
ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ 
            Сложните по своя характер различия между българските диалекти могат да бъдат категоризирани и 
представени в три основни рубрики. Описанието по-долу следва такъв модел. 

             В рубриката Фонетика се описва звуковата система на диалекта. Специално внимание е обърнато на 
застъпниците на основни старобългарски гласни, тъй като те очертават ясно разграничени ареали.  
             В рубриката Ударение се описват систематични различия в мястото на ударението в сравнение с 
книжовния език. 
             В рубриката Морфология се описват характерни отличителни черти на съществителните, 
местоименията и глаголите в сравнение с книжовния език. 

* * * * * * * * * * * * 

СЕВЕРОЗАПАДЕН: белослатинско-плевенски  

 Диалектите в източната част на големия ареал на северозападните диалекти са известни като 
белослатинско-плевенски. Тази група е представена в сайта от две села: Гиген (Г) и Петърница (П). Максим 
Младенов (1993: 60, 180) прави по-нататъшно разграничение в тази група и сочи именителната форма на 
първоличното местоимение като основна изоглоса между двете подгрупи. Той нарича западната подгрупа (с 
местоимение йа, йазе) белослатински диалект, а източната група (с местоимение аз) искърско-витски 
диалект. И двете села в този сайт спадат към източната група. Нещо повече, те се характеризират с важна 
черта, която ги обединява и наред с това ги отличава от повечето северозападни говори: ятовата гласна се 
явява като отворено /ê/, различно от етимологичното /е/. Този застъпник се открива редовно под ударение 
независимо от характера на следващата сричка. Същото развитие се открива в относително малко на брой 
села разпръснати около западната периферия на ятовата изоглоса от Дунав до Пазарджик (Горно Вършило, 
също представено в този сайт, също е едно от тях). Тези села нямат други важни отлики от 
непосредствените си съседи. 

           Следва списък на особеностите на белослатинско-плевенския диалект, базиран на текстовете от двете 
села представени в сайта. Примерите са взети от текстовете. Двете села не са непосредствено съседни, 
поради което между тях някои различия. Отначало са посочени общите им черти, а след това тези, които ги 
различават. 

 Съкращения: с главна буква е означено селото, както е посочено по-горе (Например П = 
Петърница); числото, което следва, показва номера на текста от това село (например Г1 = Гиген 1), а след 
многоточието е номерът на реда в текста, където посочената форма се появява. 

 

Общи особености 

Фонетика̀ 

• Ятовата гласна се явява в ударени срички винаги като /ê/. 

 Примери: двề (г1: 4), гулềм (Г1: 8), дубрề (П: 4), живềле (П: 1) 

• Неудареното /о/ понякога се замества с /а/. 

 Пример: бѝвале (П: 35) 

• Мекото /лʼ/ е замеено от /й/. 

Примери: бềйек (П: 11), пойа̀ната (П: 38) 

• Меките /тʼ/ и /дʼ/ се заменят с /кʼ/ и /гʼ/. 



 Пример: бра̀кʼа  

  

Ударение 

• Ударение се мести върху тематичната гласна в аористни форми и аористни причастия. 

Примери: скочѝа (П: 25) 

   Ударението не се мести в глаголи без силабична представка. 

 Пример: нара̀ждаа (П: 3) 

• Отметнато ударение в сегашната парадигма на редица глаголи от 2. спрежение. 

 Пример: поизмо̀рил (Г2: 7) 

 

Морфология 

• Формантът /т/ изпада в плуралните форми за среден род. 

 Пример момчѐата (Г2: 4) 

• Окончанието за единствено число на съществителните от женски род под ударение е гласната /ъ/, която е 
застъпник на голямата носовка. 

 Примери: вуйнъ̀ (Г1: 1), главъ̀ (П: 28) 

    Тези форми са резултат от интересно развитието на българския език, който постепенно изгубва всички 
падежни окончания при съществителните. В предпоследния етап на този процес, съществителните от 
женски род са имали само две падежни форми (вместо наследените 7): именителна и т.н.казус генералис, 
който наследява формата на винителния падеж, завършваща в старобългарски с голяма носовка, и е бил 
използван за всички други значения. В тези диалекти казус генералис се налага като новата единствена 
форма за единствено число, докато в редица други диалекти се налага старата именителна форма на /-а/. 

 

• Плуралното окончание за мъжки род е /-е/. 

 Пример: жетва̀ре (Г1: 9) 

• Плуралното окончания на еловите причастия е /-е/. 

 Пример: фана̀ле (Г1: 6) 

• Отглаголните съществитени завършват на /-нʼе/. 

 Пример: йа̀денʼе (П: 51) 

• Окончанието за първо лице множествено число сегашно време е /-ме/ или /-м/. 

 Примери: живѐеме (П: 4), държѝм (П: 35), копа̀ем (Г2: 20) 



  

РАЗЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ 

Фонетика 

• Съгласната /х/ в глаголни окочания се е развила различно. В Петърница тя е заместена от /й/ в краесловие и 
пред съгласна, докато в Гиген изпадането ѝ е компенсирано от удължаване на предходната гласна. 

 Примери: додо̀йме (П: 6), но̀сей (П: 37) // ко̀се: ме (Г1: 10) 

• Съгласната /л/ в края на сричка остава непроменена в Гиген, а в Петърница изпада и предходната гласна се 
удължава. 

 Примери: поизмо̀рил (Г2: 7) // довѐ: (П: 10), да:бо̀ка (П: 21), бѝ: (П: 16) 

   

Ударение 

• Ударено окончание при прилагателни е записано само в Петърница. 

 Примери: немѝ (П: 29) // гулʼѐми (Г1: 4) 

• В Петърница ударението понякога е отметнато върху първата сричка в първо лице единствено число 
сегашно време, но това е непоследователно. В Гиген такова отмятане няма. 

 Примери: за̀веда (П: 39), но поглѐдна (П: 14) // [в текстовете от Гиген липсва пример] 

  

Морфология 

• Бройната форма се използва в Гиген, но не в Петърница. 

 Примери: педесѐт човềка (Г2: 35) // чѐтири бѝвале (П: 35) 

• Гласната в члена за множествено число в Петърница е /и/ или /е/, докато в Гиген гласната е винаги по 
средата между двете, т.е. /ė/. Интересно е, че в Петърница изборът на гласната се определя от предходната 
гласна (крайната гласна на съществителното). 

 Примери: езѝцити (П: 22), конʼѐте (П: 37) // коча̀нитė (Г2: 22), офцѐтė (Г2: 27) 

Това е един от малкото случаи на „вокална хармоия“ в Българските диалекти. 
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