
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. 

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

ЦЕНТРАЛНОРУПСКИ: РОДОПСКИ: смолянски - широколъшки 

 Родопските диалекти заемат географския център на територията на рупските диалекти. Те са 
„централни рупски“ и в лингвистичен смисъл, тъй като редица характерни за рупските говори черти 
(например отметнатото ударение в двусрични съществителни от женски род) са най-последователно 
прокарани тъкмо в тях. Първият, който обособява родопските говори като характерна група, е Любомир 
Милетич (Милетич 1912). Впоследсвие родопският ареал става широко известен не само с характерния си 
диалект. Колоритният местен фолклор, както и впечатляващият планински пейзаж също привличат много 
внимание. 

  В този сайт са включени села, които представят шест различни групи родопски диалекти, две от 
които са характеризирани по-долу. Едната е смолянската диалектна група, коята е най-важна и най-широко 
разпространена. Тя е представена от селата Могилица (Мг), Момчиловци (Мм) и Чокманово (Ч). Другата е 
широколъшката, представена от селата Гела (Г), Стикъл (Сл), Стойките (Ст) и Широка лъка (Шл). Този 
говор, който образува остров в ареала на смолянския говор, неизменно се споменава като отделен говор. Но 
тъй като общите черти на двете групи са много повече от разликите, ние ги представяме заедно, 
отбелязвайки различията. 

Следва списък на особеностите на смолянския и широколъшкия говор, базиран на текстовете от 
седемте села представени в сайта. Примерите са взети от текстовете. 

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

            

Фонетика 

• Ятовата гласна се явява в ударени срички като /ê/, с изключение на думата ʼцялʼ, в която се явява /а/. 

 Примери: нидʼềлʼǝ (Ч1: 22), мềсту (Мг1: 50), цʼêпǝт (Мм: 7), лʼềтну (Г3: 62), дềду (Шл: 39), гулềм 
(Сл3: 25), тềшку (Ст2: 16) // ца̀лʼ (Мм: 22), ца̀лʼ (Г2: 66) 

• В ударени срички етимологичното я има същия рефлекс като ятовата гласна, т.е. /ê/. 

 Примери: жʼềлку (Ч1: 9), кучʼềн (Мг3: 63), чʼềкǝ (Мм: 14), йềгнʼǝт (Г3: 46), чềкǝме (Шл: 14), 
туйềшкǝ (Сл4: 64), шềфер (Ст1: 2) 

    Сливането на тези две гласни е една от главните черти, посочени от Милетич като характерни за 
родопските говори (Милетич 1912: 29). 



• Големият ер и голямата носовка в ударена сричка се явяват като задна широка закръглена гласна /ô/. Вж. 
по-долу и за рефлекса на голямата носовка в съчетание с плавна съгласна. 

 Примери с голям ер: дồш (Ч2: 1), дồски (Мг1: 109), рồжен (Г2: 9), исồhне (Ст1: 22) 

 Примери с голяма носовка: гồби (Ч2: 1), кồшти (Мг1: 54), мồчǝт (Г1: 35), пồкʼǝн (Ст1: 25), путрồсǝ 
(Сл2: 35), скồпи (Сл2: 26) 

• Малкият ер и малката носовка се явяват в ударени срички като задна широка закръглена гласна с мекост на 
предходната съгласна /ʼô/ (за малката носовка /йô/ в началото на дума), но някои фректвентни думи правят 
изключение. На първо място това са думите ʼденʼ и ʼпетʼ. 

 Примери с малък ер: зʼồмеш (Мг6: 6), жʼồнеhме (Ч2: 14), зʼồме (Г2: 7) // дʼѐнʼǝ (Ч1: 1), дѐнʼ (Г2: 93) 

 Примери с малка носовка: лʼồштǝ (Ч2: 15), прʼồлуту (Мг2: 14), нǝйồдру (Мг2: 14), глʼồдъм (Г3: 50), 
чʼồсту (Ст1: 24) // пʼѐт (Мг1: 13), пѐд (Г1: 14) 

    Сливането на четирите старобългарски гласни (двата ера и двете носовки) – с уговорката че мекостта на 
предходната съгласна отличава двете предни гласни от двете задни – е друга главна характеристика на 
родопските говори, посочена от Милетич (Милетич 1912: 29). 

     В действителност има и друга черта, която различава рефлексите на задните и предните гласни – 
различните фонетични редувания, в които те участват. В неударени срички рефлексът на двете задни гласни 
се редува с редуцирано а, а рефлексът на двете предни гласни се редува с е. 

 Примери със задни гласни: истǝка̀та (Г2: 17), дǝштерѝ (Мм: 4), мǝжʼувѐте (Ч1: 33), мǝжồн (Г2: 
11), крагồн (Ст2: 15)  

               Примери с предни гласни: зема̀hǝ (Мг3: 91), наредʼồт (Г2: 37), испредѐш (Мг1: 34)               

• На мястото на силабичните плавни съгласни се явяват /ôр/ и /ôл/. 

 Примери: тồрнǝhǝ (Ч1: 33), сồрп (Мг3: 27), вồрhлǝ (Мм: 6), пồлнума̀лу (Ч1: 13), измồрзнǝт (Г2: 13), 
пồрс (Ск2: 78) 

Тук трябва да се отбележи, че съчетанията от плавна съгласна и голяма носовка не се сливат със 
силабичните съгласни. 

 Примери: путрồсǝ (Сл2: 35), крагồн (Ст2: 15) 

• Гласната /и/ се замества с /ʼу/ пред лабиална съгласна; особено честа е промяната след посталвеолна 
съгласна. 

 Примери: лʼува̀тките (Ч1: 7), жувѐеме (Г3: 53), сѐтʼуф (Сл4: 3) 

• Често изпадане на неударени гласни: 

 Примери: ра̀птǝтǝ (Ч1: 5), тва̀р (Мм: 16), звềhме (Г2: 36), здềнки (Шл: 17), зʼồмте (Сл2: 56) 

• Съгласната /х/ е заменена с /h/ във всички позиции, с незначителни изключения. 

 Примери: hо̀ру (Ч1: 1), hо̀дʼǝм (Ск2: 35) // сѐтʼуф (Ск4: 3) 

• Звучният африкат /џ/ е заместен от /ж/. 

 Примери: бǝжề (Ч1: 29), бажềци (Мг1: 47) 



• Меките съгласни може да се появяват в краесловието. 

 Примери: ўо̀гǝнʼ (Ч1: 29), живо̀тʼ (Мм: 12), дѐнʼ (Г2: 93), ко̀нʼ (Шл: 23) 

• Съгласната /л/ се палатализира пред меки съгласни. 

 Примери: шѝкǝлʼки (Ч1: 19), шушу̀лʼки (Г1: 62) 

  

Ударение 

• Честа поява на двойно ударение, особено в широколъшкия говор. 

 Примери: ца̀ревѝцǝ (Ч1: 25), дру̀гучềшен (Г2: 3), са̀дъмѐ гу (Шл: 13), мо̀мченцѐту (Ск3: 89), ба̀бицѝсе 
(Ст1: 24) 

• Редовно отмятане на ударението в двусрични съществителниот женски и среден род. 

 Примери: во̀да (Шл: 25), жѐнисе (Г2: 1), дồски (Мг1: 101), рồки (Мг3: 112); бра̀шну (Г2: 36), тềсту 
(Ст2: 16), мʼồсу (Ч2: 8), дềте (Мг1: 81) 

                

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

 Примери: прѐдǝм (Мг1: 8), ѝздуйǝм (Мг3: 105), ра̀бутʼǝм (Мм: 20), по̀внʼǝм (Г1: 16), о̀чистʼǝ (Ск2: 
70)  

• Начално ударение в императивните форми. 

 Примери: ка̀жите (Г3: 4), зʼồмте (Ск2: 56) 

• Формите за минало време на глагола „съм” са неударени. 

 Примери: бе йềце тру̀дно (Ч2: 14), беше тềсен (Мг6: 71), бе душла̀ (Г2: 94), бе летềлу (Сл2: 38) 

  

Морфология 

• Плурално окончание за мъжки род /-е/. 

 Примери: суhа̀рйе (Ч1: 28), чува̀л:е (Мг3: 30), гайта̀не (Г2: 21), уфчʼềре (Сл3: 150) 

• Окончанието на съществителните от женски род единствено число, когато е под ударение, съвпада с 
рефлекса на голямата носовка, т.е. /ô/. 

 Примери: земʼồнǝ (Ч2: 5), зимồтǝ (Мм: 23), гуликʼồ (Г2: 21), серồ (Сл2: 127) 

   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 този диалект казус генералис се налага като новата единствена 
форма, докато в други диалекти се обобщава старата номинативна форма на /-а/. 



 

• Съществителни от женски род завършващи на съгласна са преминали към мъжки род. 

 Примери: пепелồн (Мг6: 27), жǝрồн (Мг6: 22), вечерồс (Ск1: 95) 

•Запазени плурални форми за дателен падеж при прилагателни и местоимения. 

 Примери: чу̀здим (Мм: 6), врѝтем (Мг4: 25), ста̀р:тем (Сл1: 31) 

    Запазването на стари падежни форми е третата от общо четири черти, които Милетич използва, за да 
дефинира родопските говори. 

    Последната черта, с която Милетич свързва спецификата на родоските говори, е употребата на троен член, 
при който говорещият може с различни форми да изрази близост, дистантност или неутралност по 
отношение на разстоянието. Родопските говори са между основните, но не са единствените, които 
притежават тази черта. В други говори, например в трънския, близост се изразява с форманта /-в-/. В 
Родопите близост се изразява с форманта /-с-/. Във всички говори с троен член неутралност и дистантност се 
означават съответно с формантите /-т-/ и /-н-/. 

 Примери: ба̀бисе (Ч1: 4), дồскисе (Мг1: 105), земʼồнǝ (Ч2: 5), леду̀нкисъ (Г1: 52), кра̀въте (Г1: 38), 
гарбồн (Г2: 6)  

• Членът за мъжки род множествено число е /-то/ (съответно /-со/ и /-но/ за близост и далечина. 

 Примери: баѝрету (Г3: 42), сно̀пену (Ст2: 7)  

• Тройният член неизменно предполага и тройна система при показателните местоимения. 

 Примери: сʼêǝ (Мм: 9), тва̀ (Мг1: 105), на̀а (Мм: 40), сва̀ (Г1: 52), тува̀ (Г1: 26), нва̀ (Г2: 71) 

• Характерни форми за някои лични местоимения, например: 

именителна форма за първо лице единствено число: йề (Мг4: 26, Г2: 4) 

кратка дателна форма за трето лице единствено число женски род: hи (Мг3: 110) 

кратка винителна форма за трето лице единствено число мъжки род: га (Г2: 13) 

             кратка дателна форма за трето лице множествено число: hми (Мм: 7, Г3: 41) 

• Окончанието за първо лице единствено число сегашно време е /-м/ за непрефигирани глаголи и /-а/ или /-ǝ/ 
за префигирани глагили (освен в Могилица, където всички глаголи имат окончание /-м/). 

Примери: ра̀бутʼǝм (Мм: 20), по̀внʼǝм (Г1: 16), hо̀дʼǝм (Сл2: 35); на̀мажа (Ст2: 14), о̀чистʼǝ (Сл2: 
70) // прѐдǝм (Мг1: 8), ѝздуйǝм (Мг3: 105) 

• В окончанието за трето лице множествено число сегашно време крайната съгласна /-т/ може да изпадне. 

Примери: плǝтʼồт (Мм: 14), вǝрhồт (Мг3: 3), йǝдồт (Сл2: 64) // дǝдồ (Мм: 14), вǝрвʼồ (Сл2: 22), 
свǝрʼồ (Сл3: 78) 

• Императивното окончание за множествено число е /-ите/. 

Пример: ка̀жите (Г3: 4) 



• Частицата за бъдеще време е жǝ или же. 

 Примери: жǝ гу пруменъ ̀(Г4: 4), жǝ ѝштǝт (Сл4: 21), же рукồт (Ч1: 10) 

• Използва се въпросителното местоимение „кутри“ и производните му вместо „кой“. 

 Пример: кутрѝ (Сл2: 114) 

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

 Примери: врѝт (Мг3: 47,) Мг4: 6), врѝтем (Мг4: 25) 

• Използва се въпросителното местоимение „кина“ със значение „какво“. 

 Пример: кǝна̀ (Мг2: 7)  

• Редупликация на морфемата /-л/ в елови причастия с ударение върху окончанието. 

 Пример: бǝлѝли (Сл3: 161) 

• Страдателните причастия се образуват със суфикса /-т/. 

 Примери: умрềти (Мг4: 4), истǝка̀та (Г2: 17), купа̀ту (Сл3: 6) 

• Някои вторични имперфективни глаголи се образуват от перфективната основа. 

      Примери: зǝфа̀тǝ (Мг3: 2), нǝhо̀дǝhме (Ч2: 1), ра̀дат (Г3: 43), пла̀та (Сл4: 34)           

. 

  

СПЕЦИАЛЕН КОМЕНТАР 

 Широколъшкият говор се отличава с три допълнителни черти: 

• Неударените /е/ и /и/ се заместват съответно с /ǝ/ и /ъ/. 

 Примери: урềhмǝ (Г1: 48), зǝфа̀тǝмǝ (Г1: 36), кра̀въ (Г1: 62), гồбъте (Г2: 25) 

• Меките /тʼ/ и /дʼ/ се заместват с меки /кʼ/ и /гʼ/. 

 Примери: пồкʼǝн (Ст1: 25), пѐкʼ (Сл4: 46), дувѐгена (Шл: 44), да̀гʼена (Сл4: 37) 

• За разлика от другите рупски говори аористната тематична гласна /о/ не е заменена с /а/. 

 Примери: рѐку (Г1: 54), да̀дуhǝ (Сл1: 66), излềзуhǝ (Сл3: 27), утѝдуh (Ст1: 12) 

 

    На края, диалектът на Могилица, населено изцяло с българи мюсюлмани, се характеризира допълнително 
с т.н. „акавизъм“: замяна на неударено /о/ в предударени срички с /а/, произнасяно като [ъ] . 

 Примери: гǝлềми (Мг2: 6), дǝйềчкǝ (Мг3: 11+.3). 
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