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УВОД

          Цел и задачи, обект и метод на изследване 

          Обект на изследване в дисертацията е говорът на с. Беласица, Петричко, и по-

конкретно глаголното словоизменение. Изследван е говорът само на едно селище от Петричка 

община,  но  са  правени  съпоставки  и  със  съседни  говори  с  намерението  да  се  очертаят 

различия в глаголната морфонология, които придават собствено специфични особености на 

проучваната глаголна система.

          Целта на  дисертацията  е  да  бъдат  разгледани  подробно  морфонологичните 

особености в глаголното словоизмение на говора на с. Беласица, Петричко. За изпълнението 

на тази цел са поставени следните задачи:

1) Да се уточни какъв е критерият, по който едно редуване се приема за морфонологично 

2) Да  се  опишат  в  синхронен  план  морфонологичните  явления  –  фонемни  и  акцентни 

алтернации – в два аспекта на глаголното словоизменение: а) изменението на глаголите по 

спрежения и б) образуването на имперфективни глаголни форми

3) Да се посочи кои са функционално най-натоварените алтернации в глаголната система; 

да се уточни обхватът им на функциониране; конкуренцията помежду им; да се уточнят и 

факторите, които определят стабилността на една алтернация 

4) Да се определи степента на морфонологична маркираност на глаголната парадигма; да 

се  предложи  йерархия  на  морфонологичните  средства  и  морфонологично  маркираните 

граматически категории и опозиции

5) Да  се  съпоставят  двата  аспекта  на  словоизменението  по  състава  и  функцията  на 

морфонологичните средства

6) Да се намери мястото на глаголната морфонология на говора сред съседните рупски и 

югозападни говори 

         В обсега на морфонологичен анализ на пълната словоизмениетелна парадигма се 

включват  формите  на  сегашно  време  и  повелително  наклонение,  аорист  и  аористно 

причастие,  тъй  като  се  приема,  че  тези  форми  представят  състоянието  на  аломорфите  в 

сегашната и аористната основа, съпоставят се във формален и акцентен план.

          Методология

          Морфнологичният анализ на словоизменението следва разработената от Т. В. Попова 

(Попова  1975)  методология на  диалектна  глаголна  морфонология  и  функционално-

структурния  подход  на Х. Аронсън (Аронсън 1974). От значение за този подход е най-вече 



значението  на  формалните  изменения  във  фонологичната  структура  на  морфемите  за 

поддържането на граматически опозиции.

          Емпиричен материал 

          Изследването се основава на емпиричен материал, събиран лично в резултат на 

поредица от теренни проучвания. Бяха използвани няколко метода на събиране на материал с 

цел  да  бъдат  постигнати  максимално  обективни  резултати  от  изследването:  1)  метод  на 

наблюдението;  2)  анкетен  метод;  3)  събиране  на  материал  по  програма;  4)  събиране  на 

материал чрез аудио- и видеозаписи. Всеки един от тези методи намери място в подходящ 

етап от събиране на материала. Доминиращ е методът на наблюдението, което е мотивирано 

от  факта,  че  обектът  на  изследване  е  мой  роден  говор.  Присъща  ми  е  пълна  степен  на 

владеене на диалекта. Това ми позволява да се използва и т.нар. интуиция на изследователя. 

Събраните данни бяха сверявани с данните от трети том и обобщаващия том на Българския 

диалектен атлас.

            За събирането на материала беше изготвена предварителна програма по образец на 

класификацията  на  класификацията  на  българския  глагол  в  изследването „Българският 

глагол” на П. Пашов (1966г.).  Програмата се състои от списък с основни глаголи и техни 

производни перфективи и списък с глаголни видови двойки. За прилагане на анкетния метод 

бяха  използвани  традиционни  за  българската  диалектология  практики  за  събиране  на 

материал (вж. Стойков 1950, 1957).

           Използвани  са  лично  направени  аудиозаписи,  както  и  аудио-  и  видеозаписи, 

предоставени  от  местни  електронни  медии.  Като  обем  събраният  корпус  се  състои  от 

транскрибиран материал в размер на 200 страници; 920 минути записи, от които една част са 

транскрибирани, а друга –  прослушани с цел да се запишат отделни глаголни форми.

           В изследването са подбрани основни информатори на възраст от 65 до 85 години, 

предимно жени, тъй като те са носители на традиционните форми на диалекта. В различни 

етапи  от  събирането  на  материала  бяха  привличани  и  допълнителни  информатори  от 

различни възрасти, тъй като за всички жителите на Петричко е характерна пълна степен на 

владеене на диалекта. Диалектът е основно средство за общуване за всички жители на района 

независимо от социолингвистичната им характеристика. Предоставените записи от медиите 

показват,  че  дори  и  в  официална  обстановка  представители  на  местната  общинска 

администрация,  служители  на  пожарната,  полицията,  болницата,  библиотеката, 

здравеопазването  говорят на  диалект.  Тук  биха могли да  се  посочат  някои от  най-трудно 

преодолимите диалектни навици, които проличават в прегледаните записи, но това би било 

подходящо наблюдение за изследване с друга тематично насоченост.



            I глава Основни морфонологични теории 

                    В първа глава е направен  преглед на основните морфонологични теории, 

възникнали  в  различни  лингвистични  школи  и  направления.  Представени  са спорните 

въпроси  за  предмета  и  обекта  на  изследване  на  морфонологията,  критерия  за 

морфонологичност на едно фонемно редуване и  инвентара от морфонологични средства, 

които участват в поддържането на граматически опозиции.     

               Отделено  е  място  на  морфонологичните  изследвания  върху  глаголното 

словоизменение  от представители на  Казанската лингвистична школа (Куртене 1963), 

Ленинградската фонологична  школаЛ  Зиндер (Зиндер  1979),  Московската 

фонологична школа (Аванесов, Сидоров 1945; Аванесов1956), Пражката фонологична 

школа (Трубецкой 1967), Американското дескриптивно езикознание (Блумфийлд 1933, 

1939) и др.  

                   По-голямо внимание е отредено на теорията за редуванията, представена в 

българското  езикознание  от  изследванията  на  Ю.  Маслов  (Маслов 1982), С.  Стoйков 

(Стойков 1955), С. Стоянов (Стоянов 1980), Т. Бояджиев (Бояджиев 1990, 1998). Подробно 

са представени морфонологичните изследвания на  Х. Аронсън (Аронсън 1968), Ъ. Скатън 

(Скатън  1975),  Т.  В.  Попoва  (Попова  1972,  1974,  1976,  1977),  Л.  Антонова-Василева 

(Антонова-Василева1986, 1994, 2005).

              Въз основа на представените мнения в работата се приема теорията за редуванията 

на  Т.  Бояджиев  и  функционално-структурния  подход  на  Х.  Аронсън.  Като  образец  за 

морфонологично описание и анализ се има предвид изследването на Т. В. Попова върху 

глаголното словоизменение на българския език (Попова 1975). 

           Работата  отразява  схващането,  че  морфонологията  е  междинна  област  в 

езикознанието, която се занимава с граматичното значение на фонемните и акцентните 

редувания в именното и глаголно словоизменение.  Функционалността  на алтернациите 

значими за морфонологията се доказва само в морфологично обусловен контекст, в който 

промените във фонемния състав на морфемата са показател за промени в граматическото 

й значение (Coetsem, MacCormick 1990). От тази гледна точка автоматичните фонетични 

промени (резултат от съвременните звукови закони) не се приемат като морфонологични 

алтернации.

          Морфонологичните  алтернации са  два  вида: сегментни  и суперсегментни. 

Промените  в  основата  могат  да  бъдат  сегментни, когато  промяната  засяга  фонемния 

състав  на  основата,  и  суперсегментни  –  когато  промяната е  свързана  с  мястото  на 

ударението  върху  дадена  морфема.  Фонемни  алтернации,  при  които  фонологичното 

противопоставяне между отделните членове (алтернанти) служи за диференцирането на 



отделни словоформи или думи чрез поддържане на граматическите опозиции, се наричат 

морфонологични фонемни алтернации.

            Подвижността на ударението в парадигмата също може да бъде функционалнo в 

словоизменението. Когато маркираността на една морфема по отношение на ударението 

се използва като допълнително средство за граматично и словообразувателно оформяне 

наред с афиксите (Тилков, Бояджиев 1990: 150), се говори за морфонологична акцентна 

алтернация.             

           В изследването се използва системата за означаване на ударението на В. Дибо с 

малки изменения и добавки. Различават се следните типове ударение: 1) тип а ударение – 

ударение  върху корена;  2)  тип  b ударение  –  ударение  върху граматическата  морфема 

(тематична гласна, флексия, суфикс);  тип с  ударение – ударение върху префикса. Когато 

основата е двусрична, ударението е тип а1 – когато ударението е върху първата сричка от 

основата, и ударение тип а2, когато то е върху втората сричка от основата.   

            Според В. Дибо има два акцентни типа (в изследването се наричат модели) и три 

акцентни  парадигми,  характеризиращи  глаголното  и  именното  словоизменение.  Двата 

акцентни типа са подвижен и неподвижен. Неподвижният акцентен тип се характеризира с 

постоянно  място  на  ударението  в  рамките  на  една  парадигма  –  постоянно  място  на 

ударение върху корена, тип а, или върху граматическата морфема – тип b. Парадигма, в 

която ударението е фиксирано върху корена във всички словоформи, се нарича акцентна 

парадигма  а.  Ако  ударението  във  всички  словоформи  на  една  парадигма  е  тип  b, 

акцентната парадигма се определя като b. Подвижният акцентен тип, обратното, означава 

отмет на ударението и се означава  като акцентна парадигма с (Дибо 1981).  

          ІІ глава Диалектоложки данни за петричкия говор

             Във  втора глава е  направена най-обща характеристика на петричкия говор, 

неговото място сред останалите български говори (типологични сходства), обобщени са 

фонетичните  и  морфологичните  му  особености  според  данни  от  диалектоложки 

проучвания  и  материали. Сред  използваните  източници  са  изследванията  на  Б.  Цонев 

(1986),  С. Стойков (Стойков 2002), Т. Бояджиев (Бояджиев 1987), И. Кочев (Кочев 1980, 

1982,  1988),  Й.  Иванов (Иванов 1972,  1977,  1997),  Б.  Цанов (Цанов 1986,  1993,  1996). 

Проучени са и данните, събирани и за изготвянето на трети том на Българския диалектен 

атлас (БДА 1975), както и на Обобщавашия том (БДА 2001).

               В диалектологията  петричкият говор е  известен със следните  особености: 

рефлексът на старобългарската задна ерова гласна ъ в коренната сричка е о (дош); гласна 

а вместо старобългарската задна носова гласна във всички случаи:  ма́ш, ка́шта, плета́т; 

гласна  о като  рефлекс  на  старобългарския  голям  ер:  дош,  сон,  мох; група  ръ между 

съгласни:  бръс, връх, дръво; гласна ъ вместо групата  ъл, лъ  между съгласни:  въ́к, въ́на,  



жъ́т (в с. Беласица обаче се срещат вук, вуна); наличие на меки съгласни в края на думата: 

сол’, фасу́л’, кон’; обеззвучаване на краесловните съгласни – леп; преминаване на ч в ц в 

старобългарската  група  чръ –  цъ́рно;  праславянското  съчетание  tj,  dj представено  от 

групите  шт и  жд: ка́шта,  ле́шта,  све́шт; членуване  с  единична  задпоставена  членна 

морфема, която за м. р. е -о (чора́по), за ж. р. е -та (башча́та), а за ср.р. е -то (дете́то); 

частица ке за бъдеще време.

 ІІІ глава  Морфонология на глаголното словоизменение (спрежения)

             Целта на тази глава е описание на глаголното словоизменение от морфонологичен 

аспект. Задачата е да се представят словоизменителните парадигми от всяко спрежение, 

като  се  наблегне  на  значението  на  морфонологичните  средства  за  изразяване  на 

граматически значения. Една пълна словоизменителна парадигма в изложението включва 

описание  на  формите  за:  сегашно  време,  повелително  наклонение,  аорист  и  аористно 

причастие, тъй като  се приемат за представителни за  състава  на двата вида темпорални 

основи – сегашна и аористна. 

          В  изложението  е  прието,  че  глаголната  основа  се  състои  от:  лексикална 

основа+граматическа морфема. Ако глаголът е префигиран, представката също е част от 

основата. Граматичната  морфема  като  компонент  на  глаголната  основа  може  да  бъде 

представена от тематична гласна, флексия или суфикс. 

            3.1.2. Видове глаголни основи

            За целите на морфонологичното описание е възприето схващането на Ю. Маслов, 

че  спреженията се образуват от специални основи, наречени парциални основи (Маслов 

1982: 196). Значенията на категорията време се изразяват чрез първа парциална основа, 

която в изложението се нарича сегашна основа, и втора парциална основа, или аористна. 

          От сегашната  основа  се  образуват  формите  на  сегашно  време,  повелително 

наклонение,  имперфект,  сегашно  деятелно  причастие,  деепричастие  и  отглаголно 

съществително,  например:  от  основата  пише се  образуват  пишъ,  пишиш,  пише  и  т.н.: 

пиши, пишейте;  пишах, пишеше и т.н.; пишал; пишен; пишейки;  пишене. От аористната 

основа се образуват  аорист, аористно причастие и минало страдателно причастие.       

            3.3. Глаголната система на говора на с. Беласица

            3.3.1. Словоизменителни парадигми – модел на представяне

            Изследването отразява схващането на Ю. Маслов, че глаголното словоизменение 

(формообразуване) включва спрежението на глаголите и образуването на несвършен вид 

(вж.  Маслов  1982:  202).  Глаголите  от  всяко  спрежение  в  говора  са  класифицирани  в 

разреди (по морфологични показатели) и в подразреди (по морфонологични показатели). 

            Във връзка със степента на морфонологична маркираност в работата са въведени 

две  понятия  –  пълна  морфонологична  маркираност и  непълна  (  частична) 



морфонологична  маркираност.  Когато  в  едно  граматическо  противопставяне, 

поддъжано от алтернация, участват всички словоформи, маркираността се означава като 

пълна. Обратното – когато в поддържането на дадена граматическа опозиция не участват 

всички  словоформи  от  парадигмата,  а  само  една  част  от  тях,  морфонологичната 

маркираност се определя като непълна (частична).

            Словоформите  в  парадигмата  са  записвани  с  три  вида  транскрипции:  1) 

фонологична  транскрипция,  в  която  е  използвано  фонологично  записване  на 

словоформите  в  //,  например:  /ми-ъ/;  във  фонологичната  транскрипция  се  означава 

морфемната граница с дефис; 2) фонетичната транскрипция, в която са отразени не само 

фонемите,  но  и  техните  позиционни  варианти;  фонетичната  транскрипция  е  дадена  в 

квадратни скоби [], например /ми-ъ/ [м’ъъ]; 3) транскрипция в ъглови скоби, в която се 

предава изходният фонемен състав на словоформата, например: при /скро-ъ/, /скро-и-ш/ се 

дава изходна форма, в която има й <скрой-ъ>, <скройеш>, тъй като трябва да се обясни 

откъде се появява (възстановява) й при имперфективната форма скруйавъм.

            Фонологично записване се използва за представяне на глаголната основа при 

морфонологичния анализ на всяка парадигма (окончанията се предават фонетично обаче). 

Фонетично са представени глаголите,  които се изброяват като представителни за даден 

формален клас, глаголите при имперфективация, а също и глаголите, отразени в индекса.

           3.3.2. Класификация на глаголите според сегашната основа

            Според тематичната гласна в сегашно време глаголите в Петричко се разделят на три 

спрежения:  І  спрежение  –  тематична  гласна  е,  ІІ  спрежение  -  тематична  гласна  и,  ІІІ 

спрежение – тематична гласна ъ. В изследванията върху говора гласната ъ се посочва като 

окончание в сегашно време, като се приема, че става въпрос за звук среден между а и ъ, 

но по-близък до ъ (Цанов 1996).         

   

А. Морфонологично описание на глаголите от І спрежение

           Към І спрежение се отнасят основни и производните глаголи с тематична гласна -е: 

беръ,  бодъ,  везъ,  викнъ,  влечъ,  дебнъ,  дигнъ,  доъ  (дойда),  дам (дадеш),  донесъ,  жниъ,  

запечъ,  зап’аъ,  зариъ,  затегнъ, зашиъ,  здеръ ‘скъсам’,  земъ,  идъ,  кажъ, кладъ,  клекнъ,  

крадъ, кренъ ‘тръгна’, криъ, лажъ, мажъ, метъ, могъ, музъ ‘доя’, нейку ‘не искам’, одъ,  

пасъ,  п’аъ,  перъ,  пиъ,  пишъ,  предъ,  плетъ,  ревъ,  седнъ,  сечъ,  смакнъ,  см’аъ  (се),  спиъ,  

зберъ, соберъ, умръ, шиъ, йам и др. 

            Тук не могат да бъдат включени всички словоизменителни парадигми, затова ще 

бъде представена по една парадигма към всеки разред, а разредите ще бъдат изброявани, 

без да бъдат морфонологично анализирани глаголни парадигми.



             1. 1. разред – към първи разред се отнасят всички глаголи с тематична гласна о

             1.1. Непрефигирани глаголи с предфлексийна съгласна д или т: бодъ, кладъ, крадъ,  

пред, гнетъ, метъ, плетъ, четъ

         Образец: 

         а) Сегашно време

               ед.ч.                                      мн.ч.

1л. /мет-ъ/, /крад-ъ/                    1л. /мет-е-м/ /крад-е-м / 

2л. /мет-е-ш/, /крад-е-ш/           2л. /мет-е-те/, /крад-е-те/                        

3л. /мет-е/, /крад-е/                    3л. /мет-ат/, /крад-ат/ 

          Сегашната  основа  /мете/,  /краде/  има  непроменен  фонемен  състав  в  цялата 

парадигма. Ударението е подвижно и изпълнява морфонологична функция при оформяне 

на  граматическата  опозиция  1л.ед.ч.  сег.  вр.  ~  не  1л.  ед.  ч.  сег.  вр.,  поддържана  от 

акцентна алтернация а~b (акцентна парадигма с). Окончанието  в 3л.мн.ч. е  -ат.

         б) Повелително наклонение –  образува  се  от сегашната  основа,  морфема за 

повелително наклонение и флексия: /мет-и/, /мет-е-йте/; /крад-и/, /крад-е-йте/. Ударението 

в единствено число е върху корена,  тип а, а в множествено число - върху тематичната 

гласна - тип b.

         Особеностите на ударението във формите за 2л.ед.ч. на тези глаголи съвпадат с 

данните, посочени на карта А 73 в Обобщаващия том на БДА (БДА 2001). 

        в)  Аорист 

                 ед.ч. мн.ч.

1л. /мет-о-х/, /крад-о-х/                    1л. /мет-о:-ме/ <метохме>, /крад-о:-ме/ <крадохме>

2л. /мет-е/, /крад-е/                           2л. /мет-о:-те/ <метохте>, /крад-о:-те/ <крадохте>

3л. /мет-е, /крад-е/                            3л. /мет-оо/ <метохъ>, /крад-оъ/ [крадоо] <крадохъ>

       Формите в аорист се образуват от аористната основа /мете/, /краде/. Аломорфът на 

корена в сегашната основа  съвпада с този в аористната. Аористната основа е /мето/ за 

1л.ед.ч. и 3л.мн.ч. и /мете/ за всички останали форми.

         За  всички  форми е  характерно  а тип  ударение  (върху гласната  от  основата). 

Фонемният  състав  на  основата  остава  непроменен.  Наблюдава  се  компенсаторно 

удължаване на гласна след изпадане на консонант х.

         Между сегашно време и аорист се наблюдава морфонологично отношение от типа: 

[(а~b)  ~  a]  =  [(1л.ед.ч.  сег.вр.~  не  1л.ед.ч.сег.вр.)  ~  аорист].  Опозицията  по  време  е 

частично морфонологично маркирана, тъй като в нея не участват всички словоформи (не 

участва 1л.ед.ч.). 

         г) Аористно причастие



          За  да се образуват  формите на аористното причастие,  се  използва  съкратена 

аористна основа, в която липсва съгласната от корена (д или т) – /ме/, /кра/. Суфиксът -л 

се присъединява направо към основата. Ударението във всички форми на причастието е 

фиксирано  върху  корена  (а  тип  ударение):  /ме-л/,  /ме-л-а/,  /ме-л-о/,  /ме-л-и/;  /кра-л/, 

/кра-л-ъ/, /кра-л-о/, /кра-л-и/.   

          Към първи разред се включват още глаголите от: І.1.1.1. – глаголите йам и дам; І.1.3. 

– глаголи с предфлексийна  съгласна г/з: л’азъ; І.1.4. – глаголи с предфлексийна съгласна 

-с:  пасъ, тресъ (се), фнесъ; І.1.5. – непрефигирани глаголи с предфлексийна съгласна ч: 

печъ, сечъ, речъ, течъ; глаголите найдъ, дойдъ, идъ. 

           2.  2. разред. Тук се включват глаголи с тематична гласна а в аорист: деръ, перъ,  

скокнъ,  сновъбацъ  (целуна),  бричъ  (бръсна),  емнъ  ‘започна’,  жътнъ  ‘жлътна’,  капнъ,  

кимнъ, кипнъ, клекнъ и др.

          В зависимост от предфлексийната гласна и акцентния модел се оформят следните 

подразреди:

          2.1. Непрефигирани глаголи с предфлексийна съгласна н: 

                2.1.1. Глаголи с предфлексийната съгласна н, при които н не е суфикс

                2.1.1.1. Подвижно ударение в сегашно време (акцентна парадигма с): кълнъ 

                 Образец:

             а) Сегашно време

                           ед.ч.

                                                                               мн.ч.

                    1л.  /кълн-ъ/ 1л. /кълн-е-м/ 

                    2л.  /кълн-е-ш/ 2л. /кълн-е-те/ 

                    3л.  /кълн-е/ 3л. /кълн-ат/ 

            Сегашната основа остава с непроменен фонемен състав в цялата парадигма. С 

изключение на формите за 1л.ед.ч., където ударението е върху коренната гласна - тип а, в 

останалите лица ударението  е върху граматическата морфема (върху тематичната гласна 

във 2., 3л.ед.ч. и 1., 2л.мн.ч.; върху окончанието – 3л.мн.ч.), тип b ударение. Наблюдава се 

акцентна  парадигма  с,  с  която  се  отбелязва  морфонологично  маркираното  1л.ед.ч. 

Акцентната  алтернация  а~b интензифицира  опозицията  1л.ед.ч.  сег.вр.  ~  не  1л.ед.ч. 

сег.вр.

             б) Повелително наклонение - образува се от сегашната основа с прибавяне на 

морфема за наклонение и окончание за лице и число: /кълн-и/, /кълн-е-йте/. Ударението в 

единствено  число  е  върху  коренната  гласна  (тип  а),  а  в  множествено  число  -  върху 

тематичната гласна (тип b).

           в) Аорист



                         Образец:

                             ед.ч.

                                                                  мн.ч.

                    1л.  /кълн-а-х/                                               1л. /кълн-а:-ме/ <кълнахме> 

                    2л.  /кълн-а/                                                   2л./кълн-а:-те/ <кълнахте>

                    3л.  /кълн-а/                                                   3л. /кълн-а-ъ/ [кълнаа] <кълнахъ>

           Аористната основа съвпада по фонемен състав със сегашната Ударението във 

всички форми е фиксирано върху тематичната гласна,  тип  b акцентна парадигма. Не се 

наблюдава опозиция  между аорист  и  сегашно време нито  по отношение  на  фонемния 

състав на основите, нито по отношение мястото на ударението –  и двете основи не са 

ударени (без 1л.ед.ч.сег.вр.). 

            г)  Аористно причастие – формите се образуват от аористната основа /кълна/, 

причастен  суфикс  и  окончание:  /кълн-а-л/,  /кълн-а-л-а/,  /кълн-а-л-о/,  /кълн-а-л-и/. 

Ударението е върху аористната морфема - тип b.

            Тук се включват и следните формални класове: І.2.1.1.2. – глаголи  с постоянно 

ударение върху корена (акцентна парадигма а): гинъ, гънъ, кренъ ‘тръгна’, о-пнъ, по-гнъ,  

скорнъ;  І.2.1.2. – глаголи с предфлексийната съгласна  н, при които  н е суфикс:  макнъ, 

никнъ,  обрънъ,  паднъ,  смукнъ,  сопнъ,  сретнъ  ‘срещна’,  текне  ми  ‘хрумне  ми’,  топнъ, 

трепнъ,  трогнъ,  по-чнъ,  чукнъ,  чучнъ,  шавнъ,  шфирнъ,  ъцнъ и  др.;  І.2.2.  –   глаголи  с 

предфлексийна  съгласна  р:  беръ,  деръ  ‘бия;  дера’,  перъ;  І.2.2.2.  –   глаголи  с 

предфлексийна  съгласна  -р без  отпадане  на  кореновата  гласна:  оръ;  І.2.3. – 

непрефигирани глаголи с предфлексийна съгласна -б: гребъ, скубъ;  І.2.4. –  префигирани 

глаголи с предфлексийна съгласна -в:  ковъ, клъвъ,  ревъ, ровъ, сновъ, о-тръвъ;   І.2.5. – 

глаголи  с  предфлексийна  съгласна  п  или  м:  скапъ  ‘счупя’,  сипъ,  трепъ,  апъ,  штипъ,  

дремъ, земъ и др.; І.2.6. – непрефигирани глаголи с предфлексийна съгласна ч (постоянно 

ударение тип а):  дъфчъ, плачъ, смучъ, тъпчъ и др.; І.2.7. –  непрефигирани глаголи с 

предфлексийна съгласна з: везъ; І.2.8. – непрефигирани глаголи с предфлексийна съгласна 

-ж: кажъ, лажъ, лижъ, мажъ, нижъ, режъ, сръжъ и др.; І.2.9. –  глаголът могъ; І.2.10. – 

непрефигирани глаголи с предфлексийна съгласна ш: бръшъ, пишъ, решъ, чешъ; І.2.11. – 

непрефигиран глагол с предфлексийна съгласна л: стел’ъ.

3. 3. разред  включва глаголи с аористна тематична гласна е ‘а : умръ, сопръ                        

          Образец:

         a) Сегашно време

1л. /сопр-ъ/, /умр-ъ/                        1л. /сопр-и-м/, /умр-и-м/ 

2л. /сопр-и-ш/, /умр-и-ш/               2л. /сопр-и-те/, /умр-и-те/ 

3л. /сопр-е/, /умр-е/                         3л. /сопр-ът/, /умр-ът/        



        Сегашната основа не се променя в цялата парадигма. Ударението е постоянно – върху 

корена, тип а. 

          б)  Повелително наклонение – образува се от сегашната основа с добавяне на 

морфема за наклонение и окончание за лице и число: /сопр-и/, /сoпр-е-йте/; /умр-и/, /умр-

е-йте/.  Ударението  е  върху  основата,  тип  а,  във  2л. ед.ч.,  а  във  2л.мн.ч.  е  върху 

тематичната гласна – тип b. 

           в) Аорист  

               ед.ч. мн.ч.

1л.  /сoпр’а-х/, /умр’а-х/               1л.  /сoпр’а:-ме/, <сопр’ахме> /умр’-а:-ме/ <умр’ахме>

2л. /сoпр’-а/, /умр’-а/                    2л. /сoпр’-а:-те/ <сопр’ахте>, /умр’а:-те/  <умр’ахте>

3л. /сoпр’-а/,  /умр’-а/                   3л. /сoпр’-а-ъ/ [супр’аа] <сопр’аха>, /умр’-а-ъ/ [умр’аа] 

                                                                                                                                    <умр’ахъ>

Ударението е върху тематичната, т.е. тип b. Опозицията по време се поддържа от 

акцентна алтернация а~b. 

 г) Аористно причастие – образува се от аористната основа /супр’а/, към която се 

прибавят причастният суфикс и окончание: /сопр’-а-л/, /сопр’-а-л-а/, /сопр’-а-л-о/,/сопр’-а-

л-и/; /умр’-а-л/, /умр’-а-л-а/, /умр’-а-л-о/, /умр’-а-л-и/.  Ударението отново е тип b.

           4. 4. разред. Тук се отнасят глаголи с основа на гласна.  Повечето глаголите от този 

разред  образуват  аорист  и  аористно  причастие  с  тематична  гласна  Ø,  т.е.  аористната 

основа е равна на корена на глагола. Изключение прави само първият подразред: знаъ,  

ваъ, лаъ, траъ. Затова ще бъде представен модел от друг подразред.

            Групирането в подразреди според мястото на ударението е невъзможно, тъй като 

ударението има постоянна позиция върху корена.

           В разреда се включват: І.4.1. – непрефигирани глаголи с предфлексийна гласна а: 

бузаъ, гъдаъ, дълбаъ, знаъ, играъ, мечтаъ, пикаъ, ругаъ, скучаъ, ткаъ, чaртаъ, шл’аъ (се),  

баъ и др.; І.4.1.1. – непрефигирани глаголи с едносрична основа на а и аористна тематична 

гласна а: знаъ, ваъ, лаъ, траъ; І.4.1.2. – непрефигирани глаголи с едносрична основа на а: 

ткаъ,  шл’аъ;  І.4.1.3. – непрефигирани  двусрични  глаголи  на  а:  играъ;  І.4.2.  – 

непрефигирани на  -‘аъ;  І.4.2.1. –  непрефигирани глаголи  с   едносрични  основи:  п’аъ,  

см’аъ; І.4.2.2.  – непрефигирани глаголи с двусрични/трисрични основи:  весел’аъ, гул'аъ,  

горд’аъ, дебел’аъ, ерген’аъ, жив’аъ, л'ул’аъ, млъд’аъ, слъб’аъ, черн’аъ, шишкъв’аъ и др.; 

І.4.3. – глаголи с коренова гласна –и, или глаголи на –иъ: биъ, виъ, гниъ, жниъ (‘жъна’),  

криъ,  миъ,  риъ,  триъ,  шиъ и  др.;  І.4.4. –  глаголи  с  коренова  гласна  -у,   глаголи  на 

уъ( уъ<уу); І.4.4.1. – непрефигирани глаголи с твърда съгласна пред кореновата гласна у: 

дуъ, чуъ; І.4.4.2. – непрефигирани глаголи с коренова гласна  у след палатална съгласна: 

пл'уъ.



           Словоизменителният моделе следният:

           Образец

           а) Сегашно време

                            ед.ч.  

1л.  /см’а-ъ/ [см’аа], /п’а-ъ/ [п'аа]                            

2л.  /см’а-и-ш/ [см'айш], /п'а-и-ш/ [п’айш]                       

3л. /см’а-е/ [см'ай], /п’а-е/ [п'а-й]                                   

                         мн.ч.

1л./см’а-и-м/ [см'айм], /п’а-и-м/ [п'айм] 

2л. /см’а-и-те/ [см’айте], /п’а-и-те/ [п'а-й-те] 

3л. /см’а-ът/ [см'аат], /п’а-ът/ [п'аат] 

          Сегашната основа /п’ае/,/см'ае/ е с непроменен фонемен състав в цялата парадигма 

на сегашно време. Ударението е върху гласната а от основата, тип а. 

           В 1л.мн.ч. се среща и п’айме, както е посочено в коментара към карта №27 в БДА 

(т. 3, БДА 1975)

          б)  Повелително наклонение  – образува се от сегашната основа с прибавяне на 

морфема за наклонение и окончание: /см'а-й се/, /см'а-йте се/; /п'а-й/, /п'а-йте/. Ударението 

е върху гласната  а от основата, както всъщност при всички дотук разгледани глаголи с 

основа на гласна. 

          в) Аорист

               ед.ч.                                                    мн.ч. 

1л. /см'а-х/, /п'а-х/                    1л. /сма:-ме/ <см’ахме>, /п'а:-ме/ <п’ахме>

 2л.  /см'а/, /п'а/                        2л. /см'а:-те/ <см’aхте>, /п'а:-те/ <п’ахте>

 3л.  /см'а/, /п'а/                        3л. /см’а-ъ/ [см'аа] <см’аха>, /п’а-ъ/ [п'аа] <п’аха> 

          Аористната  основа /п'а/  и /см'а/  съвпада със  сегашната.  Ударението в  цялата 

парадигма е върху корена, т.е. тип а. 

            г)  Аористно причастие -  образува  се от аористната  основа,  към която се 

присъединяват  причастен  суфикс  -л  и окончание:  /см'а-л/,  /см'а-л-а/,  /см'а-л-о/,  /см'а-л-

и/; /п'а-л/, /п'а-л-а/, /п'а-л-о/, /п'а-л-и/. Ударението е върху гласната а от основата, тип а.

            За разлика от дотук разгледаните основни глаголи, при които се наблюдават 

разнообразни  акцентни  парадигми  в  сегашно  време,  производните  глаголи  със 

словообразувателна структура префикс+основен глагол има унифициран морфонологичен 

облик независимо от морфонологичните особености на изходния глагол. Затова в рамките 

на  автореферата  ще  бъде  разгледан  само  един  производен  глагол  (при  ІІ  спрежение 

морфонологичните  особености  са  същите).  Това  потвърждава  хипотезата,  че 

словообразувателната структура влияе на морфонологичния облик на глагола.



                Образец:

                а) Сегашно време

                 ед.ч.

1л. /изпред-ъ/,  /навед-ъ/, /обуд-ъ/                  

2л. /изпред-и-ш/,  /навед-и-ш/, /убод –и- ш/       

3л. /изпред-е/,  /навед-е/, /убод-е/ 

                                     мн.ч.  

1л. /изпред-и-м/, /навед-и-м/, /убод-и-м/ 

2л. /изпред-и-те/, /навед-и-те/, /убод-и-те/ 

3л. /изпред-ът/, /навед-ът/, /убод-ът/ 

            Ударението върху префикса в 1л.ед.ч. се означава с акцентна парадигма с, която 

при префигираните глаголи показва редуването между двата типа ударение в парадигма с 

и  а.  За всички префигирани глаголи е характерно морфонологично отношение от типа: 

[с~а] = [1л.ед.ч. ~ не 1л.ед.ч.].

             б)  Повелително наклонение – образува се от сегашна основа, морфема за 

наклонение и окончаниета и за ед.ч. -и и –йте за мн.ч.: /изпред-и/, /изпред-е-йте/; /навед-

и/, /навед-е-йте/;/ обод-и/, /убод-е-йте/. Ударението е подвижно – в ед.ч. е върху префикса, 

тип с, а в множествено число е върху граматическата морфема, тип b. 

              в) Аорист 

            ед.ч.                                                                                         

1л. /изпред-о-х/,  /навед-о-х/, /убод -о-х/ 

2л. /изпред–е/,  /навед-е/, /убод-е/ 

3л. /изпред-е/,  /навед-е/, /убод-е/ 

            мн.ч.    

1л. /изпред-о:-ме/ <изпредохме>, /навед-о:-ме/ <наведохме>, /убод-о:-ме/ <убодохме>

2л. /изпред-о:-те/ <изпредохте>, /навед-о:-те/ <наведохте>, /убод-о:-те/ <убодохте>

3л.  /изпред-о-ъ/  [испредуу]  <изпредохъ>,  /навед-о-ъ/  [нъведуу]  <наведохъ>,  /убод-о-ъ/ 

[убодуу] <убодохъ>

              Аористната основа съвпада със сегашната по фонемен състав. В цялата парадигма 

ударението е с постоянна позиция върху гласната от основата – тип а. 

              г)  Аористно причастие – образува се от съкратена аористна основа /изпре/, 

/наве/,  /обо/,  аористната  тематична  гласна  Ø  и  суфикс  -л,  към  който  се  добавя 

окончание:  /изпре-л/,  /изпре-л-а/,  /изпрел-у/,  /изпре-л-и/;/  наве-л/,  /наве-л-а/,  /наве-л-о/, 

/наве-л-и/; /убо-л/, /убо-л-а/,/ убо-л-о/, /убо-л-и/. Ударението е върху основата, тип а. 

              При голяма част от глаголите от І спрежение се наблюдава обобщаването на 

окончание -иш. Описанието показа, че то се наблюдава само при глаголи с ударение  не 



върху  тематичната  гласна.  Глаголи  от  І  спрежение,  при  които  ударението  е  върху 

тематичната  гласна,  имат  тематична  гласна  е в  цялата  парадигма.  Ако  се  съпоставят 

например глаголите от І спрежение пиша и чета, се установява, че при пиша се обобщават 

форми с и – пишиш, пишим, пишите. При чета тематичната гласна е за сегашно време се 

запазва, аналогично при всички останали глаголи с акцентна парадигма а, липсват форми 

с тематична гласна и, срв *четиш, предиш, ковиш и можиш, фл’азиш, лажиш. 

           Окончание от типа -иш се появява само когато ударението не е върху тематичната 

гласна, т.е. при всички глаголи с акцентна  парадигма а  и акцентна  парадигма с.  Няма 

случай на глагол с акцентна парадигма b, при който да се обобщава тематична гласна и. 

Какви са обаче причините? 

           При същите условия, т.е. когато ударението не е върху тематичната гласна, в някои 

говори се наблюдава  редукция на  е  в  и. Затова обобщаването на окончанието -иш и в І 

спрежение може погрешно да се сметне като резултат от редукция е>и, която не е типична 

за югозападните говори. Затова е неоснователно да се приеме, че обобщаването е резултат 

от редукция.  Промяната  по-скоро  се  дължи на  действието  на  морфологична  аналогия 

между спреженията. Вероятно окончанието -иш се е появило за първи път при глаголи от 

І спрежение с ударение върху корена (акцентна парадигма а) под влияние на модела за ІІ 

спрежение. По този начин, пак под действието на аналогията, започват да се изменят и 

останалите глаголи  с ударение върху корена и действието на аналогията  се ограничава 

при  глаголи  с  ударение  върху  корена.  Това,  че  същата  промяна  би  настъпила  и  при 

редукция, означава, че  резултатите от действието на аналогията съвпадат с резултатите, 

които биха били налице, ако действа редукцията. 

Б. Морфонологично описание на глаголи от ІІ спрежение

             Глаголите от ІІ спрежение в говора на с. Беласица образуват сегашно време с 

тематична гласна  и.  Към ІІ спрежение се включват голям брой основни глаголи:  вревъ  

‘говоря’, родъ, женъ, гласъ, забураъ (забравя), туръ, гасъ, правъ, одъ, дробъ, кръпъ, топъ,  

пратъ, сол’ъ, мисл’ъ, помнъ, плашъ, строшъ, варъ, тегл’ъ, готвъ, рабутъ, решъ, точъ,  

качъ, връвъ, димъ, звънъ, тръпъ, висъ, врътъ и др.

           Обща особеност на глаголите от ІІ спрежение е обобщаване на окончанието е във 

формите  за  3л.ед.ч.  Това  обобщаване  обхваща само глаголите,  при които  тематичната 

гласна е неударена, срв: вреве, но *връве, *лете.

           В аорист ударението в цялата парадигма при основните глаголи е фиксирано върху 

аористната  тематична  гласна.  Ударението  в  аорист  може  да  се  определи  по  всяка 



словоформа,  което  не  е  характерно  за  сегашно  време,  тъй  като  в  сегашно  време  се 

откриват разнообразни акцентни парадигми. 

           Друга особеност в аорист е наличието на форми с и без показателя за миналост х. 

Причините за това могат да бъдат фонетични, а също и социолингвистични, за което ще 

стане дума по-нататък.

           Според вида на гласната в аорист (аористна тематична гласна) в петричкия говор се 

оформят следните разреди във ІІ спрежение: І разред – основа на и; ІІ разред – основа на 

а/’а.

             1.  1. разред. Тематичната гласна, от която се образува аористната основа, е и: 

вревъ  ‘говоря’,  родъ,  женъ,  гласъ,  туръ,  гасъ,  правъ,  одъ,  дробъ,  кръпъ,  топъ,  пратъ, 

сол’ъ, мисл’ъ, помнъ, плашъ, варъ, тегл’ъ, готвъ, рабутъ, решъ, точъ, качъ и др. 

           Депалатализацията (затвърдяване на окончанието) е обхванала всички глаголи без 

глаголите с крайна съгласна в основата л като сол’ъ 

            В зависимост от характера на предфлексийната съгласна и мястото на ударението в 

първи разред се оформят следните подразреди:

           1.1. Непрефигирани глаголи с едносрична основа и постоянно ударение върху 

основата – акцентна парадигма а (подразред ІІ.1.1.)

          Тук се отнасят глаголите: ІІ.1.1.1.предфлексийна съгласна  б:  грабъ, губъ, дробъ,  

требъ; ІІ.1.1.2. предфлексийна съгласна  в:  готвъ, давъ ‘давя’, ловъ, правъ, ровъ, тровъ,  

цръвъ’червя’; ІІ.1.1.3.предфлексийна съгласна д:  вадъ, видъ, водъ, гиздъ, гладъ, одъ, годъ 

(се), кадъ, редъ, родъ, садъ, цадъ ‘цедя’, чудъ (се); ІІ.1.1.4.предфлексийна съгласна з: возъ,  

газъ,  згазъ,  мразъ,  плезъ  (се);  ІІ.1.1.5.  предфлексийна  съгласна  л:  гал’ъ,  дел’ъ,  дипл’ъ,  

жал’ъ,  жул’ъ,  кол’ъ,  мел’ъ,  мисл’ъ,  мол’ъ,  сол’ъ,  пал’ъ,  пил’ъ,  тегл’ъ,  топл’ъ ,турл’ъ 

‘пуша’, фръл’ъ, чорл’ъ; ІІ.1.1.6.предфлексийна съгласна н: гонъ, дразнъ, женъ, канъ, пунъ 

‘пълня’, помнъ, ранъ, сонъ ‘сънувам’, менъ, стеснъ, чинъ; ІІ.1.1.7.предфлексийна съгласна 

п:  лепъ,  слепъ, л’упъ ‘беля’, ловъ,  стапъ ‘стъпя’, капъ ‘чупя; развалям’, кръпъ ‘кърпя’,  

купъ, топъ, торъ, точъ, цапъ ‘цепя’, черпъ; ІІ.1.1.8.предфлексийна съгласна р: боръ, варъ,  

горъ (прх. гл.) ‘правя нещо да бъде обхванато от огън’; касръ, меръ, кипръ, къдръ, кътеръ 

(се), мокръ,  осръ, туръ, моръ, споръ, сфиръ,  тимаръ ‘бия’, удръ; ІІ.1.1.9.предфлексийна 

съгласна  с:  бесъ, гасъ, гласъ, кфасъ, месъ, носъ, косъ ‘тревожа се; кося’, спасъ, просъ,  

ръсъ;  ІІ.1.1.10.предфлексийна съгласна  т:  гостъ, клатъ, контъ, кръстъ, къртъ, местъ,  

млатъ, пестъ, платъ, потъ (се), пратъ, простъ, сфетъ, чистъ; ІІ.1.1.11. предфлексийна 

съгласна ц: бацъ ‘целуна’; ІІ.1.1.12. предфлексийна съгласна ч: бричъ, гмечъ, дупчъ, качъ,  

кичъ, мачъ ‘мъча’, мучъ ‘мълча’, пачъ ‘пъчъ’, перчъ,  пречъ,  скочъ, тачъ, точъ, учъ; -

ІІ.1.1.13. предфлексийна съгласна  ш:  згрешъ, душъ, плашъ, пушъ, свръшъ, смешъ, сушъ, 



трошъ,   строшъ,  решъ;  ІІ.1.1.14.  предфлексийно  съчетание  шт:  сопштъ  ‘съобщя’,  

фтрештъ. 

          Особеното при този разред глаголи е унифицираният акцентен модел – всички 

глаголи имат акцентна парадигма а в сегашно време (ударение върху корена) и акцентна 

парадигма b (ударение върху тематичната гласна) в аорист

           Образец: 

           а) Сегашно време

           ед.ч.

1л.  /врев-ъ/,  /кръп-ъ/,  /пун-ъ/,  /стап-ъ/
     

2л. /врев-и-ш/, /кръп-и-ш/, /пун-и-ш/,  /стап-и-ш/ 

3л. /врев-е/ // /врев-и/, /кръп-е/ // /кръп-и/, /пун-е/ // /пун-и/, /стап-е/ // /стап-и/

            мн.ч.

1л. /врев-и-м/, /кръп-и-м/, /пун-и-м/, /стап-и-м/ 

2л. /врев-и-те/, /кръп-и-те/, /пун-и-те/ /стап-и-те/ 

3л. /врев-ът/, /кръп-ът/, /пун-ът/, /стап-ът/  

           Ударението в цялата парадигма е върху корена, тип а. Основата /вреве/, / кръпе/, 

/пуне/,  стапе/  остава  с  постоянен  фонемен  състав  във  всички  форми.  В  3л.ед.ч.  се 

наблюдават факултативни варианти с е и и.

            б)  Повелително наклонение  – образува се от сегашната основа, към която се 

прибавят морфема за наклонение и окончание: /врев-и/, /врев-е-йте/; /кръп-и/,/ кръп-е-йте/; 

/пун-и/, /пун-е-йт/е; /стап-и/, /стъп-е-йте/. Ударението във 2л. ед.ч. е върху корена, тип а, а 

във 2л.  мн.ч.  върху граматическата  морфема,  тип  b.  Акцентният модел в повелително 

наклонение  на  глаголите  от  1.  разред  на  ІІ  спрежение  дублира  акцентния  модел  на 

основните глаголи от 1., 2., 3. разред на І спрежение.  

            в) Аорист

          мн.ч.

1л. /врев-и-х/, /кръп-и-х/, /пун-и-х/, /стaп-и-х/ 

2л. /врев-и/, /кръп-и/, /пун-и/, /стъп-и/ 

3л. /врев-и/, /кръп-и/, /пун-и/, /стъп-и/

            ед.ч.

1л. /врев-и:-ме/ <вревихме>, /кръп-и:-ме/ <кръпихме>, /пун-и:-ме/ <пунихме>, /стъп-и:-ме/ 

<стъпихме>

2л. /врев-и:-те/  <вревихме>, /кръп-и:-те/  <кръпихте>,  /пун-и:-те/  <пунихте>,  /стъп-и:-те/ 

<стъпихте>



3л./врев-и-ъ/  [врев’ъъ]  <вревихъ>,  /кръп-и-ъ/  [кръп’ъъ]  <кръпихъ>,  /пун-и-ъ 

[пун’ъъ] <пунихъ>, /стъп-и-ъ/ [стъп’ъъ] <стъпихъ>

           Мястото на ударението е фиксирано върху тематичната гласна в цялата парадигма, 

тип b. Наред със морфологичните показатели, които различават сегашно време от аорист, 

са налице и морфонологични – акцентната алтернация a~b, или:  [а~b] = [сегашно време ~ 

аорист].    

            Наблюдават  се  и словоформи със  запазена  съгласна  х,  което се  дължи на 

фонетични причини (вж. Жобов 2004).

            г)  Аористно причастие – образува се от аористната основа с прибавяне на 

причастен суфикс и окончание. Формите са по модела: /врев-и-л/, /врев-и-л-а/, /врев-и-л-

а/,  /врев-и-л-и/;  /кръп-и-л/,  /кръп-и-л-/,  /кръп-и-л-о/,  /кръп-и-л-и/;   /пун-и-л/,  /пун-и-л-а/, 

/пун-и-л-о/, /пун-и-л-и/; /стъп-и-л/, /стъп-и-л-а/, /стъп-и-л-о/, /стъп-и-л-и/. Ударението във 

всички форми е върху тематичната гласна, тип b. 

             Към този разред се включват още глаголите: ІІ.1.2. – глаголи с двусрични основи и 

редуване  с~а в  сегашно  време:  говуръ,  товъръ,  рабутъ (подразред  ІІ.1.1.);  ІІ.  1.3.  – 

непрефигирани глаголи с двусрични основи и акцентна  парадигма а в сегашно време: 

тимаръ ‘бия’, мутлавъ (се) ‘мотая (се)’, къндзоръ ‘катеря се’ (ІІ.1.3.). 

            2.  2. разред. Към втори разред се отнасят глаголи с тематична гласна а. В този 

разред  се  включват  глаголи,  които  имат  тематична  гласна  а  или  'а.  Към ІІ.  2.1. се 

включват глаголи с палатална съгласна пред аористната тематична гласна – тук се отнасят 

глаголи  на  ‘а;  ІІ.2.1.1. –  непрефигирани  глаголи  с  тематична  гласна  ‘а и  подвижно 

ударение  в  сегашно  време  (алтернация  а~b);   ІІ.2.1.1.1. –  глаголи  с  предфлексийна 

съгласна в (връвъ, кривъ (нпрх. гл.) ‘куцам’); ІІ.2.1.1.2. – глаголи с предфлексийна съгласна 

д  (седъ); ІІ.2.1.1.3. –  предфлексийна  съгласна  м (димъ);  ІІ.2.1.1.4. –    предфлексийна 

съгласна  н (звънъ);  ІІ.2.1.1.5. –  предфлексийна  съгласна  п (тръпъ);  ІІ.2.1.1.6. – 

предфлексийна съгласна р (горъ (се) ‘обхванът съм от огън’); ІІ.2.1.1.7. –  предфлексийна 

съгласна с (висъ); ІІ.2.1.1.8. – предфлексийна съгласна т (врътъ,  л’утъ ‘лютя’,  цъфтъ); 

ІІ. 2.1.1.9.  шт ( трештъ) и др.

           Образец:

           а) Сегашно време

            ед.ч. мн.ч.

1л. /връв-ъ/           1л. /връв-и-м / 

2л. /връв-и-ш/           2л. /връв-и-те/ 

3л. /връв-и/           3л. /връв-ат/ 

          Сегашната основа /връви/ не променя фонемния си състав в цялата парадигма. 

Ударението  в  1л.ед.ч.  е  върху основата,  тип а,  а  в  останалите  форми се  мести  върху 



тематичната  гласна  (2.,3л.ед.ч.  и  1,2л.мн.ч.)  или  окончанието  (3л.мн.ч.),  т.е.  тип  b.  В 

частната парадигма на сегашно време се наблюдава следното отношение: [а~b] = [1л.ед.ч. 

сег.вр.~не 1л.ед.ч. сег.вр.].

           б) Повелително наклонение – образува се от сегашната основа /връв/, към която се 

прибавят  морфема  за  наклонение  и  окончание:  /връв-и/,  /връв-е-йте/.  Ударението  във 

2л.ед.ч. е върху корена,  тип а, а в множествено число е върху граматическата морфема, 

тип b.

            в) Аорист

            ед.ч. мн.ч.

1л. /връв’а-х/                 1л. /връв’-а:-ме/ <върв’ахме>

2л. /връв’-а /                  2л. /връв’-а:-те/ <връв’ахте>

3л. /връв’-а/                   3л. /връв’-а-ъ/ [връв’аа]  <връв’ахъ>

         Аористната основа се различава по фонемен състав от сегашната заради палаталната 

съгласна /връв’/. Налице е редуване от типа С~С’, или: [в~в’] = [сегашно време ~ аорист]. 

         Ударението  в  парадигмата  е  върху  тематичната  гласна,  тип  b.  Разликата  в 

ударението между двете времена обхваща само формите за 1л.ед.ч.

            г)  Аористно причастие –  /връв’-а-л/,  /връв’-а-л-а/, /връв’-а-л-о/, /връв’-а-л-и/. 

Тематичната гласна носи ударението във всички форми, тип b ударение. 

          Към този формален клас се отнасят и глаголите от: ІІ.2.1.2. – непрефигирани глаголи 

с тематична гласна  ‘а  и постоянно ударение в сегашно време (акцентна  парадигма а): 

видъ; ІІ.2.1.3. – непрефигирани глаголи с тематична гласна ‘а и постоянно ударение върху 

окончанието  (акцентна  парадигма  b):  летъ;  ІІ.2.2. –  непрефигирани  глаголи  с  твърда 

съгласна  пред  окончанието  и  тематична  гласна  а;  ІІ.2.2.1.  глаголи  с  предфлексийна 

съгласна  ж –  дръжъ,  лежъ,  мижъ,  пръжъ,  тежъ;  ІІ.2.2.2.  глаголи  с  предфлексийна 

съгласна  ч:  бучъ, клечъ,  мучъ  ‘мълча;  муча’,  тръчъ,  фучъ и  др.  Те  имат  подвижно 

ударение  в  сегашно време (акцентна  парадигма с);  ІІ.2.3.  –  непрефигирани глаголи  с 

основа на гласна: броъ, гоъ, кроъ, поъ.  

В. Морфонологично описание на глаголи от ІІІ спрежение

           От трето спрежение са всички глаголи с тематична гласна ъ в основата за сегашно 

време.  Те  образуват  аорист  с  тематичната  гласна  за  сегашно  време.  Затова  не  се 

обособяват разреди в рамките на спрежението. Но в зависимост от вида на гласната пред 

окончанието – твърда или мека – се обособяват  условно  две групи глаголи: 1) глаголи с 

твърда гласна пред окончанието; 2) глаголи с мека гласна пред окончанието.



            1. Глаголи с твърда гласна пред окончанието. Това е най-многобройната група 

глаголи в ІІІ спрежение:  баръм, варкъм ‘бързам’, верувъм, гътъм, дукопъм, къцъм ‘бия’,  

лапъм,  м’асъм ‘приличам’,  мачкъм,  ма:м ‘мухам’,  милувъм,  мир’асъм,  нуръм ‘шетам’,  

нъд’авъм (се), паскъм ‘дебна’, перкъм ‘карам се’, пешкъм ‘пъшкъм’, таксъм,  тапкъм,  

тръгъм ‘махъм’, тръкъм, цицъм ‘бозая’, чопкъм ‘кълва; чопля’, ъресъм, ъцкъм и др.

             Тези глаголи имат един и същи акцентен модел:  ударение върху суфикса, тип а, в 

сегашно време, 2л.ед.ч.  повелително наклонение и ударение върху тематичната гласна, 

тип b, във 2л.мн.ч. повелително наклонение, аорист и аористно причастие. 

              При някои производни префигирани глаголи като искаръм, дукаръм, зъкаръм и 

т.н.  ударението  в  1л.ед.ч.  може  да  бъде  върху  префикса  и  върху коренната  морфема. 

Причината за  това е в това,  че тези глаголи се срещат и без окончание -м в 1л.ед.ч.  - 

докъръ,  закъръ,  откъръ,  откъдето  по  аналогия  на  основния  акцентен  модел  на 

префигираните глаголи от І и ІІ спрежение те са получили ударение върху префикса. (вж. 

обяснението на появата на такива форми при  Бояджиев 1972, 1991;  Антонова-Василева 

1985).

             Образец:

            а) Сегашно време

             ед.ч.

1л. /варк-ъ-м/, /къц-ъ-м/, /стапк-ъ-м/, /тер-ъ-м/, /цик-ъ-м/

2л. /варк-ъ-ш/, /къц-ъ-ш/, /стап-к-ъ-ш/, /тер-ъ-ш/, /цик-ъ-ш/                                             

3л. /варк-ъ/, /къц-ъ/, /стапк-ъ/, /тер-ъ/, /цик-ъ/ 

             мн.ч.

1л. /варк-ъ-ме/, /къц-ъ-ме/, /стапк-ъ-ме/, /тер-ъ-ме/, /цик-ъ-ме 

2л. /варк-ъ-те/, /къц-ъ-те/, /стапк-ъ-те/, /тер-ъ-те/, цик-ъ-те/ 

3л. /варк-ът/, /къц-ъ/, /стапк-ът/, тер-ът/, /цик-ът/ 

           Ударението е върху гласната от корена, тип а.

         б)  Повелително наклонение – образува се от сегашната основа с прибавяне на 

морфема за наклонение и окончанието за лице и число: /варк-а-й/,  /варк-а-йте/;  /къц-ъ-

й/, /къц-а- йте/; /тер-ъ-й/, /тер-а-йте/; /цик-ъ-й/, /цик-а-йте/. Ударението в единствено число 

е  върху  основата,  тип  а,  в  множествено  число  е  върху  тематичната  гласна,  тип  b. 

Единственият отмет на ударението, който се наблюдава, е в повелително наклонение. Това 

доказва устойчивостта на акцентния модел в повелително наклонение в петричкия говор. 

          в) Аорист

           ед.ч.

1л. /варк-а-х/, /къц-а-х/, /стапк-а-х/, /тер-а-х/, /цик-а-х/ 

2л. /варк-а/, /къц-а/, /стапк-а/, /тер-а/, /цик-а/ 



3л. /варк-а/  /къц-а/, /стапк-а/, /тер-а/,  /цик-а/ 

            мн.ч.

1л. /варк-а:-ме/ <варкахме>, /къц-а:-ме/ <къцахме>, /стапк-а:-ме/ <стапкахме>, /тер-а:-ме/ 

<терахме>, /цик-а:-ме/ <цикахме>

2л.  /варк-а:-те/  <варкахте>,  /къц-а:-те/  <къцахте>,  /стапк-а:-те/  <стапкахте>,  /тер-а:-те/ 

<терахте>, /цик-а:-те/ <цикахте>

3л.  /варк-а-ъ/  [въркаа]  <варкахъ>,  /къц-а-ъ/  [къцаа]  <къцахъ>,  /стапк-а-ъ/  [стъпкаа] 

<стапкахъ>, /тер-а-ъ/ [тераа] <терахъ>, /цик-а-ъ/ [цикаа] <цикахъ>

          Ударението е върху тематичната гласна, тип b. Опозицията между аорист и сегашно 

време се поддържа от акцентна алтернация а~b: [a~b] = [сегашно време~аорист]. 

            г) Аористно причастие – /варк-а-л/,/ варк-а-л-а/, /варк-а-л-о/, /варк-а-л-и/; /къц-а-

л/, /къц-а-л-а/,/ къц-а-л-о/, /къц-а-л-и/;/ тер-а-л/, /тер-а-л-а/,/ тер-а-л-о/, /тер-а-л-и/; /цик-а-

л/, /цик-а-л-а/,/ цик-а-л-о/, /цик-а-л-и/. Ударението е върху тематичната гласна, тип b. 

            2. Глаголи с мека съгласна пред окончанието. Тук се включват всички глаголи от 

ІІІ спрежение с крайна съгласна в основата  л или н:  бан'ъм, въргал'ъм, кал'ъм, кашл'ъм,  

стрел'ъм. 

             Образец:

           1. Глаголи с ударение тип а в сегашно време и ударение в аорист тип b

             Образец:

            а) Сегашно време

             ед.ч.                                                                      

1л. /бан’-а-м/, /кал’-а-м/

2л. /бан’-а-ш/, /кал’-а-ш/  

3л. /бан’-а/, /кал’-а/  

            мн.ч.

1л. /бан’-а-ме/, /кал’-а-те/ 

2л. /бан’-а-те/, /кал’-а-те/ 

3л. /бан’-ът/, /кал’-ът/ 

           В частната парадигма на сегашно време ударението е тип а, върху корена.

         б)  Повелително наклонение – образува се от сегашната основа с прибавяне на 

морфема за наклонение и окончанието за лице и число: /бан’-ъ-й/,  /бан’-а-йт/е;  /кал'-ъ-

й/, /кал'-а-йте/. Тип а ударение в единствено число и  тип b в множествено число

          в) Аорист

           ед.ч

1л. /бан’-а-х/, /кал’-а-х/

3л. /бан’-а/, /кал’-а/



2л. /бан’-а/, /кал’-а/

            мн.ч.

1л. /бан’-а:-ме/ <бан’ахме>, /кал’-а:-ме/ <кал’ахме>

2л. /бан’-а:-те/ <бан’ахте>, /кал’-а:те/ <кал’ахте>

3л. /бан’-а-ъ/ [бън’аа] <бан’ахъ>, /кал’-а-ъ/ [къл’аа] <къл’ахъ>

          В аорист е характерна акцентна парадигма b, ударение върху тематичната гласна 

във всички словоформи.  Акцентната алтернация а~b интензифицира противопоставянето 

по време: [a~b] = [сегашно време~аорист]. 

            г) Аористно причастие – /бан’-а-л/, /бан’-а-л-а/, /бан’-а-л-о/, /бан’-а-л-и/; /кал’-а-л/, 

/кал’-а-л-а/, /кал’-а-л-о/, /кал’-а-л-и/. Във всички форми ударението е върху тематичната 

гласна, тип b. 

             Описаните словоизменителни парадигми показват, че независимо от характера на 

съгласната  пред  окончанието  –  твърда  или  мека  –  непрефигираните  глаголи  от  ІІІ 

спрежение имат едни и същи морфонологични осбености: 1) Постоянно ударение тип а; 

2) Постоянно  ударение  тип  b;  3)  [a~b]  =  [сегашно  време~аорист].  Единствената 

морфонологично маркирана опозиция в говора е само опозицията по време. 

            ІV глава Морфонология на глаголното словоизменение (имперфективаця)

            4.1. Модел на представяне 

            Обект на изследване в тази глава е процесът на образуване на имперфективни 

глаголни  форми.  Целта  е  да  се  опишат  отношенията  между  видовите  двойки  глаголи  от 

морфонологичен аспект, като се вземе предвид граматичната функция на морфонологичните 

редувания. Задачата е да се проучат формалните средства за изразяване на категорията вид, 

обхватът на категорията – всеки глагол от свършен вид ли има несвършена форма, както и 

ролята на морфонологичните средства, подпомагащи изразяването на имперфективно видово 

значение. Извън обсега на работата остават проблеми като семантика и обхват на категорията 

вид, проблеми на частновидовото значение, отношенията пределност-непределност, въпросът 

за глаголни видови двойки, тройки, семантиката на представката на перфективния член във 

видовата двойка и др.

             Отделено е внимание на въпроса, дали изборът на суфикс за имперфективация 

зависи от формален критерий и ако е  така,  какъв е  той:  свързан ли е  със структурата  на 

изходната  основа (фонемен състав;  префигирана  или непрефигирана видова основа;  краен 

вокал/консонант в основата), и/или мястото на ударение (типа акцентна парадигма в изходния 

глагол). Предварителната хипотеза е, че изборът на суфикс има отношение към тенденцията 

глаголната парадигма в говора да бъде морфонологично опростена.  Това поставя въпроса: 



възможно  ли  е  при  едни  и  същи  условия  глаголите  да  избират  един  и  същи  суфикс  за 

имперфективация и това да влияе на морфонологичния им облик

            4.2. Теория за видови основи

            В дисертацията се приема определението на Ю. Маслов за видовите основи като 

„такива основи, които служат за образуване на глаголните форми в рамките на един вид” 

(Маслов 1982: 196); по-нататък „всяка видова основа е основа на отделен глагол” (пак там, с. 

196).  Според класификация на руския учен видовата основа (ВО) може да бъде перфективна 

(ПО) – основа на глагол от свършен вид (св.в.), или имперфективна (ИО) – основа на глагол 

от несвършен вид (несв.в.). 

           Под имперфективиращ модел се разбира модел, който онагледява свързването на 

дадена видова основа (префигирана или непрефигирана) с видов суфикс, в резултат на което 

се  получават  префигирани  или  непрефигирани  несвършени  форми  на  глагола  (за 

представянето  по  модела  глагол+суфикс  се  използва  граматиката  на  Р.  Ницолова,  вж. 

Ницолова 2008). Перфективният глагол, от който се образуват имперфективните форми, се 

приема за изходен, а несвършената форма – за производна имперфективна форма.

           В автореферата не могат да бъдат включени всички видови двойки. Представени са 

само няколко видови двойки към всеки имперфективиращ модел.

           4.3. Имперфективация от изходни глаголи от І спрежение

           4.3.1. Имперфективация със суфикс -увъ

           Видообразуващият суфикс -увъ е най-продуктивното средство за имперфективация в 

говора. Тази особеност е отразена в трети том на БДА (карта № 22), където може да се види 

целият  обхват  на  разпространение  на  явлението  в  Югозападна  България:  районите  на 

Дупнишко,  Благоевградско,  Ихтиманско,  Разложко, Кюстендилско,  Санданско,  Петричко и 

др. (БДА 1975).                             

            Видообразуващият суфикс -увъ се добавя към глаголи от свършен вид с представка и 

без представка, както следва:

           4.3.1.1.  Непрефигирани имперфективни глаголни форми с ударение върху 

суфикс -увъ

           а) свързване на суфикс -увъ с основи на непроизводни глаголи от свършен вид

Модел: основен гл. от св. вид + -увъ = имперфективна глаголна форма (кажъ, кажиш 

+ -увъ = къжувъм, къжувъш)     

           При имперфективация  глаголите  от  този модел преместват  ударението  върху 

гласната  у от  суфикса,  т.е.  характеризират  се  с  акцентна  парадигма тип  b.  Акцентното 

противопоставяне по вид в двойката може да се представи така: [а~b] = [св.вид ~ несв.вид]. 

           Глаголът връзъ се имперфективира по същия модел, също с неутрализирано редуване 

ж~з в основата.



          б) свързване на суфикс -увъ с основи на суфиксни глаголи от свършен вид

Модел: изходен суфиксен глагол от св.  вид + -увъ = непрефигиран имперфективен 

глагол (смогнъ, смогниш +  -увъ = смугнувъм, смугнувъш)

           Тук се включват само непрефигирани глаголи и глаголи с несричкови представки,  

които съдържат наставка -н (видоообразуваща (дигнъ, мигнъ) или словообразуваща ( мръзнъ). 

Това са всички глаголи от  разред І.2.1. 

             Тук се отнасят следните глаголи: барнъ – бърнувъм//бърнуум; з-беръ- зберувум // 

зберуум  и  збиръм  ;  з-гърнъ  –  згърнувъм//згърнуум;  гътнъ  –  гътнувъм//гътнуум;  за-куснъ 

‘закуся’–  зъкуснувъм//зъкуснуум  ;  с-кинъ  ‘скъсам’  –  скинувъм//скинуум;  с-макнъ  – 

смъкнувъм//смъкнуум;  скорнъ  ‘събудя’  –  скурнувъм//скурнуум;  сложнъ  – 

служнувъм//служнуум;  сопнъ   –  супнувъм//супнуум   и  супинъм;  сретнъ  – 

сретнувъм//сретнуум; текне ми ‘сетя се’– текнувъ ми  и др.

           Изборът на суфикс за имперфективация се влияе от чисто формален критерий.  

Всички перфективни глаголи от един словообразувателен тип – суфиксни перфективи на -н  – 

и  от  един  акцентен  тип  –  с  акцентна  парадигма  а (постоянно  ударение)  –   образуват 

имперфективни форми със суфикс -увъ. Производните форми имат ударение върху суфикса, 

защото  са  непрефигирани,  акцентна  парадигма  b.  Налице е  противопоставяне  между две 

акцентни  парадигми  –  а и  b, което  може да  се  изрази  формално  така:  [а~b]  =  [св.вид  ~ 

несв.вид].

           При взаимодействие между -увъ и перфективни глаголи със суфикс -н се наблюдават 

интересни особености. На книжовноезиково равнище суфикс -н не може да се съчетава със 

суфикси за имперфективация.  Според Р.  Ницолова те действат като суфикси–елиминатори 

спрямо  -н (суфикс–жертва),  защото  го  отстраняват  от  структурата  на  производния 

имперфективен глагол и заемат неговото място,  какъвто например е случаят при двойката 

мигна – мигвам – имперфективиращият суфикс -вам отстранявасуфикс -н и се настанява на 

негово място (Ницолова 2009). В такива случаи се наблюдава редуване от типа н-нула.

           Тази елиминираща функция на някои суфикси при имперфективация е мотивирана 

най-напред  от  фонетични  условия.  Да  разгледаме  например  глагола  мигвам.  Ако  -ва не 

отстранява суфикс -н, последният ще се пази и в основата на имперфективния глагол, т.е. ще 

се  получи  *мигнвам –  в  тази  форма  обаче  се  открива  съчетание  от  типа 

шумова+сонорна+шумова съгласна (г+н+в: *мигнвам) – трудно произносимо съчетание в 

българския език, защото то нарушава закона за структура на сричката. 

            В изследвания говор обаче суфикс -н свободно се съчетава с имперфективиращия 

суфикс -увъ, защото между перфективния и имперфектичния суфикс има гласен звук, който 

опосредства контакта между сонора -н и шумовата съгласна -в срв.  мигнувъм, тръгнувъм, 

фраснувъм.



           4.3.1.2.  Префигирани  имперфективни  глаголни  форми с  ударение  върху 

гласната пред -увъ (върху корена)

          Свързване на суфикс -увъ с основи на префигирани глаголи от свършен вид 

Модел: префигиран  изходен  глагол  от  свършен  вид  +  -увъ  =  префигирана 

имперфективна  форма  на  глагола (на)мигнъ,  (нъ)мигниш  +  -увъ =  (нъ)мигнувъм, 

(нъ)мигнувъш

             Тук се отнасят следните двойки глаголи, в които първият член е производен глагол на 

основен глагол от І.2.1.: (из)бричъ – (из)бричувъм//(из)бричуум; (из)бръшъ – (из)бръшувъм //

(из)бръшуум;  от-емнъ  –  утемнувъм//  утемнуум  ‘разтървавам’;  (на)мръзнъ‘настина’-

(нъ)мръзнувъм//(нъ)мръзнуум;  (на)къпъ  ‘нацепя’  –  (нъ)капувъм//(нъ)капуум  (от)кинъ  – 

уткинувъм//уткинуум  и др.

          Противопоставянето между свършен и несвършен вид обхваща само формите за 

1л.ед.ч.  на  глаголите  от  двата  вида,  или:  [(с~а)  ~  а]  =  [(1л.ед.ч.сег.вр.  св.в.  ~  не  1л.ед.ч. 

сег.вр.св.вид) ~ несв.вид].

           4.3.1.2. Неутрализация на алтернации. В говора се наблюдава неутрализация на 

консонатни  алтернации.  Неутрализацията  настъпва  при  вариантите  със  суфикс  -увъ.  При 

дублетите с -ъ обаче редуванията се пазят.

          Алтернациите, които се неутрализират в говора, са от типа  посталвеолна~веларна 

(ж~г)  и  посталвеолна~алвеодентална  съгласна (ж~з,  ж~с).  Откриват  се  предимно  в 

производни несвършени форми от глаголи от разреди: І.1.1.; І.1.5; І.2.6; І.2.8; І.2.10:

           – консонантна алтернация  ж~з  се неутрализира при: (за)връзъ – (зъ)връзувъм//

(зъ)връзуум; (за)мъжъ – (зъ)мажувъм// (зъ)мажуум и др.

– консонантна алтернация  ж~г се неутрализира при: (из)лъжъ – (из)лажувъм//(из)лажуум; 

(о)срижъ – (у)срижувъм//(у)срижуум и др.

– консонантна алтернация ш~с се неутрализира при: (на)пишъ – (нъ)пишувъм//(нъ)пишуум; 

(о)пъшъ – (у)пашувъм//(у)пашуум и др.

          Редуването  е~и се  пази се  при глаголни двойки като:  (на)беръ – (нъ)биръм и 

нъберувъм//нъберуум;  (ис)предъ  –  (ис)предувъм//(ис)предуум  и  испридъм;  (ис)плетъ–

(ис)плетувъм//(ис)плетуум  и исплитъм; (о)деръ – (у)дерувъм//(у)деруум  и удиръм; (с)мел’ъ – 

(с)мел’увъм//смел’уум и смил’ъм; (по)стел’ъ - (пу)стел’увъм//(пу)стел’уум и пустил’ъм и др.

          Единствената запазена старинна алтернация при глаголите от І спрежение на -увъ е 

консонантната алтернация ч~к:

облечъ  –  убл’акувъм//  обл’акуум;  (ис)печъ  –  (ис)пекувъм//  (ис)пекуум;  (за)плъчъ– 

(зъ)плакувъм // (зъ)плакуум; (ис)тече – (ис)текувъ// (ис)текуум  и др.

            4.3.1.3. Критерий за избор на суфикс



            Наблюденията дотук показват, че изборът на суфикс за имперфективация в говора на 

с. Беласица е свързан с формален критерий. Всички изходни глаголи от свършен вид, които 

съдържат суфикс -н без значение на мястото на ударението, се имперфективират с -увъ.

           При един и същи суфикс за имперфективация от изходни глаголи от различен 

словообразувателен  тип  (префигирани  или  непрефигирани  суфиксни  перфективи)  се 

образуват  имперфективни  глаголи  с  различно  място  на  ударението.  Затова  при 

непрефигираните глаголи от св. вид се наблюдава пълно акцентно противопоставяне по вид: 

[а~b] = [св.в.~несв.в.];  а при префигираните имперфективни форми  –  ограничено акцентно 

противопоставяне по вид, обхващащо само формите за 1л.ед.ч. : [(с~а) ~ а] = [(1л.ед.ч.сег.вр. 

св.в.~не 1л.ед.ч. сег.вр. св.в.) ~ несв.в.].

             4.3.2. Имперфективация със суфикс -въ

             Видовият суфикс -въ се съчетава с глаголи от І спрежение с перфективна основа на 

гласна (всички глаголи от 4.  разред на І  спрежение)  независимо от това,  дали основата  е 

едносрична или многосрична. Това взаимодействие не е съпроводено с фонемни алтернации с 

граматично  значение.  Суфиксът  -въ не  е  ударен,  тъй  като  в  говора  се  избягва  крайна 

(окситонна) позиция на ударението. 

            4.3.2.1. Свързване на суфикс -въ с основи на префигирани глаголи от свършен 

вид

Модел: изходен префигиран глагол от св. вид + -въ = непрефигиран имперфективна 

форма зап’аъ /зап’ъъ/, зъп’айш + -въ = (зъ)п’авъм // зъп’аъм<зъп’аам, зъп’авъш

           Към този модел се включват и глаголите: за-бурчн’аъ ‘задлъжнея’ – зъ-бурчн’авъм // 

зъбурчн’аъм<зъбурчн’аам;  обуъ  –  у-бувъм//  убуъм<убуум;  со-буъ  –  со-бувъм 

//субуъм<субуум; (со)шиъ – (су)шивъм // сушиъм<суш’ъъм  и др.   

           Между перфективния глагол и имперфективната форма е налице противопоставяне 

между две акцентни парадигми - парадигма с - парадигма а, или: [(с~а) ~ а] = [(1л.ед.ч. сег. 

вр. гл. св.в. ~ не 1л.ед.ч. сег.вр. гл. св.в.) ~ несв.в.].

          4.3.3. Имперфективация със суфикс -ъ

          Имперфективните  глаголи  на  -ъ се  образуват  от  изходни  префигирани  или 

непрефигирани  глаголи  от  І  спрежение,  свършен  вид,  като  към  перфективната  основа  се 

прибави суфикс -ъ.

           4.3.3.1.  Свързване на суфикс -ъ с основи на префигирани глаголи от свършен 

вид, съпроводено с вокални/консонантни редувания.

Модел:  изходен  префигиран  глагол  от  св.  вид  + -ъ  =  префигирана  имперфективна 

форма на глагола  (из)метъ + -ъ = (пре)метувъм // преметуъм<преметуум  и (пре)митъм

          Наблюдават се следи от исторически редувания:

          а) вокална алтернация е~а: донесъ – дунасъм и дунесувъм



          б) вокална алтернация  е~и:  (ис)предъ –(ис)предувъм <испредуум  и испридъм; 

(ис)плетъ  –(ис)плетувъм//  исплетуъм<исплетуум  и  (ис)плитъм;  (на)беръ  –нъберувъм  // 

нъберуъм<нъберуум  и (нъ)биръм и др.

          в) вокална алтернация  Ø~и:  (за)връ – зъврувъм и (зъ)виръм (особено ако е със 

значение ‘завиръм от жега’, срв.:  вудатъ зъврувъ по-бръшка нъ уджаку; зъвиръм ут жега,  

чакъм стутта дъ дой веке); (у)мръ – (у)миръм; со-пръ – супиръм и супрувъм; с-просръ – 

спруструвъм и спрустиръм  и др.

         г) вокална алтернация  о~а:  сабуръ – събаръм и съборувъм//съборуум;  (от)пуръ – 

утпаръм и утпорувъм//утпоруум; (за)тфуръ – (зъ)тваръм и зътворувъм//зътворуум; (о)трувъ – 

(у)травъм и утровувъм//утровуум и др.

          д) косонантна алтернация д~жд/Ø~жд: найдъ – наждъм; дойдъ – дуваждъм - основата 

се разширява с –ва; из’адъ и из’yм – из’аждъм

          е) косонантна алтернация д~Ø : отидъ<йъъ – отивъм<ут’ъъм

          Дублетните форми се заменят свободно почти във всички контексти. Формите с -ъ се 

използват за означаване на действия със сегашна актуална употреба, докато вариантите с -увъ 

се предпочитат, когато трябва да се засили значението за повторителност, многократност на 

действието, например: сага пустил’ъм чършафу, ама требувъ поскуру дъ си легниш;  удерувъ 

пу три кожи катъ ден и ут них прай палтиштата после.

          4.3.3.2. Свързване на суфикс -ъ с основа на глаголи от І спрежение с корен -емъ- 

(без вокални или консонантни редувания в корена): поемъ – поемъм; наемъ – наемъм

           Oпозицията по вид обхваща само формите за 1л.ед.ч.: [(с~а) ~а] = [(1л.ед.ч.сег.вр. св. 

в.~не 1л.ед.ч. сег.вр. гл. св.вид) ~ несв.вид].

           4.3.3.3. За един по-особен случай на имперфективация със суфикс -а: глаголи от 

типа опинъм. 

           На образуването на имперфективни форми от типа  опинъм обръщат внимание Б. 

Цонев (Цонев 1986: 531), Г. Попиванов (Попиванов 1940: 114, 126, 130, 133), И. Умленски 

(Умленски 1965: 155), С. Стоянов (Стоянов 1971), М. Младенов (Младенов 1966: 92) и др. В 

говора на с. Беласица такива имперфективни форми са предимно образувани от перфективни 

глаголи  с  основана  -н:  паднъ –  пъдинъм;  спаднъ –  спъдинъм;  напнъ –  нъпинъм;  опнъ  – 

упинъм;  сопнъ  –  супинъм.  При  тях  се  наблюдава  алтернация  Ø~и,  която  интензифицира 

противопоставянето перфективност ~ имперфективност.  

           Всички глаголи от типа опинъм образуват имперфективни форми и с -увъ: упинъм и 

упнувъм,  пъдинъм и  пъднувъм и  т.н.  М.  Младенов  забелязва  семантична  диференциация 

между такива дублети. Глаголът с -и  съдържа елемент на еднократност, а този с  -увъ „е с 

подчертано повторително значение” (Младенов 1969: 88). 

            4.4. Имперфективация от изходни глаголи от ІІ спрежение



            4.4.1 Импрефективация със суфикс -увъ 

            4.4.1.1. Свързване на суфикс -увъ с основи на непрефигирани глаголи от ІІ 

спрежение

            Модел:  изходен непрефигиран глагол от свършен вид (или първичен свършен) 

+ -увъ = имперфективна глаголна форма  качъ, качиш + -увъ = къчувъм, къчувъш

            Повечето глаголи имат дублети с -въ и затова те няма да бъдат включвани поотделно 

към всяка видова двойка.  По този модел се имперфективират следните  глаголи от  ІІ.1.1.: 

сфаръ – сфъру́въм // сфъруум; з-газъ – згъзувъм // згъзуум; качъ – къчувъм // къчуум; с-пръжъ 

–  спръжувъм //  спръжуум;  ф-редъ  –  фредувъм  се  и  фреждъм се;  с-токмъ  –  стукмувъм // 

стукмуум; с-т’аснъ – стеснувъм // стеснуум

             Непрефигираните имперфективни глаголи имат имат акцентната парадигма b. 

Опозицията по вид е напълно морфонологично маркирана: [а~b] = [изх. гл. св. в. ~ произв. гл. 

несв. в.]. 

              4.4.1.2. Свързване на суфикс -увъ с основи на префигирани глаголи от ІІ.1.1. и 

ІІ.1.1.; ІІ.1.3.; ІІ.2.1.1.1  

Модел:  изходен префигиран глагол от свършен вид  + -увъ = имперфективен глагол 

(из)бръшъ – (из)бръшувъм // избръшуум 

             Тук  се отнасят  видови двойки като:  (из)бръшъ -  (из)бръшувъм//избръшуум; 

(из)вревъ – (из)вревувъм//извревуум ‘изговарям’; (из)л’упъ – изл’упувъм//изл’упуум; (из)музъ 

‘издуя’  –  (из)музувъм//измузуум;  (за)мучъ  ‘замълча’  –  (зъ)мучувъм//зъмучуум;  (на)пунъ 

‘напълня’ -(нъ)пунувъм//нъпунуум; на-тукмъ (се) – нътокмувъм (се)//нътокмуум; (ис)тръпъ – 

(ис)тръпувъм//истръпуум; (на)цъпъ – (нъ)цапувъм ‘нацепвам’ //нъцепуум и др.

           Отношението между категорията вид и мястото на ударението при формите на двата 

вида е: [(с~а) ~ а] = [(1л.ед.ч. изх. гл.св.в. ~ не 1л.ед.ч. изх. гл. св. в) –  несв.вид.].     

           Суфикс -увъ се свързва с основата, без да се модифицира нейният фонемен състав. В 

този случай, ако коренът се свързва с исторически редувания, те се неутрализират. Когато 

обаче  глаголите  образуват  несвършен  вид  двояко  –  със  суфикс  -увъ и  със  суфикс  -ъ, 

имперфективите на  –ъ пазят редуванията в корена, а тези на  -увъ (а също и на  -въ) – не, 

например:  наредъ нъредувъм//нъредуум и нъреждъм; за-тфуръ – зътфорувъм//зътфоруум и 

зътфаръм.               

           4.4.1.2.1. Вариантът на суфикс -увъ след основа, завършваща на л –‘увъ  

          Свързване на суфикс -’увъ с основи на непрефигирани глаголи от ІІ спрежение. 

Модел: изходен  непрефигиран  глагол  от  свършен  вид   +  -увъ  =  непрефигирана 

имперфективна глаголна форма  

           Тук се отнасят малко на брой видови двойки: с-топл’ъ – ступл’увъм // ступл’уум; с-

мел’ъ – смел’увъм// смел’уум



           Отношенията между непрефигирани  членове на видова двойка в говора, в която 

имперфективната форма е на  -увъ,  са морфонологично маркирани с акцентни алтернации: 

[а~b] = [св.в. ~ несв.в.]

          4.4.1.2.2. Свързване на суфикс -’увъ с  основи на непрефигирани глаголи от ІІ 

спрежение

Модел:  изходен  префигиран  глагол  от  свършен  вид   +  -увъ  =  префигирана 

имперфективна  глаголна  форма   (ис)фръл’ъ,  исфрълиш  +  -увъ =  исфръл’увъм,  

исфръл’увъш

          Представителни за модела са следните видови двойки: из-бикул’ъ – избикол’увъм // 

избикол’уум; про-въл’ъ ‘пробия’ – прувал’увъм // прувал’уум;;  (по)мул’ъ – (пу)мол’увъм // 

пумол’уум; (за)пъл’ъ – (зъ)пал’увъм // зъпал’уум; (ис)фръл’ъ – (ис)фръл’увъм // исфръл’уум и 

(ис)фръл’ъм и др.

          Ударение  в  производния  глагол  е  върху  корена,  акцентна  парадигма  а. 

Противопоставянето по вид във видовата двойка може да се представи така:  [(с~а) ~ а]  = 

[(1л.ед.ч.сег.вр.изх.гл.св.вид~не1л.ед.ч.сег.вр. изх.гл. св. вид) ~ несв.в.].

          4.4.1.2.3. Дублети. Някои глаголи на ‘увъ имат варианти и със суфикс -ъ (по-точно с 

‘ъ), например: исфръл’увъм и исфръл’ъм, избикол’увъм и избикал’ъм, постел’ъ – пустел’увъм 

и пустил’ъм. Вариантите с -ъ пазят историческите вокални редувания в корена, а тези с -увъ 

имат основа равна на перфективната (ПО=ИО).                

.         Имперфективация по модела  префигиран/непрефигиран глагол +  -увъ показва,  че 

морфонологично  маркирани  са  само  отношенията  във  видовата  двойка  от  непрефигиран 

глагол  и  непрефигирана  глаголна  форма;  те  са  морфонологично  маркирани  от  акцентни 

алтернаци, които обхващат всички словоформи от свършен и несвършен вид: [а~b] = [св.в. ~ 

несв.в.].  За  разлика  от  непрефигираните  при  префигираните  членове  на  видовата  двойка 

разликата в ударението между формите за свършен и несвършен вид обхваща само първо 

лице  единствено  число:  [(с~а)  ~  а]  =  [(1л.ед.ч.сег.вр.изх.гл.св.вид~не1л.ед.ч.сег.вр.  изх.гл. 

св.вид) ~ несв.в.]. 

              4.4.2.Имперфективация със суфикс –ъ

              Взаимодействието между суфикс -ъ с основи на префигирани и непрефигирани 

глаголи от ІІ спрежение е съпътствано от промени във фонемния съства на основата, които са 

следи от исторически вокални или консонантни редувания.

             4.4.2.1.  Свързване на суфикс -ъ с  основа на непрефигиран глагол от ІІ 

спрежение

Модел:  изходен  непрефигиран  глагол  от  свършен  вид   +  -ъ  =  непрефигирана 

имперфективна глаголна форма  фложъ, фложиш + -ъ = флагъм, флагъш



             Моделът се свързва с морфонологичните фонемни редуванията в корена, които 

могат да бъдат вокални, консонантни или комбинирани (вокално-консонантни). 

а) консонантно редуване д~жд: видъ – виждъм: [д~дж] = [св.в. ~ несв. в.] 

б) консонантно редуване т~шт: платъ – плаштъм; фатъ – фаштъм

        Морфонологичното описание и на двата глагола може да се представи така: [т~шт] = 

[св.в. ~ несв. в.] 

в) комбинирани (вокално-консонантни) редувания 

- консонантно редуване д~жд и вокално редуване о~а: родъ – раждъм: [д~жд], [о~а] = [св.в. 

~ несв. в.] 

- консонантно редуване ч~к и вокално редуване о~а: скочъ – скакъм и скачъм: [ч~к], [о~а] = 

[св.в. ~ несв. в.] 

         При  някои  глаголни форми на  -ъ суфикс  -увъ не  е  успял  да  се  настани  като 

конкурентен суфикс за имперфективация,  например родъ – раждъм, но *родувъм; фложъ – 

флагъм, но *флажувъм; видъ – виждъм, но *видувъм.

         Тъй като при тези видови двойки са налице морфонологични фонемни алтернации за 

интензифициране на противопоставянето по вид, глаголната система няма нужда от акцентни 

алтернации, които да маркират морфонологично видовата опозиция - една и съща акцентна 

парадигма а характеризира свършен и несвършен вид.. Така суперсегментните редувания са 

„освободени” от граматична функция. 

          4.4.2.2. Свързване на суфикс -ъ с основа на префигиран глагол от ІІ спрежение

Модел:  изходен  префигиран  глагол  от  свършен  вид  +  -ъ  =  префигирана 

имперфективна глаголна форма:  объдъ (се), убадиш (се) + -ъ = убаждъм (се), убадиш (се)

а) вокално редуване о~а: (из)бикул’ъ – (из)бикал’ъм и избикол’увъм//избикол’уум

         Морфонологичната функция на фонемните и акцентни редувания може да се изрази 

като: 1) [о~а] = [св.в. ~ несв. в.] ; 2) (с~а2) ~ а2 = св.вид ~ несв. вид

б) консонантно редуване Ø~и: (за)връ  – (зъ)виръм и зъврувъм

          Тук има две морфонологични средства: 1) [Ø~и] = [св.в. ~ несв. в.]; 2) с~а = св.вид ~ 

несв. вид

д) консонантно редуване  д~жд:  (о)гръдъ – (у)граждъм и уградувъм//уградуум;  (на)редъ – 

(нъ)реждъм и (нъ)редувъм//нъредуум; (пре)съдъ – (при)саждъм; 

         Морфонологичната роля на фонемните редувания в опозицията по вид може да се 

представи така: 1) [д~жд] = [св.в. ~ несв. в.]; 2) (с~а) ~ а = св.вид ~ несв. вид

е)  консонантно  редуване  т~шт:  (ис)пратъ  –  (ис)пратувъм//испратуум  и  (ис)праштъм; 

(пот)сетъ – (пут)сетувъм//путсетум и (пут)сештъм

          Отношението между редуванията и категорията вид формално изглежда така: [т~шт] 

= [св.в. ~ несв. в.] 



д) комбинирани редувания (вокално-консонантни алтернации)

- консонантно редуване ж~г и вокално редуване о~а: (за)ложъ – (зъ)лагъм: [ж~г], [о~а] = 

[св.в. ~ несв. в.] 

- консонантно редуване д~жд и вокално редуване о~а: погудъ – пугаджъм

        Морфонологичната роля на редуванията тук се изразява така: [д~жд], [о~а] = [св.в. ~ 

несв. в.] 

е)  глаголи,  които  образуват  имперфективни  глаголни  форми  с  -ъ без 

вокално/консонантно/комбинирано редуване в основата: (за)дръжъ – (зъ)дръжъм; ис-пръвъ – 

исправувъм//исправуум и исправъм (изключение от 2. подразред на 1. разред)

             4.4.3. Имперфективация с видов суфикс -авъ

             Взаимодействието между основата и суфикс -авъ много често се свързва с промени 

във  фонемния  й  съствав,  които  имат  значение  за  поддържане  на  опозицията  по  вид. 

Имперфективните глаголни форми имат ударение върху гласната  а от видовия суфикс, т.е. 

акцентна парадигма b.

            4.4.3.1. Сврзване на суфикс -авъ с основи на непрефигирани глаголи от свършен 

вид

Модел: непрефигиран глагол от св. в. + -авъ = непрефигирана имперфективна 

глаголна форма со-пштъ, сопштиш ‘съобщя’ + -авъ = супштавъм, супштавъш

          а) без редуване: свръшъ – свръшавъм

          б) с консонантно редуване ст~шт: кръстъ – кръштавъм (изкл. от останалите глаголи 

на –стъ); простъ – пруштавъм//пруштаъм

          Противопоставянето по вид се интензифицира от суперсегментни морфонологични 

алтернации: [а~b] = [св. в.~ несв. в.]. 

           4.4.3.2. Свързване на суфикс -авъ с основи на префигирани глаголи от свършен 

вид

Модел: префигиран глагол от св. в. + -авъ = префигирана имперфективна глаголна 

форма 

               Глаголите, които се отнасят към този имперфективиращ модел, се характеризират с 

ударение  върху гласната  от  суфикса,  т.е  акцентна  парадигма  b,  и  редувания  в  основата: 

консонантно редуване  д~жд (пре-нудъ – принуждавъм//принуждаъм); консонантно редуване 

т~шт  ((о)сфетъ  –  (у)сфештавъм//усфештаъм);  консонантно  редуване  ст~шт ((на)густъ  – 

(нъ)гуштавъм//нъгустаъм и нъгостувъм)

            4.4.3.3. Вариант -’авъ на суфикс -авъ

            4.4.3.3.1. Свързване на -’авъ с изходен непрефигиран глагол

Модел:  изходен  непрефигиран  глагол  +  -’авъ  =  непрефигирана  имперфективна 

глаголна форма спестъ, спестиш + -’авъ = спест’авъм, спест’авъш



           Тук се включват видови двойки като: з-годъ – згуд’авъм // згуд’аъм; спасъ – 

спъс’авъм // спъс’аъм

           Ударението се премества от основа при изходния върху суфикса при прозиводната 

форма, т.е. редуват се акцентна парадигма а с акцентна парадигма b, или: [а ~ b] = [св. в. ~ 

несв. в.]  

           4.4.3.3.2. Свързване на -’авъ с изходен префигиран глагол

Модел: изходен префигиран глагол + -’авъ = префигирана имперфективна глаголна 

форма соживъ, суживиш + -’авъ = сужив’авъм, сужив’авъш

           Глаголните видови двойки тук са от вида: 

со-жал’ъ – су-жъл’увъм и сужал’авъм // сужал’аам; на-стънъ – нъ-стън’авъм (но 

стънувъм!) // нъстън’аъм

           Поддържане на опозицията по вид и формално неговото значение може да се изрази 

като: [c~b] = [св. в. ~несв. в.].

         4.4.4.Имперфективация със суфикс -йавъ/-йвъ 

        Суфиксите за имперфективация -йавъ и -йвъм се свързват само с изходни глаголи от ІІ 

спрежение  с  основа  на  гласна  –  префигирани  и  непрефигирани.  Суфиксът  не  привлича 

ударението, акцентно маркирана е гласната преди него, която е част от основата. 

         4.4.4.1. Свързване на –йавъ/йвъ с основа на непрефигиран глагол

Модел: изходен непрефигиран глагол + -йавъм/йвъм = непрефигирана имперфективна 

глаголна форма

           Сравнително малко на брой глаголи представят този модел: с-кроъ –скройвъм и с-

круйавъм//скруйаъм;  з-двоъ  –  здойвъм  и  здвуйавъм//здвуйаъм;  с-поъ  –  спойвъм  и 

спуйавъм//спуйаъм

            Във видовата двойка има пълно акцентно противопоставяне по вид от типа: [а-b] = 

[св.в.-несв.в.].

           4.4.4.2. Свързване на -йавъ/-йвъ с основа на префигиран глагол

Модел:  изходен префигиран глагол от свършен вид с основа на гласна  + -йавъ/йвъ = 

префигирана имперфективна глаголна форма  (по)стуъ, пустойш + -йавъ/-йвъ = 

(пу)стойвъм, пустойвъш и (пу)стойавъм, пустуйавъш

            Моделът на имперфективация засяга следните видови двойки:           (из)бруъ – 

(из)бройвъм  и  (из)бройавъм//избруйаъм;  (по)струъ  –  (пу)стройвъм  и 

пустройавъм//пуструйаъм

            Наблюдават се два типа отношения между категорията вид и мястото на ударението: 

1) при глаголи на -йавъ: [(с~а) ~ b] = [св. в. ~ несв. в.] ; 2) глаголи на -йвъ:  [(с~а) ~ а] = [св. в. 

~ несв. в.]. 

            4.5. Импрефективация от изходни глаголи от ІІІ спрежение



            4.5.1. Иперфективация със суфикс -увъ

            При имперфективация се запазва постоянен фонемният състав на основата (ПО=ИО), 

но ударението не винаги е постоянно.

           4.5.1.1. Свързване на суфикс -увъ с перфективни основи на непрефигирани 

глаголи от ІІІ спрежение

Модел:  изходен  непрефигиран  или  префигиран  глагол  от  св.  вид  +   -увъ  = 

непрефигирана  имперфективна  глаголна  форма вапцъм,  вапцъш  +  -увъ = 

въпцувъм//въпцуум, въпцувъш

          Тук се отнасят видови двойки като: з-баръм – збърувъм // збъруум;

з-дръцъм 'скъсам' – здруцувъм // здръцуум; фтасъм – фтъсувъм//фтъсуум

          Противопоставянето между свършен и несвършен вид формално се изразява така: 

[а~b] = [св.в. ~ несв. в.]

           4.5.1.2. Свързване на суфикс -увъ с основи на префигирани глаголи от ІІІ 

спрежение

Модел:  изходен  непрефигиран  глагол  от  св.  вид  +   -увъ  =  непрефигирана 

имперфективна глаголна форма исцицъм, исцицъш + -увъ = – исцицувъм, исцицувъш         

          Тук се отнасят видови двойки като: (ис)тепъм – (ис)тепувъм//истепуум; по-теръм – 

путерувъм//путеруум;  ис-тумкъм – истумкувъм//истумкуум;  у-фъкъм - уфъкувъм//уфъкуум; 

ис-цицъм  –  исцицувъм//исцицуум;  (пу)мирисъм  –  (пу)мирисувъм//пумирисуум;  (зъ)м’асъм 

‘заприличам’ – (зъ)м’асувъм//зъм’асуум

           Варианти   с  -въ вместо  с  -увъ са  често  срещано  явление  и  форми от  този 

имперфективен модел.

           Имперфективацията  с  -увъ от изходни префигирани глаголи от ІІІ  спрежение 

морфонологично  немаркиран  процес.  Тя  не  е  съпроводена  нито  с  промени във  фонемния 

състав на основата, нито с промени  в  мястото на ударението. Изключение правят видовите 

двойки,  при които изходният  перфективен  глагол има дублет  с  ударение  в  1л.ед.ч.  върху 

префикса,  а  във  всички  останали  форми  –  върху  основата  (закъръм,  зъкаръш;  закупъм,  

зъкопъш; испикъм, испикъш; истепъм, истепъш; избън’ъм, избан’ъш; потеръм, путеръш). 

           4.5.1.3. Имперфективация с -’увъ. Вариантът -’увъ на суфикс -увъ се среща само 

при основи с крайна  съгласна  л (има един  случай  с  основа  на  н):  (ис)кал'ъм 'изцапам’  – 

(ис)кал'увъм  //  искал’уум;  (ис)кашл'ъм  –  (ис)кашл'увъм  //  искашл’уум;  (из)бан’ъм  – 

(из)бан’увъм // избан’уум

          Импрефективацията по този модел е също морфонологично немаркирана, тъй като 

липсват морфонологични фонемни и акцентни редувания. 

          4.5.2. Имперфективация със суфикс -въ



          4.5.2.1. Свързване на суфикс -въ с основи на  непрефигирани глаголи от ІІІ 

спрежение

Модел:  изходен  непрефигиран  глагол  от  св.  вид  +   -въ  =  непрефигирана 

имперфективна глаголна  форма сперкъм се  ‘скарам се’,  сперкъш +  -въ =  сперквъм се,  

сперквъш се

         Към този модел спадат още: къносъм – къносвъм; цръв’асъм – цръв’асвъм

          4.5.2.2.  Свързване на суфикс -въ с основи на префигирани глаголи от ІІІ 

спрежение

Модел: изходен префигиран глагол от св.  вид +  -въ = префигиран имперфективен 

глагол  джумд’асъм ‘тръгвам’, джумд’асъш + -въ = джумд’асвъм, джумд’асвъш 

         Имперфективиращият модел е представен и от следните глаголни видови двойки: нъ-

кацъм – нъкацвъм; ис-кукъм – ис-куквъм; (ис)чопкам – (ис)чопквъм; бур’асъм ‘ядосам (се)’ – 

бур’асвъм; мир’асъм – мир’асвъм и др.

          4.5.2.3. Добавяне на имперфективни суфикси към основи на несвършени глаголи

           При свързването на  -увъ с имперфективна основа не се променя семантиката на 

глагола, а се засилва имперфективното значение (значението за многократност):   вервъм и 

верувъм;  радвъм и  ръдувъм;  туръм  и турувъм;  требвъм  и требувъм.  Трудно  е  да  се 

диференцират употребите на различните несвършени варианти. При такива имперфективни 

дублети  Т.  Бояджиев  приема,  че  глаголите  с  -увъ са  предпочитани  при  описание  на 

многократни действия с цел да се подчертае допълнително тяхната обичайност.  



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

          Морфонологичното описание на глаголното словоизменение показва, че глаголната 

морфонология в говора на с. Беласица, Петричко потвърждава една от основните особености 

на българския език като флективен език – наличие на множество формални класове глаголи, 

разнообразие  от  фонемни  вокални  и  консонантни  алтернации,  акцентни  алтернации,  т.е. 

развита  система  от  морфонологични  средства,  които  подпомагат  морфологичните  в 

изразяването на граматически значения. 

          Морфонологично маркираното 1л.ед.ч. (акцентна парадигма с) е сред най-важните 

особености на глаголната морфонология. То се открива по-често при глаголи от І спрежениe и 

по-рядко  при  глаголи  от  ІІ  спрежение,  а  в  ІІІ  спрежение  се  открива  ограничено.  С 

морфонологично маркираното първо лице се изразява опозицията 1.ед.ч. сегашно време ~ не 

1л.ед.ч.  сегашно време.  Тя  се поддържа само от морфонологични акцентни алтернации, 

чийто състав се определят от словообразувателната структура на глагола: алтернация а~b при 

основни глаголи и с~а при производни префигирани глаголи.

          Между морфонологично маркираното 1л.ед.ч и опозицията сегашно време~аорист 

има  следната  зависимост.  Когато  в  частната  парадигма  на  сегашно  време  опозицията 

1л.ед.ч.~не 1л.ед.ч. е морфонологично маркирана, в пълната словоизменителна парадигма не 

може да има пълно противопоставяне по време,  защото в него не участва  1л.ед.ч.  В този 

случай  противопоставянето  по  време  се  интензифицира  със  сложно  акцентно  редуване 

(а~b)~a (за глаголите с акцентна  парадигма с в сегашно време и акцентна  парадигма  a в 

аорист)  или  (а~b)~b (за  глаголите  с  акцентна  парадигма  с в  сегашно  време  и  акцентна 

парадигма  b в  аорист).  Следователно морфонологично  маркираното  първо лице отслабва 

обхвата  на  алтернацията,  която  поддържа  опозицията  сегашно  време~аорист  и  оттам  е 

налице непълна морфонологична маркираност на опозицията по време, за която става дума.

          Акцентният тип парадигма в говора има отношение към въпроса за прегрупирането на 

спреженията.  Обобщаването  на  тематична  гласна  и в  І  спрежение  е  характерно  само  за 

глаголите  с  акцентна  парадигма  а  в  сегашно  време.  То  не  се  открива  при  глаголите  с 

морфонологично маркирано 1л.ед.ч., при които ударението е върху тематичната гласна е, т.е. 

не е характерно за глаголите с акцентна  парадигма с.  Прегрупирането на спреженията се 

дължи  в  случая  на  морфологична  аналогията  между  І  и  ІІ  спрежение (няма  основание 

редукцията на  е  в  и да обхваща само глаголната система). Действието на морфологичната 

аналогия  е  фонетично  ограничено.  Тя  обхваща  само  глаголи  с  ударение  върху  гласна 

различна от  тематичната.  Прегрупирането е започнало най-напред при глаголи с  акцентна 

парадигма  не  а  и по аналогия са се включили  всички глаголи от І спрежение, които имат 



същата акцентна парадигма. Затова, ако ударението в глагола от І спрежение не е  тип а, то 

словоизменението е по модела на ІІ спрежение. 

          Направени  са  следните  изводи за  акцентните  типове в  спреженията:  за  І  и  ІІ 

спрежение  са  характерни  разнообразни  акцентни  модели  в  сегашно  време  –  подвижен 

(акцентна  парадигма  с) и неподвижен (най-често акцентна  парадигма а) акцентен модел, 

докато  за  ІІІ  спрежение  е  характерен  само  неподвижният  акцентен  модел  –  акцентна 

парадигма а. 

          Морфонологично маркираните граматически опозиции в говора са:

           - опозицията 1л.ед.ч.~не 1л.ед.ч.,  маркирана с:  акцентни алтернации: а~b; (а~b)~а;  

с~а 

           -  опозицията сегашно време-аорист, маркирана с: 1) акцентни алтернации:  а~b; 

(с~а)~а; и 2) фонемни алтернации: е~Ø; т~Ø; д~Ø; ч~к;  г~з; С~С’

           - опозицията  1л.ед.ч., 3л.мн.ч.~вс.ост.ф., маркирана с консонантна алтернация г~з

           - опозицията свършен вид~несвършен вид, маркирана с: 1) акцентни алтернации 

а~b; ((с~а) ~а; 2) фонемни алтернации: е~и; о~а ; Ø~и; Ø~жд; д~Ø;  ч-к; ж~г; д~жд; т~шт; 

ст~ш

           Най-често  морфонологично  маркирана  и  с  най-голямо  разнообразие  от 

морфонологични  средства  в  спреженията  е  опозицията  сегашно  време~аорист. 

Следователно  йерархията  на  морфонологично  маркираните  опозиции  в  спреженията  е:  1. 

сегашно време~аорист; 2. 1л.ед.ч.сег.вр.~не 1л.ед.ч. сег. вр.; 3. 1л.ед.ч., 3л.мн.ч.~вс.ост.ф.

           За говора е характерна неутрализация на консонантни фонемни противопоставяния. 

Най-устойчиви  при  спреженията  са  редуванията  от  типа  V~Ø,  а  при  видообразуването 

редуванията от типа  V~V. Затова се приема, че фонемните консонантни алтернации са по-

слабо устойчиви от фонемните вокални редувания в говора, като най-стабилни са акцентните 

алтернации.  Доминирането  на  акцентите  алтернации  може  да  се  свърже  и  с  фактора 

локалност: за югозападните говори е характерно неутралзиране на стари фонемни редувания. 

         Факторите, които влияят върху стабилността на една алтернация, са: честотата на 

разпространение  в  парадигмата  на  морфемата,  в  която  алтернацията  се  среща; 

морфологичната категория, която тя маркира; обобщаването в парадигмата (парадигматично 

изравняване/опростяване); конкуренцията между морфонологични средства, от една страна, и 

между морфологични и морфонологични, от друга. 

           Комбинирането на морфонологични средства в говорасе наблюдава рядко. Когато се 

комбинират,  едното  от  средствата  е  доминиращо,  действа  по-обхватно  –  то  маркира 

граматическа опозиция,  в която участват всички словоформи, а другото маркира частично 

опозицията - в нея не се включват всички словоформи от парадигмата. В първия случай е 

налице пълна морфонологична маркираност, а във втория случай непълна.



          Основните  глаголи  се  характеризират  с  по-голямо  разнообразие  от  акцентни 

парадигми  в  сравнение  с  производните  префигирани  глаголи,  които  имат  унифициран 

морфонологичен  облик.  Ако  изходните  (основните)  глаголи  имат  различни  акцентни 

парадигми,  производните  от  тях  префигирани  перфективи  се  характеризират  с  еднакви 

морфонологични акцентни особености. Следователно словообразувателната структура влияе 

силно  на  морфонологичния  облик  на  глагола  особено  що  се  отнася  до  появата  на 

суперсегментни явления в парадигмата.

           В сравнение с книжовния език разглежданата диалектна езикова система има по-

слабо развита  система  от  сегментни  алтернации  за  сметка  на  добре  развитата  система  от 

суперсегментни  алтернации.  Това  се  дължи  вероятно  на  няколко  причини:  особености  в 

историческото развитие на езика (споменато беше, че неутрализацията в югозападните говори 

започва  още  от  13  в.);  фонемните  алтернации  се  пазят  и  поддържат  по-добре  в  езикова 

система,  в  която  има  правописна  норма;  фонемните  алтернации  затрудняват  в  по-голяма 

степен възпроизвеждането на речта в  сравнение с  акцентните  алтернации и затова в  една 

езикова система, която съществува в устна форма, се предпочитат по-лесни за артикулиране 

варианти.

            Към важните особености в говора е  почти унифицираният,  морфонологично 

опростен имперфективиращ модел със суфикс -увъ. Срещат се и имперфективи, образувани 

със  суфиксите  -въ,  -авъ и  -ъ.  Акцентният  модел  при  имперфективация  зависи  от 

словообразувателната  структурата  на  изходния  глагол  (префигиран  или  непрефигиран). 

Обобщават  се  две  акцентни  парадигми:  акцентна  парадигма  b за  непрефигирани 

имперфективни форми и акцентна парадигма a за префигирани имперфективни форми.

             Изборът на суфикс в говора зависи от формален критерий. Основи на глаголи от 

един и  същи словообразувателен  тип  избират  еднакви  имперфективиращи суфикси,  което 

води до унифициран морфонологичен облик.

             Пълното противопоставяне по вид чрез акцентни алтернации е възможно при 

имперфективация  от  изходни  непрефигирани  глаголи.  При  префигираните 

противопоставянето не включва всички форми, а само формите за 1л.ед.ч., т.е има частична 

морфонологична маркираност на опозицията по вид.

             И за двата аспекта на глаголното словоизменение е характерно парадигматично 

опростяване, обобщаване на един аломорф в цялата парадигма: изравняване на аломорфите в 

сегашната  и  аористната  основа  (при  изменението  по  спрежения)  и  в  перфективната  и 

имперфективната основа (при имперфективация). 

             При съпоставка на двата аспекта на словоизменение се наблюдават следните по-

важни  особености:  1)  при  имперфективация  има  по-голямо  разнообразие  от  фонемни 

алтернации  за  сметка  на  акцентните  алтернации;  2)  при  спреженията  обратното:  има  по-



голямо  разнообразие  и  по-добре  развита  система  от  акцентни  алтернации  за  сметка  на 

фонемни  алтернации;  3)  опозицията  по  вид  е  най-силно  морфонологично  маркираната 

опозиция  в  говора,  след  нея  се  подрежат  опозицията  сегашно време~аорист,  опозицията 

1л.ед.ч.~не 1л.ед.ч. и опозицията 1л.ед.ч., 3л.мн.ч.~вс.ост.ф.

         Противопоставянето на фонемните и акцентни алтернации показва, че фонемните 

алтернации  се  характеризират  с  по-голямо  разнообразие,  но  с  по-слаба  функционална 

натовареност, тъй като рядко една фонемна алтернация служи за поддържане на повече от 

една опозиция.  За разлика от тях акцентните  алтернации са по-слабо вариативни,  но една 

алтернация в повечето случаи е морфонологично натоварена с поддържането на повече от 

една  граматическа  опозиция.  Следователно  ариативността  при  алтернациите  е 

обратнопропорционална на тяхната функционалност.

         Най-продуктивното морфонологично средство в  говора е  акцентна алтернация  а~b. 

Тя е функционално най-натоварена, тъй като участва в поддържането на три граматически 

опозиции:  1.  1л.ед.ч.сег.вр.~не  1л.ед.ч.  сег.  вр.;  2. сегашно  време~аорист;  3. 

свършен~несвършен вид. Това е причина и за стабилността на алтернацията в говора. Тя 

стои  на  първо  място  в  йерархията  на  морфонологичните  средства  в  глаголното 

словоизменение.  Въз основа на обхвата на тази алтернация се задава горната граница при 

дефиниране на минимума обхват на морфонологичната функция на акцентните алтернации  – 

участие в една опозиция, а на максимума – участие в три граматически опозиции.

          Изводите показват,  че говорът на с.  Беласица,  Петричко има по-слабо развита 

морфонология  както  в  сравнение  с  книжовния  език,  така  и  в  сравнение  със  съседните 

западнорупски  говори,  но  и  по-силно  развита  морфонология  в  сравнение  с  крайните 

югозападни говори. Затова той е междинното стъпало, хронологически и лингвогеографски, 

между крайния и западнорупските говори; затова глаголното словоизменение има смесени 

морфонологични  черти:  от  една  страна  -   тенденция  към  неутрализация  на  фонемни 

алтернации, а от друга – развитие на система от суперсегментни алтернации. Проявяват се 

едновременно  тенденцията  за  морфонологична  фонемна  немаркираност  (тенденция  към 

морфонологична  опростеност)  и  тенденция  за  морфонологична  сегментна  маркираност.  И 

двете тенденции потвърждават средната степен на морфонологична маркираност на говора на 

с. Беласица, Петричко. 



Справка за научните приноси на дисертацията

1. В  изследването  са  въведени  теоретични  понятия  като  минимум  морфонологичен 

инвентар;  пълна/непълна  морфонологична  маркираност;  минимум  и  максимум 

морфонологична  функция;  обхват  на  морфонологична  функция,  които  могат  да  намерят 

приложение при бъдещи изследвания в областта на морфонологията.  

2. Дисертацията  е  първото  описание  на  глаголната  морфонология  на  петрички  говор.  В 

работата се прави вътрешно разделение на говорите в Петричко въз основа на данните от 

Българския диалектен атлас и собствени наблюдения за териториалното деление на говорите 

в Петричка община. 

3. Направена е класификация на глаголите по морфологични и морфонологични показатели. 

Включен е богат материал от словоизменителни парадигми към всяко спрежение. Описани са 

морфонологичните  фонемни  и  акцентни  алтернации  с  акцент  върху  граматическата  им 

функция; посочват се продуктивността и обхватът на редуванията, конкуренцията между тях 

и причините за стабилността на едно морфонологично средство.

4. Описан  е  формалният  инвентар  при  имперфективация,  като  са  включени  голям брой 

глаголни  видови  двойки.  Представени  са  сегментните  и  суперсегментните  промени  при 

свързване на перфективната основа и суфикса за имперфективация. 

5. Разгледана  е  зависимостта  между  акцентния  тип  парадигмата  в  сегашно  време  и 

прегрупирането  на  спреженията;  между  словообразувателната  структура  на  перфективния 

глагол,  избора  на  имперфективиращ  суфикс  и  морфонологичния  облик  на  производната 

имперфективна глаголна форма.

6. Изследването  предоставя  доказателства  за  приложимостта  на  идеите  на  В.  Дибо  за 

облика  на  праславянските  акцентни  парадигми.  Потвърждава  се  и  архаичността  на 

акцентните парадигми в говора.

  7. Описаните словоформи могат да намерят практическо приложение при изготвянето на 

лингвогеографски карти. Глаголните видови двойки и индексът могат да бъдат използван в 

диалектната  лексикология  и  лексикография.  Емпиричният  материал  може  да  послужи  на 

изследвания  в  областта  на  историята  на  езика,  съпоставителната  и  сравнителна 

морфонология.
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