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Боряна Велчева (София, България) 

Преди известно време ce появи диалек-
толожко изследване, което ce оказа не: 
очаквана хубава изненада за палеосла-
вистите - „Говорът на с. Зарово, Солун-
ско". Материалът е събиран в продъл-
жение на около двайсет години - през 80-
те и 90-те години на XX в. от етнографката 
Мария Вачева-Хотева, която е правила за-
писи от заровски заселници и от техни по-
томци в Благоевградско и Санданско. Ези-
ковият материал е дообработен и пред-
ставен от диалектоложката СлавкаКере-
мидчиева. Самата събирачка на материала 
М. Вачева произхожда от семейство на 
заровски преселници - дъщеря е на видния 
събирач на заровски фолклорни и етно-
графски материали Ангел Хотев. Тя е из-
вършила свои проучвания -- направила е 
не само множество записи на текстове и 
думи, но е събрала новй сведения за ис-
торията на Зарово, зазаровския бит, соб-
ственоръчно е изработила цяла колекция 
от кукли със заров-ки костюми. 

Предлаганото езиковедско изследване 
включва: Увод; Езиковахарактеристикана 
говора; Исторически звукови промени; 
Лексико-семантическа характеристика на 
говора. Езиковото изследване обхваща 
общо 103 страници. Голяма част от труда 
- близо 340 страници е заета от речник с 
богат илюстративен материал. Освентова 
трудът съдържа транскрибирани текстове; 
пословици, поговорки и изрази, списък на 
информаторите (28 дупш) и данни за тях, 
няколко стари снимки на заровски жители 
и на народни костюми и шевици. 

Материалът е ценен със своята автен-
тичност - стремежът е бил да ce избягнат 
по възможност всякакви думи и форми, 
които са попаднали в говора при контакт 
с носители на други български деалекти. 
Ценен е и със своя обем - предлаганото 
изследване е описание на солунски бъл-
гарски говор, направено върху много богат 
материал и представящо диалекта като 
цядостна езикова система. Авторките на-
помнят (с. 13-17), че в досегашните пуб-
ликации върху българските солунски го-
вори данните не са богати. В. Облак е 
имал възможност да събира своя материал 
само за около две седмици от един инфор-
матор - работник в Солун, без да стъпи в 
Сухо, Висока или Зарово1, a приведените 
данни от заровския говор са взети от П. 
Драганов2. Бегли, макар и ценни с факта, 
че са записвани лично в Сухо, Висока ив 
Зарово, са и войнишките зашски на Й. 
Иванов3. Сравнително богат материал има 
само в трудовете на А. Попстоилов4 и на 

1 О b 1 a k, V. Makëdonishe Studien. Die slavishen 
Dialekte des südlichen und nordweslichen Ma
cédoniens, Wien, 1896. 

2 O б л a K, B. Принос към българската гра-
матика. - СбНУ, 11, 1894, 517-550). 

31 v a û о v, I. Un parler bulgare archaïque. -
Revue des etudes slaves. T. 2., fascicules 1 et 2. 
Paris, 1922, 86-103. 

4 П о п с т о и л о в , A. Излет по нашата 
диалектология. - B: Българска сбирка, 17, 
1910, 217-224; П о п с т о и л о в , А Село 
Зарово, Солунско. Историко-фолкорно и ези-
коведско изследване. С, 1979. 
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M. Малецки3, като, както подчертават Ва-
чева-Хотева и Керемидчиева, „всъщност 
Малецки успява да улови една последна 
фаза в развоя на диалекта на двете отдавна 
известни като гръкомански села Сухо и 
Висока - малко преди те да бъдат окон-
чателно асимилирани" (с. 16). Жителите 
на най-голямото българско солунско село 
Зарово (състояло ce e от 1256 къщи) или 
Зарвинци, както го наричали заровци, би-
ли с подчертано българско съзнание, има-
ли са българска църква и училище. Заров-
ци били наСилствено изселенй през 1913 
г., но пазели дълго и ревностно своите тра-
диции и битова култура. Оказва ce, че 
сравнително до късно заровци не ce же-
нели за „незаровци" и по този начин успе-
ли да съхранят дълго своя говор. 

Според авторките „предлаганото из-
следване е последната възможност за 
представяне на достоверен материал, съб-
ран все огце от информатори, в по-гоЛя-
мата си част родени в някогашното со-
лунско село Зарово и израснали в заровска 
интонационна среда" (с. 12). 

По тип говорът спада към югоизточ-
ните български говори и главните му осо-
бености са описани добре в труда. 

Лексиката на говора е представена също 
добре, като речникът е значително по-
богат от ручника на Сухо и Висока, вклю-
чен в иЗданието на М. Малецки. Ще отбе-
лежа, че освен това речнйкът е съпровси 
ден от хубава стуДия върху лексиката на 
говора, написана от Сл. Керимидчиева. 
Срещат ce множество интересни думи, не-
известни словообразувателни варйанти6 

като пънтл 'ъ (със суфикс -ле) 'малък път', 
капл 'ъ 'капчук', сетнинъ 'последните Дни 
от живота', пулужшъ 'полегнали стъбла', 
слъмутшъ 'разпиляна слама', връбулшкъ 
'сребърна върба', слъбъ 'клон', хръскавиц 

5 M a } e c k i, M.* Dwie gwary macedcmskie 
(Suche i Wysoka w splunskiem). Czçsc 1 : Teksty. 
Krakow, 1934; M a 1 e c k i, M. Dwie gwary 
macedcmskie (Suche i Wysoka w solunskiem). 
Czçsc 2: Slownik. Krakow, 1936. 

6 B изследването, очевидно за улеснение на 
набора, гласните [ъ], кратко ä или [л], a също 
и [з] са предадени с ъ, a c н са предадени 
съгласните [н] и [ή]. 

'хрущял, лъскъвиц 'светулка', шткицъ 
'везана кърпа', вихрицъ 'вихрушка', гър-
лицъ 'дифтерит', пчелник 'маточина', 
връснак 'връстник', фтурак 'сено от втора 
коситба', тупикъ 'пътека или улица без 
изход', госкъ 'гостенка', ицушкъ 'малко 
яйце', тъпцушкъ 'малка тепсия', мири-
душкъ (ямируд '<?), слънцичку 'слънчице', 
солч'ъ (със суфикс ~че) 'солчица', ни-
върналу Ί . оня свят; 2. турска войска', 
улугъ 'парализиран човек', потпъл 'под-
палка', посук 'брашно, което ce ръси при 
месене или точене', пр 'акът 'бъдни ве-
чер', навий 'пряспа', цвитилу 'светлина', 
проглинт 'зрение', ченд'ъ 'раждам', 
с'адбъ, судбъ, чудбъ, шарбъ, везбъ, въ-
лешкъм 'търкалям',вшж'ейй 'остарявам', 
увар 'уъм 'стигам', пувел 'ъм 'движа, мър-
дам крайник', тенджъвъ 'тежест', m'ac-
нъвъ 'теснотия', шйрнъвъ 'пшрина', заем-
ки като пул 'къ 'млада кокошка, ярка', кум-
бостъ 'вид салата от зелеви листа', изрази 
като увдъ удитинкъ 'мокър до кости', 
н 'амкъ нъ устатъ 'пълно мълчание', огри 
слънци 'изгрев', връти слънци 'слънчо-
глед' и много други. 

Разбира ce, най-голям интерес пред-
ставляват старинни думи и форми като 
текъ 'тичам' и истекуъм 'изтичам', въ-
сънош 'цяла нощ', пъртал 'парче плат, 
парцал' (думата ce среща и y Малецки7), 
блъндвъ 'размирица', свештъ 'свещ' и др. 

За проучването на старите дублети и 
отношението им към Солунския говор 
представляват форми като тр'авъ{г. не 
трава), гнус (а не гнъс), грендъ (а не гр'а-
дъ). Следи от старото прилагателно келнн 
(а не велнкъ) има във формите вел ' чит-
рътук ('велики четвъртък') и вел 'уфци за 
дните четвъртък, петък и събота преди 
Великден. Редовни са формите, наслед-
ници на старо -ATJ>-, a не -XTJI-: унетр'ъ, 
пунетр 'ъ, нънетр 'ъ, уднетр 'ъ й под. Срв. 
старобългарските вънжтр- и ЕЪНАТ^. 

От старите варианти с начална и без 
начална йотация на a в говора са пред-
ставени форми само с начална йотация -
йабълкъ,йагн'ъ, йаслъ, йъдъ, йескъ, 
'святка ce', йесин, йеринъ, Йен'ууде'н. 

7 M al e cki, M. Dwie gwary... Czçsc 2.,., c. 80. 

102 



Между формите с s ce срещат и стари 
домашни думи: ноsu, зв'аздъ, seèp.T^y-
пите ръ, лъ преобладават във всички по-
зиции: влъкъ, глътам, връбъ, гръци и 
под. 

От старите варианти с ид и υ,-б напри-
мер ИАДЪ и Ц-БЛЪ са предетавени само на-
следници на ц-в - ц 'ал, ц 'an, ц 'en 'ъ. 

Формата езми 'вземи' загатва за следа 
от стар еров преглас в представката къ-
(въ^ьм- -*-вь^ьм). Може би такованаслед-
ство пази и формата въсънош (от вьсж 
NOIXIb). 

Разбира ce, както за Сухо и Висока, така 
и за Зарово най-важната старинна черта 
е запазеният назализъм. Следите от л> и A 
в говора на Зарсшо са така значителни, 
както и в записаните текстове и думи от 
Сухо и Висока. И тук ce наблюдава явле-
нието „вторичен назализъм", и тук загуба 
на ринезъм има главно в три позиции -
пред друг назал, в краесловие и пред кон-
титуантна съгласна. Назалността пред 
континуантна ce запазва при африкати-
зациятана фрикатива - например мънщ 
-* мънч, вънжи -» вънджи*. 

Важна особеност на говора е добре за-
пазената стара дистрибуция на н и ъ\, като 
съвременният гласеж на Ъ1 е съвпаднал с 
рефлекса на ъ. Този рефлекс намираме 
както за монофтонгично, така и за дифтон-
гично ъ\. Например тъл, сътус, къткъ, 
пътъм, мъйъ, рътницъ 'ритник'; гор-
къйу, гопцкъй. Окончание-ъ еморфема 
за мн,ч. ж.р. при съществителни и мор-
фема за мн.ч. за прилагатедните имена. 
Така длъгъ лдзъ означава както 'дълга 
лоза', така и 'дълги лози'. 

8 Вж. подробно у:Велчева, Б. Назализмът 
в българските говори на Сухо и Висока. - В: 
Изследвания върху историята и диалектите 
на българския език. Сборник в памет на чл.-
кор. Кирил Мирчев. С, 1979, 78-83; V е 1 с е-
v a, B. Language Interference and Universal 
Constraints. Nasalization and Denasalization in 
Bulgarian and Greek. - Linguistique Balkanique, 
35, 1992, 3-4,115-118; Ж о б о в, Вл. Съчета-
нията гласна + назална съгласна на местата 
на старите носовки в тихомирския и солун-
ския говор. - Език и литература, 1992, № 4, 
33-38; Ж о б о в, Вл. Назализмът в българските 
говори. - Български език, 1996, № 1,110-112. 

Какво дава материалът, включен в кни-
гата „Говорът на с. Зарово, Солунско" за 
установяване на извършените изменения 
в говора и за тяхната относителна хроно-
логия? 

1. Ясно е преди всичко, че изравнява-
нето на гласежа на ъ\ и ъ е станало след 
вторичната назализация на еровата гласна 
в коренниморфеми, катовероятно старият 
гласежна ъ\ в Солунския говор ce е пазел 
сравнително до късно. Различно мнение 
застъпва Ив. Гълъбов, който смятаизрав-
нения гласеж на ъ\ и ъ за старо явление в 
солунския говор9. Критика на това схва-
щане вж. y Велчева10 и y Вачева-Хотева, 
Керемидчиева (с. 46). 

2. Промяната на ь в ъ в коренни морфе-
ми в слаба позиция в случаи като стъ цг-
лу, мъ цглъ очевидно е станало преди вто-
ричната назализация на ъ. От своя страна 
позищгонното смекчаване на съгласните 
пред предни гласни е станало с л е д про-
мяната на ь в ъ. В останалите случаи глас-
ната ь ce e променилав е; по-късно в не-
ударена позиция - в и или „шва". Фор-
мите с е са добре известни - откриваме 
ги още в най-ранни старобългарски па-
метници. Срв. в говора: спецкъ, темин, 
тецку, винец, денцкъй; без ударение: 
тимницъ, дин'о, вон'ън, кал'ън, черин, 
гладин, 

He може да ce приеме мнението, че в 
случаите с 'ъ (по-скоро ['з]) „сенаблюдава 
пряко наследство от неизяснен еров во-
кал" (с. 39). „Неизясненият" преден вокал 
никога в старобългарски не е гласял 'ъ 
или 'з. В случая явлението представлява 
късна редукция към a ([е] -► [и] -т [з]) в 
съседство със сонорни съгласни". Подоб-
но допускане, за гласеж 'ъ в старото разви-

9 Г ъ л ъ б о в, Ив. Глаголическото ъ\, начал-
ната история на глаголическата азбука и една 
особеност на диалектната микроструктура 
на южните българоки говори. - В: Сборник в 
памет на проф. д-р Ст. Стойков. Езиковедски 
изследвания. С, 1974, 515-520. 

10 В е л ч е в а, Б. Праславянски и старобъл-
гарски фонологически изменения. С, 1980, с. 
93. 

11 j - призвукът на силно смекчената пред-
ходна съгласна е също сонорен сегмент. 
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тие на ь, има и y К. Мирчев12, но фактите 
показват, че то е неприемливо. 

3. Труден проблемпоетавя разпределе-
нието на старите рефлекси на ъ. Мате-
риалът показва, че в коренни морфеми ъ 
ce е слял с рефлексите на ж, a в представ-
ки (нередовно) и в наставки (включително 
и в членната форма) - с о: бънчвъ, 
лънджи, вънкъ, въшкъ, дъш, ръш (изк-
дючение токм '&), бъзълък, ръж 'ън 'инъ ; 
сопръ, собири, субл 'акъл, съсхъ; дубйтук, 
п'ентук, m'èfiyK, същобйстур, ендур,но 
в'атър, остър; гласо, нусо, мънджо, 
зет'у и пр. Подобна тенденция - израв-
няване на рефлексите на ъ и ж в коренни 
морфеми и о-рефлекс в представки й на-
ставки е характерна и за други югоизточ-
нобългарски говори14. Може да ce пред-
положи, чеза тези говори са били общи 
две изменения: 1) изравняване на гласежа 
н а ь и ж в коренниморфеми; 2) промяна 
на ъ в о. 

4. Форми като душ 'ел и ж 'елвъ в го-
вора на Зарово15 показват, че старобъл-
гарският солунски говор не е познавал 
прегласа на ь в ъ след шушкави съгласни 
- едно явление, което е добре познато в 
Савината книга и Синайския требник, но 
не е характерно за Киевските листове, 
Асеманиевото евангелйе, Рилските листо-
ве, Хилендарските листове и Синайския 
псалтир. 

5. От материала за говорана с. Зарово, 
Солунско може да ce извади също така 
заключението, че солунският говор никога 
Hé е познавал и явлението „смесване на 
носовките".. Срв. формикато жентвъ, 
ж'интвар, ш'емпъ, ч'енду. По-особени 
са формите ж'ъдовъм, ж 'един, ж'аднъ, 
където коренната гласна има рефлекси на 

12 M и р ч е в, К. Историческа граматика на 
българския език. 3. изд. С, 1978. 

13 Начално въ- в говора става у-, например 
BbNAT|>- -► унетр'ъ. 

14 Вж. Б о я д ж и е в, T. Българоките говори 
в Западна (Беломорска) и Източна (Одрин-
ска) Тракия. С, 1991. 

15 M a 1 е с k i, M. Dwie gwary... Czçsc 2..., c. 
134. 

Έ, a не на д16. От говорите на Сухо и Ви-
сока формите са дадени като жедна, же-
дин, жедну y Малецки17. 

6. Стигаме до един от най-трудните въп-
роси - кои са първичните форми в говора: 
IAIC0 ИЛИ ΈΚ0, lACbNO ИЛИ -BCbNO, Ж\ЛЬ1-10 ИЛИ 
ж-вльно, v ĉb или γ-Есъ? Сега в говора има 
иж'ар иж'ер, ж'ер'ъ, ж'елъ, ж'албъ, 
ж'алну, но иж'ебъ, ж'еркъм, ш'арбъ, 
ш'ерин, но и ш'епкъ, ч'ас, ч'акъм, ч'ей. 
йаткъ, йам, йедини, яожйескъ, йагн'ъ. 
Колебание има и след останалйте съг-
ласни - гул 'ам и гул 'ем, б'алкъ и белкъ, 
б'ес, бр 'he и пр. Общо взето тенденцията 
е ударената сричка пред твърда съгласна 
да има a (йа): 

В българското езикознание случаите с 
предна гласна ê или е след шушкава съг-
ласна, например желнй, шерен обик-
новено ce тълкуват като преглас на a в ê 
(е). Приема ce, че изменението е в посока 
към преден гласеж. Алтернацията в 
останалите случаи; наприме б'ал - бели 
(бели), гол'ам - големи (големи), сетъл-
кува като йзменение в обратна посока -̂  
промяна на -È в а. И в двата случая обаче 
етимологическата, по-точно праславян-
ската гласна е- -в и говорът на Зарово с 
нищо не загатва за различно развитие на 
■и след различните стари и новн меки съг-
ласни и j , 

Даннитеподеказват за старо състояние 
на солунския говор с и във всички позиции, 
където в късния праславянски имало ê, т. 
е. говор с форми като ΈΚΟ, -ВСТН, Ж-ВЛОСТЬ, 

СЛЪ1Ш-БТН, BtaNbVËTH, ΥΈ6ΤΪ> И ПОД. 

,6 Може би това има обяснение в тенден-
цията назалните гласни да понижават своя 
гласеж - в случая загубата на назалната пре-
града пред континуантната съгласна в стара 
форма ЖАЖА^ е могла да доведе до промяна 
на A в -Б - жежда, жеден -» *жажда, ж'адна, 
ж'един, ж'ъдовъм. Срв. също формата месу в 
говора на СухО y: M âl e cki, M. Dwie gwary... 
Czçsc 2..., c. 65. По-вероятно изглежда обаче 
форми като жаден, жадна, жадувам вмного 
български говори да са получени под влияние 
на гладен, гладна, гладувам. Срв. също горе 
доле вм. горе долу; ляво дясно вм. ляво деснои 
под. 

17 M al e c k i, M. Dwie gwary... Czçsc 2..., c. 
134. 
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