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Резюме: Целта на статията е да представи фонетико-фонологичните особености
на диалекта на село Горно Драглище, Разложко. В изследването са описани историческите и съвременните звукови промени, характеризиращи вокализма и консонантизма на говора. Резултатите от проучването открояват горнодраглищкия диалект с уникалната комбинация от два различни диалектни типа фонологични системи – вокална, предимно от източнобългарски диалектен тип, и консонантна – от
западнобългарски.
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Abstract: This paper aims at presenting the phonetic and phonological characteristics
of the dialect of Gorno Draglishte, Razlog region. It describes archaic historical and
contemporary changes affecting vowels and consonants. The results of the study show
that the dialect is characterised by a unique combination of two different types of
phonological systems: a Western-Bulgarian consonant system with palatal consonants
and an Eastern-Bulgarian vowel system.
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I. Увод
Както е известно, прeходът от източнобългарски тип говори към западнобългарски тип става плавно, а междинно положение заемат говорите,
разположени в ятовата изоглосна зона. В тази област се струпват изоглоси
с езикови черти, които свързват ареала и с Изтока, и със Запада (Кочев/Ko53
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chev 2010: 20). Такъв „междинен тип“ диалект е и говорът на село Го̀рно
Дра̀глище, Разложко (Кочев/Kochev 1980: 642). Той е част от групата на
югоизточните (западнорупски) говори (Стойков/Stoykov 2002: 30), и поспециално се отнася към банско-разложкия (Кочев/Kochev1980: 642). Банско-разложкият говор заема средищно място между обграждащите го родопски диалекти и гоцеделчевския говор (от източен тип) и западнобългарските диалекти в Благоевградско, Петричко, Дупнишко, Самоковско. Териториално говорът се свързва с областта Разлога, заключена между планините Рила, Пирин и Родопи. В нея се разположени селищата: Разлог, Банско, Добринище, Елешница, Баня, Бачево, Годлево, Белица, Добърско, Горно и Долно Драглище. Съвременното състояние на диалекта на Гoрно
Драглище обаче не е детайлно проучвано до момента. По тази причина
настоящата статия има за цел да представи неговите днешни фонетикофонологични особености. При описанието на диалекта се ползва актуален
езиков материал, който в основната си част е събран лично на терен в село
Г. Драглище през месец април 2019 г., и към който са добавени лични записи от предишни години.
II. Фонетико-фонологична характеристика на говора
Вокализъм
Вокалната система на горнодраглищкия диалект се отличава с квантитет. Удареният квантитет (Кочев/Kochev 1998: 245–260) няма фонологично значение, а се изразява във фонетичното удължаване на всички гласни
под ударение (бềɫ, у̀баф, жѐни, чѝчу). В сравнение обаче със съседния говор на Банско (Цонев/Tsonev 2008), централнородопските говори (цит. по
Кочев/Kochev 2010: 37) и еркечкия говор (Керемидчиева и др./Keremidchieva et al. 2012: 27), тук удареният квантитет е изразен в много по-слаба
степен и по тази причина няма да бъде отбелязван графично.
Типологизираща езикова особеност на местния диалект е запазването
на архаичния гласеж на стб. ý като широк вокал (ê) във всяка позиция под
ударение:
– пред сричка със задна гласна: бêɫ, гуɫềм, дềду, ɫêп, ɫềту, мɫềку, снêк;
– пред сричка с предна гласна: гуɫềми, мɫ́ề чен, и вън от ударение като
гласна е (деца̀тạ, рек̀атạ).
Фонетичното удължаване на вокалите, както и широкият изговор на
стб. ý, свързват говора на с. Г. Драглище със съседните родопски диалекти
и с далечния източен по тип (балкански) еркечки говор (Керемидчиева и
др./Keremidchieva et al. 2012: 27). От друга страна, наличието на форми
като: ца̀дилу, цал, ца̀пи противопоставят горнодраглищкия диалект на източното наречие и го сближават със западнобългарските говори в Благоевградско, Дупнишко, Самоковско, за които е характерен преходът ý > а
след ранно затвърдели съгласни (ц, з, ѕ) (БДА. ОТ/BDA. OT 2001: к. № 37, 38).
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Говорът на с. Г. Драглище познава и аналогичния на ятовия преглас
друг източен преглас – този на я > ê (е). Вторият преглас обаче е извършен непоследователно поради преходния характер на диалекта. Прегласът
се е реализирал след някои стари палатали: л’, н’, р’, които днес са
затвърдели, след шушкавите съгласни ш, ч и по-ново џ (независимо от
вида на предходната сричка).
а) Под ударение пред сричка със задна гласна или твърда съгласна:
бръшɫềн, вуденичềр, грънчềр, зạпечề тува̀м, кạра̀кạчềнкạ, крềкạм се ‘смея
се’, ɫềстувѝчкạ, приɫềгạ, пуɫềнạ, углạднềл, ужạднềл, углушềвạ, чềшạ, чềкạм,
шɫềнок ‘глезeн’, но и час, ча̀нтạ, ша̀ркạ, ша̀чạ ‘пирон’;
а) Под ударение пред сричка с предна гласна: вуденичềри, грънчềри, зạпечềтену, кукумềфчи, кạра̀кạчềнчи, ɫềстувѝци, чềши ша̀рчи ‘шарки’, ша̀чи
‘пирони’, но и – дръжа̀вạ, йа̀дене, йа̀ъни го ‘яхни го’, йа̀сли, пийа̀ни, уфча̀рник;
в) Вън от ударение: Ба̀не ‘наименование на съседното селище Баня’,
ба̀ненѐту ‘жители на село Баня’, но и въш’ạса̀л, жạбурѝнạ, ужạднѐл, уруч’ạса̀ и др.
По аналогия прегласът на гласна а е пренесен и след по-новата в български език шушкава съгласна џ, предимно в думи от чужд произход (ориентализми): џа̀вул ‘дявол’, дạмạџềна, куџề ‘много’, питлиџềн, уџềк. Явлението а > ê не се открива след съгласна й: йа̀гудạ, йа̀рạ, йа̀слạ, пийа̀н (пред
сричка със задна гласна), аде / йа̀де, йа̀ре, йа̀сен, йа̀стреп, а също и йа̀дене,
йа̀сли, пийа̀ни (пред сричка с предна гласна). След съгласна ж, без оглед на
фонетичното обкръжение, също не настъпва преглас: дръжа̀вạ, ж̀абạ, жа̀лạ, жа̀лну, жар.
Местният диалект се свързва с централните югозападни а-говори посредством континуанта на задния носов вокал © – гласна а във всяка позиция на думата (след развой © > ú > ú2): ва̀дицạ, га̀бạ, га̀лạп, дап, зап, маш,
са̀бутạ (БДА. ОТ/ BDA. OT 2001: к. № 21, 22).
Застъпниците на старобългарския заден еров вокал са гласните о̀ (у) <
ú1; а < ú. Двата рефлекса се явяват независимо от позицията, т.е. настъпило е преразпределение на случаите (Кочев/Kochev 2010).
а) Задният еров вокал се изяснява след първична вокализация в гласна
о (ú > ú1 > о): во̀ведạ, зо̀лвạ, пето̀к, сон’’, четврạто̀к (под ударение), вузвѝрạ, субла̀чи се, субѝрạ, (вън от ударение).
б) В коренна сричка, независимо от ударението, ú след вторична вокализация преминава в гласна а: ба̀чвạ, ва̀шкạ, даш, ла̀же, лạжѝцạ, мах.
Старобългарският преден носов вокал в говора на с. Г. Драглище се
развива в две гласни – е, а. Под и вън от ударение има рефлекс е: дѐвет,
ɫѐштạ, пет, тѐшкạ. След й и шушкави съгласни ж, ч, ш наследникът е
гласна а: за̀йạк, йạзѝк, жа̀твạ, ша̀пạ. След съгласна ч отново се появява
вокал е (чѐду, чѐсту). Формите с рефлекс гласна а са отражение от про55
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теклия през среднобългарския период процес на смесване на носовите
вокали (БДА. OT/BDA. OT 2001: к. № 27, 28, 29, 30, 31).
Предният еров вокал ü също се е развивал двояко – ü > e, a. В резултат
на вокализацията ü се изяснява в гласна е (ден, ɫѐсну, тѐвну). Западнобългарска особеност обаче е развоят на ü1 > ü2 > а (ла̀скạф, са̀мне, та̀нку). Това
се отнася и до изпадането на предната ерова гласна в отворена сричка при
някои глаголи, когато тя е била в слаба позиция (жна̀, за̀пнạ).
Застъпник на стб. и и на нейния по-заден вариант ы е гласна и. Звукът
и не се подлага на лабиализация в съседство с шушкави и лабиални съгласни (жиф, лива̀дạ, чѝчу). Изключение прави само една форма учимѐн’’ ‘ечемик’.
Непредните вокали о и у под ударение също не се подлагат на
съществени промени. Специфична за говора на с. Г. Драглище обаче е
източнобългарската по тип редукция на неударено о, което се променя
качествено, като се редуцира в гласна у (о→ ọ→ у) във всяко положение на
думата.
а) Абсолютно началословие: субɫѐкуạ се, убра̀х, убрạша̀, убръсна̀ се,
увѐн’, уда̀внạ, удва̀нкạ, удѐкạ ‘откъде’, уџѐк, ужна̀ạ, ужѐнạạ, умạжа̀ , урѝс,
урѐме, ускуба̀, утпạн’ạса̀х се, утсѐкуạ ‘отсякоха’, утвръза̀ ;
б) Средисловие: буга̀т, бѐсуве, вуда̀тạ, вуло̀ве, вуденѝцạтạ, гуведа̀р,
душѐл, куɫềнạ, ко̀чуве, куза̀ре, куза̀, кунѐц, мо̀зук, мо̀ркуф, нѝсук, но̀жуве,
пубạра̀, субу̀вạм, свѐкур, са̀дуве, сул’’та̀, тра̀ктуре, чувềк;
в) Абсолютно краесловие: бềɫу, висо̀ку, дạɫѐку, дибо̀ку, джо̀лу, дръво̀ту,
л’удѐту, ɫė̀ сну, ɫềту, мɫềку, ма̀слу, нė̀ гу, небо̀ту, о̀деру, пъ̀ну, по̀пу, рềтку,
со̀нл’у, ска̀пу, сѐну, тė̀ вну, фно̀гу, ца̀лу, чувềку, шка̀фу.
Силната степен на качествената редукция на неударено о в Разложко
проличава от факта, че явлението е налице дори и в звателните форми:
Бла̀гу!, Вѐлу!, Вла̀ду! Гѝту!, Дѐшку!, Йа̀ну!, Кръ̀шчу!, Ма̀ру!, На̀ду!, Ра̀йну!,
Са̀шу!, То̀шку; ба̀бу!, дềду!, шо̀лу! ‘обръщение към дете’, Невềсту Штер’ану!. Когато обаче вокалът е емфатично удължен в зависимост от интонацията на говорещия, в диалекта на Горно Драглище той не се редуцира, а
показва темброва промяна, която се изразява в появата на у-образна рекуру
у
у
у
у
у
сия: бабо
̀ ̄ !, Дешо̄ !, Маро
̀ ̄ !, Пе̄̀шо . Употребата на дублет̀ ̄ !, дề до̄ !; Гошо
у
у
ните форми Дѐшу! // Дешо̄ !, Маро
̀ ̄ ! // Ма̀ру! в този разложки диалект вероятно се е появила като резултат от кръстосването на общобългарските
форми с нередуциран вокал о (Маро, Яно) и по-новите в диалекта с гласна
у (Го̀шу!, Дешу!; дềду!). Редукцията във вокативните форми е едно от поредките явления в българската диалектна фонетика и в досегашните проучвания тя е отбелязана единствено в съседния говор на Банско (Цонев/Conev 2008: 164) и в Черноморец (Бургаско) (Райнов/ Raynov 1972: 205–207).
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Консонантизъм
Промените, които засягат консонантната система на говора на Г. Драглище, имат преди всичко западнобългарски характер. Консонантната система се отличава с наличието на палатален ред съгласни фонеми, т.е. с отсъствието на източнобългарската (и книжовна) корелация палатализираност ~ непалатализираност при съгласните. Единствената фонологична
консонантна корелация се изгражда върху противопоставянето по признака звучност ~ беззвучност. Западният по тип палатален ред се реализира
с фонемите к’’, г’’, х’’, л’’, н’’, й. Типологизираща черта на консонантната
система на горнодраглищкия говор е реализирането на палаталния ред
фонеми посредством още една допълнителна палатализация. Платалните
съгласни ч’ и џ’ са получени в резултат на допълнителна палатализация на
веларите к, г и повтарят в най-ново време тези от първата старобългарска
палатализация (к, г, х > ч, ж, ш) (Стойков/Stoykov 1962: 243–245; 1971:
375–380). Процесът е засвидетелстван в развитие: т’ → к’ → ч’ (зет’ →
зек’→ зеч’); д’’ → г’’ → џ’ (д’’а̀вул → г’’а̀вул → џа̀вул); х’ → ш’ (удѝх’ →
удѝш’) и се променя под влияние на българския диалектен Изток. Консонантите ч’, џ’, ш’ на този етап са факултативни фонеми, които играят ролята на единици от палаталния ред г’’, к’’, х’’ и временно заемат тяхното
място (Цонев/Tsonev 2008: 28, 119). Освен съгласните ч’ џ’, ш’ в разложкия говор са налице и палатализираните съгласни л’, н’. От функционално гледище съгласните й, л’, н’, ч’, џ’, ш’, й са фонеми от палаталния
ред, но фонетично са по-близки до източнобългарските палатализирани
консонанти. Като същински палатали с най-силно изразена мекост съгласните ч’’, л’’, н’’ се проявяват в позиция в абсолютно краесловие. Консонантите от новия палатален ред се срещат във всяка позиция на думата:
начало, среда, край (пред предни и задни гласни).
Съгласна ч’
а) В началословие (пред непредни и предни гласни): ч’уч’̀ун, „ч’о̀рч’уту̀к пийа̀н“, ч’уфте, ч’ѝтч’и, ч’ѝсал, Ч’ѝру, ч’имурѐ, ч’ѝсạɫец;
б) В средисловие (пред непредни и предни гласни): ба̀ч’е, бо̀лч’и ‘болки’, бра̀ч’ạ ‘братя’, ва̀шч’и ‘въшки’, вạрча̀рч’и‘, висо̀ч’и ‘високи’, вустега̀рч’и ‘дълги тояги’, днѐсч’ạ, дибо̀ч’и ‘дълбоки’, дру̀шч’и, џ’а̀нч’и ‘джанки’, зкạча̀лч’и ‘закачалки’, йа̀буч’и, кạч’ѐ така ‘как така’, ко̀тч’и, кукумềфч’и, куко̀шч’и, лѝшч’ạ ‘листя’, ма̀ạлч’и, ма̀ч’ạ ‘майка’, ма̀ч’и ‘майки’,
мềшч’и ‘места’, мутувѝлч’ạ, нė̀ ч’ѐ ‘не иска’, пė̀ йч’и ‘пейки’, пипѐрч’и, пицеку̀рч’и ‘нарязани черва’, пуɫềнч’и, рạч’ѝạ, сва̀ч’ạ, сềнч’и, тềч’у ‘татко’,
чė̀ тч’и, чу̀шч’и, ша̀ч’ạ,
в) В абсолютно краесловие: Бужѝч’ ‘Коледа’, моч’, пач’, пръч’, коч’,
ско̀куч’, тро̀скуч’.
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Съгласна џ’
а) В началословие (пред непредни и предни гласни): џ’а̀вул, џ’убрѐ,
Џ’ѝнạ ‘Гина’, Џ’ерџ’ѐфден, Џ’ерџ’ѐвạ цръ̀квạ, Џ’урџ’ѐнạ;
б) В средисловие (пред непредни и предни гласни): ạрџ’ѐнин, Џ’ерџ’ѐфден, џ’ибердиса̀, џ’убрѐ, кн̀иџ’и, лиџ’ѐн, мạџ’ѝạ, мѐнџ’емѐту. наџ’ендрѝ се, пуџ’ина̀, тиџ’ѐɫ, уџ’ѝне, шта̀йџ’и.
Съглсната џ’ не се среща в абсолютно краесловие.
Съгласна х’ (ш’)
не се открива в диалекта на Драглище. Тя е позиционно ограничена в
разложкия говор. Среща се предимно в краесловие във фономорфологични
позиции (в имперфектните и аористни глаголни окончания) в говора на
Банско: бê̅ ̀ х’//бê̅ ̀ ш’, вървê̅ ̀ х’//вървê̅ ̀ ш’, пеê̅ ̀ х’//пеê̅ ̀ ш’, предê̅ ̀ х’//предê̅ ̀ ш’, смê̅ ̀ х’,
седê̅ ̀ х’//седê̅ ̀ ш’ пеê̅ ̀ х’//пеê̅ ̀ ш’, предê̅ ̀ х’//предê̅ ̀ ш’ и др. (Цонев/Tsonev 2008:
113), в срв. с облиците връвềх, куртулиса̀х, предềх, пубара̀х, смềх, тръчềх,
умучѐх се от диалекта Г. Драглище, в който тя не се открива.
Съгласна й
се среща в началословие, средисловие (пред предни и непредни гласни,
пред сонори): за̀йạк, йа̀букạ, йạзѝк, йạйцѐ, йа̀ъни го, йа̀гне, йа̀лувạ, куйа̀//
кува, кой, на̀дạй се, на̀прей ‘направи’, пийа̀вицạ, пийа̀н, по̀дạй, пуɫềйник
‘тестено ястие, полято с мазнина от свински дреболии’, Ра̀йну!, рạзбо̀й,
чийѐ//чиѐ.
Съглсна л’
а) В началословие (пред непредни гласни): л’у̀лч’и, л’у̀де, л’ут;
б) В средисловие (пред непредни гласни): ва̀л’ạк, вạл’у̀че ‘топче’, да
пл’у̀сне ‘да пукне’, л’упѝ, пл’у̀нчạ, супо̀л’ч’у , тел’о̀, шл’а̀кнạ ‘шамаросам’.
в) В абсолютно краесловие: буко̀л’ ‘кръгъл съд за вода’, бръко̀л’ ‘човек,
който бърка навсякъде’, дръто̀л’ ‘слаб човек’, кутѐл’, меса̀л’, пиштима̀л’,
прạца̀л’. сол’, тел’.
Съгласна н’ (пред непредни гласни и в краесловие):
а) В средисловие (пред непредни гласни): вин’о̀к ‘венец’, утпạн’а̀сạх се
‘приключих работата си’, шийн’о̀к ‘врат, шия’. В диалекта на Банско се
среща и пред предни гласни: ко̄̀н’е, кун’ḕту, свин’ḕту (Цонев/Tsonev
2008:117).
б) В абсолютно краесловие: брạкạда̀н’ ‘качамак’, дръмо̀н’ ‘решетъчно
сито’, кạтра̀н’, кạу̀н’, кон’, курбан’, пạрạмо̀н’ ‘прякор’, писку̀н’ ‘свирка’,
сạпу̀н’, тига̀н’, устѐн’, учимен’, фуста̀н’, чекан’ ‘цвекло’, Шạба̀н’.
в) Пред съгласна ч’: купа̀н’ч’ạ ‘дървена купа’, пера̀л’ч’а ‘дървено пособие за пране’ .
В диалекта на село Г. Драглище мекостта на съгласните ч’, н’, л’ е найсилно изразена в абсолютно краесловие: брạкạда̀н’, буко̀л’, бръко̀л’, дръмо̀н’ ‘решетъчно сито’, дръто̀л’ ‘слаб човек’, зеч’, кạтра̀н’, кạу̀н’, кон’, коч’,
курбан’, кутѐл’, меса̀л’, моч’ ‘урина’, пạрạмо̀н’, пиштима̀л’, прạца̀л’’, пач’,
писку̀н’, пръч’, рако̀л’ ‘храчка’, сол’ сạпу̀н’, тел’, тига̀н’, устѐн’ , фуста̀н’,
Шạба̀н’.
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Други звукови промени
1. Съгласна х в повечето случаи е позиционно ограничена. Тя изпада в
следните случаи:
а) В началословие: а̀пе, ѝтър, у̀бạф, а̀рчи, о̀ди, о̀ру; в краесловие: су̀у,
гɫу̀и, дрѐи, су̀у.
б) Пред сонори р, л: ɫêп, ла̀ден, ла̀бạво. рана̀, Рѝсте.
в) В средисловие между гласни: ду̀е, мạạла̀, му̀ạ, сна̀ạ.
г) Във фономорфологична позиция при глаголните окончания в 3 л.
мн.ч. в миналите времена: връвềạ, гунѝạ, сɫềзуạ, удѝạ.
Консонантът х се пази единствено в абсолютно краесловие, и то в не
голям брой думи като връх, мах, гɫух, смêх.
2. Освен изпадането на консонант х се срещат и следните други случаи
на елизия:
а) Изпадане на съгласна т във формите на глаголите за 3 л. мн.ч.,
сегашно време, придружено с появата на фономорфологична компенсационна дължина: зѐмаạ, гра̀даạ, о̀даạ, тра̀саạ, ду̀маạ;
б) Изпадане на съгласна в: взема – зѐмạ, възглавница – згла̀вницạ, хубаво – у̀бạу;
в) Изпадан на съгласна д: гɫềạм – глѐдам.
3. Съгласна в се запазва в началословие в корена на думата (ва̀дạ, вол,
влакно̀), но в някои представки и предлози тя преминава в консонант ф
(фɫềзе, фнѐтре). Този тип преход (в>ф) е по-често срещан в източните
български говори.
Беззвучният корелат на в – новата съгласна ф, не се променя в начална
и интервокална позиция (фес, фитѝл’, фуста̀н’) и характеризира най-вече
чуждици.
4. Консонант s се открива на етимологично място в думата sве̄̀зди. Той
има ограничена употреба, като в някои случаи факултативно се редува със
съгласна з: sу̀рлạ – зу̀рлạ, sво̀нци – зво̀нци, бръ̀vsи – бръ̀vзи, sа̀ден – за̀ден).
5. Праславянските консонантни съчетания *tj, *dj се застъпват от
двуфонемните рефлекси шт < *tj и жд < *dj. Процесът има общобългарски характер. Рядко консонантното съчетание жд < *dj преминава в
ново џ’ (рạџ’а̀, рạџ’ạса̀л).
6. Характерно за говора на с. Г. Драглище е изпадането на съгласна л в
групите -ъл-, -лъ-, каквото е налице в съседния благоевградски говор (вък,
в³нạ, с³зи, с³нце).
7. Групите чрь, чрѣ се развиват по следния начин:
а) чрь > цръ (црън, цр³квạ, цр³вл’ак, цр³вен).
б) чрѣ > црê/е (црềвạ, црево̀)
59

Катерина Ушева

8. Консонантните съчетания стр/здр се запазват непроменени (бѝстру,
здра̀ф).
9. Асимилационните и дисимилационните промени засягат следните консонанти (или групи съгласни) в случаите, свързани с фонетика на отделната дума:
а) мн > вн (тъмно > тѐвну);
б) мн > фн (много > фно̀гу);
в) кт > фт (нокти > но̀фти);
г) ск > цк в голям брой суфикси на прилагателни имена (ту̀рцки,
фрѐнцки).
д) Консонантните съчетания ср/зр се запазват. В много малък брой
думи се среща епентеза на съгласна т в групата ср (стрѐдạ, стреда̀). Това
явление е ограничено и характеризира говора на по-възрастното население
на Г. Драглище. То не е специфично за местния диалект и се появява под
влияние на съседните западнобългарски говори в единични случаи.
е) Вмъкването на консонант д в групата жр също е ограничено.
Епентезата на д е регистрирана формата ждрѐпче и нейни производни
ждрѐби се.
ж) Опростяване настъпва в групата хв след изпадане на консонант х (хв
> ф): фъ̀рɫе, фа̀ли, фа̀штạ.
10. За говора на по-възрастното население в с. Г. Драглище е характерно вмъкването на консонант в във формите на въпросителните местоимения – кува̀, кувѐ, кувѝ. Наред с тях паралелно се употребяват и формите
куйа̀, куйѐ, куѝ.
11. Процесът на затвърдяване на повечето меки съгласни, отличителен
за говорите с палатален ред, води до ограничаване и на йотацията.
Вследствие на това в говора функционират едновременно йотувани форми
муйа̀, муйѐ, твуйѐ и нейотувани – муѐ, твуѐ.
III. Заключение
Извършилите се фонетични промени в говора на село Горно Драглище,
Разложко, водят до следните резултати:
Консонантната система на диалекта по тип е подчертано западнобългарска с автономен палатален ред. Макросистемата се състои от следните единици:
[п]-[б]; [ф]-[в]; [т]-[д]; [с]-[з]; [ц]-[s]; [ш]-[ж]; [ч]-[џ];
[л(ɫ)]2; [м], [н], [р]; [л’], [н’], [ч’’],[ џ’’], [й]; [к], [г], [х]
Фонологичната система на съгласните в говора на Г. Драглище се отличава съществено от източнобългарската и книжовната както количествено, така и качествено. Количествените различия между източния и западния тип консонантизъм са следствие от неутрализирането на признака
мекост (палатализираност) ~ твърдост (непалатализираност) на съгласните
на запад. Тази неутрализация предопределя не само количествени, но и ка60
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чествени отлики между двете системи (източна и западна). На запад корелацията остава само една – звучност ~ беззвучност, но за сметка на това
се развива самостоятелен палатален ред съгласни фонеми. На изток консонантите се противопоставят по два признака звучност ~ беззвучност и
палатализираност~ непалатализираност (Кочев/ Kochev 2010 138–141).
Вокалната система в говора на Г. Драглище е източна по тип, четириъгълна, седемчленна (под ударение) и двукласна с неопределена гласна
ъ, която не се включва в никакъв тембров клас. Нейна отличителна особеност е удареният квантитет, който също е предимно източен по тип. Тя
включва следните фонеми:
предни непредни
ѝ
у̀
ѐ / ³ / о̀
ề
а̀
Вън от ударение вокалната система е четириъгълна, петчленна, двустепенна, двукласна:
предни непредни
и

у
/ъ/

е

ạ

От подсистемата на неударения вокализъм изпада гласната о, която се
редуцира качествено и безиключително преминава в съответния тесен вокал у. Качествената редукция на о → у е отличителна за източнобългарските говори. Гласната а вън от ударение също се променя. При нея е налице количествена редукция (полуредукция). Неудареният вокал а се реализира чрез позиционен вариант ạ (звук, среден между а и ъ). Вследствие
на тези процеси броят на фонемите в подсистемата на неударения вокализъм е сведен до 5 – [и], [е], [ъ], [у], [ạ], като [ъ] е крайно позиционно ограничена.
Така представени, вокализмът и консонантизмът в западнорупския говор на село Горно Драглище са емблематични за взаимодействието между
вокализма и консонантизма в ятовата изоглосна област. Съчетаването на
двата типа фонетични системи – вокална (предимно от източен тип) и консонантна (от западен тип), е показателно за плавния преход от източнобългарски към западнобългарски говори и за особеното място на банско-разложкия диалект като преходен в центъра на българския езиков континуум.
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БЕЛЕЖКИ / NOTES
1

Проучването е направено във връзка с работата по ННП „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от
МОН, одобрена с договор DCM № 577 от 17 август 2018.
2
Фонемата л функционира с позиционен веларен вариант (варифона ɫ ) пред
предни гласни.
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Приложение 1. Образци от говора
Фустан
Та̀ạ фạнѐлạ ду ̮ лạнѝ си ̮ йạ ̮ има̀х….. ут ̮ на̀ште ̮си. Џѐмпер едно̀ врềме
бềше, зейтѝнеф, сус̮ жạбу̀нч’ạву бềше удо̀лу… ạмạ̮ ạгạ гу о̀бɫекạ, о̀бɫекạ ̮гу,
со̀бɫекạ ̮ле̮ гу, трепѐрех ̮му. Йа̀, не с̮ ѐ смулѝ! Дрѐạ дạ̮ ѝмạш, ѝскạ фно̀гу вạрдѐне.
Сѐ, тра̀сạạ, тра̀сạạ фно̀гу и ̮ут ̮Рạзло̀к дужда̀ạ. На̀шạ Ɫѐнạ, ште̮ е ф̮ Рạзло̀к
ѝскạше. Зạ ̮ сна̀ạтạ фуста̀н’’ и ̮ престѐлч’ạ тра̀сạạше. А ̮йа̀, си ̮ йạ ̮рạстурѝх.
Вѝкạм дạ ̮съ̀м знạйа̀лạ, дạ ̮съм чува̀лạ… мạ ̮ гу̮ растурѝх. Тạ ̮пита̀ạме нềкъде
пу с̮ ело̀ту – то̀ạ вѝкạ пруда̀дух, о̀не вѝкạ пруда̀дух и ̮не ̮мужѐйме да̮ и н̮ а̀ем
фуста̀н’’
Смилена Йочева (Узунова)
с. Горно Драглище, Разложко
Шабаново блато
Има̀лу ̮ е ту̀кạ ф̮ Дра̀глищạ Л’у̀бин по̀п и ̮ е ̮ бѝл ф ̮ Ту̀рцийạ учѝл. У̀бạў…
мạ ̮ се ̮ е ̮уцạнѝл’ дạ ̮ гɫѐда нềкуе турчѐ, Шạба̀н’’ гу ̮ сạ ̮ вика̀ли, Шạбан’’. И ̮ йе ̮
има̀лу ту̀кạ беɫềк нạ ̮ рạка̀тạ. И ̮ кạт ̮сạ ̮ трạгна̀ли дạ ̮ путу̀рчува̀ạ Бълга̀рийạ и ̮
стигна̀ли вѐче ту̀кạ…. путурчѝли. Ɫе ̮ гɫѐạш, че ̮ ту̀ка кạạ ̮ Мѐстạ сѐ̮ сạ
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кра̀йните сѐлạ путу̀рчени? Еми ̮стигна̀ли и̮ путурчѝли и ̮ Белѝцạ и д
̮ ушлѝ̮
сѐтне нạтạка̀. И ̮ кат ̮ душлѝ, ч’ѐли да ̮ путу̀рчаа и ̮ на̀с и ̮ Го̀рнạ, и До̀лнạ
Дра̀глищạ, и ̮ Нидо̀бръцку. Дубрề, ạмạ ̮тоạ Л’у̀бин по̀п нềкуй му ̮ кạжа̀л, ч’е ̮
ѝдạạ ту̀рците и ̮ връвề вѐч’е нạна̀м кạạ ̮ Шạба̀нуву бла̀ту. Църниɫец йе ̮ било̀
туга̀
Щеряна Найдина
с. Горно Драглище, Разложко
Годеж
Агạ ̮се ̮женѝх, ту̀кạ се̮ нạпра̀веше нạпрѐш глạвѐш. Гуд’а̀тạ да ̮ те ̮во̀дạạ,
тạка̀ се̮ вѝ кạше. И̮ бềхме се ̮ рạзбра̀ли с̮ дềду Ва̀не дạ ̮ѝдем нạ ̮ч’ѝну. И̮ ут̮
ч’ѝнуту то̀й ме ̮ пạза̀ре, ч’е ̮ ме в̮ оди нạгорѐ кạạ ̮ нѝх. Пạ ̮йа̀ му ̮ вѝкạм,
ч’е ̮нешта̀ тạка̀. Йа̀ си ̮ ѝскạм дạ ̮ си ̮ до̀йдạạ у ̮ дума̀ и ̮ да ̮ си ̮ пѝтạạ на̀ште,
ста̀рите хо̀рạ. И ̮ си ̮ дужда̀ạ тạквѝạ сгуд’а̀тạ се ̮вѝкạше нạврềмету. И ̮ кạт ̮
се ̮ рạзбера̀, фа̀тạạ бу̀лкạтạ и ̮ йа ̮ во̀дạạ та̀м нạ ̮ плушта̀ду…..ч’е̮ ме ̮ во̀дạạ у
Па̀ндеве. И ̮ имạшѐ ед̀ин чувềк, с ̮пу̀шкạ пу̀кạше и ̮ вѝкạше тạка̀: „Еееей, има
глạвѐш тạạ ̮вѐчер! Йа̀нạ Менџ’ѝувạ е ̮утишла̀ зạ ̮Ва̀не Па̀ндеф!“.
Яна Пандева
с. Горно Драглище, Разложко

Приложение 2. Списък на основните информатори
Щеряна Тодорова Найдина, родена през 1937 г., от с. Горно Драглище,
Александра Тодорова Кехайова, родена през 1947 г. в с. Горно Драглище,
живее в с. Баня.
Яна Иванова Пандева, родена през 1940 г. в гр. Белица, живее в с. Горно
Драглище.
Смилена Иванова Йочева (Узунова), родена през 1931 г., от с. Горно Драглище.
Янка Петрова Шакина, родена през 1936 г. в с. Добърско, живее в с. Горно
Драглище.
Захари Тодоров Пукнев, роден през 1951 г., от с. Горно Драглище.
Иван Тодоров Найдин, роден през 1964 г., от с. Горно Драглище.
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