
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК / BULGARIAN LANGUAGE 67 (2020), 4, 82–88 

Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372 

82 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ РАЗВОЙ НА СТАРОБЪЛГАРСКА ЕТИМОЛОГИЧНА 

ГЛАСНА а (я)  В ДИАЛЕКТИТЕ ОТ ЮЖНАТА ЧАСТ  

НА ЯТОВАТА ИЗОГЛОСНА ЗОНА 
 

КАТЕРИНА УШЕВА 

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“  

ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ushevakatq@gmail.com 

 

Целта на статията е да представи историческия развой на старобългарската 

етимологична гласна а (я) във фонетичните системи на диалектите от южната 

част на ятовата изоглосна зона: Разложко, Санданско, Петричко, Гоцеделчевско, 

Драмско, Сярско и Солунско. Изследването доказва архаичността на прегласа на 

старобългарската гласна а (я) в Разложко и в Солунско. 
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This paper aims at presenting the historical development of the Old Bulgarian ety-

mological vowel а, я (the umlaut of the vowel а, я) in the phonetic systems of the dia-

lects spoken in the southern part of the э-isoglottic zone: Razlog Region; Sandanski Re-

gion, Petrich Region, Gotse Delchev Region, Drama Region, Serres Region and Thes-

saloniki Region. The study proves the existence of an archaic umlaut of the vowel а (я) 

in the Razlog and Thessaloniki dialects. 
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1. Увод 

Обект на изследване в статията са говорите от южната половина на 

ятовата изоглосна зона – диалектите в Разложко, Петричко, Санданско, 
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Гоцеделчевско, Севернодрамско, Сярско, Валовищко и Солунско. Те са 

част от „междинния“ говорен тип, в чийто състав влизат източни диалекти 

(западнорупските гоцеделчевски, драмско-серски и солунски); западни 

(югозападните петрички); разложките и част от санданските (също от за-

паднорупски тип) диалекти. Тези говори осъществяват плавен преход 

между двете големи български наречия – източното и западното. 
Прегласът на гласна а в палатална среда е особено характерно явле-

ние за славянския езиков свят, затова наред с други езикови особености, 
например вокалната редукция, прегласите, които са тип синхармонизации, 
се тълкуват като типологически (Леков/Lekov 1968: 115). В българския 
език явлението е архаично и датира от най-стари периоди на неговото раз-
витие. За това свидетелства старобългарската глаголическа писменост, в 

която редовно се среща преглас на йотувано я > ê след меки съгласни, а в 

по-редки случаи – и след шушкавите съгласни ж, ш и ч, които в старо-

български са били меки. Вокалът ê < я е имал гласеж, близък до този на 

ятовия, поради което двете гласни в глаголическата и кирилската графика 

са отбелязвани с един и същи знак – ⱑ, э (Мирчев/Mirchev 1978: 132–134).  

В съвременните български диалекти явлението преглас на гласна а в ê 
или в по-ново е е разпространено неравномерно: то е отличителна особе-
ност на източнобългарските диалекти (пол’àна – пол’èни, пийàн – пиèни, 
шàпка – шèпки, жàба – жèби, чàша – чèши), но в част от тях прегласът е 
проведен непоследователно и бележи редица отклонения. По-различно е 
положението в западнобългарските говори, в които а > е се среща спо-
радично, само в отделни лексикализирани облици: пол’èна, пол’èни, чèши, 
чèши (Стойков/Stoykov 1962: 61–62; Стойков/Stoykov 1963: 285–288).  

Във връзка с фонетичните условия, които въздействат върху този вид 

асимилационна вокална промяна, се разграничават два вида преглас на 

гласната а: еднозависим (осъществява се след предходната мека съгласна) 

и двойнозависим (въздействат предходният палатален консонант, следход-

ната мека съгласна или сричка с предна гласна и ударението). Първият 

тип, който е прогресивна асимилация, е разпространен в родопските гово-

ри и донякъде в разложкия и банатския говор. Вторият вид преглас е „рег-

ресивно асимилационно явление, до известна степен проява на вокален 

синхармонизъм“ и се среща в североизточните български диалекти (Стой-

ков/Stoykov 1963: 285–286).  

2. Наличие на преглас на гласна а в гласна ê или е в диалектите от южна-

та част на ятовата изоглосна зона 

В диалектите от южната половина на ятовата изоглосна зона прегласът 

на а там, където се среща (Разложко, Гоцеделчевско, Сярско, Солунско), 

има неравномерен характер и бележи редица отклонения.  

Най-последователно, след меки и шушкави съгласни, независимо от 

вида на предходната сричка (с предна или задна гласна), прегласът на а е 

проведен в солунския говор: йềкъ, съ йềскъ ‘святка се’ (след мека съглас-
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на пред сричка със задна гласна), ж’ềркъм ‘парвам с коприва’, ч’ềкъми, 

ч’ềшъ (след шушкави съгласни пред сричка със задна гласна); йềд’ин’и, съ 

йềри ‘ражда се (коза)’, йềш’т’ин ‘който яде много’, христ’ềн’иту (след 

мека съгласна пред сричка с предна гласна), ч’ềй, ч’ềши, ш’ềйкъ ‘пирон’, 

ш’ềпкичкъ, ш’ềр’ин, ж’ềл’ин, ж’ềл’ъ, ж’ềр’ъ (след мека шушкава съгласна  

 

пред сричка с мека съгласна и предна или задна гласна). Гласната а не пре-

хожда в преден вокал ề само в някои единични облици, по-често пред 

сричка със задна гласна (йа̀луф, йа̀слъ, пул’а̀нъ, йат, йа̀хнуъм, ж’а̀ба, 

ж’а̀лба, ж’а̀лус, ш’а̀ркъ, час) и по-рядко пред сричка с предна гласна или 

мека съгласна и задна гласна (йа̀вин, йа̀гн’и // йềгн’ъ) (Вачева-Хотева, 

Керемидчиева/Vacheva-Hoteva, Keremidchieva 2000: 42–43). 

На север от солунския говор този вид асимилационна промяна (а > ê 

или по-ново е) се осъществява в разложките диалекти (БДА/BDA 1975 к. 

№ 38–42, ком.: 48–51; Ушева/Usheva 2015: 13–19). Прегласът се е реали-

зирал след някои стари палатали: л’, н’, р’, които днес са затвърдели, 

след шушкавите съгласни ш, ч и по-ново џ (независимо от характера на 

предходната сричка). 

А. Под ударение пред сричка със задна гласна или твърда съгласна: 

чê ̀шạ, чê ̀кạм, кл’учê ̀ркạ, грънчê ̀р, вуденичê ̀р и др. (Банско); ɫềстувѝчкạ, 

пуɫềнạ, углạднềл, ужạднềл, приɫềгạ ти, крềкạм се ‘смея се’, вуденичềр, 

зạпечềтува̀м, кạра̀кạчềнкạ, чềкạм, углушềвạ, шɫềнок ‘глезен’, бръшɫềн, 

чềкạм, но и час, ча̀нтạ, ша̀ркạ, ша̀чạ ‘пирон’ (Горно Драглище); уфчềр // 

уфча̀р, кушềра, дръжềва (Кремен, Обидим, Филипово – БДА/BDA 1975, 

ком.: 48–51). 

Б. Под ударение пред сричка с предна гласна: чê ̀ши, грънчê ̀ри, вуде-

ничê ̀ри (Банско); кукумềфчи, кạра̀кạчềнчи, ɫềстувѝци, зạпечềтену, кạра̀кạ-

чềне, но и – ша̀рчи ‘шарки’, ша̀чи ‘пирони’, дръжа̀вạ, йа̀сли, пийа̀ни, йа̀де-

не, йа̀ъни го ‘яхни го’, уфча̀рник (Горно Драглище); а също и прийềтел’ки, 

офчềрник, кочềнйе, дръжềл’е (Кремен, Обидим, Филипово). 

В. Вън от ударение прегласът е непоследователен: Ба̀не ‘наименование 

на съседното селище Баня’, ба̀ненѐту ‘жители на село Баня’, но и уру-

ч’ạса̀, въш’ạса̀л, ужạднѐл, жạбурѝнạ и др. (Горно Драглище).  

По аналогия прегласът на гласна а е пренесен и след по-новата в бъл-

гарски език шушкава съгласна џ, предимно в думи от чужд произход (ори-

ентализми): дạмạџềна, куџề ‘много’, питлиџềн, уџềк.  

Явлението а > ê в разложкия говор не се открива след съгласна й: йā̀р-

кạ, йā̀гудạ, йā̀рạ, пийā̀н (пред сричка със задна гласна), йā̀стреп, йā̀ре, йā̀-

сен, йā̀ден (пред сричка с предна гласна) (Банско); за̀йạк, йа̀слạ, йа̀гудạ, пи-

йа̀н (пред сричка със задна гласна), йа̀сли, пийа̀ни, йа̀дене (пред сричка с 

предна гласна) (Горно Драглище). По-рядко срещана, в отделни думи, пре-

димно в южните разложки диалекти (Кремен, Обидим, Филипово), е и 

промяната на а в ê след консонант ж: дръжềва, дръжềл’е (БДА/BDA 
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1975, ком.: 48–51), в сравнение с развоя в останалите диалекти: жā̀бạ, жā̀-

лạ, жā̀лну (Банско); жар, дръжа̀вạ, дръжа̀ɫе (Горно Драглище). 

В Гоцеделчевско прегласът на а се е осъществил непоследователно 

след шушкави съгласни ж, ч, ш, основно пред срички с меки или 

твърди съгласни или предни гласни: кочѐне, оденичѐр’а, чѐшки, но и 

грънча̀ре, жа̀би, офча̀ре, ча̀йник, ча̀нтичка, ша̀рен, ша̀рки (Гърмен); жềби, 

чềшки, шềпки // шарѐни, офча̀ре (Господинци); жѐпки, офчер’, но и оф-

ча̀р’е, ча̀шки, ша̀пки (Баничан); гърничѐр, удничѐрски, чѐшки, но и жа̀пки, 

офча̀ре (Делчово); грънчѐр’, удинчѐр’, но и жа̀би, ша̀пки, ча̀й, ша̀йка (Ляс-

ки); жềби, чềй, чềши, чềйник, шềпки, наред с грънча̀р’, ша̀пки, закач’а̀лки, 

офча̀ре, ча̀шки, ша̀пки, ша̀рки (Илинден), офча̀ре // офчềре (Корница); 

държềва // дръжа̀ва, шушềрка // шуш’а̀рка ‘шишарка’, ш’ềпка // ш’а̀пка, 

ж’ềпка, ч’ềнта, чềша, но и – коша̀ра, час, ча̀сно; грънч’ềр // грънчер’, да-

маџềните, ж’ềпки, ч’ềй // чай, ч’ềнтички, удинчѐр’, но и – ча̀ши, ша̀йка 

‘пирон’ (Добротино); кушềра, чềс и т.н. (Беслен).  

В северните гоцеделчевски диалекти (Добротино, Корница, Лъжница, 

Балдево, Господинци) и в част от южните (Илинден, Теплен) а обикновено 

прехожда в ê-вокал, докато в останалите по-често срещан е прегласът на а 

в по-ново е (БДА/BDA 1975, к. № 42). Гласна е е регистрирана и в думата 

чѐкам < србълг. чакати (Мирчев/Mirchev 1936: 29). Прегласът в нея е стар 

и има по-широк обхват. Характерен е за западнославянските (полски, чеш-

ки, словашки) и за южните славянски езици (сръбски и хърватски).  

Гласна а не се подлага на промени под ударение след съгласна й или 

мека съгласна л’ (независимо от фонетичното обкръжение): пийа̀н, пол’а-

на, йа̀тка, йа̀года, йак, тойа̀га, пийа̀ни, йа̀тки, йа̀годи, пол’а̀ни, тойа̀ги, с 

изключение на някои единични случаи като пиѐвички, тоѐги (Корница), 

йеа̀сли, пиеа̀ница (Балдево). Единствено в неакцентувана позиция се среща 

преглас на ’а > е (след й) в облици от типа: есла̀та, еребѝца, ед’ѐ, по̀йес.  

На юг прегласът а > е е разпространен в северните драмско-серски 

диалекти, основно в областта Мървашко (Кърчово, Каракьой, Ново се-

ло, Търлис, Горно Броди, Фращене, Зърнево, Дервешен, Карликьой и др.), 

както и в Южносярско (Караджово, Горна Камила, Комарян и др.) (Ива-

нов/Ivanov1977: 88–89; БДА, Иванов/BDA/Ivanov 1972 к. № 23–24, ком. 21–22). 

В тях той също е непоследователно проведен и бележи редица отклонения: 

А. След меки и шушкави съгласни (пред сричка със задна гласна или 

твърда краесловна съгласна): ѐсlъ, еш//йеш ‘яж’, ж’е ̀лну, ж’е ̀лнъ, ч’ѐкъl, 

ж’ѐлбъ ‘мъка’, но и ч’а̀съ, ч’ạта̀лạ, йа̀бъл’ки, йа̀гудạ, йа̀тạктạ, йа̀hạ, пи-

йа̀hъ, ж’а̀бạ, ж’ар, ч’ам ‘борова гора’, Стуйа̀н и пр. (Фращене, Горно 

Броди, Метох, Мертатево); шйѐран, полѐна, полйѐна, жѐпка, шйѐран, но 

жа̀ба (Зърнево). 

Б. След меки и шушкави съгласни (пред сричка с предна гласна или 

мека съгласна): куш’ềр’е , ч’ѐпл’е ‘щъркел’, но и – ж’а̀л’ъм, пạтlъж’а̀н’ẹ, 

куч’а̀н’е , уфч’а̀р’ẹту, йа̀р’етѝнки ‘яренца’ (Фращене, Горно Броди, Метох, 
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Мертатево) ере // йѐре, полйѐни, пийѐн, жѐпки ‘жабки’, жѐл’ва, ч’ерш’ѐф и 

пр. (Зърнево); чѐши, чѐшки, жѐпки, ѐре, ѐребица, полѐни, ж’ѐл’ва ‘косте-

нурка’ (Иванов/Ivanov 1977: 88–89).  

В. Вън от ударение са регистрирани облици с гласните е и е̥ < а: едѐ, 

то̀ета ‘твоята’, е дъ̀т, е д’ѐте, е хц’ѐ.  
В чечките диалекти промяната а > е е налице под ударение и вън от 

ударение без оглед на фонетичното обкръжение: йѐсли, ѐште, ѐре // йѐре, ѐг- 
не // йѐгне, лилѐк, прийѐтеле, ѐдене, шѐйка, кушѐра, ѐхни ‘яхни’ (под уда-
рение) му̀е, Ерѝф ‘Ариф’, еслота̀, ец’ѐ, мрѐж’е (вън от ударение) (Сребра-
нов/Srebranov 2007: 86, 92, 161–162); държѐви, жѐби, кучѐне, грънчѐр, 
уфчѐр’, жер, кошѐве, чѐнта, но и – жа̀ба, ша̀пка (Дебрен) (БДА/BDA 1975, 
ком.: 50–51); ѐре, наѐдоф са, ѐдене, кошѐра, байѐ (Иванов/Ivanov 1977: 89).  

На юг в Драмско явлението постепенно затихва. Плавният преход се 
осъществява от някои севернодрамски диалекти около изоглосния пояс, в 
които прегласът на гласна а се среща спорадично в отделни думи с вари-
антен изговор: ж’а̀лну // ж’ềлну, ш’а̀р’ену // ш’ềриш, йа̀лувъ // йềлувъ (под 
ударение), йạдива̀ // йе дива̀, ч’е кръ̀к // ч’ạкръ̀к (вън от ударение) (Волак). В 
преобладаващите случаи в акцентувана позиция има гласна а: венч’а̀вạт, 
ж’а̀бạ, ж’а̀пка, йа̀ку, йа̀ч’ки, йа̀йц’е , йа̀бъл’ки, куч’а̀н, куш’а̀р’е , ниш’а̀н’ и 
т.н. (Аntonova-Василева/Antonova-Vasileva 1996: 212–213). 

3. Отсъствие на преглас на гласна а в диалектите от южната част на ято-
вата изоглосна зона 

В диалектите на отделни разложки селища (Белица, Якоруда) прегла-
сът на а е ограничено явление и се среща спорадично в думи като чѐша, 
чѐши, грънчѐр’, телчѐр’, офчѐр (БДА/BDA 1975, к. № 41–42, ком.: 51). 
Гласна а не се подлага на промени и в някои гоцеделчевски селища в 
Южен Пирин (Лъки, Гайтаниново, Парил, Тешово, Нова Ловча): пол’а̀на, 
пол’а̀ни, жа̀ба, жа̀би и пр., с изключение на единични случаи като чѐшки, 
чѐша, гърничѐр ‘граничар’ (БДА/BDA 1975, к. 38–40).  

На запад лексикализацията на прегласен вокал е < а в отделни думи 
се открива в Петричко: лѐштовичка, полѐна, заѐфка, въшлѐсам, покрай 
по-характерните йа̀ма, йа̀лова, йа̀рка, й̀атка, измек’а̀р, пепел’а̀нка, пийа̀н, 
тойа̀га (Яково, Иваново, Сестрино, Тонско дабе, Чуричене, Гега, Долене, 
Габрене, Кърналово и др.). В диалектите в Санданско също преобладават 
облиците с непрегласена гласна а: йа̀ко, ша̀пки, тойа̀га, г’а̀вол, йа̀ден’е, 
йа̀йцата, йа̀ли, офча̀ре, пол’а̀нка, пл’а̀скат, прийа̀теле, ша̀йка, ча̀пла, жа-
л’а̀м, жа̀л’бина ‘жалост’, жл’а̀бина ‘венец на зъбите’, шл’а̀нок ‘глезен’, 
пол’а̀ните, но и лѐштувѝчка, ж’ѐл’ка ‘костенурка’, ѐсла // исла̀ ‘ясла’, 
едѐм (Вакарелска-Чобанска/Vakarelska-Chobanska 2006: 58, 77, 73, 96, 198, 
200, 202, 205, 217, 218, 222, 225); ѝдът, чѐкъ (Цанов/Tsanov 1996: 319, 324).  

Този изговор на юг продължава към Валовищко (Рупел, Драготин, 
Цървища, Тодорци, Липуш, Ветрина, Мантар, Обая, Кумлия, Хазнатар, 
Спатьово и др.) и Северозападносярско (Кула, Мелникич, Просеник, Ви-
шен, Баница, Кавакли, Дутлия и др.) (Иванов, БДА/Ivanov, BDA 1972, к. № 
23–24, ком.: 21–22). 
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4. Заключение 
В заключение, може да се обобщи, че макар да не е проведен после-

дователно в тях, по-голямата част от диалектите в южната половина на 
ятовата изоглосна зона (Разложко, Гоцеделчевско, Сярско, Валовищко, 
Солунско) познават прегласа на гласна а. Той се е осъществил основно 
след шушкави съгласни ж, ч, ш и по-ново џ (под и вън от ударение) и след 
някои меки консонанти. Регистрираната лексикализация в отделни облици 
като полѐна, чѐша, чѐши, лѐштовичка, полѐни и др. в диалекти, в които не 
се среща преглас на а > е (в Санданско, Петричко и в някои разложки и 
гоцеделчевски диалекти), свидетелства за поетапното и плавно затихване 
на явлението на запад и за преходното място на диалектите от изоглосния пояс.  

В исторически аспект общият застъпник (гласната ê) на мястото на стб. 

а (я) и э в солунските, в разложките и в някои гоцеделчевски диалекти 

показва близостта или съвпадението в гласежа на двата старобългарски 
вокала и свидетелства за архаичността на вокалните прегласи в южната 
половина на разглежданата преходна езикова територия. 
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