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„Бяхме слушали, че Московията се 

намира към пусто пладне, но где е тая земя – 
никой не знаеше. Ние пътувахме като стадо 
овци, никой не знаеше ни пътя за Русия, ни 
колко време ще пътуваме, ни какво ще ни 
срещне там! ” 1 

 
 
 
 
 
 

 
Руската империя през 1815-1917 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 М. Греков. Как ние освобождавахме България, т. 1, С., 1990, стр. 180 (вж. Войводата Генчо Къргов. 
Исторически разказ, с. 133-200). 
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ПРЕДГОВОР 
 

 Крайно наложително беше, според нас, да се напише подобна книга, в която въз 
основа на по-нови и най-нови проучвания да бъде поправена класификацията на 
българските говори в бившия СССР, както и към всеки тип или група говори да бъде 
посочена натрупаната във времето библиография. В това отношение имах добър 
пример – Българска диалектология на проф. Ст. Стойков (1968, 1993 и др.). 

Що се отнася до мотото на книгата, по-точно до фразеологичната част в него: на 
Пусто пладне:  

„Бяхме слушали, че Московията се намира към пусто пладне2, но где е тая земя 
– никой не знаеше. Ние пътувахме като стадо овци, никой не знаеше ни пътя за Русия, 
ни колко време ще пътуваме, ни какво ще ни срещне там!” 

Този фразеологизъм е отразен в един от фразеологичните речници на българския 
език по следния начин:  

Отивам / отида на пусто пладне. Диал. Загивам напразно, незаслужено.3  
Той е коментиран съответно и от В. Вътов в една от статиите му със значението 

„умирам.” 4 
 Обаче, както се вижда от текста, в спомените на войводата, значението на 
съчетанието към пусто пладне не съвпада със значението на фразеологизма в 
съответния речник. То е със значение на посока, макар косвено и да кореспондира с 
понятието преселване, заминаване, отиване… 

До ден днешен в говорите на българите в Бесарабия, особено през лятото, се 
използва съчетанието п уста пл анн  със значение ʼнай-горещият момент през деняʼ  
(  дẹ п уста пл аннʼа. Примерът е от говора на с. Кортен, Тараклийско). 

Иначе значенията на прил. пуст в речниците са илюстрирани с достатъчно 
примери. Но към тях, струва ни се, би могъл да се добави и следният пример, който в 
случая е и интересен, и уместен: 

 
И той си мъртвите погреба, 
И си имота продаде, 
Във къра чешма направи, 

                                                           
2 Пак там… М. Греков. Как ние освобождавахме България, т. 1. 
3 Ничева, К. и др., Фразеологичен речник на българския език, т. 2, С. 1975, с. 66. 
4 Вътов, Върбан. За един фразеологизиран образ в българския език // Отговорността пред езика. Summa 
cum pietate Studia Litterarum. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 
2001, с. 214-224:  

„Значението ‘умирам’ по силата на християнските вярвания най-често образно се представя 
като отиване или преселване в друг свят или във вечността, във вечния дом, като заспиване във вечен 
сън, като отиване при Бог, при Господ или при божия служител, който се грижи за мъртвите, Свети 
Петър, при дяволите, като носене на “много здраве” на мъртвите: отивам / отида на онзи (оня) свят; 
заминавам / замина за онзи (оня) свят; ида си от този (тоя) свят; на оня (онзи) свят съм; напускам 
(напущам) / напусна този (тоя) свят; преселвам се / преселя се на онзи (оня) свят; отивам / отида във 
вечността; преселвам се / преселя се във вечността; отминавам / отмина във вечността; отивам във 
вечния си дом; отивам / отида на пусто пладне; заспал от дългия; да заспиш от дългия; отивам / 
отида при Свети Петър; прибра го бог <при себе си>, прибра <си> го господ; бог дал, бог взел; отивам 
/ отида при аллах; да носиш много здраве на мъртвите (на тата); отивам [ще ида] по дяволите.”  
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И я за спомен остави на Кортен село голямо, 
Та се Караджа задигна в тази ми пуста Руси … 
 
(от нар. песен, записана в с. Кортен, Новозагорско – от баба Тонка Петрова 

Начкова).  
Примерът красноречиво илюстрира отношението на българите към преселването 

в Русия въпреки обстоятелствата, които са ги карали това да правят … 
 
Основните промени във 2-то издание на книгата са: 
а/ съществено е допълнена библиографията почти към всички части на книгата; 
б/ обособена е лингвистичната библиография в рамките на общата към всяка 

една от частите на изданието, a също така са обособени публикациите и изданията, 
свързани с фолклора на българите в разглежданите региони; 

в/ приложените диалектни текстове придружават и илюстрират съответните 
диалектни типове;  

г/ допълнени са с важни примери и обогатен е анализът на някои от 
разглежданите диалектни типове.  
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I. КРАТКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛИЩА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА МОЛДОВСКОТО КНЯЖЕСТВО 

И РУСКАТА ИМПЕРИЯ 
 

 Архивните материали и изследвания показват, че заселването на българи в 
териториите на днешните държави – Украйна и Република Молдова е било факт още в 
средата на ХVII век. 

През това време значително количество българи се заселва в Измаил, Килия, 
Рени. До края на ХVIII и началото на XIX в. българите в много от случаите пристигат в 
пределите на Молдавското княжество на групи. Тук, съгласно запазените грамоти на 
молдовските князе, те биват приети и определени да живеят в гр. Кишинев, в окръг 
Орхей (с. Петрикани), Гречени (с. Паикул), Кодрул (имение Баба Яна) и др. Обаче 
преди руско-турската война от 1806-1812 г. в Бесарабия (историческа област, в момента  
в пределите на Р. Молдова и Украйна), която тогава още не е принадлежала на Русия и 
е влизала в пределите на Молдовското княжество, не е възникнало нито едно отделно 
българско селище. За такова донякъде може да се счита само днешният гр. Комрат, 
основан през втората половина на XVIII-ти век, в който основно население са били и 
сега са тюрко / турскоезичните гагаузи. Българите тук, както и българите преселници 
през този период, отседнали в други градове, села и имения, са били постепенно 
асимилирани от обкръжаващото ги другоезично население.  

Първи отделни български селища в пределите на Руската империя са: с. 
Ольшанка, от 1774 г. – сега в Кировоградска област, Украйна, с. Малък Боялък – сега 
Свердлово, от 1801 г., с. Голям Боялък / Кошково, от 1802 г. – доскоро с. Благоево, а 
сега Велики Буялък, с. Кубанка, от 1804 г., с. Катаржино, от 1806 г. – в района на гр. 
Одеса, с. Терновка, от 1802 г. – сега в пределите на гр. Николаев.  

В Крим първи български колонии стават – с. Кишлав, от 1803 г., с. Стари Крим, 
от 1804 г. и Балта Чокрак, от 1806 г., а в така нареченото днес Приднестровие – с. 
Паркан, от 1804 г. 

В украинската част на Бесарабия едни от първите български селища, съгласно 
съхранилите се архивни документи (ведомост от 25 май 1816 г.), са селата: Кайраклий – 
сега Лощиновка, Кот-Китай / Баба та – сега Островное, Троян, Ẹн икьọф / Еникьой - 
сега Новоселовка, Шикирлик / Шикирли-Китай – сега Суворово, които вероятно са били 
основани веднага след приключването на руско-турската война от 1806-1812 г. През 
1812 г. е било основано едно от най-големите българо-гагаузки села в този регион –  
с. Кубей. През 1821 г. е било поставено началото на гр. Болград. През 1821 г. българи от 
Измаил основават с. Бановка, през 1822 г. българи от Кишинев основават с. Задунаевка, 
а българи от Акерман (сега гр. Белгород-Днестровский) на мястото на татарския аул 
Ески Кубей основават с. Нова Ивановка. Във времето в края се появяват и други 
български селища.  

В молдовската част на Бесарабия, по-точно, в пределите на днешна Р. Молдова, 
първичните български селища са много малко. Най-старото българско селище е гр. 
Тараклия – в миналото е с. Шоп-Тараклий, за година на основаването на което се счита 
1813-та, а също така селата – Валя Пержей (българската част на което възниква много 
по-късно, отколкото молдовската), Кирсово (гагаузката част на което с това име 
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възниква много по-рано, отколкото българската – Башкьой), Кортен и Твардица, 
появили се в резултат на най-масовото преселване на българите след поредната  руско-
турска война от 1828-1829 г.   

Населението от по-голямата част на тези първични български селища 
впоследствие в резултат на вътрешна миграция създава в съответните райони и региони  
ред вторични, а в някои случаи и третични български селища. По такъв начин на тази 
обширна територия се появяват диалектите на бесарабски, кримски, одески, 
херсонски, олшански / кировоградски, приазовски / таврийски, приднестровски / 
паркански, николаевски / терновски и др. българи, които в края на ХIХ – в началото 
на ХХ в. започват да стават обект на изследване на редица учени от Русия, Украйна, 
Молдова, България и др.  

Селища на българи възникват вследствие на вторична миграция не само на 
територията на сегашните Украйна и Р. Молдова, но и в пределите на Руската 
федерация, в републиките на Средна Азия, в Кавказ и др. 

Един от първите учени, проявил изследователски интерес и към бесарабските 
българи, е словацкият и чешкият славист Павел Шафарик. Втората глава на книгата 
му                      (1842) е озаглавена – „Българска реч”. В българските езикови 
граници е включена и Бесарабия. В книгата на Павел Шафарик са отбелязани 
названията на много от българските села в Бесарабия.  

За необходимостта от изследване на езика на бесарабските българи е писал и 
словенският лингвист и историк Бартоломей / Йерней Копитар. 

Значителна роля във българското възраждане изиграва творчеството на Юрий 
Венелин, който известно време живее в Кишинев, където проучва езика и историята на 
българските преселници. През 1829 г. Ю. Венелин издава един от най-задълбочените си 
и значими трудове, слагащ началото на съвременната българска фолклористика и 
етнография, а именно – „Древните и съвременни българи в тяхното политическо, 
народностно, историческо и религиозно отношение спрямо русите“. Тази книга 
намира широк отзвук както в Русия, така и в тогавашните български земи. Чрез своя 
труд Юрий Венелин оказва голямо влияние върху зараждащата се българска 
интелигенция.  

„Грамматика нынешного болгарского наречия“ от Юрий Венелин пък е най-
ценната, неиздадена приживе на автора книга. Над нея той работи с посвещение повече 
от шест години и я подготвя за печат през 1834 г. – година преди да излезе първата 
новобългарска граматика от български автор („Болгарска граматика“ от Неофит 
Рилски, 1835). Издаването й на български език става близо 170 г. след написването й и 
5 години след първото й издание (1997) – Грамматика нынешнего болгарского наречия. 
Публикация подготовлена Г. К. Венедиктовым. М. 1997. ХХІІ, 253 с., което е в 
оригинал на руски език и е осъществено от Института за славяноведение и 
балканистика към Руската академия на науките. 

Библиография на материали и изследвания, свързани с историята, езика и 
културата на българите в Русия, СССР, Украйна, Молдова и т.н. се съдържа в 
указателите:  

– И. Грек. Болгары Молдовы и Украины: вторая половина XVIII – 1995 г. 
(Библиографический указатель литературы), Кишинев, „ .Ş.B.” , 664 с.,  
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– В. Кондов. Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. 
Библиография 1829–2014, Тараклия, 2016, 246 с.  

Нашият труд е написан предимно на базата на втория библиографски указател, 
включващ преди всичко публикации, свързани с изследването и изучаването на 
българския език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. 

   
Павел Шафарик (1795-1861)                                                                Йерней Копитар (1780-1844) 
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6 В Държ.. архив на Запорожка област отсъстват Именные списки  на 20 български села – 
Цареводаровка, Гирсовка, Надеждино, Инзовка, Зеленовка, Царицино, Гюневка, Радоловка, 
Варваровка, Еленовка, Михайловка, Волканешти, Александровка, Дмитровка, Терновка, Болград.  
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Ташбунар, Бессарабия // Гос. архив Запорожской области. 
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Именные списки 1872 г. жителей села Строгановка Берд. уезда Запорожской области – переселенцев из  
с. Дермендере, Бессарабия // Гос. архив Запорожской области. 

Именные списки 1872 г. жителей села Болгарка / Коларовка /старое - Романовка/ Берд. уезда  
Запорожской области – переселенцев из с. Еникьой, Бессарабия // Гос. архив Запорожской 
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Именные списки 1872 г. жителей села Софиевка Берд. уезда Запорожской области – переселенцев из с.  
Шикирли-Китай, Бессарабия // Гос. архив Запорожской области. 

Именные списки 1872 г. жителей села Федоровка Берд. уезда Запорожской области – переселенцев из  
с. Ново-Покровка, Бессарабия // Гос. архив Запорожской области. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Български села в Таврия, основани от преселници от Бесарабия през 1872 г. (според Атлас 

болгарских говоров в СССР) 
 

1. Андровка – Старо-Трояны / Троян  
2. Анновка – Карагач / Нагорное  
3. Бановка – Бановка 
4. Богдановка – Чешме-Варуита / Чушмелий / Криничное   
5. Болгарка – Коларовка / Романовка – Еникьой / Ẹн икьọф / Новосьоловка 
6. Ботево – Дермендере / Каланчак 
7. Вячеславовка – Еникьой / Ẹн икьọф / Новосьоловка  
8. Гирсовка – Трапоклу / Траповка 
9. Гюневка - Кайраклия / Лощиновка 
10. Зеленовка – Импуцита / Владичени 
11. Инзовка – Таш-Бунар / Каменка 
12. Коларовка / Романовка - Еникьой / Ẹн икьọф / Новосьоловка 
13. Лозоватка / Диановка – Вайсал / Василевка – тракийски тип 
14. Луначарское Куца /Вторая Николаевка – Ердек-Бурну / Бабели / Утконосовка / Озерное, Болград 

и др. 
15. Манойловка – Импуцита / Владичени  
16. Мариновка / Мариина – Бановка  
17. Надеждино – Новый Карагач 
18. Николаевка / Первониколаевка – Карагач / Нагорное  
19. Палаузовка – Фынтына-Дзинилор / Кирнички / Карн ичка 
20. Перво-Николаевка - Карагач / Нагорное 
21. Петровка – Карагач / Нагорное  

                                                           
7 Според  Атлас болгарских говоров в СССР е основано от преселници от Василевка / Вайсал, Бесарабия, 
вж. с. 23-24. 
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22. Преслав – Таш-Бунар / Каменка  
23. Радоловка – Кайраклия / Лощиновка 
24. Райновка – Вайсал / Василевка – балкански тип,  
25. Софиевка – Шикирли-Китай / Суворово  
26. Степановка –  Болград и Чешме – Варуита / Криничное  
27. Строгановка – Дермендере / Каланчак  
28. Федоровка - Новопокровка 
29. Троян – Старо-Трояны / Троян  
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II. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ 
В РУСИЯ, СССР, УКРАЙНА И МОЛДОВА 

 
Първите работи, свързани с изследването на българските диалекти на 

територията на Русия се появяват в края на ХIХ и началото на ХХ в. Техни автори са 
А.Ф. Музиченко (1899, 1905, 1907) и Н.С. Державин (1902, 1905, 1906, 1915). 
Изследвайки някои от говорите на българите в почти всички губернии на Русия, където 
те живеят компактно (с изключение на говора на олшанските / кировоградските 
българи), акад. Н. Державин стига до извода, че българските говори на територията на 
страната представляват „бессистемный конгломерат”.  

Вече във времето на СССР, през втората половина на 30-те години на ХХ в., за 
езика на българите в Украйна първите си работи публикуват  Д. Дринов (1936) и С. 
Бернщейн (1939).  

Обаче мащабното изследване на езика на българите в СССР бива осъществено 
след Втората световна война. Основни задачи на българистите в страната (под 
ръководството на проф. С.Б. Бернщейн) стават: а/ създаване на първия  български 
лингвистичен атлас и б/ съставяне на Речник на българските говори в СССР.  

С първата задача съветските българисти се справят добре и атласът им бива 
издаден през 1958 г. в Москва. Но с втората задача те, за съжаление, не успяват да се 
справят. Съставени само няколко речника на българските говори в страната, различни 
по обем и по тип. В хода на проучването е съставена класификация на българските 
говори в СССР. Редица от тези говори биват изследвани и описвани също така и 
монографично, т.е. в по-голяма или по-малка степен цялостно. По понятна причина не 
са били изследвани диалектите на българите в Крим – тъй като по това време те вече не 
са съществували там. На 15 юни 1944 г. наред с арменци, гърци и татари, българите в 
Крим са били също така депортирани, изселени от родните си места.  

Мащабните изследвания на българските говори в СССР под ръководството на 
проф. С.Б. Бернщейн приключват през 1960 г. (Попова 2001: 222), но работата на 
българистите езиковеди, макар и с много по-малка сила, продължава. Тя обаче се 
разраства чувствително след разпадането на СССР (Вж. Библиографията и снимките на 
изданията и техните автори). 

  
Акад. Николай Державин               Проф. Самуил Бернщейн 
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         Копие на книгата   С.Б. Бернштейн, Е.В. Чешко, Е.И. Зеленина, 109 карти – съст. 
      на акад. Н. Державин       
 
    

 
Мнозина от сътрудниците от този сектор са участвали в изследването 

 на българските говори на територията на СССР. 
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По-голямата част от първия випуск на българистите в МГУ са участвали в експедициите 

за изследване на българските говори в СССР под ръководството на проф. С.Б. Бернщейн. 
 

 

 
                       Карта: членението на българския език (от книгата на проф. Кирил Цанков). 
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III. КЛАСИФИКАЦИЯ 
НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОВОРИ В СССР 

 
Както беше отбелязано по-горе, в резултат на мащабно изследване на говорите 

на българите в СССР в следвоенния период под ръководството на проф. С.Б. Бернщейн 
по специална програма за картографиране и съставяне на лингвистичен атлас е 
осъществено тяхното групиране, изработена е класификацията им.  

По данни на тези изследвания на територията на Съветския Съюз са представени 
почти всички основни типове говори на Източна България. Според Атлас болгарских 
говоров в СССР (1958) говорите на българските преселници от североизточните райони 
на България са представени от три типа: чушмелийски, чийшийски и олшански.     
 

Чушмелийски тип (1)8  
мизийски / шуменски / съртски, о-диалект /снẹг о, кр ъсникọ/  

 
В класификацията на българските говори в СССР този тип български диалекти е 

сложен на първо място. Наречен е така по едно от старите имена на с. Криничное / 
Чушмелий, Чешма-Варуита в украинската част на Бесарабия, говорът на което е най-
яркият представител на тази група говори.9 Този говор, макар и повлиян от сливенския 
диалект (носител на който е гагаузкото население в селото), се използва и от част от 
жителите (от българите) на с. Кубей / Червоноармейское в същата част на Бесарабия 
(Атлас болгарских говоров в СССР, 1958: 32).  

Според Атлас болгарских говоров в СССР (1958) носителите на шуменския 
говор в Кубей и Чушмелий, Озьорное (Бабели) и Долинское (Анадол) са преселници от 
селата Могила, Новопазарско, Равна и Кривна, Провадийско, Новосело и Каспичан. А 
местният кубейски автор Мирон Дерменжи (1989) въз основа на други източници 
отбелязва, че носителите на шуменския говор в селото са преселници от селата Лозево, 
Шуменско, и Косево, Провадийско (вж. Барболова 1999: 5 и Дерменжи 1989: 4). 

Типичен представител на чушмелийския тип в Приазовието е говорът на с. 
Богдановка / Долни Чушмелий, а също така и на с. Степановка Втора  / Горни 
Чушмелий  (основани съответно от изселници от с. Криничное / Чушмелий / Чешма 
Варуита). Говорът има характерните особености на шуменския диалект в България. 
Някога говорът е звучал и в селата Долинское / Анадол и Озьорное / Бабели / Ердек-
Бурну в украинската част на Бесарабия, българското население на които, както и на 
някои други селища (Джурджулещи, Сатунов, Нов. Карагач, Новопокровка, Трапоклу), 
почти изцяло се е изселило в Приазовието (Атлас болгарских говоров 1958: 15-16).  

                                                           
8 Запазени са последователността и номерацията, използвани в Атлас болгарских говоров в СССР. 
9 „Това село ми даде най-пълен етнографски материал, толкова пълен, че в другите села в Бесарабска 
губерния намирах само останки от бита, който успях да открия в това именно село” /Державин 1914: 49/. 
Причина за такава етнографска устойчиваст в случая Н. Державин е склонен да види изключително в 
езика: „Чушмелийският говор, шуменски по произхода си, толкова рязко се отличава по своите 
фонетични, морфологични и лексикални особености от всички обкръжаващи го български говори, че 
чушмелийци постоянно са обект на присмех от своите съседи” /Державин 1914: 49/. 
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Според Ст. Стойков (1968: 71-72), шуменският говор в пределите на България 
най-добре се пази областта Съртовете, диал. сърт ʼхребет, било на хълмʼ (от тур. sɩrt 
ʼгръб, хребет; било; ръбʼ - БЕР, т. 7, С., 2010, с. 679). Той е типичен мизийски говор, 
най-старите особености на който са: 

1. Фонетични: 
а/ полупрегласен ятов изговор – под ударение пред твърда сричка ʼа: бʼал, 

гọлʼа м, лʼап, лʼа тọ, пред мека сричка широко ê: бêли, гọлêми, бêшẹ, сêмẹ, а без 
ударение - ʼạ: врʼạмẹн а, дʼạц а, срʼạд ъ.  

б/ по-особена, веларна / меконебна, ерова гласна ъ: бъ чвạ, тъй, з ъби, кọз ъ ̓козаʼ, 
ọд ъ ̓водаʼ.  

в/ липса на съгласна х, заменена във всички положения с в и ф: фọл ера 
ʼхолераʼ, фọрт увạ ʼхортуваʼ, мув ъ ʼмухаʼ, смʼаф ʼсмяхʼ; бʼа вʼạ ʼбяхаʼ, крạдʼа вạ 
ʼкрадяхаʼ. 

г/ гласна и вместо ъ под ударение след мека съгласна: а с сẹд и ʼседяʼ, спи 
ʼспяʼ, върв ит ʼвървятʼ, лẹж ит ʼлежатʼ, мълч ит ʼмълчатʼ, суш ит ʼсушатʼ, душ и ʼдушаʼ.  

- д/ преглас на ударена гласна а след мека съгласна и пред мека сричка в е: 
ш епки, пẹч ели, ọфч ер. 

е/ случаи с гласна ọ / у в суфиксна сричка: дọб т ук, п етук, чẹтв ъртук, 
покрай сл адък, т ежък. 
 ж/ лабиализация на и в ʼу: пр ав̓уф, о дʼуф. 

з/ изпадане на срички, гласни и съгласни в често употребявани думи: р аптạ 
ʼработаʼ, к ошки ʼкокошкиʼ. 

 
2. Морфологични: 

а/ членна морфема за м. род -о под ударение и -ọ/-у без ударение: крạк о, 
ст олу, челʼаку. 
 б/ пад. форма и вместо го за 3 лице, ед. число, м. и ср. род от личното 
местоимение: д е дạ и т уръ т уй н ешту. 
 в/ употреба на лично местоимение вместо показателно: д ал нạ тʼа ф о ра ʼдал на 
тези хораʼ, у н его д ен ʼв този денʼ. 
 г/ употреба на частица за бъд. време: ше/шạ. 
  

3. Лексикални: ж ерка ʼводеницаʼ,  ш тъ ʼискамʼ, н ине ʼсегаʼ, кл икамʼвикам, 
каняʼ, кутр и, кутр а, кутр о ʼкой, коя, коеʼ, л ъганца ʼвъзглавница; калъф за 
възглавницаʼ, у бил ʼкладенецʼ и т.н., вж. 
 Към особеностите на говора на чушмелийци в Бесарабия и Таврия трябва да се  
добавят и удареното окончание -  след мека съгласна вместо -ʼа  за същ. имена от ж.род 
/зẹм  - зẹм итạ вм. зẹмʼа - зẹмʼа тạ/ и чуждоезиковите елементи, придобити от тях на тази 
територия – от руски, украински, румънски език: пạк а ʼдокато, засегаʼ, сạ кạта ʼсе 
возятʼ, круг ʼкръгʼ, йа шчики ʼщайгиʼ и т.н., както и употреба на нови неопределителни 
местоименни и наречни форми под чуждоезиково влияние - д етọ си ʼнякъдеʼ и др.: 
Пу стата м айчица, д али нʼе ги ч ака дʼ то си тʼа х! 
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Говорът на чушмелийци преди повече от 100 г. първоначално е проучван от 
акад. Н.С. Державин (1915, с. 3-30). През 1957 г.  

В.К. Журавльов защитава кандидатска дисертация, посветена на чушмелийския 
говор. Впоследствие той става един от известните съветски езиковеди.10  

А в наше време негово проучване извършва проф. Валентина Колесник в редица 
публикации и в книга (вж. Библиография).  

Говорът на с. Кубей е изследван от доц. д-р Зоя Барболова в редица публикации, 
а също така и в отделно издание (вж. Библиографията, текстовете и снимките).  

Както се вижда, говорът на чушмелийци се радва на изследователско внимание в 
продължение на цял век, и то от известни езиковеди слависти.  

 

  
     Акад. Н.С. Державин /1877-1953/ 

                  
Заедно с Е.В. Чешко и Е.И. Зеленина проф. С.Б. Бернштейн /1911-1997/      Проф. Владимир Журавльов 
е  съставител и редактор на този атлас (със 109 карти).                               /1922-2010/ 
                                                           

10 Проф. В.К. Журавльов е участник във Втората световна война като съветски войник. По време 
на войната изучава езици и диалекти на териториите, през които минава неговата военна част (Молдова, 
Румъния, България, Югославия, Унгария и Австрия). След демобилизирането си от територията на 
България през март 1947 г. завършва славянското отделение в Московския държавен университет (1947-
1952), като защитава дипломна работа, посветена на ташбунарския говор в Бесарабия (сега с. Каменка / 
Ташбунар, Измаилски район, Одеска област, Р. Украйнa), за която освен това е удостоен и с 
Ломоносовска премия / награда. По препоръка на катедрата по славянско езикознание към университета 
е зачислен на аспирантура, която завършва, като през 1957 г. защитава кандидатска дисертация, 
посветена на друг български говор в Бесарабия - „Говор села Криничное”, материалът за която е събиран 
от юли до декември 1954 г. Професор е по общо и славянско езикознание от 1968 г. 
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 Доц. д-р Зоя Барболова 
 
 

  
               Проф. д-р Валентина Колесник 
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Югозападна част на Одеска област.  
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с. Криничное / Чушмелий – югоизточно и с. Кубей / Червоноармiйське – североизточно от гр. Болград. 
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Карта на Таврия с българските села (от Атлас болгарских говоров в СССР) 
 

 
Чушмелийски тип говор в Таврия – в селата Богдановка и Степановка Вторая. 
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Република България. Шуменска област. 

 
 

 
Д-р В. Кондов с информатор в с. Кубей /2004/, украинска част на Бесарабия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕКСТОВЕ. 
 

 
 

Сред наште чушмелийци има млогу пуверийа, ут кутрʼату ишта да раскажа туй: лʼатну 
врʼа мʼ , кугʼиту са за облачи, к азват, чи свет и ил ийа в аштал да са г отвʼи за расх отка, прʼа гал два 
с иви к он̓а на т огу та о гнʼана колесница и първитʼе стъпнʼа на к онет̓е изд ават г ърмелʼ, а штот 
тʼ й  са разерʼит и той зав ашта да са кат а пу нʼиб т у, заваштаса фрʼет гърмелʼ сас свʼа тканица и 
нарʼ чи ну  чилʼа к илʼи дубʼ т ук ут госпутʼ, п ада ж ертва на бл ъскавʼицата. нʼа куй пътʼ сас 
дạжд о лʼитʼ  грат. град о, какᴗ ᴗту к азват, пр ав̓ели гу п ом ън̓ичкʼите бр атʼе на г оспутʼ, 
аɳгʼилʼч  т  : тʼи й зʼ м алʼи ут куп ъта заг отвʼина ут гʼоспутʼ за зʼим ъс снʼак и върлʼалʼи идʼ н 
на др угʼий; парч ета, кутрʼату пуп аждалʼи, распр ъскалʼиса, рассʼи пвалʼиса и п адалʼи на зʼимʼ т   
к ту о рʼевʼи, лʼа шникʼи, мам улʼи, лʼ ш та, то йест грат.  

Записано от акад. Н.С. Державин (1915) – с. Криничне / Чушмелий,  
украинска част на Бесарабия (транскрипционен превод – В.Кондов) 
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Записано от проф. В. Колесник (2003) – с. Криничне / Чушмелий, украинска част на Бесарабия. 

 
У бу  жувʼа  ми, но нʼа мạши тъ й къ кту с г ạ кулʼту рạ 

Чи Бурлạко ва Вạрва рạ Стипа нạвнạ / трицʼа тạтạ гуд н ạ / жилʼа скạвạ пу мъ ш / бра т ми и йа с / 
двʼа  дица  бʼа  ми  / с чкуту по внʼạ / о дʼу  дạ купа йм мạму ли / а с с тʼа   о дʼу  нạ грạд ни ти дạ 
са ждạми пип р ʼ / нạ лузʼа тạ дạ въ рджими / по мнʼạ с ичкуту / н й н а мạ ми мло гу зимʼа  / икта рʼạ 
д с ẹт ạ тъ й ẹ / по вичи нʼа ма ми / ну  срʼа дẹн / то й ни уто дʼạ ду н куго  / то й  мạ си ло зи / си 
убир  / кạт му трʼа бạ пạр  / пруда вạ в нуту та м, ạ ко ту й / с ч куту  м а ми , с ч куту / зимʼа тạ ли/ 
с кун , уръ т, плу гуви / то й мо йа бạшта  / ф рус й ạ в гимна зийạтạ сạ уч л / с тнʼạ румъ нийạтạ 
душла  / чи нạ румъ нийạтạ сạ уч л / в бо лграт / т й тр м ạ бра тʼạ б ли / то й на й-ма лạк, / нạл  
тъ й, бạшта  ти на й-ма лạк и то й утишъ л дạ сạ у чи / унʼа вạ в чи к  м ạд дица  / трʼа ạ дạ ра бутʼạт / и 
на й б ли про ти  д ту то й утʼу вạ дạ сạ у чи / зна чạт трʼа ạ дạ рạбо ти /  
/ мо йу бạшта  къ кту зạпо мнʼу  тʼа зи тр тẹ / има ли мạслạбо йкạ / нạ кун , ну и та м имо т има лу / 
чи на й-гулʼа мạтạ чистута  б ла та м / у на штẹ / у ба бạ ва рạ / на й-гулʼа мạтạ чистута  та м б лạ / 
фкъ шти ч сту м ту пра ну /   
/ бурлạкоф ива н никọла ẹвич / ты сạчу дивицо т тр цạт тр тий го т рọжд нийạ два цạт тр т ẹвạ 
ма ртạ/ т й сạ ọт къ штạтạ рʼа дум / та ạ къ шта б л ạ стро ẹнạ ф ты сạчạ вạсимсо т дивино ста п рвạтạ 
гуд на / тʼа  в чик / ко   мạ в чн у /  
чи къ г дạ жув йм  / у був жувʼа  ми, но  нʼа мạши тъ й къ кту с гạ кулʼту рạ / пọ т ẹ врẹмẹна  ạко  
бʼа ши / кạту мъ нинки нạ шко лạ о дʼу ми  / ạ с цạрву ле / ạ с про сти тẹрл ц е / а с к  зạпо вну  / 
ро кличките и тạка ни и ку пини тъ й бʼа ши ко йту к ту / ко йту нʼа мạạ зạмʼа  ạ с зạкъ рпạни га шти ạ 
с зạкъ рпạни виста ни / тъ й о ду ми / ну кạко ту  мạ ма йкạтạ / ни   къ кту с гạ фо рми / ко ту  мạ 
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ма йкạтạ с то  гу ọбла чạ / фа ртичкạ с ч куту / ạ ко  но сʼạши ли а с ш ти ка жạ / ạ тъ й кạту 
двʼа гуд шну дит ту про сту ạ тъ й е пạрца лʼ у тичкạ му ка звạạ / ạ тъ й зạсу кạну / у тичка зạсу кạну / 
и мумч нц ạтạ и мум чạнцạтạ / с тнẹ в ки га штички та м / йу пчички / а м къ рпʼạ ми  / чạпа чẹ т ạ 
 м ạши ạ тъ й ẹ / къ рпини мạлạга мби / кạт руба шки / джо пчу тạ / 
/ да й ид н чумб рʼ дạ сạ зạв й ạ / тʼа  шạ дạд  / нạ ш й ạ / дурд  сạ уж ни бра т ми / кạт  м ạм 
гулʼạм бра т а с шạ о дʼạ тъ й / или систра  / тʼа  га т сạ уж ни  тʼа  в чик мума   тʼʼа  в чик нạ глạва  / а 
ту кạнạ / то й мло гу ума чкан то й нʼа ạ ста ни дạ сạ зạв йạ / чумб ре то  пу ту рцки /  м ạши бъ лгạри 
дуво дʼувọ уд изма йл / си купу вạọ шв й ни мạш ни чи ка звạạ чумб ре  / гл д ạм пу кина тạ / ну н й 
ка звạми булгу р, пạк т й и т й тъ й ка звạт - булгу р сạрма  / а с утко лẹ ва нкạтạ бʼа ши мъ нинку / 
вну чкạтạ / то  в ки гулʼа му / чи гледạу ино  кино  бъ лгарцкọ по вниш ли д ту ту рцитẹ изва ждạт 
изно сʼạт бъ чвитẹ зạпа лʼạт с чкуту чи ид н то дур гу кр ẹ либо вницạтạ му гу кр й  / 
 

Разказали: Варвара Степановна Бурлакова и Иван Николаевич Бурлаков,  
с. Чушмелий 

Видео-запис – Г. Георгиев, 2018 г. 
Транскрибиране – В. Кондов 
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Записано от доц. д-р З. Барболова – с. Кубей, украинска част на Бесарабия. 
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Чийшийски тип (2)  
тукански / мизийско-балкански / загорски / сърнено-средногорски,  

ъ-диалект /снẹг ъ, кр ъсникạ/  
 

Това е най-проблемният за изследователите български диалект в Бесарабия и 

Таврия, макар че още по време на първата си обиколка из Бесарабия през лятото на 

1947 г. проф. С. Бернщейн, посещавайки гр. Тараклия, основният говор на който по-

късно се определя като чийшийски, е категоричен, че говорът на селището е от 

североизточен тип: „Язык тараклийцев резко отличается от языка Твардицы и Вале 

Перже и приближается к языку Кирсова. Это тоже северо-восточный говор со всеми 

его характеристиками.”11  

Наречен е така по старото име с. Городне / Огородное /  Чийший в украинската 

част на Бесарабия. На изследователите под ръководството на проф. С.Б. Бернщейн в 

средата на миналия век не им се е отдало да идентифицират този тип български 

диалект, тъй като говорите в крайния североизток на България по това време не са били 

достатъчно добре проучени, но все пак те са предположили, че той се характеризира с 

особености на говори в България, разположени североизточно от шуменския говор.  

Най-типични негови представители, по мнението на авторите на Атлас 

болгарских говоров в СССР, са говорите на ред други села в същата част на Бесарабия –  

Бановка, Богатое / Долукьой / Дọлу кьọф, Болград (Туканската махала)12, Нагорное / 

Карагач, Владичени / Импуцита, на българите от гр. Измаил (махала-квартал 

Барановка 13), Каменка / Таш-Бунар, Калчево, а също така говори в молдовската част 

на Бесарабия –  на гр. Таракли  / Шоп-Тараклий (с основен говор – долненски), както и 

на основаните от чийшийци и тараклийци български села в молдовската част на 

Бесарабия (вж. по-долу, включително и спец. карта). 

Преди най-голямото преселване на българи в Бесарабия, свързано с руско-

турската война от 1828-1829 г., чийшийският тип говори тук е бил господстващ. 

Носителите им от по-късните преселници са били наричани тукани. И тъкмо заради 
                                                           
11

 Бернштейн, С. Б. Отчет о диалектологической поездке в болгарские села Молд. ССР и Изм. обл. 
УССР летом 1947 г. // УЗИС, т. 1, 1949, М., с. 385-391 (по маршрута: Кишинев - Вале Перже, 
Чимишлийско – Комрат – Кирсов – Твардица - Вале Перже, Тараклийско –Тараклия - Татар Копчак – 
Болград – Измаил - Чешма Варуита – Болград – Каракурт –Вайсал – Бановка – Кирнички – Татарбунар 
– Кишинев – б.м.). 
12 Пачев, С. Изчезналите български села в Северното Приазовие // Роден край (Одеса), бр. 20, от 18 май 
1996 г., с. 3 (Едно от тях е и Болград, основано от изселници от гр. Болград през 1861-1862 г. в района на 
гр. Мелитопол със 112 къщи и 576 души българи. През 1878 г. болградчани продали земите си и се 
завърнали в Бесарабия). 
13 Според информатори така се казва районът в гр. Измаил с компактно българско население от времето 
на заселването му тук. 
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това някои съвременни изследователи смятат, че този тип говори трябва да се нарича  

„тукански”.14 След това историческо събитие обаче чийшийският говор в гр. Болград 

отстъпва под влиянието на сливенския говор, станал тук доминиращ, тъй като в 

Болград след руско-турската война от 1828-1829 г. се е заселила голяма група българи 

от град Сливен и околностите му, а също така и от град Ямбол и неговите околности.  

Преди това в Болград са живели туканци / тукани (основатели на града) и 

кримци - преселници от Таврия (Бернштейн 1950: 225-231). Постепенно в гр. Болград 

сливенският говор е погълнал трите други говора – туканския / чийшийския, кримския 

и ямболския, в резултат на което се е формирало общоградско койне (Попова 2001: 

218).    

 Трябва да се отбележи, че по-късно изследователите Е. Чешко, Г.И. Клепикова, 

Т.В. Попова, опирайки се на изследванията на българските си колеги, и преди всичко 

на БДА – Български диалектен атлас (т. 1: Югоизточна България – 1964 г., т. 2:  

Североизточна България – 1966 г.) стигат до извода, че чийшийският говор по-скоро 

може да се отнесе към балканските говори в България, или по-точно, че този говор има 

както мизийски, така и, в по-голяма степен, особености, приближаващи го до говорите 

в югоизточната част на България в района на гр. Казанлък.   

Така например Е. Чешко отбелязва: „Материал т. II БДА позволяет внести 

существенные коррективы в наши представления о происхождении болгарских говоров 

на территории Советского Союза.  

В частности, по-новому решается вопрос о родине так называемых чийшийских 

говоров Бессарабии… Наиболее близкий набор признаков находим в говорах группы сел, 

расположенных на территории т. I, а именно сел Чирпанской, Пловдивской, 

Карловской и Казанлыкской околий” (Чешко 1968: 103). 

Г.П. Клепикова и Т.В. Попова пишат: „II. Одним из важных вопросов болгарской 

исторической диалектологии, решение которого стало возможным с выходом в свет 

БДА, следует считать выяснение диалектной принадлежности болгарских говоров за 

пределами метрополии.  Данные I и II томов БДА позволяют с достаточной степенью 

                                                           
14 Ганчев, А., Мильчев, В. Специфика миграционной активности населения региона „Сърнена Средна 
гора” на рубеже XVIII-XIX вв. и ее влияние на формирование болгарской общины „туканцев” в Южной 
Бессарабии // Трети международен конгрес по българистика (23-26 май 2013 г.). Секция „Общество и 
култура”. Подсекция „Българската диаспора”, София, 2014, с. 11 – авторите отбелязват следното: „И 
действительно, болгары – туканцы обладали, да, и сейчас еще обладают только им присущими 
особенностями говора, фольклора, обрядности и т.п. В результате научных изысканий характерные 
особенности их говоров были в середине ХХ в. описаны советскими и болгарскими исследователями-
филологами. Вследствие этого они были объединены в единую группу – так называемых „чийшийских” 
(которые, впрочем, правильнее было бы именовать „туканскими”).”  
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точности определить районы, откуда в ХVIII-XIX вв. шла миграция болгарского 

населения в Россию (в Бессарабию и Приазовье). 

Сравнение материалов, записанных в с. Чийшия (хранятся в архиве „Атласа 

болгарских говоров в СССР” в Институте славяноведения АН СССР), с материалами 

БДА (карты, комментарии, архив) показало, что на территории северо-восточной 

Болгарии отсутствуют говоры, аналогичные чийшийскому типу. Наиболее полный 

набор признаков, характеризирующих чийшийский говор, представлен на территории I  

тома БДА, в районе юго-западнее г. Казанлык (отметим, что в преданиях, записанных 

в селе, упоминается, что основная масса переселенцев в Бессарабию пришла из-под 

Казанлыка; сведения, зафиксированные в исторической справке в картотеке этого 

говора). 

Следует сказать, что многие черты чийшийского говора распространены не 

только в указанном выше районе. Некоторые из них прослеживаются и в других 

районах на территории I тома, а также в ряде случаев на территории II тома (что 

вероятно дало основание исследователям относить этот говор к северо-восточному 

типу)… 

Рассмотренные  выше факты свидетельствуют о том, что предки нынешних 

чийшийцев были выходцами из района юго-западнее г. Казанлык; их говор в своей 

основе является центрально-балканским, а не северо-восточным, как это считалось 

прежде. Ст новит ся возможным определить и этапы тех изменений, которые 

претерпело некое исходное состояние диалектной системы говоров района г. 

Казанлык до переселения его носителей в Россию (ХVII): если обе частные диалектные 

системы  (села района г. Казанлык и с. Чийшии) рассматривать как определенные 

модификации этого состояния, то говор с. Чийшии следует считать более ранним 

синхронным срезом (сохранение значительного числа архаизмов обьясняется, очевидно, 

его изоляцией от говоров метрополии)” (Клепикова, Попова 1968: 103-104).  

В друга, по-късна публикация, Т.В. Попова пише: „Чийшийский тип. Эти 

говоры отмечены в сс. Чийшия, Карагач, Таш-Бунар, Шоп-Тараклия, Преслав, Инзовка, 

Бановка и др. Они соотносятся со сливенскими говорами в Болгарии”.15  

Обаче известният български езиковед-диалектолог Ст. Стойков отбелязва  

следното: „Подбалканският говор, наричан в миналото сливенски, обхваща пределите 

                                                           
15 Попова, Т.В. Болгарские говоры. Общие сведения // Языки Российской федерации и соседних 
государств. Энциклопедия в трех томах, т. 1, М., Наука, 2001, с. 216-222 (вж. за българските говори в 
Молдавия и Украйна – б.м.). 
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на Сливенско, Ямболско, Бургаско, Новозагорско, Старозагорско и се простира чак до 

Чирпанско. Южните краища на този говор се докосват до рупските говори, но 

точната му граница още не е определена. Подбалканският говор е разпространен и в 

Североизточна България. В първата половина на миналия век (ХIХ в.) големи групи 

население от Сливенско, Старозагорско и Ямболско са преминали Балкана и са се 

поселили в Североизточна България, особено във Варненско, Добричко и Балчишко, а 

някои са отишли в Бесарабия, където и днес има многобройни колонии с такова 

население. 

Най-важна и характерна черта на подбалканския говор, която го отделя от 

другите балкански говори и го сближава с пирдопския, ботевградския и останалите а-

говори, е гласната а на мястото на стб. ѫ под ударение в глаголното окончание в 1 л. 

ед. ч. сег. вр. (мит а, плит а, чит а, измурʼˋа, наредʼˋа)”.16  

И това става в съчетание с глаголни форми, които в 3 л. мн. ч. сег. вр. имат 

гласна -ъ: мит ът, плит ът, чит ът, измурʼъ т. Тази особеност на подбалканския 

/сливенския/ говор обаче не е характерна за говорите от чийшийски тип.  

Следва да се отбележи, че и по отношение на някои други особености говорите 

от чийшийски тип не се съотнасят с подбалканския (сливенския) говор. Например, 

относно характерната само за сливенския говор и уникалната, по думите на проф. И. 

Кочев, за този говор предсонорна редукция в наставката -ин: и ˃ ʼъ – ба бʼън, 

бъ лгạрʼън. 17  

Затова други двама изследователи с право смятат, че тези говори не са 

сливенски: „Не са сливенски. Тези говори са средногорски. Казанлък не е точно казано, 

защото там е чисто балкански говор. Картината започва да става такава от Павел 

Баня на запад, та до Карлово, и на юг – до Чирпан.  

Смятаме, че чийшийските говори, като този в Калчево и Бановка, произлизат 

от така наречения средногорски (по-точно сърнено-горски – от Сърнена Средна гора) 

жъ-диалект, който се говори между Карлово, Калофер и Павел Баня на север и 

Хисаря, Брезово и Чирпан на юг – като например в селата Турия, Казанлъшко, 

Войнягово, Карловско, Свежен, Калоферско и Чоба, Брезовско (да не забравяме, че от 

Чоба и Брезово е дошло населението в Бановка)” (Илиев, Хенцелман, под печат). 

                                                           
16

 Стойков, Ст. Българска диалектология, С., 2002, с. 117.  
17 Кочев, Ив. За диагностиращите черти на българските диалекти (по случай на  80 - годишнината на 

проф. С. Стоянов ) // Български език, 1991, кн. 4, с. 307-310 (някои от които са характерни и за бълг. 
говори в Бесарабия). 
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По този начин, въпросът за съотнасянето на говорите от чийшийски тип в 

Бесарабия и Таврия с говори на територията на България, според нас, добива по-реална 

картина.  

Освен това българските говори в Бесарабия имат особености, които не са били 

отбелязвани досега от колегите езиковеди (започвайки от съветските българисти под 

ръководството на проф. С. Бернщейн и до ден днешен), изследвали тези говори. Става 

дума, например, за употребата на рядката частица за образуване на бъдеще време и/й в 

някои от тези говори както в молдавската, така и в украинската й част, например в 

говора на с. Чийший, гр. Тараклия, с. Валя Пержей, Тараклийско и др.:  

 
– Чийший, Болградски район, Р. Украйна:  

А  й си тр ъгнувам.  
А  й си к упа.  
А  й си д оа. 
А  й си ут овам (записано от Т. Ковтун в Чийший и предоставено на В. Кондов).  
И  си   ида.  
И  си  напр ава (записано от В. Кондов, информатор – М. Пинти).  
И си прод ам, кв оту изр астих. 
 А с и си гу напр ава.  
Га ту и си д ойш, жъ ти к ажа (записано от В. Кондов, информатор – Ана 

Константинова).  
 

– Тараклия, гр., Р. Молдова:  

Ма ма шч ас и си  иди.   
С  рамн о и си д оат.  
Каз аа, чи за м асленица и си д оат.  
И си д ойш ли?  
И си д оа. 
А с сам а и си изл а а.  
Кит айскити и тур ецкити д ес ат п ът а и съ ступ ът.  
Тя  та м и са разб ра уж . 
С чката Молдо ва и са см й с на с. 
Га  и са мр , ни зна м. 
 а ми плат ш пиис   ляди ру бли, тога ва и са разбир м. 
С  рạмно  и си до ạт.  
Абрик осити и си  д ат (Примери, записани от познати и непознати, случайни хора в 

магазини и на други места в гр. Тараклия от В. Кондов),  
Тв ойто л ибе, д ето си го л ибила, год ило се и й се ж ени (от нар. песен, записана в гр. 

Тараклия от Ив. Боримечков, пята от Мария Цолова и публикувана в „Светлина”, 
притурка // Свет, Тараклия, № 12 (6105), 2015 г., ексцерпирано от В. Кондов);  
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Ив ан и са в ърни.  
И си  д а (записано от В. Кондов, информатор – М. Паслар); 
Ут у ченти и са к ончи  свит ъ.   
Нак арай гл упувия са кр ъсти - и си нач упи ч елоту.  
На с уф к амък и съ нар ани.   
Прав и,  к оту  пр айш, чи и си л ягами (поговорка: казвал синът на баща си овчарин 

ката вечер, който, гато си дувадал, го биел).  
Куту ти к ажат: „ ърл и са в гир аня! Ти и са ф ърлиш ли?".  
Г ату и са в ърни тв а к амънчи, таг ава да са в ърниш и т и (Клетва, която се казва, 

когато се хвърля камъче...).  
Дурд ту м ъдрия и са нам ъдри, л удия и са наск ача  (Посл.),  
Ед ин п ът и са мр е (Пог.).  
На пл яшка и гъз ъ и си раздир е.   
Уткъсн и си от сън ец – и си т уриш на гъз ец (примерите са записани от М. Сухинина 

от различни информатори в гр. Тараклия и предоставени на В. Кондов). 
 

- Валя Пержей, район Тараклия, Р. Молдова:   

И си  д а.  
Рạк ийцạ и си нạпр айạ (записано от В. Кондов, информатор – Н. Куртев).  
А с и си д ода ск ору.   
А с и си л ягам (записано от В. Кондов, информатор – Е. Петрова).  
И са в идим.  
И си  д им.  
И си ут иваш ли т ъс нид еля? (записано от В. Кондов, информатор – О. Вичева). 
Ка за: „А з, д ету и са м ъча да ч стя н егу, к ай, п о- убуу ши напр ая др ук” (записано 

от Н. Тодоров, ексцерпирано от В. Кондов)18. 
 

- Заря / Камчик, Саратски район, Одеска област, Украйна: 
Га ту т ой и са нагр ей, т ургат мис оту и лук ъ (В. Колесник и Св. Георгиева 2016: 

216, ексцерпирано от В. Кондов).19 Мạ уж  га ту й си  д и (Г. Георгиев – видеозапис на 
Яна Тодорова, 6 март 2018 г., транскрибиране – В. Кондов). 

 
- Селиолу / Холмское, Арцизки район, Одеска област, Украйна: 

Сạд  тʼа  с тва  ла пи прика звạ и с н гу и сạ ж ни, гъ ту ж до й р д дạ сạ ж нʼạт (Елена 
Батанова, Селиолу / Холмское, записал Г. Георгиев). 
 

- Шикирли-Китай / Суворово, Измаилски район, Одеска област, Украйна: 
Ко йту  скạ и сạ иска звạ нạ ру ски, ко йту  скạ и сạ иска звạ нạ бъ лгạрски (Николай 
Руссев, записал В. Кондов).20  

                                                           
18 Един от говорите на селото, който е на изчезване, е от тракийски тип, вж. Атлас болгарских говоров в 
СССР. 
19 Според Атлас болгарских говоров в СССР единият от двата говора в с. Заря / Камчик е балкано-
тракийски (47а) - с преобладаване на балкански елементи, а другият (47б) е със силен тракийски елемент. 
20 Говорите на селата с. Селиолу / Холмское и Шикирли-Китай / Суворово се отнасят към тракийския тип 
говори, вж. Атлас болгарских говоров в СССР. 
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Един от изводите, който може веднага да се направи във връзка с варианта на 

частицата за бъд. време и/й в говорите на гр. Тараклия и с. В. Пержей, е, че един от 

говорите на гр. Тараклия и един от двата говора на с. В. Пержей, а именно в 

затихващия, за който до известно време е била характерна и частицата за бъд. време 

жъ, са явно от един тип. 

 А въпросната частица и/й за бъд. време не е отбелязана и в нито едно от 

изданията на обобщаващите трудове на българските езиковеди Ст. Стойков и Й. 

Иванов 21, но все пак е регистрирана в съответните томове на БДА – Български 

диалектен атлас, а също така е обект на внимание и в работите на Л. Ралев (1977), Ив. 

Илиев и М. Хенцелман (под печат) за българските говори на територията на Р. България.  

Така например, в 1 том на Българския диалектен атлас за ЮИ България (БДА I 

1964) на карта 179 е показано, че за бъдеще време, наред с жи/же, се използва и и в 

сакарските села Главан (вж. № 3916), Мъдрец (№ 3913), Стражари (3912) и 

Медникарово (№ 3911) (Харманлийско). 

Във 2 том на Атласа за СИ България (БДА II 1966) на карта 191 e отбелязано, че 

за бъдеще време, наред с же и ше се използва и и в селата: Лесичери (№ 1552), 

Павликенско, Дичин (№ 1553), Водолей (№ 1601) и Ресен (№ 1603), В.Търновско.  

В 3 том на Атласа за ЮЗ България (БДА III 1975), на карта 206 по същия начин 

е показана паралелна употреба на частици за бъдеще време жа и и в няколко 

средногорски села в Карловско – Сушица (№ 3011), Васил Левски (№ 3012), Дъбене (№ 

3014) и Бегунци (№ 3023). Макар че на посоченото място няма такава информация за 

село Войнягово, тя се открива в описанието на войняговския диалект от Л. Ралев: 

„Бъдеще време се образува с помощта на частицата жъ: жъ ùдъ, жъ ùдиш, но 

понякога вместо нея се употребява й или и: 

Ай дъ вървùм, пък т à й ни нъстùгни! 

Тù й си свършиш рàбутътъ, па жъ дòйш. 
Нèě и си свършим рàбутътъ, па й си вървùм.” 22 

 

 В БДА. Обобщаващ том IV. Морфология (2016), карта 116-117, на с. 202 е 

отбелязано: „В ареала на жъ се употребява и вариант и в ЮИБ (Тополовградско), СИБ 

(Павликенско), ЮЗБ (Карловско).” 23 

                                                           
21 Йорданов, Й, Българска диалектология, Пловдив, 1994 ; Стойков, Ст., Българска диалектология, С., 
2002 ( вж. за частиците за бъд. време - с. 236-245). 
22 Ралев, Л. Говорът на с. Войнягово, Карловско // Българска диалектология, 8, С., 1977, с. 48. 
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       Зънèс гу, дèту й съ м ъчъ àс ... (с. Чоба – за стола).  

Форми от типа жъ дòди, и дòди са регистрирани и в с. Бабек, Карловско.  

Гà й съ вùдим? (Филип Бабаджанов – Свежен, Карловско).  

В с. Зелениково вместо ‘ще’ има жъ или и. 

       Трябва да отбележим, че хронологически футурната частица и/й вероятно се е 

появила в Средногорието и е била пренесена на югоизток едновременно с жа, защото 

през ХVIII-XIX в. във връзка с формирането на чифлиците в Тракия съществува 

миграционен поток от Панагюрско, Копривщенско, Карловско, Чирпанско, 

Старозагорско към Източна Тракия, споменат от редица автори – (вж. подробно у 

Илиев и Хенцелман – под печат).  

Това, на което не беше обръщано внимание до посочената публикация обаче, е 

фактът, че средногорското население е променило и говорната картина на българския 

Югоизток. Футурната частица жа/жъ, а заедно с нея и частицата и/й става важна 

особеност на множество говори в Загорския клин, заедно с мизийския член -о – /крạк о, 

кр ъсникọ/ и подбалканските глаголи от типа мẹтà, пẹрà. 

       Един такъв смесен говор със средногорски, тракийски, мизийски, подбалкански, 

та дори и западни особености е говорът на с. Маломирово (Хамбарлий), Елховско, в 

който основните футурни частици са жъ и шъ.  

       Например, oт посочения говор също могат да се покажат редица примери за 

употреба на съкратената футурна частица и/й (по Илиев, Хенцелман): 

Прàскуфкъ и си зèмъ.  
Ку ùмъ òръ, и съ в ърнъ.  
Ачи н àйди и съ бùйът.  
Èту ти и чàшкъ, и си нълèйш (вода).  
Църули ли съ, кундури ли й съ...  
Нèскъ и зèмът прòбъ.  
Кò и стàни?  
И стàни билнù чàк нъкрàйъ ’ще стане ясно ...’  
И съ збòрът, и стàни òли-мàли! 

 

Както посочихме, и от Средногорието, и от Източна Тракия в началото на XIX в. 

се изселват масово групи българско население към бесарабските степи, тогава част от 

Руската империя. В някои случаи се знае откъде са дошли жителите на съответното 

                                                                                                                                                                                     
23 БДА, т. 1, С., 1964, карта № 179; БДА, т. 2, С., 1966, карта № 191; БДА, т. 3, С., 1973, карта № 206; 
БДА. Обобщаващ том 4. Морфология, С., 2016, карта № 116-117, с. 202.  
 



75 
 

бесарабско село. Tака например, село Бановка, Болградско, е основано от преселници 

от с. Чоба, Чирпанско, а Селиоглу (сега Холмское) – от преселници от Селиолу, 

Одринско. За други селища може само да се предполага конкретно откъде е дошло 

населението, но говорните особености като цяло показват от коя част на България е 

било то.  Една от тези говорни особености е и изследваната тук футурна частица и/й 

(Кондов, Илиев – под печат).24
 

 
В български говори на територията на Бесарабия тази частица за пръв път е 

регистрирана и е обект на внимание от В. Кондов.25 Същият изследовател я открива и в 

диалектен текст, включен в издание на В. Колесник и Св. Георгиева, без да е 

коментирана от авторите (Колесник, Георгиева 2016: 216, вж.).  

Както личи от записаните примери, частицата се открива в говорите предимно в 

позиция пред възвратната частица са/съ/се или пред кратката местоименна форма си, 

които явно са основна предпоставка за промяната (асимилационно-дисимилационна: 

жа/жъ/же/жи ˃ си ˃ и пред се/са и си) на частиците за бъдеще време в тези говори 

жъ/шъ в и. Частицата и винаги се използва наред с посочените частици жъ/шъ (В с. В. 

Пержей, район Тараклия, жъ-вариантът е изчезващ под влияние на шъ/ши-варианта от 

доминиращия там подбалкански говор). По този начин, тя не е самостоятелен вариант 

на частицата за бъд. време в който и да е български говор, включително и в Бесарабия. 

Тъкмо това обстоятелство и е станало основна причина тя да не бъде забелязвана 

продължително време дори и от известни и опитни изследователи на български 

диалекти както в пределите на България, така и в пределите на Бесарабия.26  

                                                           
24 Кондов, В., Ив. Илиев. Образуване на бъдеще време с частица „и” в говори от Средногорско-
балканския регион, Странджа-Сакар и Бесарабия // Онгъл, 16, 2018 (под печат). 
25 Кондов, Васил. Една рядка употреба на частица за бъдеще време в български говори в Тараклийско, Р.  
Молдова (Бесарабия). B: Дунав-Днестър. Обществознание. Езикознание. Педагогика. Годишник на ТДУ 
„Гр. Цамлак”. Т. 4. 2016. Кагул, 87-90 
26 Атлас болгарских говоров в СССР (съст. Бернштейн, С.Б., Чешко, Е.В., Зеленина, Э.И.), М., 1958; 
Бернштейн, С.Б., Отчет о диалектологической поездке в болгарские села Молдавской ССР и 
Измаильской области УССР летом 1947 года // УЗИС, т. 1, М., 1949, с. 385-391; Български диалектен 
атлас, I. Югоизточна България. Част първа. Карта 179; Част втора. Статии, коментари, показалци. 
Издателство на БАН. София, 1964, с. 128-129; Български диалектен атлас, II. Североизточна България. 
Част първа. Карта 191; Част втора. Статии, коментари, показалци. Издателство на БАН. София. 1966, с. 
101-102; Български диалектен атлас, III. Югозападна България. Част първа. Карта 204-205; Част втора. 
Статии, коментари, показалци.  Издателство на БАН. София, 1975, с. 163, 166-167; Български 
диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология, С., 2016, карти 116 и 117, с. 202; Ганчев, Ал., Вл. 
Милчев, Ал. Пригарин. „Туканци”: петання, формування однiєï субетнiчноï групи болгар Украйïни // З 
любовʼю до народiв: юбiлейний збiрник на пошану члена-кореспондента НАН Украïни Всеволода 
İвановича Наулка з нагоди 80-риччя вид дня народження, Киïв, 2013, с. 95-108; Ганчев, А., В. Мильчев, 
А. Специфика миграционной активности региона „Сърнена Средна гора” на рубеже ХVIII-XIX вв. и ее 
влияние на формирование болгарской общности „туканцев” в Южной Бессарабии // Трети международен 
конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.. Секция „Общество и култура”. Подсекция „Българска 
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диаспора”, университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2014, с. 9-25; Ганчев, А., В. Мильчев, 
А., Пригарин. Специфика миграционной активности региона Сырнена Средна Гора на рубеже ХVIII-
XIX вв. и ее влияние на формирование болгарской общности „туканцев” в Южной Бессарабии // Revista 
de etnologie si culturologie, Chisinau, vol. XVII, 2015, p. 95-108; Ганчев, А., В. Мильчев, А., Пригарин. 
Локализиране на балканската прародина на българите туканци от Бесарабия и Таврия според писмени и 
фолклорни източници // Български фолклор. Идентичности – религии – миграции, кн. 1, 2016, с. 25-52; 
Георгiєва, С. Болгарська переселенська говiрка села Зоря (Камчик), Украïна. Iдiолекти. Словник. 
Астрапринт. Одеса. 2015; Державин, Н.С. Болгарские колонии в России. Язык, т. 2, Петроград, 1915, 
(вж. за говорите на селата Преслав-Инзовка-Бановка, Петровка-Анновка-Первониколаевка-Мариино, 
Корсак – Зеленовка – с. 170-199); Илиев, Ив., М. Георгиева. Главанският говор: от Сакар до Бесарабия. 
Увод и преглед на досегашните изследвания // Ел. списание Онгъл, 16, 2018 (вж. за частицата и) (под 
печат); Илиев, Ив., М. Хенцелман. Говорът на село Маломирово, Елховско. Принос към проучването на 
наречията в Загорския клин и Бесарабия (Под печат); Йорданов, Й, Българска диалектология, Пловдив, 
1994; Клепикова, Г.И., Попова, Т.В. О значении данных лингвистической географии для решения 
некоторых вопросов истории болгарского языка // ВЯ, 1968, № 6, с. 103-104 (Aвторите правят 
сравнителен анализ на особеностите на говора на с. Чийший / Городне, сега в Болградски район Одеска 
област в Р. Украина, с данните на БДА и констатират, че говорът на с. Чийший е най-близък до говорите 
на някои села в района на гр. Казанлък; Колесник, В.О. , С.I. Георгiева.  Болгарськi говiки пивдня 
Украïни. Хрестоматi. Тексти. Навчальний посiбник для студентiв фiлологiчних спецiальностей вищих 
навчальнiх закладiв, Iзмаïл, „Смил”, 2016, 216 с. (вж. текст Манджи, записан в с. Заря / Камчик, с. 126: 
Г ату т ой и са нагр ей, т ургат мис оту и лук ъ); Кондов, В. Една рядка употреба на частица за бъдеще 
време в български говори в Тараклийско, Р. Молдова (Бесарабия) // Дунав-Днестър. Обществознание. 
Езикознание. Педагогика, Годишник на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”, том 
4, Тараклия, 2016, с. 87-91 (в говорах болгар г. Тараклия и с. Валя Пержей); Кондов, Васил. Една рядка 
употреба на частица за бъдеще време в български говори в Тараклийско, Р. Молдова (Бесарабия). B: 
Дунав-Днестър. Обществознание. Езикознание. Педагогика. Годишник на ТДУ „Гр. Цамлак”. Т. 4. 2016. 
Кагул, 87-90; Кондов, В., Ив. Илиев. Образуване на бъдеще време с частица „и” в говори от 
Средногорско-балканския регион, Странджа-Сакар и Бесарабия // Онгъл, 16, 2018 (под печат); 
(Курдова)-Топалова, Св. Чийшийските говори в Бесарабия // Българите в Северното Причерноморие. 
Изследвания и материали, т. 5, В. Търново, 1996, с. 375-382; Неделчев, Н., Бесарабските българи в 
Тараклия, В. Търново, 1998, с. 87; Ралев, Л. Говорът на с. Войнягово, Карловско // Българска 
диалектология. Проучвания и материали, т. VIII,  С., 1977, c. 3-199; Стойков, Ст., Българска 
диалектология, С., 2002; Тодоров, Н. Откъде са дошли българите във Валя Пержей // Родно слово 
(Кишинев), бр. 13-14 (182-183), май 1992 г. (част от жителите на селото – горненци, са преселници от с. 
Каур Алан – сега Българска поляна, Тополовградско); Тодоров, Н., Роден език, Кишинев, 1992; Тодоров, 
Н. Езикът на българите в Молдова (Опит за социолингвистично проучване). Автореферат на дисертация 
за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, София-Шумен, 2002; Топалова, Св. Говорът 
на село Калчево, Болградско, Бесарабия. Речник. Астропринт. Одеса. 2009, с. 113-115; Чешко, Е.В. 
Отчет о диалектологической поездке в болгарское село Тараклию Молдавской ССР и село Табаки 
Измаильской области УССР // УЗИС (Ученые записки Института славяноведения), т. 1, М., 1949, с. 391-
394; Чешко, Е. Рец. на: Български диалектен атлас, II, Североизточна България, ч. 1. Карти; ч. 2. Статии, 
коментари, показалци. Съставен под ръководството на Ст. Стойков, С., 1966 // Советское 
славяноведение, 1968, № 6, с. 103 (По мнение на автора, „наиболее близкий набор признаков находим в 
говорах группы сел, расположенных на территории т. I, а именно сел Чирпанской, Пловдивской, 
Карловской и Казанлыкской околий”). 
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Български селища в украинската част на Бесарабия – Одеска област, Р. Украйна. 

 

Трябва също така да се отбележи, че на територията на сегашна Р. Молдова 

изселници от с. Городне / Чийший и гр. Тараклия / Шоп Тараклий са основали редица 

села, в които звучат говори от чийшийски тип: Алуату / Алават в район Тараклия (по-

голямата част от населението са молдовани, българите живеят в своя махала), 

Антонешть / Антоновка в район Кантемир (в селото все още са обособени – 

тараклийска, кортенска и молдовска част), Балабану / Балабан (предимно с молд. 

население), Будей (с все още обособена българска част), Горната Алба / Верхняя 

Албота, Долна Алба / Нижняя Албота в район Тараклия, Димитрово (намира се под 

силно молдовско влияние) в район Кантемир, Лопацика в район Кагул, Максимены в 

район Чимишлия (основният говор е чийшийски, но функционира и говорът на 

кортенци), Новосьоловка, Ореховка / Бисерикуца в район Тараклия, Плопь в район 

Кантемир, Салчи  / Салчето в район Тараклия, село от градски тип Светлий / 

Деневица (функционират говорите на тараклийци и кортенци, но основен е гагаузкият 

говор) в АТО Гагауз Ери, Софиевка (със смесено население, българският говор се 

намира под силното влияние на руския език) в район Тараклия, Тудорещ и Урсоая в 

район Кагул, Хыртоп в район Тараклия и Цолика в район Кантемир (намират се под 

силно влияние на молдовския език). 
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Освен това, редица селища на българи и селища със значително българско 

население в диалектно отношение са смесени, т.е. в тях живеят  преселници от други 

български селища – носители на различни говори на българи в Бесарабия, като 

например: Бесарабка – районен център, Вал  Пержей – в район Чимишлия, 

Виноградовка, Мирное, Чалък – в район Тараклия, Възнесени, Кн зевка, Тро н – в 

район Леова, Московей, Нова Ларга – в район Кагул, Хомут новка – в район Яловени 

и др. 

В Приазовието най-типични представители на чийшийския тип са говорите на 

селата: Анновка, Первониколаевка и Петровка (основани от изселници от 

бесарабското с. Нагорное / Карагач), Бановка и Мариновка (основани от изселници от 

бесарабското с. Бановка), Зеленовка и Манойловка (основани от изселници от 

бесарабското с. Владичены / Импуцита), Инзовка и Преслав (основани от изселници 

от бесарабското с. Каменка / Ташбунар).  

Необходимо е да се подчертае, че и диалектът на тараклийци е не по-малко 

смесен, но процесът на смесване тук още не е приключил, тъй като и до днес в гр. 

Тараклия все още се различават два вида говори – долненски говор от чийшийски тип и 

горненски или курлийски говор от тракийски тип. 

 Първичните български говори от чийшийски тип са проучени преди всичко във 

връзка с програмата за съставяне на Атлас болгарских говоров в СССР (1958).  

Цялостно изследване на говори от този тип обаче са направени най-вече на говора на с. 

Ташбунар / Каменка (Журавльов 1953)27 и на говора на с. Калчево, Болградско 

(Топалова 2009). Направен е опит за цялостно изследване и на говора на гр. Таракли , 

който говор обаче, както вече беше отбелязано, все още не е единен и изследването му 

на всички равнища, според нас, трябва да продължи28. За съжаление, все още няма 

                                                           
27 Проф. В.К. Журавльов е участник във Втората световна война като съветски войник. По време на 
войната изучава езици и диалекти на териториите, през които минава неговата военна част (Молдова, 
Румъния, България, Югославия, Унгария и Австрия). След демобилизирането си от територията на 
България през март 1947 г. завършва славянското отделение в Московския държавен университет (1947-
1952), като защитава дипломна работа, посветена на „Ташбунарский говор” в Бесарабия (сега с. Каменка 
/ Ташбунар, Измаилски район, Одеска област, Р. Украйнa), за която освен това е удостоен и с 
Ломоносовска премия. По препоръка на катедрата по славянско езикознание към университета е 
зачислен на аспирантура, която завършва, като през 1957 г. защитава кандидатска дисертация, посветена 
на друг български говор в Бесарабия - „Говор села Криничное”, материалът за която е събиран от юли до 
декември 1954 г. Професор е по общо и славянско езикознание от 1968 г. 
28 Неделчев, Н. Бесарабските българи в Тараклия (История, диалект, речник) /социолингвистично 
изследване/, В. Търново, 1999, с. 61-74 (Проф. Н. Неделчев прави сравнение на говора на тараклийци по 
БДА, т. 1, част I и II, С., БАН, 1964, по 112 точки, които са свързани само с фонетични явления, и стига 
до извода, че „Днес говорът на гр. Тараклия е основно мизийски от „гребенски тип с множество 
балкански и по-точно подбалкански черти” – с. 61-74. За бъд. време в говора по-нататък отбелязва 
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подробно изследване на говора на с. Чийший / Городне, дало името на този тип 

български говори в Бесарабия и Таврия, независимо от това, че изследователката Св. 

Топалова публикува редица обобщаващи статии относно отделни негови категории. 

Направена е и кратка характеристика на този говор от проф. Ив. Стоянов като 

приложение към едно от изданията, посветени на историята на селото (Шабашов и др. 

2003, вж. очерка на проф. Ив. Стоянов). Съвсем скоро приключи съставянето на речник 

на говора на с. Чийший проф. В. Колесник, вж. Библиография.   
 

 Проф. В.К. Журавльов /1922-2010/       
                                                   

   
Доц. д-р Светлана Топалова 

 

                                                                                                                                                                                     
следното: „В говора бъдеще време на глаголите се образува с помощта на частицата жъ и по-рядко с 
шъ – Аз жъ съ уженъ.  ъ испийш ли малку винци? Частицата жъ е характерна за говорите от 
чирпанската група ” – с. 87. Авторът обаче не отбелязва наличието в говора наред с частицата жъ и на 
варианта на тази частица - и, който още повече обособява говора, отделяйки го от чисто мизийския / 
гребенския и чисто подбалканския тип говори, с които той не съвпада и по ред други особености, както 
фонетични, така и морфологични). Вж. по този въпрос и Кочев, Ив. Гребенският говор в Силистренско. 
С особен оглед към лексикалната му система // Трудове по българска диалектология, 5, С., 1969.  
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                    Проф. д-р Нено Неделчев 

 

 
           Доц. д-р Иван Илиев                                                                      Д-р Мартин Хенцелман 
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Проф. Т. Балкански и д-р В. Кондов с информатори  

в с. Мирное, район Тараклия, Р. Молдова, 2005 г.  
 
 

 
Проф. Т. Балкански и д-р Н. Куртев с информатори в с. Н. Ларга, район Кагул,  

Р. Молдова, 2005 г. /Снимка: В. Кондов/. 
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Проф. Т. Балкански и д-р Н. Куртев с информатор в с. Тудорещ,  

молд. част на Бесарабия, 2005 г. /Снимка: В. Кондов/. 
 

  
Д-р Н. Куртев и д.ф.н. Т. Балкански в експедиция в с. Цолика Р. Молдова, 2005 г.  

/Снимка: В. Кондов/. 
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Д-р Д. Маринов с информатори в с. Тараклия – 

район Кантемир, Р. Молдова, 2007 г. /Снимка: В. Кондов/. 
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Карта с първични български селища с чийшийски / тукански тип диалект – Городне / Чийший,  
Бановка, Болград – туканска махала, Долукьой / Богатое, Измаил – кв. Барановка, Импууцита / 

Владичени, Калчево, Ташбунар / Каменка, Карагач / Нагорное, Тараклия – Долния край. 
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Българските селища в молдовската част на Бесарабия – Р. Молдова – отбелязано е създаването на 

вторични български селища от изселници от основните български селища в Бесарабия (въз 
основа на ономастични изследвания на Н. Куртев, А. Войникова, Д. Маринов и др.) 

/Картата е изработена от В. Кондов/. 
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Вторични селища с българско население в молд. част на Бесарабия, създадени от преселници от с. 

Чийший – отгоре надолу: Максимени,  Софиевка, Албота де сус, Албота де жос, Лопацика, Цолика,  
Алуату, Будей, Урсоая. 
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Вторични и третични български селища, създадени от преселници от гр. Тараклия в молд. част на 

Бесарабия – отгоре надолу: Антоновка, Тараклия, Плоп, Димитрова, Светлий, Софиевка, Албота де сус, 
Тодорещ, Албота де жос, Лопацика, Хъртоп, Ореховка, Балабану, Новосьоловка, Салчия. 
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Българските села в Таврия (От Атлас болгарских говоров в СССР, 1958).  

 
Български села в Таврия с чийшийски тип говор – Анновка, Первониколаевка и Петровка 

(изселници от Карагач), Бановка и Мариновка (Бановка), Зеленовка и Манойловка (Импуцита), Инзовка 
и Преслав (Ташбунар). 
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молдовска част на Бесарабия. 
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Нạ титʼу нạ два йси гуд ни 

С мд ẹсʼạт фто ртạ гуд н ạ зạч н ạхми ф кạлхо зạ дạ ра бутим титʼу н. А с рạбут х нạ титʼу нạ 
два йси гуд ни. Рạбут х п д гуд ни  нạ типл цạтạ. Вạра шчạạми рạса т. Пудạр рạсса дạ, куту 
пура сни, приблиз т ẹлʼну два йси й п т – тр й си сạнт м ạ, гу изна сạми въ нкạ, ф къ рạ. Тạга вạ 
тра ктурạ мина вạ и пра й бризн  / ва дички. И кạлхо зникити пудạр тва  сạдъ т титʼу нạ. И сạ м ни 
ко лку вр ми, пура сни титʼу нạ, т й гу купа ạт и с тнинкạ, куту уста ни уж  ина  м трạ - ина  м трạ 
й пулв н ạ, нạча вạд дạ бẹръ т листа тạ и гу нạн з ọọт нạ връ фти, гу въ рдзọọт ф кạсу цити, къ кту 
на шту с нọхрạн лишшẹ /с руско щ/. Тạк в ạ  м ạ, ạ тạк в ạ гул ми игл  и гу нạн з ọọми нạ т ẹ 
игл , гу ис пọọм нạ врạфтъ , гу зạвъ рдзọọш  нạ кạсу цạтạ и то й га ту исъ йни… Пидис  сạнт м ạ 
иглъ тạ. Нạн з ọọш нạ та ạ иглъ . Ф ина  връ ф тр  игл  титʼу н. Дạ н  ẹ блиску, ạ тъ йчик ẹ дạ бъ ди е, 
што ту т й куту сạ бл с ку, т й сạ зạпа рʼọọт, ста вạт ч рни , изгурʼа вạт и тạга вạ га ту уж  с чкʼạạ 
титʼу н га ту сạ убир , куту т ẹ връ фти исъ йнạт, ги зạвъ рдзọọт ф ид н скла т: иднъ  ду дру гạ, иднъ  
ду дру гạ. И ги въ рдзọọт нạ п т в ръ фти нạ ина , гạва нкạ му в к ạми, и ку кички и гу зạка чọọш. Га ту 
уж  исẹнтъ  с ч кʼạạ титʼу н гу убẹръ т, тạга вạ уж  гату зạчени дạ ставạ студену, тạгавạ уже 
зạчавạми и гу гладим ạ тъй нạ кулʼанту, и пу ино листо гу гладим, гу гладим. Удбирạш най-
жълʼтʼạạ ạдделʼну - п р вạй со рт, фтạро й со рт, тр тий со рт, читвʼо ртạй со рт, пʼа тạй со рт, 
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ọпрọсчʼо нный, п т ʼạạ уж  ọпрọсчʼо нный, на й д ту, на й буклу кạ, д ту сʼа ạ мạлạдʼо жạ гу ку ри ạ 
тва . У бувʼạạ пра ạт тạкъ ву… Ạсо бẹну зạ сạмạлʼо тти. Удд  дạ гу знъ м кво  й то ? Тạга вạ о шти 
дува дạши ид н  Ạндр й Прạко пạвич. То й жув йши у тʼо тʼạ Вạс л ạ В ч ẹвạ. То й у тʼа х дуд . У 
на с нʼа мạши о шти титʼу н, пạк та м уж  то й д  дạ гу знъ м удд  б ши. С тн ʼạ т й з ạ дạ гу п тạт: 
ми ко  пра ạт с титʼу нạ? То й ка звạ: уд н гу пра ạт лика рству и уд н гу пра ạт ạру жиẹ. Ạру жиẹ ка звạ 
пра ạт уд н г у. Ạру жиẹ д ту гạрм . Д  д ạ гу знъ м, тъ й чулʼа кạ… 
 И тạга вạ, га ту с чкʼạạ титʼу н гу убиръ т, нạча вạми гу гла дим, гу удб р ạми пу со ртуй. И 
тạга вạ гу ту ргạми… Ту ргạт тр  пръ чки ạ тъ й, упл т ʼạну вạж нц и, зạвъ рдзạну зạ ср днʼạтạ 
пръ чкạ и уддо лу ту ргạш тр  пръ чки и гу ту ргạш фạф йа шшик. Ạ тъ й дạ ка жим. Ут ту кạ кạрдо н 
и ту кạ кạрдо н и т ạ листа  ги нạрʼа дạш и ги ту ргạш фạф то ọ йа шшик, за м дạ сạд  ро вну, и гу 
нạт скạш ко лкуту мо йш. И тạга вạ кạту сạ нạпъ л̓ни то ọ йа шшик, гу зạвъ рдзọọш. Утпр ш 
пръ чкити нạдрʼа зạни, за м врạфтъ  дạ ни сạ ису лʼọọ, нạдрʼа зạну уд дв т и стạрн . Тạга вạ таạ връ ф 
гạ въ рдзọọт нạ вạсʼмʼо ркạ. Гу зạвъ рдзọọт и фạф Чạдъ рạ. Тạга вạ нạ дру гу мʼа сту ни гу при мạт. 
Сạба лин ста ним фạв два  ча сạ, фạф тр  ч асạ. Уд вичạртъ  си нạгру зим мạш н тạ - сто  й два йси, 
сто  й тр йси, сто  й пидис  тʼу кạ. Смạтрʼа  мạш н тạ ква  жạ бъ ди. Сạба лин ста ним, сạ збир м нạ 
титʼу нạ и утʼу вạми фạф Чạдъ рạ и та м гу в сạт, та м гу зда вạт и пу со ртуй - пъ рв̓ạạ со рт о чẹнʼ 
скъ пу б ш и, фто рʼạạ, тр тʼạạ уж … и чẹтвъ ртʼạạ уж  по  … /по -н ску, по -ефтинọ/. Ạ пạк то ọ, 
на й-др бнʼạạ, упрạшчʼо ный, то й пушт  чи биспла тну гу з мạạ, ну , дạ  м ạт то нуй.      

Стефанида Степановна Колар, родена през 1940 г., 
завършила 4 класа, живее в Горния край на гр. Тараклия, до 
читалището.  

Записал: Михаил Колар, студент 2БРФ, ТДУ „Григорий 
Цамблак”, април 2019 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

Олшански / Кировoградски тип (3)  
североизточен / мизийски, о-диалект /снẹг о, кр ъсникọ/  

 
Третият по ред в класификацията на съветските българисти е най-старият 

български диалект в пределите на царска Русия, който се съотнася с най-северните 

източни говори в пределите на сегашните български земи. По този начин, в тази 

класификация той би трябвало да стои на първо място.  

Наречен е така по името на най-старото българско селище в Руската империя, 

сега в Кировоградска област на Р. Украйна – Вiльшанка / Ольшанка / Маслово. 

Предците на олшанци са се преселили тук още през 1773 г. главно от с. Алфатар (сега 

град, разположен южно от гр. Силистра и североизточно от гр. Шумен) и от близките 

до него селища.  

Селото в Русия обаче е основано една година по-късно, през 1774 г. А още по 

късно жителите на Олшанка основават и други няколко села в близост до своето: 

Добра, Мала  Мазница, Мала  Ольшанка, Станковата (вж. картата).  

Диалектът на олшанци е североизточен, мизийски. И макар че членната морфема 

-о не е характерна само за този тип говори, тя е една от важните особености, която го 

характеризира като такъв и го разграничава от повечето балканските говори.  

Основната изследователка на олшанския тип говори е съветската българистка 

Ирина Бунина от групата на проф. С. Бернщейн, публикувала редица материали за 

диалекта в средата на миналия век, а също така подготвила и защитила кандидатска 

дисертация на тема „Говор ольшанских болгар” през 1951 г. в Москва (вж. по-горе 

общата снимка с проф. С. Бернщейн).
29 

Известно внимание на диалекта на олшанци обръща и съвременната украинска 

българистка проф. Валентина Колесник.30 

                                                           
29 Бунина И.К. Говор ольшанских болгар. Автореферат кандидатской диссертации. МГУ, 1951; Бунина 
И.К. Говор ольшанских болгар. Реферат // Краткие сообщения Института славяноведения (КСИС), кн. 7, 
1952, М., с. 49-58; Бунина, И.К. Говор ольшанских болгар (и Словарь говора ольшанских болгар. 
Тексты). Кандидатская диссертация. Машинопись, М., 1951.  
30 Колесник, В.О. Архаични елементи в българския говор в Олшанка (Украйна) // Етноси и култури на 
Балканите. Международна конференция. Резюмета. София, 2000, с. 17-18; Колесник, В.О. 
Етнолінгвістична специфіка болгарських говірок вільшанського типу // Археологія та етнологія Східної 
Европи. Матеріали і дослідження, Одеса, 2000, с. 337-350; Колесник, В.А. Грецизмы в болгарском 
говоре п. Ольшанка Кировоградской области // Слов’янський збірник, Одеса, 2000, вип. VІІ, с. 106-112; 
Лобачевский, В.С., И.И. Гуржос, И.К. Бунина, В.А. Колесник, В.И. Мильчев, В.П. Петков, С.В. 
Петков. Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар (под общей редакцией проф. В. 
Мильчева), Киев, 2013, 386 с. (вж. В. Колесник. Этнолингвистическая специфика болгарских говоров 
ольшанского типа – с. 283-301). 
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Но трябва да се отбележи също така, че за този диалект отсъстват специални 

ономастични изследвания, посветени на топонимията, антропонимията (имената на 

хората) и на останалите категории на ономастиката, каквито съществуват за по-

голямата част от българските говори в Бесарабия и за антропонимията на българите в 

Приазовието и Крим, както и обобщени изследвания, посветени на антропонимията на 

българите в Южна Украйна.31 

Освен посочената морфологична особеност, диалектът на олшанци притежава 

следните по-важни особености: 

- на фонетично равнище:  

а/ произнасяне на звук /ъ/ под ударение като широко /е/, подобно на руското 

/э/, което не е характерно за чушмелийските и чийшийските говори в Бесарабия и 

Таврия, а се наблюдава в някои от говорите от балкански тип в тези региони: зэп, з эрну, 

мэш, к эшта, чурбэ . 

б/ наличие на меки съгласни в краесловието на съществителни имена, което 

обединява диалекта с говорите от чушмелийски тип, също мизийски. Авторите на 

Атлас болгарских говоров в СССР отбелязват, че краесловна мекост на съгласните е 

характерна и за някои от говорите от чийшийски тип – Нагорное / Карагач, Владичени / 

Импуцита, Измаил, за архаичните говори на Каменка / Ташбунар и Бановка, но не е 

характерна за говорите на самото с. Чийший / Городне, както и за говорите на с. 

Калчево и за основния говор на гр. Тараклия, което се потвърждава и от изследванията 

на Св. Топалова за говора на с. Калчево, на Н. Неделчев за говора на гр. Тараклия, 

                                                           
31 Георгиева, Св. Фамилната именна система на българите от село Заря (Камчик) в светлината на 
езиковата археология // Слов`янський  збірник: Збірник наукових праць, Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011, вип. 
ХІV- ХV, с. 85-93; Грек, Ив. Антропонимия „задунайских переселенцев” (последняя треть ХVIII – 
начало XIX в.) // Stratum pius, 2010, № 6, с. 289-340; Кара, Н.В. Из истории антропонимии бессарабских 
болгар середины XIX в. // Славянские культуры в инонациональной среде, Кишинев, 1995; Колесник, В. 
А. Антропонимия болгарских сел Одесской области Укр. ССР // Съпоставително езикознание, С., ІХ, 
1984, кн. 6, с. 25-30; Колесник, В. Болгарская антропонимия юга Украины. Дисертация на соискание 
ученой степени „Кандидат филологических наук”, Минск, 1984; Куртев, Н. Селищата с българско 
население в Северозападния Буджак. Ономастика. Етнонимия. Групонимия, В. Търново, 2006, 288 с.; 
Маринов, Д. Селища с българско население в Северния Буджак,  В. Търново, 2013, 368 с.; Михина, 
Антропонимия болгарской диаспоры Северного Приазовья, В. Търново, 2014, 608 с.; Парзулова, М. 
Село Нова Ивановка (Одеска област) в светлината на езиковата археология, Одеса, 2006, 175 с.; 
Парзулова, М. Кримските българи. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика, Просопографии (включва 
предимно ономастика), Одеса, 2007, 273 с.; Парзулова, М. Фамилната именна система на българите в 
Бесарабия // Българска етнология, 2009, кн. 1-2, с. 136-143 и др. 
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например: зет, кон, сол, паз ар, път и пр., а не – зеть, конь, соль, паз арь, пъть и пр.  

Същото потвърждават и нашите наблюдения за говора на гр. Тараклия.32  

 в/ звук /ъ / под ударение в окончанието на думи от женски род и на глаголите в 1 

лице, ед. число, сег. време: ẹдн ъ, вọд ъ, пẹр ъ, плẹт ъ, прẹд ъ и т.н., но в някои случаи все 

пак окончанието е - а: жẹн а.  

- в лексикално отношение характерни особености са: а тил ʼодеялоʼ, ба чọ 

ʼмъж на по-голяма сестраʼ, г агọ ʼмъж на майчина сестраʼ, г уня ʼвръхна дреха на пастир, 

ямурлукʼ, г утъ ʼпрестилкаʼ, г ълạби ʼцаревицаʼ, з езя, ʼжена на по-голям братʼ, 

краватини ʼтъкачен станʼ, къс ʼмесоʼ, м ъкạ ʼдобитъкʼ, плạк етạ ʼбаницаʼ, пр озọрц 

ʼпрозорецʼ, р ацạ ʼпатицаʼ, ст аркạ ʼжена на брата на мъжʼ, т ейкọ ʼсвекърʼ, шт енẹ ʼдетеʼ 

и др. 

 Понеже диалектът на олшанци се намира в съседство със селища на украински 

говорещо население, в него се наблюдава голямо количество украински заемки: 

бạл акạм ʼговоряʼ, з арạз ʼведнагаʼ,  тр ошки ʼмалкоʼ и др.33 

 

                                                           
32 Атлас болгарских говоров в СССР, М., 1958, с. 36; Св. Топалова. Говорът на с. Калчево, 
Болградско, Бесарабия. Речник, Одеса, 2009, с. 41-47; Неделчев, Н. Бесарабските говори в Тараклия 
(история, диалект, речник) /социолингвистично изследване/, В. Търново, 1998, с. 68. 
33 Лобачевский, В.С., И.И. Гуржос, И.К. Бунина, В.А. Колесник, В.И. Мильчев, В.П. Петков, С.В. 
Петков.  
Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар (под общей редакцией проф. В. Мильчева), Киев, 
2013, 386 с. (вж. В. Колесник. Этнолингвистическая специфика болгарских говоров ольшанского типа – 
с. 283-301. 
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Карта на Кировоградска област (Фрагмент).  

Вiльшанка / Олшанка – югозападно от гр. Кировоград. 
 

 
Олшански българи в Силистра /2017/. 
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Олшански район в Кировoградска област, Р. Украйна. 

 

 
В Олшанка. Пред паметника в знак на преселението. 
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Флаг и герб на Вiльшанка / Олшанка. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Записано от проф. В. Колесник (2003) – с. Олшанка, Кировоградска област, Р. Украйна. 

 

 

 штиш ли йạ, ни шт ш  ли йạ, ạми трʼа бạ дạ жув йш  
 

А с сạм ут хилʼа дạ д в ẹтсто тʼạн и два йси й пъ рвạтạ гуд н ạ. Бạшта  ми и ма йкạ ми сạ 
руд ни ф Ọлша нкạ, Ọлша нски рạйо н, в д вẹтсто тʼạн и дис т ạтạ гуд н ạ. Т  сạ м н ạли фạф с лу 
Ма лọмạзн ца. Мо йạ мъ ш то й… руд н ф на шту с лу. Бъ лгạрин в д вẹтсто тин читы рнạтцạтạтạ 
гуд н ạ То й - уч т ẹл. Ту кạ дạ бъ дити ни зна м кạква  й на цийạ, паạк т  шẹ ви пẹрẹучъ т нạ 
бъ лгạрски. Ту ка  мạ мулдува ни, ту кạ ру ски, сʼа кạкви тạк в ạ  м ạ, ну , т  нạ бъ лгạрски из к  уж  
по лнạстʼйую гọво рʼạт.  
 А с шạ зạпо чнạ ут д вẹт сто тин и дис тạтạ гуд н ạ. Ут тọва  вр ми, ут ку т ọ а с уж  по мнʼạ 
с ч куту. Куга ту уж  сạ  ск ạли руд т ẹлити,  с кạли т хнити дица  дạ си збиръ т и дạ си склạдъ т 
но вạ симʼйа , и т  с ạ сва тạли уд ма лки гуд ни. До чкạтạ им има лạ о шти тр  гуд ни, мла дийạ то жẹ 
има л тр  гуд ни Пạк т хнитẹ руд т ẹли уж  сạ сва тạли и ма йкạтạ нạ жẹн х ạ тʼа  й но силạ, 
прида ну сạ нар чạ, тʼа  й да вạлạ прида ну ду ту й вр ми, дукạту н  йạ зъ мнạт зạ бу лкạ. И ни съ  
зна йạт, т  сạ игра ли кạту ма лки дица , сạ сạ ọбштʼа вạли кạту ма лки дица  и уж  кугъ ту душъ л 
мум н т уж  дạ сạ свъ рши сва дẹбнийạ ритуа л, и о шти ф тува  вр ми т  ни съ  сạ зна ли, ни съ  сạ 
зна ли, чи т  ш ạ бъ дạт зạидно . Т  ни съ  зна ли, ту к рọд т ẹлитẹ зна ли. Га ту уж  пу штạли жин х ли 
ду мла дạтạ, и о шти ни   зна лạ и сạ зạсва тạли, туг с уж  ф пẹр ọдạ нạ ритуа лнạтạ сва дбạ 
мла дạтạ, ка звạли й уж  мла дạ бу лкạ, бъ дạштạ, йạ прикр в ạли с тạко з, бу лу сạ нạзыва вạ, йạ 
зạкр вạли сạс тва  бу лу, сạ нạр ч ạлу бу лу. И уж  кугъ ту жин х йạ рạзбира вạ, то й й  в ди кạква  й 
тийа , тạква с ли кạт то й  скạл дạ бъ ди, ни   ли тạква с. Но  то й йạ зима л зạ жẹна . И у тʼа х, тугъ с ф 
н гу вр ми ни й  има лу кạту у на с сига  рạзво ди.  штиш ли йạ, ни шт ш ли йạ, ạми трʼа бạ дạ 
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жув йш .  И т  сạ жув ли фạф симйъ тạ нạ бạшта  му мно гу гọд ни , мно гу – и п т , и д сẹт, и 
пẹтна йси и има ли фạф сво йта си симʼйа  пу п т, ш с , ко лкуту синув , то лкус и бу лки. Т  сạ 
нạр ч ạли бу лки, зạ дạ сọздạдъ т сим й …, дạ  м ạт рạбо чạ с л ạ фạф сво йту си хạзʼа йству, ạ пạк 
тугъ с уж  кугъ ту дʼа л им да вạт, ги рạздилʼа вạт, уддẹлʼа вạ бạшта  си сина  си. То й или му стро й 
къ штạ и им да вạ, бạшта  му да вạ зимʼа , дуб т ạк. Ạ пạк ма йкạтạ, свикъ рвạтạ, сạс сво йти си бу лки, 
т  с ч кạтạ ра бутạ ра бутʼạт с ма йкạ си.  Тạкъ т, стạнк  сạ има ли, тạка ли, ручн  пра вẹли плạтна , 
бạмбу куви пра вẹли. То  сạ нạр чалу куп шску пла тну. Си ш ли тạкв с р з и бъ лгарски, ин  
кустʼу ми бъ лгạрски тạк в ạ. Ну , ạ пạк ма йкạ й нạ тъ зи нив с тạ йẹ го твẹла у до му – пу тр й си 
р з и, пу два йси ру ти. Тʼа  с чкуту йẹ го твẹлạ у до му, чи бу лкạтạ йẹ ра бутẹла, йẹ тạкъ лạ и 
вышива вạлạ и сʼо , ạ пạк ма йкạтạ нạ сво йтẹ си дъ штʼạри гу да …, пạк то  ка ждạ, куг  си да вạ 
сво йтạ си дạштʼạрʼа  йạ ж н ʼạлạ, тʼа  йи го твẹлạ с чкуту уд до мạ, тʼа  да  мạ и о шти и нạ сво йти 
си дица . Ну , и  ма тạква с п сẹн: 
 Сно шти до ди д ли Ма рку пръ рвин в чẹр нạ сạдʼа нкạ,  

Пръ рвин в ч ạр нạ сạдʼа нкạ. Ка к ẹ душъ л, тъ й зạл у бил. 
Ка к ẹ душъ л, тъ й зạлʼу бил пъ рву си лʼу бил Тудо рạ. 
Тудо ру лʼо, мъ р Тудо ро, дạ пу штạм ли жẹн хли? 
Пу штạй, пу штạй, д ли Ма рку, ку мạ дạдъ т, шạ тạ зъ мнạ, 
Ку мạ дạдъ т, шạ тạ зъ мнạ, ку н  мъ дạдъ т, шạ тạ въ рнạ. 
Ка к йẹ душъ л, тъ й йạ й да ли, и бъ кличкạ пạмʼạнили… 
 
Така, и кога почва сватбата? Пращат женихли първо. 
Да , ут жин хли, йạ зạсва тạт, ạ нạ дру гийạ д н уж  сва дбạ. 
А кога ги сгодяват? Сгодяват ги още като малки, а после? 
Ạ по слẹ уж  ча г ду сва дбạ, ча г ду сва дбạ, ут тр гу д шни йạ въ зрạс ча г ду сва дбạ. Т  си 

хо дʼạт, т  си игра йạт, т  ни съ  зна йạт, чи т   м ạт, и тʼа  и то й, т  ни зна йạт, ạ пạк т хни тẹ 
рọд т ẹли сạ ọбшча вạт. Т  си хо дʼạт нạ пра зники, сʼа кạкви пра зники, рилигио зни пра зники или 
кạкв т у. Туг с н кạкви дру ги ни й  има лу. Туг с  рẹлигио зни пра зники има лу. Ну , т  ут вạт у 
т з и, т  сạ, рọд т ẹлити сạ зна йạт. З м ʼạт си ста русти. Ну , ста рший, ко йту дạ во ди сва дбạтạ. 
Куга ту уж  сва дбạ  м ạ, дạ во ди, во т, сва дбạтạ, ста рустạ гу з м ạт, кръ сник и з м ạт. Нạ сва дбạтạ 
 ма ста рустạ и кръ сник. То с ста рустạ, ко гуту  скạ то й, си з м ạ. Дạл  сво итẹ, сво я си бра т, дạл , 
ну , ко гуту то й  скạ, то й или друзʼйа   мạ хạро шиẹ, т  па к ги з мạ. И т  с ạ духạва рвạт та м зạ куг  
сва дбạтạ дạ бъ ди, зạ ку  вр ми  дạ игра йạт тъ зи сва дбạ. Сạ духуво рʼạт, ạ пạк туг с уж  сạ 
винча йạт фạф цъ рквạ. 

Така. Договарят се. И сватбата може да бъде след месец, два? 
два  и прẹз гуд н ạ, да жи прẹз гуд н ạ, ạ пạк тува  с чкуту сạ нạкọплʼа вạ… 
 Но пак това младите не знаят… 

Ни зна йạт. Т  уж  куга ту сạ дугувур ли , чи тʼа  уж  шạ бъ ди приз м с ʼạц или приз 
гуд на , о т. Но  т е ни съ  в ждạт.  
 Преди сватбата вечерта какво правят едните родители и какво правят другите родители?     

Сạ го твʼạт и та м, и сạ го твʼạт и ту кạнạ. Ту кạ у мла дạтạ  м ạ др ушки. С ч кити сạ 
упл ти ни сạс, ка к сạ ка звạ? Въ рвици ли, ка к сạ ка звạ?… Ну , л нты у на с, л нт а… Зу ници сạ 
ка звạт, зу ници, ạ пạк вино ку ут джạсм н и кạл н и, кạл н а, цветы . Куга ту дуйдъ т уж  мла …, ну , 
ту й дру шкити, т  си пу т сва дẹбнити п сни , кạкв ту та м у тʼа х сва дẹбнити п сни . Ạ ọт свẹчạрта  
о шти мла дạтạ з м ạ сво ити си на й-бл ск итẹ си пудру шки, ута дʼạт у мла дийạ, у жẹн х ута дʼạ, 
та м сạ го тви мẹдʼа ник, м д ẹник, пума зạн прʼа му сạс м т , затва  то й сạ нар чạл мẹдʼа ник и 
бу лкạтạ та м з мạ то с м т сạс прạста  си, з м ạ и нạ фс ч китẹ сво итẹ си дру шки да вạ да 
убл з вạт… н гу  м т .  
 Казвате, че тя стои със дружките си. 
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Да , и тʼа  зạкр т ạ, дуга ту н  йạ вз мн ạт. По слẹ уж  то й ту кạнạ… ду жẹн ху йạ з ли и 
пувич р ạт, сạ густʼа вạт, о т, дру шкитẹ сạ прушта вạт сạс н й ạ, пу т п сни , ạ пạк туг с ẹ 
ста рустạтạ ги изво дạ уд зạ сто лу, ги изво дʼạ, кạд ту ẹ нạзна чẹну мʼа стуту нạ нọчл х . 
 А, тя не се връща повече при майката? 

Н , при сво йтẹ си уж  н , кạту ги з ли нạса м, у жẹн ху ги з ли , йạ рạзбл екли та м. Нạ 
дру гийо д н уж  ту кạнạ ги пọздрạвлʼа вạт, та м, ги пудạр т , ги пудạр ли , с ч ку.  
 А венчавката кога става? 
Дọ ту й, кạту сạ нạчина вạ сва дбạтạ.  
Значи, тя пренощува там, някъде у момчето? 

Да , у мумч т у, д ту им б лу  нạзна чạну, д ту пуст л ʼạ им било  приго твẹнạ, фс ч куту. Ạ 
туг с  уж , нạу тру, т  сạ връ штạт нạса м, сạ здạро вạт с н гу витẹ руд т ẹли и нạчина вạт та м дạ сạ 
зб р ạт нạ дру гийọ д н нạ сва дбạ и тʼа  трʼа бвạ дạ  м ạ фạф рạкъ  си чумб р чи, чумб рчи ка звạми. 
И до лжнạ сạс с ч китẹ, ко йту та м сид  дạ сạ пуздạро вạ и дạ цẹлу ни ръ кạ. Пạк рọд т ẹлитẹ и 
ро тствẹникитẹ игра йạт о шти пу цʼа лạ нид лʼạ и о шти пра вʼạт, ạку ẹ тʼа  ч снạ б л ạ ду 
зạму жẹству, зạка чạт чạрв ни зу ници. И о шти вạрв т сạс чирв н, ка к ка зват пу бъ лгạрски, фла х, 
но сʼạт нạприд н й ạ, и игра йạт, чẹ тʼа  и б лạ ч с тнạ.  
 Има ли кум, кума?  
 ма, куга ту ги кръ штвạт, т хни ти кръ сници. 

Техните кръстници идват на сватбата?   
Да ,  дв ạт ọбẹза тẹлʼну и сạ нạ пучо тну мʼа сту. 
 А в черквата те ходят ли? 
Та м, ф ч рк вạтạ хо дʼạт то лʼкọ млạдẹштъ . 
 А кръстниците не ходят ли? 
Н , н . 

Разказала: Анастасия Степановна Алаева,  
родена през 1921 г., Маломазница / Малая Мазница. 

 
Аудиозапис - на Зоя Барболова, 2000 г. 

Транскрибиране – В. Кондов 
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Балкански (подбалкански) тип (4) 
о-диалект /снẹг о, кр ъсникọ/ и ъ-диалект /снẹг ъ, кр ъсникạ/  

 
На територията на бившия СССР тези говори са предимно от южнобалкански 

тип. По ред особености те се обединяват помежду си, но по типа на членната морфема 
те могат да бъдат разделени на две подгрупи: о-диалект и ъ-диалект. На свой ред 
подгрупата ъ-диалект в Атлас болгарских говоров в СССР се дели на още две 
подгрупи: а/ чумленско-твърдишка и б/ болградска, получили своите названия по 
имената селищата – Чумл кьой / Чумл кьọф, Твърдица и Болград.   

Селищата с този тип говори в Бесарабия се появяват в резултат на най-масовото 
изселване от българските земи след поредната руско-турска война от 1828-1829 г, а по-
късно, след Кримската война /1853-1856/. В резултат на вторично, „вътрешно” 
преселване такива селища се появяват и в Таврия (след откъсването от Русия, като 
губеща войната страна, на югозападната част на Бесарабия и присъединяването й към 
Молдовското княжество – васал на Османската империя). 

Първоначално от този тип говори е бил изследван сливенският.34 В рамките на 
балканските говори подбалканската група по редица особености е обособена от проф. 
Ст. Стойков.35  

В пределите на България въз основа на някои още по-дребни особености групата 
може да бъде поделена на още два подговора:  

а/ източен, обхващащ Сливенско, Карнобатско, Ямболско и Бургаско.  
б/ западен, обхващащ Старозагорско и Чирпанско.  
Най-характерните особености на говорите от подбалкански тип, които ги 

отделят от останалите балкански и от друг тип говори, са: 
а/ гласна а  под ударение в окончанията на глаголните форми в ед. число, 

сегашно време и в съществителните имена от женски род на -а : плẹт а, чẹт а; гọр а, 
жẹн а.  

б/ околосонорна редукция на неударената гласна и в гласна ʼъ пред твърди 
срички или съгласни в следударено положение в суфиксите -ин, -ина, -ино и -ик: 
бъ лгạрʼạн, т урчạн,  стʼạна, с утрʼạнạ; ба бʼạн, Со нкʼạн, пọнд елʼнʼạк, фт орнʼạк вместо – 
българин, турчин, истина, сутрин; бабин, Сонкин, понеделник, вторник. 36 

Подбалканският тип говори е един от най-разпространените в Бесарабия. За него  
като че ли има и най-много научни изследвания (вж. Библиографията). Той е изследван 
по програмата за съставяне на Атлас болгарских говоров в СССР, като негови първи 
изследователи в Бесарабия са: Бунина, И., Калнынь, Л.Е., Котова, Н, /Полтораднева/-
Зеленина, Е.С, Плотникова, Л.С., Попова Т.В., Стойков, Ст. 

                                                           
34 Панайотов,  П. Сливенският говор // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, София, 
1901, т. 18, с. 507-523.  
35 Кочев, Ив.  Из историята на сливенския о-говор. Автореферат на дисертация за получаване на 
научната степен „Кандидат на филологическите науки”, София, 1974, с. 3. 
36 Кочев, Ив. За диагностиращите черти на българските диалекти (по случай на  80 - годишнината на 
проф. С. Стоянов ) // Български език, 1991, кн. 4, с. 307-310; Стойков, Ст. Българска диалектология, С., 
2002, с. 117-118. 
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Според Атлас болгарских говоров в СССР подбалканските говори в страната се 
делят на следващите няколко подгрупи:   

 
 

1. Подбалкански / сливенски о-диалект /снẹг о, кр ъсникọ/ 37 
 
Към о-диалекта се отнасят говорите на селата: К рсово / Башкьой (наполовина 

заселено и с тюркоезично, гагаузко население) – в Р. Молдова (първите български 
преселници тук са предимно от с.  еравна / Башкьой, Сливенско), Задуна евка 
(основано от български преселници чрез вторично преселване, както и редица други 
български села в Бесарабия, Таврия, Крим и т.н.),38 Нова Ив ановка / Ив анова / Еск и 
Куб й (основано чрез вторично заселване от български преселници в Акерманско, 
Бесарабия), Ровное / Купар ан (основано от група преселници предимно от с. Порой / 
Копаран, Бургаско), Виноградовка / Бургудж и/й (основано от преселници от с. Горно 
Александрово / Бургудж и, Сливенско) – в бесарабската част на Украйна. Говорите на 
тези села са проучени по програмата на Атлас болгарских говоров в СССР.39 

Изселници от с. Ровное / Купаран (Тарутински район, Одеска област) са 
основали с. Купар ан в молдовската част на Бесарабия, в района на гр. Леова, а също 
така с. Луж анка / Ка зба, в района на Тарутино – в украинската част на Бесарабия.  

Според изследването на проф. Иван Кочев този тип подбалкански диалект е 
характерен предимно за селището Стралджа заедно с редица сливенски и ямболски 
села. 40 

Тъй като в Атлас болгарских говоров в СССР о-говорът няма друго име, въз 
основа на изследването на проф. И. Кочев той би могъл да бъде наречен сливенски. 

Посещавайки през 1947 г. с. Кирсово, проф. С.Б. Бернщейн в отчета си неточно 
определя говора му като североизточен.41 Но съвсем куриозни наблюденията върху 
езика на жителите на това село са на проф. В. Григорович, който го е посетил през  
1869 г.:  

„Выехав из Кишинева 16 июня 1869 г., я направился… Итак, оставив Комрат, я 
посетил колонию Кирсово. Это обширная колония, стесненная в поземельных 
отношениях вследствие размножения народонаселения, уступает преимущественно 

                                                           
37 Кочев, Ив.  Из историята на сливенския о-говор., 18 с., цит. ; от същия автор: Фонологичната система 
на сливенския о-говор // Въпроси на структурата на съвременния български език, С., 1975, с. 33-91. 
38 Грек, И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще, С., 1993, 292 с. (След 
изселването от българските земи преместване на отделни семейства и групи хора от едни селища в други 
в Бесарабия, Таврия, Крим и т.н. е ставало по различни причини, което в много случаи е получило 
сериозно отражение върху състоянието и характера на говорите в съответните селища – б.н.).  
39 Бернштейн, С.Б. и др. Атлас болгарских говоров в СССР, М., 1958. 
40 Кочев, Ив.  Из историята на сливенския о-говор., 18 с., цит.; от същия автор: Фонологичната система 
на сливенския о-говор // Въпроси на структурата на съвременния български език, цит., с. 33-91. 
41 Бернштейн, С.Б. Отчет о диалектологической поездке в болгарские села Молдавской ССР и 
Измаильской области летом 1947 г. // Узис (Ученые записки Института славяноведения), М.-Л., 1949, т. 
1, с. 387-388. 
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молдаванскому языку потому ли, что здесь живут молдоване, или потому, что 
старые переселенцы свыклись с этим языком.” 42 

Пръв изследовател на кирсовския български говор, като един от говорите на тази 
подгрупа, е съветската българистка Е.И. Зеленина, която публикува кратка 
характеристика на тоя говор още през 1953 г., а по-късно (през 1981 г.) издава и 
Сравнительный тематический словарь трех болгарских сел Молдавии, включващ 
лексика от говорите на три български села в тогавашна МССР – Кортен / Кирютня, 
Кирсово / Башкьой и Твърдица.  

Говорът на с. Нова Ивановка е проучван в ономастичен план от проф. М. 
Парзулова (2006), а говорът на с. Бургуджи / Виноградовка в редица публикации е 
изследван от младата българистка Н. Чуфарличева (вж. Библиография и Текстове в 
Приложение).  

Що се отнася до по-важните особености на този тип говори. Това е членната 
морфема -о, която го откроява сред другите подбалкански говори. Но трябва да се 
отбележи, че тя не присъства в съществителните имена в говорите на всички тези села, 
а само в някои от тях, например в говора на с. Кирсово - крạк о, кр ъсникọ, докато в 
говорите на други, например в с. Нова Ивановка, се открива само в прилагателните и 
числителните имена и местоименията в мъжки род, ед. число - гọл емиọ, п ървиọ.43  
 
 

    
(Полтораднева) - Зеленина Э.И.  

                                                           
42 Григорович, В. Собрание сочинений Виктора Ивановича Григоровича, Одеса, 1916, (вж. Донесения об 
испытаниях в Тираспольском уездном училище, Кишиневской гимназии и в болгарских народных 
училищах Бессарабии, представленные попечителю округа ординарным профессором Новороссийского 
университета В.И. Григоровичем, с. 118-145. 
43 Бернщейн, С.Б. и др. Атлас болгарских говоров в СССР, цит.; (Зеленина) – Полтораднева, Э.И. 
Заметки о языке болгарского села Кирсова, Комратского района МССР // Статьи и материалы по 
болгарской диалектологии (СМБД), 3, М., 1953, с. 86-109; Парзулова, М. Село Нова Ивановка (Одеска 
област) в светлината на езиковата археология, Одеса, 2006, с. 67. 
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Сравнительный тематический словарь  
трех болгарских сел Молдавии 
 (вж. автора на снимка към II глава). 

 
 
 
 
 

  
     Проф. д-р Марияна Парзулова  
 

 
Д.ф.н. Т. Балкански с информатори в с. Кирсово, Р. Молдова /2005/. 
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Д-р М. Парзулова и д-р В. Кондов с информатори  

в с. Нова Ивановка / Иванова / Ески Кубей – украинска част на Бесарабия. 
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2. Подбалкански) тип, ъ-диалект 
 Говорите от този тип се делят на две подгрупи: 

 
а/ чумленско-твърдишка подгрупа /снẹг ъ, кр ъсникạ/ 

 
Към нея те отнасят говорите на селата: Ва л  П ржей (с основен говор – 

подбалкански, селото е основано от молдовци, като българите се заселват тук по-късно 
от селата Каурлан / Гяур алан, сега Българска поляна, Ямболско и Алвалий / Авлалий, 
сега Палаузово, Ямболско)44, Комрат (старият, несъществуващ сега говор), Ко ртен / 
Кир ютня (основано от преселници предимно от с. Кортен, Новозагорско), Твърд ца 
(сега град, основан предимно от преселници от гр. Твърдица, Сливенско) – в Р. 
Молдова и Виноградное / Сам Батър / Хасан-Батър / Гасан-Батър, Вольное / Исерлий 
(основано от преселници от с. Блатец / Исерлий, Сливенско), Виноградовка / Чумл ек / 
Чумл екʼọф (основано от преселници от с. Ботево / Чомлеккьой, Ямболско), Го лица / 
Кар а-Мар ин (основано от преселници от с. Голица, Варненско), Делени / Девл етаг ач / 
Деветл ий (основано от преселници от с. Девл етаг ач, Лозенградско), Димитровка / 
Делжил ер (основано от преселници предимно от с. Полски градец / Делжилер, 
Старозагорско и с. Налба нтлар е / Ковачите, Сливенско), Каланч ак / Дермендер е 
(основано от преселници предимно от с. Изворско / Дервент / Дермендер е, Варненско), 
Кирничк и / Карн ичка /  ънт ъна Дз инилор, Ореховка / Пандаклий (основано от 
преселници предимно от с. Тенево /  ъндъклий / Пандъклий, Ямболско), Яровое / 
Гюлмян / Дюльмен (основано от преселници предимно от с. Роза / Гюлмян, Ямболско) – 
в бесарабската част на Украйна. 

Селата Ботево и Строгановка – в Приазовие (основани са от изселници от 
бесарабското с. Каланчак / Дермендере), Федоровка – в Приазовие (основано от 
изселници от бессарабското с. Новопокровка), Пала узовка – в Приазовие /основано от 
изселници от бесарабското с. Кирнички / Карничка/  ънтъна Дзинилор/.  

Към тази подгрупа изследователите, въз основа на сходството на повечето от 
особеностите му, отнасят и говора на с. Зар  / Камчик (основано от преселници от 
редица села по река Камчия, Варненско) (Колесник, Георгиева 2016: 40). 

Според мнението на В. Колесник и Св. Георгиева-Митител, говорите на селата 
Твардица, Виноградовка (Чумлен), Яровое (Дюлмен), Ореховка, Виноградное, Каланчак, 
Димитровка, Кирнички, Голица, Делены, които в Атлас болгарских говоров в СССР са 
отнесени към чумленско-твърдишката подгрупа и са определени като сливенски, 
представляват не само сливенски, а в по-голямата си част са ямболски (говорите на 
селата Яровое и Кирнички) или други подбалкански говори (Колесник, Георгиева-
Митител 2016:39). 
                                                           
44 Тодоров, Н. Откъде са дошли българите във Валя Пержей // Родно слово (Кишинев), бр. 13-14, май 
1992 г. („… от черковата нагоре са каурланци, а долненци сме от Алвалий…”); от същия автор: Опыт 
фонетической модели синхронного описания болгарской диалектной речи // Проблемы языка, истории и 
культуры болгарской диаспоры в Молдове и на Украине, Кишинев, 1993, с. 27-67 (втората работа е 
написана въз основа на под/балканския говор на селото). 
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При определянето на говорите на тези селища обаче, трябва да се има предвид 
преди всичко деленето на говорите от подбалкански тип на два подговора: източен, 
обхващащ Сливенско, Карнобатско, Ямболско и Бургаско, и западен, обхващащ 
Старозагорско и Чирпанско, т.е. по-логично в случая и по-прегледно е това деление да 
се прави с оглед на българската класификация на диалектите на българския език. 45  

Трябва да се отбележи, че изселници:  

- от с. Вал  Пержей в район Тараклия, Р. Молдова заедно с българи от други 

села основават селата Вал  Пержей, Нова Ларга и Сто новка (в Стояновка те 
създават свой квартал-махала, в другата част на селото се заселват българи от с. 
Кортен) – в молдовската част на Бесарабия и с. Богдановка – в украинската й част; 

- от с. Виноградовка / Чумлек / Чумлекьой в Тарутински район, Одеска 

област участват в основаването на селата Александровка в район Яловени, 
Константиновка и Первомайск в район Каушани, Троица в район Леова – в 
молдовската част, а също така в създаването на с. Перем ога / Новия Чумл ек – в 
украинската част на Бесарабия; 

- от с. Вольное / Исерлий в Тарутински район основават с. Исерли  в район 

Басарабяска, а също така участват в създаването на други села в молдовската част на 
Бесарабия; 

- от с. Кортен / Кир ютня в район Тараклия са основатели или участници в 

създаването на селата – Нови  Кортен в район Тараклия, Светлий / Деневица в АТО 
Гагауз Ери, Антоновка, Викторовка (сега в състава на с. Чебалакчия) и Сто новка в 
район Кантемир, Българ ийка (сега в състава на с. Сарата Ноуа) в район Леова, 
Димитр овка и Максим ени в район Чимишлия – в молдовската част на Бесарабия;  

- от гр. Твард ца в район Тараклия  са основни участници в създаването на 

с. Колибабовка в район Леова на територията на молдовска Бесарабия и селата 
Петровск / Па влевото, А рса / Евгеновка и др. – в украинската част на Бесарабия; 

- от с. Яровое / Гюльмян / Дюльмян в Тарутински район основават селата  

Н. Гюльм  н (сега Елизаветовка), Евгеновка / А рса, заедно с твърдичани, Ново-
Георгиевка / Кролевка в същия район, а също така заедно с българи от други селища 
участват в създаването на с. Москов ей / Мо сково – в молдовската част на Бесарабия. 
Говорите на тези нови селища се характеризират с особености на говорите в селата-
метрополии.  

 По този начин, едни от най-разпространените говори от тази група на 
подбалканския тип в Бесарабия са: чумлекьовският, кортенският, твърдишкият, 
гюлмянският, като кортенският говор е разпространен само в пределите на 

                                                           
45 Стойков, Ст. Българска диалектология, С., 2002, с. 117-118. 
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молдовската част на Бесарабия, а другите говори функционират от двете страни на 
сегашната граница между Р. Молдова и Украйна. 

Необходимо е да се отбележи, че съвременното състояние на българската реч в 
гр. Комрат няма, практически, нищо общо със състоянието на българския говор тук в 
миналото, тъй като старото българско население на Комрат е асимилирано от  
преобладаващата му част – гагаузкото население. Съвременната реч на българите, 
живеещи в този град, в диалектно отношение не представлява единство във връзка с 
това, че тези българи не са коренни жители тук.  

След посещението си по време на диалектоложко пътуване през 1947 г. и в 
Комрат, С.Б. Бернщейн в свой отчет пише: „В местном Загсе мне сообщили, что болгар 
теперь не больше 10% /т.е. 1000-1200 чел./: они ассимилировались с местным 
гагаузским населением. Я познакомился со многими болгарами, которые уже не 
говорят по-болгарски. Родным их языком стал гагаузский. Много смешанных браков. 
При любом сочетании дети говорят по-гагаузски. Все комратские болгары умеют 
говорить по-гагаузски: гагаузы же на болгарском языке не говорят.” (Бернштейн 1949: 
385-391).  

Съвременната изследователка на българската реч в гр. Комрат Л. Бойкова 
отбелязва: „През 50-60-те години на ХХ век се отбелязва усилена миграция на 
населението от селата към градовете. Днешната българска общност представлява 
малобройна група от кореняци българи билингви, съхранили българското си съзнание и 
езика, и доста по-многобройна група преселили се в Комрат от околните български 
села” (Бойкова 2009: 56).  

Много е важно обаче да се добави и подчертае, че компактно живеещо 
българско население в гр. Комрат отдавна няма. А, значи, няма ги и необходимите 
условия тук за пълноценно функциониране на българска диалектна реч. Това се отнася 
и за други, по-големи градове в Бесарабия и в близост до нея – Кишинев (квартал 
Булг ария)46, Измаил (квартал Барановка)47, Одеса (Слобода Булгарская / Слободка 
Булгарка > Сербиновская и Болгаровская > Болгарская улица)48, Киев (в района на този 
град Болгарский хутор)49, а също така и за някои села, като например с. Башкалия, 
район Басарабяска в Р. Молдова, където българите са асимилирани от молдовско 
население.50 
                                                           
46 Балкански, Т., В. Кондов. „В степите пустинни на Буджака.” Пушкин, българите и българското в 
Бесарабия. Езиковоархеологически прочит, В. Търново, 2010 (Вж.  за квартал Булгария в Кишинев); 
Трубецкой, Б.А. Пушкин в Молдавии, Кишинев, 1983 (вж. за квартал Булг ария). 
47 Според информатори. 
48 Донцова, Т. К истории болгарских поселений Одессы // Роден край (Одеса),бр. 36, от 06.09.2003 г. 
(Съдържа топоними, свързани с българското заселване на града). 
49 Киев. Энциклопедический справочник, Киев, 1982 (вж. за ойконима Болгарский хутор). 
50 Маринов, Д. Селища с българско население в Северния Буджак,  В. Търново, 2013, 368 с. (вж. за с. 
Башкалия, където, както отбелязва авторът, и сред възрастни хора трудно се намират такива, които да 
говорят и български); Шабашов, А. Башкалия // Роден край (Одеса), бр. 14, от 5 април 2006 г.; 
Poştarencu, Dinu, Іlie Demerji. Istoria satului Başcalia, Chişin u, 2004. (Съдържа топонимия и 
антропонимия на българи от селището). 
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За говорите от чумленско-твърдишката подгрупа на подбалканския тип говори 
има най-много изследвания (вж. Библиографията). 
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В. Кондов с информатори в с. Стояновка, МССР /1990/. 

 
 
 

 
Мои информатори от с. Голица / Карамарин /2004/. 
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Комрат. Катедрала „Свети Йоан”. 
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Разпространение на кортенския говор в Бесарабия, Р. Молдова. 
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Женски ансамбъл от с. Кортен, Р. Молдова. 
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Южна Бесарабия – фрагмент (Р. Молдова и Украйна), където се намира основната част от българските 

селища с подбалкански тип говори, включително и гр. Болград, съвременният български говор на който 
също е от този тип.  
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Българските села в Таврия – Атлас болгарских говоров в СССР. 

 

 
Български села в Таврия с подбалкански тип говор: чумленско-твърдишка подгрупа – Ботево и 

Строгановка (основани от жители на Дермендере / Каланчак), Фьодоровка (Новопокровка), Палаузовка 
(Фънтъна Дзинилор / Карн чка / Кирничк ). 
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б/ болградска подгрупа /снẹг ъ, кр ъсникạ/ 

 
Към нея се отнасят: съвременният говор на гр. Болград (под/балкански), един от 

говорите на с. Василевка / Вайсал (основано от преселници от с. Вайсал, Одринско), 
Виноградовка / Курчи/й, Жовтневое / Каракурт, современният говор на с. Каланчак / 
Дерме ндер е (основано от преселници от с. Изворско, (Дервент / Дермендер е, 
Варненско), говорът на което е изпитал влиянието на един от болградските говори, 
както отбелязват авторите на АБГСССР), един от говорите на с. Кубей / 
Червоноармейское, на с. Табаки – всички в украинската част на Бесарабия, на с. 
Кайракли  / Кайраклий – в молдовската част на Бесарабия.  

Авторите на Атлас болгарских говоров в СССР отбелязват, че в „туканской 
махале Болграда, в селах  овтневое / Каракурт, Виноградовка / Курчий и Табаки 
старый чийшийский говор утратил многие свои исконные черты, и в настоящее время 
говоры этих сел можно отнести к балканскому типу”. 

А говорите на ред села, подчертават авторите на Атласа, се намират под 
влиянието на основния говор на гр. Болград (подбалканския / сливенския): Василевка / 
Вайсал (балкански говор), Жовтн евое / Каракурт, Зализн ичное / Българ ията / 
Българ ийка/та, Лошчин овка / Кайракл ий, Каланч ак / Дермендер е, Куб й (българският 
говор на гагаузкото население), Таба ки. 

Необходимо е да се отбележи, че в с. Виноградовка / Курч и (Болградски район) 
под влиянието на говора на гагаузите българският говор е престанал да съществува. 

Освен това, както се отбелязва в Атласа: „Особое место среди балканских 
говоров Советского Союза занимает говор с. Главан” – расположенного в украинской 
части Бессарабии” (основано от преселници от с. Главан, Старозагорско).  

Както беше отбелязано по-горе, в Чийшийски тип говори, първичните български 
говори в гр. Болград – чийшийският / туканският и кримският са изместени по-късно 
от оказалия се по-силен от тях подбалкански тип говори, когато след заселването на 
българи в града в резултат на руско-турската война от 1828-1829 г., по време на най-
масовото преселване на българско население в Бесарабия, освен Туканската и 
Кримската са се появили още две махали – Сливенската и Ямболската.51

 Герб на гр. Болград. 

                                                           
51 Бернштейн, С.Б. О языке города Болграда // Ученые записки Института славяноведения (УЗИС), т. 2, 
М., 1950, с. 225-231; Попова, Т.В. Болгарские говоры. Общие сведения // Языки Российской федерации и  
соседних государств. Энциклопедия в трех томах, т. 1, М., Наука, 2001, с. 216-222 (за болгарските говори 
в Молдова и Украйна). 
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Селата Александровка / Саталък-хаджи, Дмитровка,  о втневое / Каракурт, Виноградовка / 

Курчий са с компактно гагаузко население. Червоноармейское / Кубей е с българско и гагаузко, 
останалите са с компактно българско население. 

  

  
Катедрала „Свето Преображение”   Църква „Свети Николай” 
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Ф н г у вр ми б ш и интẹр сну  
 

        Сạм М нч ạвạ Мạр и ạ Вạс л ʼạвнạ. Сạ руд х ф со рук п тạтạ гуд н ạ, пудạр вạ ни ти гуд ни . 
Ф хиля дạ д в ʼạт сто тʼạн пийс  и фто ртạ ут дạх нạ шко лạ. Лʼа тускạ на шти рọд т ʼạли, на шти 
ма йки нạ з м ạхạ ф къ рạ дạ ба йми на шти сẹстр ч ки. Нʼа мạши туг с н  кạлʼа ски, н  са дик. Ма мạ 
з м ạши тр  п ръ чки, и круго м зạкр й , нạпра й тẹньо чẹк. Рọд т ʼạлʼти ствʼа хạ та м нạ кра йạ, пạк н  
ба йм дẹца тạ. Дру гити ма йки то жẹ си но сʼạхạ нạ къ рạ дẹца тạ и ми игра йạхми. По -ма лʼкити дẹца  
в шạла шạ спъ т или ко ту та м. Пạк м , по -ста ршити игра йм и зạбра вạми зạ по -ма лʼкити. Сạм чки 
бʼа хми дица . Ма мʼạни купа хạ. Дъ л̓ги бʼа ха са иштạ пạпу рʼ, и н  сми сạ зạигра ли и зạбра вạми зạ 
мạн нкичкити. Трʼа бạ и дạ ги нạпу ш с уда , и нạ ма мạ пулʼв н та мạка р фа нтạ дạ и зạнса . То  
пич . Га ту си  дʼạхạ ут о нзи кра й, кạн чну м  пулу чвạхми зạрạд систр ч кạтạ зạко ту сạм по -
ста ршạтạ. Зạко ту сạ зạигра йм и зạбра вạми зạ тʼа х. Свъ ршạх шко лтạ ф пẹтидис  й див т ạтạ 
гуд н ạ. По слẹ н гу ма мạ уж  нạ з м ạши дạ ра бутим с н й ạ, дạ и пума гạм. А с ни ут дạх нạпр т ʼ 
дạ сạ у чạ, то  нʼа мạши туга с ạд . Са му ду с дʼạм кла сạ. Ма мạ мạ о дʼạши дạ и пума гạм, а с нʼа мạх 
тạка вạ с л ạ дạ купа йạ, но  тʼа  мạ з м ạ и а с пума гạм рʼа дум с н йạ. Мạ у чạши к к дạ ра бутʼạ, дạ 
зна м к к дạ ра бутʼạ с мут кạтạ. С тн ʼạ ф шийс тити гуд ни пустро йạхạ кạнс рв ный зạво т, сига  
в го рọд Кạнтẹм р . М  ут дạхми мạлạдʼо ш, уж  н  ни сạ купа йạши  ск ạхми дạ ра бутим. 
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Ут д ạхми та м дạ ра бутим нạ стро йкạтạ, та м сạ тр б вạши рạбо чи. М  штукạту рʼạхми, крạс хм и. 
 м ạши стрọ т ʼạли, д ту д г ạхạ сạрạка  вạсʼм , сạрạка  чẹтырʼо х квạрт рныẹ дạма . Н  
при м ạхми уча стиẹ, га ту сạ стро йạхạ саạдикити и шко лтạ. По слẹ, га ту сạ свъ рши стро йкạтạ, м  
сạ рạсч т ạхми, сạ умъ жạхми, сạ пуйạв х ạ уж  дица . И па к ф пул ту ут дạхми и дусига  сни ф 
пул т у, пạка  ни излʼа зạхми нạ п н сийạ. 

Га ту бʼахми ма лʼки, рạд тʼạлити ма й пу нʼуштʼа  н  нạ пу скạхạ дạ хо дим тъ й, са д динʼа . 
Га  пу гул мити пра зници, срẹд с лу, дъ ртитити хо рạ то жẹ бʼа хạ, м  тạнцу вạхми. Ф н гу  вр ми  
б ши интẹр с ну. 

Разказала Минчева Мария Васильевна,  
родена и живяла (1945 – 2019) в с. Стояновка,  

Кантемирско, април 2019 г. 
 

Записала Мариана Желязкова, студентка 2БРФ,  
университет „Григорий Цамблак”, гр. Тараклия 

 

Тъ й и тъ й пура снạхми 
 
       А  сạм Тạукч  А нạ и сạм ра ждạнạ ф тр й си й п рв ạтạ гуд н ạ. Бʼа хми ф сẹмʼйа тạ всẹго  п дʼ 
ду ши: тр и дица , ма ма и т ти. Изра снạхми, пура снахми, рạстʼа хми, нʼа мạши игру шки, нʼа маши 
н шту. Фнисъ т пạпу рʼ, трун м пạпу рʼ, игра йм с куч нʼти в з м нуту вр ми , пạк ф лʼа тну вр ми, 
ко ту нạм ри м удвъ нкạ, с тạко с си игра йм. Нʼа мạ н  дạ пла чим, то  кạту нʼа мạлу. И пạр  нʼа мạлу 
и игру шки с . Тъ й и тъ й пура снạхми. Стạна хми в чи зạ шко ла. Тръ гнạхми нạ шко лạ. Йạ 
свъ ршạх шко лạтạ фạф с лʼски до м, нʼа мạши шко ла. И га ту йạ свъ ршạх, мина хạ са гуд ни  дв -
тр , ф со рук пʼа тạтạ сạ свъ рши вуйна тạ. И с тнʼạ ф со рук ш стата сạ ạргạнизу ва кạлхо з. И а с ф 
кạлхо за тръ гнạх пạдро сткạ. Ạ пạк нʼа мạши н кạквạ т хни кạ, збра хạ с ч кити кун  ут с луту дạ 
ги хра нʼạт два  ко нʼухạ тр , за м зạ прулʼạттъ  дạ мо йạд дạ уръ т с тʼа х. Га ту дуд  про лʼạт, то  н  сạ 
руд , лʼа туту, нʼа мạши с ко  дạ хра нʼạт кун ти . Сб р ạхми чурла н, натру пạхạ мно гу чурла н, за м 
дạ хра нʼạт кун ти . Га ту фạна хạ дạ ги хра нʼạт, и ги нạхра нʼạхạ и сạ м н ạ з м ạтạ. Про лʼạт кун ти  
ни мо йạд дạ вạр т , ни й  к к ту му трʼа бạ дạ ид , ми н  к кту чурла н. Чи туга вạ с ч кạтạ ра бутạ 
пра йạхми фручну йу. Мина вạт мъ жи, пръ скат хрạна , д ту трʼа бạ дạ сạ с й , ạ пạк н  утпуд рʼạ 
сни нạрид ни с мут кити куту ино  въ жи. Купа хми с мут кити, тạкъ ва урọжа й сʼа хми, и тạкъ вạ 
уд н гу бра хми. И тъ й б ш и зạ уб рант у, с ч куту фручн уйу, нʼа мạши т хникạ н к ạквạ. Ино  
стрạда ниẹ сạд . И ạй тъ й хе  Туга ва сла бу сạ руд . И ни п шạхạ ни й  зạ пạр , ạ ми п шạхạ 
вы хạдити, чи с тнʼạ нạ кạнц  гуд н ạтạ ни да вạт хрạна , ко й ко лкуту хо дʼạл, рẹш ну, то  ли пу 
ид н  килạгра м, то  ли пу зẹмʼа . С тн ʼạ, ко лку гуд ни пура бутʼạхми ф кạлхо зạ, ма й тру дну. Сạ 
привạрт хми па к в сạлхо з. Ф сạлхо за в чи  флʼа зạхми нạ д н ẹжнạйạ пла тạ. Пла штạт пạр , 
ра бутиш, хрạна  ни пулуча вạхми. Пạк с тнʼạнкạ дудо ха тра ктури, с ч куту, дạ гу изуръ т дạ гу 
убʼạръ т. И а с куту ра бутʼạх ф сạфхо зạ, вы йạвихạ ва тạ дạ с й ạт. Сʼа хạ в атạ, трʼа  дạ б ши пидис  
й фто рạтạ или тр т ʼạтạ гуд н ạ, н гу  вр ми . И ра бутʼạх нạ ва тạтạ с пʼạтна йси жẹн . А с им бʼа х 
звинạва йạтạ. И ра бутʼạх нạ ва тạтạ, и ут та м мạ нạзна чạхạ звẹнạва йạ пẹрẹдạв к и мạ испруо дʼạхạ 
фạф Мạсква  нạ с л ʼскạхạзʼа йствẹнạтạ п рв ạтạ ạткры тạйạ вы стạфкạ. А с хо дʼạх и та м. Прẹмина  сạ 
вр ми ту и сạ уж н ʼạх. Фạна х в чи и хạзʼа йсту да си гл дạм, ф хạзʼа йстуту дạ си ра бутʼạ. И ф 
сạфхо за с  хо дʼạхми, с  зạ д н ẹжнạйạ пла тạ. Хо дʼạх нạ ра бутạ ду усимдис  й ш стạтạ гуд н ạ. 
Излʼа зạх нạ п н сийạ и пудʼạр п н сийạтạ хо дʼạх о шти ч тʼạри гуд ни , ни ка зạхạ, чи шạ ни 
увилич т  п н сийạтạ, и н  хо дʼạхми, ко йту  скạши. А с хо дʼạх, ми н шту ни нạзна чạхạ. Фạна хạ 
дạ нạ бул т и кр ạка тạ и сạ уста йạх, до мạ сạм хạзʼạ йкạ. 
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Бʼа хми мла ди, нʼа мạши клу п, нʼа мạши н шту. Нʼа мạши д  дạ изл зи м. В ч ạрну вр ми  
сни ду ма мạ и ду т ти ф ко мнạтạтạ. Нʼа мạ д  дạ изл зи ш дạ сạ рạзвẹсẹл ш . Га ту бʼа хми о шти 
д в ạчки, хо дʼạхми нạ сид нки , пу в ч ạр и ду двạна йси сни до мạ. Н й дʼạ ни изл з ạми,  си но сим 
ра бутạтạ, та м прид м, та м ч пкạми ду двạна йси ча сạ и си утʼу вạми до мạ.  н ạк ф пра зник 
 м ạши клу п, ạмạ динʼа , пạк пу нʼуштʼа  ни изл зạми х ич н йдʼạ дạ хо дим. 

И сиг  сạм в чи ста рạ. В двуты сʼạчи с дмạтạ гуд на си пра йạх ạпẹра цийạ нạ ино ту уко , 
с тнʼạ в двуты сʼạчи о смạтạ гуд на си пра йạх нạ фто руту уко . Но  спạс б ạ, а з два  м с ʼạцạ, бʼа х 
слʼа пạ с ино ту уко , чи нẹ в жд ạх. Чи в к ạм, то  ино ту ми ст гạ, пạк с тнʼạ куту пẹрẹда ди нạ 
дру гуту, чи ут дạх и нạ дв т и си нạпра йạх. Спạс б ạ, в жд ạм сига  и бẹз уч л ʼки, ми си ку пʼạх 
уч л ʼки дạ ми й по -л к у. 

 
Разказала Таукчи Анна,  

родена през 1931 в с. Стояновка, 
Кантемирско 

 
Записала Мариана Желязкова, студентка 2БРФ,  

университет „Гр. Цамблак”, гр. Тараклия, април 2019 г. 
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Записано от проф. В. Колесник (2003) – с. Заря / Камчик, украинска част на Бесарабия. 
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Записано от доц. З. Барболова – с. Кирнички / Карничка, украинска част на Бесарабия. 

 
 

 
 От СМБД – Статьи и материалы по болгарской диалектологии. Тексты, № 9, М., 1959 –  

с. Валя Пержей, молдовска част на Бесарабия. 
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Записано от д-р Н. Тодоров  (2002) –  

с. Твърдица и с. Валя Пержей, молдовска част на Бесарабия. 
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б/ болградска подгрупа,  ъ-диалект /снẹг ъ, кр ъсникạ/ 
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Записано от акад. Н.С. Державин (1915) – гр. Болград, украинска част на Бесарабия. 
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Ексцерпирано от книга на П. Перонков (1999) – с. Кайраклия, молдовска част на Бесарабия. 

 
 

Приказка за козичката 
 

Жув ли ẹдн и ба бạ, дя ду и синъ  им.  м ạли т й идна  куз чкạ.  До ди вр емиту за па сạни. 
Испра тили ба ба и дя до синъ  дạ пạс  куза тạ. Синъ  гạ па сạл, гạ пу л и душло  вр ми дạ си ут ват 
до мạ. Дя дуту сид  ду по ртạтạ и п та куза тạ:  Куз ч ке, куз ч ке,  с т а ли си, я ла ли си, п ла ли 
си ? Куз чката утвича ва:  Н  сạм я лạ, ни  сạм пи лạ, нạ су х ка мак сạм сидя лạ, су хи тръ нки сạм 
гр зạлạ . Дя дуту сạ рạссъ рдялу и наб лу  синъ . Нạ дру гия д н дя дуту испра шта ба бạтạ дạ пạс  
куз чкạтạ. Ба бạтạ ху бу я нạпа слạ, нạпу лạ и си ут дạхạ до мạ. Дя дуту па к сид  ду по ртити и ги 
ча кạ. Па к п та куз ч ката и тя  па к му ка за, чи н шту ни я лạ и ни п ла, су хи тръ нки гр зạлạ и нạ 
су х ка мак сидя лạ.  Дя дуту па к сạ рạссъ рдилу и нạб лу и ба бạтạ. 

Душло  вр ми дя дуту дạ пạс  куза та. И то й гạ нạпа сạл, гạ нạпу л . Връ штạт сạ до мạ и 
дя дуту па к ся да ду по ртạтạ и я п тạ:  Я лạ ли си, п ла ли си ? Куз чкạтạ и нạ н гу  му ка звạ: 
 Н  сạм я ла, н  сạм п лạ… . Дя дуту рạзбра лу, чи куза тạ лъ гạлạ и я зạкла лу. 

 
Пр кạзкạ зạ бọ рянạ и пạтъ ркạтạ 
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 мạлу идно  вр ми ẹд н буй р ʼạн, ко йту  мạл гулʼа му хạзʼа йству и мно гу слуг . Срẹд 

т с слуг  била  ẹдна  мума , куʼа ту па слạ па ткити. Зạтва  й ка звạли пạтъ ркạ. Тʼа  била  мно гу ху бạвạ, 
крạс вạ, рạбо тнạ. 

Буй рʼạнạ пạк мно гу уб чạл мил на и ка зạл нạ слуг ти си дạ му йạ упич т. Слуг ти 
ко лкуту пъ тʼạ йạ п кли с  н  им сạ пулуча вạлạ, ẹд н пъ т изгурʼа ла, дру к пъ т прʼа снạ, 
нẹдуп чạнạ. Буй рʼạнạ сạ рạссъ рдял и ка зạл, чи шạ изго ни слуг ти. Пạтъ ркạтạ им ка зạлạ дạ з ми 
тʼа  да упич  мил на, пạк т й н  й да вạли и йạ го нʼạли. Но  сạ рẹш ли  и да ли й ẹдна  счу пẹнạ 
кр ва, изгурʼạла тạва . Пạтъ ркạтạ уп клạ тạка вạ ху бạвạ и фку снạ мил нạ, чẹ кạтọ слуг ти йạ 
зạн сли нạ буй рʼạнạ и то й йạ ку сạл, тʼа  мно гу му хạр сạлạ. То й ка зạл нạ слуг ти дạ дувидъ т 
мума тạ, куйа ту  нạпра вилạ мил нạтạ. Кạту видʼа л буй рʼạнạ пạтъ ркạтạ, сạ флʼу бʼạл ф н йạ и сạ 
уж нʼạл зạ н йạ. 

 
Разказала Мария Коломан, родена през 1949 г. в Кайраклия,  

завършила мед. училище, основна работа – медицинска сестра 
 

Записала април 2019 г. Валерия Артименко, студентка 2 БРФ,  
университет „Гр. Цамблак”, гр. Тараклия 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

Тракийски тип (5)  
тракийско/мизийско/под/балкански: о-диалект и ъ-диалект 

 
 В пределите на България тракийският говор се отнася към източните рупски 
говори (от рупа ʼвид стръмна долчинаʼ)52 и обхваща южната част на Тракийската 
равнина по течението на река Марица, като заема Първомайско, Хасковско, 
Харманлийско, Свиленградско, Тополовградско и Елховско. В миналото той е заемал 
значителни части на Тракия в пределите на сегашните държави Гърция и Турция. 
Тракийският говор не е напълно единен. В него се очертават два подговора – северен, 
който се свързва с балканските говори, и южен, който се свързва с родопските 
говори.53 

На територията на съвременните държави Украйна и  Р. Молдова,  според 
класификацията на съветските българисти, представена в Атлас болгарских говоров в 
СССР, говорът се дели на две подгрупи: одеска и измаилска. 
 Най-отличителна фонетична особеност на тракийските говори в Одеско и 
Бесарабия е изговорът на звук ʼа на мястото на стб. ѣ независимо от характера на 
следващата сричка: бʼал – бʼа ли, зрʼал - зрʼа ли, лʼа тọ - лʼа тен, пʼа снạ - пʼа сни.  
 Друга тличителна фонетична особеност на тези говори, според проф. В. 
Колесник, е по-слабата редукция на неударените широки гласни а, е, о в сравнение с 
балканските и мизийските говори: ба бạ, мọр е, зẹл ен вместо ба бъ, мур е, зил ен. 
 Една от най-отличителни морфологични особености на част от тракийските 
говори в Одеско и Бесарабия е частицата за образуване на бъд. време ке/ки. Именно тя, 
до известна степен,  ги дели на две подгрупи, споменати по-горе – одеска /снег о, 
кр ъсникọ/ и измаилска /снег о, кр ъсникọ/ и /снег ъ, кр ъсникạ/. 
 В акцентно отношение за част от тези говори е характерно ударение на първата 
сричка във формите на повелителното наклонение и  на глаголите в 1 лице, ед. число, 
сег. време: д онеси, з анеси, з атвори, о твори; б ра, м ета, ч ета, което ударение в 
говорите на българите в Бесарабия и Одеско не се среща последователно.  
 Според проф. В. Колесник останалите фонетични и морфологични особености, 
които диференцират и обединяват този тип говори с балканските и мизийските говори, 
не могат да се квалифицират като чисто тракийски, тъй като не отговарят на голяма 
част от най-важните особености, характерни за тракийските говори в метрополията. 

В лексикално отношение тези говори включват думи, които също ги отделят от 
останалите български говори: шт ерка ʼдъщеряʼ, разбо й ʼтъкачен станʼ, лахн а ʼзелеʼ и 
т.н. 

Говорите от одеската подгрупа са под по-силното влияние и на украинския език:  
бал акам ʼговоряʼ, викн о ʼпрозорецʼ, откъдето са и новите за говорите бал ачка ʼседянкаʼ, 
викниц е ʼпрозорчеʼ и др. 54   

                                                           
52 Български етимологичен речник, т. 6, С., 2002. 
53 Стойков, Ст. Българска диалектология, С., 2002, с. 125. 
54 Колесник, В.А. К вопросу о статусе фракийских говоров болгарских сел Юга Украины // Слов’нський 
збірник, Одеса, 1996, вип. 1-2, с. 50-56; от същия автор: Рупские говоры на Украине // Българистични 
проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Втора международна сесия, В. 
Търново, 20-21 август 1996 г., В. Търново, т. 2, изд. „Пик”, 1997, с. 111-114.  
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 Трябва също така да се отбележи, че членна морфела –о/-ох имат не само 
говорите в някои села в Одеска област. Тя се открива например и Р. Молдова – в говора 
на с. Валя Пержей, район Тараклия (където тракийският говор е под силното влияние 
подбалканския, който за това село е основен), при това не само в прилагателните, но и 
във формите на редните числителни имена и притежателните местоимения:  бе л̓ọх, 
гọл емиọ, н ашọх, т ойọх ʼтвояʼ, п ървиох, вт ориох, дес етиох и т.н., като формите п ървио, 
вт орио се използват спорадично, а формите на -иох са норма и в двата говора – 
тракийския и подбалканския 55.  
 По този начин, говорите от този тип в Бесарабия и Одеско са смесени – с 
елементи не само от тракийски, но и от балкански и мизийски характер. 
 Първият изследовател на тракийските говори в Одеско и в с. Паркан още в 
царска Русия е акад. Н. Державин, който още в началото на миналия век публикува 
изследвания за някои от тях.  

В съветско време те са проучвани по програмата за съставяне на Атлас 
болгарских говоров в СССР. Освен това някои от тях са изследвани от съветските 
българистки И. Бунина, Е. Зеленина, Т. Николаевская и Е. Чешко.  

В наше време тези говори се проучват в различни аспекти от учени както от 
Украйна, така и от България: З. Барболова, П. Бокова, Р. Манджукова, Д. Маринов, А. 
Михина, М. Парзулова, В. Пейчев, като цялостно проучване на говор от този тип е 
направено от З. Барболова (на говора на с. Терновка – Николаевска, вж. 
Библиографията и снимката по-долу).  
   

 
a/ одеска подгрупа, о-диалект /снẹг о, кр ъсникọ/ 

 
Към нея се отнасят говорите на селата:  
Червонознаменка / Краснознаменка / Сталино / Катаржино (основано от 

български преселници в началото на ХIХ в.), Бакалово (възниква в резултат на 
вторично преселване на българи), Великий Бу лик / Благоево / Кошково / Большой 
Буялык (основано от български преселници в началото на ХIХ в.), Кубанка ((основано 
от български преселници в началото на ХIХ в.)), Иваново / Свердлово / Иваново / 
Малый Буялык / Малък Боялък (основано в началото на ХIХ в. на мястото на татарското 
селище Аджалък) и говорът на с. Терновка – сега квартал на гр. Николаев (български 
преселници са заселени в началото на ХIХ в. в Турецкая Терновка, където 
първоначално са били настанени пленени турци).  

На един от тези говори са говорили и основателите на с. Паркан/и (български 
преселници са заселени тук в началото на ХIХ в. в съществуващо преди това селище 
предимно с украинско население). Членната форма -о в с. Паркан под въздействието на 

                                                           
55 Според наши наблюдения върху речта на носители на този говор, както и във връзка с консултации с  
д-р Н. Тодоров, родом от това село и автор на изследванията: Опыт фонетической модели синхронного 
описания болгарской диалектной речи // Проблемы языка, истории и культуры болгарской диаспоры в 
Молдове и на Украине, Кишинев, 1993, с. 27-67 и Българите в Южна Молдова (очерк за етнокултурната 
им идентичност от преселването до края на двадесетия век), Тараклия, 2018, 160 с.  

 



193 
 

чийшийския / туканския  говор е заменена с ъ-формата, която е характерна и за говора 
на с. Благоево. Рязко отделя говорите от тази подгрупа сред всички други говори в 
бившия СССР формата за бъд. време ке / ки в някои от тях (Паркан, Терновка).  

Изселници от с. Терновка са основали в близост до родното си село и селата 
Добра  Надежда и Ясна  пол на, от с. Знамянка / Червонознаменка / Катаржино в 
радиус от 12 до 21 км – селата Даниловка, Димитрово, Мартово, Первомайск / 
Вознесенск, Раковский, от с. Большой Буялык / Благоево / Голям Боялък – Верхний 
Ку льник и Нижний Ку льник, Бу лык / Петровка, Ул новка, Шарово.  

В подгрупата говорите не са единни относно използването на членната форма. 
Членната форма -о е характерна за говорите на селата Бакалово, Кубанка, Иваново / 
Свердлово / Малък Боялък, Терновка и Червонознаменка / Катаржино: /снег о, 
кр ъснико/. В с. Паркани, както беше отбелязано по-горе, под влиянието на чийшийския 
/ туканския говор членната форма -о е заменена с формата -ъ: /снег ъ, кр ъсника/. В 
говора на с. Великий Боялък / Голям Боялък  също се използва членната форма -ъ.     

За съжаление, отсъстват изследвания за вторичните селища на българите в 
Одеско, поне в ономастичен план, такива, каквито има за повечето от българските  
вторични селища в Бесарабия и Таврия (вж. работите на А. Войникова, В. Колесник, Н. 
Куртев, Д. Маринов, А. Михина, М. Парзулова и др.). 

 
 

 
Карта на Мизия, Тракия и Македония в древността. 
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Областта Тракия в пределите на България, Гърция и Турция. 

 

 
Първичните български селища в района град Одеса. 
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Великий Буялик / Благоево / Большой Буялык / Голям Боялък  / Кошково, Одеска област. 

 

 

   Доц. д-р Зоя Барболова 
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Български селища в района на гр. Одеса. 
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Село Паркан/и, Приднестровие. 
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б/ измаилска подгрупа, о-диалект /снẹг о, кр ъсникọ/ 
и ъ-диалект /снẹг ъ, кр ъсникạ/ 

 
В Атлас болгарских говоров в СССР е отбелязано: „Как и в говорах одесской 

подгруппы, во фракийских говорах б. Измаильской области находим членную форму о-
диалекта. В современном лощиновском говоре членная форма о почти вытеснена 
формой ъ под влиянием сатуновского говора. Лишь в Островном (Кот-Китай - 41) 
последовательно употребляется членная форма ъ, которая, может быть, является 
исконной.”56 

Към тази подгрупа се отнасят говорите на селата: Суворово / Шикирли-Китай, 
Шикирлик (основано от български преселници през първата половина на ХIХ в.), 
Васильевка / Вайсал (основано в резултат на руско-турската война от 1828-1829 г. от 
български преселници от с. Вайсал, Одринско), Островное / Кот-Китай / Баба та 
(основано от български преселници през първата половина на ХIХ в.), Холмское / 
Селиоглу (основано в резултат на руско-турската война от 1828-1829 г. от български 
преселници) – тук все още се пази о-членната морфема57, Кольосное / Кулевча 
(основано в резултат на руско-турската война от 1828-1829 г. предимно от преселници 
от с. Кюлевча, Шуменско), Тро н / Старый Троян (основната част от българско 
население се заселило тук в резултат на руско-турската война от 1828-1829 г.), 
Новосьоловка / Новосельское / Еникьой / Ен икьоф (основано през първата половина на 
ХIХ в. от преселници българи и гагаузи).  

В някои говори от тази подгрупа, както беше споменато по-горе, членната форма 
-о се измества от членната форма -ъ (например в с. Лощиновка / Кайраклий – основано 
от български преселници през първата половина на ХIХ в.).   

В Приазовието към тези говори се отнасят говорите на селата Тро н/и и 
Андровка, основани от преселници от Стария Троян, с. Радоловка и Гюневка – 
основани от преселници от с. Лощиновка / Кайраклий / Радоловка, с. Коларовка / 
Романовка (сега с. Болгарка) и с. В чеславовка – основани от преселници от с. 
Новосьоловка / Еникьой / Ẹни кьọф, Лозоватка / Дяновка и Райновка  – основани от 
преселници от с. Василевка / Вайсал  – в украинската част на Бесарабия.  

В редица села в Приазовието говорите са смесени, например в с. Луначарское, 
където живеят потомци на преселници от различни селища в Бесарабия.58  
   Говорите от тази подгрупа се различават от подгрупата тракийски говори в 
Одеско не само с членната форма –о, но и с формата си за бъдеще време. Частицата жъ 
е характерна за говорите на селата Суворово / Шикирлик, Островное / Кот-Китай / 
Бабата, Новоселское / Новосьоловка / Ẹни кьọф / Еникьой, Троян / Стария Троян, 
Лощиновка / Кайраклий, Холмское / Селиоглу която ги обединява с говорите от 
чийшийската група. Тази форма е характерна и за с. Новия Троян, говорът на който е 
смесен. Формата жъ е заменена с формата шъ в говора на с. В. Пержей под влиянието 
на подбалканския говор, който тук е основен. 

                                                           
56 Атлас болгарских говоров в СССР, М., 1958, с. 40. 
57 Вж. диалектния текст, записан от Г. Георгиев в селото. 
58 Бернштейн, С.Б. и др. Атлас болгарских говоров в СССР, М., 1958, с. 24. 
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В лична преписка българският изследовател Иван Илиев сподели с нас следното: 
„За наричаните в Атласа на българските говори в СССР "тракийски говори", които са 
смесени говори с тракийски, подбалкански и мизийски елементи (като в Суворово / 
Шикирлик и Холмское / Селиоглу) е по-правилно да се използва терминът "говори от 
района на Загорския клин в Одринско, Елховско и Ямболско", както е в статията на 
Бернштейн, Чешко от 1963 (Классификация юго-восточных говоров Болгарии // 
Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1963. XXII – 4, 
публикувана и от Бернштейн,С.Б. (Из проблематики диалектологии и 
лингвогеографии. Москва. 2000).” 

Към тракийските говори авторите на Атлас болгарских говоров в СССР отнасят 
и два говора в Тараклия – курлийския и чарганския (13б и 13в). Обаче, както отбелязва в  
отчета си за посещението на Тараклия в края на 1947 и в началото на 1948 г. Е. Чешко: 
„только глубокие старики могут дать представление о том, как говорили чарганцы 
лет 30 тому назад”. В същото състояние тогава се е намирал и така нареченият 
„шопски” говор в това българско селище. По този начин, реално съществували и  
функционирали тогава и все още различаващи се и днес в Тараклия са два говора – 
долненски (по тип – чийшийски) и горненски или курлийски (по тип – тракийски), като 
тракийското тук се откроява преди всичко при изговора на гласната ʼа на мястото на 
стб. ѣ независимо от позицията й спрямо следващата сричка: бʼа лọ и бʼа личкọ, жувʼа й, 
докато членната морфема тук е една – ъ. 

Авторите на Атлас болгарских говоров в СССР отбелязват: „сильный 
фракийский элемент отмечен и в говорах 3, 8а, 14, 47б, 54” (т.е. в говорите на селата 
Паркан/и, В. Пержей, Н. Тро н, Зар  / Камчик, Богатое / Долукьой / Дол укьоф. 
Тракийският говор на с. Валя Пержей (в молд. част на Бесарабия) се намира под 
огромното влияние на съседния, балкански, говор и в момента трудно се 
идентифицира. Една от най-характерните морфологично-фонетични черти на този 
говор е членната форма -ох/-о в прилагателните и числителните имена и във формите 
на притежателните местоимения: бе л̓ọх, гọл емиọ, н ашọх, т ойọх ʼтвояʼ, п ървиох, 
вт ориох, дес етиох и т.н., като формите п ървио, вт орио се използват спорадично, а 
формите на -иох са норма и в двата говора – тракийския и подбалканския.59 

По-горе беше отбелязано, че един от тракийските говори в гр. Тараклия, а по-
точно черганският, е престанал да бъде функциониращ още преди трийсетина години 
до началото на изследването на българската реч в това селище през 1947 г. Тракийски 
говор в Тараклия, все още функциониращ, както беше отбелязано по-горе, е 
курлийският или горненският говор, който се измества от основния, долненския говор 
от чийшийски тип. Нито първите, съветските, нито съвременните изследователи на 
езика на тараклийци не са констатирали и не констатират обаче наличие на о-форми в 
говорите, които все още функционират в това селище.   

                                                           
59

 Според наши наблюдения върху речта на носители на този говор, както и във връзка с консултации с  
д-р Н. Тодоров, родом от това село и автор на изследванията: Опыт фонетической модели синхронного 
описания болгарской диалектной речи // Проблемы языка, истории и культуры болгарской диаспоры в 
Молдове и на Украине, Кишинев, 1993, с. 27-67 и Българите в Южна Молдова (очерк за етнокултурната 
им идентичност от преселването до края на двадесетия век), Тараклия, 2018, 160 с.  
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От изселници, предимно от с. Н. Троян, е основано в началото на ХХ в. с. Новия 
Томай в молдовската част на Бесарабия.  

Още от Н. Державин в говора на с. Паркани е отбелязан якавият изговор на стб. 
ѣ: л а тна – л а тен, мạ вид а ли, д  дạ сạ д а ним, жив а ли. И днес в говора му звучат 
вариантите на частицата за бъд. време ки и жъ/жа: ки съ в ърнъ, ки с пиш , ки нạл йш, 
ки сạ в д им, ки сạ ж ниш, жъ б ъдạ, жạ сạ в д им. Трябва да се отбележи, че наред с 
частиците ки и жъ тук се използва също така, макар и по-рядко, и вариантът ши: ши 
ид ми, ши дạд , ши уста й. Факт, който говори за това, че в селото присъства освен  
тракийско и балканско българско население. 

Частица ки е най-ярка и най-надеждна черта, която свързва говора с рупските / 
тракийските, югоизточните български говори, а частицата жъ се среща и в северната, и 
в южната част на България. Частица ши, вариант на частицата шъ, е характерна както 
за говорите в Североизточна, така и за говорите в Югоизточна България (Стойков 1968: 
154, 156). 

Интересно е обаче, че в Атлас болгарских говоров в СССР за говора на с. 
Паркан/и като частица за бъд. време е отбелязана формата ке, а не ки (вж. 
Комментарий к карте № 76 на с. 71). В случая това е много важно, тъй като в говора 
функционира и интересната форма ке, която също така е достатъчно ярка особеност в 
езика на парканци. Тя е близка по звучене, но няма нищо общо с частицата ки, тъй като 
по значение тази форма изпълнява функцията на местоименното наречие как:  К  
бъ лгạрити дуд ạ ф на шту с лу. К  мо йж дạ сп ш  нạ гла дʼạн жилу дук? К  сạ дубра ? 
Ну, дạ ви ка жạ к е да лʼши уж  пруизл зи на штạ ж зн ʼа.  
 Тази форма се среща в говора на едно от селата в Пловдивска област, но това не 
означава, че не би могла да се окаже плод на вътрешно развитие в говора на с. 
Паркан/и. Може да се предположи, че тя се е образувала от формата как  ʼкакʼ, с 
изпадане на неударената сричка. Тази форма в България се среща в района на градовете 
Преслав, Шумен, Чирпан и се е получила от сливането на как+йе. За разлика от 
вариантите на частицата за бъд. време ки, жа / жъ, ши мест. наречието ке винаги е под 
ударение.60 

                                                           
60 Една от двете части на с. Паркан - южната, носи названието Шопите., като при това много важно е да 
се отбележи, че българското население в Паркан не се дели на каквито и да било групи. Някои краеведи и 
историци свързват това име с българската етнографска група шопи, но изследванията показват, че 
говорът на българите тук определено не е от западнобългарски тип. Във връзка с това може да се 
предположи, че името Шопите в селището е възприето или от единични изселници от Западна България 
/ Шоплука, или е от татарско-ногайски произход, вж. Аствацатуров, Г. Очерки истории села Парканы, 
часть первая, Бендеры, ч. 1, 1995, ч. 2, Кишинев, 1996; Атлас болгарских говоров в СССР, М., 1958; 
Державин, Н.С. Болгарские говоры Херсонской губернии // Известия отделения русского языка и 
словесности (ИОРЯС) Импер. акад. наук, т. 11, кн. 1, СПб, 1906, с. 131-146 (върху материали от селата 
Паркан, Терновка, М. Буялък, Кубанка, Катаржино), Державин, Н.С. Болгарские колонии в России. 
Язык, т. 2, Петроград, 1915 (вж. за говорите на с. Шикирли-китай / Шикирлик – с. 58-79, с. Андреевка – 
Траяны – с. 80-94, с. Софиевка / Шикирлик – с. 94-109, с. Гюневка и Радоловка – с. 110-119, Романовка – 
Вячеславовка – с. 161-170, с. Парканы – с. 323-338); Кара, Н. Българският език в Молдова (Материали за 
проучване) // Българите в Сев. Причерноморие. Изследвания и материали, т. 8, В. Търново, 2004, с. 31-58 
(съдържа диалектни текстове на българска реч, записани в селата Кортен, Твърдица и Паркан); 
Обручкова, В. Парканская свадьба (обрядность) // Бесарабски гердан, Кишинев, 2019 (под печат);  
 Същият случай е налице и в гр. Тараклия, където един от кварталите също така е известен с 
името Шопите, въпреки че нищо шопско в говора на българското му население не се открива, вж. 
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  Както беше вече отбелязано, в редица села с говори от този тип са регистрирани 
примери с частица за бъдеще време и (вариант на частицата жạ), което безспорно ги 
свързва с говорите от чийшийски тип (вж. Чийшийски тип): 
 

- Валя Пержей, район Тараклия, Р. Молдова:   

И си  д а.  
Рạк ийцạ и си нạпр айạ (записано от В. Кондов, информатор – Н. Куртев).  
А с и си д ода ск ору.   
А с и си л ягам (записано от В. Кондов, информатор – Е. Петрова).  
И са в идим.  
И си  д им.  
И си ут иваш ли т ъс нид еля? (записано от В. Кондов, информатор – О. Вичева). 
Ка за: „А з, д ету и са м ъча да ч стя н егу, к ай, п о- убуу ши напр ая др ук” (записано 

от Н. Тодоров, ексцерпирано от В. Кондов). 
 

- Заря / Камчик, Саратски район, Одеска област, Украйна: 
Га ту т ой и са нагр ей, т ургат мис оту и лук ъ (В. Колесник и Св. Георгиева 2016: 

216, ексцерпирано от В. Кондов). Мạ уж  га ту й си  д и (Г. Георгиев – видеозапис на 
Яна Тодорова, 6 март 2018 г., транскрибиране – В. Кондов). 

 
- Селиолу / Холмское, Арцизки район, Одеска област, Украйна: 

Сạд  тʼа  с тва  ла пи прика звạ и с н гу и сạ ж ни, гъ ту ж до й р д дạ сạ ж нʼạт (Елена 
Батанова, Селиолу / Холмское, записал Г. Георгиев). 
 

- Шикирли-Китай / Суворово, Измаилски район, Одеска област, Украйна 
Ко йту  скạ и сạ иска звạ нạ ру ски, ко йту  скạ и сạ иска звạ нạ бъ лгạрски (Николай 
Руссев, записал В. Кондов).  
 
 

  

                                                                                                                                                                                     
Балкански Т., Константинова Ц. Селищното име Тараклий в светлината на езиковата археология // 
Дунав-Днеcтър. Обществознание. Езикознание. Педагогика. Годишник на Тараклийския държавен 
университет „Григорий Цамблак”. Т. 2. Кагул, 2010, с. 22-27. 
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Проф. С.Б. Бернщейн с колегите си по време на диалектологическа експедиция в с. Суворово / 
Шикирлика / Шикирли-Китай, в украинската част на Бесарабия (Снимката е от книгата на С. Бернщейн 

„Зигзаги памяти”). 
 

   
Д-р Полина Бокова 
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      Д-р Виталий Пейчев   
 

   
                          Църквата в с. Холмское / Селиоглу 
 

 
200 години с. Новосьоловка / Еникьой / Ен кьọф, Килийско. 

 



206 
 

 
Паметник на Кирил и Методий в с. Колесное / Кулевча,  

Саратски район, Одеска област /04.06.2017/. 
 

 
Информатори от с. Шекерли-Китай / Суворово,  
укр. Бесарабия (Снимка на В. Кондов). 

 

 
Разпределение на бесарабските, одеските, олшанските / кировоградските и таврийските българи  

в Южна Украйна. 
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Българските селища в Приазовието, Р. Украйна  

(Картата е от „Атлас болгарских говоров в СССР”). 
 

 
Българските села в Таврия с тракийски тип говори -  Тро н/и и Андровка (основани от 

преселници от Стария Троян), Радоловка и Гюневка – (от Лощиновка / Кайраклий / Радоловка), 
Коларовка / Романовка (сега  Болгарка) и  В чеславовка – (от Новосьоловка / Еникьой / Ẹни кьọф), 
Лозоватка / Дяновка и Райновка  – (от Василевка / Вайсал)  – в украинската част на Бесарабия. В редица 
села в Приазовието говорите са смесени, например в Луначарское, където живеят потомци на преселници 
от различни селища в Бесарабия. 
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С. Паркан се намира на левия бряг на река Днестър между градовете Бендери и Тираспол. 
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Църквата в с. Паркан                  Магазин в с. Паркан 
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 / од еска подгрупа, о-диалект /снẹг о, кр ъсникọ/ 
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Записано от доц. д-р З. Барболова: Терновка – квартал на гр. Николаев, Р. Украйна. 
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б/ измаилска подгрупа,  
о-диалект /снẹго , кръсникọ/ и ъ-диалект /снẹг ъ, кр ъсникạ/ 
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Записано от акад. Н.С. Державин (1915) – с. Софиевка, Приазовие. 
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Записано от проф. В. Колесник (2003) – с. Новия Троян, украинска част на Бесарабия. 
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Записано от доц. д-р Н. Кара – с. Паркан/и, Приднестровие 

 

 
Записано от В. Кондов, информатор Петър Добрев, с. Островное / Бабата,  

украинска част на Бесарабия. 
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Свинска епопея  
(шеговно, на диалект) 
 
Ж'ви разкажа кък със бати 
клахме двамата прасе. 
Ний, гуркото, все го колим, 
то пък, пустото, не ще. 
Бати каза:  Айде, малк'я, 
флявай вътре го лови.” 
Флягах вътре – то ма гледа, 
аз го гледам – то грухти. 
Няма аз да ва излъжа, 
едър бяше тоо талан. 
Кила трийсе вярни има, 
пък зръно изяде цял таван. 
Си запретнах аз ръкава, 
то си дигна ляв'я крак, 
метнах аз да го улавам, 
и кумшийте чуя чак. 
Зехме там да се къмбучим, 
кяр борци, търнак в пръсте, 
криво-ляво го улових, 
метнах на кракъ въже. 
Аз упъвам, то ма дръпа. 
И а тъй до пладня чак. 
Бати зе от мен въжето, 
Свински, не, там моя крак… 
Смях тук имаше без край. 
Пак прасе в тоо ден не клали, 
за джумерки няма лаф… 
пък лабут от бати яли. 
 

Петър Добрев, автор, с. Островное / Бабата, украинска част на Бесарабия. 
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Записано от проф. В. Колесник (2003) – с. Колесное / Кулевча, украинска част на Бесарабия. 

 
 
 

П д дица  бʼа ạми 
 
Мо йтạ фạм лийạ - Бạта нọвạ Ẹл н ạ Стẹпа нọвнạ. Два цạт дивʼа ттạ гуд н ạ фтạро вạ дикạбрʼа .  
Ами майка ти и баща ти все българи ли са? 
Бъ лгạри, с  ут Силио лу. Т  сạ уд два йси пʼаттạ гуд нạ…, ут пʼаттạ, ут пʼаттạ… Бʼа йми ч тʼạри 
мум читạ и ино  ла пи. П д дица  бʼа ạми.  
 ее , ми мọму вạạми. О дʼạạми… С ка кини ро кли о дʼạх. Д ту ка ка но сʼạши ро кли, о дʼạх с тʼа х. 
С тн ʼạ кумш и  м ạши ин  бạга ти кумш и. Ạ чи има ạ мно гу прẹмʼа ни Пра зничạн д ен жạ нạ 
збир  та ạ жина : „Ила ти мо, мум читạ, жạ ут вạти н с ка нạ уро ту. Ạ чи ила ти, жạ ви да м. Нạ 
ина тạ жạ дạд  пạлʼтʼо , нạ дру гạтạ лʼа тник, нạ дру гạтạ ро клạ, кạстʼу м. Нạ примʼа нвạạ тʼа ạ бу лки, 
с тʼа ạнити примʼа ни н  ут вạми нạ уро ту.  

- Лятник… На кое казваха лятник?   
Ну, кạту пạлʼто , чи сạд  сạс ạста р, биз нạла гạ, пạк  м ạши пạлʼтʼо  биз нạла гạ.  

- Всяка ли неделя имаше уро?  
Ми  м ạши. Пу киш т ạạтạ сạ зб р ạạ. Ạ чи дува дạт ирг ни , чи нạ дръ пат, чи ут вạми нạстạрн , 
чи урту вạми. Тва  ни б ши на шту мум нству. С тн ʼạ з м ну врʼа ми в чẹр нạ пупр лк и стувʼа ạми. 
То жи до ạт ла питạ. Ạ тъ й дръ пнạт мум читу. Мум читу ста ни пра у.  А пạк ла питу с нни.  И тва  
мум чи кạту  ск ạ дạ прика звạ с тва  ла пи, жạ с нни тва  мум чи, пạк кạту ни шт  дạ прика звạ, жạ 
ка жи нạ ла питу: „А с с т бʼạ ни шта  дạ прика звạм. И то  ста вạ и жạ с нни та м, нạ сто лу, или д ту 
жạ с нни… 

- С колко лапета може да приказва момичето?    
Ми с ко лкуту шт . Дува дạт ла питạ…  нʼа ку пъ т и с мло гу прика звạш, и з дв -тр , пạк нʼа ку пъ т 
и с ни йно  ни прика звạш… 

- А казват ли на някой, дето приказва само с него, че е верен любовник? 
А ạạ вʼа рẹн лʼубо вник. А ,  м ạ,  м ạши тъ й ра нʼши вʼа рни… либо вници. Сạд  тʼа  с тва  ла пи 
прика звạ и с н г у и сạ ж ни, гъ ту ж до й р д дạ сạ ж н ʼạт.   
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Ми нạл  ти ка звạм къ к сạ фстрича вạạми. Сạ фстрича вạạми з м ну врʼа ми пу киш тạạта, лʼа тну 
врʼа ми пу киш тạạта. З мну врʼа ми нạ пупр лк и. Ạ тъ й тва  мум чи или та ạ бу лкạ ж нạ в к ạ нạ 
пупр лк ạ. Н  ạ тъ й стув м  нạрид ни  и рạбо тим нạ та ạ пупр лк ạ. Плит м , прид м , нạшива ạми… 
Ра нʼши нʼа мạши св т , ạми нạ ла мбити. Къ к сни нạшива ли нạ т ạ ла мби? Ко  сни прạв ли ? И сни 
утчита ли да жи о шти. 

- Ами кой вика седянката? Кък се разбират? 
Ами къ к сạ рạзб р ạт? Та ạ жина , д ту жạ нạ в к ạ или тва  мум чи… То  о ди в кạ, ут къ штạ нạ 
къ штạ, д ту  м ạ мум читạ. Ла пʼạạтạ н  ги в к ạạ. Ла пʼạạта сạм  о дạт, ạ пạк мум чạạтạ ги в к ạạ. 

- Ами колко къщи тъй се събират тъй на седянка? 
Ми къ г дạ ви ка жа ко лку къ шти? Ф та ạ у лицạ ут киш  ду киш  ли ду дру гуту киш  сạ в к ạми дạ 
й по -бл з ичку. Што ту нушт с ста вạт тʼа ạ сидʼа нки. Ạ чи кạт сạ ко нчи сидʼа нкạтạ или 
кумш йскуту ла пи жạ нạ во ди, или хạзʼа ину жạ нạ во ди. Мạжо . Мạжо  нạ во ди и жạ изло пạми нạ 
на шти нạ цạкло ту или нạ врạта тạ.  Дуд ту на шти ни ста нạд дạ ни уто рʼạт врạта тạ, то ọ чулʼа к жạ 
стọ  н ạ пъ т̓у дạ ча кạ. 

- Не мой да си отиде сама момата? 
Ни мо й, ни мо й.  Ну, къ к ни мо й? Кумш йски ла пʼạтạ нạ во дʼạạ, пạк тъ й сạмо  мум чи дạ си 
ут вạ, да гу пу сни хạзʼа ину, н  гу пу шта. 
- До кое време седяха на седянка? 
Ду двạна йси.  
- А момите сами ли ходеха на седенки? 
Н е   Ми кạту  м ạ двʼа  с стри и двʼа ти с стри ут вạт. Т , о шти уд в чẹр ут вạми нạ 
сидʼа нкạтạ. Пạк уж  в двạна йси ча сạ нуштʼа  сạ връ штạми, уж  жạ нạ во ди хạзʼа инọ ли 
кумш йцки ла питạ ли, д ту та м сạ зна йм. 
- Тъй. Ами ако са две-три сестри в семята, малката може ли да ходи по седянки?  
Ми о ди, о ди нʼа ку пъ т, нʼа ку пъ т ни о ди. А с  мạх нạприш м н ʼạ двʼạ с стри. Тʼа  ина тạ сạ 
уч  зạ мạд стк ạ, тʼа  ма й…, нạ то ọ Д м ạтạ, чи ма йкạ му, тʼа  ма й тạкъ у, ни о дʼạши нạ 
сидʼа нки, ạ пạк гулʼа мạтạ ми систра , тʼа  по -гулʼа мạ нạ п д гуд ни  уд м н ʼạ, а с ни о дʼạх с 
н з и, ни о дʼạх с н зи . 
- А за вода ходеха ли момите? 
Зạ уда  о дʼạạ с куб лиц ạ, куб лиц ạ, с ино  кạза нчи утту к и ино  утту к, чи дạл к о дʼạạ зạ сла ткạ 
уда . Ạ чи о дʼạạ с куб лиц ạ. 
- Ами там имаше ли ред – по-голямата да иде за вода, пък по-малката да не ходи? 
Ạми а с ни по внạ, а с ни уд х с куб лица, гулʼа мạтạ ми систра  о диши с куб лицạ. 
- А там любеха ли се на водата, на кладенеца? 
А ạạ, н , н . Та м н  сạ л б ʼạạ. То  мо жи и дạ о дʼạт, но  н  сạ л б ʼạạ, нʼа мạши та м лʼубо  .   
- Ами попрелките кое време начеваха? 

Ạми тъ й пут  с ʼạн, ạми ạ й тва  вр мẹ трʼа ạ дạ о дʼạạ. Што ту ду мạт – Ко лидạ о шти ни   ско ру, но  
ко лишкити, ка й, по сти з гулʼа мити но шти. Га т сạ нạч в ạт гулʼа мити но шти, тугъ вạнạк сạ 
нạч в ạт ко лишкити по сти.  

- Попрелките вътре ги правеха, в къщята. В коя къща?    
Ф кạштʼа тạ. Ну , куйа ту дạ й то плạ къ штạ. Ф ма лкạтạ. То  в гулʼа мạтạ къ штạ - студ ну, т  
з м ну вр ми  сạ пра ạт. Нạ сидʼа нки въ н сạ зб р ạạ. Ч пкạạми въ лнạ, лʼа тускạ. Ми а с ма й ни 
зạпо внʼạх тʼа ạ сидʼа нки, ạмạ зạпо внʼạх ч пк ạạми въ лнạ кạту, га ту сạ зб р ạạ тʼа ạ сидʼа нки.  
- А да си чувала на седянките момите да метат, за замитат, да се збират…? 
Дạ сạ зб р ạт ẹрг ни ти.  , ạ пạк н ạ па лʼạạми нạ ла мбити, ạ чи па лим, връ звạми ид н  кун ц , 
чи връ звạми въ зẹли, чи гу пу штạми нạ шиш т у, чи т  кạту исфръ кạт въ зẹлти нạвъ нкạ, ут 
шиш т у нạвъ нка исфръ кạт въ зẹлти, зна чи жạ до ạт ирг ни нạ сидʼа нкạтạ, пạк кạту па дạт фạф 
шиш т у, нʼа мạ дạ до дạт ирг ни нạ сидʼа нкити. Тъ й прạв й ми. Т  с днạт тъ й нạ сто лу, къ кту 
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ни  м ạми та м ẹ сто л, ту кạ стạкла тạ и ку т у, и ко йту ẹрг н уб ч ạ та ạ мума , жạ  ди жạ с дни 
ду н з и, тʼа  жạ ста ни, мума тạ. Кạту  ск ạ тʼа  дạ урту ва с н гу, зна чạт то й гạ тạкъ вạ… Тʼа  жạ 
с нни, ạ пạк кạту ни шт  дạ урту вạ с н гу , ка зва, чи „а с нʼа мạ ти с ннạ, ни шта ”, и то й ста вạ 
и сʼа дạ па к нạ сто лу. 
- Ами като решат да се оженят? Пращаха ли за момата?  
Пра штạạ, пр аштạạ, дува дʼạт. Бу лʼạ кạту  м ạ ли систра  ли, пра штạạ. До йạт, жạ прика звạт с 
рạд т ẹлти, жạ прика звạт с м н ʼạ. Ну , по -гулʼа мạ, куйа ту й ж нʼạнạ. Мума  ни о ди 
прạт л ʼницạ. Прạт л ʼницạ и ду мạт. Т  уж  ту кạ нạ ла питу, на ирг ну , чи ма йкạ му, бạшта  
му пра штạт та ạ прạт л ʼницạ у мума тạ. Ạ чи тʼа  жạ до й, жạ п т ạ, жạ п т ạ м н ʼạ, жạ п т ạ 
на шти рạзриша вạт ли… Ма мạ, та тẹ, рạзриша вạти ли… И п тạт и м н ʼạ: „т   ск ạш гу, 
лʼу биш ли гу.”   
- А тази пратилница носи ли със себе си нещо? 
Тʼа  н шту ни но си пạка мис, ạ пạк с тнʼạ га ту жạ ка жи, чи дạ до дạт, туга вạ уж  кạту жạ 
до дạт, ж до ди ла питу, та м, бạшта  му, ко йту жạ до ди о шти нʼа куй дру к чулʼа к и жạ п т ạт: т  
 ск ạш ли гу тва  ла пи? Жạ ка жạ:  „ ск ạм гу.” Куту ка жạ: „н  гу шта ”, и т  ста ват и си ут вạт. 
Пạк кạту ка жạ, чи гу  ск ạм, зна чи, т  у ж  т ạкъ вạт, з м ạт, ва дạт уд джо бọ си пạр , жạ уста вạт 
пạр  нạло к, пạк н ẹ уж  жạ дạд м , чи мо дạ ли, чи шʼа рфạ ли, ко ту  мạми, жạ дạд м . Н ẹ 
уж … зạло к. Пу ва шуму ко  й то , с  тъ й? 
- Лапето отива? 
Ми кạн ч ну ут ва  Ут ва ла питу, та м, бạшта  му, та м, ч чу му ли ба ти му и ко йту о шти. 
Ут ват, два ма-тр ма ду ши ут вạт, и ла питу ут вạ. П т ạт ла питу нạпрʼа ш: „т   ск ạш ли гạ 
та ạ мума ?” То  жạ ка жи: „ ск ạм гạ.” П т ạт мум читу: „т   ск ạш ли гу тва  ла пи.” Тʼа , кạту 
шạ  ск ạ, жạ ка жи: „ ск ạм гу.” Тва  гудʼа вạни. Тва  гудʼа вạни сạ ка звạ, пạг гуд ш, уж  ут вạт с 
ма нжи, уж  тạкъ вạт, ну , ут вạт по йчи свạдба ри, сạз жин , сạс мъ жи. Та м унʼа вạ о рạ, д ту 
мум читу, нạго твили, ạ пạк ту кạ ла питу пạк то жẹ жạ зансъ т ма нжạ, та м ина  тạвạ з ли ли, 
та м ко ту и зạнсъ т, пạк унʼа вạ хạлạд ц та м гạто вạт, ра зни ма нжи…  
   

Елена Батанова, родена 1925, с. Селиолу / Холмское 
 

Записал: Галин Георгиев, 2017 г. 
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Източнорупски тип (6)  
кримски говор / странджански, ъ-диалект /снẹг ъ, кр ъсникạ/ 

 
Странджанският говор, както и тракийският, принадлежи към източните рупски 

говори.  В миналото той е обхващал значителна територия от двете страни на 
сегашната българо-турска граница. Но поради масови изселвания, започнали още в 
началото на ХIХ в. и завършили през двайсетте години на ХХ в., днес той е ограничен в 
рамките на Малкотърновско.61 

Първи изследователи на историята, културата и езика на българите в Крим са 
проф. А. Музиченко 62 и акад. Н. Державин, първите публикации на които за тези 
българи датират още от края на ХIХ и началото на ХХ в. По-късно, през втората 
половина на ХХ в., изследвания, свързани с историята и езика на българите в Крим, 
правят С. Бернщейн и Л. Булаховский. В наше време с проучвания на езика на българите 
в Крим се занимават Александър Шапошников, Зорница Сертова, Зоя Барболова, 
Марияна Парзулова. 

В Атлас болгарских говоров в СССР този тип е наречен „восточно-родопский 
говор” (който е по-точно да се нарича източно-рупски, тъй като първите и основните 
български заселници в Крим са от района на Странджа), Споменават се само два такива 
говора, които са били представени в Крим – кишлавски и старокримски (по имената на 
селищата Курское / Кишлав / Къшлоу и Старый Крым / Българщина (име на квартал в 
селището), основани от български преселници) и един източно-родопски говор на с. 
Аланкайрак, известен в Новоселское / Сатунов в украинската част на Бесарабия, с 
характерно южно прозношение: стб. ѣ /бʼали/ и членна форма за мъжски род -ъ. Според 
АБГСССР този говор отдавна  не съществува. Жителите на селото от български 
произход били минали на молдовски език.63   

Авторите на Атласа, както беше вече отбелязано, се ограничават да споменат 
само два от говорите на българите в Крим, основните, изследвани още от А. Музиченко 
и Н. Державин, тъй като не са имали възможността да изследват говорите на българите 
в Крим поради депортацията – насилственото изселване на цялото българско население 
от полуострова през юни 1944 г.).64 
                                                           
61 Стойков, Ст. Странджанският говор // Български език, год. 7, 1957, кн. 3, с. 205-215; от същия автор: 
Българска диалектология, С., 1962, с. 79-80; Горов, Г. Странджанският говор // Българска диалектология. 
Проучвания и материали, кн. 1, С., 1962. 
62 Почти цялото си детство А. Музиченко е прекарал в с. Кишлау, Феодосийско, където баща му през 
1877-1889 г. е работил като учител в местното двукласно училище. Тук той вероятно е усвоил и диалекта 
на местните българи. 
63 В разговор с нас проф. Н. Руссев, посетил неотдавна селото, обаче сподели, че лично е разговарял с 
възрастни хора в селото на български език. 
64 Независимо от факта, че по време на Втората световна война българите в Крим се включват в борбата 
срещу хитлеристите като партизани и нелегални борци. В един от районите на Крим е действало 
партизанско движение под ръководството на българина Иван Генов, описано от него в книгата му 
„Четыре времени года. Дневник партизана”. Един от организаторите на нелегалната група с имената „За 
Родината” и „Млада гвардия” в село Марфовка с компактно българско население е българинът Андрей 
Наголов. В Стари Крим ръководители на нелегалните борци срещу фашистките нашественици са 
младежите българи, тримата братя Стоянови, всички загинали, вж. Генов И.Г. Дневник партизана. 
Симферополь: Крымиздат, 1963; Македонский, М.А. Пламя над Крымом, Симферополь: Крымиздат, 
1969, 288 с.; Владимов М. В., Январёв Э. И. От Днепра до Дуная. — Киев, 1977 (вж. очерка на Иван 
Мелников за подвизите на братята Стоянови като партизани в Крим).  
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Едва от 1989 г. започва държавна програма за завръщането на прокудените от 
родните им места в Крим българи, както и на други изселени народи, сред които 
кримски татари, гърци и арменци. Тя обаче не успява да бъде реализирана цялата и 
много малко от българите се завръщат в Крим, едва около 1800-2000 души. Цели 
български села престават да съществуват. Бившата компактност на българското 
население в този регион, за съжаление, не е възможно да бъде възродена. Но така или 
иначе, както преди депортацията, още в царска Русия, така и след нея, в по-ново време, 
предимно след разпадането на СССР, изледователите проявяват достатъчно голям 
интерес и към езика, и към историята и културата на кримските българи. 

Изселници от Кишлав и Стари Крим – най-старите български селища в Крим, са 
основали на тази територия още девет български селища – Марфовка / Даутели, Чая / 
Андреевка, Османчик, Алач, Колпак, Сияджет, Кабурчак, Коктебел и хутор Каясти / 
Коа Оста. Съгласно историческите изследвания, основателите на селищата Кишлав и 
Стари Крим са пристигнали от Югоизточна България, по-точно от Малко Търново, 
Българи, Граматиково, Стоилово, Мурзово и др. (Носкова 2002: 29), което се 
потвърждава и при сравняване на особеностите на говорите в тези селища с данните на 
БДА – Български диалектен атлас (Георгиева, Стоилов, Барболова 2009: 21).  

Много ценна е и информацията на З. Барболова за селищата  адеево (село в 
Кримски район, Варениковски с/с) и Сенной (село от градски тип в Темрюковски 
район), Краснодарска област в Руската федерация с компактно българско население 
(кримско по произход, отседнало тук след завръщането си от местата, свързани с 
неговата депортация през 1944 г.), които селища тя е успяла да посети и да изследва в 
определена степен техния говор (Георгиева, Стоилов 2009, вж. тук З. Барболова. 
Българските говори в Крим).65 

Необходимо е да се отбележи, че на територията на Крим са се преселвали и 
българи от Таврия, като са основавали свои или се заселвали в селищата на кишлавци и 
старокримци, както и в селища с друго население. 

Някои по-късни изследователи историци смятат, че тук, в Крим, през 20-те-30-те 
години на ХХ в. „част от българите е съхранила разговорния си език…, тъй като е 
бил изработен кримско-български диалект,”66 което с оглед на гореказаното едва ли е 
било така, тъй като говорите на българите в Кишлав и Стари Крим и в основаните от 

                                                           
65 Доц. д-р З. Барболова ни предаде и няколко касети с аудио-записи на българска реч от тези и от редица 
други български селища, които записи все още не сме успели да дешифрираме поради липса на 
подходящ тип стар касетофон.   
66 Кондратюк, Г.Н. Болгары в условиях политики коренизации в Крымской АССР (20-30 годы ХХ века) 
// Дриновський збiрник, т. 7, Харкiв-Софiя, 2014, 107-110:  „В Крымской АССР не был создан болгарский 
национальный район, в отличие от УССР, из-за того, что компактно болгары проживали далеко не во 
всех сёлах (с. 109). 

...Болгарские школы начали свою деятельность с 1925 года. Проблема заключалась в том, что 
часть крымских болгар сохранила разговорный язык, но не владела литературным, так как был 
выработан крымско-болгарский диалект. В середине 1920-х годов насчитывалось 14 болгарских 
начальных школ, в которых обучалось 950 детей и работало 27 педагогов. Одна из важнейших проблем 
состояла в том, что только 7 педагогов владели болгарским языком. Школы располагались в местах 
компактного проживания болгар в Крыму. В  еодосийском районе насчитывалось 6500 болгар, в 
Карасубазарском – 2270, в Керченском – 2230 болгар, в Симферопольском – 7004” (с. 108). 
  
 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
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тях други селища на полуострова са от един тип, а говорите на българите от Таврия са 
от друг тип. 

Сред най-важните особености на говора на кримските българи от Кишлав и 
Стари Крим, отбелязана още от акад. Н. Державин, е членната форма след твърда 
съгласна -ът, след мека съгласна -ẹт: о    ʼ  ,       ,      ʼ  ,       ʼ         ,     ʼ ʼ  , 
 ʼ  à   .  

Относно особеностите на този тип говори в СССР Атлас болгарских говоров в 
СССР отбелязва: „Среди болгар, переселившихса в Россию, родопских говоров почти не 
было. С начала ХIХ в. эти говоры были представлены в Крыму (кишлавский и 
старокрымский говоры). С 1830 г. восточно-родопский говор с. Аланкайрак известен в 
с. Новосельском (Сатенов - 55). Этот говор  сильно отличается от остальных 
болгарских говоров Советского Союза. Он характеризуется южным произношением ѣ; 
членной формой мужского рода ъ; оттянутым на первый слог ударением в ряде 
категорий: во многих словах женского рода (о да, ръ ка, се стра, въ рба, дъ штерʼа), в 
словах среднего рода (мо мче, бра шну, о ку, ме су, дʼа те); в глагольных формах 1-го лица 
единственного числа настоящего времени (пе ра, пре да, пле та, че та, о тпучина); в 
формах повелительного наклонения (ту ри, ту рите, гъ л̓чите, до несите, до неси, о бърши 
и др.), в формах множественного числа многих имен существительных (мо ми, о фци, 
же нити, ко нʼе); окончания слов женского рода единственного числа и глаголов 
настоящего времени на -ъ (спъ, кузъ , земʼъ ).”67 

За кишлавския говор са били характерни и формите an    (    ),       (   rvu), 
отбелязани от акад. Н. Державин.68 

 
 

 
                                                           
67 Атлас болгарских говоров в СССР, М., 1958, с. 40-41. 
68 Державин, Н.С. Болгарские колонии в России. Язык, т. 2, Петроград, 1915 (вж. за говора на с. Кашлоу 
– с. 199-253).  
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   Проф. Александър Музиченко (1875-1937) 
 

 
  

 

 
Карта на Крим с български селища преди депортацията на българите  

(от книга на проф. М. Парзулова). 
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Населени места в Крим с българско население в периода 1991-2014 г. 

(от книга на проф. М. Парзулова). 
 

 
Карта на община Малко Търново, Р. България. 
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Карта на Природен парк „Странджа”, Р. България. 

 
 

 
         Д.ф.н. Александър Шапошников. 
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                                                                                                                    Проф. Марияна Парзулова 

 

 

 
В групата на снимката: доц. д-р Донка Вакарелска, ас. Снежана Йовева,  

доц. д-р Зоя Барболова (стои първа отдясно наляво) в експедиция в Крим,  
гр. Керч /юни 2000/. 
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Православна църква в с. Кишлав, изградена от българите. 
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Българите в Крим. 
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Бабинден в Кримския етнографски музей 

.  
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Западнобългарски тип (7)  
таврийско-терновски, видински, ъ-диалект /снẹг ъ, кр ъсникạ/  

 
Това е последният тип български говори в бившия СССР, който в известна 

степен също така е проблемен за изследователите. Към него в Атлас болгарских 
говоров в СССР е отнесен видинският говор на с. Терновка в Приазовието и един от 
говорите на с. Шоп-Таракли  (сега гр. Тараклия) в молдовската част на Бесарабия или 
в сегашна Р. Молдова, а именно така нар. шопски говор, който още тогава (преди 
повече от половин век) е бил отбелязан само при отделни възрастни хора. Още по-
точно, в речта на тези отделни възрастни хора са били отбелязани само някои отделни 
особености на западнобългарските говори.  

Имайки това предвид, да се счита такова явление за отделен шопски, т.е. 
западнобългарски говор в Тараклия, е просто нереално. Защото още тогава това е била 
абсолютно непълноценна и нефункционираща езикова формация.69 Освен това, 
авторите на АБГСССР свързват този говор и с името на селището – Шоп-Тараклий, 
явно смятайки, че съставката шоп от името на селището се препокрива с българския 
етноним шопи, което може да се окаже подвеждащо.  

И ето, че по повод произхода на тази съставка от ойконима сега има и друга 
версия, а именно: че тя може да е онаследена от татарски етноним (Балкански, 
Константинова 2010: 22-27) по същия начин, както и втората му съставка – Тараклий. 
Освен това, оказва се, че нищо шопско няма и в народния песенен фолклор на 
тараклийци (Кауфман 1982: 22). 

Изследователката Е. Чешко пише: „В административном отношении Тараклия 
разделена на две части: сельскую – „горняя” часть, где живут курлийцы, чарганцы и 
шопы (село Шоп-Тараклия), и городскую – долняя (нижняя) Тараклия, которая сейчас 
является районным центром…  

Курлийцы составляют главную часть населения „горней”(т.е. верхней части) 
Тараклии…Помимо них здесь живут еще чарганцы и шопы. Чарганцев в Тараклии 
немного (два небольшие квартала на краю села). Название их связано с названием села 
Чарганы в Болгарии, откуда они ведут свое происхождение. 

По типу произношения Ѣ Курлийский и Чарганский говоры принадлежат к юго-
восточным болгарским диалектам. Третий говор „горней” Тараклии представлен 
выходцами из западной Болгарии – шопами. С их именем связано название села – Шоп-
Тараклия…  

Шопский говор в Тараклии является вымирающим… Шопскую речь можно 
услышать только у пожилых людей, да и то не у всех, хотя отцы их говорили на 
чистом шопском диалекте… 

                                                           
69 Бернштейн С.Б. Отчет о диалектологической поездке в болгарские села Молдавской ССР и 
Измаильской области УССР летом 1947 года // Ученые записки Института славяноведения. Т. I. Москва, 
1949, с. 386 (вж. и за езика на с. Тараклия); Бернштейн, С.Б., Чешко Е.В., Зеленина Э.И. Атлас 
болгарских говоров в СССР. Вступительные статьи. Комментарии к картам. М., 1958, с. 41; Чешко, Е.В. 
Отчет о диалектологической поездке в болгарское село Тараклию Молд. ССР и село Табаки Изм. обл. 
УССР // Ученые записки Института славяноведения (УЗИС), т. 1, М., 1949, с. 391-394. 
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Чарганский говор также представляет собой тип деградирующего говора. В 
сельском совете мне сказали, что только глубокие старики могут дать представление 
о том, как говорили чарганцы лет 30 тому назад. К сожалению, в результате войны 
старых людей осталось в селе немного…”.  

Първо, не в резултат на войната, а в резултат на големия глад след войната – 
през 1946-1947 г. голяма част от населението и в това бесарабско селище „си отива”, 
т.е. почива, измира.  

Второ, интересно е, че, според изследователката, „большинство шопов по-
шопски уже не говорит, они перешли на Долнинский говор”, независимо, че те са 
живели заедно с курлийци и чарганци в „горняя” част на селището, докато чарганци 
обаче са възприели говора на най-близките си съседи – курлийци, независимо от това, 
че долнинският говор в селото е доминиращ.  

Съвременните жители на гр. Тараклия, между другото, в повечето случаи не 
знаят за съществуването на компактна група шопи в пределите на селището, за които 
пише в отчета си съветската българистка Е. Чешко, независимо от факта, че отделни 
жители на селището са били и досега все още са известни с прякора Шопа. Само някои 
възрастни хора и сега наричат шопи жителите от Долния край (за разлика от твърденето 
на Е. Чешко, която отбелязва, че шопите живеели в Горния край на селището, до 
чарганци), където една от основните фамилии в тази част селището – Гарановски, носи 
същия прякор. Може да се предположи, че шопите в Тараклия са получили това име 
като кварталоним от татарите (станал впоследствие и част от общия за селището 
ойконим – Шоп-Тараклий), които са живели наблизо, както това смятат и някои 
автори.70  

До ден днешен обаче възрастните тараклийци знаят в кои части на селището 
живеят курлийци и чарганята – отделни, обособени, компактни групи българи преди 
време в рамките на селището.  

Съвременните изследователи на езика и фолклора на тараклийци също така не 
констатират каквито и да било западнобългарски особености в тяхната култура, 
директно изнесени от българския Запад. 

Ето какво пише например музикологът акад. Н. Кауфман, събрал и изследвал 
песенното творчество на българите в Бесарабия и Таврия: „На места слушахме да се 
говори за преселници-шопи, но въпреки упоритото търсене не открихме никакви следи 
от диафония и дори от едногласни шопски песни. Може би единствена останка от 
население, придошло от Шоплука, са някои песни в десетосложно стихосложение, но 
практиката показва, че те се разпространяват и в Източна България.”  

Диалектологът и социолингвистът проф. Н. Неделчев, изследвал езика на 
тараклийци и издал за него специална монография, отбелязва следното: „Направените 
112 съпоставки по БДА на фонетични явления в говора на Тараклия със същите от 
картографираната част на българското езиково землище показват, че 
традиционният диалект на Тараклия има източнобългарски характер. Западни 

                                                           
70 Балкански Т., Константинова Ц. Селищното име Тараклий в светлината на езиковата археология //  
Дунав-Днеcтър. Обществознание. Езикознание. Педагогика. Годишник на Тараклийския държавен 
университет „Григорий Цамблак”. Т. 2. Кагул, 2010, с. 22-27. 
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фонетични черти днес той почти няма, защото отбелязваните на някои места 
северозападни или само западни характерни особености (т. 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 
25, 30, 41, 54) се откриват и по цялата българска езикова територия (в 
метрополията) или успоредно битуват и в българския Изток.”71 

По този начин, единственият говор от западнобългарски тип в широките предели 
на царска Русия или в сегашна Украйна,72 е терновският / видинско-таврийският говор, 
който, доколкото се разбира от публикации на лингвистични, исторически и краеведски 
изследвания, за съжаление, е на изчезване и в самата Терновка, и извън нея.73 

Българи от Видинско пристигат в обезлюдена Таврия през 1861 г. в резултат на 
агитация за преселване от страна на руските власти. Преселването се извършва по вода 
– с шлепове по река Дунав до румънското пристанище Сулина, а от там с кораби – в 
Крим. Според някои от източниците, в Русия от Видинско пристигат общо 1560 
български семейства или 10388 души. По-голямата част от тях презимуват в различни 
райони на Таврия, а по-малка част - и в Крим. В резултат на лишения и болести през 
това време умират 2129 преселници, или почти 20 % от тях. Несвикнали със тукашния 
много по-суров климат, по-голямата част от оцелелите на следващата година се 
завръщат в България. В Русия остават едва около 800 души, или 7,7% от пристигналите 
там българи. Това вероятно е най-трагичното от всички масови преселвания на българи 
в Русия.  

Във връзка с това събитие, станало в резултат на постигнато споразумение 
между Русия и Високата порта за преселване на българско население от Видинския 
край в пределите на Южна Русия и размяната му с татарско и черкезко население, 
Георги Раковски написва и издава през 1861 г. брошурата си „Преселение в Русия или 
руската убийствена политика за българите”:  

„Не е ли срамота за вас, о Видински Българи! Да ви заменят с Татарите и да 
правят с вас трампа, като с някои си коне или волове! Я, вижте ги тех Татари в какво 
бедно състояние ги е докарала немилостива Русия! Те, мислите, от добрина ли са се 
преселили оттамо? Не можете ли, окаяни, да разсъдите, че ще ви докарат в още по-
жалостно и окаяно от тях състояние! Те, както ги гледате, просят и чакат други да 

                                                           
71 Кауфман Н. Народни песни на българите от Украинска и Молдовска ССР. Т. 1 (и 2). София, 1982, с. 
20; Кондов, В., М. Паслар, М. Сухинина. Към въпроса за езика на българите от гр. Тараклия, Р. 
Молдова (преглед на изследванията) // Молдовско-български връзки: история и култура, Кишинев, 2016, 
с. 448-462; Неделчев, Н. Бесарабските българи в Тараклия, В. Търново, 1998, с. 73-74. 
72 Бернштейн, С.Б., Чешко Е.В., Зеленина Э.И. Атлас болгарских говоров в СССР. Вступительные 
статьи. Комментарии к картам. М., 1958, с. 41; Державин, Н.С. Заметка о болгарском говоре с. Терновки 
Мелитопольского уезда, Таврической губернии // Известия отделения русского языка и словесности 
(ИОРЯС), 10/1, 1905,  с. 136-146; Державин, Н.С. Болгарские колонии в России. Язык, т. 2, Петроград, 
1915 (вж. за говора  
на с. Терновка, мелит. – с. 253-192) . 
73 Гнедашев, В. Болгарские переселенцы в Акимовском районе. История сел ими основанных, а также 
судьбы людей в этих селах родившихся и проживающих, Мелитополь, 2017, 90 с.;  Паскалов, Л. Ще 
звучи ли в акимовските села българска реч // Роден край (Одеса), бр. 38, от 21.09.1996 г., с. 2 (вж.: „В 
селах Акимовка, Великая Тырновка, Александровка болгарский язык помнят только пожилые люди. Есть 
здесь и много гагаузов, но они не отличаются от болгар”); Паскалов, Л. Самотно изоставени в 
таврийската степ // Роден край (Одеса), бр. 22, от 29.05.1999 г. (вж. за с. Терновка, Мелитополски район, 
присъединено към с. Акимовка, в миналото – с. Килчик или Ново-Даниловка).  
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ги прехранят и досега са измрели половината им! Не ще ли изпатите и вие същото? 
Но те се намериха между вас, народ земеделски и работлив, ами вие в руските диви и 
голи пустини при кого ще прибегнете и от кого ще поищете нещо си?...”74   

В Приазовието видинци създават само две колонии – Терновка в Мелитополско 
и Царицино в Бердянско, в които през 1864 г. се наброяват 796 души. През 80-те години 
на ХIХ в. жителите на Царицино се местят в Крим, където създават колониите Ново-
Царицино и Ново-Николаевка, а също се заселват и във вече съществуващи там други 
селища, като Стари Крим и Кишлав, Ишун Болгарский и др..  В същото време част от 
жителите на Терновка създават и с. Сарабуз-болгар.75 

През 1944 г. видинските българи в Крим ги постига съдбата на всички останали 
кримски българи – те са депортирани, изселени от съветската власт от родните си 
селища. 

Първият изследовател на говора на видинските българи в Терновка (и 
единственият, ако не се смята за такъв авторският колектив на Атлас болгарских 
говоров в СССР, в който не е отбелязано откъде е взета информацията за говора) е акад. 
Н. Державин. Още през 1905 г. той публикува специална бележка за говора им, а през 
1915 г. излиза трудът му „Болгарские колонии в России, т. II-й. Язык”, който включва 
описание на говора на с. Терновка-Мелитополска и текстове, записани от него в селото.  

В том I на този си труд (1914, с. 188) Н. Державин, говорейки за песенното 
творчество на българите от Таврическа и Херсонска губерния, отбелязва:  

„… Наконец, группа почти обрусевших колоний, каковы: Терновка, 
Мелитопольского уезда Таврической губернии, Малый Буялык Одесского уезда 
Херсонской губернии и Парканы Тираспольского уезда той же губернии или вовсе 
забыли свои народные песни, или же, если и вспоминают о них, то как о чем-то, что 
знали их отцы и деды, но чего они уже не знают.” 

В началото на описанието на говора Н. Державин отбелязва:  
„Единственный представитель у нас западно-болгарского наречия (видинцы) и 

при том – представитель вымирающий, по причинам, подробно указанным мною в 1-м 
томе исследования, - терновский говор можно было бы охарактеризовать как 
своеобразный е-кавский говор не только потому, что в нем имеем гласную е на месте 
общеслав. ĕ независимо от положения в слове и ударения, но также и в виду того, что 
эта гласная, тождественная в произношении с русским э, в связи с утратою 
согласными своей палатальности доминирует здесь над всеми другими гласными.”  

                                                           
74 Раковски, Г. Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите: 1 издание - Букурещ, 
1861; 2 издание - София, скоропечатница на К.Т. Кушлев, 1886; 3-то издание - под ред. на М. Арнаудов, 
София, 1922; 4-то фототипно издание - Българско историческо наследство. Глобус 91- 1998, „Балкан 
прес” ЕАД – София, с. 1-28; 5-то издание - Библиотека „Незаличими свидетелства”, № 5 на ИК 
„Стрелец”, София, 2004; 6-то издание - издателство „Анико”, София, 2017, 48 с. 
75 Парзулова, М. Кримските българи. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика, Просопографии, Одеса, 
2007, 273 с. (вж. и за преселване на българи от Таврия в Крим); Пачев, С. Преселване на видинските 
българи в Таврическа губерния 1861-1862 г.  (страница от българската история) // Роден край, бр. 29, от 2 
септември 1994 г., с. 3; Пачев, С. Колонии видинских переселенцев в Таврии в 60-70-е гг. ХIХ в. // 
Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. 10, Одеса, 2009, с. 85-92. 
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Ето и някои от примерите, които дава изследователят:    u - дѣдъ,   t o - лѣто, 
    o - млѣко,    t o - мѣсто. Това всъщност е най-характерната за западните 
български говори фонетична особеност.  

В морфологично отношение ще подчертаем, че говорът на терновци се 
характеризира с членна морфема -ъ, отбелязана от Н. Державин в ударено и неударено 
положение по следния начин:  re  –  re    /брек - брег ъ/,     –       /зъп – зъб ъ/,  o  – 
   a /дом – до ма/ и др.76  

 В Атлас болгарских говоров в СССР (1958) е направена кратка характеристика 
на говора, като освен тези са отбелязани и някои други особености на говора на 
Терновка, като: 

- липса на лабиализация на гласните е, и след шушкави съгласни: жел езо, 
жиф, шип ар; 

- отсъствие на начално и интервокално х;  
- наличие на лично местоимение за 1 л. ед.ч. – jа вм. аз; 
- липса на промяна в групите на съгласни: гл адна, п адна, др ебни; 
- преглас на звуковете к в т и на г в д: м айт̓а вм. майка, тирам иди вм. 

кирамиди, ди вм. ги, дир ан вм. гиран и т.н.;  
- наличие на особена диалектна лексика – с акам ʼискамʼ, кукур ус ʼцаревицаʼ, 

уп енти ʼцървулиʼ и др.77 
Известният съвременен таврийски краевед и журналист Леонид Паскалов в 

статията си, написана въз основа на интервю с тамошния ентусиаст-учител по 
български език Иван Гогунски, „Ще звучи ли в акимовските села българска реч” на 
въпроса „А колко български села има в Акимовски район?” oтбелязва:  

”Българи живеят в Акимовка, Велика Терновка, Димитровка, Александровка. 
Помнят езика само възрастните хора. Има и доста гагаузи. Но те не се различават 
от българите. Сега българският език не се преподава. Не мога да ходя, а транспорт 
няма. Уча децата у дома, индивидуално. Обаче много се надявам, че някой от моите 
ученици ще се завърне и ще продължи работата, която започнах преди 7 години.” 78  

Оттогава са изминали повече от десет години… Дано нещата около изучаването 
на българския език в Терновка и в останалите села в този район наистина да са 
потръгнали…  

 
  

                                                           
76 Державин, Н.С. Болгарские колонии в России. Язык, т. 2, Петроград, 1915 (вж. за говора на с.  

Терновка, мелит. – с. 253-192). 
77 Бернштейн, С.Б., Чешко Е.В., Зеленина Э.И. Атлас болгарских говоров в СССР. Вступительные 
статьи. Комментарии к картам. М., 1958, с. 41. 
78 Паскалов, Л. Ще звучи ли в акимовските села българска реч // Роден край (Одеса), бр. 38,  
от 21.09.1996 г., с. 2. 
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Република Молдова. 
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Град Тараклия. Гледка към Ч рган ята откъм Курл ийската майл ъ. Снимка: В. Кондов /2018/. 
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Гр. Тараклия. В Курл ийската майл ъ: „Н й смẹ курл ийци, ạ  й  т ам д олу сạ Чạрган ятạ…”   

Снимка: В. Кондов /2018/. 
 
 
 



265 
 

 
Република Украйна. Запорожка област / Таврия. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Украйна. Запорожка област, Акимовски район, където югозападно от Як мивка се намира   
Велика Тернiвка и други села с българско население. 

 
 

 
Акимовка. 
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Великая Терновка: 1860 — дата основания как колония болгар Терновка. По состоянию на 
1886 год в колонии  проживало 615 жителей, работала школа. Население по переписи 2001 года 
составляло 729 человек. 

 
Малая Терновка. 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1860
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Република България: област Видин. 
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IV. Иновациите в чуждоезиковото влияние върху 
българските говори в Русия, СССР, Молдова и Украйна. 

 
Диалектите на българите, на които те са говорили преди преселването в Русия, 

разбира се, са претърпели преди всичко влияние от страна на съседни и господстващи 
по силата на определени причини на тяхна територия други езици, такива, като гръцки, 
турски, румънски. На новата територия, в Русия, те, преди всичко, са попаднали  под 
влиянието на руския език, като господстващ. Някои от тях са изпитвали и днес 
продължават да изпитват влияние също така и от страна на украинския и молдовския / 
румънския език. На този факт по същия начин са обърнали голямо внимание 
българистите езиковеди, изследвайки диалектите на българския език върху територията 
на Русия, СССР, Молдова и Украйна. Доказателство за това е доста обширната вече 
библиография по тази тема. Трябва да се каже, че в работите на езиковедите в 
определена степен е отразено и обратното явление – влиянието на българските 
диалекти върху съседни на тях езици – руски, украински, молдовски, гагаузки, 
албански.  

Според нас, именно възприетите особености на езиците, оказали силно влияние 
върху тези български диалекти, са преди всичко основните маркери, отличаващи ги от 
българските диалекти на територията на България като метрополия. 

И ако влиянието от страна на местните езици, като молдовски, украински, 
гагаузки и други езици върху тукашните български говори е предимно на лексикално 
равнище, то влиянието от страна на руския език се наблюдава на всички равнища – 
фонетично, морфологично, синтактично, лексикално:  
  а/ от молдовски / румънски език: алдам ач ʼнай-вероятно да е от рум., почерпка 
по някакъв поводʼ, беч ʼмазе, ʼбу рян ʼедър земевладелец, богаташʼ, булва н/а ʼбуцаʼ, 
бурд л ʼмазеʼ, га та ʼготов, готовоʼ, кʼар ʼдори, действително, наистинаʼ, кару ца, 
мамал га /мумал га  ʼкачамакʼ, ма са, мо ш/ул ʼбай, старецʼ, мала й  ʼцаревичен хлябʼ, мъй 
ʼбе, ма ʼобръщениеʼ, пума на ʼпоменʼ, парал я  ʼвид мъжка шапка с периферияʼ, паш ой 
ʼцаревицаʼ, р ъпа ʼурваʼ, п офтạ ʼапетитʼ, пуфт исвạм ʼканяʼ, тʼа скạ ʼпресаʼ, тр ънтур 
ʼтъртейʼ, уло й ʼолиоʼ, фаркул ц а ʼвилицаʼ, фарту на ʼбуряʼ, харл ц ʼправа лопатаʼ, 
штуб й ʼкошерʼи др., някои от които вероятно са заети още преди преселването в 
Бесарабия, като: каруца, маса, фаркул ицạ  и др.;  

б/ от украински език: бал акам ʼразговарямʼ, брехл иф ʼлъжливʼ, валк ʼтопка от 
замесена с плява глина за измазванеʼ, з араз ʼведнагаʼ, карп тки ʼкъси памучни чорапиʼ, 
пуз ч вам ʼвземам или давам назаемʼ (където пък е от полски език), ск ърта ʼкопаʼ, 
улʼа ндра ʼвид танцʼ (вероятно е от укр.), х/у ртум ʼнаведнъжʼ, ш искạ и с имкạ ʼшестица и 
седмица при игра на картиʼ и др. (влиянието от страна на украинския език върху 
българските говори е много по-засилено в районите на с. Олшанка, Терновка – ник.);  

в/ от гагаузки език: збадаша вам са ʼсприятелявам сеʼ, от гаг. бадашмаа, тайна к 
ʼбентʼ, харца к ʼхарактерʼ, хо жма ʼпостоянноʼ, чика л ʼкон с бяло петно на челотоʼ, шупʼа  
ʼстрахʼи др.). 

 
  Влияние от страна на руския език: 
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1. На фонетично равнище: 
 

а/ запазване на звук ы в речта на българи, владеещи по-добре руски език: 
быва ва ʼслучва се, ставаʼ, вы нуждẹн ʼпринуденʼ, вы писах ʼизписах, взех под разпискаʼ 
вы стафка ʼизложбаʼ, выступа вам ʼвземам участие в концертʼ калы м ʼпечалбаʼ,  и др., 
някои от руските заемки са се утвърдили както в речта на едните, така и в речта на 
другите обикновено с и: кр ш а ʼпокривʼ, пус л ка ʼпраткаʼ, с р ус ʼвлагаʼ, час  
ʼчасовникʼ, от рус. крыша, посылка, сырость, часы, а други се срещат в речта на хора с 
по-слабо владеене на руския език с промяна на ы в ạ/ъ  и дори в у: бува ва и бạва вạ 
ʼслучва се, ставаʼ, в з ʼạф ʼпоканаʼ, до бри в чạр, ко зʼạр ʼкозʼ, ло дạр ʼмързеливецʼ, р б и 
ж р  ʼрибено маслоʼ – от рус. вызов, добрый вечер, козырь, лодырь, рыбий жир и др. 
 Този звук се среща и в някои румънски заемки: ну майдекы т ʼзадължително, 
непременноʼ, а също така и в български диалектни форми: кык, кы кту ʼкак, кактоʼ; 

б/ запазване на акавизма в заетите от руски език думи и форми: ạц енкạ, гạдʼа  сạ 
ʼставам за нещоʼ, д вạчкạ ʼмомичеʼ, кạлхо с, кạнв рт ʼпощенски пликʼ, кạнф ти 
ʼбонбониʼ, кạнча вạм ʼприключвам, завършвамʼ, кạп йка, кạро пка ʼкутия, кашонʼ, 
кạтл т ạ ʼкюфте, котлетʼ, мạлạдʼо ш ʼмладежʼ и т.н. Разбира се, че наред със 
запазването на руското произношение се наблюдава и побългаряване на руски думи и 
форми, т.е. редукция на неударената гласна о, много характерна за тукашните 
български говори : го рут, гусуда рству ʼдържаваʼ, д учкạ, жилу дук ʼстомахʼ, ка ртучкạ 
ʼснимкаʼ, кунча вạм, куро пкạ. В някои случаи в една и съща форма се наблюдава и 
руско-българско произношение: кạн чну, нạрма лʼну, пạл зну, пạстạйа нну. 

Явлението акавизъм / акане се среща и в някои български говори на територията 
на България, например в смолянския говор (вḁд ица, гḁр ица, кḁбˋила, дḁш ол, ḁт иде, 
мḁм а вм. вод ица, гор ица, кобˋила, дош ел, от иде, мом а и т.н.), но от тези места не е 
имало масово преселване в Бесарабия (Стойков 2002: 131);  

в/ запазване на меко лʼ пред твърда сричка в заемки руския език: кулʼту рạ, 
нạрма лʼну, пẹча лʼну, прạв те лʼствọ и др., макар да се наблюдава и депалатализация  в 
някои случаи: тʼулкạ,  етка и др. – от рус. тюлька,  едька – умалит. форма от 
 ьодор; 

г/ липса на преглас к > ц, г > з и х > с : збо рники, исто рики, уч бники, учẹн к , 
х мик и; био лạги, фило лạги; мọна хи, с руско ударение в съответните думи, т.е. вм. бълг. 
книж. форми: сбо рници, истор ци , учебници, ученици, химици, биоло зи, филоло зи, 
мона си и т.н.; 

д/ запазване на звучността на предлог в пред гласни и сонорни съгласни /й, л, м, 
н, р/, както е в руски език: в а рмийата, в Изма л , в университ та, в на шийа райо н, в 
Рус й ạ  и т.н., докато в българските говори и в българския книжовен език предлог в в 
тази позиция се обеззвучава: ф а рмията, ф Изма л , ф на шия университ т, ф Рус й ạ. 

 
2. На морфологично и словообразувателно равнище:  

 
а/ разлики в рода на някои същ. имена: зал, за хар – за хара, кạм ин, мạйạн з, 

риц пт, сạла т, суп, торт - м.р. 
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б/ употреба на прилагателните: лʼубо й ʼвсекиʼ, лʼуба йạ, лʼуб о йу, лʼубы и: Лʼуб ой 
читв ъртạк м ой дạ бъ ди (Кортен). 

в/ употреба на числителните: со рук ʼчетиридесетʼ, запазено само в нар.-религ. 
Свит  чит рис и. 

г/ някои носители на български диалекти под влияние на руския език използват 
форми за повелително наклонение като: каж ти , пиш ти , сидн ти ! вм. кажете, 
пишете, седнете! 

д/ използване на полукалкирани форми на неопределителни местоимения и 
местоименни наречия, създадени под влияние на руските им съответствия: кто-то, 
какой-то, что-то, где-то, как-то, когда-то, столько-то. 

 е/ побългаряване на суфиксалната и флективната част на заемани глаголи, от 
типа на: крạсʼв ам, кунч авạм или кạнча вạм, приглạша вам, фстрич авạм, пу/знạко мя /сạ/ и 
т.н. 

ж/ широко използване на наречията: уж е ʼвечеʼ, пр осту ʼлошоʼ – по аналогия с 
рус. плохо, т ожẹ ʼсъщоʼ, фсигд а ʼвинагиʼ, шчас ʼсегаʼ и др.: И м ойạ бạшт а т ожẹ 
игр ай нạ циг улкạ /Твърдица/. 

з/ използване на руски предлози: кр омẹ вм. освен, про/пру вм. за, за вм. на, към 
вм. при : кр омʼạ т и дạ д ойш, пру м ойтạ ж изн̓ạ, зạ м астạ, ут ивạт към н егу. 

и/ употреба на въпросителната частица: ниуж ели ʼнимаʼ: Ниуж ели н и мạ 
рạзб р ạш? 

 
Местоимения: 
1. За лица и предмети ко йтọ, ку/го тọ, куйа тọ, куй етọ, ку т ọ /си/ ʼнякой, 

някого, някоя, някое, някоиʼ: Ко йтọ чу кạ нạ врạта тạ.  (Кортен). Кạту ухлʼа зạл и чу а: 
ко йту пла чи (Твърдица, Тараклийско, вж. Кара 2004:48). Пạк шча с ко йтọ сạ полʼзвạ, 
си нạб в ạ кạрма нʼти, пạк нạ хо ртạ ко  да вạт? …и т ий, к ой к ыкту душ ел, ут куйе ту 
с елу, н ашти ут чийш ий душл е, др уги ут Ст артạ Вạлип ерджạ, др уги ут Труйа н… (В. 
Пержей, Чимишлийско, вж. Димитрова: 2010:57, 65). … когато чувам, че койту отива 
в България (с. Кирсово, писм., Тодоров 1999: 108). Та м нạ сидʼа нка р абутим. Кọйа ту 
ш ий, кọйа ту прẹд  (гр. Тараклия, Жепан 2008: 64). Да ваа ни по три капе йки, но ко йто 
дава ше и днъ ру блъ (гр. Тараклия, записала М. Паслар от В. Челарска, род. през 1948 г.). 
Ут ва ла питу, та м, бạшта  му, та м, ч чу му ли ба ти му и ко йту о шти (Елена 
Батанова, Селиолу / Холмское, записал Г. Георгиев). 
 Ще цитираме тук и пример с такава форма от българска поезия от Бесарабия: 
 
 Който е казал: живота  

е радост, 
 знаел – тъга е. 
 Който е казал: живота  
    е щастие,  
 знаел – мъка е. 
 Който е казал: живота е живот – 
 Какво би казал сега?  

(Танасова, Т. 1989: 12).  
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2.  За неодушевени предмети и животни кạ/ко тọ/к отạ /си/ ʼнещоʼ: Та м ко тọ, 

к ъктọ н  им уйд с ạлу (Светлий, Комратско, вж. Кондов 1999/2000:51). Н  пạка  о шти 
сạ стạра йм хо тʼ ко ту дạ в д ạт на шти дица  (Кортен, Тараклийско, вж. Кара 2004:43). 
Н  т ạ в жд ạм ко ту си.  А с видʼа х, чи т ука  имạти к оту уст авẹну. Ко ту си  искạти? То й 
к оту си уст ави нạ Па шạ (гр. Тараклия, Кондов, непубл.). Шч ас п ак нач енạ к отọ (В. 
Пержей, Кондов, непубл.). То  нạ к отọ упрʼа . Ко то ни й  т ъй. С  к отạ  имạ зạ пр айạни. 
Ко то  ас  искạх  ошти (Кортен, Кондов, непубл.). Дугат ни внядриш какот си (гр. 
Твърдица, Тодоров 1999: 108). 

3. За признаци кạ/къ фтọ, ка/ква тọ, кạ/ко тọ, кạ/кви тọ /си/ ʼнякакъв, някаква,  
някакво, някаквиʼ: То й ут иди при к ъфтạ друг ар̓ạн (Кортен, Кондов, непубл.). Дạ 
сạст ави к ъфтọ гр афик (Бесарабка, Кондов, непубл.). С  ми сạ сạн , чи прис ква ту уда  
мина вам, прис ква ту ка л (Кортен, Тараклийско, вж. Кара 2004:39). Никạл ай Ив анạвич 
б ши нạ кв атọ кạнфẹр енцийạ (Тараклия, Кондов, непубл.) Трʼа бвạ дạ  имạт пọткр епạ 
кв атọ (Троица, Кондов, непубл.). Са вạтạ гу д ади нạ кв иту квạртир анти. Шạ духо д̓ạт 
кви тọ худо жници дạ йạ крạсе т, дạ рису вạт ку ни (Кортен, Тараклийско, Кондов 
1998:3). Та м, д ету Б рдʼа нск, с ъшту  ималу кв иту нạг айци. …душэл замесник на 
министара на вэнкашньти рабути ут балгария и ришава тук квити си праблеми (вж. 
Кара 2011:200-204) И н ий дạ нạбẹр ем пạр и кв иту (Тараклия, Кондов, непубл.). То й 
трʼа бвạ дạ плạт и кв ито пạр и (Твърдица, Кондов, непубл.). Трʼа бвạ дạ к упи кв итọ 
м арки (Стояновка, Кондов 1998:3).   Румъняа ималу квату санаторяа (гр. Тараклия, 
Тодоров 1999: 108).  

4.  За число и количество ко лкọтọ /си/ ʼняколкоʼ: То  си  има к олкọтọ зн акạ /гр.  
Тараклия, Кондов 1998:3/. То й сидʼа л к олкọтọ си гуд ини ф тʼурм атạ /Болград, Кондов 
1998:3/. Им пусти лат йурга н / и ту ргат паду шкити ф та чката  / и са ждат в нʼе йа 
тʼах / и ката йат пу у лица сас музи ка / сʼе тн̓а с тов йурга н ги пудфъ ргат ко лкуту 
пъ т̓а // („Сватба в Камчик”, вж. Колесник 2003: 314). 

5. За притежание ч ийтọ /си/ – за м. и ср.р. и мн. ч., чийа тọ – за ж.р., и 
чич ифтọ, чич атọ, чич етọ и чич итọ – за м., ж. и ср.р. и мн.ч. (форми в кортенския 
говор) ʼнечий, нечия, нечие, нечииʼ:  Ку чи ч ийт  си бъфн а (Бановка, Болградско, вж. 
Топалова 1997:444). Ч и йту дит е нъб е (Калчево, Болградско, Топалова 1997:445). 
Чийто си бигонка уткрамнаха вчера във школата (с. В. Пержей, Тодоров 1999:108). 
 

Местоименни наречия: 
1.  За място кạ/де тọ/д тạ /си/ ʼнякъде, нейде; приблизително, околоʼ: Д тọ а с 

видʼа х тạк в ạ (Кортен, Кондов, 1998:4). (Кортен, Тараклийско, Кондов 1999/2000:52). 
То  сạ мин а д етọ тр и гуд ини (Кортен, Кондов 1998:4). О шти бʼа х д етọ нạ с едʼẹм- осʼẹм 
г один (Твърдица, Кондов 1998:4). Д тạ си тр ийси и ш ес л ейạ (гр. Тараклия, Кондов 
1998: 4). Изл ези д ету си (гр. Тараклия, Кондов, непубл.). И т ой та м сл ужал д етọ 
с едʼạм- осʼạм гуди ни (Исерлий/Волное, Тарутинско, Кондов 1999/2000: 52). 

2. За време кọг атọ /си/ ʼнякогаʼ: Га ту си и  ас ш си к ажа сл овуту (Калчево, 
Топалова 1997:445). Га ту си жạ пур аснạ (Бановка, Болградско, Топалова 1997). Га ту 
си сạм и ги дукạрв айми (Тараклия, Кондов, непубл.). 

3. За начин к ъктọ /си/ ʼнякакʼ: Та м ко тọ, к ъктọ  н  им уйд с ạлу (Светлий, 
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Комратско, вж. Кондов 1999/2000: 52). Мạ зạп омни к ыктọ т ъй, бъ рджи (Кортен, вж. 
Кондов1999/2000: 53). Къ кту си п ак сạ исприм ъкнạ (Калчево, Топалова 1997). 

4.  За количество и степен к олкọтọ /си/  ʼняколко, неколцина, някоеʼ: …и с а куй 
си к упил к олкуту икт ари зим а  (В.Пержей, Чимишлийско, вж. Димитрова: 2010: 57). 
Ко лкọтọ вр ми ги дạрдж ли та м и пудʼạр ту й ги нạсо чạли кạм Бẹсạр абийạ… 
(Викторовка, Кантемирско, вж. Митев, Червенков 1996:170). Куг ату сạ прẹс елили 
н ашти прạдʼа дуви, т е з ели т ейнити (на татарите – б.м.) х ижини и жув ели к олкуту 
гуд ини, дурд ету си нạпр айат св ои (Чийший, Болградско, записал В. Кондов от Ст. 
Неделчев). Видели са тий пудар колкоту гудини (с. В. Пержей, вж. Тодоров 1999: 108).  

5. За причина и цел зạ н ештọ /си/ ʼза нещо сиʼ: То й зạ к оту си шạ мạ й т ърс̓ạл 
(Кортен, Кондов, непубл.). 

Тези форми дълго време почти не са били забелязвани от изследователите на 
българските говори в Бесарабия и в другите региони на СССР, защото те са се 
използвали, а и сега се използват наред с традиционните български форми. Макар 
понякога и да са ги записвали, колегите българисти явно не са успявали да разберат, че 
те представляват нещо различно от формите, които наподобяват, с които са съзвучни, 
т.е. от формите на относителните местоимения и съответните форми на местоименните 
наречията, вж. например: …к ъфту нạрʼа т шъ  имам и д ету шạ мạ испр атạт, т ам 
ш  идạ; Га ту с кун е, г ату бис кун е ут адạт (с. Кайраклия / Лощиновка, Чешко 1952: 28, 
52). 

Не ги забелязват все още или не им обръщат внимание и някои съвременни 
изследователи на българската диалектна реч в Бесарабия и в другите региони на 
бившия СССР, например: 

а/  Дʼадото коту млъкна (с. Евгеновка, Тарутинско, одеска област в Украйна, 
вж. Колесник 2001: 214). /а пак сʼе тн̓ак са распи сват/ и ли на къ фту дʼен са винча ват 
фъф чʼе ркоота бʼез бу лу/ нарʼа т/ (с. Гюлмен, вж. Колесник 2003, с. 294). Синʼ 
патладжʼа н и патладжʼа н ги зали ват с врʼа ла уда  / туга ва с тави чкити ужʼе  бʼез уда  
гу ту ргат ф со бата / и лук / и ска да са наглʼа а / га ту ша га упичʼе   тва / гу ва дат / гу 
разрʼа зват / и с лажи чка гу чи стат / да са уста ни саде  ина  ко жичка / лукъ  гу тъ пчат / 
тва са пулуча ва ина  ма са / ко ту пире  / про сту тва си чкуту са убръ ква / дубъ ват 
парли ф пипе р / и чʼе сан / и сол / то са иде  студʼе ну // (с. Заря, Саратски район, вж. 
Колесник 2003: 315). Ты за брави / чи ты дʼе та бʼе ша (вж. Департация, с. Старий Крим,  
Колесник 2003: 329). Тъй ачи  саба л̓ан / вʼ чи ут мум атъ с м узика / дъ сʼе ч уй пу сʼ лу / 
чи вʼ чи са гуд л и // Ид н  иргʼ н / и кво ту мума  гудʼ ни // (формата кв оту за ср. р. е или 
сгрешена при записването, или е записана правилно, като информаторът в последния 
момент е решил да я съчетае не със същ. мумичи, а с по-точната форма мум а), вж. 
Сватба в Ташбунар, Колесник 2003: 332). Ко йтуси ша ми не ут прʼа де ти с пра зе̓н 
каза н / нама върви рабутата //. Пу калу кришти  нʼей вʼе селу / ко йтуси ша умре  //. В 
дено  на св адбата ут комши ите  ойт уси ша умре  / мл адите про сту ша жувʼа йат. 
Куга ту к иваш / ко йтуси фспо мни за те бе // (с. Кубей / Червоноармейское, Болградско, 
вж. Колесник 2003: 338).  

б/ Ко то се кар аа, там к оту е, т ой к азал: „да ут иде на кар овника.” Там к оту се 
глашʼа т, си сл агат ш апките. Дошл о ко ето вр еме, пак трʼа бва да ут иват. Уже 
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цар ицата му д ава ко ито т уфли (с. Нова Ивановка, Арцизко, Одеска област, вж. 
Парзулова 2006: 79, 84, 85).  

Първият изследовател, който отбелязва такива неопределителни местоименни 
форми още през 1955 г. в български говор в Украйна, намиращ се под силно украинско 
влияние, е Е.И. Зеленина, която ги определя като заемки от украински език: „В 
значении „какой-то” в терновском говоре употребляется местоимение к к   фсту, 
имеющее категорию рода и числа – к к   фсту, к  фсту /м.р./, к к ва сту, ква сту /ж.р./, 
к к во сту, кво сту /ср.р./, к к ви сту, кви сту /мн.ч./, например: йас чух к к   фсту глас; 
ква сту кра в ” (вж. Зеленина 1955: 124), които форми днес вече не се употребяват, 
макар че в същия говор днес се срещат формите шос и ш осто от частицата шо (вж. 
Барболова 2013: 142-147,219-221), срв. с укр. хтось, ког ось ʼнякойʼ (Прийш ов хт ось та 
вз яв шт ось. Посл.), шо = що  ʼнещоʼ (Та   м ен  щ о перек инь). Ако предишните са били 
българско-украински хибридни форми, то сегашните са украинско-руски, но за 
българска употреба…  

За иновациите в говорите на българите в Украйна по-подробно пише проф. В. 
Колесник, но, за съжаление, тези, както ги нарича М. Младенов,  засилени форми на 
неопределителни местоимения и наречни форми, не са обект на внимание в книгата й 
(Колесник, В. Дебалканізація болгарських переселенських говірок в Україні. 
Граматична система, Одеса, 2003, 352 с.). 

А ето как обясняват появата и използването на тези форми в говорите на 
българите от региона Бесарабия и т.н.: 

Н. Тодоров: „В разговорно-бытовой речи бессарабских болгар вместо 
неопределенных местоимений някой, някакъв, нечий, няколко, вероятно под влиянием 
русского языка, употребляются относительные местоимения който /си/, какъвто /си/, 
чийто /си/, колкото /си/ – ср.: рус. некто – кто-то, некий – какой-то и пр. Такое 
употребление противоречит нормам современного болгарского языка” (Роден език, 
Кишинев, 1992, с. 117). 

„На кодифицираните неопределени местоимения за признаци в говора и региона 
отговарят формите няккъф, някква,някко, няккви, които напоследък  се употребяват 
все по-рядко – вместо тях се използват относителните местоимения койту, койту 
си; квату, квату си; коту, квоту, квоту си; квиту, квиту си, колкуту, колкут си. 
 ормата квоту, коту, коту си, какоту си може да се употребява в значението на 
кодифицираното нещо. Същото важи и за неопределените местоимения за 
притежание: те се заменят с относителните, ср. чийту, вм. нечий, нечия, 
нечие,нечии. По такъв начин относителните местоимения постепенно изместват 
неопределените (регионален маркер)” (Тодоров 1999: 108). 

З. Барболова: „Тези форми са широко разпространени сред бесарабските 
българи и това и това е една от най-характерните им отлики от книжовната норма 
и повечето диалекти в страната, което предполага, че става въпрос за архаични 
форми, които в метрополията вече са изчезнали  от употреба” (вж. Особености на 
българския говор в с. Червоноармейское (Кубей), Болградски район, Одеска област в 
Украйна, Българските говори в Украйна, Одеса, т. 2, 1999, 152 с., с. 80-83). 

З. Барболова : „Тези форми са широко разпространени сред българските говори 
в Бесарабия (вж.: Топалова, 1997: 16 – 18; Барболова, Колесник, 1998: 73; Барболова, 
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1999: 81; Кондов, 2000:50-55 и др.). Според С. Топалова, това са нови формирования 
под влияние на руските местоимения “кто-то, что-то, какой-то, защото те 
напомнят диалектните форми ... (кой-ту)” /с. 18/. Подобно е становището по този 
въпрос и на В. Кондов. Въпреки това, не бива да се изключва възможността тези 
форми да са получени чрез контрахиране на съставните местоименни форми еди 
какъф си; еди каква си, еди какво си, еди какви си, които са били познати в говорите, 
но с течение на времето са претърпели различни промени. 

Различията между бесарабските и терновските форми говорят за 
самостоятелен развой, но едва ли е невъзможно това да са старинни диалектни 
форми. А наличието на бесарабските форми в терновския говор, говорят за 
междудиалектна интерференция, а също и за заселване на бесарабски българи в 
Терновка,” (вж. Барболова, З. Българският говор в Николаевската Терновка (Украйна), 
Одеса, 2013, 352 с., с. 142-146, 219-220). 
 Св. Топалова: „Наред с изконните неопределителни форми се използват и 
относителни местоимения като правило с частица си, която в този случай играе 
смислоразличителна роля за разлика от книжовната реч, и засега в чийшийските 
говори превалират „новите форми”: Ко йту си дувд а. Кв оту ми миш ай на ук оту. 
Къ фту си чулʼа к тъ тр ъси. Ку чи ч ийт си бъфн а. Прис к олкуту си мин ути мл ъкна. 

Подобни форми се появяват при отнаречните местоименни форми: 
Де ту си забр авих кашилʼо ка.  ъ к онча д ету ф м ай. Га ту си жъ пур асна. Къ кт  си п ак 
съ исприм ъкна. 

Неопределителните местоимения са предмет на друго специално изследване. 
Тези и подобни явления, разгледани в него, ни водят към извода, че този езиков закон се 
е развил от „звукова прилика между два различни вида местоимения (рус. неопр. кто-
то и бълг. отн. к ойту) в резултат на дълго съжителство на два славянски езика – 
български диалектен и руски, и е довел до създаване на нова местоименна форма, 
която измества изконната българска (бълг. неопр. някой и др.)” (вж. Топалова, Св. 
Местоименната система в чийшийските говори (Бесарабия) // Българите в Северното 
Причерноморие. Изследвания и материали, В. Търново, т. 6, 1997, с. 444-445). 

Н. Неделчев: „Навярно на руско влияние се дължи употребата на 
относителното местоимение който /си/ (рус. некто, кто-то), вместо 
неопределителното някой” (вж. Неделчев, Н. Бесарабските българи в Тараклия, В. 
Търново, 1998, с. 86). 
 Проф. Ив. Стоянов в разговор с нас за тези форми, както и доц. Св. Георгиева-
Митител в преписка, отричаха те да се използват в родните им сeла: съответно – 
Бановка, Болградско, и Заря / Камчик, Татарбунарско. Но записаните и в тези села 
примери красноречиво говорят за обратното, че и тук те са толкова разпространени, 
колкото и в другите български селища в Бесарабия, а, както предполагахме в една 
статия, и не само в Бесарабия: ”Предполагам, че явлението на морфологична 
интерференция в езика на българите от Бесарабия, за което стана дума, съществува 
и в езика на българите  от други региони на бившия СССР (например в Таврия), където 
влиянието от страна на руския език е още по-силно. Поради липса на материал от 
други региони на бившия СССР, където има компактно българско население, аз се 
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ограничавам с резултатите от личните ми наблюдения и някои други източници, 
свързани само с Бесарабия” (В. Кондов,  Едно интересно явление, цит., 1999/2000:51).   

Според проф. К. Димчев предпоставка за появата на тези форми в езика на 
българите в Румъния е аналитичният образувателен строеж на съответните румънски 
неопределителни местоимения, а също така и на някои въпросителни и относителни 
наречия, в състава на които влиза елементът ор- /рум. оri/ и въпросителното 
местоимение cine ʼкойʼ, care ʼкой, какъвʼ, се ʼкакво, щоʼ: оркой ʼнякойʼ, орд ету 
ʼкъдетоʼ, оркък оту ʼкаквотоʼ и др.” (Димчев 1970: 751-755). 

Подобни форми отбелязва в говорите на българите от Румъния и М. Младенов, 
който ги нарича  „засилени форми на неопределителни местоимения”. Ето какво пише 
той например за такива форми в никополския говор в тази страна: „Може да се 
срещнат и засилени форми на неопределителни местоимения, например оркфо е 
неопределително местоимение, образувано от ор- /рум.    / , което се употребява за 
образуване на румънските неопределителни местоимения, и въпросителното 
местоимение кфо” (вж. M. Младенов 1993: 211). 

Същата е и причината за образуване на подобни форми под влияние на руския 
език, в който също има образувани по аналитичен начин неопределителни местоименни 
и наречни форми, срв. кто-то или кто-либо, что-то или что-либо, где-то, как-то, 
когда-то и т.н.   

Според нас, дали под румънско, руско или украинско влияние, тези форми, така 
или иначе, се образуват по сходен начин като неопределителни местоимения и 
местоименни наречия, докато някои съвременни изследователи, които вече ги 
забелязват и ги отразяват в проучванията си, ги определят като форми на относителни 
местоимения, макар и да предполагат, че те са се появили под руско влияние (Тодоров 
1992:117, Топалова 1997, Неделчев 1999:86), други пък смятат, че тези форми са 
архаични и допускат, че може да са получени чрез контрахиране на съставните 
местоименни форми еди какъф си, еди каква си, еди какво си, еди какви си (Барболова 
2013:219), трети изобщо отричат наличието на такива форми в родните им говори, а 
четвърти пък все още не ги забелязват или не им обръщат никакво внимание… 

Но фактът, че те не се откриват в нито един говор в България, а се срещат в 
говорите на българите в Румъния и в бившите съветски републики, в Молдова, 
Украйна, Крим и т.н., гов ори за изграждането им под чуждоезиково влияние – 
румънско, руско, украинско.  

Интересно е, че тези форми се откриват и в писмата на Васил Левски, което, 
според нас, може да се обясни с факта, че той, като дякон, сигурно е имал добри 
познания както по църковнославянски, така също и по руски език (Кондов 2008: 147-
152). 

 
3. На синтактично равнище:  

 
а/ запазени са, но все по-рядко се употребяват, и то от по-възрастни, българските  

формите за посочване на приблизително количество. Обикновено за тази цел се 
използват калкирани от руски форми: Н й бʼ ахми чулʼа кạ д сẹт, срв. с рус. Нас было 
человек десять. И пạстạрма   мạ нạв рну килạгра мạ два йси. 
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б/ за означаване на дати и за посочване на време широко се употребяват 
българско-руски форми или чисто руски:  ас сạ руд их два цạт пя тọạ ạпр лʼạ ты хчạ 
дивицо т пийсʼа т фто ртạ гуд н ạ, по лфтạр овạ, нạч алạ пʼа тạвạ и т.н. 

 
4. На лексикално равнище. 

  
Заимстване на огромно количество лексика (от обществено-политически, 

технически, селско-стопански, битов характер: гạз етạ ʼвестникʼ, ж изн̓ạ ʼживотʼ, 
журн ал ʼсписаниеʼ, кạлẹр офкạ ʼоблагородено гроздеʼ, кạнф етạ ʼбонбонʼ, к омнạтạ  
ʼстаяʼ, к урткạ ʼякеʼ, п ойẹзд ʼвлакʼ, пọвạрдж ийкạ ʼготвачкаʼ – с руски корен, пạтр етʼ 
ʼснимки в рамкаʼ, прустин е ʼчаршафʼ, сạлд атẹн ʼвойникʼ, с емучкạ ʼслънчогледʼ, 
стạк ан ʼчашаʼ, с уткạ ʼденонощиеʼ, т апучки ʼлеки обувки с малък ток или без токʼ, 
т уфли ʼобувкиʼ, ф артạ ʼвид престилкаʼ, йу пкạ ʼполаʼ и др.  

Същ. и прил. имена, заети от руски език се подчиняват на правилата за 
членуване в българския език: ут шк олтạ, пудẹр  армийạтạ, ф к омнạтạтạ и т.н. 
Глаголите д умạм и игр айạ обикновено се използват със значението на рус. думать и 
играть, т.е. ʼмисляʼ и ʼсвиряʼ, а не с българските ʼказвамʼ и ʼтанцувамʼ, зби рạм сạ вм. 
каня се, к азва сạ вм. струва /ми/ се, штрạх увạм вм. глобявам и т.н.: Трʼа  д умạт, чи 
к ыкту сиг а /Кортен/. Дʼа ду ми нạ циг улка игр ай /Твърдица/ Се  сạ зби рạм дạ  идạ дạ гу 
в идạ. Пр айạ к оту пр айạ и испий а ид ин стạк ан в ину /Кортен/, на  м енʼạ ми сạ к азвạ, чи и 
т.н.  

Както виждаме,  чуждоезиковото влияние, и преди всичко влиянието от страна 
на руския език, върху българските говори в бившия СССР в една или друга степен 
засяга не само лексиката, но и всички останали езикови равнища – фонетика, 
морфология, синтаксис, затова не може изцяло да се съгласим с твърдения като това, че 
„…системы переселенческих и исконных непереселенческих говоров фактически не 
имеют различий, за исключением лексики (об этом свидетельствует 
сопоставительное изучение систем исходного говора с. Кортен и переселенческого 
говора с. Кирютня, проведенное советскими и болгарскими диалектологами)” (Попова 
1997: 218). 

Необходимо е да се отбележи, че говорите на българското население на тази 
територия се изследват и в ономастичен аспект. И преди всичко това са изследвания, 
свързани с антропонимията на българите (вж. работите на В. Колесник, Н. Кара, А. 
Михина, Н. Неделчев, М. Парзулова и др.). Изследва се също така топонимията и 
другите категории на ономастиката (вж. работите на Н. Куртев, Д. Маринов, А. 
Войникова, М. Парзулова и др.), макар че в това отношение има още много работа, тъй 
като не са изследвани населени места с компактно българско население, намиращи се в 
района на Тарутино, Арциз, Сарата и Татарбунар – в украинската част на Бесарабия, в 
района на гр. Одеса, в Таврия и на други места. 79 

                                                           
79 Барболова, З. Особености на българския говор в с. Червоноармейское (Кубей), Болградски район, 
Одеска област в Украйна, Българските говори в Украйна, Одеса, т. 2, 1999, 152 с. (вж. Неопределителни 
местоимения – с. 80-81); Барболова, З., В. Колесник. Говорът на с. Кирнички, Бесарабия // Българските 
говори в Украйна, Одеса, 1998, т.1, 157 с. (вж. Неопределителни местоимения – с. 73-75); Барболова, З. 
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Особености на местоименната система в българския говор в кв. Терновка, гр. Николаев (Украйна) // 
Българският език през ХХ век (съст. В. Радева), С., 2001, с. 208-218; Барболова, З. Българският говор в 
Николаевската Терновка (Украйна), София, 2013, с. 147; Бойкова-(Домусчи), Л. В. По-важните 
особености на българската реч на билингвите от с. Стояновка, Кантемирско // Международная научно-
практическая конференция  Наука, образование, культура , посвященная 26 -ой годовщине Комратского 
государственного университета 10 февраля 2017 г. Сборник тезисов,  том II, Комрат, 2017, с. 73-75 
(употреба на наречието дету вместо наречието за място н къ де  /ут иди д ету_си/]); Димчев, К. 
Възможности за проява на езиковата интерференция на морфологично равнище // София: БАН, ИБЕ. 
1970, № XIX, с. 751-755, от същия автор: Говорът на българите от с. Валя Драгулуй, СР Румъния // 
Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии, 1969, т. LХШ, № 1, с. 182-288 
(вж. за неопределителните местоимения и наречия в говора на тези българи, създадени под румънско 
езиково влияние: орк`ой ’някой’, орд`е ’някъде’); Зеленина, Э.И. Отчет о диалектологической поездке в 
село Терновку // СМБД, 7, М., 1955, с. 124; Колесник, В. Евгеновка /Арса/. Ономастика. Говор. 
Словарь.Българските говори в Украйна, т. 3, Одеса, 2001, 288с., (вж. Местоимения – с. 166-170, Наречия 
– с. 186-186, Речник – на с. 250, пример: Дʼа дото к оту мл ъкна – с. 214); Колесник, В. Дебалканізація 
болгарських переселенських говірок в Україні. Граматична система, Одеса, 2003, 352 с. (с. Кубей: В ден о 
на св адбата ут комш иите к ойтуси ша умр е / мл адите про сту ша жувʼа йат – с. Кубей, с. 338, /а пак 
сʼе тнак са расп исват/  или на к ъфту дʼе н са винч ават фъф чʼе ркоота бʼез б улу /нарʼа т/ – с. Гюлмен, с. 
294).  а също и Частина 3. Деякi тенденцiï в розвитку займенниковоï системи – с. 164-172); Кондов, В. 
Неопределителни местоимения в езика на българите от Бесарабия // Роден край (Одеса), бр. 47, от 
22.11.1997 г., с. 5; Кондов, В. Неопределителни наречия в езика на българите от Бесарабия // Роден край 
(Одеса,) бр. 48, от 29.11.1997г., с. 5; Кондов, В. Едно интересно явление в езика на българите от 
Бесарабия (като резултат на морфологична интерференция между български и руски език) // Български 
глас  (Тараклия), бр. 19, от 01.11.1998 г. // Български език, С., 1999/2000, кн. 2, с. 50-55 // История и 
культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины, Кишинев, 1999, с. 257-263; Кондов В. К вопросу о 
новых формах неопределенных местоимений в языке болгар Бессарабии и Румынии // Межд. 
Конференция: Этнология болканских народов, Комрат (Молдова), 1999, с. 10-11; Кондов, В. Към 
въпроса за акавизма в езика на българите от Бесарабия // Българският език в Молдова, 2, Комрат, 2003, с. 
60-65 // Българите в Северното Причерноморие, т. 8, В. Търново, 2004, с. 59-63; Кондов В. Две 
„неочаквани” форми в писмата на Апостола (Бележки върху езика на Васил Левски) // Безсмъртието на 
Васил Левски (Сборник по случай 170-тата годишнина от рождението на Апостола), Кишинев, 2008, с. 
147-152 – Вж. тук за неопределит. местоименната форма който и наречната форма дето в писмата на 
Апостола, Кишинев, 2008, с. 147-152 – б.м.): 

- Приносящият ще ви каже как с приносящият заедно Д. Пеев или от вас който друг да доде 
един ден в Ловеч и там, като додат, никому няма да казват, че аз ще премина през там (Писмо до 
членовете на окръжния център Голям извор // Васил Левски. Документално наследство, С., 1973, с. 
233, № 147 (ред. К. Възвъзова и Н. Генчев) // Народе???, С,, 2002, с. 309, № 47 (съст. Ив. Гранитски и М. 
Куманов); 

- И тия пари да ги държи един от вази в пазвата си, че дето и когато ви намери наш човек със 
същият знак, който е в печатаното ви писмо от привременното ни пр/авителство/, ще му дадете 
парите и после един ден ще ви се даде разписката или ще се повикате заедно с парите дето… (Писмо 
до Иван, Петър и Христо Фурнаджиеви в Карлово // Васил Левски. Документално наследство, С., 
1973, с. 95, №28 (ред. К. Възвъзова и Н. Генчев) // Народе???, С,, 2002, с. 85, № 27(съст. Ив. Гранитски и 
М. Куманов).  

Именно формата някой вм. който е използвана за осъвременяване на езика на Левски в 
посочения израз в сб. „Свята и чиста република. Писма и документи”, С., 1971, с. 77-78 (съст. Иван 
Унджие и Н. Кондарев): 

„Приносящият ще Ви каже да доде заедно с него Д. Пеев или друг някой от Вас в Ловеч.” В 
същия този сборник, преведен на руски език, е използвана съответно една от руските неопределителни 
местоименни форми, а именно кто-либо: „Податель сего скажет вам, чтобы Д. Пеев или кто-либо 
другой вместе с ним ехал в Ловеч.” 
 Странно е, че случаят с тези форми в езика на Васил Левски е останал без каквото и да е 
внимание от страна на изследователите на езика му, вж. например: М. Симеонова, Езикът на Васил 
Левски, С., 2002, с. 235-236 и М. Симеонова, Речник на езика на Васил Левски, С., 2003, с. 151-152, 281-
282); Кондов, В. И все пак:  ф река та], а не – [в река та]… (Езиковедски (за)бележки) // ТУК (ТДУ „Гр. 
Цамблак”), бр. 30, 2012, с. 13-15; Кондов, В. К вопросу о русско-болгарской фонетической 
интерференции на территории Молдовы и Украины (заметки языковеда) // Научно-практическая 
конференция, посвященная 23 годовщине Комратского государственного университета „Наука, культура, 
образование”, Комрат, 2014, с. 281-284; Кондов, В. Към въпроса за руско-българската интерференция в 
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V. Заключение.   
 

Резултатите от изследванията на българските говори в Русия, СССР, Молдова, 
Украйна, за които се говори по-горе, и тези, които не бяха споменати, показаха и 
продължават да показват, че те не представляват „бессистемный конгломерат”, както е 
считал на времето акад. Н.С. Державин, а предимно са се запазили и продължават да 
сохраняват граматическия строй и речниковия си състав. Както отбелязват 
съставителите на Атлас болгарских говоров в СССР: „несмотря на переселение, на 
многочисленные случаи смешения, на влияние со стороны русского и других языков, … 
сохранили свой традиционный звуковой и грамматический строй.” 

Между другото, известната изследователка на българските говори в бившия 
СССР Т.В. Попова пише: „Болгарский язык для болгар Молдавии и Украины служит 
средством общения в рамках семьи и даже села (? б.м.), но при этом они владеют и 
русским языком.  Поскольку болгары не владеют лит. болгарским языком, данную 
функцию у них выполняет русский лит. язык.  ители Ольшанского района 
пользуются, кроме того, и украинским языком. Многие болгары, живущие в селах 
бывшей Измаильской обл., говорят также на молдавском и гагаузском языках” 
(Попова 2001, с. 217).  

Странно е обаче за такъв изследовател като Т.В. Попова, да й е толкова 
удивително това, че при българите в Молдова и Украйна българският език служи като 
средство за общуване не само „в рамках семьи”, но „даже села”…  

Но нали е известно, че през последните вече цели три десетилетия: 
– децата на българите в Молдова и Украйна, започвайки  (за Молдова) от 

1985-86 учебна година имат възможност да изучават родния си език (като предмет или 
най-малко като факултатив) в училищата с преобладаващ контингент учащи се 
българи, от 1 до 3-4 и повече часа в седмицата, от 1-ви и до последен клас;  

– от началото на 90-те години на миналия век децата на българите в Молдова, 
Украйна и в други региони на бившия СССР имат възможност да се обучават във 
вузове на България, а също така в магистратура и докторантура; 

– Министерството на образованието на Р. България командирова в средни и 
висши учебни заведения в районите с компактно българско население в Молдова, 
Украйна и други бивши съветски републики специалисти по български език и 
литература, история, музикална култура, хореография;  

– специалността „български език и литература” се изучава в няколко вуза в 
Молдова и Украйна, включително и в най-младия вуз в Р. Молдова, създаден на базата 
педагогически колеж в гр. Тараклия (най-голямото и едно от най-старите селища в 
страната с компактно българско население), в университета „Григорий Цамблак”; 

– в двете държави се издават периодика и книги на български език, звучат 
радио- и телепредавания, функционират неделни български училища, народни 
ансамбли, хорове, отбелязват се българските народни празници и обичаи и т.н.  

– българите в Молдова и Украйна имат свои признати поети и писатели, 
(творящи на родния си език), художници и музиканти, и по този начин, част от 
българското население в Молдова и Украйна в определена степен вече е приобщена и 
владее българския книжовен език; 
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– в двете държави функционират български посолства и консулства, които 
подпомагат приобщаването на тукашното българското население към българската 
култура, а българите в Р. Молдова имат възможността да стават и български граждани; 

– на молдовски и гагаузки език говорят не само някои българи в бившата 
Измаилска област, но, разбира се, и част от българите в пределите на Р. Молдова, 
особено в местата, където те живеят редом с молдовско и гагаузко население. 
 По този начин, част от българското население в Молдова и Украйна в 
определена степен вече владее българския книжовен език.  
 По въпроса за изучаването на българския език от българите в Молдова и 
Украйна също вече има натрупана библиография. 
А що се отнася до съвременното състояние на изследваните български типове диалекти 
в бившата Руска империя, в бившия СССР и в сегашните Р. Молдова и Р. Украйна, 
трябва да се отбележи, че два от тях практически вече не функционират или, най-малко, 
не функционират пълноценно, тъй като един от тях, видинският или терновско-
таврийският, който се отнася към западнобългарските говори, както се отбелязва в 
определени публикации, се говори все по-малко и по-малко, едва ли не вече само от 
възрастни хора, а началото на края, на другия, така наречения кримски диалект, е било 
положено още в края на Втората световна война, когато българското население в Крим 
е изцяло депортирано, т.е. изселено, изгонено от родните си места и сега на тази 
територия няма нито едно населено място с компактно българско население.  
 Относително компактно българско население има и в други региони в бившия 
СССР – в Кавказ, в републиките на Средна Азия – Казахстан и др. Някои от тях са 
посетени и проучени в известна степен от специалисти и т.н.. Да се надяваме, че тази 
работа ще продължи и занапред.80 
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АКАВИЗМЪТ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 
 И В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ  

 
Д-р Васил Кондов 

 
 Акавизмът или акането (рус. аканье) е особен случай на редукция. Това е 
изговор, при който гласните /о/ и /а/ могат да се различават само под ударение. В 
неударено положение на мястото на тези звукове се изговаря звук, близък до /а/, или 
силно отслабен звук, близък до /ъ/. 
 Явлението не е характерно като цяло за книжовната форма на българския език (в 
която са приети само няколко заемки от руски език, попаднали в нея явно по устен път, 
тъй като се произнасят акаво, а също така се пишат с А вм. О, например: кал ска, 
пагон, портенка и др., срв. с рус. коляска, погон, портянка и се среща предимно в 
българската диалектна реч, например в смолянския говор. Тук неударената гласна /о/ 
обаче преминава в /а/ само в предударено положение, а в следударено – в /у/, например: 
/гар а/ гора, /гад ина/ година, /вад ица/ водица, /бал и/ боли, /рад ила/ родила, /ас укану/ 
осукано, /кабˋила/ кобила, /галʼˋам/ голям, /мам а/ мома, но /с елу/ село, /м аслу/ масло, 
и т.н. 
 Акавизмът е много характерен за някои от славянските езици, например, за 
руския и белоруския език. В руския език явлението се среща както в предударено, така 
и в следударено положение, например: /хараш о/ хорошо, /пл оха/ плохо. 
 Именно поради руското езиково влияние акавизмът, особено през последните 
няколко десетилетияq е получил доста широко разпространение и в българските говори 
в Молдова и Украйна. 
 Че акавизмът в тези говори не е домашно явление, а е чуждоезиково, се 
потвърждава от следните факти и примери:  
 а/ явлението в българския език съществува само в някои от говорите му в района 
на Родопите и се открива последователно единствено в предударено положение (От 
този район на България обаче масово преселване в Русия в миналото не е имало, което 
означава, че явлението не е могло да бъде пренесено оттук и разпространено в езика на 
тамошните българи). 
 б/ думите, в които се открива акавизъм, в повечето случаи са лексикални заемки 
от руски език, най-често запълващи празнини от отсъстващи лексикални средства в 
езика на българите в Молдова и Украйна или пък са чуждици, които се използват тук 
наред с домашни думи, например: 
 /агар от/ рус. огород и бълг. градина, /агран ом/ рус. агроном, /арганиз увам/ от 
рус. организовать ʼорганизирамʼ,  /астан офка/ от рус. остановка ʼспиркаʼ, /атвич авам/, 
но и /утвич авам/ от рус. отвечать, /атрʼˋат/ рус. отряд, /ац енка/ рус. оценка, 
/басан ошки/ рус. босоножки ʼсандалиʼ, /балт айа са/ от рус. болтаться ʼмотам, мотая 
сеʼ, /гадʼˋа са/ от рус. годиться ʼставам за нещоʼ, /ẹзда ой/ от рус. ездовой ʼкаруцарʼ, 
/калх ос/ от рус. колхоз ʼкооперативно стопанствоʼ, /калид ор/ от рус. коридор, 
/кап ейка/ рус. копейка, /калбˋас/ от рус. колбаса, /каш олка/ рус. кошелка и бълг. 
кошница, /кам анда/ рус. команда ʼотбор, заповедʼ, /камсам ол/ рус. комсомол, 
/канв ерт/ рус. конверт ʼпликʼ, /канк и и кунк и/ от рус. коньки ʼкънкиʼ, /кас инка/ рус. 
косынка ʼвид лека забрадкаʼ, /катл ета/ рус. котлета ʼкюфтеʼ, /кар овник/ рус. коровник 
ʼкраварникʼ, /лах анка/ от рус. лохань ʼвид коритоʼ, /матац икла/ от рус. мотоцикл 
ʼмотоциклетʼ, /насабˋача са/ от рус. разг. насобачиться ʼприспособя сеʼ, /патр ет/ рус. 
портрет, /патр етʼа са/ ʼснимам сеʼ, /пас атка/ рус. посадка ʼзелен поясʼ, /пилар ама/ рус. 
пилорама ʼдъскорезницаʼ, /паг ода/ рус. погода и бълг. време, /пака/ рус. пок а ʼчао, до 
вижданеʼ, /пал езен/ рус. полезен, /пахар он/ рус. похороны и бълг. зараванẹ 
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ʼпогребениеʼ, /пад ушка/ рус. подушка и бълг. възглавница / възгламница ʼсламена 
възглавницаʼ, /салд атʼан/ рус. солдат ʼвойникʼ, /самалʼˋот/ рус. самолет ʼсамолетʼ, 
/спас иба/ рус. спасибо ʼблагодаряʼ, /са ок/ рус. совок ʼлопатка за сметʼ, /стал ова/ рус. 
столовая ʼстолова, столʼ, /тẹлẹв изʼар и тẹлẹвизур/ рус. телевизор и т.н.  
 в/ особено ясно прозходът на акавизма в речта на българите в Молдова и 
Украйна проличава в двояко изговаряните форми, т.е. с българска редукция на 
широката гласна /о/ в /у/ и с руски акцент в неударено положение – /о/ в /а/, например: 
/гуруд а/ и /гарад а/ рус. город ʼградʼ, /д еучка/ – в речта на възрастни хора и /д евачка/ 
рус. девочка ʼмомичеʼ – в речта на по-младите, /кунч авам/ и /канч авам/ рус. кончать 
ʼсвършвам, завършвамʼ, /кур опка/ и /кар опка/ рус. коробка ʼкутияʼ, /кустʼˋум/ и 
/кастʼˋум/ рус. костюм, /кумбˋайна/ и /камбˋайна/ рус. комбайн, /пучт и/ и /пачт и/ рус. 
почти, /пуд арук/, /пад арак/, /пад арук/ и /пуд арък/ рус. подарок ʼподаръкʼ, /убиж авам/ 
и /абиж авам/ рус. обижать ʼобиждамʼ, /уруж ай/ и /ураж ай/ рус. урожай, 
/сурукув айата/ и /саракав айата/ рус. сороковая ʼчетиридесетатаʼ и др. 
 Единствено наречията /от типа на нормално, достойно/ в диалектите на 
българите от Молдова и Украйна по реакция на неударената гласна /о/ донякъде 
приличат на редуцираните акаво в предударено и укаво в следударено положение на 
думи в някои български родопски говори, например: /абиз ателʼну/ рус. обязательно, 
/атнас ителʼну/ рус. относительно, /афици алʼну/ рус. официально, /благаслав ену/ рус. 
благословенно, /даст ойну/ рус. достойно, /даст атъчну/ рус. достаточно, /дам ашну/ 
рус. домашнее, /драгац енну/ рус. драгоценное, /кан ечну/ рус. конечно, /канкр етну/ 
рус. конкретно, /нарм алʼну/ рус. нормально, /палаж ителʼну/ рус. положительно, 
/спак ойну/ рус. спокойно, /пан ятну/ рус. понятно, /паста янну/ рус. постоянно, 
/пал езну/ рус. полезно, /пасл едну/ рус. последнее, /пастип енну/ рус. постепенно, 
/апш ирну/ рус. обширно  и т.н. 
 Под влияние на акавизма са се променили тук и някои български фамилни 
имена, например: Гаран овский вместо Гор ановски. 
 Акаво звучат в тукашната българска реч и личните имена: /Ал ек/ Олег, /Ал есʼа/ 
Олеся, /Акс ана/ Оксана. 
 Предимно акаво звучене имат и названията на селищата, като: /Ад ес/, /Ад еса/ 
Одеса, /Маскв а/ Москва, /Камр ат/, но и /Кумр ат/ Комрат и др. 
 Интересно е, че при изговор и записване на някои домашни думи в някои говори 
на тукашни българи, вероятно пак под влияние на руския акавизъм или в резултат на 
оустняване (лабиализация), се допуска хиперкорекция (свръхстарателност) в 
произношението, например: /гл упọф/ глупав, /х/ˋубọф/ хубав. 
 Същото е станало и в писмените форми на някои фамилни имена, например: 
Монолов, Ходжиогло, Коро ни, Коромонак вместо Манолов, Хаджиогло, Кара ни, 
Карамалак. Разбира се, че тук не са изключени и такива родноезикови явления, като 
оустняване / лабиализация и уподобяване / асимилация на гласните, за които стана 
дума по-горе. 
 В същото време, макар и в по-малко случаи, в местната българска реч вместо 
акав изговор в редица думи от руски произход се наблюдава българска редукция на 
широка гласна, например: /с орук/ от рус. сорок, /к артучка/ от рус. карточка, 
/гусуд арсту/ от рус. государство, /жẹл удук/ от рус. желудок ʼстомахʼ, /ук урʼвам/ от 
рус. окуривать ʼопушвамʼ, /пузнак омʼа/ от рус. познакомить ʼзапознаяʼ, /пушт анки/ от 
рус. подштанники ʼдолни мъжки гащиʼ, /тул ока/ от рус. толока и др. 
 За акавизма, както беше отбелязано по-горе трябва да се знае, че с акав изговор и 
правопис в българския книжовен език се използват следните форми: кал ска, пагон, 
партенки, хаз ин и хаз йка, хаз и, хаз йнича, хаз йски и хазайски, заети от руския 
език, както се вижда, по устен път. 
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По този начин, като извод, още веднъж трябва да се подчертае, че в книжовната 
българска реч освен тези случаи акав изговор и правопис на думи не може да се 
допуска.  
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81 Към първото издание на книгата. 
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Рецензия на книгу доктора филологии,  доцента Васила Кондова „Езикът на българите на 

Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и съвременност (Класификация, 
библиография, карти, снимки, текстове)”, Тараклия, 2018. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на книгу доктора филологии, доцента Васила Кондова „Езикът на 
 българите на Пусто пладне: в Руси , СССР, Молдова и Украйна. Истори  и 
съвременност (Класификаци , библиографи , карти, снимки, текстове)”, 

Таракли , 2018 
 

  Рецензируемая книга у читателя ассоциативно связывается с уже изданной 
книгой того же автора „Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. 
Библиография 1829-2014”, Тараклия, 2016. В связи с этим необходимо сразу же 
обратить внимание на подзаголовок рецензируемой книги - (Класификация, 
библиография, карти, снимки, текстове)”. То есть содержание книги не ограничивается 
библиографией, а расширяет и дополняет ее актуальной для читателя и исследователя 
информацией, и таким образом мы имеем дело не с классическим библиографическим 
справочником, а с особым жанром. 
  Вторая особенность книги состоит в том, что отраженная в ней литература 
представляет собой сгруппированную в соответствии с освящением говоров разного 
типа /по лингвистической классификации/, бытующих в переселенческих поселениях 
Молдовы, Украины, Приазовья и Крыма. Данный подход также облегчает поиск 
необходимой информации по интересующей читателя проблеме. 
 Книга сопровождается исторической справкой о переселенцах как носителях 
болгарских говоров. Дана информация и об авторах некоторых исследований. 
Привлекательной с точки зрения информативности делают книгу фотографии 
отдельных изданий, фотографии исследователей и рабочих моментов во время сбора 
полевого материала. Интеесны фотографии разных информантов разных периодов – от 
середины ХХ века до начала ХХI века.  
 Несомненно данный труд доц. Васила Кондова – очередной вклад в болгаристику, 
освещающий совокупные достижения многих исследователей в области лингвистики 
/диалектологии/, и не только. 
  Отдельным несомненным достоинством книги В. Кондова является Приложение 
в виде текстов, отражающих живую речь носителей болгарских переселенческих 
говоров разных мест и периодов жизни диаспоры. Данный материал является живой 
иллюстрацией к научным изысканиям, представленным в библиографическом описании 
рецензируемой книги, и придает ей дополнительную ценность. 
  Важно также то, что в книге показано отсутствие у науки границ – отражены 
плоды труда ученых, специалистов разных стран и разных эпох, направленные на один 
объект – язык народа во времени и в пространстве, отражающие его базовую 
сохранность и устойчивость. Рекомендуем книгу к изданию.  

 
РЕЦЕНЗЕНТ:  Кара Надежда, доктор филологии, конф., ведущий научн. сотр. 

Института культурного наследия, Министерство образования, культуры и 
исследований. 
 
3.05.2015 г.82    
 

                                                           
82 Допусната грешка – 03.05.2018 г. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на книгу доктора филологии, доцента Васила Кондова „Езикът на 
 българите на Пусто пладне: в Руси , СССР, Молдова и Украйна. Истори  и 
съвременност (Класификаци , библиографи , карти, снимки, текстове)”, 

Таракли , 2018 
 
  Предлагаемая для рассмотрения работа, безусловно, является актуальной по 
своему содержанию. В то же время содержательная насыщенность и разносторонность 
приводимого материала предопределили, видимо, и своеобразие формы данного труда. 
Автор выходит далеко за рамки жанра классической библиографии, обогащая 
информацию об исследованиях своих предшественников результатами собственных 
изысканий по заявленной теме.  
  С одной стороны, книга В. Кондова продолжает традиции фундаментального 
„Атласа болгарских говоров в СССР”, а с другой – создает основу для дальнейших 
исследовании в этой области науки. Заслугой автора является то, что, помимо 
составления исторической справки о переселении болгар, а также скрупулезно 
отобранной и классифицированной библиографии, он не только систематизировал и 
обобщил имеющиеся на сегодняшний день публикации, но и указал на некоторые 
существующие в них неточности, дополнил их материалами своих полевых 
исследований, приводя при этом не отмеченные ранее особенности данных говоров 
/например, употребление частицы „и” при образовании форм будущего времени/. 
  Важно отметить, что при характеристике тех или иных говоров автор детально 
рассматривает их эволюцию, основывая свои выводы о происходящих в них языковых 
процессах как на диалектологических, так и исторических фактах и свидетельствах. При 
этом не остаются без внимания и подвергаются анализу те изменения, которые 
происходят в результате иноязычного влияния на болгарские говоры диаспоры. 
  Снимки, карты и приложения являются не менее ценной частью книги, 
поскольку они не только облегчают восприятие и делают наглядным приведенный 
материал, но могут помочь исследователям смежных смежных направления – 
историкам и этнологам, например. 
    В качестве пожелания можно предложить автору дать сноску, в которой 
пояснялось бы значение фразеологизма „на пусто пладне”, вынесенному в заглавие, тем 
более, что отсутствие его в соответствующих словарях было отмечено самим автором. 
Рецензируемая рукопись В. Кондова соответствует требованиям, предъявляемым к 
научным трудам подобного рода, и может быть рекомендована к опубликованию. 
 
03.05.2018 г.   
      Доктор истории Александр Ковалов 
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НОВА КРАЧКА НАПРЕД В ИСТОРИОГРАФИЯТА 
НА БЕСАРАБСКАТА БЪЛГАРИСТИКА 

 
/Рецензи  за книгата на В. Кондов „Езикът на българите на Пусто пладне:  

в Руси , СССР, Молдова и Украйна. Истори  и съвременност (Класификаци , 
библиографи , карти, снимки, текстове)”, Тараклийски държавен университет  

„Григорий Цамблак”, Таракли , 2018/ 
 

Иван Г. Илиев, Маргарита Георгиева 
/Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал в гр. Кърджали/ 

 
 Неуморният труженик на в полето на бесарабската българистика, доцент Васил Кондов, 
от Тараклийския държавен университет в Молдова, ни поднася поредния си безценен принос в 
тази област, озаглавен „Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и 
Украйна. История и съвременност (Класификация, библиография, карти, снимки, текстове).” 
Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, Република Молдова, Тараклия, 2018. 
Както личи от заглавието, това е един илюстрован историко-библиографски справочник, 
съставен не само професионално и търпеливо, но и с любов към обекта на изследване, който за 
Васил Кондов не е само професия, но и житейско призвание. Авторът проследява историята на 
българските преселения в Русия и Молдова, започнала преди около два века; етапите в 
историята на проучването на българските говори в тези държави и в политическите 
формирования, които ги заменят; традиционната класификация на тези говори и наличната до 
момента библиография към всяка от посочените българските диалектни групи, което е най-
ценното в подготвения труд. Всичко това е илюстрирано и с диалектни текстове, взети от 
изследванията на именити проучватели на бесарабските български диалекти, както и от 
монографии и от самия Кондов. Вероятно няма да сбъркаме, ако кажем, че никой друг не 
познава толкова добре историята и съвременното състояние на описваната материя, колкото 
авторът на рецензираната тук книга, която е предшествана и от други подобни негови опити 
/”Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Библиография 1829-2014”. 
Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, Тараклия, 2016/ и се явява естествен 
резултат от многогодишните му усилия. Настоящата работа обаче не е доработка на 
предишната, а разработка с нова концепция. Докато целта на последната бе на колкото е 
възможно по-изчерпателен тематичен библиографски справочник, сега монографията е по-
разнообразна по съдържание, по-разчупена и нещата са погледнати по-многостранно и от по-
различен ъгъл. Доцент Кондов е обърнал внимание на една препоръка към предишния си труд 
/Ив. Г. Илиев „Обзор на изследванията върху българската диалспора в Бесарабия.” – Проглас, 
1, 2017/ - да групира библиографията съобразно диалектното членение на бесарабските и 
другите български говори на изследваните територии. Включени са и много липсващи в 
предишната книга заглавия. 
 На първите две глави /”Кратка история на българските селища на територията на 
Молдовското княжество и Руската империя” и „Изследване на езика на българите в Русия, 
СССР, Украйна и Молдова”/ няма да се спираме подробно. За какво става въпрос в тях е ясно 
от заглавията, а желаещият да получи по-подробна информация, може да се възползва от 
изнесената библиография.  
 Трета глава /”Класификация на българските говори в СССР”/ има за обект 
класификацията на българските говори на територията на бившия СССР. Използването на тази 
абревиатура не бива да смущава никого, понеже тя иска да покаже, че като база за тази 
класификация е използван класическият „Атлас болгарских говоров в СССР” от 1958 г., а 
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оттогава в това отношение нищо не се е променило съществено, ако не броим изчезването на 
някои говори /източнородопския в Сатуново, кримските български говори/ или формирането на 
някои смесени говори в селища, където по-рано са съществували повече от едно наречие 
/Тараклия, Камчик и др./. 
 Класификацията на говорите и включената към всеки раздел библиография са 
подредени в следните групи: 

- Шуменски или съртски мизийски говор, наричан още и чушмелийски; 
- Североизточен /мизийски/ или централнобалкански говор, наричан още чийшийски; 
- Североизточен /мизийски/ олшански говор; 
- Балкански или подбалкански говор, разделен на о-диалект и ъ-диалект /с чумленско-

твърдишка и болградска подгрупи/; 
- Тракийски говори /с одеска и измаилска подгрупи/; 
- Източнорупски или кримски говори; 
- Западнобългарски или таврийско-терновски говор. 
Васил Кондов правилно е променил названието на предпоследната група диалекти на 
„източнорупски” вместо „източнородопски”, защото последният термин, използван в „Атлас 
болгарских говоров в СССР”, е неправилен по отношение на тези говори, които са 
странджански, тоест не са родопски. Също така правилно е посочено, че названието 
„тракийски говори” не е точно, защото на практика в тях влизат смесени 
тракийско.балкански-мизийски говори от района на т. нар. Загорски клин в Ямболско, 
Елховско и Одринско /много от тях използват мизийския член –о и почти всички използват 
характерните за подбалканския диалект глаголи в сегашно време на –а: мит а, пир а и т.н./. 
 Добро попадение е включването на четвърта глава, посветена на иновациите поради 
чуждоезиково влияние върху българския език, в която се обръща внимание на интересни 
явления като местоимения от типа „който си” ʼнякойʼ. Кондов правилно отбелязва, че и 
последният е влиял върху съседните руски, украински, молдавски, гагаузки, албански езици. 
 Не по-малко ценен от библиографския материал е и снимковият материал, който 
прадставя изтъкнати бесарабски българисти, включително по време на експедиции, и 
корици на техни книги. 
 В заключение – надяваме се, че при едно следващо издание на въпросния ценен 
историографски и библиографски справочник цитираните в него заглавия ще бъдат много 
повече поради провокирания от автора му интерес към проучванията върху българските 
говори на територията на бившия СССР, а белите петна върху диалектоложката карта на 
Бесарабия и останалите области с българоезично население в Украйна ще стават все по-
малко. 
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ОТЗИВ-РЕЦЕНЗИЯ 

на книгата от доц. д-р Васил Кондов  
„Езикът на българите на Пусто пладне: в Руси , СССР, Молдова и Украйна. Истори  и 
съвременност (Класификаци , библиографи , карти, снимки, текстове)”, Тараклийски 

държавен университет „Григорий Цамблак”, Таракли , 2018 
 

 Доц. д-р Васил Кондов от Тараклийския държавен университет Григорий Цамблак в 
Молдова е дин от най-изявените езиковеди българисти в Бесарабия. Той е изключително 
сериозен и блестящ изследвач на българското в различни краища на бившата Руска империя, 
където се откриват езикови следи на българи. За хората, които познават В. Кондов и 
творчеството му, е известен фактът, че той е неуморен събирач на диалектни текстове. 
 Едва две години след появата на фантастичната библиография на проучванията върху 
българските преселнически говори Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна /2016/ 
и една година след „излизането на бял свят” на Кратък речник на кортенския говор в 
Бесарабия /2017/, българският учен ни представя и новото си безспорно приносно и полезно 
изследване в областта на българската диалектология под надслов Езикът на българите НА 
ПУСТО ПЛАДНЕ: в Русия, СССР, Украйна и Молдова. История и съвременно състояние 
/Класификация, библиография, карти, снимки, текстове/ /2018/. 
 Никак не е случайно, че част от заглавието на труда е НА ПУСТО ПЛАДНЕ. От разказа 
на Генчо Къргов се знае, че На пусто пладне е българското народно име за мястото, където се 
намира Русия, т.е. на североизток. Това име е взето от паметта на езика, където бягството на 
българите към Русия по време на Първото Московско /1829/ е наречено от народа отивам на 
пусто пладне ʼбягам в Русияʼ. 
 Самият автор още в предговора към книгата си конкретно и ясно подчертава най-
важните цели на писанието си, които всъщност се явяват и значими негови приносни моменти: 
„Крайно наложително беше да се напише подобна книга, в която въз основа на по-нови и най-
нови проучвания да бъде поправена класификацията на българските говори в бившия СССР, 
както и към всеки тип или група говори да бъде посочена натрупаната във времето 
библиография. В това отношение имах добър пример – Българска диалектология на проф. Ст. 
Стойков /1968, 1993 и др./.” Трудът е плод все на, все пак, дългогодишни и целенасочени 
диалектоложки проучвания. Тук ясно личи утвърденият почерк на опитния езиковед 
библиограф – към всяка една от същинските части на писанието прецизно и коректно се 
включва библиографско описание. Става ясно, че книгата е с научно-справочна насоченост. А 
читателят приятно се впечатлява от многото великолепно подбрани снимки на карти и на 
изтъкнати бесарабски българисти, участия на някои от тези учени в лингвистични експедиции и 
в научни форуми, корици на техни книги и др.  
 В първата част на изследването си, озаглавена Кратка история на българските селища на 
територията на Молдовското княжество и Руската империя доц. В. Кондов в исторически план 
проследява етапите на българските преселения, наченали преди повече от двеста години, в 
Русия и в Молдова.  
 Във втората част на труда, носеща заглавието Изследване на езика на българите в 
Русия, СССР, Украйна и Молдова, се прави исторически обзор на проучванията върху 
българските говори в указаните бивша и настоящи държави. Подобаващо място се отделя на 
първите изследвачи на българските диалекти в Русия – А.Ф. Музиченко, Н.С. Державин, Д. 
Дринов и С. Бернщейн. 
 Третата част в разглеждания труд е озаглавена Класификация на българските говори в 
СССР. Като основа за тази класификация на българските диалекти в бившето съветско 
пространство е използван Атлас болгарских говоров в СССР от 1958 г.  
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 Класификацията на говорите е следната: 
- Шуменски или съртски мизийски говор /чушмелийски/; 
- Североизточен /мизийски/ или централнобалкански говор /чийшийски/; 
- Североизточен /мизийски/ говор /олшански/; 
- Балкански или подбалкански говор, диференциран на о-диалект и ъ-диалект /с 

чумленско-твърдишка и болградска подгрупа/; 
- Тракийски говори /с одеска и измаилска подгрупа/; 
-  Източнорупски говори /кримски/; 
- Западнобългарски говор /таврийско-терновски/. 

В тази част са включени илюстративни диалектни текстове, взети от трудове и на самия 
В. Кондов, а и от други известни изследвачи на бесарабските български диалекти. Авторът 
компетентно и задълбочено е подходил и в коментарите си спрямо научните постановки на 
някои от учените, занимаващи се с българските диалекти в бившия Съветски Съюз. С висока 
степен на сигурност В. Кондов е най-добрият познавач на историята и съвременното състояние 
на описвания в книгата диалектоложки материал.   

По мнението на пишещия тези редове, един от най-значимите приноси на 
разглежданата 
монография, дело на доц. В. Кондов, е прецизното представяне на тематично обвързаната с 
всяка от посочените български диалектни групи налична библиография. 
          Четвъртата част е с надслов Иновации в чуждоезиковото влияние в българските говори 
в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Авторът тук е обърнал внимание, много подходящо и дори 
наложително за такъв тип изследване, на иновациите във връзка с чуждоезиковото влияние 
върху българския език. Обективно е отбелязано, че в разглеждания ареал българският език е 
повлиян най-силно от руския език на всички езикови равнища, а другите съседни езици са му 
повлияли най-вече на лексикално равнище. В интерференцията между езиците, разбира се, и 
българският е повлиял върху околните руски, украински, молдавски, гагаузки, албански език. 
  В заключителната част на изследването ясно и достоверно е посочено, че „резултатите 
от изследванията на българските говори в Русия, СССР, Молдова, Украйна, за които се говори 
по-горе, и тези, които не бяха споменати, показаха и продължават да показват, че те не 
представляват „бессистемный конгломерат”, както е считал на времето акад. Н.С. Державин, а 
предимно са се запазили и продължават да съхраняват граматическия строй и речниковия си 
състав” и че „част от българското население в Молдова и Украйна в определена степен вече 
владее българския книжовен език.” 
 Основната задача на рецензираното писание е категорично постигната – направена е 
актуална класификация на българските говори, типове и групи говори в бившия СССР, като се 
посочват и необходимите за пълнотата на изследването библиографски единици. 
 Тази книга а доц. В. Кондов още веднъж категорично доказва, че без неговото научно 
творчество не може да се говори за лингвистична българистика в Бесарабия. 
 
гр. Варна 
Април 2018 г.       

Димитър Маринов, доктор по филология,  
преподавател по български език  

във Варненски свободен университет 
 „Черноризец Храбър” 
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на книгата на доктор Васил Кондов „Езикът на българите на Пусто пладне: 
 в Руси , СССР, Украйна и Молдова. Истори  и съвременно състо ние  

(Класификаци , библиографи , карти, снимки, текстове)” 
 
 Рецензираната книга е уникален обобщаващ труд за езика на компактното българско 
население на територията на бившата Руска империя, което е преселено там от българските 
земи по времето, когато се е намирало под властта на Османската империя. Цитираната 
литература и библиография показват, че езикът на тези българи е обект на изследователско 
внимание още от първите години след преселването му (Юрий Венелин) и до ден днешен.  
 Ако трябваше да търсим автор за подобно изследване, едва ли можехме да намерим по-
подходяща кандидатура от д-р Васил Кондов. Роден в Молдовска Бесарабия, той, от една 
страна, е носител на единия от най-разпространените диалекти в Буджака – кортенския, от 
друга – висококвалифициран филолог, диалектолог, лингвист, професионално занимаващ се с 
темата повече от тридесет години, обиколил и посетил с магнетофон, диктофон и фотоапарат  
едва ли не всички селища с българско население в Република Молдова, и много български 
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селища в Одеска област на Украйна, лично интервюирал десетки, че може и стотици  
информатори на най-различна възраст, социален статут, професия. Въпреки че от 80-те години 
на миналия век живее постоянно в България, д-р Васил Кондов никога не е прекъсвал 
човешките си, приятелски, роднински, професионални връзки с малката си родина, а 
напоследък в продължение на петнайсетина години е и преподавател по роден език за студенти 
в местните университети – Комратския и Тараклийския. Съответно, едва ли можем да намерим 
филолог, който да познава не само основно, но и нюансите на езиковата ситуация в днешна 
Бесарабия и извън пределите  . Освен самия език на изследваното население д-р Васил Кондов 
е най-добрият познавач и на литературата, посветена на езика на изследваното българско 
население. Той е автор на най-пълния библиографски справочник по дадената тема: 
“Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Библиография 1829-2014, издаден 
преди две години от Тараклийския държавен университет “Григорий Цамблак”. 
 Самата рецензирана книга, освен че е фундаментално научно диалектоложко 
изследване, има и белези на добре направен справочник както за езика на българското 
население в бивша царска Русия, така и за неговите изследователи. Всеки, който се интересува 
от темата “Българи в Северното Причерноморие,” ще намери в книгата не само информация за 
изследователите и почти изчерпателна информация за приноса им, за издадените от тях 
трудове, но дори и снимки както на книгите, така и на самите автори, включително и по време 
на събиране на теренна информация, на публичните им изяви. 
 От изключителна ценност е и втората част на рецензирания труд, в която са представени 
диалектни текстове, събрани от най-различни автори, изследователи на темата в продължение 
на почти два века, които сами по себе си представляват един уникален източник на езикова 
информация. 
 Научна добросъвестност при събиране на материалите, максимална пълнота и 
компетентност на анализа и изложението – това са думите, с които мога да характеризирам 
книгата на д-р Васил Кондов, която горещо препоръчвам да бъде издадена час по-скоро, тъй 
като ще бъде много, изключително много полезна както за утвърдени вече специалисти, така и 
за начинаещи, включително и за студенти, бъдещи филолози българисти. 
 
18.04.2018 г.      Николай Тодоров, доктор по филология,  

преподавател по български език в университета  
„Гр. Цамблак”, гр. Тараклия 

 

 


