ДИАЛЕКТНО ЧЛЕНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Лучия Антонова-Василева
Българският език се характеризира със силно диалектно разчленение. Това е
една особеност, по която българския прилича на словенския език. Причините за
това може да търсим например в сходните природни условия – наличие на
разнообразие на географската среда и преди всичко на много високи планини – в
България това са планините Рила, с най-високия връх на Балканския полуостров,
Пирин, Родопите, Стара планина (Балкана) и др. Разнообразният географски релеф
способства както за запазването на старинни диалектни особeсти, така и за появата
на нови диалектни различия. Сходни са и някои от историческите условия, при
които са живели българскиуят и словенският народ – напр. наличието на контакти
с многобройни съседни неславянски народи (гърци, римляни, румънци, турци и
др.).
Най-често диалектното членение на българския език се базира на фонетични
критерии. Съществуват няколко класификации на българските диалекти по
рефлекси на застъпниците на основните стб. гласни ı, ú, ü, ©, които отразяват
важни явления в развоя на езика.
1. Ятова граница
Най-рано дефинираното деление на българските диалекти е по т. н. ятова
граница – т. е. разделянето на говорите по рефлексите на стб. ý на:
западни говори (екави)
с изговор бел, голèм, хлеб

източни говори
(якави)
с
изговор б’ал,
гол’àм,

хл’аб.
Ятовата граница започва на Север от устието на р. Вит и върви на юг в
посока към Пирдоп-Панагюрище-Разлог-Гоцеделчев-Солун. Срв. БДА. ОТ. к. № Ф34.
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Освен това основно разделяни на диалектите на западни – екави и източни –
якави в рамките на източните диалекти се наблюдава разделение на североизточни
– диалекти с полупрегласен ятов изговор б’ал ~ бèли, гол’ам ~голèми, хл’аб ~
хлèбен и югоизточни – с непрегласен широк изговор б’ал ~ б’àли//бềли, гол’ам
~гол’àми//голềми, хл’аб ~ хл’àбен.
източни (якави говори)
североизточни (полупреграсен
изговор)
б’ал ~ бèли
югоизточни (непрегласени)
б’ал ~ б’àли или бềл ~ бềли
Тази граница минава приблизително по р. Марица, но изследванията
показват, че тя не е толкова ясно очертана. Срв. БДА. ОТ. к. № Ф-35.

2

Редица факти сочат, че ятовата граница е ново явление в българските
диалекти. На първо място тук може да посочим наличието на широк непрегласен
изговор на мястото на ý – а, ä//ê в крайния запад на българското езиково землище:
напр. в говорите в Преспанско и Корчанско, който е отбелязан от френския учен
Андре Мазон и др. Отделни думи с изговор а на мастото на ý се срещат в много
широки райони от ареала на западните „екави” говори. Такива са случаите като
цàли, трàва и др., отбелязани от мен и в горонския говор в Р Албания. Те разкриват
една важна особеност на ятовият преглас – неговата връзка с палатализацията на
съгласните.
Нито една граница на диалектно явление не съвпада напълно с ятовата
граница между западните екави и източните якави говори. Има някои ареали на
различни типове явления, които вървят успоредно с нея преди всичко в нейната
северна част. Срв. напр. прегласът ÿ > е: пол’àна ~ полèни; акцентните различия:
чèта ~ че`тъ, бèри ~ берù; граматичните различия берèме ~ берèм (изключително
само в северната част на българското езиково землище); изглосите на лексемите йа
~ ас, он ~ той, жèжок ~ горèшт, разбòй ~ стан (с много отклонения в южната
част на българското езиково землище). Все пак ятовата граница си остава една от
най-характерните диалектни изоглоси за българския език. Това различие между
„западните” и „източните” българи е било забелязано и описано от народоведите
още през епохата на Възраждането.
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2. Разпределение по застъпници на стб. ерови гласни:

úи ü

За разлика от ятовата граница, която представлява едно сравниелно ново
явление в българския език, старинно, според учениете, е разделението на
българските говори по рефлекс на стб. ú. То е установено от холандският учен Ван
Вейк в неговия труд “Zur Grenza zwischen dem Ost- und West-bulgarischen” – Archiv
für slavische Philologie, XXXIX, 1925, S. 112-216. Проява на това разграничение се
забелязва още в някои стб. ръкописи. Но още през среднобългарския период се
наблюдава смесване на рефлексите на ú и ü – процес, който вероятно е свързан с
промени в консонантната система. Той води до намаляването на възможностите за
използване на рефлексите на ú за класификация на българските говори. Освен това
рефлексите на ú са силно свързани със словообразуването, с позицията на ú в някои
морфеми (корен, представка или суфикс) и по тази причина трудно може да бъдат
използвани последователно като критерий за класификация на диалектите. Накрая
рефлексите на ú в диалектите са свързани и с рефлексите на стб. голяма носовка ©,
защото те вероятно са имали една и съща вокална основа, поради което съвпадат
след деназализацията. Това е третата причина за трудността на прилагане на
рефлексът на ú като класификационен белег за българските диалекти.
2. 1. Сравнително ясно очертан ареал по рефлекс на стб. ú се оформя на
запад (в по-голямата си част югозапад – изговор сон, дош, сòбера, пòèток. Този
ареал и с твърде разтегливи граници в зависимост от мястото на ú в думата. Срв.
БДА. ОТ. к. № Ф-1.
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2. 2. Професор Б. Цонев предлага при класификацията да се вземат предвид
и двете ерови гласни и така отделя 4 диалектни групи:
Рупско-родопска – с рефлекс на ú > o, ü > ‘ъ (в диалектите и ‘о): сон, дош;
т’òмно, т’òнко.
Югозападна – с рефлекс на ú > o, ü > е: сон, дош; тèмно, тèнко. (На
практика тук се включват и мнго от говорите от посочената по-горе рупска област.
Североизточна – с рефлекс на ú > ъ, ü > ъ или е: сън, дъш; т`ъмно, т`ънко,
но ден, лèко.
Северозападна – с рефлекс на ú > ъ, ü > ъ: сън, дъш; т`ъмно, т`ънко, дън,
л`ъко.
Както се вижда тази класификация е неравномерна в териториално
отношение и освен това не обхваща всички случаи с рефлекси ú > o (например
мизийските говори са североизточни по местоположение и по редица диалектни
особености, но познават рефлекса ú > o, както югозападните).
2. 3. Проф. Ив. Кочев прави класификация на българските говори по
рефлекси на стб. ü, като отделя следните групи:
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Говори с меки (предни) рефлекси на ü – рупско-родопските говори: т’ъмно,
т’ънко или т’омно, т’онко или тèмно, тèнко и т. н.
Говори с твърди (непредни) рефлекси на ü – северозападните преходни:
тъмно, тънко, дън;
Говори с меки (предни) и твърди (непредни) рефлекси на ü: ü > ъ (а) или е –
североизточни, югозападни, източни северозападни: тъмно, тънко, но и ден, леко.
Както се вижда и тази делитба не дава възможност за ревномерно разделяне
на българските диалекти. Това вероятно се дължи на факта, че и тя, както и ятовият
преглас, е силно зависима от консонантната система. Срв. БДА. ОТ, к. № Ф-13.

3. Класификация на българските диалекти по рефлекси на стб. © .

Ние трябва да обърнем особено внимание на рафлексите на стб. ú и © в
българските и словенските диалекти, защото моето бегло запознаване със
словенската диалектология ми подсказва, че тук могат да се търсят интересни
успоредици. Срв. напр. в труда Увод в изучаването на южнославянските езици,
Изд. на БАН, С.1986, с. 344, 346, 347 и др. примери като rôka словенски книжовен
език, izpoditi словенски венециански диалект, бълг. книжовно изп`ъдя, родопски
говори корен -под-, както в слов. венец., праслав. *pЄditi; рефлексите uo, uә в
словенските карски диалекти: стб. ě©ćü, праслав. *mЄžь, слов. краски muәž, слов.
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книж. móž, бълг. книж. мъж, бълг. родопски говори муош//мôш, както и в някои
район м^ъш и др. изискват особено внимание. Те вероятно представляват следи от
архаични рефлекси на голямата носовка и в двата езика.
По рефлексите на © се оформят следните диалектни области. Срв. БДА.
ОТ. к № Ф-21:

ъ-говори: дъп, зъп, мъш, ръкà – почти изцяло Североизточна България, част
от Северозападна България, големи райони в Югоизточна и Югозападна България,
Беломорска Турска и Гръцка Тракия и Македония.
а-говори: дап, зап, маш, рàка – Обхващат предимно Западна България като
се почне от Стара планина: Врачанско, Самоковско, Ботевградско, Източно
Софийско, Ихтиманско, Самоковско, Дупнишко, Кюстендилско, както и
преобладаващата част от Вардарска Македония.
о, ô-говори: доп, зоп, мош, рôка; дôп, зôп, мôш, рôка – Обхващат
Родопската област, но се срещат и в крайните югозападни говори от географската
област Маке дония – Дебърско, Костурско.
ê-говори: дêп, зêп, мêш, рềка – Разпространени са в 2 откъснати един от
друг района в Североизточна България Тетевенско и Еркеч, Поморийско и Гулица,
Варненско. Подобни диалекти се срещат и в крайния югозапад в Стружко, както и
в някои региони в Родопите.
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у-говори: дуп, зуп, муш, рỳка – обхващат компактна област на северозапад
на територията на България и Източна Сърбия, както и северните говори във
Вардарска Македония.
Освен това сред българските диалекти съществуват и сравнително малки
ареали със запазен остатъчен назализъм с различна вокална основа: дъмп,
зъмп, мънш, р`ънка; дамп, замп, манш, р`анка; домп, зомп, монш, р`онка и др. –
преди всичко в Солунско, Костурско, Корчанско, Преспанско.
Редица факти сочат, че между отделните рефлекси на ©, които изглеждат
твърде различни, съществуват преходни варианти като лабиално ъ или широко ^ъ
или å, ê//е и др. Тези редки по своите фонетични особености застъпници,
разположени в изолирани един от друг малки райони вероятно показват ключа към
развитието на по-широко разпространените застъпници ъ, а, о, у.
4. Интерес представлява делението на българските говори според
застъпниците на праслав. *tj, *dj, защото наличието на двуфонемен застъпник шт,
ćд е една от най-характерните особености на българския език.
По застъпници на *tj, *dj се отделят следните групи говори:
шт, жд говори: лèшта, вèжди – заемат по-голямата част от българската
езикова територия: цяла Източна България, Източният дял от Беломорието,
източната
част от Северозападна България, част от диалектите в крайния
югозапад от географската област Македония.
ч, џ говори: лèча, вèџи – заемат западните покранини на територията на Р
България и Източна Сърбия.
к’, г’ говори: лèк’а, вèг’и – заемат говорите в Югозападна България –
Кюстендилско, както и по-голямата част от Вардарска Македония.
Особен интерес представлява наличието на рефлекси шч, жџ в крайния
югозапад на българското езиково землище Охридско, Преспанско, Костурско и
др., които вероятно сочат пътя на развитие на стб. палатални ш’т’, ж‘д’ към
съвременните диалектни застъпници.
Всички тези вариации при делението на диалектите на българския език по
различни критерии доказват неговото единство в миналото. Диалектното членение
е проява на развитие на по-късни иновации под въздействието на различни
фактори.
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