
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. 

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

ЗАПАДНОРУПСКИ: Чечки (Годешево, Крушево, Ореше) 

 Голямата група на рупските говори покрива повечето от Южна България, а западната им част 
включва няколко ясно обособени говора, между които е „чечкият“. Той е представен в този сайт от селата 
Годешево (Г), Крушево (К) и Ореше (О). Според диалектната карта, създадена от Института за български 
език (http://ibl.bas.bg//bulgarian_dialects/), и трите села спадат към тази група. Всичките са в 
административния район на Гоце Делчев и са сравнително близо до града. В лингвистично отношение обаче 
те се доста различни от гоцеделчевския диалект, така както той е описан в класическата работа на Кирил 
Мирчев (Мирчев 1936) и както е представен от село Ковачево в този сайт. Поради това те са отнесени към 
чечкия, а не към гоцеделчевския диалект. 

 Има значителни разлики и вътре в чечкия между диалекта на Годешево, от една страна, и диалекта 
на Крушево и Ореше, от друга страна: първият споделя някои особености с родопските говори, докато 
последният е преходен между чечки и гоцеделчевски. Тъй като общите черти все пак са значително повече 
от различителните, те са описани заедно, като е обърнато внимание и на различията. 

 Следва списък на особеностите на диалектите на Годешево, Крушово и Ореше, базиран на 
текстовете от трите села представени в сайта. Примерите са взети от текстовете. . 

 Съкращения: с главна буква е означено населеното място, както е посочено по-горе (О = Ореше); 
числото, което следва, показва номера на текста от това село (например К1 = Крушево 1, Г1 = Годешево 1), а 
след многоточието е номерът на реда в текста, където посочената форма се появява. 

  

Phonology 

Фонетика 

• Големият ер и голямата носовка се явяват в ударена сричка като /о/. 

 Примери с голям ер: чǝсо̀ (Г1: 9), до̀шʼ (К1: 2), зǝсо̀hнǝлǝ (К1: 73), кǝко̀ф (К3: 86) 

Примери с голяма носовка: уко̀пиш (Г2: 2), лежо̀д (Г1: 8), ко̀штǝ (К1: 100), испредо̀т (К1: 111) 

Това е една от главните разлики между чечкия и гоцеделчевския говор, където се явява /ъ/. 

   Бележка: Основните разлики между двете представени тук групи се отнасят до ятовата гласна, малкия ер и 
малката носовка. Те са посочени в края на описанието. 

• Групата /чр/ + малък ер се явява като /цър/. 

 Примери: цъ̀рнǝтǝ (К3: 164), пуцървенʼѐе (К4: 52) [в текстовете от Годешево липсва пример] 



• Гласната /о/ под ударение се произнася като /ўо/. 

 Примери: рǝбўо̀тиме (Г1: 6), пўо̀чвǝме (Г1: 7), ўо̀т (К1: 39), ўо̀сем (О: 20), ўо̀гǝн (О: 50) 

• Протеза на /й/ пред начално /а/. 

 Примери: йа̀з (К1: 98), йа̀гнʼе (К4: 68), йа̀ (Г4: 18) 

• Често изпадане на неударени гласни. 

 Примери: гувʼо̀ттǝ (Г1: 19), тва̀ (Г1: 20), ду̀м (К1: 55), два̀дǝй (К1: 60), кулʼѐнту (К3: 50) 

• Съгласната /х/ изпада в повечето позиции. 

 Примери: о̀рǝтǝ (К1: 29), снаѝте (К1: 60), о̀реи (К3: 81), о̀диме (Г3: 10), ǝрма̀н (Г3: 10), тʼа̀ (Г3: 3) 

• В глаголни окончания за минало време /х/ изпада между гласни, замества се с /ф/ в краесловие, а пред 
съгласна изпада или се замества с /ф/ (рядко с /в/). 

 Пример за интервокално /х/: утка̀рǝа̀ йǝ (К1: 28) 

 Пример за краесловно /х/: лʼеку̀вǝф (К2: 43), иска̀рǝф (К1: 6) 

 Пример за /х/ пред съгласна: утѝдǝме (К1: 6), пра̀фме (К3: 42), бѐвме (О: 34), кǝ̀ўпифме (Г3: 17) 

• Антиципация на мекостта. 

 Пример: вѐйке (К4: 11) [в текстовете от Годешено липсва пример] 

• Меките съгласни може да се появяват в краесловието. 

 Примери: фǝсу̀лʼ (Г1: 7), ца̀лʼ (Г2: 4), живо̀тʼ (О: 8), го̀спутʼ (О: 55), берекѐтʼ (К4: 118), кумпѝрʼ 
(К4: 83) 

• Групата /дн/ е асимилирана в /нн/. 

 Пример: сʼѐннǝ (К3: 175, [в текстовете от Годешево липсва пример] 

• Групата /мн/ се дисимилира в /мл/ в началото и във /вн/ в други позиции. 

 Примери: мло̀гу (К1: 43), по̀вни (К1: 85), тʼѐвну (К4: 13, зǝпо̀внили (Г3: 4) 

  

Ударение 

• Често се явява двойно ударение. 

 Примери:зǝмо̀ркнува̀ ли (Г1: 16), дубѝтǝка̀ гу (Г4: 16), пудго̀тʼува̀ме (К1: 7), ѝскара̀м (К1: 9), 
иска̀зува̀нʼету (О: 60)  

• Ударението е отметнато в много двусрични съществителни от женски и среден род. 

 Примери: во̀дǝ (К3: 155), рʼѐкǝтǝ (К4: 109), жѐни (К1: 62) // мʼѐсу (К4: 28), дʼѐтету (К2: 12), 
дʼа̀тету (Г2: 2) 

• Начално ударение във формите за първо лице единствено число сегашно време. 



 Примери: по̀кǝжǝ (К3: 21), о̀днеса̀м (К1: 59) [в текстовете от Годешево липсва пример] 

• Ударението е отметнато върху първата сричка в императивните форми. 

 Примери: до̀неси (К1: 16), ку̀тни (К3: 131) [в текстовете от Годешево липсва пример] 

  

Морфология 

• Плуралното окочание на съществителните ръка и нога е продуктивното /-и/ вместо /-е/ (старото дуално 
окончание, което се открива в книжовния език и в много диалекти). 

 Примери: рǝкǝ̀йте (Г3: 11), нугѝте (Г1: 9), но̀ги (К3: 133)  

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

 Примери: ǝрга̀те (К4: 59), бурка̀не (К4: 114), пǝрца̀лʼе (Г2: 4) 

• Членът за мъжки род единствено число е /-о/ под ударение и /-ǝ/ извън ударение. 

 Примери: стǝно̀ (К3: 18), чǝсо̀ (К4: 18, Г1: 9) // кǝза̀нʼǝ (К3: 158) 

• Окончанието за женски род единствено число е /-о/, което съвпада със застъпника на голямата носовка. 

 Пример: земʼо̀тǝ (О: 41) [в текстовете от Годешево липсва пример] 

   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 чечкия диалект казус генералис се налага като новата единствена 
форма за единствено число, докато в редица други диалекти се налага старата именителна форма на /-а/. 

• Характерни форми за някои лични местоимения, например: 

 именителна форма за първо лице единствено число йа̀ (К1: 9), йа̀з (К1: 98), йа̀ (Г4: 18) 

 именителна форма за първо личе множествено число нʼѐ (О: 43) 

 кратка дателна фома за трето лице множествено число ми (К1: 44) 

• Системата на показателните местоимения има трети член, който маркира идеята „близо“ с форманта /-с-/, 
наред с очакваните „неутрално“ и „далече“, маркирани съответно с формантите /-т-/ и /-н-/. 

 Примери: са̀а про̀лʼет (К3: 158), са̀ǝ (Г3: 20) // тва̀ (Г1: 10) 

• Окончанието за първо лице единствено число сегашно време за префигирани глаголи от всички спрежения 
е /-м/ или /-а/ (извън ударение /-ǝ/); за непрефигирни глаголи окончанието винаги е /-а/ (извън ударение /-ǝ/). 

 Примери: ѝскара̀м (К1: 9), о̀днеса̀м (К1: 59) // о̀днесǝ (К1: 56), ѝзберǝ (К1: 55) // пра̀вʼǝ (К1: 61), 
жѝвʼǝ (К1: 102) [в текстовете от Годешево няма пример] 

• Аористната тематична гласна /о/ е заменена с /а/ (/ǝ/ извън ударение). 

 Пример: до̀йдǝhме (К3: 163) [в текстовете от Годешево няма пример] 



• Непреходни глаголи може да се използват като преходни. 

 Пример: ше ги нǝлʼа̀гǝме (Г1: 8) [в текстовете от Крушево и Ореше няма пример] 

• Само местоимението какъв се използва в адективна функция, никога местоимението кой. 

 Пример: нѐкви жѐни (К1: 62) [в текстовете от Годешево няма пример] 

• Често се използва диалектната форма „врит“ със значение „всички“. 

 Пример: фрѐт (К4: 79) [в текстовете от Годешево няма пример] 

 

РАЗЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ 

Фонетика 

   Ятовата гласна, малкият ер, малката носовка, етимологичното я и силабичните плавни съгласни са се 
развили различно в двете подгрупи. 

• Ятовата гласна се явява в ударени срички като /е/ в Крушево и Ореше и като /ʼа/ в Годешево. След 
съгласната /ц/ застъпникът е /а/ и в двете подгрупи. 

 Примери: мʼѐсец (К2: 10), излʼѐлу (К1: 97), утсʼѐкǝде (К1: 43) // сʼа̀нкǝтǝ (Г1: 15), дʼа̀тету (Г2: 2), 
гулʼа̀ми (Г2: 8) // ца̀лʼ (К2: 10) 

   Това е една от чертите, които отличават чечки от гоцеделчевски, където застъпниците са като в книжовния 
език. 

• Малкият ер и малката носовка се явяват в ударени срички като /е/ (малкият ер понякога като /ъ/) в Крушево 
и Ореше, а в Годешево като /ʼо/, (т.е. като /о/ с мекост на предходната съгласна), макар и с някои 
изключения. 

 Примери с малък ер: тѐничку (К1: 42), тʼевну (К4: 13) / жʼъ̀неме (К4: 13) // жʼо̀неш (Г1: 14) 

 Примери с малка носовка: изглʼѐдǝлǝ (К1: 27), мʼѐсу (К4: 28) одмʼѐкне (К4: 13) // гувʼоттǝ (Г1: 19), 
изглʼо̀дǝли (Г2: 7) 

   Сливането на четирите старобългарски гласни (двата ера и двете носовки) – с уговорката, че мекостта на 
предходната съгласна отличава двете предни от двете задни гласни – е основна характеристика на 
родопските говори, а също една от основните черти, които отличават диалекта на Годешево от този на 
Крушево и Ореше. 

• Етимологичното я се явява в Крушево и Ореше като /а/ след /й/ и като /ê/ след посталвеолни съгласни, а в 
Годешево винаги като /а/. 

 Примери: бǝйа̀чкǝ (К1: 43), йа̀дене (К1: 58), бѝблийа̀тǝ (О: 60) // струшʼềвǝше (К4: 62), публǝжʼềвǝ 
(К1: 44) // йа̀ (Г4: 18) 

• Силабичното /р/ се явява като /ър/ в Крушево и Ореше и като /ор/ в Годешево.  

 Примери: мъ̀рдǝ (К3: 148), зǝмъ̀рзне (К1: 4) // зǝмо̀ркнува̀ (Г1: 16) 

• Само в Крушево групата /стр/ е опростена до /ср/. 

 Пример: срѝжи (К3: 122) 



• Само в Годешево гласната /е/ се стеснява до /ė/ в ударени срички. 

 Примери: изметʼė̀ (Г1: 4), йǝдė̀м (Г1: 8) 

• Само в Годешево затворените гласни /и/ и /у/ се заместват в ударени срички съответно с /ǝй/ и /ǝў/. 

 Примери за /и/: свǝрǝ̀й (Г1: 4), нǝ̀йвǝтǝ (Г1: 6) 

 Примери за /у/: кǝ̀ўп (Г3: 11), кǝ̀ўпифмѐ (Г3: 17) 

  

Морфология 

• Плуралният член за мъжки род, а също за съществителни от женски род на /-е/, е /-то/ в Крушево и Ореше 
и /-те/ в Годешево. 

 Примери: кумпѝрету (К1: 9), сѝнувѐту (К1: 110) // уфцѐту (К3: 11) // сно̀пете (Г4: 3) 

• Само в Крушево вметнатият ер се запазва в цялата парадигма на еловите причастия. 

 Пример: влʼѐзǝли (К1: 50) 

• Само в Крушево частицата да често изпада в отрицателните форми за бъдеще време и във формите за 
бъдеще време в миналото. 

 Примери: штѐше флʼѐзǝ (К3: 19), нʼѐмǝ мо̀жʼем (К3: 108) 
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