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Abstract: The article deals with the phonetic features of a Bulgarian dialect spoken in the 

Eastern Rhodopes, the Vishnevo dialect. It is an a-dialect (ѫ, ѧ, ъ, ь  а) and contains many 

archaic features and innovations. 
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Фонетични особености на говора в източнородопското село Вишнево 

 

1.  За Вишнево и за малкоардинските говори 

 Село Вишнево се намира в община Баните на Смолянска област. Говорът му е 

напълно непроучен досега.  

 

          

За него липсва информация в Българския диалектен атлас (БДА 1964). В 

споменатия източник са показани сведения за околните му села Ахрянско или Ахряне 

(№ 4688) – в черно (ô-говор според застъпника на стб. ©), Баните или Лъджа (№ 4690), 

Върбина (№ 4662), Давидково (№ 4210), Вълчан дол (№ 4246) и Загражден (№ 4208) – 

всичките в червено (ъ/ -говори според застъпника на стб. ©). У Стойко Стойков 

(Стойков/Stoykov 2008: 237, 144) е налице допълнителна информация за селата 

Загражден, Вълчан дол и Лъджа (Баните), от която научаваме, че в Загражден и Вълчан 

дол стб. ©, ъ, ѧ, ь дават (широко отворено ъ): м` ш, с` н ’сън’, м’` со ’месо’, л’` н  
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Разположение на Вишнево (Източници: Wikipedia, google maps) 

’лен’. А в Лъджа (Баните) на мястото на ударените ©, ъ се явява : м` ш, с` н, но стб. ѧ, 

ь са застъпени от ȧ (затворено а): м’`ȧсо ’месо’, з’`ȧт ’зет’, л’`ȧн ’лен’. Стойков не 

пояснява разликата между звуковете  и ȧ, каквато от неговите обяснение не личи да 

има. Тя би трябвало да е в лабиализацията на алофона , който на друго място (БДА 

1975: 10) се определя като „лабиализиран ъ-звук, среден между ô и ъ’’ (в отделните 

томове на БДА обясненията относно стойността на звуковете и маркирането им – често 

с различни символи, не са последователни). 
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Карта (и легендата към нея) на проучените говори в региона (по БДА): Ахряне (№ 

4688) – в черно (ô-говор), Баните или Лъджа (№ 4690), Върбина (№ 4662), 

Давидково (№ 4210), Вълчан дол (№ 4246) и Загражден (№ 4208) – всичките в 

червено (ъ/ -говори). Единственият показан а-говор – на Жълтуша (№ 4704), е в 

зелено.  

            

 Българомохамеданското село Вишнево е разположено между показаните на 

горната карта пунктове Баните (Лъджа) (№ 4690) и Ахрянско (Ахряне) (№ 4688). 

В дадения регион, освен Вишнево, има още няколко непроучени по БДА села: 

Оряховец (на запад от Баните), Дрянка (на юг от Баните), Гълъбово (на североизток от 

Вишнево) и др. Всички те, заедно с проучените, могат да се вместят в определението 

„малкоардински говори’’ (вж. Илиев/Iliev 2017: 2), на които в бъдеще ще се посвети 

специално изследване. На изток се намират селища с турско и смесено турско-българо-

мохамеданско двуезично население (на практика Ахрянско е точно такова село).   

                        

2.  Същинска част  

Тук представяме фонетичните особености на вишневския говор, който е а-говор, 

подобно на говорите в Жълтуша, Падина и още няколко села около тях. Същият 

притежава и една фонетична особеност, преход à  ǻ (лабиално дифтонгизирано а), 

отбелязван досега за говора на Аламовци, Златоградско (Гайдаджиева/ Gajdadzhieva 

2012). 

Рефлексът на © под ударение във вишневския говор е а или Â (в ударена позиция 

гласните обикновено са удължени): нè съ сме мÄчили ’ние се мъчихме’, мàчи ’мъчи се’, 

мÄчиме каквòту мÄчиме ’мъчим се, колкото се мъчим’, не сÄ ’не са’, кÄшти ’къщи’, 

кÄшта ’стая’,  шъ н дъдÄт ’ще им дадат’, скÄп, зÄби, сÄшту, рÄка ’ръка’, гÄби, пÄпчето 

’пъпчето’ и др. В неударена позиция той може да не се изменя (ракà ’ръка’) или да се 

стестни в ъ. 

Рефлексът на стб. ъ е същият: вÄтре, дÄш, съндÄк, кÄсну, дъ исÄхне, вÄзрасни, нàй-

вÄзръсна. 

Рефлексът на ѧ отново е а/Â, но с предходна мекост на съгласната, с изключение 

на думата ’пет’, където редовно се явява е: з’àмът си бъгàжъ, з’àхме дъ нèаме сùли, 

дев’Äти, гл’Äдъ ’отглежда’, гл’Äдъх, гл’Äдạт, съм удгл’Äдъла, йàдри ’едри’, прийÄха 

’приеха’, пр’àла съм ’прела съм’, м’Äсу, з’Äт, т’Äшък, т’Äшку, с’àнне ’седне’, пò-

м’Äчкъ ’по-мека’, тò си ум’Äкнуван ’то омеква’, ъдåн р’àт ’един ред’, но: пèт д’àкъра, 

пèт’ крǻви, пèт м’Äсеца, не умèкнува.    

Не правят изключение и рефлексите на ь: л’àсну, пò-л’Äсну,  л’Äк ’лек’, дÄскъ 

’дъска’, мÄгла, тÄнички кòри, т’àнинку. 
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Звук а/Â е налице и в думите Гàлъбово, гÄлабофци (от стб. гол©бь). Вероятно е 

съществувала и дублетна форма *гъл©бь. 

Същото се отнася и за наследниците на сричкотворните é, ê и на първичните 

съчетания ръ, рь, лъ, ль (в отделни варианти се срещат и å, α/ȧ): читвÄрти клàс, 

ч’ътвÄртата, кÄрпъ (но и кά:рпа, тоест к`ȧрпа по изписването на Ст. Стойков ’кърпа’), 

пÄрс ’пръст на ръка’, пÄрч, сÄрп, убǻркаме, пÄрскаме със пǻрскачка, пÄрвата, гу 

нъстÄргваш, си убÄркъл,  крÄста мъ булù, бàлгарскисе, бÄлгарски, жÄлт, сÄлзи, пÄлни 

бъкÄрете, вÄлнъ. 

 Рефлексът на стб. э е предимно ’а: гул’àми, нев’Äстъна, нъ врÄмито, с’àну, 

хл’Äбън, пус’Äеме, с’àмето, н’Äшту, р’Äкътъ, м’Äсец, нър’Äжеш лỳк, ум’Äсиш гу, съ 

б’Äли ’бели се’, пр’Äсну ’прясно мляко’, д’Äтенце, д’àтенцето, ъку им’àх пърù, шт’Äх 

дъ ùдъ, пèт м’Äсеца, др’Äшкъ ’дрешка’. Изключение са формите на глагола ’няма’, 

където винаги се отбелязва e: нèма, нèмам, нèмаше, нèма )ти кÄжем ’няма да ти кажа’, 

з’àхме дъ нèаме сùли, нΝмъ нÄчин, нèма дъ рǻбутем. В един от случаите има преход è 

 ù: нùмаме ’нямаме’. Застъпник Ν се наблюдава и в ръцΝне ’ръцете’, снΝк ’сняг’. В 

редки случаи ê се запазва: чилềк ’съпруг’. Извън ударение се наблюдава е: пейÄт. 

Старобългарската отрицателна форма нэстъ се пази като н’а: нùшту сми н’à видèли; 

двàмътъ съ н’Ä жèнени; нåштичку ни съ н’Ä дÄвали, н’à къту исигǻ ’не като сега’; н’à 

„валù’’, м „летå’’ ’не „вали’, а „лети’’; н’Ä парливи (чушки) ’нелюти чушки’. По 

аналогия или пък като архаизъм се среща ’а в личното местоимение йà/йàс ’аз’ (в други 

родопски диалекти срещаме è/ề със същото значение), в други лексеми (пл’Äни 

’пелени’, тр’Äти клас, тр’Äтата) и в някои западни и турски заемки: пèт д’àкъра, 

рỳкат нъ гез’Ä ’канят на гости’, г’убр’à ’тор’, бирик’Äт версùн ’благодаря’. 

Разложена носовост или просто грешка в произнасянето се отбелязва в глаголната 

форма тò си ум’Äкнуван ’то омеква’. 

Освен преход è  ù като в нùмаме ’нямаме’, се среща и преход ò  ỳ (духỳдат), 

както и à   ł (дъ стłне гÄстичку ’да стане гъсто’). 

В честа употреба е споменатият по-горе алофон на а в облик å:  

пǻк, исигǻ ’сега’, мǻйките, пèт’ крǻви, рǻбути ’(той) работи’, ръкǻвъс, дукǻрат 

йа, вудǻч ’кобилица’, слǻтки рÄбути, убǻркаме, пÄрскаме със пǻрскачка, шъ искǻраш 

хил’àдъ лèва, пǻчи крàк ’вид гъба’, армагǻн, пò-стǻръ, тǻчат ’почитат’, и нъ станǻ сме 

ткǻли. Той обаче често се редува с а/Â: със здрÄвие ’довиждане’, млàдисе, мàйчинству, 

дÄвали.  

Дифтонгизира се и звукът о: в Xòда.  

Споменатото удължаване на ударените гласни (ударен квантитет) се отбелязва в 

още редица примери: тр’Äвъ ’трябва’, дев’Äти, гл’Äдъ ’отглежда’, нев’Äстъна, пÝ-

другу, рÝдум, гувÝриме, мнÝгу, ужÍнетъ, нÍ ’ние’, си ги иск`ӯти, д`ӯмисе ’думите’, 

`ӯрда ’извара’, зъд`ӯшвъш гу, дух`ӯдаше, та ги т`ӯрчеше ’идваше и ги обрязваше’, нΝгъ 

’него (ср. р.)’, нåштичку, нåкутро ’нищо’ и т. н.   

Двойно ударение се среща в примерите нùкакÄв живòт, с’ÄкъкÄви ’всякакви’. 

Нестандартно ударение забелязваме в рÝса ’роса’, кòри (за  баница),  пейÄт ’пеят’, 

дъ излезè ’да излезе’, вретенò. 

Застъпници на група *чрь-/црь-:  ч’Äрън ’черен’,ЧÄрквътъ (топоним). 

Наследниците на *tj, *dj не се изчерпват само с шт, жд: н’Äшту, нåштичку, ку 

ùштеш ’ако искаш’, но: прÄтъ ’изпраща’, т’à съ зъфÄти ’захвана се’, фàтат 
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’хващат’; саждùфка ’вид гъба’, шъ рàждъ, но: съ рÄдът ’раждат се’, нимòй ми дувидà 

’не ми довеждай’ (животно за гледане). 

Наблюдават се и преходи с  ц (скàцул са ръкǻвъс, съкÄцали ’скъсали’), ф  в: 

зелèн васỳл’.  

Не са малко случаите на преглас ’а  е: едè ’яде’, жùже ’леля по майка’, уткрùе 

е ’отбули я’ – срещу дукǻрат йа, тè ’тя’ – срещу т’à, купǻне ’коритце за ядене’, 

тенекùе ’лейка’, пу нèе ’върху нея’, при нèе ’при нея’. 

Има един случай на лабиализация на и: л’увàди. 

Стесняването на а, о  ъ, у в говора е често явление: фъсỳл’чек, дрỳгу, с’àну, 

нùкуй, вр’àмиту.  

Лексемите ’един, една, едно, едни’ се срещат с начално а/ъ: адùн, ъннà, аннù.  

Отбелязва се и изпускане на гласна: съ звè ’зове се, казва се’. 

Меките съгласни в средисловие и краесловие са обичайно явление: ш’ъ гъл’чиме 

’ще говорим’, гъл’чÄт, фъсỳл’чек, прибỳл’ваха със тестемèл’ ’прибулваха ги с було 

…’, бòл’ни, кумпåр’ ’картоф’, сÝл’ и т. н.  

По-рядко се среща й след съгласна: зълùванйе, полùванйе.  

     

3.  Заключение 

Посочените фонетични особености на вишневския а-говор в почти непроучения 

Малкоардински регион обогатяват представите ни за фонетичното разнообразие на 

местните родопски наречия (ô-, а- и -диалекти). 
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