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Интонационните потайности на родопския аламовски говор  

(Редуването [ǻ]/[à]) 

За музикалните и силовите ударения, с оглед на индоевропейското и 

праславянското наследство 

      От общото езикознание е известно, че ударението в езиците по света по характер би-

ва два вида: силово (динамично) и музикално (мелодично или тонично). Силовото уда-

рение (каквото е и българското) се състои в усилване на гласа и напрежението на арти-

кулацията, а музикалното се характеризира с движение на тона на гласа при произнася-

нето на дадена сричка. При музикалното ударение може да има повишаване на тона 

(възходящо ударение), понижаване или спадане (низходящо ударение) и комбиниране 

на тези два момента (възходящо-низходящо, низходящо-възходящо и т. н.). Чисто музи-

кално ударение има примерно в китайски, а в шведски, норвежки, литовски (вж. по-на-

татък и за словенски) ударението има смесен характер – съдържа музикални и динамич-

ни елементи (Георгиев, Дуриданов 1972: 84-85/Georgiev, Duridanov 1972: 84-85). Цити-

раните автори твърдят, че обикновено засилването на гласа се съпровожда и от повиша-

ване на тона, но това повишаване в езици като български според тях било толкова нез-

начително, че дори не се забелязвало. 

      Съвременните технически средства позволяват лесно да се определи и илюстрира 

музикалното ударение в споменатите езици, какъвто е китайският. Класически пример 

от него са думи като mā ’майка’, má ’коноп’, mă ’кон’ и mà ’карам се, хокам’ (Скър-

филд 2003: XX/Scurfield 2003: XX; Ладефоджед 2011: 76/Ladefoged 2011: 76), при които 

една и съща сричка (в случая съвпадаща с коренната морфема) има четири различни 

лексикални значения в зависимост от тона (музикалното ударение). Ние сме правили 

диаграми на въпросното произношение с програмата Speech Analyzer по аудиоприло-

жението към цитирания учебник, но тъй като се оказа (логично), че не сме единствени-

те в това отношение, прилагаме диаграмите на друг колега (Ладефоджед 2011: 

76/Ladefoged 2011: 76), на които се виждат ясно не само четирите тона или музикални 

ударения в посочените примери, но и разположението им по височина, а най-горе е 

уейвформата, която показва височината на тона. Ясно е, че равният тон в думата 

mā ’mother/майка’ е и висок, а низходящо-възходящият тон в думата mă ’horse/кон’ е и 

нисък, докато останалите два тона се движат от долу нагоре и от горе надолу. 
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Четирите китайски тона в корена ma. 

 

      В шведски (Риад 2006: 38/Riad 2006: 38) особеното е, че тонът се разпростира не в 

рамките на една сричка, а в две. Там се наблюдава акутно ударение 1 (единично ниско-

високо-ниско – acute accent 1) и грависно ударение 2 (двойно високо-ниско-високо-

ниско – grave accent 2). На графиките долу се илюстрират двата типа музикални 

ударения чрез думите sonen ’синът’ и sommar ’лято’. 

 

      А ето и примери от същия език с различни ударения, които променят смисъла на 

една и съща дума (Торен 1997/Thorén 1997): anden ’патицата’ (с акутно ударение 1) 

или ’духът’ (с грависно ударение 2) и stegen ’крачките’ (с акутно ударение 1) 

или ’стълбата’ (с грависно ударение 2): 
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      Музикално ще да е било ударението и в древния индоевропейски език, но за целта 

на нашето изследване от индоевропейските езици ни интересува само праславянският. 

Според Н. Кондрашов (Кондрашов 1986: 19/Kondrashov 1986: 19) първоначалната при-

рода на праславянското тоническо ударение, днес съхранено в сърбохърватски и сло-

венски, е трудно да се определи. Условно праславянските ударения според него се 

обозначават като акутно, тоест възходящо (ʹ) (би трябвало да съответства на възходя-

щото китайско ударение) и циркумфлексно, тоест низходящо (˜) (съдейки по написано-

то от Кондрашов би трябвало да отговаря на китайското низходящо ударение, но при 

обяснението на сърбохърватското и старогръцкото музикални ударения по-нататък ще 

се види, че и при циркумфлексното ударение става въпрос не за чисто низходяща, а за 

възходящо-низходяща интонация, каквато в китайски липсва). В началото въпросното 

различие е било свързано и с дължината/краткостта на ударената гласна: акутното или 

възходящото ударение, конкретно за праславянски, но не и за старогръцки, е стояло са-

мо над дълга гласна, а циркумфлексното или низходящото – над кратка гласна. Впос-

ледствие, при определени условия, второто ударение е могло да стои и над дълги глас-

ни. В съвременните славянски езици древното праславянско ударение е дало отражение 

и в мястото или дължината на ударената сричка. Например (с наши пояснения): 

      прслав. vó:rna ’врана’ [= вó:рна] (акутно възходящо музикално ударение, би трябва-

ло да е същото като музикалното възходящо ударение в кит. má ’коноп’) → 

      рус. ворóна [= варòна], корóва [= карòва] (силово ударение на втората сричка); → 

      чеш. vrána (= vrà:na), kráva (= krà:va) (cилово ударение върху дълга сричка); → 

      сх. врȁна (= врàна), крȁва (= крàва) (кратко низходящо или възходящо-низходящо 

музикално ударение). 

      прслав. võrn ’мъжка врана’ [= вòрн] (циркумфлексно низходящо или възходящо-

низходящо музикално ударение) →  

      рус. вóрон [= вòран] (силово ударение, но на първата сричка); → 

      чеш. (ha)vran [= (ha)vràn] (силово ударение върху неудължена сричка); → 

      сх. врȃн [= врà:н] (дълго низходящо или възходящо-низходящо музикално ударение, 

но с удължаване на сричката).  

      Праславянското музикално ударение, както бе посочено, днес по принцип се пази 

само в сърбохърватски и словенски, като в сърбохърватски се е доизменило по време на 

историческия развой (СЕГО 1994: 82-83/SEGO 1994: 82-84; Клайн 2011: 28/Klayn 2011: 
28), а в словенски (подобно на шведски, норвежки или литовски – вж. по-горе) същест-

вува редом със силовото (експираторно, динамично) ударение, като музикална акцент-

на разновидност, подобно на праславянски; т.е. музикалното ударение бива акутно или 

възходящо и циркумфлексно или низходящо (СЕГО 1994: 123/SEGO 1994: 123). Разно-

видностите на сърбохърватското музикално ударение, според цитираните автори, са 

следните (отново с наши пояснения): 

      – Кратко низходящо или възходящо-низходящо: брȁт, грȁд ’град, градушка’; 

      – Дълго низходящо или възходящо-низходящо: бôг, грȃд ’град, голямо населено 

място’; 

      – Кратко възходящо: мàшина ’мъх, лишей’ [= мáшина] (би трябвало да е като възхо-

дящото музикално ударение в кит. má ’коноп’);   

      – Дълго възходящо: машúна ’машина’ [= машú:на] (също би трябвало да е като въз-

ходящото музикално ударение в кит. má ’коноп’, но в дълга сричка).  

      За илюстрация по-долу показваме графики на сръбските думи грȁд ’град, градушка’ 

(вторият вълнообразен контур отляво) и грȃд ’град, голямо населено място’ (вторият 

възходящо-низходящ контур отдясно). 
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грȁд                                       грȃд 

      Примерите в показаната графика са записани от професор Гордана Драгин – 

преподавател в университета в Нови Сад. Трябва да се има предвид, че на тези и на 

други графики поради различни паразитни шумове тоналният контур често се 

изобразява и върху участъка, в който се произнася съгласна. Така например, отляво 

дългата отвесна черта в грȁд и по-късата в грȃд се дължат на паразитен шум, който 

присъства преди думата.  Реално звукът [г] е ъгълчето в долната част на линията (вж. 

долните графики).  
 

 

Графика на сръбските думи грȁд ’град, градушка’ и грȃд ’град, голямо населено място’. 
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      Едва ли би могло да се каже, че в общолингвистичен план, а и по отношение на от-

делните езици, всичко е изяснено относно връзката между силовото и музикалното уда-

рение или интонация, както и относно връзката между тях и фразовата или изреченска 

интонация, която играе същата роля по отношение на фразата или изречението, каквато 

е ролята на музикалното ударение (интонация или тон) по отношение на сричката и ду-

мата. Във връзка с по-нататъшната ни задача в статията следва да се отбележи, че, в 

езици като китайския няма само едносрични думи, а и многосрични, в които всяка 

сричка може да има различно ударение, примерно Zhōngguó или Zhōngwén ’китайски 

(език)’ (Скърфилд 2003: 327/Scurfield 2003: 327; Шапен, Чжанг 2007: 15-16/Shapen, 

Chzhang 2007: 15-16) и тоновете в една и съща дума може да се менят. Така например, 

китайското съответствие на отрицателната частица ’не’ обикновено е с низходящ тон – 

bù, но пред  друга дума с този тон bu получава възходяща интонация, примерно bú 

zuò ’не сядай!’ (Скърфийлд 2003: 3-4/Scurfield 2003: 3-4). Обаче дори в езици като ки-

тайски в изреченски контекст словната интонация, ако съдим по графиките на програ-

мата Speech Analyzer, леко се мени в зависимост от скоростта на произнасяне, прециз-

ността или съответно небрежността, словореда и вида изречение. Ако вземем осем раз-

лични произношения на една и съща дума или на три изречения от едно аудиоприложе-

ние (Шапен, Чжанг 2007: 15/Chapin, Zhang 2007: 15) и покажем графиките им, ще се ви-

ди, че някои от тоновете се губят при произношението. Например, какво е произноше-

нието на думата Zhōngwén ’китайски (език) в четири различни изречения, с по две пов-

торения (тук има по-бързо и по-небрежно произношение) – виж първата от двете гра-

фики по-долу.    

1. Wŏ bù dŏng ’аз не разбирам’; 

2.  Wŏ bú huì shuō Zhōngwén ’аз не говоря китайски’; 

3. Ní huì bú huì shuō Yīngyŭ?’говориш ли английски?’. 

 

 

   Графики на Zhōngwén ’китайски (език). При първите четири възходящият тон се губи. 
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Графика на трите горепосочени изречения (вертикалната линия е между първото и второто), 

при които и възходящата част от низходящо-възходящия тон в dŏng ’разбирам’ и 

Yīngyŭ?’английски?’ се губи. 

      Освен това фактът, че даден език по принцип не притежава музикално ударение, не 

означава, че в определен контекст някои думи в него не могат да получат такова. Нап-

ример, възходящият втори китайски тон (á, ó) има еквивалент при изразяване на въпрос 

с английската дума (what ’какво’ = whát), а четвъртият, низходящ тон е аналогичен на 

тона в английската команда stop! [= stòp! ’спри’] (Китайски разговорник 2016/Chinese 

Phrasebook 2016). Ст. Даиц в аудиоприложението си към помагалото за старогръцко 

произношение (Даиц 1984/Dait 1984) също споменава и дава примери с английски думи, 

които могат да се произнасят с възходящо акутно или циркумфлексно възходящо-низ-

ходящо музикално ударение, подобно на старогръцки. При акутовата интонация движе-

нието на тона е отдолу нагоре, при което има понижаване върху следващата сричка, а 

при циркумфлексната тонът се движи отдолу нагоре и после пак надолу в границите на 

една и съща дълга сричка или дифтонг. Една от илюстрациите на Даиц е със следния 

диалог, при който във второто изречение се показва изненада от даден факт, а в третото 

фактът се потвърждава (направете връзка с казаното малко по-горе за въпросителната 

дума what ’какво’, която също е с възходяща интонация като him, а също обърнете вни-

мание на факта, че възходящата и низходящата част на циркумфлексната интонация не 

са равни по дължина): 

       – I just saw him kissing the secretary. 

       – What, hím? [= hí:m]  

       – Yes, hîm. [= hî:m] 
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  What, hím?                        Yes, hîm 

      Като пример за използване на музикално ударение в българския език можем да да-

дем подвикванията на туристите в планината, от сорта на Ехо-о-о! и Айларипи! (Дарик 

2014/Darik 2014). 

За ударението и интонацията в българския книжовен език и диалектите 

      Въпреки че по въпроса за ударението и интонацията в българския книжовен език 

съществуват редица отделни разработки (Тилков 1981/Tilkov 1981; Тилков, Бояджиев 

1990/Tilkov, Boyadzhiev 1990; Цонев 2007/Tsonev 2007 и др.), както отбелязва Ив. Гай-

даджиева (Гайдаджиева 2006: 4-5/Gaydadzhieva 2006: 4-5), ако не броим цитираното 

нейно изследване, почти нищо не е публикувано за българската диалектна интонация и 

прозодия и не съществува цялостно изследване на интонационната система на който и 

да е български говор, макар че в някои диалектоложки трудове са обелязани отделни 

типични различия между диалектната и книжовната интонация. Тъй като по-нататък ще 

става въпрос конкретно за един родопски говор, едно такова изследване е това на Ив. 

Кочев (Кочев 1988/Kochev 1988) за ударения квантитет в Родопите. Според него с тер-

мина ударен квантитет обикновено се означава фонетичното удължаване на гласните 

под ударение. Поначало удареният квантитет е типична особеност за езици със силно 

експираторно ударение, какъвто е българският. В нашата диалектология терминът има 

съвсем конкретно съдържание – с него се отбелязва само онова нефонологично удължа-

ване на вокалите, което чувствително надвишава книжовното. Ударен квантитет, харак-

теризиращ цялата система от гласни, а не само отделни фрагменти от нея, има в Цент-

ралнородопската област, което не е отбелязано от Л. Милетич и Ст. Стойков. В проуч-

ването си Кочев разглежда конкретно говора на село Върбина, Маданско. Според него 

удареният квантитет във Върбина е по-късен и неговото развитие следва общобългарс-

кия път на трансформация на старите количествени и интонационни отношения в нови. 

      Макар в заглавието на посочената работа на Ив. Гайдаджиева (Гайдаджиева 2006/ 

Gaydadzhieva 2006) да става въпрос за прозодична организация на един среднородопски 

говор, на практика там е отделено малко внимание върху обекта на проучване, като го-

ляма част от изследването ù е посветено на странични разсъждения върху характера на 

специфичните родопски гласни ê и ô, както и на словореда. Гайдаджиева, макар че по-

казва и тонални контури, ги изследва само в рамките на изречението. Само на едно мяс-

то (Гайдаджиева 2006: 112/Gaydadzhieva 2006: 112) авторката обръща внимание на фак-

та, че ударената сричка в думата дêцàтạ е леко удължена и в края ù (втората мора) то-

нът слиза надолу. По отношение на фразата, Иванка Гайдаджиева (Гайдаджиева 2006:  

134/Gaydadzhieva 2006: 134) съобщава, че  интонационното маркиране на еднородната 
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фраза може да бъде в началото, а не в нейния край, като в някои случаи първата сричка 

на еднородните фрази има висок тон, а следващите – по-нисък и равна мелодика. Отбе-

лязва се (Гайдаджиева 2006: 136/Gaydadzhieva 2006: 136), че ударената гласна в едно-

родна изреченска част може да завърши с леко повдигане на тона, срв.  

 

      В дисертацията (Гайдаджиева 2006: 126, 134/Gaydadzhieva 2006: 126, 134) се 

разглеждат говорните актове, използвани в текстовете: съобщения и отговори, въпроси, 

пожелания, убеждаване и уверяване, приканване и предлагане, оплакване. И се 

заключава, че макар интонацията на въпросите да е различна за различните типове 

въпроси, тя се различава от интонацията на молбите, но това не означава, че всеки 

речеви акт има своя специфична интонация. Ето и една от графиките на Гайдаджиева, 

направена с програмата Speech Analyzer (Гайдаджиева 2006: 165/Gaydadzhieva 2006: 

165): 

 

                

                                                           

      Както отбелязахме, обръщайки внимание на по-главните интонационни особености 

на един родопски говор, Ив. Гайдаджиева не отделя специално внимание на словната 

интонация или прозодика. А в българистиката не липсват откъслечни данни, които 

предполагат и дори отбелязват редки случаи на запазено музикално ударение. По отно-

шение на западните български говори, които споделят редица особености, характерни и 

за сръбските, Ив. Добрев (Добрев 2005: 308/Dobrev 2005:  308) отбелязва, че в западно-

българските говори ударената гласна също е леко удължена, не е силен и напорист звук, 

а висок и напевен, тоест притежава музикален тон, който все още може да се чуе у ня-
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коя бабичка из затънтените краища на Западна Стара планина, примерно между Искрец 

и Искър. И поради чистия тон, особено в женската реч, и най-обикновената фраза там 

звучала като поезия.  

Такива данни обаче има и за рупските говори, които се простират от Македония 

до Странджа, конкретно за родопските, и също споделят редица особености, типични за 

западнобалканските славянски наречия (Илиев 2017/Iliev 2017). Според родения в Мом-

чиловци, Смолянско, диалектолог Стайко Кабасанов (Кабасанов 1956: 11/Kabasanov 

1956: 11), в говорите на околните на родното му село селища могат да се отбележат из-

вестни различия в мелодиката, които слухово ясно се долавят. Във въпросните селища 

се говорело напевно, като думата се разчленявала на срички, а ударената сричка се про-

изнасяла особено напевно. В говора на Славеино, например, ударената сричка била по-

удължена, а в Чепеларе се забелязвало известно удължаване и  п о в и ш а в а н е  н а     

т о н а  (подчертаването наше – Ив. Ил., Пл. Г.) в окончанието на звателната форма.  

За говора на село Аламовци, Златоградско, и за някои специфики на акцентно-ин-

тонационната му система  

А. Досегашни проучвания върху аламовския говор и върху вокала [å] 

      През 2012 година се появиха две работи, в които на говора в село Аламовци, Злато-

градско, се отделя специално внимание. А именно – дипломната работа на Н. Кехайова 

(Кехайова 2012/Kehayova 2012) и отново на Ив. Гайдаджиева (Гайдаджиева 

2012/Gaydadzhieva 2012), която е научен консултант на първата. Кехайова (Кехайова 

2012: 29/Kehayova 2012: 29) е забелязала, че в аламовския говор при наследниците на 

старобългарските носови и ерови гласни се чува ясно [à]. Но в другите случаи на ударе-

но а според нея се чува  д и ф т о н г о и д  (подчертаване – Ив. Ил., Пл. Г.), който тя 

предава така:  ò   хар, крò   ва, бò   ница.  

     Ив. Гайдаджиева (Гайдаджиева 2012: 220-222/Gaydadzhieva 2012: 220-222) потвърж-

дава, че в Аламовци се говори а-диалект (кàштите, скàпу, дàш, рàш) и че всички уда-

рени гласни в говора се произнасят удължено. За нея обаче в случаите, когато [а] не е 

наследник на старобългарската голяма носовка или голям ер, става въпрос за „особен 

лабиализиран изговор на вокала а в ударена позиция, при което се произнася гласна, 

средна между а и о“, макар тя по-нататък също да го нарича „специфичен дифтонгизи-

ран изговор“. Последната сравнява въпросния звук със звука [å] от село Егрек, Крумов-

градско и го отбелязва по същия начин (глǻва, свǻдби, крǻвата), макар че в Егрек този 

звук е наследник на голямата носовка и големия ер. Гайдаджиева дори прави опит да 

потърси причината за разграничаването на [а] от старите носовки и ерове от [å] в дру-

гите случаи и за нея появата на споменатото лабиално [å] „в е р о я т н о  е  з а   р а з -    

г р а н и ч а в а н е  о т  [а],  к о е т о  е  р е ф л е к с  н а  г о л я м а т а  н о с о в к а  и       

г о л е м и я  е р“ (разредка – Ив. Ил., Пл. Г.). По отношение на егрешкия говор още от 

Българския диалектен атлас (БДА 1964/BDA 1964), потвърдено и другаде (Кючукова, 

Илиев 2016/Kyuchukova, Iliev 2016), се знае, че въпросният звук се чува в думи като 

мǻш или пǻт. 

      Досега се смяташе (Жобов 2000: 35/Zhobov 2000: 35; Жобов 2004: 43/Zhobov 2004: 

43), че гласната å има съвсем ограничено разпространение в българските говори и се 

среща в малки и доста отдалечени ареали – в еркечкия говор и в говора на отделни села 

в Маданско и Костурско, винаги под ударение. Ние обаче я отбелязваме на територията 

на целите Родопи, като се започне от Драгиново, Велинградско, през Барутин, Доспатс-

ко, и на много други места, включително в Среднородопието, Северна Гърция, из цели-

те Източни Родопи – особено в говора на Вишнево, община Баните, та дори при агупти-
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те в Мадан. Възможно е тази гласна да се е задържала в родопските говори под влияние 

на предславянския субстрат. Но за това на друго място. 

Б. Нашият материал за акцентно-интонационната система на аламовския говор и 

за редуването [ǻ]/[à] в него 

      Ключът към разгадаването на причината за редуването на [а] и [å] в аламовския го-

вор обаче може би е подсказан още от Ст. Стойков (Стойков 2008: 235/Stoykov 2008: 

235), макар последният да не разглежда специално аламовския говор. Според Стойков 

родопските говори, в сравнение с останалите български диалектни групи, имат значи-

телно по-разнообразни застъпници на старобългарските носови и ерови гласни, които 

застъпници  с а  в ъ в  в р ъ з к а,  о т  е д н а  с т р а н а  с  у д а р е н и е т о – ф а к т о р,  

и г р а л  м н о г о  в а ж н а  р о л я  в  и с т о р и ч е с к и я  р а з в о й  н а  б ъ л г а р –     

с к и я  в о к а л и з ъ м  (разредка – Ив. Ил., Пл. Г.), а, от друга страна, с предния или 

задния характер на застъпваните старобългарски гласни. Преди няколко години и ние 

успяхме да запишем образец от аламовския говор, който може да се чуе и онлайн 

(youtube.com: Българска диалектология: Аламовци, Златоградско) и от който са взети 

примерите ни за тази статия. В записа се чуват гласовете на две информаторки и на 

един информатор. Първата от информаторките се казва Айше, около 60-годишна по 

времето на записа. Мъжът ù се казва Али, но от него примери не сме използвали заради 

външните влияния върху езика му. Втората информаторка, видимо около 75 годишна, 

се казва Рафие, защото по-младата се обръщаше към нея с бульо Рафо. От въпросния 

запис бяха извадени за обработка, предимно с програмата Speech Analyzer, над 300 сег-

мента, като от същите тук са използвани най-качествените и най-показателните, имащи 

отношение към редуването на алофоните [а] и [å]. Примерите от сегмент 1 до сегмент 

272 са взети от Айше, а от 273 до края са взети от Рафие.  

      Отбелязваме, че наблюденията на Н. Кехайова и Ив. Гайдаджиева по отношение 

рефлекса на старобългарските носовки и ерове в [а] са правилни, както и по отношение 

на факта, че ударените гласни са удължени (но не в абсолютно всички случаи). Не ви-

наги обаче в говора има алофон [å] на мястото на ударено [а] в случаите, когато то не е 

застъпник на старобългарската голяма носовка или голям ер, а доста често там, поне с 

просто ухо, също се чува ударено [а], поради което разгледаните примери с [å] в мате-

риала ни не са чак толкова много. При това, при внимателно забавено прослушване на 

някои примери с програмата Sound Forge, за които се съмнявахме какъв точно алофон 

се чува, бяха отбелязани редица допълнителни нюанси не само при дифтонгоида, отбе-

лязван с [å] от Гайдаджиева, но и при обикновеното [а]. Така например, при [а] от (©, ъ) 

наред с алофон [а:/a] (кà:штана, нъпрà:вим, прùкъскàнъ,  нà:м), се среща и вариант [ъа] 

(трf àгнъл, тf à:рси, и л f àгал). При вариантите на [å] се срещат случаи, когато окавият и 

акавият призвук са сравнително равностойни [оа] (свǻдбънạ: = [своàдбънạ:] и др.), ко-

гато окавият призвук се чува по слабо [˚а] (курбǻн’е  : = курб˚àн’е  :), или пък като [а˚] 

(пà˚к) и дори трифтонгично – като [˚à   ] (шълвǻри = [шълв˚à   ре]).  
      Двойното ударение, което се наблюдава в някои от аламовските примери, е много 

харакретно за западнородопския (чечкия) говор: тỳванàка, тàманàка, нèговàта, 

нèкаквà си (Иванов 1994: 101/Ivanov 1994: 101). 

      Най-важната особеност на аламовската интонация обаче е фактът, че изглежда има 

връзка между посоката на тона във вертикалната плоскост (може би остатък от прасла-

вянските акутна и циркумфлексна интонации) и качеството на алофона, конкретно за 

фонемата /а/ под ударение. Накратко казано, ако тонът се движи нагоре (старо акутно 

музикално ударение), по принцип има алофон [å], а ако тонът слиза надолу (старо цир-
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кумфлексно музикално ударение), има алофон [а]. Без да правим категорични изводи, 

ще илюстрираме твърдението си с наличните примери от записа на аламовски говор, с 

който разполагаме и за който стана въпрос по-горе, като в скоби отбелязваме минутата 

и секундата, на която съответната дума е разположена в текста.  

а. Примери с ударено [à] с низходяща интонация от стари носовки и ерове 

   Сегмент N: 21 (01.31): уттàм, от кà:штана дòйдат, та със свǻдба:. 

 

                

Графика на цялото изречение с програмата Speech Analyzer (вляво) и само на лексемата 

кà:/штана (вдясно), като сричковата граница (/) тук и в следващите примери съвпада с 

вертикалната черта. 

      В този пример, освен че кà: е с низходящо ударение, заради ударението сричката е 

дълга, което на практика я прави аналогична на сръбска сричка с дълго низходящо 

ударение в грȃд (вж. по-горе). 

      Същото е и при сегмент N: 272 (18. 05):  дрǻ:сти:, дубрè душ’à:л. 

 

                             

 дрǻ:сти:, дубрè ду/ш’à:л 
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      Сегмент N: 293 (20. 45): агǻ съ /мà:чùш (обърнете внимание, че последната дума е с 

две ударения или два тона, и двата низходящи, но вторият по-висок от първия). 

 

                  

Графика на сегмент N: 293 с вертикална линия точно пред сричката мà:(чùш). 

 

      Сегмент N: 94 (06. 35): пък тè двǻмъ брàт’ъ, тè гу …, тòй е излàгал [= и л f  àгал]. 

 

Графика на и л/àгал. 

 

      Сегмент N: 306 (22.27): и с …, и пòслẹ трà:гнъл [=  трf àгнъл] да си йạ тà:рси [= тf  

àрси]. 
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Пòслẹ /трà:гнъл да си йạ тà:рси –            Пòслẹ трàгнъл да си йạ / тà:рси . 

 

б. Примери с ударено [á] с възходяща интонация от стари носовки и ерове 

      Такива в изследваните примери не открихме, освен ако не сме пропуснали някой от 

тях. 

в. Примери с ударено [à] с низходяща интонация в останалите случаи  

    Тук отнасяме случаите, в които има алофон [а] под ударение, който не е наследил 

старобългарските © или ъ и стои вместо закономерния според Кехайова и Гайдаджиева 

алофон [å]. Например: 

     Сегмент N: 278 (19. 01): дрỳгạде нèе ни hò:дим н³, нъ рà:бутà: (Тук разглежданата 

дума също е с две ударения). 

 

  

нъ /рà:бутà:                                               нъ рà:бу/тà: 

 

      Сегмент N: 302 (22. 13): прùкъскàнъ му ни, ни знà:м. Първата дума в този сегмент 

(прùкъскàнъ) отново е с две ударения (низходящи тонове), който модел не е характерен 

за книжовния български език и наподобява по-скоро интонацията на китайска 

многосрична дума, а не на българска.  
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Прùкъс/кà:нъ му ни, ни  нà:м    –                     Прùкъскàнъ му ни, ни /  нӑ:м. 

      Алофонът [а] в последната дума от сегмента ( нà:м) интонационно e малко по-

различен от същия алофон в първата дума, защото тук на практика няма чист низходящ 

тон, а низходящо-възходящ ( нӑ:м), като вертикалната линия на последната графика от 

този сегмент се намира в най-ниската интонационна точка на [а]. 

 

 

 нӑ:м 

 

      Сегмент N: 311(23. 27): дà: [= дf à] съ плàшет, нèмъ нùшту. Тук се вижда как при 

дà: тонът, макар и не много силно изразен, е низходящ, а при плà(шет) отива стръмно 

надолу.      
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дà: / съ плàшет 

      Сегмент N: 117 (07-55): … Гà сạ вà:рнали … В този пример се вижда, че тонът не е 

чисто низходящ, а по-скоро леко възходящо-низходящ (гâ), макар че възходящата част 

понякога се получава от инерцията на тона в предната сричка. 

 

 

гà 

 

      Има и други подобни примери с възходящо-низходяща интонация. Да речем, 

сегмент N: 200 (12. 56): дъ си нàйдим [детелина] с чèтири листà:,  ạ късмèт. 
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нàй/дим 

 

г. Примери с ударено [ǻ] с възходяща интонация 

      Възходящата интонация обичайно съпровожда подобни примери. Например, думата 

курбǻн’е  : (с лек окав призвук) във вече показания сегмент N: 2 (00. 06): ъм курбǻн’е  : 

кò:лим’е :, пра нỳвам’е  :. В този пример възходящата интонация леко преминава във 

висока равна. 

     

 

кур/бǻн’е : 

      Или в сегмент N: 17 (01. 14): и тогàа вèче, кọгàну утсечèхъ  ъ свǻдбънạ: … Тук в 

потъмнената дума има добре изразен окав призвук. Ето графика на целия сегмент: 
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      А ето и само на отделната дума – свǻдбънạ: (със Speech analyzer), която ни 

интересува: 

 

 

свǻ/дбънạ: 

      И по-подробни графики със Sound forge: 
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      Отново споменатия преди сегмент N: 21 (01-31): уттàм, от кà:штана дòйдат със 

свǻдба:. Но този път с анализ на думата свǻдба:, където също има чисто изразен окав 

призвук, наред с акавия призвук. 
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свǻ/дба: 

 

      Или по-точно: 

 

 

      Cегмент N: 25 (01. 48): гà:ште, хм, шъл/вǻри [= шълв  à   ре]. 
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шъл/вǻри 

 

      Също споменат по-горе, сегмент N: 94 (06-35): пък тè двǻмъ брàт’ъ, тè гу …, тòй е 

и лàгал… И тук има добре изразен окав призвук и много ясна възходяща интонация в 

двǻмъ. 

 

двǻмъ 

 

     За сравнение даваме и графика на лексемата двàмата в книжовно произношение 

(Бук2: Файл 1/Book2: File 1), където има низходяща интонация.  
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нúе дв/àмата 

 

      По-подробни графики на същата книжовна дума: 
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      Сегмент N: 221 (14. 04): дъ ръспàдиш душмǻ:ните. Ясно изразен окав призвук и 

закономерна възходяща интонация. 

       

 

душ/мǻ:ните 

 

      Сегмент N: 224 (14-11): мисùруф къчъмǻ:к със … кавармà, ку ùмъш …  (леко 

изразен окав призвук).  
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къчъ/мǻ:к 

      Или: 

        

 

      Сегмент N: 228 (14. 21): ейтвà:нъ млà(д)ътъ прà:ви, тугàва: ни бùвъ нù дъ съ ù:глъ 

бǻръ (отново с ясен окав призвук). Възходящата интонация не се издига рязко нагоре, 

но все пак си е възходяща интонация. 
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ù:глъ /бǻръ 

 

      Сегмент N: 262 (16-20): … катọ мǻйка и (= ù), мǻйка и (= ù). И тук има два ясни 

окави призвука, а долу ще покажем графиките на двете изговорени еднакви думи. 

       

      

катọ /  мǻйка и, мǻйка и                 –               катọ  мǻйка и / мǻйка и. 

 

      Сегмент N: 266 (16. 52): à:ъà, уд нèйнъта мǻйкъ. И тук има нормален окав призвук, 

а възходящият тон е повече от очевиден. 
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уд нèйнъта / мǻйкъ 

 

      И с другата програма: 

              

      За сравнение – книжовно произношение на лексемата мàйка (Бук2: Файл 2/ Book2: 

File 2). 
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мàй/ка 

 

      Сегмент N: 272 (18. 05): здрǻ:сти:, дубрè душ’à:л. В интересуващия ни пример има 

лек окав призвук и леко изразена възходяща интонация. 

 

 

 здрǻ:сти:, дубрè душ’à:л 

 

      Споменатият по-горе сегмент N: 293 (20. 45): агǻ съ мà:чùш. С лек окав призвук. 
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а/гǻ съ мà:чùш 

 

д. Примери с ударено [å] с възходящо-низходяща интонация 

      Има и такива интересни примери, при който тонът в окавия призвук на [å] се движи 

нагоре, а при а-елемента слиза надолу. Явно това е един от преходните случаи, от 

който са се развили изключенията с „обратна“ интонация (вж. по-нататък). 

      Сегмент N: 56 (03. 59): штòм и (= ù) ни дà:вът мǻкътъ и бъштà:тъ, дà:, и т’ề вèче 

и бèгъ … (= трифтонгично мºà   йката, с ясен окав призвук). Тук графиката на Speech 

analyzer показва възходящо-низходяща интонация, но по-прецизната програма Sound 

forge ни дава да разберем, че и в случая има възходяща интонация, която свършва на 

границата между а-елемента и е-елемента.     

 

мǻкътъ 
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      Сегмент N: 256 (15. 36): мǻйка ти ле ф Тềнкофски дòл е? (Ясен окав призвук, 

отново трифтонгично звучене). Също във въпросително изречение, като тук 

низходящият тон започва по-отрано, още при а-елемента. 

 

 

мǻйка 

 

      И с по-прецизната програма: 
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      Сегмент N: 161 (10. 15): дървǻ събùрạме (Ясен окав призвук). 

 

 

дър/вǻ 

 

      Или: 
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е. Примери с ударено [å] с низходяща интонация 

      В аламовския говор се срещат и примери, макар и малко на брой, в които å не се 

подчинява на интонационните закони на аламовския говор и вече е с напълно 

низходяща интонация. Например:              

      Сегмент N: 40 (02. 57): нъпрàвим със сùрене йайцà: и мъслò, пък ùнạче пǻк [= п  à к], 
пǻк [= пà˚к] гу … нъпрàйш със  à:хър.  

 

пǻк го, пǻк го 

 

      Или: 

 



е-списание в областта на хуманитаристиката 
Х-ХХI в. год. VIII, 2020, брой 18; ISSN 1314-9067 https://www.abcdar.com 

 

Иван Г. Илиев, Пламен Геров, Светла Дамакова 

Sýëw 

                           

 

      Сегмент N: 217 (13.51):  èмеш пǻпрът … (със слаб окав призвук).  

 

 èмеш /пǻпрът 

 

ж. Интонация при други речеви актове 

      Само информативно показваме как изглежда онтонационната линия при повикване 

към друг човек във фразата на сегмент N: 267 (17. 11): бỳ:лу Рà:фу:!  Първо даваме 

графика на цялата фраза: 
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бỳ:лу Рà:фу:! 

 

      След това двете думи поотделно: 

 

                             

бỳ:/лу                                                  Рà:/фу: 

 

Изводи  

Изследваният материал показва, че в говора на село Аламовци, Златоградско, веро-

ятно още се пази старото праславянско акутно музикално ударение, което се е задържа-

ло вурху сричка с дифтонгоидно [å]. В случаите с низходящо ударение по принцип [å] е 

заменено с [а]. Изключенията от правилото сигурно са резултат от факта, че под влия-

нието на книжовния език старата интонационната система на аламовския говор вече да 

се намира в  процес на разпадане.  

      Ако предположението ни е правилно,  праславянското интонационно наследство ще 

изглежда по този начин: 
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прслав. vó:rna ’врана’ [= вó:рна] (акутно възходящо музикално ударение, би тряб-

вало да е същото като музикалното възходящо ударение в кит. má ’коноп’) → 

рус. ворóна [= варòна], корóва [= карòва] (силово ударение на втората сричка); → 

чеш. vrána (= vrà:na), kráva (= krà:va) (cилово ударение върху дълга сричка); → 

сх. врȁна (= врàна), крȁва (= крàва) (кратко низходящо или възходящо-низходящо 

музикално ударение); → 

бълг. книж.  крàва/врàна (силово ударение); → 

бълг. диал. Алам. крǻва/*врǻна [= кр   áва/вр   áна] (запазена акутна интонация). 
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