 
л�гнала бˆбушката да спи. Па вълкҐ н�ма, н�ма па: бІууч. (Като 
р�ка “бІууч”, т�е /децата/ умЈрат да се см�йат.). Бу матрˆсете б�йа 
слˆбе ли, та сас прічка ли, сас пирҐн ли – бууІч.“БҐже, какҐ тва 
там такҐ са бІчи?” Т’ˆ пак са успакҐи. МаlчЈ, маlчЈ; то пак “бІууч”. 
И шу искр�ва? Т’ˆ стˆва и връвЈ ду тва дддо. ДІма: 

– Абре, връй, Танˆсе, виш, або какҐ с�га не мҐга да спа, ма бІчи 
шо с� у грабҐ.

Душіл тувˆ дддо. Кту пугл�днал – вълкҐ там! Той го фанˆл, го 
връзˆл, знˆчит, за шЈ’ˆта с въж�то и го вразˆл за бҐчката, та го 
бил, бил с прічката. И изl�гало тва йˆренце-б’ˆренце. А па на вълкҐ 
му са скъсˆла упˆшката и дддото му са уткіснало такˆ егˆ ушҐто. 
И са уткіснало и бегˆло. Па йˆренцето остˆнало с бˆбушката да 
жувдй тЈхо и мЈрно139.

139 В селото е познат и варианта с петте козлета. 
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Лъæливата коза

Д�дото и бˆбата имˆле млҐго кҐзе. И имˆле внук. ВҐт дддото 
прˆшта бˆбата, ъ… внІко да пас� кузЈте. ÎтЈде то мˆл’чик да ги 
пас�. Той дІма: 

– Ке ги прекˆраш прис мостҐко и там Јма млҐго тр�ва. Ки ги 
напас�ш, ки ги напҐиш и ки ги докˆраш. 

То такˆ напрˆвело. Па дддото стоЈ на врˆтнеко вечерҐ и ч�ка. 
Идат т� кҐзи, той дІма:

– КҐзе, мой кҐзе, йˆдайте ли вий и пЈйте ли?
Па тˆа бръклЈвата кузˆ думˆ, бу и ни йˆдайа и ни пЈйа. Д�дото 

верІва. Ну какҐ? Гу накˆзува то мˆл’чик, накˆза. Прˆшта бˆбата 
на дрІгийо ден. Îди такЈм пар’ˆтком и бˆбата, пас� и ги напˆсе, ги 
напҐи, ги докˆрва… ТҐже такˆ сˆмайа. Ч�ка дддото… Т’а па бр�ше, 
бу ни йˆдайа и ни пЈйа. Ну, думˆла … Накˆзува д’ˆдото и бˆбата.

ВравЈ на дрІгийо ден той самЈчак. Ги пˆсал, ги напҐил, ги 
докˆрва… Ма прибрізва напрЈш теh. Застˆна на врˆтнико и ги 
пЈта. Па тай дІма, бу ни йˆдайа и ни пЈйа. Åх, д�дото като фанˆ 
тˆа козˆ, та като а връзˆ надҐлу с глˆва за кракˆта, та а би, дод� не 
й лҐпна шкІрата. И та с�тне кат са откісна, тръчˆла и фл�гла ф 
лисЈчкината кішта. ДІжда лисЈчката, н�ма ке да фл�е ф кішти. 
Збрˆ Ґра, дˆвай да разбЈват вратˆта. Да фл’ˆват да вЈдат кой там 
фл�га. Па т’а тˆа козˆ. Åх, катҐ а бЈйа, т’а бегˆла думˆла: 

– Йа казˆ березˆ,
за три кҐпа кІплена,
пил бҐка лІплена.
Йе такˆ и тˆа скˆска са кончˆва140.

Дядото, лисицата и вълка
(Вариант на “Болен здрав носи”)

Жувдле (баба и дядо), па д’ˆдото дІма на бˆбата: 
– К Јдем, к Јда да нˆлова рЈба и ке а прҐдам и ке ти кІпам 

шІба.
Ну, Ґди дддото наловЈло рЈба млҐго, а турЈло на фургҐна и кˆра. 

Па лисЈцата чІ сЈчкийа разгавҐр. УтЈде на приз д’ˆдото, л�гна на 
піто, са притфорЈ, бе вздҐхната… Д’ˆдото й�ха, й�ха дой�хува до 

140 Вариант на тази приказка е записан в с. Кирнички, Измаилски район, Украйна, вж.: 
З. Барболова, В. Колесник Говорът..., с. 141.
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тва мдсто, д�то лисЈцата лижЈ и са зарˆдва, дІма: “Î, ке Јма на 
бˆбата варатнЈк!” А зЈма, а фірл’а на фІргҐно и сдда си кˆра. Па 
тай лисЈца фірл’а, сЈчката му рЈба исфірл’а ут пратхҐдата (?). 
Да! И си Ґде дддото каде дҐма, па лисЈцата му з� рЈбата. Ну, какҐ? 
Той распр�га, па дІма на бˆбата: 

– Па ти бˆбо, вріви з�ме вротнЈко на фургҐно лисЈци и такҐво, 
и рЈбата. Па йас ке фкˆрам кун�те.

Îди тˆа бˆба, там нЈшто н�ма. Вот. 
– Дддо, то нЈшто н�ма!
– Ми как�? Къд� то можˆ да са д�не?
Па лисЈцата зан�са тˆа рЈба дҐма, па валкҐ й дІма:
– Îд�ка тва ти тҐлко рЈба налҐви?
Па тˆа дІма:
– Д�ка! Иди и ти ке налҐвиш! Иди егˆ на ледҐ, там, д�то зЈмат 

водˆ Ґрата… Тˆм Јма пралҐмка. Ти ке с�днеш на тˆ пралҐмка, чи 
си пІсниш опˆшката ф пралҐмката и ке дІмаш: “ЛовЈ са рЈпка, 
мˆленкайа и балшˆйа!”

То вълк вравЈ, с�да там и сидЈ. Пут�гл’а трҐшка упˆш-ката. 
Па т’а уж� са замрізнала. “Î, млҐго, млҐго са налҐви!” СидЈ Ґште. 
Т’а сафс�м са замрізна упˆшката. ДІждат Ґрата за водˆ, н�ма ке 
да подайдіт. Да! Рас са збрˆйа, давˆй да гу бЈйат сас карҐмашлите, 
с кубЈлиците. Гу бЈйат, гу бЈйат, той са шарпˆ, шарпˆ си уткісна 
упˆшката. ЛисЈцата гу избр�ка. И с�тне гу дрˆзнат: “КІнд’у-мІнд’у 
биз упˆшка! КІнд’у-мІнд’у биз упˆшка!” Па какҐ йе то “КІнд’у-
мІнд’у”?!

С товˆ са закҐнчува. Кат са закҐнчува прЈкаската, рˆнше 
дІмаше бˆба и сЈчките дІмайа: “На т�бе прЈкаска, па на м�не 
бІблика глˆшка!”

Бабина Мара и дядова Мара
(Първи вариант)

Д�довата Мˆра ке стˆне рˆно, ке приб�ре, сЈчко ке напрˆи. 
Бˆбина Мˆра с� спи.

– Дай да зевед�м Мˆра, да а мˆйнем. – Бˆбата дІма. Бˆбината 
Мˆра летˆшча, па д�довата про… – Дˆвай ке завед�м Мˆра, та н� 
не нІжна.

А зЈма д�дото, опЈча фҐдула. ВръвЈ д�дото а тръкІлне от 
висҐкото, па по та фҐдула ке отЈде тˆа Мˆра. А тръкІлне т’ˆа 
отЈде. Кад�то та фҐдула отЈде, натˆтака Мˆра отЈде. 
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С�дна и седЈ. ВръвЈ еднˆ тківа женˆ, д�то ддца млҐго Јма.
– КакҐ седЈш та пlˆчеш! Дˆвай, у м�не ке рабҐтиш!
Т’а утЈде. Т’а рабутЈ у н�йзи, децˆта прегледˆ, там ч�три 

д�ца, сЈчко гледˆ и сайˆ, сЈчко праwЈ. Ну и са минˆ, кҐлкуто 
м’�сеца тˆм, гудЈна ли, кҐлко, тай а збЈра, прем�на, тай си зарҐби. 
Панимˆйш? Си зарҐби и пр�га кҐно; сандіко пілен сас др�и.

Пет�ло дҐма пдй: “КукурЈгу! Нˆша Мˆра си Јде; на сЈф кон 
кічена, премднена, нар�дена!”

– Ди:й, п�тл’о! Мˆра уже д�ка а из�ле там, вълчЈца! – 
такҐйе.

ИднҐ вр�ме: крък, крък! Мˆра си утwˆрат вратЈте, т’а 
заежˆва. Тˆм шо у сандіко пі:лен сас др�:и, там шˆ:лове, сЈ:чко, 
сЈ:чко да са обІйе, да са ублич�. И т’а си зарҐби.

Зˆведи и мҐйта Мˆра натˆтака, д�то т’а зарҐби млҐго и н�ка 
т’а зарҐби.

Той зЈма н�зината внІчка, бˆбината Мˆра. А за н�зи тҐже 
п�че фҐдула, а тръкІлна. Мˆра с�дна; тˆа а з�; т’а отЈде. Цгл ден 
спи. Децˆта не ги рˆни, ми ги набЈй. Ну т’а пурабҐти мдсец: “Бˆбо, 
Мˆра ма набЈ! Бˆбо, не на даде да ид�м!” 

/.../
– Тий дІмат, а збЈрат да а … ЗбЈрат пˆйаци, ждбе ф сандіко, 

змЈи, кҐто пˆдне.
– КукурЈгу, нˆша Мˆра си Јде! На крˆстаф кон кічена и вҐзе, 

дІже lҐшо вҐзе!
“Кріц” вратЈте, фл’ˆват там, сЈчко то наплІтано.

Бабина Мара и дядова Мара
(Втори вариант)

Имˆло иднҐ дддо и иднˆ бˆба. И у дддото имˆло Мˆра и 
у бˆбата имˆло Мˆра. Ну, вҐт, бˆбата сфҐйта си Мˆра сЈlно а 
жˆлува, нЈшто не а кˆра да прˆви. А па с� д’�довата Мˆра кˆра. Йе 
кругҐм д�то не са пувірне, се н�зи пЈта. Йе па унˆ а жˆлува. ВҐт 
а пратЈла фаф лесҐ. Да збЈра грибЈ. Т’а збирˆла, збирˆла… Вот 
са ивЈл лиснЈко и дІма: “ДҐчко, врій и ке напрˆвиш й�ди хкҐ, й�ди 
хко!” Т’а утЈшла гу напрˆвила. Îште Ј дІма: “Й�ди хко, й�ди ко ке 
напрˆвиш!” Та и тва прˆви, сЈчко прˆви. Кот унˆ а накˆра той, 
сЈчко испъл’н’ˆва.
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– Ну wот, за това заштҐто ти такˆ сlІшаш, йас ке те 
нˆградам.

И а убл�кал сЈчко хІбаво. А нар�дел и а испрˆтел къде дҐма. Па 
пит�ло ка си сидЈ на дувˆро и кукурЈга: “КукурЈгууу, нˆша Мˆра Јде, 
нар�дена, накЈчена, на сЈф кон кічена!” Па бˆбата: “Киш, п’�тл’о! 
Мˆра Јде! Д�ка л’у з�йа! А изддайа въlцЈте!” Т’а а рˆда да не са вірне! 
Па пет�ло пдйе, бу т’а си Јде, дІжда. Той па пуфтˆра, пг тҐ пет�л, 
бу нˆша Мˆра Јде, нар�дена, накЈчена, на сиф кон кічена.

Бˆбата а зайˆде. ДІжда т’а. То прˆвда. Таківо хІбаво обл�кана, 
тҐлко добрҐ и надˆл. И т’а с�тне дІма:

– Ке прˆтам и сфҐйа си Мˆра. Н�ка и т’а Јде да й нададіт. 
Прˆшта т’а сфҐйта си Мˆра. Фаф лисҐ да бир�. Îди тҐ 

лиснЈк и й дІма: “Врій, дҐчко, тва ки напрˆвиш!”
– А… йа нештˆ.
– Връй тва ке напрˆвиш!
Т’а нЈшто. Т’а ˆ мръзЈ, т’а нЈшто нешт� да прˆве.
– Па рас ништ�ш нЈшто да прˆвиш, знˆчит чи си Јдиш 

раскісана.
Ди Ґде та Мˆра, а испрˆте той. НЈшто н� й дˆде лиснЈко. 

И Ґште куźˆ а раскіса. Си Ґди, па пит�ло пгй: “Нˆша Мˆра, как�? 
КукурЈго, нˆша Мˆра си Јде. Раскісана, раздрЈпана!” Па 
бˆбата: 

– Киш, п�тл’о! НемҐж да бЈва!
Такˆ и са пуфтҐри. Такˆ и дойдҐ та Мˆра, раскісана. ЗаштҐ? 

Бу ˆ мръзи.

Пепеляш-Мара
(Трети вариант на Бабина Мара и дядова Мара)

Нˆчит такˆ! Кагдˆ-та имˆло иднˆ женˆ и йедин чуl�к. Жув�ли 
тЈйе двˆмата. Имˆlе дит� таківо, го думˆlе Мˆра. ПҐн’али? И то, 
тˆа Мˆра билˆ, мˆйка й умр�ла, т’а остˆнала самˆ иднˆ. А па 
тˆтко й, а па уж� остˆна самˆ и с тˆтко си. Тˆтко й са углˆ:вил. 
Тˆтко й са углˆвил, дув�л дрІга. А па онˆ си Јма сфҐйа дҐчка (на 
білгарски шт�рка) имˆла. И вот тЈйа, тˆа бˆбата стˆла да н�: й 
навЈжда. Панимˆйте, н� й навЈждала и дІмала: 

– Зˆ:несе йе накъд�то Јскаш, а дай на ндкой, патаму шо йас а 
нештˆ. Т’а у м�не а таківа, т’а таківа, т’а непосlІшна. 

А па тˆа, ну, забЈта д�вачка. Са палІчило такˆ, шо тва д�до 
а зЈма, йа вҐзи, накъд� ф лесҐ а вҐзи. И там а л�с, такіф здарҐф лес, 
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шо т’а самˆ остˆва ф то лес, н�ма нЈкой. И той а остˆва и й дІма:
– Ти пҐседи, па йас ке д`:йда. Ке Јда да рІба дръв�та.
СамЈн зел ф ръкі, такҐвоти, ф лесҐ и … йеднҐ д�рево и окˆчил 

дрІго като тківо и то трˆка: “Бах-бах, бах-бах!”. Па т’а сlІша и дІма: 
“Тва егˆ таківу, тˆте там рубˆй, вот егˆ той ке дҐ:йде, ке дҐ:йде, ке 
дҐ:йде”. Чˆка т’а ден – н�ма; чˆка т’а друк – н�:ма. Вот та и седЈ ф 
тˆа таківо. МЈшката излдва и начинˆва да таківо, да търчЈ. Па 
тˆа и дІма, че: “КҐ ти Јскаш от м�:не?” А па тˆа й пукˆза, бу Јска да 
ид�. Да. И са ид�. Тˆа й дˆва тр�тий рас. И вот уж�, нˆчит тр�тий 
рас й дˆва и па т’а дІма, й дІма: “СпасЈба съгˆ кҐто на т�бе ти тр�ба, 
ти на м�не ке ми позвонЈш йегˆ по тфа йе.” И фс’о.

Т’а зЈма тва sвънч�, й дˆва sвънч�. И тІка фl�ва вълкҐ и й 
дІма на н�зи:

– КакҐ ти, кай, тІка седЈш, йас счас ке те Јзем!
Т’а дІма: 
– Ми зашчҐ ки ма ид�ш? Йас, кҐто ти тр�ба р�чи ми, йас ке 

ти нˆправа.
– Ам, ки испілниш ли мҐйта, ъ… жилˆнийе, кҐто йас ти 

рекˆ?
Тя дІма:
– Да! КакҐто Јскаш йас ке ти нˆправа.
Ну, и той й дІма:
– Дˆвай, йас ке ти вріжа учЈ:те и ти на м�не ке връж�ш учЈте. 

И ти ке тръчЈш, па йас ке те даган’ˆвам, вот, сас 
врізаните си очЈ.

… ко ште да напрˆви, патамІ што той ега ке а стЈгне валкҐ 
и ке а изад�. Т’а поsвънчˆва и мЈшката изл�ва. ЗЈма тва sвънч� и 
тръчЈ, по къшти тръчЈ, а па валкҐ…, па самˆ са скрЈла. И тръчЈ, 
тръчЈ збЈра, тръчЈ тръчЈ, той не мой да а фˆне. И той са умҐрил 
уж� и дІма:

– Ну, фс’о!
Па тˆа изл�ва уж�. 
– Ну фс’о! Нˆчит ти изЈгра. Нˆчит йас н�ма да те й�дам. Ну, 

съгˆ ти ке остˆнеш жЈ:ва и йас ке те нˆреда, ке си Јдеш къде дҐма.
А ну, и карҐче гавар’ˆ, тЈйа а, таківо, а награждˆва, й дˆва, 

нˆчит там зҐлото млҐго и какҐто и там й дˆде. И т’а си връвЈ 
кіде дҐма. Й покˆза (пътя), той дІма: “Йас ке те Јзведа уттІ:ка и 
ти ке си Јдеш къде дҐма.” И а изв�л, и а пІска, т’а си Ґди къде дҐма. 
И т’а у н�зи сЈчко Јма.

Па т’а като вид�ла бˆбата и й дІма: “Йдла насам! Д�ка тва ти 
гу зе?” Па т’а дІма: “Йас бех ф лесҐ… и такˆ и такˆ…”, раскˆзала, 
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ама и раскˆзва, ама ништ� да риче, бу там имˆ мЈшка, там тва 
била, дІма: “Ма наградийа Ґрата.” Т’а не обˆдила. Вот и са палучˆва 
такˆ: бˆбата дІма:

– ВҐзи мҐйта! ВҐзи мҐйта! Н�ка мҐйта тҐже зарҐби! КҐ ти 
а дув�де, а па т’а сегˆ ке Јма сЈчкото, а мҐйта а гҐла и бҐса. Давˆй, 
вҐзи а!

И той а завезˆл и н�йзе. А остˆвил. Ма т’а γрІ:ба. Т’а ништ� 
да са потчиндва. Изл�гала та мЈшка и т’а да й дад�, дІма: “Дай ми 
лҐшко кˆша!” Па т’а дІма: “Въш, ки й дам кˆша! Майни са утІка!” 
И з�ла идЈн дурчІк и с тҐо дурчІк за н�йзе. Т’а дІма: “Ну, харашҐ! 
Ма гҐнеш! И т�бе, кай, тІка н�ма дҐлго да седЈш.” И са скрЈла та 
мЈшка.

И кат са скрЈла та мЈшка и дІжда валкҐ. ВалкҐ дІжда, те, 
й дІма:

– Ну, какҐ? Да та йам али ке ми испіл’н�ваш желˆниата?
Па т’а дІма:
– КакфҐ желˆнийе ти испъlн�вам? Дурˆвай са утІка, йас н�ма, 

д�дото скҐро ке дҐйде, а па ти – кˆй – йош ке ти испъл’н�-
вам. Дурˆвай са ут м�не!

Па то дІма: “А ти Јскаш да са удурˆваш! КакҐ ке са одур�ш?” И 
а фанˆл и а разгрЈзал. РазгрЈзал, остˆнале саде кҐкале. Вот. И си 
Ґди къде дҐма. Таківо, а нагруж�ва то вълк, а испрˆтил тҐже къде 
дҐма, дрІги там, Ґра дрІги а з�ле и а зав�зли къде дҐма.

А па пит�ла изл�ва и: “КукурЈгу! Нˆша ш Мˆра, ш Мˆра си 
дойд� и зҐлото и сребрҐ дон�се, а па вˆша Ана дон�се, кай, кҐкалите 
и парцˆлите сад�й дов�зе.”

А бˆбата са расірдила на тҐ пет�л. З�ме и треп� пет�ла.
– Не бр�шей!
Па той думˆ, той пет�л дІма:
– Нˆша ш Мˆра, кай, си дов�зе зҐлото и таківо, а па тфҐйа Ана, 

кай, дон�се кҐкалете и парцˆлете. Идите – кай – виш! Ну, та уж� като 
фл�гле фаф двҐра, пугл�днала кан�чно, парцˆле, кҐкале и сЈчко.

Сфинката

Имˆйа пҐле сас зЈмница. На товˆ пҐле сас зЈмницата връвЈ 
сфЈнка. И пас� зЈмницата. А тˆткото дІма на… дҐма, ф сим’ˆта: 
“Айде да Јдем да улҐвим тˆа сфЈнка!” 

УтЈде идЈнийо брат – нЈшто не улҐви. Поспˆ, поспˆ, сфЈнката 
па упˆсе. 
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Ну, ке Јде дрІгийо. Тоже сˆмое: си л�гна, спа и пˆ напˆсено, 
н�фанато. 

Ну Ивˆн, най-мˆлак дІма: “Йас ке Јда, ке вЈда, ке фˆна ли йас 
тˆа сфЈнка.” УтЈде той; ду чˆс одыхнˆ; ф час сфЈнката дуйдҐ; той 
а улҐви.

А улҐви той и дойдҐйа брˆтите; н�го го убЈйа. Па сфЈн-ката 
зав�дˆа на тˆткото и нˆчит, кˆзайа, бу тЈйа фанˆйа 
сфЈнката. 

На тва м’ˆсто, д�то зарҐвийа н�го, изрˆсна дріво. А тЈйа 
дойдҐйа, знˆчит и утр�за тˆткото сфЈнката и си напрˆви, ну, 
като кавˆл.

Ай вˆко врай,
брат м�не убЈл,
дˆно лˆно скрЈл,
та за ту серд�нку
што пал’убЈл.

Той си Ґди къде дҐма: “Агˆ ту што? КакҐ то са прˆви? СфЈри, 
ни мҐа нЈшто да пҐема!”

Брˆт м�не убЈл,
дˆно лˆно скрЈл,
та за той серд�нку
што пал’убЈл.

З�ма тҐ сˆмайу што го Ітрепа.

Ти м�не убЈл,
дˆно лˆно скрЈл
и за �то с�ринку
што пал’убЈл.

(И фс’о.)

Мързеливата æена

Åднˆ пˆра. Т’а билˆ ледˆшча. Той дІма:
– Ти купЈх віл’на. Да си упред�ш, да си сплет�ш сайˆ, бу ке не 

вЈкат на сфˆдба. 
– Ииий, са разбуl�х, са разбуl�х; са разбулдх, са разбуl�х! Фірли 

да вЈда, мҐже ке упˆлиш п�чката. Фірли Ґштеее, фірли Ґште.
Фърл’ˆл той дод�…
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– Ну харашҐ! Ке не вЈкат на сфˆдба. Ми с ко йас ке се Ґблеча?
– Ми тий ке ти зЈмат др�йа и… ке дҐйдат; ке с�днеш ф 

кҐшнцата на фургҐна и ке те завез�м до там, до ндйде. Па с�тне ке 
са вірнеш, ке са облич�ш и ке дҐйдеш.

Ну и кҐ? Той, знˆчит, Ґди на сфˆдбата и ду`ма: “Т’а ни ште биз 
мІзика за дҐйде.” 

Те зЈмат мІзиката, фургҐна е у фургҐну кҐшнцата. Тва той 
да а вҐди с кҐнцата, па там с байˆн да а ср�штат, такˆ да Ј занесˆт 
др�ите. Ср�штат, та пу-блЈско, пу-блЈско, �, т’а като искҐкнала 
и ˆйде да б�га. Викˆла т’а, са качЈла на тавˆно; на иднҐто парч�; 
заврізала въж� на иднҐто парч�, самІн с l�бо, па иднҐто – сас такҐво, 
сас сланЈна. ГрЈза и пред’�, грЈза и пред’�. И напр�ла кҐлко с тˆм. 
Ама т’а віlната са изгур�ла; за кълчЈшта пред’�. 

Той Јде: “Î, ма ти тІка!”
(А! Йас пропІсна.)
Са приблЈже байˆно, т’а като искҐкна от тˆа кҐшнацата и 

ˆйде да б�га гҐла къде дҐма. И с�тне т’а са качЈ на тавˆно и дˆвай да 
пре’�. Напр�ла колко с там. Той си гул’ˆй на сфˆдбата.

Душіл. “А, ам ти д�ка си?”
– А кˆчи са на тавˆно, ке вˆрдиш да не префрікне пЈле да 

стˆне клъчЈшта.
Той са качЈл на тавˆно да вˆрде.
– Ииий, – той дІма – о, префрікна пЈлето. Как� тъй брізо 

станˆ клъчЈшта!
Той б’�ше клъчЈшта.

2. НАРОДНИ ПЕСНИ

Песни на субат

Йодолу идиéа
(I вариант)

уÎдолу идЈйа (2)
двˆма-трЈма тІрци. (2)
За кунˆк питˆя, (2)
кІнак да дад�ми. (2)
КІя да дад�ми (2)
ЙҐва да дˆдеми
ЙҐва нема мˆйка
ЙҐва мˆйка н’ˆма
Н’ˆма кой да плˆче.
ЙҐвиното лЈбе (2)
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от плет’Ґра й гл�да (2)
Др�бни сілзи рҐни (2)
Д�то сілза кˆпне,
ран босЈл’ак нЈкне
МҐми го бер’ˆйа (2)
На момцЈ го испрˆштат (2)
МҐмци им цалІват ріка и
    кул’ˆно.

Йодолу идеéа
(II вариант)

ЙодҐлу Јдейа 
двˆма-трЈма тІрце.
За мумˆ питˆйа. 
Куйˆ да дад�ме?
ЙҐва ки дад�ме –
ЙҐва мˆйка н�ма (2)
н�ма кой да пlˆче.
ЙҐвиното лЈбе
прис пинджҐро гл’�да (2)
др�бне сілзе рҐне. 
Д�то сілза кˆпне,
ран босЈл’ак нЈкне (2)
ирг�не м гу давˆйа.

Калинка и славея

Пукрˆй м�не, мҐри, писҐко,
йеднҐ ми дірво е висҐко,
йа пот дарвҐто седдше,
хІбава мҐма йе КалЈнка.
Слˆвик висҐко фъркаш�
и си КалЈнке й дІмаше:
– КалЈнко, мҐма хІбава,
хай да са й залҐг залҐже:
Ко ти м�не натпдйеш
главˆта да ми йотр�жат.
КалЈнка вЈкнала да пдйе
и си слˆвик натп�ла.
Слˆвик висҐко фрікна.
(И фс’о. И не отр�зайа крил’ˆта на слˆвика.) 141

141 Вариант на песента е записана в Добричко [Вж.: СбНУ, IХ, 2: 4, Мома и славей].
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Пеéте ми, пеéте, пиленца
Пдйте ми п�йтe, пЈленца, Като ма мˆма йуглˆви,
дод� све при сфҐйа мˆйка. йуглˆви, та ма зач�рни,
Йас кату бдх йу мˆйк’а си, каддто йҐда с� плˆча;
каддто йҐдех све пдйх;  земдта плˆче под м’�не,
земдта пдйше пуд м’�не,  сЈн’ото н�бо над м�не.
сЈн’ото н�бо над м’�не.

Снощи утидох, мале ле
(I вариант)

СнҐшти утЈдох, мˆле ле, мˆле ле,
на дҐлното клад�нче, клад�нче,
Там завˆрих, мˆле ле, мˆле ле,
�дно мˆлко момЈче, момЈче, (2)
б’ˆло лЈце мийˆше, мЈйаше;
�дно мˆлко момЈче, момЈче,
�дно ч�рно гаркЈнче, гаркЈнче,
на бял кˆман стойˆше, стойˆше,
б’ˆло лЈце мийˆше, мийˆше.
КҐлко ділго мийˆше, мийˆше,
дваш по-б’ˆло стˆ:ваше, стˆваше,
чірни Ґчи стр�лкаше, стр�лкаше,
кҐлко ділго мийˆше, мийˆше.
Сл�зна мҐмок от кҐн’о, от кҐн’о,
фˆна мҐма да б’ˆга, да б’ˆга.
– Стой, мор мҐме не б’ˆгай, не б’ˆгай,
йас сам снҐште йу вас бил, йу вас бил.
Сас бІл’а ти винҐ пЈл, винҐ пЈл,
сас брˆйно ти – ракЈйа, ракЈйа,
сас мˆйк’а ти йортІвал, йортІвал,
как си т�нка та висҐка, та висҐка,
йҐште си чарнайҐка, чарнайҐка –
тІрце т�бе потурч�ле, потурч�ле.

Снощи утидох, мале ле
(II вариант)

СнҐшти изл�зах мˆле ле, мˆле ле,
на долнҐто клˆденче, клˆденче,
там завˆрих, мˆле ле, мˆле ле,
еднҐ мˆлко момЈче, момЈче,
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на бдл кˆмак стойˆше, стойˆше,
б�ло лЈце мЈйаше, мЈйаше,
КҐлко товˆ мийд:ше, мийд:ше,
дваш по-б�ло стˆваше, стˆваше.
Стр�лна мҐма йот кҐн’о, йот кҐйо.
Фˆна мҐма да б’ˆга, да б’ˆга.
ЙҐт стой, мҐмке ле, не б’ˆгай, не б’ˆгай!
Йас сам снҐште йу вас бил, у вˆс бил.
Сас бул’ˆ те винҐ пил, винҐ пил,
сас брˆйно те – ракЈйа, ракЈйа,
сас мˆйк’а те йортІвал, йортІвал,
как се т�нка, та висҐка, та висҐка.
йҐште са … чарнойҐка, чарнойҐка,
тІрце т�бе потурч�ле, потурч�ле.

Тодори, Тодори, синок, Тодори

ТҐдори, ТҐдори, синҐк, ТҐдори,
дай да та мˆйка йоглавЈ,
йоглˆви, да та йож�ни,
за русокҐсо момЈче,
за черноҐка девҐйка.
ТҐдор послІша мˆйк’а си,
напрˆви шдйк’а ср�бърна,
накІпи кІп’a с’ˆкаква,
с’ˆкаква и су……
напрˆви шдйка ср�бърна,
накІпи кІп’a с’ˆкаква,
с’ˆкаква момЈнска трІф’a.
СЈчките йҐдат купІват.
И Стˆнка стˆна, йутЈде.
Тамˆн на шдйк’a стъпнˆ,
ш�йка срдд мҐри йутЈди,
дуд� са Стˆнка пувірни,
шдйка срет мҐри йутЈди;
срдт мҐри на дълбин’�то.
Дуд� са Стˆнка йугл�дна
Ту стҐри ТҐдор, напрˆви.

(Та той уз�л си йе. Стˆнка гу ништ�, а па той накІпи кІп’a 
с’ˆкаква, с’ˆкаква момЈнска трІф’a – тва пІдра, д�то на момˆта 
трдба. Той утЈде за глˆве, па т’a гу ништ�. Па той ко да напрˆви? 
Уткрˆдна а на карˆбела. Па той с�тне напрˆви ш�йка ср�бърна. 
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И т’a утЈде да си кІпи. Дод� т’a са пувірне, ш�йката прибЈ на 
дълбҐкото. И т’a устˆна уже при н�го. Тва егˆ ткˆва пдсна.)

Мене ма мама българено не даде

М�не ма мˆма білгарено не дˆде (2)
ами ма дˆде, йармелЈйо гидЈйо. (2)
ЙармелЈйо д�лнек прˆзнек не знˆе. (2)
Па ма испрˆти фаф неддля на нЈва (2) 
и ма дˆде у КарийострошЈлофци.
Изгр� слінце – навˆдах са да з�ма,
Зˆйде слінце – испрˆвих са да вЈда.
М�не ма мˆма білгарено не дˆде (2)
ами ма дˆде, йармелЈйо гидЈйо (2)

Стоян си маéки думаше

Стойˆн си мˆйки дІмаше:
– Мˆмо ле, мЈла, мˆмо ле, 
какҐ да стҐра да прˆвам,
да си ч�ркови дҐграда?
Мˆйка на Стойˆн отфечˆва:
– Стойˆне, сЈно, Стойˆне,
прҐдай си, сЈно, бІл’чето.
БІл’чето ти йе хІбаво,
то ценˆ гул�ма Јма.
– Ми кой ке ми гл�да децˆта?
(Па мˆйка му му отфечˆва, че)
– КҐйто та т�бе гл’�дал,
той и децˆта ке гл’�да.
Л’�нка чІла, разбрˆла,
станˆла рˆно ф неддл’а,
та си децˆта йукіпа,
йукіпа ги запл’�те
и наръчˆла пусл’�дно,
пусл’�дно сас мˆйка.
Рˆно ф неддл’а Стойˆн
лЈсе вҐлове запр�гна
на пазар да йҐде.
Застˆна вЈком извЈка:
– Йˆла си бІл’че хІбаво,
ценˆ гоl�ма Јма.
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(Уж� на пазˆро тва.)
ТІрците са збрˆйа
идЈна прис дрІк
с� по-гул�ма ценˆ дˆва.
ТІрчин парЈ брҐйише,
Ил�нка сілзи рҐнеше.

Еé гиди наша Марик’а

Åй гЈди нˆша МарЈк’а
двҐри м’ет�ше.
Двˆма йа брˆт’а гл�дайа.
ÅдЈн’а дІма на дрІгийо:
Åй, гЈди нˆша МарЈк’а
мlҐго хІбава.
Дай да й кІпиме 
жілти алтіне на шЈйа.
А па бІл’а а станˆ йат.
Стˆна рˆно фаф неддл’а,
дет�то си закҐли ф л’Ілката
и с чарв�н чумб�р го накрЈ.
УтЈде ф ч�рквата
и дІма на МарЈк’а:
– МарЈке, калЈно хІбава,
ке наглдждаш дет�то.
БІл’а ф ч�рква ке Јде.
Тˆа МарЈйка си мет’� двҐроу
варЈ си у нед�л’а.
БІл’а отЈде ф ч�рква.
Т’а са врішта 
и дІма на Стойˆн:
– Стойˆне, л’Ібе, Стойˆне,
йˆла да вЈдиш 
какҐ МарЈйка напрˆви,
т�бе дет�то закҐlи
и с черв�н чумб�р го накрЈ.
Т’а ут злос сЈлно
тва самˆ го напрˆви.
Па МарЈйка отЈде и дІма:
– Йас ко дет�то закҐлиh,
да ми знˆчит очЈте искҐкнат.
Па с�тне дІма:
– Брˆйне, зˆпали два Ґгена
и кҐйто прескҐкне Ґгено,
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Ґгено не го зем�,
знˆчит той не гҐ колЈ,
па кҐйто – че се запˆли 
Ґште пҐвече Ґгено че се загори.
И запˆлиа вінка два Ґгена.
МарЈйка прескҐкна –
Ґгено н� а з�.
Па бІлката като прескҐкна,
Ґште пҐвиче Ґгено са разгур�.

Чернеé горо

БІлка връвЈ (2), прис горˆ зел�на.
Ф ріце нҐсе (2), дет� пеленˆче.
Т’а го нҐсе (2), плˆче му нар�жда:
– Ч�рней гҐро, ч�рней с�стро,
ч�рней с�стро, двˆма да черн�йем;
ти за тфҐйто лЈсте, гҐро,
ас за мҐйта млˆдос.
Ч�рней гҐро, ч�рней с�стро,
ч�рней с�стро, двˆма да черн�йем!

***
Йурд�чката на п�чката,
вай þрд�чко на гредˆта.
Бий йа бІл’о, бий йа бІл’о,
кҐлкуто мҐйеш!
На гредˆта бІл’о, попадЈйа!

Обредни песни
Новогодишни благословии:

Мˆти МарЈйа БҐгу малЈла:
“Зˆроди, БҐже, 
жЈто пшенЈца,
с’ˆка пашнЈца,
С�йу, в�йу, патсевˆйу,
НҐвам гҐду паздравл’ˆйем!”
/Това е побългарено руско наричане./

Дрімо, дрімо дръмувˆли,
Т�мна нош сте побивˆли,
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врˆн’о кҐн’о потрошЈли, 
см�ло кЈтки поросЈли,
прескҐк на бъзҐ и си одрˆ гъзҐ.
Îтори пҐпо, СІрва дрінка!
Коледарски песни:

/ХлҐпците вравˆт и пЈйат ‘пеят’. Тва като вравˆт./
Стˆне, нЈне,
Стˆне, господЈне,
Че Ви ˆдат дҐбри гҐсте,
ДҐбри гҐсте коледˆре!

/Тва на хаз’ˆина/
ДрІмо, дрІмо друмовˆле,
т�мно нҐште побивˆле,
врˆна кҐн’а потрошЈл’е,
нЈне, господЈне,
дІде Јдем до нˆшего брˆта,
по-мˆлко полҐпайме,
пҐвече потрҐпайме.
Врˆна кҐн’а потрошЈле.

Песен, която се пее при обреда за дъжд “пеперуда”:
ПеперІда лдда,  сЈтин-пЈтин кІлак,
до Бога се с�да:  да го разавˆме
Дай, БҐже, діждец по й�дро и по др�бно
да са рҐди l�бец,  по стˆро и по млˆдо,
l�бец и пшенЈчка, на жілти пЈленца
и летнˆ ръждЈчка,  по зл�на тр’ˆва.
да ми омЈси мˆма  Да вˆрим, да пич�м и да ид�м.

Сватбена песен:
КІме, та добр� дойдҐ,
кІме, та по-добр� найдҐ!
Л�л’о кІме, та добр� дойдҐ,
кІме, та добр� найдҐ;
кІме та по-добр� найдҐ:
злˆтни тарп�зи, 
по тарп�зите б�ли месˆли,
по месˆлите бели кулˆци
и бдли каравˆи, б�ли самІни,
и по тарп�зите жілти саhˆни
по саhˆните бдли м�дове,
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по м�довете, кІме, 
ч�рни мушЈци, кІме,
по тарп�зите зел�на елˆ.
КІме, та добр� дойдҐ,
кІме, та по-добр� найдҐ,
кІме, та прЈемни йелˆ,
йелˆ, зел�на йелˆ,
че л�те Јде,
на кумЈца, на млˆда кумЈца
с�нке ке тр�бе
и на мішката рҐжба 
с�нке тр�ба,
кІме, прЈеми елˆ. 
Л�л’о кІме, 
Јзлес кІмк’ова мˆле,
(мˆйк’а му да изл�й)
Јзлес, Јзлес да вЈдиш,
отм�на ти вҐдат,
л’�л’о кІме, отм�на ти вҐдат.
И Ґште пдйат какфˆ? ...
ТҐдоре, сЈно, ТҐдоре,
дай та мˆма…
Л�л’о кІме, скрЈй ма,
брˆйно, скрЈй ма,
скрЈй ма брˆйно,
скрЈй ма (името)!
А па дрІгите п�йат:
Как да та скрЈйа, мЈлна с�стро,
като ти в�че продˆдена и залҐжена.
Па тд п�йат с�тне:
СкрЈй ма, брˆйно,
за тфҐйо сЈво стˆдо,
небрҐйено и несчЈтано.
Ти в�че си продˆдена и залҐжена
за ил’ˆда и п�тстҐтин.
Л�л’о кІме! 
МЈлна с�стро,
кˆк да та скрЈйа?
– Л�л’о кІме, 
Ґти са разбрікани в�жгите,
Ґти очЈте ти мҐкри?
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– Не брізай, кІме, не брізай!
– Не нˆда да плˆчеш,
не нˆда да си пҐртиш салзЈте.

3. ГАТАНКИ

МотувЈла-вЈла
на двор са вЈла, 
травˆ н’е пˆсла,

вудˆ н’е пЈла 
и пак иднˆ п�д’а
сланЈна заврізала. 
/ТЈква/

*
КругҐм брдк, пу сридˆта бдл сняк. 

/Ноштувˆта с брˆшното/
*

Ціка-міка цръвІл хфріка /Стенен часовник/
  *
Ч�рно мич� гъзҐ си пич�. /ЧавІн/
  *

4. ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ

Два з�лника из’ˆва, ми кой му ги дˆва? 
  *
Как�то кҐн’о го рˆнат, такˆ той рабҐте.

*
Гол�ма ˆпка ˆпни, па мˆлка дІма дІмай.

*
Да рабҐтиш не й� ггрх.

*

5. НАРОДНИ РИМУВАНИЯ И СТИХОТВОРЕНИЯ

Циф-циф гˆрга,
къдд си одЈла?
За пҐпово зрінце.
КакҐ си правЈла?
…….. (?)
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Брашинц� … (?)
…….. (?)
да си рˆна дечЈцата.

Мдшчина като д�н,
седЈ бˆба на куп�н,
кілца зіби като кон.

Åднˆ гҐга,
двд гҐги,
три гҐги,
с тай гҐга 
ч�три.
/броене при детска игра/

БЈни, бЈни бˆница,
СтҐйкова Ивˆница.
 
ТЈка, мутЈка, лом. /повтаря се многокротно/

Тум-тум таралеш

– Тум-тум тарал�ш,
къдд Ґдиш на път�ш?
– Да си сбЈрам жил�сца.
– Ми заштҐ са ти жил�сца?
– Да си прˆва иглЈчки.
– Ми заштҐ ти са иглЈчки?
– Да си шЈя турбЈчки.
– Ми заштҐ ти са турбЈчки?
– Да си сбЈрам брашниц�.
– Ми заштҐ ти йе брашниц�?
– Да си вˆра кˆшица.
– Ми заштҐ ти йа кˆшица?
– Да си рˆна дичЈца.
– Ми заштҐ са ти дичЈца?
– Да не пҐштат брадЈца.
(Запомнено от учебник за първи клас от тридесетте години)
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II част

КРАТЪК РЕЧНИК

По-голямата част от речниковия фонд е представен в основната 
част на работата под формата на илюстративен материал. Затова тук 
се изнася предимно онази лексика, която би могла да се приеме за 
диалектна с оглед на съвременния книжовен български език иили има 
друга семантика. Предполага се, че тя представлява по-голям интерес от 
лексикален или словообразувателен аспект. Подборно са дадени и някои 
думи с по-интересни фонетични особености. 

От русизмите и украинизмите са представени само единици, 
отнасящи се до ежедневния бит на хората и които така са навлезли в 
езика, че се възприемат като родни. Лексиката, свързана с нови понятия 
от областта на техниката, икономиката и политиката и др. под. не се 
изнасят, тъй като тя е обща за всички български говори в Украйна и Русия 
и това е техният общ диференциален белег от СБКЕ и съвременните 
български диалекти в страната и другите държави. Част от тази лексика 
може да се открие в илюстративния матеиал и в изложените текстове.

Тук не са включени местоименията и неизменяемите части на 
речта (с малки изключения), тъй като те са подробно представени и 
разгледани в частта “Морфология”. 

Словосъчетанията като жЈво серебрҐ, бдло цв�те, чиито компоненти 
са познати и не изискват специално обяснение, се давават в отделна 
статия. Самостоятелно се представят и словосъчетания, при които всички 
съставящи го думи са неясни. В останалите случаи са представени при 
една от думите от съчетанието, напр.: ч�рга ж. ‘груба вълнена завивка 
за спане или за покриване на леглото’ ◊ – Ч�рга, да накрЈйеш к�рвета. 
∞ – дЈметна черга = дˆместа черга ‘на квадрати за покриване на 
сандък’; б’ала черга ◊ – б’ˆлите ч�рги са за месˆл; влˆшка ч�рга ‘за 
покриване на легло или диван’ ∞ – кЈчена ч�рга ◊ – КЈчени ч�рги, за 
керв�тата покрЈвайа.

Няколко думи са оставени без лексикална дефиниция. Това е 
така, защото семантиката не е съвсем ясна. Представени са само чрез 
илюстративния материал. Други лексеми не са дадени с основната си 
форма, тъй като тя не е регистрирана.

Общо взето в този кратък речник е подбрана диференциална 
диалектна лексика, която до голяма степен характеризира говора на 
терновчани и го откроява от другите български говори в Украйна.
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Знаците, използвани в речника са:
= – синоним 
◊ – следва илюстративен материал
∞ – следва фразеологизъм или устойчиво словосъчетание

А
а част. ‘ето’ ◊ А ги йе нЈштелките.
аб�дня (аб�дн’а) ж. ‘обедна служба в черквата’ ◊ Цˆла ниддл’а ни м�со, 

ни йˆйца, пҐ:сно и ф нид’ˆл’а утринˆта, къту са кҐнчи аб�дната 
и пҐпо, бˆт’ушката пҐчва да конкˆва.

абЈ нар. ‘само’ ◊ Йас ке плˆта за тва сЈчкото, абЈ т’а да мЈне.
абрикҐс м. ‘кайсия’
агіл м. ‘помещение извън селото, в което овцете престояват до зимата’; 

Вж.: кошара; търло.
аé част. ‘ето’ ◊ Ай гу на Ілицата. # Млат мамІл – ˆй такˆ кат гу 

набІчиш и той има като мл�чка.
аéˆт м. ‘антре’
аéга част. ‘ето’ [ай га < ей га ‘ето го, я’] /една от “паразитните” думи в 

говора/ ◊ А па с�тн’а кˆто са пустрҐийа, айгˆ нˆшийа зет, айгˆ 
тва той, айгˆ тІка, йа айгˆ В�ра.

ˆéде част. ‘хайде’ ◊ Айде у нас.
акˆциа ж. ‘раст. акация’
акіл м. ‘ум’ ◊ Ти Јмаш ли акіл?
алЈ сз. ‘или’
амбˆр м. ‘дървено помещение отделно от къщата с много разпределения 

за съхраняване на зърнени храни’; ◊ Тугˆфка кˆжен хаз’ˆин си 
Јма-ше, асҐбено д�то по-богˆт, си прˆвеше дрівен амбˆр. А па от 
то амбˆр, там и кукҐшки се нахҐждайа, там и прˆсци лежˆйа 
като дІже жарˆ. 

апкін м. ‘желязна вила с пет рога за ловене на риба’ ◊ С апкіна са 
набІчва рЈбата.

аргˆтин м. (ост.) 1) ‘слуга, ратай’ ◊ Аргˆтин рˆни волҐвите, кон�те, 
вҐзи, нҐси. 2) ‘сезонен наемен работник’ ◊ На башчЈте Јмало 
аргˆти. Най�мат ги когˆто запҐчнат да засˆждат башчЈте 
– мˆрт апрЈл.

армˆн м. 1) (ост.) ‘място в двора, където се е вършеело с диканя’; 2) (ново) 
‘дворното място, където сега се намира зеленчуковата градина’ ◊ 
Армˆно ми ч�сто зараснал с метлˆ.

арнаІтка ж. ‘сорт пшеница’ ◊ Сдйа зЈмница, сдйа арнаІтка и 
мамІлата садЈйа по трҐшки, сЈчко, кҐйто кфҐто Јмаше си 
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с�йеше.
арнЈса несв. /за птица/ ‘престава, спира да снася’ ◊ КокҐшките арнЈсайа 

‘престанаха, спряха да снасят’.
ˆрен, -а, -о, и прил. ‘добър’ ◊ НЈйе сЈчки сне ˆрни.
арнЈчево нар. ‘добре, хубаво’ ◊ Па н�кой път фъф фтҐрата зурЈчка 

ма сабІдат. Îште пу-арнЈчево. 
ˆрос. ‘чиле конци’
арпˆæ м. = арпадæик
аршЈн м. 1) ‘зъбците на тъкачния стан’; 2) ‘мярка за дължина, равна 

на 72 см.’
ахˆбок м. ‘ръкойка’

Б
бˆба ж. 1) ‘майката на един от родителите’; 2) ‘майката на съпругата, 

тъщта’; 3) народна акушерка ∞ бˆба повивˆчка.
бабалік ж. ‘един от главните сватбени персонажи – разпоредител 

на сватбата и съветник на младоженеца’ ◊ Най-стˆршийа брат 
йе бабалік на фтҐрийо, па фтҐрийо на тр�тийо. И женˆ му 
бабалічка. КумҐ и бабаліко, кумˆта и бабалічката.

бабалічка ж. ‘съпруга на бабалъка’
Баба Марта съч. ‘народен празник на 1 март’
Бˆбен ден съч. ‘ден на родилната помощ’
бˆбина душЈчка съч. ‘билката мащерка’
бадæанˆци (баџлЈвен м. ‘проливен дъжд’ ◊ Но тІка сЈлно те башчЈ 

ги залЈваше, лЈвен като Јмаше, ги залЈваше.
бадæд (баџд) ж. ‘комин на зидана печка’
бадѕ (бад’ˆ) ж. ‘дървена кофа на граден кладенец с макара’ ◊ На 

клˆденецо има бад’а, с бад’а са вˆди водˆта.; срв.: кофа.
баéстрІк м. ‘незаконно родено дете’ ◊ И мумЈче и мумч�, с� байстрІк 

– нагул’ˆйно, наш-л’ˆйно.
балˆчка ж. ‘следобедна седянка на улицата, на която нищо не се 

работи, само се говори’ ◊ Ке изл’авам на балˆч-ката, ке пҐседа. /< 
укр. балˆкам ‘говоря’/

бˆлка1 ж. 1. ‘низина по поречието на река’ ◊ БашчЈте б�йа ф бˆлката. 
2. Корито на пресъхнала река.

бˆлка2 ж. ‘основна греда, върху която се нареждат по-малки’; срв.: 
р�йка.

барабˆн м. ‘уред на който се навива основата за тъкане’ 
барˆшка ж. ‘офца’ ◊ Дръждйа специˆл’но барˆшки да кҐлηт, да Јма 

кҐ да идіт.
барˆшашки рок съч. ‘сорт пипер – кози рог’
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бˆрæи ср. ‘речен кораб’
батˆк м. 1) ‘кал’ ◊ исійнат батˆк # … и то паднˆ ф батˆко. 2) 

‘блато’
батвˆ ж. ‘стебло на тиква, диня и др. под.’
батЈст м. ‘вид памучна забрадка’.
бˆур м. ‘вид домашен колбас – тънките свински черва се пълнят 

със смес от ситно нарязано свинско месо от рибицата и сланина 
от гърдите и различни подправки’ ◊ Бˆур, тва м�со и сланЈна и 
чІбрика са пілнат т�нките цр�ва, пҐсле са вˆре, па с�тне ф 
топ�на лой ф гарн�та гол�ми са дражˆт.

бˆцам // бˆцкам несв. ‘целувам’ ◊ крісто бˆцаш # Т’а ки йа доведˆт 
бІlката до кумҐ и ки реч� знˆчит, егˆ такˆ и та-кˆ и ки бˆцне 
рІчка, об’азˆтел’но, се тр’ˆба да бˆцкаш ръкˆ. 

бˆцна св. ‘целуна’ ◊ Да му бˆцне ръкˆта.
башчˆ ж. ‘зеленчукова градина’ ◊ Åгˆ тІка де сегˆ зарˆснато, твˆ 

пу низинˆта д�ту нЈшто сегˆ, гу тіпка скҐту, тогˆфка б�ше се 
башчˆ товˆ. 

башчевˆнско прил. ‘градинско’; 
∞ башчевˆнскî цв�те // башчувˆнскî цв�те съч. ‘раст. астра’
бдæилˆ ж. ‘пчела’
бедˆрка ж. ‘двуколка’
белҐк м. ‘белтък на яйце’
бдло цв�те съч. ‘многодишно храстовидно растение с бели цветове 

– по много на една дръжка’
беркул’Ґза ж. ‘болестта туберкулоза’
беркулҐзна прил. ‘болна от туберкулоза’ ◊ Т’а йе беркул’Ґзна.
бЈéница ж. ‘млечен продукт, който се получава след отделянето 

на маслото от млякото’ ◊ Пъ на нас бЈйницата, пъ на пазˆра 
мˆслото.

бич� ср. ‘некастрирано теле, оставено за разплод или месо’
бичкЈ мн. ‘вид дребна риба с цвят на пясък – попчета’ ◊ РЈбе с такˆва 

йе глˆва, пут кˆманите се.
блˆг (-а, .о, -и) прил. ‘сладък’ ◊ Йас не йам блˆго.
Благов�штенг ср. соб. ‘религиозният празник Благовещение’ ◊ 

Благов�штенг – сˆдим тЈкви да са блˆги.
блъéˆ ж. ‘бълха’ 
блъштЈ несв.(3л.ед. ч. сег.вр.) ‘блести’ ◊ Бліштът звездЈте – мрас ке 

Јма.
бо сз. ‘че’ ◊ Ти не си мисли, бо зимаш друга жена, ну смисъл друк рот. 

Той не знайе, бо білгарската душˆ чЈста.; Вж.: бу1
БогурҐдица соб. ‘Св. Богородица’ ∞ Гîл�ма Бîгîр¥дица съч. 
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‘религиозен празник на 28. VIII., посветен на св. Богородица; това 
е и храмовия празник на Терновка’

боæ�ме ср. ‘молебен за дъжд’ ◊ “Зˆфтра бож�мето” – знˆчит се 
збЈрат Ґра, сЈчките Јдват ф ч�ркфата, по-млˆдшите ирг�ни 
зЈмат байрˆци, пҐпа, п�вчий и шагˆват на нЈвата, на степҐ. 
По пол�то Јдат и чак къди Гр�блето Ґдийа и зЈмат определ�но 
мдсто. Вж.: молебен

бомбіт несв. (3 л., ед.ч., сег. вр.) ‘бомбардират’ ◊ Начнˆа да ги бомбіт.
борˆва несв. 1) ‘бълнувам’ ◊ Той борˆви като спи. 2) ‘бръщолевя, 

говоря много’ ◊ Хфˆтит да ми борˆвиш!
бҐрч м. ‘супа с много зеленчуци’
бҐткина прил. в словосъчет. б¥ткина // б¥тхина // б¥тγина б¥лес 

‘жълтеница’ ◊ Той са разбулд от бҐткина болес.
брˆдва ж. ‘сечиво, с което се секат дърва; секира’; Вж.: сапфа
брˆéно м. ‘брат на съпруга ми’; брˆйне обръщ. ‘батко’.
братІха м. ‘брат’ ◊ Там братІхата ми покҐйния бЈше накопˆл кˆман 

да си пострҐи сЈчко.
бревнҐ ср. ‘отрязан ствол на дърво; дървен труп’
бр�да несв. ‘обикалям; бродя’ ◊ Йас бр�дах, бр�дах по пазˆро да си 

нˆйда Ібави картҐфли. # Цал ден бр�дах по степҐ.
бр�дем несв., ирон. ‘дрънкам, бърборя, дърдоря’ ◊ СтЈга да бред�ш! # 

КакҐ бр�деш? НЈшто ни мҐга да рˆзбера! 
бр�ша несв. ‘послъгвам’ ◊ Йас ни 
мҐга да бр�ша.; срв.: избрека.
бросˆвам несв. ‘изоставям, напускам’ ◊ ØкҐлата а бро-сˆват децˆта. 

# С�тне немˆ с кҐ да се Ґблеча и йас брҐсих шкҐлата.
бръклЈф, -а, -о, -и прил. ‘лъжлива’ ◊ Па тˆйа, бръклЈвата кузˆ думˆ, 

бу и ни йˆдайа и ни пЈйа.
брішко нар. ‘бързо’ ◊ Ти брішко ид�ш.
брънза // брґнза ж. ‘козе сирене’ ◊ Îт кҐзешкото мл’ˆко са прай 

брґнза. ТҐ по-жЈрно за крˆвешкото.
брѕгофка (бр’ˆгофка) ж. ‘вид красива птица с дълга опашка и синичко 

на гърдите, която си вие гнездото в дупки в стените на ямите’ ◊ 
Бр’ˆгофката а пҐ-гул�ма за фазˆно. 

бу сз. 1) = бо ◊ Ми са санІва – кай – сън, бу Алекс�й П’етрҐвич дръжд 
йе такіф й� самІн лдп… 2) ‘понеже’ Па тЈйа гу пҐмнат, бу те 
пҐ-гул�ми.

бубалік // бабˆлък /по-рядко/м. ‘действащо лице на сватба – 
разпоредител; обикновено тази роля играе по-големия брат на 
младоженеца’ ◊ Най-стˆршийа брат е бубалік на фтҐрийо, па 
фтҐрийо на тр�тийо и женˆ му бубалічка.
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бугˆ м. ‘бик’ ◊ Имаше и йед�н фпрдгаше крˆвата и бугˆ, Јмаше като 
волҐве и си вҐдеше тҐже. Сас крˆвата и сас бугˆта ф йар�мото 
ги фпрдга и кˆра.

бугҐвица ж. ‘обреден хляб за Бъдни вечер, украсен с тестени 
орнаменти, изобразяващи птици’ ◊ БугҐвица – с птЈчки, пЈленца, 
красЈва а прˆйат.

бугҐвичка ж., умал. от буговица ◊ БугҐвичка, ми ега lеп абикнав�ный 
самІнчик, ткˆчка егˆ кату гу упич�ш, ега кату тˆа сˆхарничка, 
кату ге напрˆвиш, че с�тне му прˆват ткˆчка йе, насˆм пˆлоч-
ка напрˆват и насам пˆлочка, а па отгҐре на средˆта такˆ 
крІгълчек. На Коледа за сфештЈчката, на СфетЈй в�чар, саде 
на РождестфҐ.

бугҐр м. вер.: ‘възвишение или камък (?), за отбелязване граница 
между ниви’ ◊ Знˆчит, буγҐр гулдм, чи вˆда, чи пак бугҐр голдм, 
знˆчит тва мҐйа зем’ˆ.

будЈрувам несв. ‘бодърствам’ ◊ Па той се крдска, чи будЈрува, бо 
мҐйш да зˆспиш, ˆ таківу йе д�лу.

буæ�не ср. ‘молебен за дъжд’
буæинЈна ж. ‘вид домашен колбас, който се прави от най-хубавото 

месо на прасето’
бІленце ср. ‘пуканка’ ◊ Прˆйе:ме бІленца от мамІлени зріна.
бултІн м. ‘яйце, от което квачката не е излюпила пиле’ ◊ КлҐчката 

опЈли само двг пЈлета, па дрІгите бултунЈ.
бІльо (бІл’о) ж. ‘обръщение на родителите, братята и сестрите на 

мъжа към съпругата му’
бІпка ж. ‘ядка’ ◊ Прˆската има вітре бІпка. # Жˆрейме, пріжейме 

бІпки от абрикҐси, от тЈквено сдме; на тавˆ пусҐлиме и иднˆ 
кˆпл’а Ілей...

бур, -а, -о, -и прил. ‘зелен, неузрял’ ◊ бур патлаźˆн.
бурбҐнки мн. ‘мехурчета във водата’ ◊ БурбҐнки фав вудˆта – ега 

като валЈ дъш и бурбҐнки фав вудˆта като шˆрики ‘балони’. 
бусЈляк м. (бусЈл’ак // бусЈлгк) ‘раст. босилек’
бІтел м. ‘трилитров стъклен буркан’
бучлЈф, -а, -о, -и прил. ‘бодлив’

В
вˆæен, -а, о, и прил. ‘добър, хубав, качествен’ ◊ Той не сЈлно вˆжен, 

брашнҐто не йе вˆжно.
вазҐле мн. ‘дръжка на съд’ ∞ вазҐле на сідовете. /< рус. вазҐне/.
вал’кЈ pl.t. ‘глина смесена със слама, която се използва в 

строителството’ 
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валкІвам несв. ‘мажа с вал‘ки’ ◊ ВалкІват, глЈна със слˆма, чарв�на 
пръс и слˆма, с кун�те йа мдсет, с кракˆта и валкІват тавˆно 
кът са стрҐи.

вˆпцан, -а, -о, -и прич. ‘обагрен, боядисан’ 
вапцІвам несв. ‘багря, боядисвам’ ◊ вапцІваме йˆйца.
вˆрам несв. ‘бързам’ ◊ Мˆма ке дҐйде и йас ке вˆрам, ке Ґперам, ке 

нˆправа одолж�ние на мˆма.
вˆрда несв. ‘пази’ ◊ Низнˆйе кой да остˆй да ги вˆрди.
вар�л’че ср. ‘малко буре с поставка и вместимост от 20 л.’
ВасЈлев ден съч. ‘денят след Старата Нова година – 15 януари’
вˆтка ж. ‘памук’ ◊ ЧЈстейме вˆтка.
ведрҐ м. ‘кофа’ 
век м. ‘времето, през което живея, съществувам; по мое време; по време 

на моя живот’ ◊ Имˆ такҐй слІчай на мҐйа век. # Си прожив’ˆва 
векҐ с д’ˆдо Ал�ксо.

Велики пости съч. ‘Великденските пости’
венчЈла мн. ‘метални корони, които се слагат на главите на 

младоженците при венчаване в черквата’ 
верІвам несв. ‘вярвам’ ◊ Той не верІва, ортІва гргх. # Д�дото верІва.
ветрІшка ж. ‘вихрушка’ 
веч�рница ж. ‘вид градинско цвете, на вид подобно на малко дърво с 

много цветове – червени или жълти, подобни на фунийки, които 
се разтварят вечер; връзват черни семена’

вЈда // вЈдам несв. ‘виждам’ ◊ Като ми умр� женˆта, зе да не чІвам, 
и да не вЈдам, ама чˆшката а вЈда.

вЈлка ж. ‘вилица’
винувˆт прил. ‘виновен’
винчІвам са несв. ‘венчавам се’ ◊ Йас ни са винчувˆх.
вич�рня (вич�рн’а) ‘вечерна служба в черквата’ ◊ ПҐсле вич�рн’ата 

бˆт’ушката испув�дува и си връвЈш дҐма.
вичирЈнка ж. ‘вечерна забава с музика и танци в клуба’
влакнҐ м. ‘нишка при предене на вълна или памук’
воденЈца ж. ‘вятърна мелница’ ◊ ВоденЈци – на вдтер са крІтейа.
врˆпка ж. ‘врабче’
вр�ден, -а, -о, -и прил., ж. ‘работна’ 
врҐде нар. ‘навярно, изглежда, като че ли’ ◊ И вҐт тІрките са з�ли 

заровˆли там врҐде то зҐлото.
връsІват кумҐ съч. ‘даруването на кума и кумата по време на 

сватбата’.
вІéна ж. ‘съпругата на брата на майка ми’ ◊ Мˆминийо брат, той ми 

йе вІйчо, па женˆта му ми йе вІйна. 
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вІéно м. = вуéчо и обръщ. към него ◊ На мˆйката брˆто, дит�то 
тр�ба да му дІма вІйно.

вІéчо м. ‘братът на майка ми’ ◊ Ке Іпроса у вІйчо. Вж: вуéно.
вуркузІн м. ‘пискюл, който висел на мъжкия пояс’
віглишта Pl.t. ‘въглени’ 
въæˆк м. ‘мъжко животно – водач на стадо’.
вълч�нце ср., умал. ‘вълче’
вістребник м. ‘покривка за одър или легло’ ◊ Вістребник за 

скам�йка.

Г
гал�тки мн. ‘вид сладки; бисквити’.
гарагˆшка ж. ‘сврака’
гˆче // гачЈ нар. ‘като че ли; сякаш’ ◊ СЈчо дрівено бЈше, тугˆфка 

желдзо гˆче и ндмаше; йас не пҐмна такъу. # гачЈ сфҐйу # ГачЈ 
гу немˆ. 

гашоглˆф, -а, -о, -и прил. ‘гологлав’ ◊ Женˆта гашоглˆва нЈкой път 
не Ґди.

гердˆн м. ‘женски накит, който се носи на шията’
гив�ч м. ‘дълбока яма, в която се съхраняват зърнени храни’ 
гирдˆнче ср. ‘верижка или кожена ивица за врата на куче’
глˆва се несв. ‘женя се’ 
глав�н,-а прич. ‘сгоден, женен’
главенЈк м. ‘годеник’
главенЈца ж. ‘годеница’
глав�ш м. ‘годеж’
глˆвница ж. ‘възглавница, от домашно тъкана материя, напълнена с 

бельото на булката, която се подхвърля по време на сватбата’
гл�дам несв. 1) ‘насочвам очите си към нещо, за да го видя’ 2) ‘мисля, 

смятам, имам отношение към нещо’ ◊ Как ти гл�даш да са 
срдшнем на шес часҐф?

глиндæˆсан, -а, -о, -и (глин-źˆсан) прич. ‘гурелясали’ ◊ Тай чинЈйки 
глинźˆсани. # ВЈш очЈте ти глинźˆсани.; Вж.: заглинźˆсани.

глІмаф, -а, -о, -и прил. ‘глупав’ 
гҐга ж. само в броене за детска игра: Åдна гҐга, двд гҐги, с тай гҐга 

ч�три, п�т.
графЈн м. ‘вид шише, гарафа’ ◊ Му дˆват графЈн с вЈно.
гриз�м са несв., възвр. ‘заяждаме се, спорим’ ◊ ТІка сас Сˆшата са 

гриз�м като кІчета.
грҐбе ср. ‘гробище’ ◊ И къди грҐбито връвЈ четв�рт:а Ілица
грҐзде ср. ‘1) грозде; 2) лозе’ ◊ К˛Јдем на грҐздето.
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грҐнка ж. ‘грозд’ ◊ С�днах, з�х иднˆ грҐнка грҐзде.
грІба (γрІба) прил. ‘вид зидана печка, с която се отопляват две стаи 

едновременно, лицевата част на която е в кухнята, където се 
готви’

грібел м. ‘високата част на реда в зеленчуковата градина’ 
гръм�ш м. ‘гръм, гръмотевица’ ◊ Пˆда гръм�ш.
гръчл’ˆн м. = дІтка 
гулдма кішта съч. ‘голяма стая; зала, салон,’ ◊ Имайме гулдма 

кішта. Там са прув�ж даше най-вˆжните сабЈтийа ф сем’ˆта 
на білгарина.

гул�миéа мдсец съч. ‘народ но название на месец януари’
гуртҐм нар. ‘групом’ ◊ Па те са сбЈрайа гуртҐм знˆчит и тва сЈчко 

да гу напрˆват Ґбшто.
густЈнце ср. ‘нещо сладко или изобщо вкусно, което се носи на деца, 

на болни’ 
гіглъма ж. В израза: Къде Ґдиш? – Ф гіглъмъта? (Така се отговаря 

най-вече на децата, когато възрастните не искат да кажат къде са 
ходили или ще отидат), т.е. неизвестно къде; Вж.: трінка.

гърлавЈна ж. = дІтка 
гърн� за вудˆ съч. ‘стомна’
гьҐзан (г’Ґзан) м. ‘раст. джоджен’ ◊ Г’Ґзан – с мˆленки б�ли цвеч�та; 

м’ˆта по рІски.

Д
дал м., -ове мн. ‘клон, -и’
дˆме ср. ‘квадрат – шарка на тъкан, получена при самото тъкане’ 
дˆмест, -а, -о, -и прил. ‘на квадрати’ ∞ дˆместа ч�рга.
дˆрак м. ‘дървен домашен уред със железни зъбци за разчепкване на 

вълна’ ◊ Влˆчат на дарˆко віlна, б’ˆла віlна, м�кичка.
дˆром нар. 1) ‘безплатно’ ◊ Дˆром му рабҐтат. # И тва сЈчко за дˆром 

напрˆви.; срв.: за дˆром. 
дворовˆ метлˆ съч. ‘дворна метла’ ◊ Къдд йе дворовˆта метлˆ? 
д�вер м. ‘брат на съпруга по отношение на съпругата’
дддечко ср. ‘домашен колбас от свинско месо, с което се пълни корема’ 

◊ Дддечко са прай от хІбаво м�со, го нардзуват на парч�нца, тҐже 
мˆлко сланЈна, ма мˆлко, мˆлко и му тІрат ч�сан и чІбрика, 
пип�р му тІрат, гу вˆрат, го напілнуват ф стомˆхата, го 
заврізуват, гу вˆрат, гу укˆчуват на баźˆта и то са каптЈ 
там. Става фтрідо, фтрідо. И като се начинˆва да орˆт, ф 
нˆй-т�шкото врдме, те Јмат с кфо да си вастанˆвливайет 
сЈлите.
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д�ка мест. ‘къде’ ◊ Ам дека й т’а? # Йас ни знˆм д�ка й той. # А па 
д�ка той утЈде.

делѕнка (дел’ˆнка) ж. // дел�æки мн. ‘дял’ ◊ Там и старшинˆта 
Јмаше дел’ˆнка. # Поп сейˆл сам, дел’ˆнку им�л, пҐсле дел�жки, 
делЈли з�мл’у же при Л�нине. Вж.: над�л.

дæиг�р (џиг�р) м. ‘бял дроб’ ∞ бгл џиг�р 
дæЈгра (џЈгра) ж. ‘вид растение с червени, подобни на капки плодове’ 

◊ Змийˆта са крЈйе ф дІпките, … ф џЈграта.
дæок м. (џок) ‘вид седянка за младежи, вечеринка, която се провежда 

зимата в дома на някое момиче’
дæубрЈни (џубрЈни) (//-е) мн. ‘пръжки’ ◊ ТІпканик пич�м с џубрЈне.; 

Вж.: шквˆрки.
дæурˆпи (џурˆпи) мн. дæурˆпки (џурˆпки) умал. ‘чорапи; чорапки’ 
дзун-дзунЈца // дзун-дзун-дзу-нЈца (sун-sунЈца) ж. = зуница
дикˆня (дикˆн’а) ж. ‘примитивно съоръжение за вършитба’ ◊ Сас 

дикˆн’а връшдйа.
дЈметен, -а, -о, -е прил. ‘за тъкан с шарки на квадрати’ ◊ две тҐрбе 

дЈметне # дЈметна ч�рга
дЈчка ж. 1) ‘зарзала’; 2) изобщо необлагородено овощно дърво.
дЈшла ж. ‘една от пръчките на ярема’
длічък, -а, -о, -и прил., умал. ‘дългички’ ◊ Т’а с длічки шарҐки 

лЈсте.
/да/ дҐвеза св. ‘доведа’ ◊ Той дув�зе Л’Іба.
довЈæдам // дувЈæдам несв. ‘довеждам’ ◊ ЗЈма и ги дувЈжда дҐма. 

Вж.: дувЈзам. 
довЈзам // дувЈзам несв.1) ‘нося, докарвам’ ◊ Йас сˆхар дувЈзам 

от градҐ, бу там йе по-й�фтино. # кабачкЈ ви дов�займе; 2) 
‘довеждам’ ◊ ДЈмата гу дувЈзам кˆта сібута от градҐ дҐма.; 
Вж.: довЈæдам.

дов�зен, -а, -о, -и прич. ‘доведен; докаран’
дҐæдам // дІæдам несв. ‘идвам’ ◊ Се дождˆа палитЈки. # ДІждай 

у м�не л’ˆтоски на Ґдих. # Так што дІждайте, к’е пусидЈм, ки 
пууртІваме. 

дҐéка ж. -и мн. ‘млечен орган на крава; виме’ ◊ Имито и дҐйките; 
цЈцки на чулдк.

долмˆ // дулмˆ ж. ‘сарма’ ◊ В халадЈлнико Јма долмЈ, ке ги потгрдйеш 
и ке ид�ш. # дулмˆ ут кЈсъла лˆна.

долмЈчка умал от долма ◊ … се замотˆва мˆлка долмЈчка.
домріцкам са св. 1) ‘едва-едва се придвижвам; домъквам се’ ◊ Åгˆ са 

домріцкайме.; Вж.: мріцкам са, замріцкам са; 2) ‘пристигам и 
се настанявам ня къде, без да съм желан; натрапвам се’ ◊ НЈйа и 
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така сне мнҐго тІка, сіга и вЈйа са домріцкайте. # и тЈйа са 
домріцкайа.

дорд� // дуд� нар. ‘докато’ ◊ ГҐстено дорд� йе дҐма не са мит�. # Тва 
дуд� ни дҐде жинЈхо с бІлката.

драгЈнко ср. ‘по-малък брат на съпруга по отношение на съпругата му’ 
◊ А па бІlката ке дІма на брˆт н�гоф (на младоженеца) драгЈнко. 
Бˆте ке му дІма, ко йе по-гул�м.

дрˆго нар. ‘приятно’ ◊ Йас ми б’�ше дрˆго до нибҐто ут рˆдос.
драмҐн м. ‘вид сито с едри дупки за веене на зърнени храни’ ◊ Па 

с�тн’а Јмаше драмҐни се називˆваше таківу раш�ту здарҐву, 
така егˆ тІка с фан�ра, па удҐлу сас кҐжа и сас дІпчици и 
знˆчит на крˆйу сас кҐжану таківу Ішку напрˆвену и тва той гу 
зЈма, на вЈлата гу укˆча, па утсˆмна стірна такˆ йе гу клˆти, 
вЈлата т’а висҐко и тва той гу сдйе. 

дреп sg.t. ‘най-некачестве ната вълна’ ◊ Искам да нˆправа килЈм от 
дреп, от най-лҐшата віл’на.

дрҐп м. ‘черен дроб’ ◊ ДрҐба а тІка а; тва по рІски п�чен, па źиг�р 
са л’Ґхките.

дрҐпла ж. ‘тлъста кокошка (името е с положителна емоционална 
наситеност)’ ◊ ЗакҐлих кокҐшка, ма т’а таківа гол�ма жЈрна 
дрҐпла, таківа дрҐпла здарҐва! 

дрҐся (дрҐс’а) м. дрҐзде мн. ‘дрожди, хлебна мая’ ◊ ДрҐс’а сас хмеl и 
сас Ґтруви. Йас незнˆм, йас не сам правЈла, ма Ґчен хІбаф бдше. 
ДрҐздете миризлЈве.

друбЈлка ж. ‘уред за дробене ‘стриване’ на пшеница’. 
дрІшка ж. ‘приятелка’ ◊ Йас Јмам двг дрІшки – Нˆд’а и В�ра. 
друшлѕк (друшл’ˆк) м. ‘телена цедка по размер колкото обикновена 

паница за цедене на течности, намачкани плодове, юфка и др.’ ◊ 
Сетне ги тІрам у друшл’ˆко да са цˆдат.

дръæдк // дърæдк м. ‘дръжка на сечиво’ ◊ Апкін, то Јма длък 
държдк.

дръндзІлки (дрънsІлки) мн. ‘изпражнения от овца’
дрінкам несв. ‘звъня; обаждам се по телефона’ ◊ Му дрінка пу 

телефҐна. # Йас му дрънкˆ пу телифҐну. Вж.: пудрінкам; 
зателефонІвам.

дувˆр м. ‘висока пътна каменна ограда на двор’
дІдала ж. ‘плода и дървото черница’
дуæ� нар. ‘твърде’ ◊ дуж� т�шко
дІмам несв. 1) ‘казвам’ ◊ Гул�ма ˆпка апнЈ, па мˆлка дІма дІмай! 

2) само в 3 л. дІмат, дІмайа ‘казвам се’ ◊ Как ти дІмат? – Ми 
дІмат Йел�на. # Тˆте ДмЈтар го дІмайа. 3) ‘мисля, смятам’ ◊ И 
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дІма, бу ке изліже.
дурˆвам са несв. ‘махам са’ ◊ Дурˆвай са утІка! … Дурˆвай са ут 

м�не!
дІтка ж. ‘отвор или канела на бъчва, варелче и др. под., откъдето 

изтича течността’; Вж.: гръчл’ан, гърлавина.
духҐфка ж. ‘пещта на печката’ 
дъæдовЈта прил. ‘дъждовна’ ◊ Тˆа гудЈна бЈши дъждовЈта.
дюлб�н м. ‘празнична забрдка’ “най-нар’ˆден, Ґрата ф ч�р-куата 

Ґдеа с н�го.” 
дѕтел (д’ˆтел) м. ‘кълвач’

Е
егˆ част. = аéга ‘ето’ ◊ Åгˆ прісто Ґште ми йе разр�зан.

Ж
æˆл’а несв. ‘в траур съм, нося траурни атрибути – черно облекло, 

забрадка’ ◊ До годЈ-ната сЈчките ги жалЈх.
æддниé прил. ‘стиснат, свидлив, скъперник’; Вж.: скопурдд, скъп.
æ�æдувам несв. ‘жадувам; жадна съм’ ◊ Йˆс така ж�ждувам за вудˆ 

(вудЈчка).
æелтҐк м. ‘жълтък на яйце’
æелІвам несв. ‘жаля, жалея’ ◊ МлҐго а жалувˆл.
æенЈх м. ‘момък в деня на сватбата си – младоженец’
æгр м. ‘жар’ ◊ Разгур’ˆа дръв’ˆта и млҐго жгр.
æЈво серебрҐ съч. ‘живак’ ◊ – Ко йе то жЈво серебрҐ? – Ми то такҐва 

като серебрҐто и цфетҐ му йе такіф, ма жЈтко.
æел�зен път съч. ‘железопътна линия; релси’ ◊ ТІка егˆ йе, зат 

піт’у, зат жел�знийа, имˆ шкҐла. А егˆ срˆзу на Сив�рна зад 
жел�знийа път.

æмІри несв. (3л., ед. ч.) ‘жуми’; Вж: мЈæи 
æілта тҐпка съч. ‘вид градинско цвете с много жълти като топка 

цветове на едно стъбло и перести листа; тагетис’ ◊ Жілта тҐпка 
– цъфтЈ преди Макав�й; там’ˆки по украЈнски.

З
за предл. ‘към’ ◊ Тр�баше за слінцето да гл�дам.
забЈяка (забЈйака) м. ‘побойник, разбойник’ ◊ ПатамІ што той 

забЈйака. Д�то не се бЈйат и той там.; Вж.: задерлиф.
забрˆвена прич. ‘забравана’ ◊ Йас такˆва сам забрˆв�на.
заглиндæˆсан (заглинźˆсан), -а, -о, -и прич. 1) ‘мухлясало’ ◊ Î, тва 

мликҐ заглинźˆ-сано. # Тˆа пасІда заглинźˆсана. 2) ‘гурелясали’ ◊ 
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Врій си Јзмий заглинźˆса-ните Ґчи.; Вж.: глиндæасан.
за дˆром нар. ‘напразно’ ◊ За даром одЈ, нЈшто не найдҐ.; срв.: 

дˆром.
задерлЈф прил. ‘човек, който се заяжда и предизвиква побойща’ ◊ 

Ами тҐй сЈл’но задерлЈф бил. Д�то са бЈйат и той п�рви.; Вж.: 
забиéака.

заæЈтачен, -а, -о, и прил. ‘богат, заможен’ ◊ НЈйе бдйме по-
зажЈтачни.

заéˆде // заéд� св., безл., мин. вр. ‘доядя’ ◊ Па йас ма зайˆде, па такˆ 
– кай – ма зайˆде! Ма как� тва такˆ от нˆшийа рот да го 
натбҐрат! # Бˆбата а зайд�.

зˆéутре нар. ‘денят след утре’
закл�кне св. ‘засяда’ ◊ Ке ти закл�кне ф гірлуто.
закрЈéен, -а, -о, -и прич. ‘закрити’ ◊ НЈ ми са закрЈйени учЈте. 
закІсувам несв. ‘замезвам; хапвам от време на време по нещо при 

пиене на алкохолни напитки’
замҐкрувам несв. ‘намокрям’
замҐрвам са несв. ‘затруднявам се’
замотˆвам несв. ‘завивам’ ◊ Го замотˆвам с одейˆлуто да упр�й.
замҐтувам несв. ‘намотавам, замотавам’
замрІштено прил. ‘облачно’ ◊ А, нибҐто замрІштено – ке валЈ дъш. 

Вж: хмарно.
замріцкам са св. = домріцкам са ◊ Åгˆ са домріцкайме. 
занав�ска ж. ‘завеса’
занехˆен прич. ‘занемарен, необгрижван, изоставен’ ◊ занехˆен двор
занимˆвам несв. ‘заемам’ ◊ Ну сфикірвата ки удихˆва, па бІлката 

ке занимˆва н�йзиното м’�сто да шіта.
запˆска ж. ‘тъкана вълнена престилка’ ∞ половЈн запˆска # цˆла 

запˆска. (явно следи от двупрестилечното облекло)
запрдштам несв. ‘запретвам’ ◊ Запрдшташ ръкˆве и прˆиш.
зарҐба св. ‘спечеля’ ◊ Т’а рабути у н�йзи, децˆта прегледˆ, там 

ч�три д�ца, сЈчко гледˆ и сайˆ, сЈчко праwЈ. Ну и са мина 
кҐлкуто м’�сеца там, гудЈна ли, кҐлко, тˆй а збЈра, прем�на, 
тай си зарҐби, панимˆйш, си зарҐби и пр�га кҐн’о, сандіко пілен 
сас др�и. … – Зˆведи и мҐйта Мˆра натˆтака, д�то т’а зарҐби 
млҐго, и н�ка т’а зарҐби.

зарҐбвам /си/ несв. ‘заработвам, печеля’ ◊ Той си зарҐбва парЈ да Ґди 
с момЈчето да гул’ай. 

застˆна св. ‘заваря’ ◊ ТЈйа не застˆнаа бˆба; уж�, т’а уж� б�ше 
умр�ла.

засіéнува несв. ‘изсъхва’ ◊ Дрі-вейа ни сˆдейа – засійнува.
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зателефонІвам несв. ‘обаждам се, звъня по телефона’ ◊ Счас ке му 
зателефонІвам. 

заІæда несв. ‘/за слънцето/ залязва’ ◊ Кугˆто слінцето заІжда…
захърѕва (захър’ˆва)са несв. ‘захаросва се’ ◊ Той най-ділго ни са 

захър’ˆва.
захмˆрува са несв. ‘заоблачава се’
зашто в израза ни зашто ‘за нищто на света’.
заѕдам се (зайˆдам се) мин., св. вр. ‘преяждам’; Вж.: надіна са
збЈрам са несв. ‘приготвям се, стягам се’ ◊ И знˆчит са збЈрам за 

пазˆро, мˆма к’е ме збер� и устˆвам тІка да спˆвам,… # Са 
збЈрам на рˆбота. 

звънˆр м. ‘човек, който бие черковната камбана’
звънˆрия (звънˆрийа) ж. ‘специална постройка в двора на черквата, 

на което е закачена камбаната; камбанария’
звънˆрна ж. = звънария
згІгрен, -а, -о, -и прич. ‘свит’ ◊ Ти спиш сгІгрен. # Да седЈш сгІгрена.
здҐбен, -о прил. ‘подсладен’ ◊ здҐбен лгп; здҐбно т�сто
з�мам несв. 1) ‘вземам’ ◊ Исин-тˆ Јдиш там си гу з�меш. # Той тр�ба 

да гу зим�… # Па с�тн’а ф ˆрмийата идЈн кон з�йа от нас. 2) 
‘започвам’ ◊ Като ми умр� женˆ-та, з� да не чІвам, и да не вЈдам, 
ама чˆшката а вЈда. # Тва с�тн’а уж� а разрабҐтийа там харашҐ 
та зем’ˆ, з�йа уж� да сдйат, з�йа уж� сˆдове да такіу, да сˆдат.

з�лник м. ‘баница от лапад със сурови яйца’
Зил�на ниддля съч, соб. ‘Русалската неделя’ 
зЈмка ж. = зимница
зЈмница ж. ‘сорт пшеница, която се сее есента’ ◊ Заклˆвайа зЈмка, 

сад� зЈмница. ЗЈмница п�рвово сҐрта. 
зимҐски нар. ‘през зимата’ ◊ ЗимҐски фкішти. 
зҐлува // зҐлва ж. ‘сестрата на съпруга по отношение на съпругата 

му’
зҐна ж. = зуница
зон-зон-зонЈца ж. = зуница ◊ Зон-зон-зонЈца, зˆплети ми кусЈца. # 

После дъждҐ се по-кˆзва зон-зон зонЈца.Вж.: дзун-дзун-дзу-ница
ЗорЈчка соб. ‘звездата Зорница’ ◊ … бˆба пу ЗорЈчката ке ма сабІди, 

налЈ Јма пу нушт’ˆ двд зорЈчки – в чдс и ф два. Две зорЈчки, 
еднˆта рˆнше, па еднˆта пҐзже.

зулутҐ ср. ‘злато’
зулутЈé прил. ‘златен’ ◊ прістен зулутЈй
зунЈца ж. ‘небесната дъга’ ◊ Изл�зе зунЈцата – дъш ке н�ма.; Вж.: 

зона; дзун-дзуница; зон-зон-зоница; дзун-дзун-дзу-ница
зюмбЈлче ср. ‘зюмбюл’
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И
избрЈша св. ‘излъжа’ ◊ Да не ва избрЈша. # ЛисЈцата гу избр�ка.
изумрˆт св. (3л.мн.ч., сег.вр.) ‘измрат’ ◊ Стˆрите изумр�йа, па нЈйа, тва 

нЈйа б�йме уж� подър т�,…
илˆ ж. ‘сватбено дърво’ ◊ Три прічки с мнҐго в�тки, висҐки. Илˆта е 

укрˆшена с леп, т�сто уп�кано, пІкали… ги нанизІват …
илˆк м. ‘дървено или каменно корито, в което се сипва храната на 

прасетата’ 
именЈна ж. ‘1) именден; 2) рожден ден’ ◊ Фч�ра на именЈна б’ˆйме.
имрІк м. ‘юмрук’
инд�к м. ‘1) окоп; 2) дере; корито на река’
инд�чка ум. от индек ◊ Инд�чката йе дліга, дошЈйа, да не потскˆка, 

да гл�да врагҐ. Сигˆ ги зарҐвийа.
Јниé м. ‘скреж’
искан�ч м. ‘вид игра за деца’
истилЈф,-а,-о прил. ‘лаком’
итірва ж. ‘съпруга на брат на мъжа, по отношение на съпругата му’.

Й
éединолЈчник м. ‘частник, едноличен стопанин’ ◊ КалхҐзи, софхҐзи 

немˆ оште тугˆфка, ами еинолЈчники. Вж.: часник
éедніш нар. ‘веднъж’ ◊ Ни йедніш нЈкой не дойд�.
éеловнЈк // иловнЈк м. ‘1) Стадо от ялови крави; 2) Помещение извън 

селото за ялови крави’ ◊ ЙеловнЈко по білгарски се називˆваше, 
айгˆ сЈчката чередˆ се називˆва-ше иловнЈк, потому что там 
сЈчките йˆловите си ги па-с’ˆйа, а па чередˆта – дҐйни-те крˆви 
– дҐма, ф с�лото Јмаше чередˆ, си ги искˆру-ват дҐма, ейгˆ си 
искˆруват кузЈте.

éерг�н м. ‘неженен мъж, ерген’ ◊ МумЈти утЈдаа на рекˆ-та, 
йерг�ните устанˆа.

éогІрт м. = огІрт 

К
кабˆ м. ‘сорт кромид лук, който се сади на гнезда’ ◊ Знˆйете, рˆншнийа 

курмЈт, д�-то го сˆдийа на рˆзни огнЈшта, те уж� с�тн’а кабˆ 
го називˆ-вайа. … с�тн’а редҐчки, редҐчки ги сˆд’ат ф то мˆшул, 
ут тІка вҐда полЈват и рˆвно гу залЈват и т’а се принимˆва та 
кабˆ и с�тн’а раст�, понимˆйеш стˆва гул’ˆма, таківа висҐка, 
с�тн’а и глˆви харҐши, дъш като валЈ Ґште и дубˆва – по-харашҐ 
раст� и таківи гол�ми глˆви.

кавІн м. ‘пъпеш’ 



~ 321 ~

Приложения

кад�ш // къд�ш м. ‘дим’.
кˆка ж. ‘по-голяма сестра’
как’� мест-нар. ‘как’ ◊ Как’� са прˆви бˆница? Вж.: кък’е1 и к’е
кал�ндра ж. ‘раст. олеандър’ 
кал�сам несв. ‘каня на семейно тържество’ ◊ НикҐлчо са го кˆнили, 

кˆнеле, кал�сале млад кІм да біде.
кал�свам несв. = калесам ◊ Нив�стата с другˆрките Ґди кал�сва, па 

тий а ч�рпат. # Ги кал�сах Ґште идніш.
калЈна ж. 1) ‘зълва’; 2) ‘обръщение към зълва’
калирҐван, -а прич. ‘облагородена, културна /за растение/’ 
калЈтка м. ‘вратичка при ограда, отделяща две части на двора или 

между два съседни двора’
камбІча са несв. ‘премятам се’ ◊ По цˆл ден са камбІчи.
камшЈца ж. ‘вид градинско цвете; на рус. чернобрынца’
кˆнтер м. ‘кантар’ ◊ Цˆл д�н са клдштих на тҐ кˆнтер и ма забул�йа 

учЈте.
карпІза ж. ‘диня’ ◊ Да ги вЈкам, мҐже и тЈйа ке идіт карпІза.
картҐфла ж. (картҐфли мн.) ‘картофи’ ◊ иднˆ картҐфла # да кҐпам 

картҐфли 
картІса ж. ‘каскет’ ◊ Му тІрат /на умрелия в ковчега/ расчҐска, му 

тІрат шл’ˆпа там или картІса, кҐто той л’Іби.
кастрІля (кастрІл’а) ж. ‘тенджера’
катардæЈéску (катарźЈй-ску) ср. ‘раст. божур’
катилкˆ ж. ‘войнишко канче за ядене’
като сз. ‘ако’ ◊ Като не лˆйат кІчета, н�ка висˆт, като лˆйат – да 

ги н�ма!”
кˆца ж. ‘малка каца’ 
качІвам са несв. ‘качвам се’
к’� нар. 1) = как’� ◊ К’� се кˆзва? # К’� ка гу вдеш? 2) = какво’ ◊ К’� тва 

увен? # Ами к’� то?
к’�л’ма ж. ‘лопатка за измазване на стена с цимент’
к�рвет // кирв�т // крив�т м. ‘крeват, легло’ ◊ КЈчени ч�рги за 

керв�тата покрЈвайа. # … са скрЈл пут крив�то.
к�то // к’�то мест-нар. ‘както’ ◊ К’�то ний си гу знˆйме. # К’�то у м�не 

б�ше.
кирв�че ср., умал. от кирвет, к�рвет.
кир�ч м. ‘вар’
кирпˆт // кърпˆт прил. ‘чип’ ∞ кърпˆт нос.
кЈтка ж. ‘букет’ ∞ суи китки ‘сухи цветя’
кич� ср. ‘напластена вълнена материя за зимни ботуши, за валенки 

и за постилане върху сламен дюшек на земята за спане’ ◊ Ґште и 
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йас пҐмна, сп’ˆйме на кич�та. 
киш� ср. ‘кюше, ъгъл’
кишкЈл м. ‘дълбока лъжица, черпак’
клˆвам /са/ несв. ‘слагам’ ◊ Най-напр�де клˆват парЈте. # Сол млҐго 

клˆваш. # Са клˆва на шЈйата. 
клдшта са несв. ‘взирам се, втренчвам се, пуля се’ ◊ Са клдшта, са 

клдшта и нЈшто ни вЈдам. # Цˆл д�н са клдштих на тҐ кˆнтер 
и ма забул�йа учЈте.

клипˆк м. /-ци/ ‘мигла’
клҐка ж. = клҐчка 
клҐпот м. ‘излишна работа, напразен труд’ ◊ Си напрˆих клҐпот. 
клҐчка ж. ‘квачка’ ◊ КлҐчка с�дна. Ке седЈ да извЈжда пЈлца. (Вж.: 

клҐка)
КлҐчката ж., соб. ‘съзвездието Плеяди’
клъф м. ‘клюн на кълвач’] Вж.: клюф.

кліфка ж. = клюф
клЅф (кл’Іф) м. -ове мн. ‘клюн на кос’; Вж.: клъф, клъфка.
клѕмка (кл’ˆмка) ж. ‘вид старинна желязна брава на врата’ 
кнЈген, -а, -о, -и прил., мн. ‘книжни’ ◊ кнЈгени парЈ.
кҐдло ср. ‘клон на род’ ◊ Нˆй-са мнҐго СкарлацЈ. Тва са ч�три кҐдла 

– Бдловите, Брашн’ˆнковите, Алтінчовите и Ґште … куЈ?
колˆн // кулˆн м. = пр�шка ◊ ЖенЈте носЈйа Јвица с колˆн. # ПҐйес 

такіф с колˆн напрдде.
кҐливо // кҐльово (кҐл’ово) // кҐляво (кҐл’аво) ср. ‘сварено и 

подсладено жито, което се украсява в голямо блюдо и се използва 
за погребални ритуали’.

колѕно (кол’ˆно) ср. ‘1) орган на човешкото тяло – част на крака; 2) 
поколение ◊ Йа сам трето кол’ˆно.’

конкˆвам несв. ‘комкам’ ◊ … и ф ниддл’а утринˆта, къту са кҐнчи 
аб�дната и пҐпо (бˆт’ушката) пҐчва да кон-кˆва. # той ут т�х 
зЈма да конкˆва # … са конкˆват.

кҐпанче ж. ‘бутче на птица’
кҐпчик м. ‘вид орел’
кҐс м. ‘птицата кос’
кҐсур м. ‘птицата скорец’ 
кот�нце ср., умал. ‘котенце’
кҐфа ж. 1) ‘дървен цилиндричен съд, обкован с обръчи, за вадене на 

вода от обикновен кладенец (неиззидан с дървен лост и камък в 
единия му край)’; 2) ‘голяма каца’

кҐчина ж. ‘помещение за домашни птици; курник’.
кошˆра ж. ‘помещение заовце извън селището’; Вж.: търло; агъл
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кр�мен м. ‘кремък’ ◊ С кр�мен прайеше уҐген.
кр�скам несв. ‘крещя’; Вж.: кряскам
криволЈчка ж. ‘вид орнамент на везмо’ 
крЈæма ж. ‘парче плат, което кръстницата задължително носи на 

кръщенето; с него тя поема кръщелника си от свещеника и го 
изстрива’

крумЈче ср. ‘грудка’ ◊ кокЈче, лал’�нца, з’умбЈлчета – с крумЈчета
крупˆ ж. ‘едро смляна или стрита пшеница’ 
крІшка ж. ‘цилиндрична метална чаша с дръжка и вместимост 1 или 

1.5 л’
кръвовЈца ж. ‘домашен колбас от напълнени със сланина и подправки 

тънки свински черва’ ◊ Па кръвовЈцата – сланЈнка, др�бно 
нар�зана, а пҐм�ка, млдко мˆлко тІ-рат, припрˆви – пип�р, чІб-
рика, ч�сан и са ид� брішко. То ни са хранЈ ф грінета.

кріпа ж. ‘пешкир’
крѕскам (кр’ˆскам) несв. = крескам
кубˆ Вж.: у кубˆ
кІдим несв. ‘пъдя’ ◊ ‘Ко ма кудиш!’
КукҐшката с пЈленцата съч., соб. = Клочка
кукҐшките Pl.t. ‘вторият ден а сватбата, на който сватбарите крадат 

кокошки от съседите и играят хоро с тях когато сватбеното шествие 
минаваики през селото отива у родителите на булката’ ◊ … ф 
ниддл’а бЈше сфˆдбата, в пунддлник уж� кукҐшките.

кукум�фка ж. ‘кукумявка’ ◊ Кукум�фката като прокукум�фка и 
ндкой ке умре.

кукурІз м. = мамІл
кукІчово прил. // кукІчоф цфет съч. ‘?’
кІлави прил. ‘несръчни, схванати (за ръце)’ ◊ Иас не мҐга, ръцдте ми 

кІлави.; срв.: с кІлавите.
кулˆченца мн. ‘гевреченца’ ◊ БегҐм тръчіт, бу бˆба нҐси 

кулˆченца.
кІна // кІня (кІн’а) ж. ‘икона’ ◊ … и бˆцнеш кІната # Снар’ˆт паднˆ 

ф кішти. СЈчко са сабҐри, па кІн’ата стоЈ.
кундЈéо пръс съч. ‘най-малкия пръст на ръката’
кІндито ср. = кундиéо пръс
КІндю-мІндю съч. ‘прозвище на вълка в приказка (вариант на 

“Болен здрав носи”; Вж.: в частта “Текстове”)’ ◊ КІнд’у-мІнд’у бес 
опˆшка!

кІпал м. ‘купел в черквата за кръщаване на деца’
куп’�н м. ‘копа’ ◊ Куп’�н, у вас тҐже му дІмат куп’�н?
купЈца ж. ‘кръстец – купчина от 10–12 снопа’
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купр�ц м. ‘копрец’ 
курбˆн м. ‘месно ястие’ ◊ Курбˆн – меснҐ бл’Ідо; м�со са пусҐли, 

трҐшка жЈр – сфЈнска лой, са вари часˆ два-три. 
кур�м м. ‘стомах’ ∞ на глˆден кур�м
кІрешница ж. ‘птичи фекалии’
курмЈт м. ‘кромид лук’
куруæˆ ж., кҐрæи мн. ‘1) пресен хляб; 2) кора за баница’
кусˆрка ж. ‘машина за косене’ ◊ Тˆтко ми имˆ с�йелка, кусˆрка, имˆ 

дҐма в�йелка.
кусЈчка ж. ‘косъм’
кутд // кутѕ (кут’ˆ) ж. ‘сварена и подсладена пшеница за ежедневно 

хранене, а не за религиозни обреди’ ◊ СтҐвна – тва, ф куй�то 
чІкайа арнаІтка за кутд. 

кутҐк м. ‘голям назъбен камък за вършитба’ ◊ Или кутҐци Јмаше 
кˆмене таківи кутҐк със зубцЈ.

кутурҐк м. ‘котарак’
кучирˆш м. ‘метална кука за дърпане на пирустията от пещта, за 

разбъркване на жарта и изгребване на пепелта’
къде предл. ‘към’ ◊ Йˆла къде м�не. # къде дҐма.
кък’� 1) нар. ‘как’ ◊ Кък’� та дІмат? # Не знˆм кък’� му се дІма. 

Вж.: как’е; 2) мест. ‘какво’ ◊ Кък’� ти мҐжеш да ни обˆдиш? Вж.: 
къко.

кък’�то нар. ‘както’ ◊ Кой кък’�то мой.
къкҐ мест. ‘какво’ ◊ КъкҐ тва?
кілцам несв. ‘сека’ ◊ кілцайа дрів’а
къртІна ж. ‘съд от кратуна, в който са държели сол’
кішта ж. ‘жилище, дом’ ◊ Да жув�йе тˆа кішта на дҐлги гҐдини! ∞ 

гол’ˆма кішта ‘голяма стая за гости и семейни тържества’; мˆлка 
кішта ‘спалня’

кяр (к’ар) 1 м. ‘сирище’ ◊ С к’ар са прай брінза. 
кяр (к’ар) 2 нар. ‘чак’ ◊ Унˆ (улица) СЈверна, натˆтка, к’ар за 

жел�знийа път.

Л
лаанˆ // лˆна ж. ‘зеле’ ◊ Кака прˆим кЈсълта лˆна? … и а склˆват 

ф кˆца, а сичˆт на с�чката и … рет з�лка, рет с�чена лˆна. ∞Ґ 
кЈсъла лˆна.∞ кЈсела лаанˆ.

лˆдим несв. ‘разбирам се, погаждам се’ ◊ Матв�ефка и ТернҐфка 
сЈлно не лˆдийа. # Рˆнше бЈше сЈлно стрҐго, Ілица сас Ілица не 
лˆдийа.

лаéнІшки м. ‘кравешки фекалии, които след като изсъхнат се събират 
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по степта и се използват за горене’ ◊ Да донес�те три кҐшници 
лайнІшки.

лˆкомки мн. ‘лакомства’ ◊ Продавˆли гостЈнци, с’ˆки лˆкомки.
лам’д ж. ‘ламя’
ланЈ нар. ‘миналата година’ ◊ Йас ланЈ Ґште сЈчко знайˆ, па сіга…
лˆска ж. ‘невестулка’ (Тя унищожава гризачите. Оплита гривата на 

коня и си играе с кравата, след което тя престава да дава мляко. 
Местните жители твърдят, че има много цветове, по които се гадае 
от кои животни и птици най-много ще имат през годината). ◊ 
Лˆската си Јгра с крˆвата и т’а не дˆва млдко.

лахˆнка ж. ‘голям леген’; Вж.: лиéен
легˆло ср. ‘полог’
л�денец м. ‘скреж’
л�éна св. ‘бликна’ ◊ Като л�йна кріф!
л’�лен // лдлен м. ‘съпруг на сестра на майката или бащата’
лентЈр // линтЈр м. ‘вид желязна вила с пет рога за отвяване на 

зърнени храни’ ◊ Па с�тн’а уже зЈмат, Јмаше таківи вЈли, 
тІка дрівена тˆйе таківу, тІка желдзни. Åгˆ те с тҐ лентЈр, 
знˆчит, убріштат, убріштат. То лентЈр нав�рно зіба вҐсем.

летҐска // л�туски нар. ‘през лятото’.
леІса // лЅса (л’Іса) ж. ‘лехуса, родилка’ ◊ Знˆйе бо йе л’Іса па 

тръгнˆла пу сас�дите.
лдшнице мн. ‘малки плоски сладки, наподобяващи лешници, 

направени от сладко тесто и формирани с напръстник, които 
са важен атрибут на сватбените обичаи: а) на годежа бъдещата 
свекърва задължително ги дава на годеницата, за да раздава на 
съседите и приятелите, с което им обявява, че е сгодена; б) ръсят 
се върху булката при посрещането й в новия дом; в) булката ги 
носи на кладенеца сутринта на първия ден след венчавката’ ◊ 
Мˆйката а срдшна, а засЈпаа сас лдшнице, с ръш.

лештувЈчка // лустувЈчка // люштувЈчка (л’устувЈчка) ж. 
‘лястовичка’.

лиé�н м. ‘леген’; Вж.: лахˆнка
лЈвен м. ‘проливен дъжд’ ◊ Но тІка сЈлно те башчЈ ги залЈваше, 

лЈвен като Јмаше, ги залЈваше.
лЈвневиé прил. /само за дъжд/ ‘проливен’ ◊ БҐже, такіф дъш б�ше 

лЈвневий.
лЈлика ж. ‘люляк’ ◊ Има бдла лЈлика, сир�нева, т�мна, персЈцка 

лЈлика.
лимЈш м. ‘лемеж на плуг’
лис, -а, -о, -и (-е) прил. ‘с бяло петно, обикновено на челото’ ◊ лЈсе – ега 
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на чалата Јма б’ˆли п�тна, м�тено. # … лЈсе вҐлове запр�гна …# 
бЈволе, лЈсе бЈволе, … (в нар. пес.) 

лисЈчкин, -а прил. ‘лисича’ ◊ … тръчˆла и фл�гла ф лисЈчкината 
кішта.

лиснЈк м. ‘лесничей’ ◊ ВҐт, са ивЈл лиснЈко и дІма: “Врій, дҐчко, 
тва ки напрˆвиш!”

лҐбода ж. = щавел
лоé ж. ‘1) приготвена за готвене овча мазнина; 2) свинска мас ◊ 

прˆсешка лой’
лҐмер м. ‘хромел’ 
лІдаф прил. ‘луд’ 
ліча ж. ‘търносливка, джанка’
лЅбим (л’Ібим) несв. ‘обичам, харесвам’

М
магЈшница, -е ж. ‘магьосница’
маéнІвам са несв. ‘махам се’
малˆé м. ‘качемак’ ◊ Малˆй – гу рджат с ку�ц, гу залЈват с џ 

убрЈни.
Мˆлка БугурҐдица ‘християнски празник на 8. IХ., посветен на св. 

Богородица’
мˆлкиéа мдсец съч. ‘народно название на месец февруари’
мамалЈга ж. ‘черни петна по лицето’ 
мамалЈгаф прил. ‘с черни петна по лицето (вер. луничав)’ ◊ А като 

разрІшиш гнездҐто (на птица), нˆчит, ке стˆнеш мамалЈгаф.
мˆмка ж. ‘майка’ ◊ Мˆмка йе от КалЈнофка.
мамІл м. ‘1) царевица; 2) плода на царевицата’ ∞Ґ мамІлена кˆша; 

мамІлено брˆшно.
мандчек прил. ‘мъничък’ 
маркиз�т м. ‘вид тънка забрадка от памучен или копринен плат’
мˆртачки мн. ‘мартенички’ 
мˆтика ж. ‘търнокоп’
мˆтка ж. ‘част на кошера’ ◊ Пл�тена мˆтка ут каміш.
машІл м. ‘леха в зеленчуковата градина; ред’ ◊ машІл пип�р.
мегдˆн м. ‘централен площад в селото’ ◊ ТІка, ега, д�то сел’съв�ту, 

б�ше мегдˆн му дІмайа. Тˆм на прˆзник гул’ˆм и борцЈ изл’евˆли 
и са борЈ:ли и сЈчко.

меæд ж. ‘граница между селищата’ ◊ Кажно село си имаше межд. … 
А па с Пересал’уфка – там имаше закопан каман на меж’ата, 
каман закопан. 

меæЈе ср. = миæия
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месˆл м. ‘груба покривка от бял домашно тъкан плат, която се простира 
на земята при хранене на много хора’ ◊ А па вінка сфˆдбата гуl�йе, 
тар-п�зата вінка, прес двҐро, наст�лене месˆле на зем�та. ∞ 
л�нен месал ◊ НоштувЈте и лдба пукрЈваа с л�нени месˆле. 

М�чката соб. ‘обобщено название на съзвездията Малкˆта м�чка и 
Гол’ˆмата м�чка’

мдшчина // Мѕсчина (м’ˆс-чина) ж. ‘месечина, луна’; ◊ Мдшчината 
са пукˆза.

мЈæи несв.(3л.ед.ч.) ‘жуми’ 
миæЈя (мижЈйа) ж. ‘форма на взаимопомощ: а) между роднини или 

съседи при строеж на къща; б) ‘при белене на царевица, чистене 
на памук и др. – вид седянка’ 

милЈса ж. ‘вид градинско цвете’
мисЈр м. ‘пуек’
мисЈрка ж. ‘пуйка’
мисЈрченца мн., умал. ‘пуйчета’
Млдчин път съч., соб. ‘Млечния път’
млҐго // млҐгу нар. ‘много /за предмети и вещества, животни, хора/’ ◊ 

млҐгу кІчета.
млъч�шна водˆ съч. ‘мълчана вода’
мҐмините мн., чл. ‘родителите и близките на булката, участници в 

сватбата’ ◊ А па с�тне нˆчит, женЈхо вріви за мҐмините. ДІждаа 
у мҐйте рҐтственики и зЈма сЈчките мҐйте рҐтсфеники.

мръз�шница ж. ‘мързелив,-а, -о – за трите рода’ 
мръкнІва несв. ‘мръква, стъмва се’
мріфки мн. ‘нарязано на късове месо в ястия’ ∞Ґ картҐфли с 

мріфки.
мріцкам са несв. ‘влача се, домъквам се’ ◊ Са мріцка на пазˆра.; срв.: 

замріцкам се, домріцкам се.
мръчЈ // мърчЈ несв., безл. ‘ръми дъжд’
муˆ ж. ‘муха’
мул�бен м. ‘религиозен обред със свещеник извън селото за 

предизвикване на дъжд при продължително засушаване’ ◊ 
Мул�бен пҐсле вуйнˆта. И б�ше сЈлно се засІшило; бай-р’ˆците, с 
б’ˆли карп�тки, нарҐт – ф степҐ мул�бен. Вж.: боæемен

мІла несв. 1) ‘създава някакво неудобство – пречи, жули, убива’ ◊ Тр�ва 
да а рҐвно, да не му мІли. # … нҐва Ґбуф ма мІли, ма стЈскана 
прістите. 2) буквално ‘мотае се пред очите ми’ ◊ Мани са утІка! 
Ни ми мІли учЈте! ‘Не ми се мотай пред очите ми’. Ми мІлиш 
тІка на учЈте.

мунЈзда мн. ‘маниста’
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мурҐча несв. ‘будалкам’ ◊ КакҐ ти ма мурҐчиш!
мутЈка ж. = матика
мІчета мн. ‘пет малки пръчки, с които се играе една игра за момчета; 

с тях се оформят различни фигури, след което се избиват с друга 
голяма пръчка’ 

мікане ср. ‘мъка, тегло’ ◊ Åга тва мҐйе мікане нас�каде. # тдйно 
мікане.

мънЈсинко прил., умал. ‘мъничко’ ◊ Îште мънЈсенко б�ше.
мѕсам (м’ˆсам) несв. ‘приличам’ ◊ Î, сЈга м’ˆсаш на чул’ˆк. # Т’а м’ˆса 

на γˆла.

Н
нˆвулка ж. ‘калъфка на възглавница’ 
нагул’ˆéно м. = баéстрІк
нˆдам са несв. ‘надявам се’ ◊ Ну, са нˆдаме да са добЈйем.
над�л м. ‘под аренда’ ◊ Ма тий си с�йайа, си урˆйа, си Јмайа зем’ˆ 

над�л, така сˆмо, кˆкто и нЈйе. # Тогˆфка к�сто ‘някак’ дˆвайа 
над�лы.

надзіде // надзіди (наsіде // наsіди) нар. ‘назад’
надіна са св. ‘преям, натъпкам се’ ◊ Са надіних – шкемб�то ми са 

подІ, ни мҐга да стˆна.; Вж.: заяда са.
наеднҐ нар. ‘заедно’ ◊ Синов�те сас бІлките са жив�ли сЈч-ките 

наеднҐ ф двҐра дванˆйсе-шеснˆйсе дІши ф двор. 
нˆéда св. ‘намеря’ ◊ По плˆно требˆше да го нˆйдат тва зҐлато.
накˆзувам несв. ‘наказвам’ ◊ … накˆзува д’ˆдото и бˆбата.
накЈчена прічка ж. ‘сурвачка’
накрЈéено прич. ‘покрито’ 
нанимˆвам са несв. ‘наема се’ ◊ Îн’а сегдˆ се нанимˆваше да пас� 

крˆви.
нафулигˆни св., 3 л. ‘хулиганства’ ◊ Ну, нафулигˆни ли, кукҐшки 

крˆде ли, н�што къто те фанˆйа, а па сегˆ суд там…
нашлѕéно (нашл’ˆйно) м. = баéстрІк
небҐ ср. ‘небе’ ◊ Виш ко красЈво небҐто.
невид�лиците мн. 1) ‘неизвестно къде’ ◊ Д’ˆвол те зан�се по 

невЈделиците.; Вж.: гігламата; 2) ‘неизвестно какво’ ◊ Като 
зем�ш да трісиш невЈделиците!

н�винско ср. ‘раст. невен’ 
недорҐдна прил. /за година/ ‘неплодородна’ ◊ И с�тнд уж� и слІчай Јмаше 

мнҐго недорҐдни годЈни, знˆчит, тук там помˆгайа на Ґрата.
неудҐбите мн. ‘неравни места, неудобни за оране’ ◊ БашчЈ, неудҐбите 

с� башчЈ б�ше.
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неуковЈрен // ниокувЈрен, -а, -о, -и прил. 1) ‘неугледен’; 2) ‘неуреден, 
неакуратен’; 3) ‘душевно нечистоплътен’

нЈкакъф (-а, -о, -и) прил. ‘за нищо не става’ ◊ Таа тва нЈкакфа не йе 
зем’ˆ.

нЈштелки Pl. t. ‘част на тъкачния стан, през която се провират 
нишките на остовата’

новос�лие ср. ‘тържество по повод настаняването на собствениците 
в нова къща’ ◊ Новос�лие тва уж� като се всел’ават. Тва те уж� 
са сбЈрат роднЈната, тва д�ту пумагˆйа сфҐите. Кой зріно 
дунˆсаше, кой прас�нце, кой кукҐшка на новос�лие.

ношкувˆ ж. ‘нощви’
нощя` // нущя` (нушт’ˆ) нар. ‘през ноща’ ◊ Си дІждат по нушт’ˆ.

О
обˆда несв. ‘1) казвам’ ◊ ВЈйе прЈкаска обад�те. а) съобщавам ◊ Кък’� 

ти мҐжеш да ни обˆдиш? 2) ‘показвам’ ◊ Да го нˆйде, да ви го обˆди. 
# Мˆйка ми ги дръждла, не йа, да ги обˆди на децˆта.

Ґбице мн. ‘обеци’
обІчи са ‘забучи се, забоде се’ /да се/ оглˆвя (да се оглˆв’а) св. ‘/да се/ 

оженя’ ◊ НЈйа кат се оглˆвийме с П�т’ата, отЈдоме при едно 
д’ˆдо.

огнЈште ср. ‘гнездо, място, където се сади кромид’ ◊ Знˆ-йете, 
ратшнийа курмит, д�-то го сˆдийа на рˆзни огнЈшта, те уж� 
с�тн’а каба го називавайа. ÎгнЈшта – прˆ-в’ат гр’ˆтки, вˆдата 
вървЈ, с�тн’а прˆват рˆвно оград�на такˆ йе плантˆцийа рˆвна, 
рˆвна, вирˆшчуват курмЈт. 

огІрт м. ‘кефир’; йогІрт
Ґдвратки Pl.t. ‘обичай, според който родителите и роднините на 

булката й отиват на гости в новия й дом при свекъра и свекървата 
месец след сватбата’ ◊ С�тне уж� през м’�сец, да, на Ґдвратки; 
мˆма, мҐйте радЈтели, мˆма, тˆте, н�-знам … вІйчо и вІйна, 
чЈчо и стрЈна дойдҐйа у сф�каро, там д�то йас сам, дайдҐйа на 
Ґдвратки.

Одушна // Одушне ж., соб. ‘Задушница’ ◊ Îдушне – сібота за умр�лете. 
# На Îдушне Ґдим на клˆдбишчето.

Одушен п’�тък съч. ‘петъка преди Задушница’
окҐти са св. ‘роди /за котка, овца и коза/’ ◊ КҐтката са укҐти. # 

Îфцˆта са окҐти. # Козˆта са укҐти.
окІчи са св. ‘роди /за куче/’ ◊ КІчето са окІчи. 
Ґндзден // Ґндзен (Ґнsден // Ґнsен) нар. ‘онзи ден’ ◊ Ґнsден ги п�кайме 

прҐсфурките
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опЈли св. ‘излюпи пиленца’ ◊ КукҐшката ке опЈли пЈлца. # Па ун’ˆ 
кукҐшка унˆ гудЈна ми опЈли шиснˆйсе пЈленца. 

ортІвам несв. ‘говоря’ ◊ Той ортІва н� така как йˆс. # Те дҐма ортІваа 
пу білгарски.

оратˆ ж. 1) ‘дума’ ◊ Ке го почІвате, ке слІшате н�говата оратˆ. 2) 
‘говор’ У тдх оратˆта йе дрІга.

Ґтглади нар. ‘от глад’ ◊ Умрд Ґтглади.
отвдéено мля`ко (отвдйено мл’ˆко) съч. ‘краве мляко, от което е 

обрана сметаната, т.е. обезмаслено краве мляко, от което се прави 
извара’.

от д�ка нар. ‘от къде’ ◊ Îт д�ка сне нЈйе?
отзарˆна нар. ‘сутринта’ ◊ Îтзарˆна млˆдите стˆват и покˆзват 

простенˆта.
Ґти // Ґте мест. ‘1) защо; 2) защото’ ◊ Пъ той се Јде, оти истилЈво. # 

ВЈйе Ґте н�ска не отЈдойте на пазˆро?
открЈвам несв. ‘отварям’ ◊ Си открЈвам учЈте.
отрІси са св. ‘роди /за трусик ‘домашен заек’/’ ◊ ТрІсиките са 

отрІсийа.

П
пазˆр м. 1) ‘обширно място където се продават различни стоки’ 2) 

‘зеленчуци и др. стоки за продаване на пазара’ ◊ СбЈрам пазˆр ут 
гърдЈната.

паé м. ‘дял, част’ ◊ БЈше на пай раздел�но. 
паéкЈ мн. ‘разделени на части хранителни продукти’ ◊ У нас дˆвайа 

пайкЈ на ветерˆните. 
палатнҐ ср. ‘платно’ 
пампІшки мн. ‘тестено изделие – печени в тава парченца хляб, които 

се поливат с чесън и вода или олио’
панЈца ж. ‘1) чиния; 2) леген’ 
пар м. ‘пара’ ◊ … и пар тҐпъл изл’ˆва.
пˆри несв. ‘люти’
парлЈф прил. ‘лют’ ◊ ТҐа чесан дІже парлЈф. 
патифҐн м. ‘грамофон’
пˆтка ж. ‘гъска’
патладæдн // патладæˆн (патлаźдн // патлаźˆн) м. ‘червен домат’ 

Îште ке рджа патлаźˆн и ч�сан, ке тІрам и сол и Ілей.
патҐк м. ‘гъсок’
пˆуæин м. ‘паяжина’
пацˆн м. ‘момче на възраст около 12 – 14 години’ ◊ Йас Ґште пацˆн 

бгх; бгх ман�чек.
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пачирҐвак м. ‘месо от корема на прасето; бекон’ ◊ ДрҐбим сланЈна и 
пачирҐвак.

п�кло ж. ‘ад’ ◊ П�кло – там т’Ірци жувдйат, т’Ірците тІрат 
смолˆ.

п�лена ж. ‘бебешка пелена’
пелЈнчик м. ‘хризантема’
пендицЈт м. ‘апендисит’
п’еп’елЈшник // пипилЈшник м. ‘място, където се изхвърля сметта 

и пепелта’ 
пепеля`н (пепел’ˆн) прил. ‘сив, с цвят на пепел’
перунЈга ж. ‘раст. перуника; ирис’
петлЈчка (п�тли, питлЈци – мн.) ж. ‘прорез на дреха за копче; 

илик’ 
п�чка ж. ‘голяма /руска/ пещ в къщата за печене на хляб’ ◊ Имˆйме 

сЈчките п�чки, д�то лдп п�койме.
пизІл м. ‘каменна скамейка, отгоре замазана с кал’ 
пЈлен прич. ‘дялан’ ∞ пЈлен кˆман. 
пЈли са несв. ‘излюпва се’ ◊ Й тІрат иˆйца да ги седЈ и прес двˆйсе и 

�ден ден са пЈлат йайцˆта.
пир� несв. 3.л. ‘чука’ ◊ ...сас фирІглицата пир� по вратˆта.
пирустЈя (пирустЈйа) ж. ‘метална подставка за съдове върху огън’
пит�л м. 1) ‘птица – петел’; 2) ‘горната част на резен диня’ ◊ На, на 

т�бе пит�ло.
пиѕнка (пийˆнка) ж. ‘пиене’ ◊ А па за пийˆнка, за такҐва н�ма /

пари/.
плˆдне ср. ‘времето след обяд около 4-5 ч.’
плˆднина ж. ‘времето за ядене между обяда и вечерята; икиндия’ ◊ 

от плˆднина до вечерˆ.
плачЈнка ж. 1) ‘плочка’ ◊ В�ро, нˆйди прістено, Ґн’а с плачЈнка! 

2) ‘тестено изделие с плънка, подобно на поничка по форма и 
размер’

плдвник м. ‘помещение в двора за съхраняване на сено, слама и др.’ 
◊ Слˆмата се хрˆнеше ф плдвнико.

плЈвам несв. ‘плувам’
плоф м. ‘сварен ориз’ ◊ плоф с м�со.
плю`ска (пл’Іска) несв. ‘изхожда се (за котка)’ ◊ Ги гҐна вінка, оти 

пл’Іскат тІка.
пҐбер м. ‘изобилие’ ◊ АбрикҐса такˆ рˆждаше, че ндмаше пҐбер ‘не 

можеше да се обере’.
погˆн // пугˆн, -а, -о, -и прил. ‘лошо, некачествено’ ◊ Тва брˆшно сЈлно 

погˆно. Бивˆва ндкога и пугˆно брашнҐ. Вж.: попуган/а/.
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погˆно нар. ‘лошо’ ◊ БиолҐгийа той погˆно знˆйе, ама пҐ-погˆно знˆйе 
изЈка.

пҐгреб м. ‘изба, мазе’ 
подрінкам несв. ‘позвъня – по телефона’ ◊ Счас ке му подрінкам и 

ке рˆзбера.
пҐдър предл. ‘след’ ◊ пҐдър вуйнˆта
пҐ-заонˆ годЈна нар. ‘поминалата година’ ◊ Когˆ ти б�ше? Не за онˆ, 

по-заонˆ годЈна.
пҐ-заутре нар. ‘вторият ден след утре’
/да/ пҐéда св. ‘да тръгна’ ◊ Са збрˆйме да пҐйдем натˆтака.
пҐкър предл. ‘покрай’
поливˆлник м. ‘метален съд с чучур с решетка за поливане; лейка’
поливен, -ˆ, -и) прил. 1) ‘който се поливат, поливащ се’ ◊ На бˆлката, 

айгҐ зат баЈру Јмаше башчˆ поливнˆ, тˆм мнҐго хазейвˆ 
Јмайа башчЈ поливнЈ. 2) ‘с който се полива, поливащ’ ◊ поливнЈ 
машЈни 

поливнˆ машЈна съч. ‘специални дървени съоръжения за поливане’ 
◊ Кˆждый хаз’ˆин си Јмаше машЈна ад�л’на, машЈна дерев’ˆна, 
па у н�катҐрый, д�то дълбҐко водˆта осҐбено по от тˆ стірна, 
къди селҐто таківи на кҐпки Јмаше поливнЈ машЈни и … 
ношт’ˆ трдба да пол�йеш агарҐду, ˆйда кон�те, фургҐну, с’ˆдай 
падрҐс ток…

полІднуване ж. ‘обяд; обядване’
попугˆн /-а, -о, -и/ прил. ‘лош, -а’ ◊ попугˆна сфЈчка ‘лоша привичка’; 

Вж. поган
ПҐсна вдчеря съч., соб. = СфетЈ вдчера 
ПҐсни вдчера съч., соб. = СфетЈ вдчера
пҐткум м. ‘сватбен персонаж, помощник на кума, който той сам си 

избира сред своите роднини’ ◊ … и пҐткум и пҐткума – ми тˆм 
брˆт, кҐйто кумҐ си зем�.

пҐткума ж. ‘съпруга на поткум’
прадамˆрка ж. ‘вид птица; кˆменка’ ◊ Прадамˆрката а между 

врˆпката и кҐсаро, висҐчка и краата й по-височки; жув�йе ф 
дІпките ф дувˆрете.

прасфЈрки мн. ‘обредни тестени питки’ ◊ ПрасфЈрките са прˆйат 
ут прҐста вудˆ и брˆшно и дрҐже, д�то подЈга тестҐто и се м�си 
сЈлно, да йе фтрідо и гу тІриш да са дЈга.

предлагˆвам несв. ‘предлагам’
пр�нос м. ‘вид дар на младоженците от кумовете’ ◊ Кумˆта и кумҐ 

нҐсейа пр�нос – наб�рат иднˆ торбˆ жЈто, шˆрена торба и а 
нҐсат да Јм а жЈзната (на младоженците) боγˆта. 
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прдсник м. ‘содена пита’ 
пр�шка ж. ‘пафти’; Вж. колан.
приблЈзно нар. ‘приблизително’
прЈдан м. ‘дрехи, движимо и недвижимо имущество, което булката 

получава от родителите си на сватбата’ ◊ Ранше зем’ˆ дˆваа 
пҐвече.

прихҐæна съч. ‘преходна’
прЈшка ж. ‘мехур по тялото на човек’ ◊ ТЈйа тІфли ми нарЈйа 

прЈшка. # Îт чупЈчката Јмам прЈшка.
прҐвул м. ‘ненаситен, човек, който яде като ламя’
прокукум�фка св. ‘издаване на звуци от кукумявка’ ◊ Кукум�фката 

като прокукум�фка и ндкой ке умре.
/да/ прҐспа св. ‘да се оспа’ ◊ Ме стрˆх, бо ке прҐспа.
простенˆ ж. ‘чаршав’ ◊ Îтзарˆна млˆдите стˆват и покˆзват 

простенˆта.
прҐсто нар. ‘лошо’ ◊ ПрҐсто ми бдше, т�шко; н�ска прˆзник.
пруцˆæдам несв. ‘прецеждам’ ◊ Пруцˆждам вермиш�л.
пріша ж. ‘пърхут’ 
пІæилна ж. ‘жилава пръчка’
пІкали мн. ‘пуканки’
пІкар м. ‘плуг’ ◊ Косдт с косˆрките, Ґрът с жел�зен пІкар и рабҐтат 

пріво на сҐпсвеника на пІкара. 
пумЈфка ж. ‘парцал за измиване на съдове’
пупунЈк м. ‘вид горска птица /лат. Upupa/’ ◊ ПтЈца, таківа птЈца 

красЈва; Ґдут.
пурҐн м. ‘брана’
пусед’ˆлки мн. ‘седянки’
пуст�лка ж. ‘тъкано тясно и дълго парче груба тъкан за постилане 

на под’
пустІва несв. ‘пустее’ ◊ Така и пустІваше т’а /земята/ там.
путлЅта (путл’Іта) несв. ‘нараня’ ◊ Си путл’Ітих зъбі с н�што 

Ґстро.
пууртІвам несв. ‘/да/ поговоря’ ◊ да пууртІвате с Ґрата.
пІфни мн. ‘пръдльовци’
пуфтЈ несв. (3л.ед.ч.) ‘изпуска газове; пърди’
пІштам несв. ‘пускам’ ◊ Ни пІштам кукҐшките да фл’ˆ-гат ф 

армˆно.
пцуé несв. (3л., ед.ч.) ‘псува’ ◊ ПцІйат нас�каде.
пцуéнЈ мн. ‘псувни, ругатни’
пчинҐ ср. ‘просено ястие’ ◊ ут прҐсо са прай пчинҐ.
піска ж. ‘външната обвивка на костилка на плод’ ◊ На дрівеното му 
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са дІма піска, па вітре – бІпка.

Р
разбҐé м. ‘домашен тъкачен стан’
разбрікувам несв. ‘разбърквам’
разгˆлен, -а, -о, -и прил. ‘разглезен’ ◊ Î, тва дет� йе млҐго 

разгˆлено.
раздрЈпан, -а, -о, -и прил. ‘раздрусан, развален’ ◊ ХаладЈлнико уж� 

раздрЈпан. # Тˆа машЈна раздрЈпана, сˆмо до Кийеф да кˆраш!
разнҐс м. ‘поднос’ ◊ …тˆткото дръжЈ разнҐс сас шампˆнско, 

стакˆне такЈва, р’Імки.
рˆкова шЈéка съч. ‘цветето коледарка’
раскˆтувам несв. ‘разделям тесто на части’ 
расҐл м. 1) ‘солена вода на туршия, кисело зеле’; 2) ‘сок от месото при 

приготвянето му’
распрˆвам несв. ‘разделям тесто, разнимам’ ◊ Зам’ˆсат самІн л�п, 

с�тне гу распрˆват на мˆл’енки такъве галІшке.
распуреæˆвам са несв. ‘разпорежда се’ ◊ Д’ˆдуто са распорежˆва.
расхҐæда са несв. ‘разлива се’ ◊ КтҐ утЈдах и водˆта изл�гла ут 

корЈтото и са расхҐжда.
р�æена ж. ‘сладък йогурт’ 
(да) р�ка св. ‘кажа’ ◊ Счас к’е ви р�ка. # НЈкуй ни ми р�ка спасЈба. # 

МҐже да не р�ка.
р�éка ж. ‘вид малка греда за покрив’ ◊ Като правЈйа тавˆн’а – бˆлки 

срˆзу клˆват, с�тн’а р�йки набЈват на т� бˆлки, с�тн’а камІш 
й�дър настЈлат.

рекомендІвам несв. ‘препоръчвам’ ◊ Да рекомендІвате по иднҐ хІбаво 
дит�.

ретІзи Pl.t. ‘гащи’ ◊ Там, фъф глˆвницата са тІрат на бІлката 
ретІзите.

рибˆлка ж. ‘риболов’
рҐзга ж. ‘удар с пръчка при наказание’ ◊ НЈйе решЈхме двˆйсет рҐзги 

да му дад�м.
рҐхла ж. ‘несресана, разрошена, разчорлена жена’
ругˆч м. ‘метален уред във вид на дълъг прът с прикачен в единия 

край полукръг, за поставяне или изваждане на тавите или други 
съдове с ядене или хляб от пещта’ 

рудˆн м. ‘макара, чекрък на кладенец’ ◊ клˆденец с рудˆн
рІæа ж. ‘вид градинско цвете; ружа’ ◊ Има б�:ла рІжа, рҐзова, 

бардҐва.
русЈ несв., безл. ‘ръми /дъжд/’; Вж.: мръчи, мърчи.
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С
саб� межд. ‘обръщение към воловете при подкарването им’ ◊ ВръвЈ пу 

бразнˆта; къту изл’ˆва му вЈкаш “сабе” и гу бийш да са вірне.
сад� // съд� нар. ‘само’ ◊ ТрІшка рҐтственики, нˆште наприм�р, тес 

коЈто мˆма испрˆти, т�йа сад� и останˆйа. # Съд� йас ги йам и 
кҐтката. # Той съд� йе загранЈца. 

саéˆ1 ж. ‘плетена жилетка’
саéˆ2 ж. ‘помещение в двора, в което овцете зимуват’ 
салбˆ ж. ‘стълба’ ◊ Са качІвам по салбˆ.
самЈ // самЈн нар. ‘сам’ ◊ Йас самЈ са наІчи. # Ми ти ко? Си самЈн? 

СамЈ си Јграш! Вж.: самЈчак
самЈчак нар. = сами 
самсˆр м. ‘пор’
сˆпфа ж. = брадва 
сарˆ ж. ‘парите, които бабалъка събира в едно блюдо по време на 

сватбата; дава ги на булката, а тя – на мажа си’
саралЈя ж. ‘вид тестено изделие, подобно на баница, но без сирене 

– само с олио и захар и корите не се вият’
с�тне нар. ‘после’
с�тнека = сетне
сЈлно // сЈл’но нар. ‘много /за абстрактни понятия – в съчетание с 

прилагателни и глаголи/’ ◊ сЈлно парлЈф # д�то сЈлно пич� # 
Бˆба сил’но ткˆйеше. # Той сЈлно нач�-тен бЈше.

синдир�é м. ‘целина, кервиз’
сЈни мн. ‘сини домати’
синЈя (синЈйа) ж. ‘малка ниска кръгла маса’ ◊ Ранше имайме 

синЈйа,… Вж.: софра.
сЈнур м. ‘дълга около 50 см. широка ивица необработена земя между 

ниви, която служи за граница’ ◊ А па с�тнд тий си прˆват сЈнур. 
…и такˆ то сЈнур като л�нта прес сЈчката зем’ˆ.

сЈпка ж. ‘шарка’ ◊ Ти опсЈпова сЈчкото т�ло, гҐдене вҐсем, имˆх Ґще 
сЈпка.

сЈрене ср. ‘извара’ ◊ Îт кҐзешко млдко са прˆви брынза, а сЈрене от 
крˆвешко; от отв дйно мл’ˆко.

скопурдд прил. = скъп 
скрЈпълци мн. ‘части на тъкачния стан’
/с/ кІлавите съч., нар. ‘лошо, нескопосано направено; с две леви ръце’ 

◊ Йа сам го напрˆвила с кІлавите. # Замˆзах с кІлавите. # 
ДЈма, ти какҐ напЈса с кІлавите # РазбЈ/х/ вˆзата, а дръжˆ с 
кІлавите.; срв.: кулави.

скъп прил. ‘стиснат, скъперник’ ◊ Той такіф скъп. Вж.: æддниé; 
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скопурдд.
слˆвик м. ‘славей’
слˆтка ракЈя съч. ‘подсладена топла ракия, която се носи от сватбарите 

и се пие сутринта след първата брачна нощ на младоженците 
у родителите на булката’ ◊ На дрІгийо д�н Ґдат пий�т слˆтка 
ракЈйа.

слѕпу (сл’ˆпу) кІченце съч. ‘кърт, къртица’
сн�гов, -а прил. ‘снежна’ ◊ Сн�гова гудЈна, студ�на бЈши.
софрˆ // суфрˆ ж. ‘малка ниска кръгла маса за хранене’ ◊ СЈчко 

стуЈ на суфрˆта. Вж.: софра, синия
спˆвам несв. ‘спя’ ◊ …и устˆвам тІка да спˆвам,…
спрдгат са несв. (3л. мн.сег. вр.) ‘сдружават се’ ◊ …кҐйто желˆйе, кҐйто 

не мҐй да си обрабҐти земдта, wот те се спрдгайа и обрабˆтувайа 
зем’ˆта си.

стˆгни мн. ‘връзки на престилка’
стˆршата ж. ‘по-голяма сестра, зълва или леля на булката, която я 

приготвя в деня на сватбата’
стˆроста м. ‘най-високопоста-веният човек в селото, обикновено най-

богатият, които ръководи сходката’ ◊ И там Јмаше стˆроста, 
чорбаźЈйа – хаз’ˆин селˆ. # При сав�цката влас претседˆтел са 
називˆваше, не стˆроста.

старшинˆ м. ‘заместник на старостата’ ◊ Старшинˆ, об’азˆтелно 
старшинˆ избЈрайа. 

стҐвна ж. = стіпа ◊ СтҐвна – тва, ф куй�то чІкайа арнаІтка за 
кутд.

стҐéла ж. ‘стълб или място в саята, дето връзват кравата’
стрˆæник м. (ост.) ‘стражар, полицай’ ◊ Претседˆтела Јмаше 

стрˆжник, ну кат милицион�р.
стрЈна ж. ‘съпругата на брата на баща ми, т.е. на чичо’
стръгˆло ср. ‘домакински уред за настъргване на зеленчуци’
стіпа ж. ‘чутура’; Вж.: стҐвна.
стіпълци мн. ‘подножки на тъкачен стан’
стірн’е ср. ‘място след жътва, т.е. с останали в земята корени’
сувˆлка // суфˆлка ж. ‘част на тъкачния стан’
сІкин прил. В една ругатня ◊ Па мˆмин татко, застанˆл на кул�нца, 

думˆл: “СІкин ми сЈне, те ж у дванˆйсе гҐдене отЈде, рабҐти и 
вийе сас ч�три ддца, иднҐ подър дрІго испрˆштате!”

суленовˆтко прил. ср. ‘соленичко’
суп м. ‘супа’ ◊ суп с фасІл # суп с чурбˆ
сІпник м. ‘съд, в който се слага супа на трапезата’ 
СІрва ‘Нова година’
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сус�д м., -е мн. ‘съсед’ 
сусѕци (сус’ˆци) мн. ‘отделенията в хамбара’
сІтрин нар. ‘времето около изгрев слънце’ ◊ Утринˆта а дліго, а па 

сутринтˆ, тва трдба да а пҐ-рˆно, до слінцето и трҐшка да 
фˆне от пҐсле.

суфˆ ж. = суфˆлка
сІшка ж. ‘сушени плодове’; узвˆр
сфˆко м. ‘1) шурей; 2) зет по отношение на брата на съпругата’ ◊ мъжҐ 

и брˆто на ж�ната – два свˆка.
сфалЅвам (сфал’Івам) несв. ‘свалям’ ◊ С�тне го свал’Іваш от Ґгин’о 

и с лъжЈцата гу разбрікуваш.
сфарЅвам (сфар’Івам) несв. ‘сварявам’
сфатофштЈна ж. ‘сватовство’ ◊ Той не роднЈна по сфатофштЈна.
сфˆха ж. ‘майката на единия младоженец по отношение на родителите 

на другия’ ◊ Сфˆту и сфˆхата ке ги кал�сфаме.
СфетЈ в�чар // СфетЈ вдчера съч., соб. ‘Бъдни вечер’; Посни вдчера, 

ПҐсна вдч�ря; Тˆйна в�чар.
сф�тканица ж. ‘светкавица’ 
сфин�ц м. ‘олово’
сфЈчка ж. ‘привичка, навик’ ◊ попугˆна сфЈчка
сфѕтка ж. ‘мълния’
схҐтка ж. (ост.) ‘общоселско събрание – орган за местно самоуправление 

и правораздаване до Втората световна война, в който задължително 
участвали всички мъже, навършили 17 години и жени вдовици’ ◊ 
СхҐтката сЈчко решˆва за с�лото. ИзбЈрат стˆроста, дЈгайа 
ръц�те. А па Јмаше назначˆват кой да считˆй. … Ръкˆ дЈгат 
сЈчките, коЈто Јмат прˆво да голосІват от седемнˆйсе годЈни 
– сЈчките.

счІпам несв. ‘пипам’

Т
табІн м. ‘стадо коне’
Тˆéна в�чар съч. = ПҐсна веч�р’а
таквЈéа мест. ‘такива’ ◊ И канф�ти др�бнички и лдшнички таквЈйа 

сас … на п’Ґрстуку ги прˆвийми.
талҐка м. ‘необработена земя, целина’ ◊ ТалҐка са назъвˆваше 

(земята), катҐры не са сдйеше и пасдйа крˆвите, кузЈти и кун�те 
и ...

тарˆба ж. ‘дървена ограда на двор’
таргІва са несв. ‘пазари се’ ◊ … Ґдеше на пазˆра знˆйеше да са 

търгІва,…
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тарп�за ж. ‘подредени върху специално платно или маса ястия за 
ядене на много хора, предимно при тържества’

тасмˆ ж. ‘мъжки кожен колан’
телЈга ж. ‘каруца’
терлЈци мн. ‘вид кожени обувки’ ◊ А па тЈйа носЈли терлЈци – 

жілти, кҐжа.
тиз�к м. ‘….’ ◊ Мˆма пич� плачЈнки на тиз�к у нас.
тимдн м. ‘тамян’
топ м. ‘топка’ ◊ Дай ни тҐпо.
трˆкам несв. ‘чука’ ◊ … и трˆка ф џˆма.
трахҐма ж. ‘някаква болест на очите’ ◊ ТрахҐмата йе бҐлес на учЈте. 

По насл�ство т’а вріви. Кˆпе от учЈте.
тр�ска ж. ‘болестта малария’
ТрЈфон соб. ‘Св. Трифон; Трифоновден’
трҐшка нар. ‘малко’ ◊ трҐшка урЈс
трІсик м. ‘домашен заек’ ◊ Той имˆ трІсики. 
трІска ж. ‘самката на трусика’
трІсинче ср. ‘малкото на трусика’ 
трІтин м. ‘търтей’ ◊ Бис трІтин’у ндма продълж�ние семЈ.
тръкˆло ср. ‘колело на плуг, каруца и др. под.’ 
тръндˆфил ж. ‘роза’
трінка ж. ‘драка’ ◊ Къд� Ґдиш? – Ф трінката. 
трічам несв. ‘тичам, бягам’ ◊ Йас трічам на учЈлиштето. # Не 

трічи подър чІзд пит’�л.
трічкам несв. умал. от трічам ◊ Трічкай дҐма!
тІпканик м. ‘печено тестено изделие с джубрини ‘пръжки’ ’ ◊ ТІпканик 

пич�м с џубрЈне.
тІша несв. ‘утолявам’ ◊ Се кумҐ гурЈ, па той с� трічи сас ракЈйата 

с бутЈлката с� ги тІше, бу тЈа гуріт.
тірло ср. ‘определено място извън селото – неоградено, където 

сутринта се събират кравите, а на обяд ги доят и 1–2 часа след 
това почиват’

тюрмˆ (т’урмˆ) ж. ‘затвор’

У
угнЈште ср. ‘място дето се сади разсад’
угˆл (уγˆл) м. ‘въглища’
Ігол (Іγол) м. ‘въглен’
узвˆр съб. ‘сушени плодове’; сІшка
у кубˆ съч. ‘вид детска игра’
укілцана прич. ‘изтесана’ ◊ Улицата йе укілцана.
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ул�н м. ‘бик’ ◊ На ул�ну главˆта.
Ілиé м. ‘олио’ ◊ Îште ке рджа патлаџˆн и ч�сан, ке тІрам сҐл и 

Ілий.
Ілик м. ‘пчелен кошер’
умҐрувам са несв. ‘уморявам се’ ◊ МлҐго са умҐрува тувˆ мумЈче.
упˆра ж. ‘попара’ ◊ Запˆрваме упˆра.
упЈли са св. ‘се излюпи’ ◊ ПЈлцата са упЈлийа.
упрˆси са св. ‘роди /за свиня/’
/да/ упр�é св. ‘да втаса’ ◊ Гу замотˆваш (тестото) с одейˆлото да 

упр�й.
Іпроса св. ‘изпрося’ ◊ Ке Іпроса у вІйчо.
упшт� нар. ‘въобще’ 
Іроки Pl. t. ‘болест, причинена от “лоши очи” или прекалено’
урочˆсувам несв. ‘хваля някого, прекалено много му се радвам или го 

поглеждам с “лоши очи”, след което той се разболява’ ◊ Тва да не 
те урочˆсуват.

утктҐ нар. ‘откакто’ ◊ утктҐ з�йа
утринˆта нар. ‘сутрин/та/’ ◊ Гул’ˆйат ду утринˆта. # МавардЈйа до 

утринˆта. # Утринˆта а дліго, а па сутринтˆ, тва трд`ба да а 
пҐ-рано, до слінцето и трҐшка да фˆне от пҐсле.

утрІси св. ‘роди – за домашен заек’ ◊ ТрІсиките са утрІсийа.
учипҐк // очипҐк м. ‘боне, платнена шапка, която се носела от 

възрастните жени’ ◊ На децˆта ч�пчик, а па на бˆбата учипҐγ. 
Рˆнше Ґра-та дˆже вінка н�ма бес очипҐк да изл’ˆват. А кЈчеа 
с бЈсер.

ушҐ ср. ‘ухо’

Ф
фаéтҐн м. ‘двуколка’ 
фал’Івам несв. ‘свалям’ ◊ Фал’Іват ут н�йзе фъртІхо и гу гуріт на 

прічка,…
фан�р м. ‘фенер’
фартІх м. ‘кухненска престилка’ ◊ Ми наддват фъртІх, кҐто йас 

уж� да шітам, па сфекірвата да не шіта.
фатˆ ж. ‘було, булченски воал’
фашкЈи мн. ‘фекалии от едър добитък и птици’ ∞ пˆтешки 

фашкЈи. 
филЈя (филЈйа) ж. ‘резен хляб’ ◊ ФилЈйата от л�бо уже н�ма да ˆ 

прЈлепиш.
фирІглица ж. ‘сватбено знаме’
фҐдула ж. ‘прясна питка’
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фҐлта ж. ‘въдица’
фрІт нар. ‘само’ ◊ Фрут глІото кІче лˆй.
фтасˆ прич. ‘узрява’ ◊ Тр�ба да фтˆса за семенˆ. # Н’е й� уж� 

фтасˆл.
фт�глим несв. ‘поемам, всмуквам, вдишвам’ ◊ Фт�глих вҐздух.
фтрідо прил. ‘твърдо’
фІнди мн. ‘украса на тъкан във вид на топчета, формирани от вътъка 

още при тъкането’

Х
хаз’ˆин // хаз’ˆзн м. 1) ‘стопанин’; 2) ‘съпруг’
хлюш прил. ‘съвсем’, регистрирано само в израза ◊ Хл’уш мҐкри 

бЈйме.
ХалҐдна веч�р’а ‘Бъдни вечер’
хмˆрно прил. ‘облачно /време/’; Вж.: замруштено
хнур м. ‘некастрирано прасе’
хІбаф прил. ‘добър’ ◊ той хІбаф танцҐр
хутˆр м. ‘малко селище, махала’

Ц
цадЈлка ж. 1) ‘полусверичен съд от телна мрежа с различна големина 

за прецеждане на течности; цедка’ 2) ‘приготвена от марля торба 
за прецеждане на сирене и извара’

цап м. ‘козел’
цацˆрка ж. ‘порода дребна кокошка’
црдво ср. ‘черво’
цръвІл м. ‘цървул’
цръф м. ‘червей’ ◊ Цръф фъф йˆбълката, фъф вЈшните; и фъф 

зим’ˆта са вҐд’ат.
цъклҐ ср. ‘стъкло’ ◊ Ни разбЈйа цъклҐто.

Ч
чабˆн м. ‘овчар’ ◊ Рас пас� барˆшки, ми ке чабˆн, пу біlгарски 

чабˆн.
чавалдік м. = циганска игла
чавІн // чаwІн // чаІн м. ‘чугунен съд със заоблено дъно и плътни 

срещуположни дръжки за готвене’ ∞ голдм чавІн; шарҐк чаwІн; 
м�дне чаІне.

чˆрвики мн. ‘чехли’ 
чˆрвички мн., умал. от чарвики
чˆсник м. ‘собственик на еднолично стопанство’ ◊ Тогˆфка чˆсники 
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имˆ и кˆжен си Јмаше кҐни, инвентˆр селскохоз’ˆйственный да 
рабҐти и кˆжен од�лно си рабҐти.

чаІн м. = чавІн
чгн м. ‘метален съд за кръщаване на деца в черквата; купел’
ч�пкам несв. ‘откъсвам по едно зърно’ ◊ Ч�пках грҐзде от грҐнката.
ч�пчика // чепчЈка ж. ‘бебешка шапка’
чераéҐка прил. ‘черноока’ ◊ черайҐка девҐйка
ч�рга ж. ‘груба вълнена завивка за спане или за покриване на 

леглото’ ◊ Ч�рга, да накрЈйеш к�рвета. ∞ дЈметна черга = 
дˆместа черга ‘на квадрати за покриване на сандък’; б’ала 
чеðга ◊ б’ˆлите ч�рги са за месˆл; влˆшка ч�рга ‘за покриване 
на легло или диван’ ∞ кЈчена ч�рга ◊ КЈчени ч�рги за керв�тата 
покрЈвайа.

чередˆ ж. ‘стадо от крави, говеда или кози, което сутрин се събира и 
вечер се разпуска’ ◊ ЙеловнЈко по білгарски се називˆваше, айгˆ 
сЈчката чередˆ се називˆваше илов-нЈк, потому что там сЈч-
ките йˆловите си ги пас’ˆйа, а па чередˆта – дҐйните крˆви 
– дҐма, ф с�лото Јмаше чередˆ, си ги искˆруват дҐма, ейгˆ си 
искˆруват кузЈте. 

череднЈк м. ‘пастир на крави и говеда’ 
чер�шн’а ж. ‘череша’
чернҐк м. = сувалка // суфалка 
ч�сто прил. 1) ‘на малки интервали от време’ ◊ Ч�сто са бЈйа. 2) ‘гъсто’ 

◊ ч�сто млдко # Ч�сто гу сˆдат.
ч�тка ж. ‘малка метличка от папур, с която се пръскат стените с вода 

преди да се измажат’
чимІр м. ‘глина, разредена с вода, която се използва в строителството’ 

◊ кˆман на чимІр ‘ограда от камъни, залепени с чимур’
чинЈéка ж. ‘малък метален съд с периферия като леген’ 
чир�сло // чирдсло ср. ‘част на плуг’ ◊ Тва плІго д�то ур�, чир�сло са 

назавˆва.
чирЈца м. ‘определение за крава’ 
чЈсто прил. 1) ‘чисто, не мръсно’; 2) ‘изцяло, напълно’ ◊ Армˆна ми 

чЈсто зарˆснал с штир, лҐбода, метлˆ.
чифгˆр м. ‘част на каруцата’
чЈчо м. ‘брат на баща ми’ ◊ Ут тˆтковата стірна братму мг 

чЈчо.
чІбрика ж. ‘раст. чубрица’ ◊ ЧІбриката йе припрˆва.
чукмˆн м. ‘сукман’ ◊ Чукмˆн – то кату йІпка, бес рукˆфка.
чулдк (// чуl�к) м. ‘човек’ 
чулдче ср. ‘зеница’
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чулЈк м. ‘играта “чилик” ’
чум’б’�р м. ‘забрадка – малка, квадратна’
чІпа ж. ‘обикновена мотика’
чупЈчка ж. умал. от чупа ‘мотичка’ ◊ Îт чупЈчката Јмам прЈшка.
чурбˆ ж. ‘супа’ ◊ картҐшечки с чурбˆ.
чІтара ж. 1) ‘хаванче за кълцане на чесън’. 2) ‘стъпа за кълцане на 

пипер’; 3) пейор. ‘празна глава’ ◊ Ма булЈ чІтарата. # К’е ти дам 
пу чІтарата. 

чучулЈчка // чучулЈшка ж. ‘чучулига’ ◊ У вас тҐже Јма чучулЈчки, 
йас виддх.

чІшка ж. ‘люта пиперка’

Ш
швеéˆ ж. ‘шивачка’
шдл м. ‘вид забрадка’
шдлки мн. ‘кокоши въшки’ 
шил�па ж. ‘човек с неизряден външен вид’ ◊ Øил�па – лҐшо убл’ˆкън, 

раздріпан, удрˆпан, упІснат. # Не вріви като шил�па!
шипЈ несв. ‘шумоли /за змия, когато се движи в трева/’
шквˆрки мн. ‘пръжки, джумерки’; Вж.: дæубрине
шкҐда ж. ‘кражба’
шлЈпка ж. ‘пръчка’ ◊ Л’ˆгаш, па сЈчките гл�дат, па тий пу газҐ 

сас такіу шлЈпки напрˆвени не от шЈпка, а от върб� напрˆвен 
пучҐк и та тІр’ат и пу газҐ.

шлЅпка (шл’Іпка) мн. 1) ‘естествената обвивка на зърното’ ◊ Гу 
тІргат ф стІпката, шл’Іпката са майнІва, па зріното го 
пуст�л’аш… 2) ‘черупка’

шулудЈва ж. ‘самодива’
шІмник м. ‘отходно място в двора; тоалетна, клозет’ ◊ Тва гу прˆва да 

нˆйдат шІмнико.
шІрен м. ‘брат на съпругата’
шітам несв. ‘работя къщна работа, мия, чистя, готвя и т.н.; шетам’ ◊ 

Ну сфикірвата ки удихˆва, па бІлката ке занимˆва н�йзиното 
м’�сто да шіта.

Щ
щˆвел (штˆвел) м. ‘тревисто растение с широки листа, които се 

готвят’; Вж.: щавял; лобода
щ�рка (штерка) ж. ‘дъщеря’ (но успоредно с дъштер’а и дочка).
щилвˆха (штилвˆhа) ж. ‘ярем’
щҐф (штҐф) м. ‘четиристенна двулитрова бутилка от зелено стъкло’ 
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◊ Йе таківе йе стакˆ:нчета и тІрени не й� бутЈлке, аме дІмайа 
штҐф. Ко све вид�lе четир’ҐхугҐлни таківе йе зел’�не бутЈлке 
штҐфове лЈтри на две, да литри на две.

щтрікел (штрікел) 1) ‘щъркел’; 2) дървото, на което е закачено 
въжето с кофата за вадене на вода за поливане от обикновен 
(незазидан) кладенец. 

щˆвял (штˆв’ал) м. ‘щавлек’; Вж.: щавел; лобода.

Ю
юрд�к (йурд�к) м. ‘паток’
юрд�ченца (йурд�ченца) мн., умал. ‘патенца’
юрд�чка (йурд�чка) ж. ‘патица’

Я
яд (йад) м. ‘отрова’
ядавЈт (йадовит), -а, -о, -и прил. ‘отровен’ ∞ йадовЈта змийˆ
ѕма (йˆма) ж. ‘гроб’
ярмˆ (йармˆ) ж. ‘едро смлени зърнени храни за животни’
ярмҐ (йармҐ) ср. ‘ярем’ ◊ йармҐ за вҐло
ѕсла (йˆсла) ж. ‘дървено приспособление в кошарата, в което се слага 

растителна храна – стебла, на овцете’
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ОСНОВНИ ИНФОРМАТОРИ

АТАНАСОВ Александър Степанович – 60 год., родители българи, 
образование – осми клас, сам е учил български, (председател на 
Терновското българско дружество).

АТАНАСОВА Ала Дмитриевна – род. 1943 г., баща и съпруг българи, 
майка полякиня, средно образование.

ВОЛЧО Марина Петровна – 78 год., родители българи, неграмотна
ДИМИТРИЕВА (МАВРОДИЕВА) Мария Ивановна – 67 год., родители 

и съпруг българи, образование – четвърти клас.
ДИМО Валодя Иванович – род. 1964, родители българи, средно 

образование, не е учил български език.
ДИМО Иван Семьонович – род. 1938, родители и съпруга българи, не 

е учил на български.
ДИМО Мария Фидосей – род. 1915 г., родители и съпруг българи, 

неграмотна.
ДИОРДИЕВА (по съпруг Скарлат) Анна Илична – 70 год., родители и 

съпруг българи, образование – трети клас, не е учила български.
ДМИТРИЕВА Даша Гергевна – род 1910 г., родители и съпруг 

българи, неграмотна
ДМИТРИЕВА (по баща Иванова) Марина Степановна – 61 год., 

родители и съпруг българи; средно образование, не е учила 
български език.

МАВРОДИЕВА Анна Дмитриевна – 65 год., родители и съпруг 
българи, не е учила български.

МАВРОДИЕВА Домна Григориевна – 85 год., родители и съпруг 
българи, неграмотна.

МЕСАРИНГ Васил Георгиевич – 76 год., родители българи, 
образование – осми клас, работил като корабен електротехник, 
после 20 год. в търговията.

НИКАЛАЕВ Петар Степанович – 71 год., родители българи, учил до 
3 клас на български.

ПЕТРОВНА Евдокия Диоргиевна – 78 год., родители българи, 
образование – първи клас.

РУНЧЕВА (по съпруг Кириченко) Надежда Петровна – 55 год., 
родители българи, съпруг руснак – бащата е бил учител по 
български, но тя не е учила български език в училище, учителка 
по руски.
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СКАРЛАТ Алексей Василевич – 69 год., родители и съпруга българи, 
пчелар.

СКАРЛАТ Даша Дмитриевна – род. 1906 г., родители и съпруг 
българи, неграмотна.

СТАМАТ Галина Ивановна – 65 год., родители българи, образование 
– пети клас, не е учила български.

СТАМАТ Женя Степановна – 48 год., родители и съпруг българи, 
образование – средно специално, не е учила български.

СТАНКО Никифор Дмитриевич – род 1909 год., родители и съпруга 
българка.

ЧЕРНОВА (по съпруг Скарлат) Елена Михайловна – 67 год., родители 
и съпруг българи.
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СЪКРАЩЕНИЯ

Арх.БДР – Архив за Български диалектен речник при Института за 
български език към БАН

БДА – Български диалектен атлас. т. I, II, III, IV, С., 1964–1980.
БДА ЕМ – Йордан Иванов, Атлас на българските говори в Егейска 

Македония, С., 1972.
БДА ОТ – Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Встъпителна 

част. С., 1988.
БДА ОТ I – III – Български диалектен атлас. Обобщаващ том. 

Фонетика. Акцентология. Лексикология. С., 1988.
БДПМ – поредицата Българска диалектология. Проучвания и 

материали.
БЕз – сп. Български език
безл. – безлично 
бъд. вр. – бъдеще време
вер. – вероятно 
ед. ч. – единствено число
ЕзЛ – сп. “Език и литература”
ж. // ж. р. – женски род
ЗБ – Западна България
ИБ – Източна България
ИИБЕз – сп.Известия на Института за бълтарски език
л. – лице
мест. – местоимение 
мин. вр. // мин. св. / несв. вр. – минало свършено / несвършено време
мн. ч. – множествено число
м. // м. р. – мъжки род
напр. – например 
несв. – несвършен вид
нар. – наречие 
поред. – поредица 
предл. – предлог 
прил. – прилагателно 
прич. – причастие 
СБ – Северна България
СБКЕ – съвременен български книжовен език
СбНУ – Сборник за народни умотворения
св. – свършен вид
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сег. вр. – сегашно време
сз. – съюз 
СЗБ – Северозападна България
СИБ – Североизточна България
Слав. сб. – Славистичен сборник
соб. – собствено име
сп. – списание 
ср. // ср. р. – среден род
съч. – словосъчетание 
ЮБ – Южна България
ЮЗБ – Югозападна България
ЮИБ – Югоизточна България
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