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ПРЕДГОВОР1 

 

С особено задоволство представям на читателите българисти в България, 

Украйна и Молдова най-успешния български езиковед и езиков археолог на 

бесарабската българистика. 

В научен план е „създаден” от превъзходните имена на тогавашната съветска 

русистика в Молдова като проф. Б. Ардентов, граф проф. Б. Трубецкой, доц. И. 

Гриценко и първата му университетска преподавателка по български език Уважаемата 

Надежда Василевна Кара. В българистиката обаче пристъпва в началото като самоук, 

който бързо се справя с проблемите на българистичните дисциплини: езикова култура, 

диалектология, фолклор, литература и др. Да се има предвид, че това прави като 

пионер-езиковед в земята Бесарабия, която до този момент е огледана донякъде в 

езиковедски план единствено от Николай Державин, Самуил Бернщейн, Юрий 

Карпенко и ученици. 

Д-р Васил Кондов е роден на 25.08.1951 г. в изцяло българско семейство в с. 

Кортен, Молдова. През 1969 г. завършва средно образование в родното си село с руски 

език на обучение. Поради непреодолимата си страст към книгите, към историята, 

езикознанието и литературата кандидатства в специалността „Товароведение книги” 

(„Стокознание на книгата”) на базата на средното си образование в тогавашния 

Кооперативен техникум в гр. Кишинев (сега академия), след завършването на който 

през 1971 г. е разпределен и изпратен на работа в Молдавската книготърговска 

организация (Молдкниготорг) в гр. Комрат като „товаровед книг” (стоковед на книги), 

където работи в продължение на три години. В края на този период от време е назначен 

за директор на Комратския райкниготорг (Районна книготърговска организация).  

В гр. Комрат поради характера на работата си (с книги) той се запознава с 

голяма част от гагаузката интелигенция, която се занимава с творческа дейност: учени, 

художници, поети, писатели, литературни критици и др. Помага на някои от тях за 

издаването на трудовете им. Така например съдейства на известния сега гагаузки 

езиковед Гаврил Гайдаржи за издаването на монографията му, посветена на гагаузкия 

синтаксис, като прави заявка за продажба на голяма част от тиража на изданието от 

името на книготърговското предприятие, което оглавява в момента. Помага също така и 

за спасяването на остатъка от тиража на книгата на проф. Л. Покровская, посветена на 

гагаузката граматика, открит от него в стар склад с учебна литература в Комрат. 

След като отработва този задължителен тогава (тригодишен) срок за получаване 

на правото да кандидатства във висше учебно заведение, той се насочва към 

единствения тогава в Молдова държавен университет в гр. Кишинев, където през 

годините 1974-1979 следва филология по специалността „Руски език и литература” 

(Българска филология тогава има само в университетите в Москва, Киев и Ленинград). 

Като студент в университета в Кишинев В. Кондов е в курса по съвременен български 

език на доц. д-р Н.В. Кара, а също така и самостоятелно продължава да разширява 

знанията си по роден език, като в края на обучението си под ръководството на доц. Н.И. 

Зелинская подготвя и защитава с отличен успех дипломна работа на тема: 

„Словообразовательная категория качественности в русском и болгарском языках (На 

                                                           
1 Написан е за изданието „Васил Кондов. Библиография (1981-2011), Комрат, 2011. 
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материале „Словаря русского языка С.И. Ожегова и „Български тълковен речник” 

(1963) Л. Андрейчина и др.)”. В това време чете българската преса и българската 

литература в оригинал. Казано иначе, „се българизира” вторично, както казва Дядо 

Славейков. По-късно, като учител, се опитва да получи още едно висше образование, 

по българска филология, но получава от гореспоменатите университети с тази 

специалност в бившия СССР отказ, тъй като според закона тогава второ редовно висше 

образование е невъзможно, а задочно обучение по тази специалност няма. Още по-

късно от колегата си Никола Тодоров научава още една интересна подробност относно 

следването по тази специалност в СССР: прием на студенти в Московския университет 

по българска филология се е осъществявал само на лица с регистрация в пределите на 

Московска област... 

Впоследствие запълва празнотите в методологически план под влиянието на 

двама известни български учени: проф. член-кореспондент на БАН Тодор Бояджиев, 

който става ръководител на неговата аспирантура към Софийския университет и след 

време под въздействието на моя милост, в резултат на което се превръща и в елитен 

български езиков археолог. Защото Бесарабската българска история има моменти, 

които могат да бъдат „прочетени” само и единствено от тази научна дисциплина, в 

която В. Кондов създаде забележително творчество. Не мога да подмина оценката ми за 

книгата му „Кортенските колонии в Бесарабия. Ономастика. Език” (2005), която 

поставих в предговора към нея и впоследствие препечатах в моята книга „На пусто 

пладне. Българите в Руската империя и днес (2009). 

Когато се пише за В. Кондов, трябва да се обърне внимание на една 

изключително деликатна негова роля в т. нар. процес на и за гагаузирането на 

българите в Бесарабия. Ученият разбира ролята на политиката и настроението на 

местното население, и макар че е напълно убеден в езиковоархеологическата 

постановка за това, че гагаузите са лингвогрупа на българите, така както са урумите, 

които също говорят турски език, но са група на гръцкия народ, георгиевците, които 

говорят само руски език, но са група на черкезкия народ и под., допуска възможността 

те да се представят по своето волеизлияние и като гагаузи. В този план В. Кондов е 

единственият утвърден български езиковед, който не протестира с войнствени средства 

срещу гагаузацията. С други думи, се смята за най-добрия приятел на нашите братя, 

които сега се представят за гагаузи. 

Педагогическата си дейност започва в Молдова в гр. Тараклия и гр. Чадър 

Лунга, където работи като учител по руски език и възпитател, а от 1983 г. продължава в 

България в с. Виноградец (ЕСПТУ по автотранспорт) и гр. Пазарджик (езикова 

гимназия „Бертолд Брехт” и СОУ „Д. Гачев”). През 1989-1991 г. следва аспирантура на 

самостоятелна подготовка в Софийския университет „Кл. Охридски” в катедрата по 

български език, след което (поради реформиране на ВАК) през 1993 г. в Института за 

български език към Българската академия защитава дисертация на тема „Кортенският 

говор в Бесарабия” и придобива научната степен „кандидат на филологическите 

науки”. През 1995-1997 г. следва българистика (по индивидуален план) в Новия 

български университет в гр. София, където придобива квалификацията „Бакалавър по 

българистика и учител по български език и литература”. През 1997-1998 г. след 

спечелен конкурс на Министерството на образованието на Р България завършва курс по 

методика на обучението по руски език като чужд език в Държавния институт по руски 
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език „А.С. Пушкин” в гр. Москва. През 1998-2002 г. след спечелен конкурс на 

Министерството на образованието на Р България работи като методист и преподавател 

по български език и литература в гр. Тараклия, Р Молдова, след което се завръща в 

България и работи като учител по руски език в гр. Пазарджик (ОУ „Хр. Ботев”) през 

2002-2003 г. През 2004 г. е приет на работа в новооткрития държавен университет в гр. 

Тараклия като преподавател по български език и ръководител на катедра по филология. 

Педагогическата, методическата и научната подготовка на В. Кондов са на 

изключително високо равнище. В това се уверих лично при посещението ми в 

Тараклийския университет и в разговор с негови колеги и студенти. Стремежът към 

усъвършенстване и творческо търсене е негова постоянна черта. Използваните от него 

форми, средства и методи на работа формират у студентите положително отношение и 

мотивация за изучаване на преподавания от В. Кондов учебен материал. Като завеждащ 

катедра организира дейността си така, че преподавателите към катедрата да бъдат 

постоянно подпомагани както в педагогическата, така и в научно-изследователската си 

работа, което е съпроводено и с определена спомоществователска дейност от негова 

страна. Като българин от Бесарабия той добре познава положението и психологията на 

българското население в този край, а като специалист и изследовател добре е запознат 

със състоянието и проблемите на българския език тук. В. Кондов взема активно участие 

в културния живот на българската общност в Молдова. Активно сътрудничи и на 

Секцията по българска ономастика в Института за български език към БАН, която 

доскоро ръководех аз. С негово съдействие и лично участие е събран богат 

ономастичен материал в над 60 селища с компактно българско население в Молдова и 

Украйна, като работата в тази насока продължава, тъй като според съставения план 

трябва да бъдат изследвани в ономастично отношение и останалите селища с 

компактно българско население в края. С него проведохме първата ономастична 

експедиция в Бесарабия (Вж. повече при мене На пусто пладне, 385 сл.). 

През 2006-2011 г. след спечелен конкурс на Министерството на образованието 

на Р. България В. Кондов е командирован като преподавател по български език и 

литература в Комратския държавен университет, Р. Молдова. Тук след спечелени 

конкурси става и ръководител на катедрата по българска филология (януари 2008 - 

септември 2009 г.). В университета в Комрат В. Кондов продължава традициите, 

създадени от колегите му, командировани тук от Р. България преди него. Тук изрично 

трябва да подчертая, че В. Кондов продължава традицията, начената от проф. Кирил 

Цанков, за провеждане на редовни научни форуми. Организира блестящите научни 

конференции през 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 г. на тема: „Функционирането на 

българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в 

Република Молдова”, в някои от които участвах и аз, и моите ученици. 

От началото на научно-изследователската си дейност до ден днешен той участва с 

доклади и научни съобщения в различни научни форуми в България, Молдова и 

Украйна. Редовно публикува материали и в местния печат. 

 

*** 

Когато се създава биобиблиографски очерк не може да не се споменат знаковите 

приятелства на Васил Кондов с български учени. Започвам със себе себе си. В книгата, 

посветена на моя Юбилей, Приятели на науката, В. Търново, 2010, В. Кондов се 
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представя като един от моите ученици. Тук е мястото да кажа, че освен мой ученик в 

езиковата археология, той е и мой сърдечен приятел, а в обратен план и мой учител за 

специфичното бесарабско на българите, което той носи от рождение. В Бесарабия за 

негови приятели се определят, а и той признава сърдечното влечение към учените и 

интелектуалците: Димитър Гургуров, Мирон Дерменжи, Петър Чеботар, Тодор 

Стоянов, д-р Никола Тодоров, д-р Никола Куртев, проф. Михаил Станчев, д-р Сава 

Новаков и др. Сред българските учени безспорно трябва да се посочат имената на: 

проф. Тодор Бояджиев, проф. Тодор Балкански, доц. Димитър Михайлов, проф. Нено 

Неделчев, проф. Мариана Парзулова, проф. Кирил Цанков, д-р Марияна Георгиева, 

доц. Александър Александров, д-р Григор Григоров, д-рант Димитър Маринов, доц. 

Красимир Кунчев и др. 

Спечели, много спечели българската наука за бесарабските българи в лицето на 

Васил Кондов. Бих казал още нещо. Като познавам почти цялото му научно творчество, 

едва ли мога да не се съглася с оценката на една моя, вече покойна, за съжаление, 

ученичка д-р Цанка Константинова за това, че В. Кондов е сред най-пунктуалните 

съвременни учени, за тежестта на използувания от него доказателствен материал. 

Васил Кондов в българската лингвистика е вече така „тежко име”, „приведено” 

от следващата в реда библиография, което никой не би могъл да отмести от пътя на 

българистичното познание. 

 

2011 г.      Проф. д.ф.н. Тодор Балкански  
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НАУЧНИ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ, СЪОБЩЕНИЯ И ДР. 

 

1981 

 

1. Есть такое село... // Молодежь Молдавии (Кишинев), 02.04. 

- история на с. Кортен, Р. Молдова:  

- ономастика, представени са имената Кирютня / Кортен. 

 

1982 

 

2. На болгарском языке // Знамя (Чадър Лунга), 09.01: 

- представяне на детската книга на П. Бурлак - Вълканов „Пътуване към май”, от  

09.01. 

3. О названии села Кирютня // Знамя (Чадър Лунга), 23.01: 

- ономастика, представена е народната етимология на ойконима Кирютня. 

4. Навечно в памяти народной. 3 марта - освобождение Болгарии // Знамя (Чадър  

 Лунга), 02.03: 

- проследява се бесарабската страница от просопографията на Хр. Ботев; 

обобщават се резултатите от експедицията в Кишинев, Одеса, Болград, Задунаевка,  

Комрат, Измаил. 

5. Знаете ли вы, что... // Знамя (Чадър Лунга), 06.03: 

- представена е мартеницата. 

6. Тепло родното края. История бессарабских болгар в творчестве современных 

поэтов // Дружба (Болград), бр. 49 (5138), 24.04: 

- представена е българската тема в творчеството на: Петър Бурлак - Вълканов, Н. 

Стоянов, И. Мавроди, А. Катев. 

7. Тепло родното края. История бессарабских болгар в творчестве современных 

позтов // Знамя (Чадър Лунга), бр. 58 (4745), 15.05 (вж. № 6). 

 

8. Верный сын болгарского народа // Ленинское слово (Комрат), 16.03: 

- проследява се бесарабската страница от просопографията на Хр. Ботев, 

обобщават се резултатите от експедицията в Кишинев, Одеса, Болград, Задунаевка, 

Комрат, Измаил. 

9. На болгарском языке // Дружба (Болград), 19.01: 

- представено е творчеството на поета П. Бурлак-Вълканов. 

10. Дружба в веках // Дружба (Болград), 13.02: 

- историческите връзки между Бесарабия и България. 

11. 30 дней в братской Болгарии. Из блокнота зкскурсанта // Дружба (Болград),  

 07.08: 
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- пътепис; история на България. 

 
1983 

 
12. Край ти мой южен // Знамя (Чадър Лунга), 08.01: 

- представено е творчеството на поета П. Бурлак-Вълканов. 

13. Новые книги о болгарах // Знамя (Чадър Лунга), 26.06: 

- представени са книгите на И.Д. Забунов “Болгары юга России и национальное 

болгарское возрождение в 50-70-е годы XIX века” и на Н. Кауфман “Народни песни 

на българите от Украинска и Молдавска ССР”. 

14. Страници братства // Знамя (Чадър Лунга), 10.09: 

- представена е книгата на Петър Труфкин “Беженарите”. 

15. Заметки о болгарском песенном фольклоре // Свет Октября (Тараклия), 28.05: 

- български песенен фолклор в Бесарабия. 

16. Кирджали бил родом булгар.. 150 лет произведенню А.С. Пушкина // Знамя 

(Чадър Лунга), 28.04: 

- представено е произведението на А.С. Пушкин „Кърджали”. 

 
1984 
 

17. Кирджали был родом булгар...150 лет произведению А.С. Пушкина // Дружба 

(Болград), 10.12: 

- представено е произведението на А.С. Пушкин „Кърджали”. 

18. Комиссар Милко. К 40-летию со дня гибели Л. Желязкова // Дружба (Болград),  

 10.03: 

- очерк за Лев Желязков. 

19. Роману И.С. Тургенева “Накануне” - 125 лет // Дружба (Болград), 04.09: 

- представен е романът на И.С.Тургенев „В навечерието”. 

 
1986 
 
 

20. Песенното богатство на Нови Пазар (НРБ) и Тараклия 

(СССР) // Проф. д-р Симеон Русакиев. Сборник от научни доклади и съобщения, гр. 

Нови Пазар, с. 47-49: 

- български песенен фолклор от Нови Пазар и Тараклия, Бесарабия. 

 
1988 
 

21. Бях работил над тоя труд в Одеса... // Родно слово (Кишинев), бр. 3, 04.09: 

- за създаването от Ив. Вазов на романа “Под игото”. 

22. В борьбе за свободную Болгарию. К 65-летию первого антифашистского 
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восстания (В съавторство с М. Дерменжи) // Дружба (Болград), бр. 113 (5948), 

20.09. и бр. 115 (5950), бр. 24.09: 

- история на България. 

 
1989 
 

23. Болгарский язык у молдавских болгар // VI международен конгрес за 

изследвания на Европейския югоизток. Лингвистика (Резюме), София, с. 155-156: 

- резюме на доклад за езика на българите в Молдова. 

24. За нашите български говори // Дружба - бълг. страница „Другар” (Болград),  

 11.04: 

- българска диалектология. 

25. Един от първите български... // Родно слово (Кишинев), бр. 4, 19.02: 

- очерк за акад. А. Теодоров-Балан. 

26. За дърветахта и дърветата... // Родно слово (Кишинев), бр. 6, 19.03: 

- българска диалектна морфология. 

27. Защо Кортен е Кирютня // Родно слово (Кишинев), бр. 7, 02.04: 

- представена е етимология на ойконима Кирютня. 

28. Мойта мнения или... // Родно слово (Кишинев), бр. 7, 02.04: 

- българска диалектна морфология. 

29. Комисар Милко // Родно слово (Кишинев), бр. 6, 19.03 и бр. 7, 02.04: 

- очерк за Лев Желязков. 

30. За нашите български говори // Родно слово (Кишинев), 16.04: 

- българска диалектология. 

31. Този сладък език... // Родно слово (Кишинев), 14.05: 

- българският език в Бесарабия. 

32. За диалектното членение на българските говори в нашата страна // Родно 

слово (Кишинев), бр. 12-13, 24.05: 

- българска диалектология в СССР. 

33. Нашият земляк // Родно слово (Кишинев), бр. 12-13, 24.05: 

- представяне на писателя Г. Стаматов, бр. 12-13, 24.05. 

34. Малки или мальки... // Родно слово (Кишинев), бр. 16-17, август. 

- българска диалектна фонетика. 

 

35. Хайдушки войвода // Родно слово (Кишинев), бр. 21-22, 22.10: 

- очерк за войводата Генчо Къргов. 
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36. Пити или пиене // Родно слово (Кишинев), бр. 23-24, 04.11: 

- българска диалектна морфология. 

37. Още веднъж за гласността // Родно слово (Кишинев), бр. 25-26, 10.12: 

- междуезикови връзки, българска фонетика. 

38. Още веднъж за гласността // Знамя (Чадър Лунга) - бълг. страница „Буджакски 

гласове № 6, юни: 

- междуезикови връзки, българска фонетика. 

39. Кое е по-правилно: кон или конь // Знамя (Чадър Лунга) - бълг. страница 

„Буджакски гласове №7, юни: 

- българска диалектна фонетика. 

40. Мойта мнения или... // Знамя (Чадър Лунга) - бълг. страница „Буджакски 

гласове”, №, 9, септември: 

- българска диалектна морфология. 

41. Недей гледа и недей да гледаш // Родолюбец (Паркан - Приднестровие), 27.01: 

- българска диалектна морфология. 

42. В славна Русия, мари, ще идем... // Родолюбец (Паркан - Приднестровие), 24.04: 

- български песенен фолклор в Бесарабия. 

 

1990 

 

43. В славна Русия, мари, ще идем... // Отечество, София, бр. 10, 22.05: 

- български песенен фолклор в Бесарабия. 

44. Бесарабските българи // Знаме (Пазарджик), бр. 94, 27.11: 

- история, представяне на творчеството на поетите от Бесарабия: Петър Бурлак-

Вълканов, Нико Стоянов, Михаил Бъчваров, Георги Барбаров, Петко Люленов. 

45. Диалектното разчленение на българската езикова територия // Родно слово 

(Кишинев), бр. 2-3, 31.01: 

- българска диалектология. 

46. Балканските говори // Родно слово (Кишинев), бр. 8-9, 01.04: 

- българска диалектология. 

47. Недей гледа и недей да гледаш // Родно слово (Кишинев), бр. 10-11,03.04: 

- българска диалектна морфология. 

48. Мизийските говори // Родно слово (Кишинев), бр. 20, 23.08: 

- българска диалектология. 

49. Кон или конь // Родно слово (Кишинев), бр. 20, 23.08: 
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- българска диалектология. 

 

50. За гладната година // Родно слово (Кишинев), бр. 20, 23.08: 

- диалектен текст от с. Кортен, Молдова. 

51. 3 а  седенките // Родно слово (Кишинев), бр. 16, 02.07: 

- диалектен текст от с. Кортен, Молдова. 

52. За дигането и глада // Родно слово (Кишинев), бр. 27, 31.12: 

- диалектен текст от с. Кортен, Молдова. 

53. Бягайте, гущери и зъми // Родно слово (Кишинев), бр. 27, 31.12: 

- диалектен текст от с. Кортен. 

54. В славна Русия, мари, ще идем... // Роден край (Одеса), бр. 8, 14.09 (препечатано 

в „Отечество”, София, бр. 10, 22.05): 

- български песенен фолклор. 

 
1991 

 

55. За хамкането // Родно слово (Кишинев), бр. 14-15, 24.02: 

- диалектен текст от с. Кортен, Молдова. 

56. За Лазара // Родно слово (Кишинев), бр. 24, април: 

- диалектен текст от с. Кортен, Молдова. 

57. Искаш или не щеш... // Родно слово (Кишинев), бр. 28, април: 

- диалектен текст от с. Кортен, Молдова. 

58. От кой съм род // Родно слово (Кишинев), бр. 48-49, юни: 

- диалектен текст от с. Кортен, Молдова. 

59. Кортенският говор в Бесарабия. Дисертация за присъждане на научна степен  

 „кандидат на филологическите науки”, 345 с. (Научен консултант: член-кор. проф. 

Т. Бояджиев, рецензенти: проф. д-р Б. Байчев, доц. д-р В. Радева): 

- фонетика, морфология, синтаксис, словообразуване, речник на български 

бесарабски говор. 

60. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на  

филологическите науки” (Научен консултант: член-кор. проф. Т. Бояджиев, 

рецензенти: проф. Б. Байчев, доц. В. Радева), София, 16 с. 

61. За чуждоезиковото влияние върху кортенския говор в Бесарабия // Родно слово  

 (Кишинев), бр. 89-94, декември: 

- междуезикови връзки, диалектна лексика. 
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1993 
 

62. Фонемен състав и дистрибуция на звуковете в бесарабския говор на с.  

Кортен // Проблемы языка, истории и культуры болгарской диаспоры в Молдове и 

на Украине, Кишинев, с. 68-83: 

- фонетика на бесарабски български говор. 

62. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен “Кандидат на  

филологическите науки” на тема “Кортенският говор в Бесарабия” (Научен 

консултант: чл.- кор. проф. Т. Бояджиев, рецензенти: проф. д-р Б. Байчев, доц. д-р 

В. Радева), София, 16 с. (вж. № 60). 

 
1994 

 

64. Вардете българския език! // Български писател, София, бр. 16, 30.08 - 05.09: 

- запазване на българския език. 

 
1995 

 

65. Към въпроса за чуждоезиковото влияние (руско, украинско, румънско и 

гагаузко) върху българските говори в Бесарабия (въз основа на материали от 

селата Исерлия - Вольное, Кортен, Нови Троян и Твърдица) // Българите в 

Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. 4, В.Търново, с. 409 – 414: 

- междуезикови връзки, диалектна лексика. 

66. Вардете българския език! // Български писател, София, бр. 

3, 16 - 23.01.1995 г. (Препечатано от бр. 16, 30.08 - 05.09.1994 г.): 

- запазване на българския език. 

 
1997 

 
67. Мойта мнения или... // Роден край (Одеса), бр. 46: 

- българска диалектна морфология. 

68. Неопределителни местоимения в езика на българите от Бесарабия // Роден 

край (Одеса), бр. 46-47: 

- българска диалектна морфология. 

69. Неопределителни наречия в езика на българите от Бесарабия // Роден край 

(Одеса), бр. 48: 

- българска диалектна морфология. 

70. Още веднъж за гласността // Роден край (Одеса), бр. 49: 

- българска диалектна фонетика, междуезикови връзки. 

 
1998 

 
71. За пити или за пиене // Роден край (Одеса), бр. 3, 17.01: 

- българска диалектна морфология. 
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72. 100 години от рождението на Димитър Талев // Български глас (Тараклия), бр. 8 

(17): 

- представяне на творчеството на Д. Талев 

73. Книга за българите в Тараклия // Български глас (Тараклия), бр. 9 (18): 

- представяне книгата на Н. Неделчев „Бесарабските българи в Тараклия”, В. 

Търново, 1998. 

74. Едно интересно явление в езика на българите от Бесарабия (като резултат на 

морфологична интерференция между български и руски език) // Български глас 

(Тараклия), бр. 19: 

- българска диалектна морфология. 

75. Още веднъж за гласността... // Български глас (Тараклия), бр. 20: 

- междуезикови връзки, фонетика. 

 
1999 

 

76. Едно интересно явление в езика на българите от Бесарабия (като резултат на 

морфологична интерференция между български и руски език) // История и 

культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины, Кишинев, с. 257- 263, (вж. № 74): 

- диалектно морфологично явление в български говори в Бесарабия. 

 

77. Едно интересно явление в езика на българите от Бесарабия (като резултат на  

 морфологична интерференция между български и руски език) // Български език, 

кн. 2, София, 1999/2000, с. 50-55, (вж. № 74): 

- българска диалектна морфология в Бесарабия. 

 

78. Как е правилно да се каже: “палезен” или “полезен” // Български глас 

(Тараклия), бр. 26: 

- българска диалектна фонетика. 

79. Поклон пред народните будители (в съавторство с Ив. Димитрова, 

Ст. Костова, Георги и Яна Янкови) // “Свет” (Тараклия), 

19.10: 

- български празници. 

80. За лексикалните заемки в кортенския говор в Бесарабия // Диалектология и 

лингвистична география, София, с. 220-225: 

- диалектна лексика. 

81. К вопросу о новых формах неопределеных местоимений в яыке болгар  

 Бессарабии и Румынии // Международная конференция „Этнология балканских 

народов, Комрат, 28-29 октября 1999 года, с. 11-12: 

- българска диалектна морфология. 
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2000 
 

82. 3 март - национален празник на българския народ (в съавторство с Георги и 

Яна Янкови, Стефка Костова и Иваничка Димитрова) // Свет (Тараклия), бр. 6, 3 март: 

- празник на българския народ. 

83. О проблемах преподавания родного языка в школах уезда 

(Из изказването пред Съвета на уездното управление на образованието и 

директорите на училищата) // Свет (Тараклия), 19.05: 

- преподаване на български език в Молдова. 

 

84. За проблемите на обучението по роден език в училищата на уезда // 

Български глас (Тараклия), бр. 35, юли 2000 г., с. 2: 

- за обучението по български език в район / уезд Тараклия. 

 

85. Обучение в особена среда и в особени условия (или как се изучава 

родният език в с. Твърдица) // “Български глас” (Тараклия), бр. 33: 

- за изучаването на българския език в район Тараклия. 

86. Един рядко публикуван разказ. 150 години от рождението на Иван Вазов // 

Български глас (Тараклия), бр. 34: 

- представяне на разказа на Иван Вазов „Саломоновският цирк’. 

87. Към 150-та годишнина от рождението на Иван Вазов. За Вазовото (и нашето)  

 българофилство и русофилство или обяснения и размишления за разказа му 

“Саломоновският цирк” (в съавторство с Н. Караиванов) // Роден край (Одесса), 

бр. 29: 

- представяне на разказа на Иван Вазов „Саломоновският цирк’. 

 

2001 

88. Около 400 българчета в Тараклийско не изучават български език // Български 

глас (Тараклия), бр. 1 (43): 

- преподаване на български език в Молдова. 

 

89. Трудное зссе // Независимая Молдова (Кишинев), бр. 39: 

- отговор на публикация на молдовски журналист за “толерантността” на турските 

завоеватели по отношение на българите и православието. 

90. На тревожной ноте // Коммунист (Кишинев), бр. 10-11: 

- преподаване на български език в Молдова. 

 
2002 
 

90. Българският език в училищата на Р. Молдова // Българският език в Молдова.  

 Материали от Първата международна научна конференция на тема:  

 „Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на  
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 езиковата ситуация в Република Молдова”, Комрат, с. 49-54: 

- за преподаването на българския език в Молдова. 

 
2003 

 

91. Към въпроса за акавизма в езика на българите от Бесарабия //  

 Българският език в Молдова, 2, Комрат, с. 60-65: 

- диалектология 

 
2004 
 

93. Запазена народностна идентичност. Разказваме за живота на бесарабските 

българи // Метафора (Пазарджик), бр. 1 (5), от 22 март 2004 г., с. 8: 

- за българите в Бесарабия. 

 
2005 

 

94. Българските етноразличителни онимни знаци в разказа на Иван Вазов  

“Саломоновският цирк” (в съавторство с дфн. Т. Балкански) // Българска реч, 2, 

София, с. 61-66: 

- българска ономастика. 

95. Ономастиката на с. Кортен, Тараклийски район на Бесарабия // Български език,  

 кн. 2, София, с. 94-114: 

- българска ономастика в Бесарабия. 

 
2006 

97. Още нещо към въпроса за краткогласието и пълногласието в българския и 

руския език // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. 9, 

Одеса, с. 459-460: 

- междуезикови връзки, фонетика 

98. Кортен : Корт’ан (в съавторство с Н. Куртев) // Н. Куртев, Селищата с българско 

население в Северозападния Буджак. Ономастика. Етнонимия. Групонимия, Велико 

Търново, 288 с., с. 55-83: 

- българска ономастика в Бесарабия. 

 
2007 

 

99. Българско – румънски езикови връзки през вековете: проблеми на 

изследването // Българският език в Молдова. Българи и гагаузи заедно през годините, 

5-6, Комрат, с. 175-179: 

- междуезикови връзки. 

100. По въпроса за имената на българите и гагаузите от Бесарабия с оглед на  

 народната традиция и съвременната официална практика // Българският език 

в Молдова. Материали от Седмата международна научна конференция на тема 

„Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на 
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езиковата ситуация в Република Молдова”, 7, Комрат, с. 5-16: 

- българска ономастика, антропонимия в Бесарабия. 

101. По въпроса за имената на българите и гагаузите от Бесарабия с оглед на 

народната традиция и съвременната официална практика // Дунав - Днестър: човек 

и общество. Годишник на Тараклийския държавен университет “Григорий Цамблак”. 

Том I, Кишинев, с. 116- 122: 

- българска ономастика, антропонимия в Бесарабия. 

102. К вопросу об организации обучения на языках национальных меньшинств в 

школах Республики Молдова (в связи с родными языками болгар и гагаузов) // 

Материалы межвузовской конференции “Актуальные проблемы современного 

образования и науки”, Комрат, с. 15-21: 

- за преподаването на роден език на българи и гагаузи в Молдова. 

103. К вопросу о гагаузско-болгарских языковых связях (по материалам  

болгарского говора села Кортен, Р. Молдова) // Республиканская научно- 

теоретическая конференция, посвященная 16-летию Комратского государственного 

университета “Наука, культура, образование”, 9 февраля 2007 г., Комрат, с. 26-28: 

- междуезикови връзки, диалектна лексика. 

104. «Грижа за езика - грижа за народа». Към въпроса за организиране на  

 обучението на езиците на националните малцинства в училищата (във 

връзка с родните езици на българите и гагаузите) // Роден край (Одеса), бр. 10, 

10.03: 

- преподаване на български език в Молдова и Украйна. 

 
2008 

 

105. Христо Ботев: живот и дейност в Бесарабия и Румъния // Българско  

 обозрение (Одеса), бр. 1, 05.01: 

- очерк за живота на Хр. Ботев в Бесарабия и Румъния. 

106. Две «неочаквани» форми в писмата на Апостола (Бележки 

върху езика на Васил Левски) // Безсмъртието на Васил Левски (Сборник с 

доклади от Международната научна конференция, проведена на 12 юни 2007 г. в 

ТДУ “Григорий Цамблак” по случай 170-годишнината от рождението на 

Апостола), Кишинев, с. 147-151: 

- езикът на Левски, диалектна морфология. 

107. Христо Ботев в Комрате // Международная научно-практическая конференция,  

посвященная 17-летию Комратского государственного университета “Наука. 

Культура. Образование”, Комрат, с. 233-235: 

- очерк за Хр. Ботев в Комрат. 

108. 140 години от основаването на Комратското централно бесарабско-българско 

училище (1868-1886) // Българският език в Молдова. Материали от Осмата 
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международна научна конференция на тема “Функционирането на българския и 

другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република 

Молдова”, Комрат, с. 224-227: 

- български учебни заведения в Бесарабия. 

 
2009 

 

109. Русский язык и болгарские фамилии в Молдове // Международная научная 

конференция “Сохранение культурного наследия в странах Европы” (г. Кишинев, 25-26 

сентября 2008 г.), Кишинев, с. 152-155: 

- ономастика, българска антропонимия в Молдова. 

110. Българските фамилни имена в Молдовска Бесарабия и руското езиково  

влияние // Приятели за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански 

по случай неговата 65-та годишнина, Велико Търново, с. 195-202: 

- междуезикови връзки, ономастика, българска антропонимия в Молдова. 

 

111. Академик А. Теодоров-Балан в Комрате // Республиканская научно-

теоретическая конференция, посвященная 18-летию Комратского государственного 

университета “Наука. Культура. Образование”, 13 февраля 2009 год, Комрат, с. 21-23: 

- акад. А. Теодоров-Балан в гр. Комрат. 

 

112. Болгарист А. Теодоров-Балан // Столица (Комрат), бр. 18 (116), 13.10: 

- очерк за А. Теодоров-Балан в Комрат. 

113. Гагаузоведение в болгарской науке // Българският език в Молдова, бр. 9, 

Комрат, с. 54-55: 

- гагаузите в българската наука. 

 
2010 

 

114. К вопросу о болгарско-молдавских языковых контактах на примере 

географических названий (ойконимов) на территории Республики Молдова // 

Соnferința internațională: “Сагtografiегеа – între cadrul geografic și codurile culturii”. 

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Moldova.  2-4 Noembrie /  November 

2010, Chișinău, Moldova (без публикация): 

- междуезикови връзки, българска ойконимия в Молдова. 

116. Българските фамилни имена в Бесарабия и руското езиково влияние // Дунав 

- Днестър. Годишник на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”, 2, 

Кахул, 2010, с.32-39: 

- ономастика, българска антропонимия в Бесарабия. 

117. За някои фамилни имена в Бесарабия (Към въпроса за фамилните имена на 

българите и гагаузите в Бесарабия) // Българският език в Молдова. Материали от 

Десетата международна конференция на тема „Функционирането на български и 

другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова” , 
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10, Комрат, 2010, с. 38-41: 

- ономастика, българска антропонимия в Молдова и Украйна. 

 

2011 

118. Георги Раковски и гагаузы // Юбилейная научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию образования Комратского государственного университета 

„Наука, культура, образование”, 11 февраля 2011 года, Комрат, 2011, с. 241-242: 

- Георги Раковски и гагаузите в Бесарабия. 

119. Професор Нено Неделчев и бесарабските българи // Дунав - Днестър. Годишник 

на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”. Молдовско-български 

връзки: Бележити личности. Образование и наука / Relațiile Moldo-bulgare. Personalități 

și știință, Cahul, р. 95-97: 

- проф. Н. Неделчев и езикът на бесарабските българи. 

120. Методически указания за подготовка и написване на курсова работа по 

съвременен български език, Комрат, 9 с.: 

- преподаване на български език в Молдова. 

 

2012 

 

121. И все пак [ф рек̀ата], а не – [в рек̀ата]… (Езиковедски (за)бележки) // 

ТУК (ТДУ „Гр. Цамблак”), бр. 30, окт.-дек. 2012 г., с. 13-15: 

- руско фонетично влияние върху българските говори в Бесарабия и т.н. 

  

122. На български език се е говорело и в Конгаз // ТУК (ТДУ „Гр. 

Цамблак”),  бр. 29, с. 11-13: 

- български заемки в говора на гагаузкото население в с. Конгаз. 

 

2013 

 

123. Още веднъж към въпроса за българските имена върху картата на 

Република Молдова // Българите в Северното Причерноморие,. Изследвания и 

материали, том 12, Одеса-В. Търново, 2013, с. 349-355: 

- българска ономастика в Р. Молдова. 

 

124. К вопросу о болгаро-молдавских языковых контактах на примере 

географических названий /ойконимов/ на территории Республики Молдова 

// Славянские чтения. Научно-теоретический журнал, вып. 7, Кишинеу, 2013, с. 

91-95: 

- българска ономастика в Р. Молдова. 

 

125. К вопросу о русско-болгарской фонетической интерференции на 

территории Молдовы и Украины (Заметки языковеда) // Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 23-ей 



22 

 

годовщине Комратского государственного университета Наука. Образование. 

Культура, Комрат, 2013, с. 246-247: 

- руско фонетично влияние върху говорите на българите в Бесарабия. 

 

126. Микротопонимът „Гайдабулата” в околностите на Тараклий // ТУК, 

ТДУ „Гр. Цамблак”, бр. 31, 2013, с. 13-15 (в съавторство с М. Паслар); Свет 

(Тараклия), бр. 19 (5999), от 18.04.2013 г.: 

- ономастика в български говор в Бесарабия. 

 

127. И все же: кто такой Кырджали – „булгар” или серб? // ТУК, бр. 34, 

ноември-декемвр, с. 5-6: 

- за националната принадлежност на героя на Пушкиновия разказ 

„Кирджали”. 

 

128. Към въпроса за българските заемки в гагаузкия говор на с. Конгаз, 

Република Молдова // Състояние и проблеми на българската ономастика. 

Материали от Международната научна конференция „Славянска и балканска 

ономастика” (Велико Търново, 13-15 септември 2012 г.), Велико Търново, 2013, 

с. 631-635: 

- българска лексика в гагаузки говор в Бесарабия. 

 

2014 

 

129. Езикът на кортенци в Бесарабия // Дунав-Днестър. Обществознание. 

Езикознание. Педагогика. Годишник на Тараклийския държавен университет 

„Григорий Цамблак”, том 3, Кахул, 2014, с. 105-114: 

- обща характеристика на български говор в Бесарабия.  

 

130. К вопросу о русско-болгарской фонетической интерференции на 

территории Молдовы и Украины (Заметки языковеда) // Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 23-ей годовщине 

Комратского государственного университета Наука. Образование. Культура, Комрат, 

2014, с. 281-282 (Препечатана от предишния сборник по неизвестни причини): 

- руско фонетично влияние върху говорите на българите в Бесарабия. 

 

131. Към въпроса за руско-българската фонетична интерференция в 

Република Молдова и Република Украйна (езиковедски (за)бележки) // 

Бесарабските българи: история, култура и език, Кишинев, 2014, с. 369-372: 

- - руско фонетично влияние върху говорите на българите в Бесарабия. 

 

132. И все же: кто такой Кърджали – „булгар” или серб? // Славяне в 

карпато-дунайском регионе: вопросы взаимовлияния этносов и культур. 

Материалы международной научно-практической конференции, Кишинев, 2014, 

с. 138-141: 

- за националната принадлежност на Пушкинов герой. 
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133. Един от първите… // Свет, Тараклия, бр. 16-17 (6049), от 10 април 2014  

 г., с. 5. 

 - За един от първите преподаватели по български език в гр. Тараклия  

 Петър Малак. 

 

2015 

 

134. Язык как фактор этнического самоопределения // Славянские чтения, 

вып. 4/10, Кишинев, 2015, с. 85-87: 

- ролята на езика в самоопределянето. 

 

2016 

 

135. И все пак: кой е Пушкиновият Кърджали – „булгар” или сърбин? // 

Родолюбец. Алманах, бр. 8, София, 2016, с. 222-224: 

- за националната принадлежност на Пушкинов герой.   

 

136. Една рядка употреба на частица за бъдеще време в български говори 

в Тараклийско // Дунав-Днестър. Годишник на Тараклийския държавен 

университет „Григорий Цамблак”, том 4, Тараклия, 2016, с. 87-91: 

- българска диалектна морфология в Бесарабия. 

 

137. Към въпроса за езика на българите от гр. Тараклия, Р. Молдова 

(преглед на изследванията) // Молдовско-български връзки: история и култура, 

Кишинев, 2016, с. 448-462 (в съавторство с доц. д-р М. Паслар и М. Сухинина): 

- кратка характеристика на говора на българите в гр. Тараклия. 

 

2017 

 

138. Личните имена на кортенци в Бесарабия // Нено Неделчев в науката за 

Българите. Сборник в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-

годишнина, В. Търново, издателство „Ивис”, 2017, с. 345-349: 

- българска антропонимия в Бесарабия.  

 

139. Енциклопедия на българската ономастика. Второ издание // Нено 

Неделчев в науката за Българите. Сборник в чест на проф. д-р Нено Неделчев по 

случай неговата 70-годишнина, В. Търново, издателство „Ивис”, 2017, с. 336-

344: 

- отзив за изданието по българска ономастика. 

 

140. Предговор към книгата на Надежда Кара „Язык болгар Молдовы: 

история и современность, SSB, Кишинев, 2017, с. 5-6: 

- за значението на научното дело на доц. д-р Н. Кара.  
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2018 

 

141. Към въпроса за един вид нови местоименни и наречни форми в езика 

на Васил Левски и в говорите на българите от Бесарабия (история на 

изследването им) // Международен форум „Българско наследство”, Балчик, 

България, 24-26 август 2018, Форум. Списание за всички, бр. 3/2018, с. 13-16: 

- обобщаващ преглед на местоименните и наречни форми в българските 

говори в Бесарабия и в езика на Васил Левски. 

 

142. Дали наистина Калчо е от „кал”, а Кирчо – от „кир” // Международная 

научно-практическая конференция, посвященная Дню славянской письменности 

„Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте 

языковой ситуации в РМ”, Комрат, 2018, с. 78-79: 

- критичен отзив за публикация на гагаузки езиковед относно произхода на 

някои имена у българи и гагаузи.  

 

2019 

 

143. И пак за акавизма в езика на българите в Бесарабия (въз основа на 

българските говори в град Тараклия, с. Валя Пержей, Р. Молдова, и др.) // 

Годишник на ТДУ „Гр. Цамблак” „Дунав-Днестър”, т. 6, Тараклия, 2019, с. 198-

203; Буджак: от прошлого к настоящему. Сборник статей к 80-летию Ивана 

Федоровича Грека, Кишинев, 2019, с. 476-481: 

- за акавизма в българските говори в Бесарабия. 

 

144. Към въпроса за западно-българския тип говори (таврийско-

терновски, видински), ъ-диалект / снẹг̀ъ, кръ̀сникạ // Nomen est omen. Научни 

изследвания в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Цанков, В. Търново, 

2019, с. 325-342: 

- за липсата и наличието на западнобългарски особености в български 

говори в Молдова и Украйна. 

 

145. Образуване на бъдеще време с частица И в говори от Средногорието, 

Странджа, Сакар и Бесарабия // Онгъл. 16, 2019, с. 83-91 (в съавторство с доц. 

д-р  Ив. Г. Илиев) // Дунав-Днестър. Годишник на ТДУ „Григорий Цамблак”. 

ТДУ „Г. Цамблак”. Тараклия / Dunărea-Nistru. Anuar. Universitatea de stat Taraclia 

„Grigorii Ţamblac”. Taraclia. 5, 2017: 253-261: 

- обобщаващ материал за частицата и за образуване на бъдеще време в 

български говори в България и Бесарабия. 

 

146. Личные имена учащихся г. Твардица, района Тараклия (по данным 

школьных журналов за 2014-2015 учебный год) // Diaspora în timp și spațiu / 

Этнические общины и диаспоры во времени и пространстве, Chișinău, 2019, p. 

126-128: 

- българска антропонимия в Бесарабия. 
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2020 

 

147. Към въпроса за българските неопределителни местоимения и 

наречия с постпозитивни елементи (-ТО) и (СИ) // Годишник на ТДУ „Гр. 

Цамблак” „Дунав-Днестър”, т. 7, Тараклия, 2020, с. 297-305 (в съавторство с И.Г. 

Илиев): 

- българска диалектна морфология в Бесарабия. 

 

148. 190 години от началото на изселването на българи към Пусто пладне 

– Бесарабия, Русия // Международен форум „Българско наследство”, Балчик, 

България, 24-26 август 2019, Форум. Списание за всички, бр. 5/2020, с. 24-29: 

- за най-масовото преселване на българи в Бесарабия. 

 

149. Членуването в съвременния български език и в неговите диалекти и 

в някои диалекти на съвременния руски език // Годишник на ТДУ „Гр. 
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„Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. 

Библиография 1829-2014”, Тараклия 2016, 237-244. 
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11. Васил Кондов. Библиография (1981-2011), 

Комрат, 2011, 68 с. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ДАР ЗА БЪЛГАРИТЕ 

ОТ МОЛДОВА И УКРАЙНА 

 

Доц. д-р Нено Неделчев, Габрово 

 

 Множат се полезните книги, предназначени да помогнат на етническите 

българи, живеещи вън от България, при изучаването и овладяването на съвременния 

български книжовен език. 

 Съвсем неотдавна докторът по филология Васил Кондов издаде със свои 

средства в Пазарджик 135-страничната си книга със заглавие „Помагало по българска 

фонетика за българите в Молдова и Украйна”. Книгата е истински интелектуален дар за 

учениците, студентите, културните дейци и всички радетели за роден български език. 

Тя е дар и защото със съдържанието си е първият сполучлив опит в съпоставителен 

план с руския език да бъде представена българската фонетика едновременно научно, 

вярно и популярно; достъпно за хора от всички възрасти и с различно образование. За 

това си методологическо и методическо постижение родолюбивият български учен 

филолог заслужава висока похвала. Скромно е нарекъл своя труд „помагало”, но 

книгата му надхвърля представата ни за помагало, защото тя е и учебник, а с 

изказаните идеи и направените изводи е и новаторски научен труд.  

 Така например в т. 4.2. Акавизмът само на четири страници д-р Кондов обяснява 

вярно как характерният за белоруски и руски език акавизъм се настанява трайно в 

българските бесарабски диалекти и като вещ диалектолог не пропуска да отбележи, че 

в България това фонетично явление е обичайно за родопските говори (смолянския 

говор), но спорадично се открива в мизийските говори. Става въпрос за думи, в които 

при определени условия звукът О става А, например гара̀, вм. гора̀, радѝла, вм. родѝла, 

балѝ, вм. болѝ, аграно̀м, вм. агроно̀м, атнасѝтелно, вм. относѝтелно, Алѐк, Акса̀на, 

Адѐса, Масква̀, вм. Олег, Оксана, Одеса, Москва и мн. др. 
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 Сериозни постижения за автора и оригинални са още и разделите: Редукция, 

Ыкане („Ерикане”), Променливо и непроменливо „я”, както и Омекотяване 

(палатализация) и Затвърдяване (депелатализация), защото ясно, сбито са обяснени 

явленията и в диахронен (исторически), и в общославянски план. Така помагалото 

представлява интерес и за хора с филологическо образование. Не че богато 

илюстрираните явления не са известни в науката, но д-р В. Кондов ги е подредил в една 

прегледна система и любознателният читател веднага разбира, а това означава и лесно 

усвоява, т.е. превръща в знание поднесената му иначе сложна научна информация.  

  Същото се отнася и за диалектното деление на българските говори в бившия 

Съветски съюз и тяхното съотнасяне към основните говорни групи в етническото 

землище на българите в прародината. Например чушмелийският, чийшийският и 

олшанският говор на българите от Украйна са така нар. в българската диалектология 

разни типове мизийски говори (от Мизия – равнината между река Дунав и Балкана), а 

чумленско-твърдишкият и болградският говори са балкански (от Балкан, другото 

название на Стара планина), одеските и измаилските говори пък са тракийски (от 

Тракия в Южна България) и т.н. 

 Най-ценната съдържателна част на помагалото е неговото традиционно 

подредено изложение на фонетичните закони и промени в българския книжовен език и 

в говорите на бесарабските (най-общо казано) български говори с препоръчителни 

указания – кое е книжовно, кое е диалектно и кое е чуждо явление. 

 В приложенията от 1 до 3 авторът е посочил – може би най-богатата досега 

библиография на научна, учебно-методическа и публицистична литература, свързана  

с езика на българите в бившия СССР, с изучаването и обучението на български език в 

Молдова и Украйна. 

 На внимателния читател ще направи впечатление, че от 69 публицистични 

статии по проблемите на изучаване на българския език 42 са напечатани във „Роден 

край”, Одеса. А това за непредубедения българин от диалспората и България означава, 

че в. „Роден край” е предният отряд в тежката , деликатна и продължителна борба за 

оцеляване на българщината чрез изучаването и овладяването на родния български език. 

  Убеден съм, че д-р Васил Кондов ще напише и издаде 

други помагала – по граматика, лексика, словообразуване, както 

и обещава в предговора на книгата си. Дано книгите му 

достигнат до своите читатели и ползватели в Молдова и 

Украйна. 

Публикувано, вж. 

Доц. д-р Нено Неделчев 
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ИНТЕРЕСНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

(Кондов, В. Помагало по българска фонетика за българите в Молдова и Украйна. 

Пазарджик, Беллопринт, 2003, 135 с.) 

 Авторът е роден през 1951 г. в семейство на бесарабски българи в с. Кортен, 

Молдова. Завършил е руска филология в Кишинев (1979) и второ висше образование по 

специалността българистика в София (1997). Защитил е докторска дисертация в 

България на тема: „Кортенският говор в Бесарабия” (1993). От 1998 до 2002 г. е 

преподавател по методика на обучението по български език и литература в Тараклия, 

Молдова, изпратен след конкурс от МОН. 

 Предлаганото помагало е предназначено за студенти, докторанти, 

преподаватели, ученици, които в една или друга степен владеят българския език на 

диалектно равнище и го ценят като духовно богатство, завещано от деди и прадеди. 

Най-ценното в този труд е последователно осъщественото сравнение между звуковата 

система на книжовния ни език и българските диалекти, от една страна, а така също 

между българския и руския книжовен език, от друга. В книгата са използвани 

материали от езиковедски изследвания, посветени на българските говори в бившия 

Съветски съюз, направени от различни изследователи, както и лични наблюдения и 

проучвания върху езика на тези българи. 

 В увода е направена кратка характеристика на общонародния български език, 

споменати са някои опити за създаване на негови регионални книжовни варианти и са 

изложени най-съществените особености на граматичния му строеж. Уводът съдържа 

още кратка историческа справка за преселването на българско население в Бесарабия, 

Таврия и полуостров Крим, както и обща характеристика на българските народни 

говори върху българското езиково землище като цяло и в частност на територията на 

бившия Съветски съюз.  

 Приложена е таблица на българската азбука и са указани случаите на 

несъответствие между изговор и правопис. Изчерпателно е описана фонетичната 

система на българския книжовен език, придружена от съответните таблици на гласните 

и съгласните. 

 Четвъртата глава съдържа материал за звуковите промени при гласните 

(редукция, акавизъм, ыкане, променливо и непроменливо я, епентеза, елизия, метатеза, 

асимилация, дисимилация, лабиализация, делабиализация и др.), а пета глава – при 

съгласните (палатализация, депалатализация, соноризация, йотация и дейотация, 

стягане, вокализация и др.). Авторът доказва, чи акавизмът и ыкането в българските 

говори в Молдова и Украйна са придобити под руско езиково влияние.  

 Шеста глава е посветена на особеностите на българското ударение и са описани 

отклоненията от него в българските диалекти в Молдова и Украйна. В тази връзка е 

отбелязано и влиянието на руския език. 

 Към книгата е приложена подробна библиография, разпределена в три раздела. 

 Този труд има не само научнопознавателно значение. Той несъмнено ще 

допринесе за по-доброто усвояване на съвременния български книжовен език и за 

укрепване на българския народностен дух у нашите сънародници в Молдова и Украйна. 

–––––––––––––––––––––––––––– 
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Публикувано, вж. 

 

 Д-р Иван Симеонов, Педагогически колеж – Пазарджик 
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Васил Кондов. Кортенските колонии в Бесарабия. Ономастика. Език.  

Велико Търново, ИК Знакʼ94, 2005, 216 с. 
 

Витанова, Марияна 

 

 През 2005 г. търновското издателство „Знакʼ94” отпечата ново научно издание, 

посветено на българите извън държавните граници. Трудът на В. Кондов „Кортенските 

колонии в Бесарабия. Ономастика. Език” е комплексно проучване на диалектните и 

ономастичните особености на едно от големите български селища в Молдова. 

 Д-р Васил кондов е преподавател по български език и ръководител на катедра в 

Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” в Молдова. Завършва руска 

филология в Кишинев и българска в Нов български университет (София), след което 

защитава дисертация, чийто предмет е родният му кортенски говор. 

 Село Кортен (Кирютня) е основано през 1830 г. Заселниците са бежанци от 

едноименното новозагорско селище в България. 

 Публикациите за диалектната система на с. Кортен са сравнително малко. 

Изключение правят краткото описание на деалекта от Л.С. Плотникова „О некоторых 

особенностях говора села Кирютня Конгазского района Молдавской ССР” (1950) и 

съставеният от Е.И. Зеленина „Сравнительный тематический словарь трех болгарских 

сел Молдавии (Кортен, Твърдица и Кирсово)” (1981 г.). 

 Езиковият материал за представяното изследване е събиран целенасочено в с. 

Кортен (Кирютня) в периода 1988-1990 г. Говорът е проучван и в други селища в 

Бесарабия. Многократно е посещавано с. Кортен, Новозагорско, за да се направят 

съпоставки за развоя на родствените говори в различно езиково обкръжение. 

 В първата част на труда е разгледана ономастиката на с. Кортен и селищата в 

Бесарабия, в които живее българско население от Кортен – Антоновка, Димитровка, 

Нов Кортен, Стояновка, Викторовка / Тотована. При интерпретацията на материала 

авторът следва българската ономастична традиция. Изнесени са данни за географското 

положение, демографския облик, селищната история, етимологията (научна и народна) 

на селищните названия. Подробно е представена антропонимията, агоронимията, 

ктиронимията, еклезионимията, топонимията, хидронимията, некронимията, 

дромонимията, хоронимията, астронимията, вентимията, еортонимията, зоонимията и 

т.н., които разкриват езиковият свят на кортенеца. 

 Във втората част на труда е разгледана диалектната система на говора, някои 

нейни фонетични, акцентни, морфологични, словообразувателни, синтактични и 

лексикални особености. В отделни случаи се прави съпоставка с диалекта в 

метрополията и със съвременния български книжовен език. 

 Лексикалната сестема е представена и лексикографски. В речника от 

приблизителво 120 страници са показани характерната за говора диалектна лексика от 

домашен и чужд произход, а също и фразеологичните съчетания, употребявани в 

говора. Включени са както номинативни, така и фонетични, морфологични, 

словообразувателни и семантични диалектизми. Стилистичните бележки към отделни 

заглавки дават представа и за употребата на диалектните думи. Лексикалният материал 

е свързан главно с бита и стопанската дейност на носителите на говора. Представени са 

също обредната лексика и названията на някои празници.  
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 В края на изследването са приложени разнообразни в тематично отношение 

текстове, илюстриращи диалекта на с. Кортен. Една част от тях са публикувани на 

страниците на в. „Родно слово” и са в нормализиран вид. При останалите текстове са 

използвани характерните за диалектоложките записи диакритични знаци, отразяващи 

фонетичните особености на говорите. 

 Трудът на В. Кондов е интересен и ценен за научната общност, тъй като 

представя говор, развивал се в продължение на близо два века откъснато от българския 

език и който е търпял влиянието на други славянски (руски и украински) и неславянски 

(румънски) езици. Събраният и обработен материал дава възможност за съпоставка 

между ономастиката и лексиката на бесарабското село Кортен и да се направят важни 

изводи за диалектните системи на генетично единни говори, които дълго време са се 

развивали в различни условия. 

 

Публикувано, вж. 

 

 

 

 

 

МНЕНИЕ 

На ст.н.с. II ст. д-р Димитрина Михайлова от Института за български език при 

БАН за труда на Васил Кондов „Кортенските колонии в Бесарабия” 

 

 Трудът е цялостно изследване на езика и ономастиката на с. Кортен и неговите 

колонии, които имат една от най-големите групи българско население в Бесарабия. Той 

е новаторски, като се има предвид отсъствието на систематично проучване до 

настоящия момент в обсега на темата, и приносен поради нуждата да се събере и 

съхрани българския лингвистичен материал, както и да се хвърли светлина върху езика, 

бита и културата на българско население извън пределите на страната ни. 

 Като имам предвид  и високата оценка на изявен наш ономаст, смятам, че 

изследването би могло да бъде основа за защита на дисертация за получаване на научна 

степен „доктор на филологическите науки”. 

 

София, 10.01.2006 г.        Д. Михайлова 

___________________________________________________ 

 

Публикува се за първи път. 
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МОНОГРАФИЯ В. КОНДОВА 

„КОРТЕНСКИТЕ КОЛОНИИ В БЕСАРАБИЯ. ОНОМАСТИКА. ЕЗИК,  

Велико Търново, 2005, 216 с. 

 

С.С. Курогло, Д.Е. Никогло 

 

 Настоящий труд по своей форме и исполнению представляет оригинальное 

научное исследование, посвященное болгарским говорам Бессарабии.  

 Довольно пестрая мозайка болгарских говоров в данном регионе требует 

описания и систематизации. Поэтому работа Василия Кондова, несомненно, является 

весьма актуальной и обладает научной новизной. 

 Впервые в оборот вводится богатейший лексический материал, собранный в 

селе Кортен и в его дочерних населенных пунктах: Новый Кортен, Чобалакчия, 

Антоновка, Димитровка, Викторовка и др.. Автор демонстрирует великолепное знание 

языка и родного говора, серьезную подготовку в области лингвистики, в частности, 

диалектологии, а также умение собирать и анализировать языковые факты. Об этом 

свидетельствует скрупулезный анализ фонетических, морфологических, 

синтаксических, словообразовательных, лексических особенностей кортенского говора 

(с. 51-60) и целого спектра ономастики (с. 7-32). 

 В работе содержится интересная информация по народной и научной 

этимологии названий Кирютня и Кортен, приводятся глоссарии фамильно-родовых 

имен и уличных прозвищ, перечень ойкодомонимов, топонимов, гидронимов, названий 

мостов и других построек, названий исторических событий, народных и религиозных 

праздников, животных, территорий, областей, районов. 

 Собирая материал в течение многих лет, автор попытался представить 

особенности данного говора в инамике, указывая на появление совсем новых названий. 

Например, в исследовании отмечается, что среди названий территорий, областей, 

районов в разговорной речи  жителей некоторых кортенских дочерних сел прочно 

закрепились хоронимы, как Гагаузия и Гагауз Ери, Гагаузка област (с. 30, 36). Эти 

данные позволяют нам сделать некоторые выводы относительно региональной и 

этнической идентичности болгар, а также этнических стереотипов. Так, название 

Българската Бесарабия свидетельствует о том, что бессарабские болгары на 

протяжении почти двух столетий считают Бессарабию своей родиной, подчеркивая тем 

самым свою региональную идентичность. Наличие в говорах хоронимов Гагаузия, 

Гагауз Ери и Гагаузка област демонстрируют, что автономно-территориальное 

образование воспринимается болгарами  как данность. Кроме того, совершенно 

очевидно, что бессарабские болгары воспринимают гагаузов как самостоятельную 

этническую общность. 

 Применяя метод сопоставительного анализа, В. Кондов приходит к выводу о 

том, что кортенский говор в Бессарабии в основном сохранил черты, свойственные 

кортенскому говору Болгарии. Это относится, прежде всего, к фонетике, 

словообразованию, синтаксису. Незначительные изменения под влиянием русского 

языка наблюдаются в области морфологии. В наибольшей степени иноязычное влияние 

отразилось на лексическом составе кортенского говора, который содержит молдавские, 

украинские и довольно большое количество русских заимствований. Как отмечает 
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автор, русское влияние на лексику особенно сильно проявляется в области 

политической и социально-экономической терминологии (с. 59). Данный вывод 

представляется весьма важным, поскольку позволяет определить не только степень 

влияния того или иного языка на кортенский говор, но и судить о характере 

межкультурных влияний в таком пестром в этническом отношении регионе, каким 

является Бессарабия. 

 Основным достоинством работы по праву является словарь „Речник на 

кортенския говор в Бесарабия”. Используя накопленный в лингвистике опыт по 

составлению различных словарей, автор создал свою оригинальную версию словаря 

одного из болгарских говоров. Весьма ценным представляется то, что в словарных 

статьях, кроме ударения и грамматических помет, даются пометы о заимствовании из 

других языков, а также иллюстративный материал, извлеченный из народной речи. 

 Нельзя не обратить внивание на многоаспектность данного исследования. Автор 

указывает на географические особенности села Кортен и дочерних населенных пунктов 

и сообщает некоторые сведения, касающиеся истории основания того или иного села, 

его этнического состава и численности. В данном случае информация о селе строится 

по определенной схеме, что облегчает восприятие материала. 

 Вызывают интерес и приложения с диалектными текстами, интересными не 

только с точки зрения лингвистики. Записанные сос лов жителей села Кортен, они 

представляют собой ценный источник и содержат богатую информацию о некоторых 

народных обычаях и обрядах, сведения о том, что ели в голодовку, а также рассказы 

старожилов о своих родословных. 

 Таким образом, широкий спектр разнообразной научной информации и ценный 

фактический материал данного исследования позволяет говорить о том, что оно 

непременно будет востребовано в системе народного образования (в высшей и средней 

школе) при составлении курсов лекций по болгарскому языку, в частности, по 

диалектологии. Книга вызовет большой интерес и у специалистов других 

гуманитарных дисциплин – истории, этнологии, культурологии. 

 Работа В. кондова „Кортенските колонии в Бесарабия в светлината на езиковата 

археология”, несомненно, является весомым вкладом в болгарскую лингвистику в 

частности, и в болгаристику в целом, а также в накоплении знаний по истории и 

культуре региона. 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Доц. д-р Степан Курогло, Кишинев 

Доц. д-р Диана Никогло, Кишинев. 
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МАЛКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА МАЛКАТА РОДИНА 

 

ОТЗИВ 

за книгата на д-р Васил Кондов  

„Кортенските колонии в Бесарабия. Ономастика. Език”, 

Велико Търново, 2005, 216 с. 

 

 Излезлият от печат с това заглавие научев труд на В. Кондов е значително 

явление в културния живот на българската диаспора в Молдова и Украйна. 

Предлаганата на читателите книга несъмнено е важно постижение на автора, работил 

върху създаването й в продължение на много години, потвърждавайки с нея високата 

си квалификация на лингвист изследовател. 

 Запознаването с неговата книга не може да остави равнодушни всички онези, 

които обичат своя край, своята история и език, а още повече читателите от българското 

с. Кортен (в Тараклийски район, Молдова) и неговите пет „дъщери” (Антоновка, 

Викторовка, Димитровка, Новия Кортен и Стояновка) – всички в Р Молдова, за които 

тя преди всичко е предназначена. 

 За пишещия тези редове историк, българист и носител на кортенския говор 

събраният и всестранно анализиран от В. Кондов езиков материал представлява 

огромен научен и практически интерес. Всъщност рецензираната работа – това е „малка 

енциклопедия” за „малката родина”. В работата е представен безценен ономастичен и 

езиков материал за изучаването на географията  на Кортен и обкръжаващите го 

гагаузки и български села, познания за историята, културата и езика на населението от 

времето на основаването на селото (1830) до наши дни. Трябва при това да се отчита, че 

представеният за заселване на беженарите от южнобалканското старо българско село 

Кортен участък земя с № 18 в Горно-Буджашкия окръг на Бесарабско-българското 

въдворение с площ от 4500 десетини действително е представлявал празно място, 

където и досега не са открити следи от постоянно пребиваване на хора тук в миналото, 

а от буджакските татари се е използвал като пасище за многобройните им животни от 

ранна пролет до късна есен. 

 Основателите на новия Кортен в Южна Бесарабия са заварили в новата си 

родина само два топонима: молдовските названия на рекичката Лунга и нейния приток 

Лунгуца, около сливането на който започнал животът на тяхната колония, и татарското 

име на единствения върху тази територия кладенец – „Константин Бунар”, който се 

намирал близо до землището на съседното гагаузко с. Гайдар. Те са заварили също така 

и безименния извор – чешма около малка долина, в южна и северна посока  от който са 

започнали да си строят жилища. На новото място, използвайки практиката на 

предшествиниците си в Кортен (България), преселниците постепенно подреждайки 

своя бит и стопанска дейност, са давали имена на всички значими и незначими обекти 

на своята територия, на природните явления и на събитията в обществения живот. Част 

от имената те са пренесли от родния Кортен в България, а по-голямата част от тях са 

създали тук, в Бесарабия. Именно това ономастично и езиково богатство, съзададено в 

продължение на 175 години от съществуването на селото, е събрано и представено в 

книгата на В. Кондов. 
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 В тази връзка нараства и научното значение на събрания от В. Кондов сред 

възрастните кортенци от българска на бесарабска лингистичен материал, пренесен от 

българска на бесарабска земя, и получил забележимо развитие тук. 

  В Кирютня – Кортен българският език се изучавал през 1918-1921 г. и се 

изучава през последното десетилетие на ХХ в. България след своето освобождение 

минава на съвременен книжовен език. Бесарабските българи (в Молдова и Южна 

Украйна) едва през последните години от най-новото време правят първите крачки към 

неговото овладяване. 

 Като цяло, според нас, работата на автора представлява паметник на разговорния 

език на една голяма група българи в Молдова, тази на кортенските българи, който им 

позволява по-дълбоко да изучат миналото си, за да могат по-добре да разберат 

настоящото и да строят планове за в бъдеще. Книгата на В. Кондов може да се използва 

като добро дидактическо средство в обучението по български език в курса „История, 

традиции и култура на българския народ” в 

теоретическите лицеи на Кортен и неговите дъщерни 

селища. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 

 Сава Новаков, доктор по история,  водещ научен 

сътрудник в Института за междуетнически изследвания 

към Молдовската академия на науките. 
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Васил Кондов  

„Кортенските колонии в Бесарабия. Ономастика. Език”, Велико Търново, 2005, 216 с. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  КНИГА ЗА БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ 

 

 „Кортенските колонии в Бесарабия в светлината на езиковата археология” е 

новата книга на нашия съглажданин, доктора по филология Васил Кондов. Авторът е 

роден в бесарабското село Кортен, намиращо се сега на територията на Република 

Молдова. Васил Кондов от две години е преподавател по български език и ръководител 

на катедра в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” в Молдова. 

Книгата е продължение на значителния брой публикации, които има авторът по 

фонетика, лексикология, диалектология, ономастика и методика на обучението по 

български език и литература. 

 Съгласен съм с написаното в предговора на книгата от професор д-р на 

филологическите науки Тодор Балкански, че „Кортенските колонии в Бесарабия в 

светлината на езиковата археология” е сериозен принос в българската лингвистична 

литература, в българознанието за външните българи, в молдовското краезнание и не на 

последно място – в българистиката изобщо. Читателите ще получат много ивформация 

за село Кортен в Бесарабия и производните от него колонии за антропонимията, 

хидронимията, дромонимията, хрононимията и т.н., свързани със селото. Интересни и 

значими според мене са включените в книгата „Речник на кортенския говор в 

Бесарабия”, диалектни текстове от селото, подробна библиография. Интерес 

предизвиква гледната точка на д-р Васил Кондов върху етимологията на името на 

родното му село. До 1990-та то има руската именна форма Кирютня, която авторът 

свързва с етнонима на ногайците и името на ногайските вождове Гереи – Кереи. 

 Името Кортен и от 1990-та и е пренесено (име пилигрим) от Кортен, 

Новозагорско, в България. Историческите свидетелства са в подкрепа на факта, че 

българското село Кортен е едно от тези, от които през 1829-а идват част от днешните 

българи в Бесарабия, тогава в пределите на Русия. Българското село Кортен от своя 

страна, според автора, е получило името си от латино-гръцката дума „корт”, 

означаваща катун, но също така и военен батальон.  

 Езиковедите определят езика на бесарабските кортенци като подбалкански говор 

на източното българско наречие, подложен на местно чуждоезиково влияние, особено 

интензивно и чувствително на руския книжовен език. 

За тези и други интересни и важни неща може да 

научи всеки, който си купи и прочете най-новата 

книга на д-р Васил Кондов. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 

 Костадин Пампов, преподавател по философия, 

Пазарджик. 
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Т. Балкански, В. Кондов, „В степите пустинни на Буджака. Пушкин, българите и 

българското в Бесарабия”, ВТ., 2010, 124 с. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

БЪЛГАРСКАТА СТРАНИЦА 

НА АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН 

 

Проф. д-р Михаил Станчев 

Харковски университет 

 

 Това е моят надслов за прочит на книгата: „В степите пустинни на Буджака. 

Пушкин, българите и българското в Бесарабия”, ВТ., 2010 с автори Тодор Балкански и 

Васил Кондов. И двамата – бесарабски български учени. Единият – професор в БАН, 

роден в Пазарджик, другият – доцент, бесарабски българин в Комратския университет, 

зет в Пазарджик.  С други думи – пазарджишки тандем в пушкинологията. Бесарабски 

учени, защото и двамата създадоха значително творчество по темата. Васил Кондов – 

книгите: „Помагало по българска фонетика за българите в Молдова и Украйна”, 

Пазарджик, 2003, „Кортенските колонии в Бесарабия”, ВТ, 2005 и дисертацията 

„Кортенският говор в Бесарабия”, СУ, 1993, Т. Балкански: „На пусто пладне. Българите 

в руската империя и днес”, ВТ, 2009 и няколко ученици от така нар. „школа на проф. 

Балкански” именно успешно представилите се с дисертации и книги бесарабски 

българи Никола Куртев и Алла Войникова, както и бесарабският зет Димитър Маринов, 

описващ ономастиката на бесарабските българи на север от линията Комрат – Бендер. 

 При представянето на последната книга на авторите „Пушкин, българите и 

българското в Бесарабия. Езиковоархеологически прочит” трябва да кажа, че съм във 

„втора позиция”. Книгата е придружена с предговор от най-добрия специалест по руска 

класическа литература проф. Дечка Чавдарова, Шуменски университет. По тази 

причина аз ще се спра на това, което е убягнало от погледа на именития русист. 

 Книгата започва с непозната ономастична библиография за Пушкиновото 

творчество. Минава критично през така нар. „Южно заточение” на поета в Бесарабия. 

Според авторите  то по същество е творческа командировка и възможност Пушкин да 

се запознае с българите и да напише за тях великолепното стихотворение без надслов в 

оригинал и в превод на най-добрия бесарабски български поет Нико Стоянов, срв. 

 

В степях пустынных Буджака. 

Где Прут – заветная река 

Обходит русские владенья, 

При бедном устье речуйка 

Стоит безвестное селенье. 

 

Семействами болгары тут 

В беспечной дикости живут, 

Храня родительские нравы, 

Питаясь… трудом, 

И не заботятся о том, 

Как ратоборствуют державы 
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И грозно правят их судьбой… 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

В степта пустинна на Буджак, 

Където Прут – реката чак 

Обгръща руските предели, 

Край мътно ручейче-сирака 

Мъждука неизвестно село. 

 

На злополуките напук 

Живеят българи и тук, 

И пазят бащините нрави, 

Прехранват се със собствен труд, 

Без да му мислят в тоя смут, 

Как ратоборстуват държави, 

Усукват тяхната съдба… 

 

 Неслучайно се спирам на този момент от книгата. След този абзац е разбит 

„българският мит” в превода на Т. Йорданов и Н. Алипиев, срв. 

 

Кърджали 

 

В Буджак, в зелената лъка, 

Де Прут, заветната река 

Прегръща руските предели, 

При ручей малък все така 

Стои си неизвестно село. 

Живеят българите там, 

Сред първобитна простота 

И пазят дядовските нрави, 

Прехранват се със труд почтен, 

Нехаят те как всеки ден 

Преборват се в света държави,  

Нареждат тяхната съдба. 

 

 Такъв надслов творбата на Ал. Сергеевич не притежава! Подправянето е 

буквално нелицеприятно, независимо от оправданията „Кърджали” се нарича един 

разказ на руския класик с главен герой Георги Кърджали, който българските 

литературоведи обявиха за повест (размерът му е от 4 страници). И в този случай 

българското историческо литературознание благодарение на продуктите на 

езиковоархеологическия прочит на разказа притежава и най-добрия му разбор. 

Уточнена е колонията в Бесарабия, където се заселва бежанарът Кърджали, както и 

старата измаилска връзка на бежанарите от Асеновградско, за която българите в 

Бесарабия научиха едва от другата книга на проф. Балкански „На пусто пладне”. По 
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този начин, Пушкиновият Кърджали беше документиран пометодиката на езиковата 

археология, българизиран. 

 Другите важни теми, разкрити и представени като научни съобщения в книгата 

са: 

- старото булгарско езиково начало във фамилията Пушкин; 

- създаването на първата българска масонска ложа в квартала Булгарея на 

Кишинев, в дома на пловдивския българин Кацика, в която участвува Ал. С. Пушкин, 

за което оставил и писмени свидетелства. 

Тук, освен Кацика като първи български масон от 1821 г. в масонската ложа 

„Овидий”, работил в квартала Булгарея на Кишинев, са представени още двама 

представители на нашия народ: архимандрит Ефрем и Емануил Донич. 

 Безспорно значително място в работата на двамата автори е засега непознатата 

страница от биографията на великия руски поет. Именно връзката му със 

строителството на бесарабския Болград, аналогичен по име с трансилванския Болград, 

днес Алба Юлия в Трансилвания.  

 Интерес за всички бесарабски и български българи е изясняването на една 

интригуваща линия в българознанието, именно, връзката „Александър Сергеевич 

Пушкин – генерал Иван Инзов, Благодетелят на българите”, може би тайнственият син 

на Екатерина Велика. 

 Сега, като завършвам това кратко изложение, се замислям: колко много 

неразровени теми има в бесарабската българология, ами в българознанието?! Неща, 

които само литературният или исторически прочит не може да представи като 

продукти! Сега разбирам защо е саздадена науката езикова археология, чиито 

методологически основания в този труд са приложени успешно. 

 За историята на този труд и на този отзив: книгата изчетох в Сарая, където тя 

беше „сглобена”, а моят прочит изписах на същото място и на същата машина, на която 

тази важна за нас, бесарабските българи, книга беше написана. 

 Бих искал да завърша с автобиографичното, изписано от проф. Балкански на моя 

екземпляр от книгата: „Четете, Българи, за да знаете!” 

 

П.П. 

  В моята работа с руския архив открих, след написването на този отзив, следния 

поразяващ българското ми съзнание факт: актрисата от „Малый театър” Наталия 

Георгиева Стоянова, с най-етноразличителното име на българите, съпруга на народния 

артист на Русия Константин Чалеев се оказва правнучка 

на Ханибал, рус. Ганибал, прадядото на Ал. С. Пушкин. 

 В сведението, което открих, е написано, че е 

родственица на великия руски поет. Предполагам, след 

време ще открия българското в родословието на тази 

известна руска артистка. 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 

 Проф. д-р Михаил Станчев, Харковски университет. 
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В. Кондов, „Българският език в Русия, Молдова и Украйна. Библиография 1829-2014.”, 

Тараклия, 2016, 246 с. 

 

НОВ ПРИНОС 

КЪМ БЪЛГАРСКАТА ЛИНГВИСТИЧНА БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Става въпрос за новата книга на доц. В. Кондов, надсловът на която е говорещ: 

„Българският език в Русия, Молдова и Украйна. Библиография 1829-2014.” Става 

въпрос за библиографски единици на руски, български и други езици, в които 

предметно описание е българският език в неговите различни приложения: общонароден 

език, книжовен език, диалект, лексика, лексикография, ономастика и т.н. И всичко в 

голямата тема за бесарабските българи. 

В. Кондов е всъщност най-известният в днешно време български бесарабски 

лингвист с много трудове, които са описани в този труд, представян тук от мен. 

Ученият събира и изработва повече от 20 години тази библиография, и то в контекста 

на българската бесарабска библиография, начената от Петър Драганов, Иван Грек… 

Тук обаче, както вече се каза, темата макар и да е широка, е за езика на българите в 

Бесарабия, Русия, Украйна, Кавказ и др. 

Интерес представлява библиографският профил на труда. Читателят / 

преподавателят, студентът, докторантът и т.н./ се запознава с над 2 хиляди 

библиографски единици, разположени в 4 части: част 1 – „Научни изследвания, 

текстове и бележки за езика”, част 2 – „Ономастични изследвания, бележки и извори”, 

част 3 – „Учебно-методическа литература, изследвания и бележки относно българската 

езикова просвета в Русия, Молдова и Украйна” и част 4 – „За българския език в Русия, 

Молдова и Украйна публицистично”. За яснота към някои библиографски единици е 

въведена и анотация. Но с изработването на подобна библиография, в обособен вид, 

българското езикознание вече разполага с първи библиографски лист за лингвистиката 

в една от българските диаспори. Очаквам подобни трудове да се изработят за езиковите 

теми при банатските, унгарските, западнопокрайнинските, южнородопските и др. 

българи.  

P.S. Част от тази библиография /относно 

библиографските единици, свързани с ономастиката/ 

навремето бе любезно предоставена от В. Кондов и е 

публикувана в моя труд /в съавторство/: „Библиография на 

българската ономастика 1981-2000”, Велико Търново, 2013. 

Сарая 24.08.2015 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––    

   

Публикувано, вж. 

 

Проф. д-р Тодор Балкански 
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ОБЗОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА В 

БЕСАРАБИЯ 

REVIEW OF STUDIES ON BULGARIAN DIASPORA IN BESSARABIA 

 

В. Кондов, Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Библиография: 

1829-2014. Тараклия: Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, 

2016. 

 

Илиев, Иван 

 

 На вниманието на българистите се представя изключително ценен подбор от 

заглавия, свързани с изследването на българските говори от бившия СССР. Досега 

желаещият да изследва тази област се сблъскваше с информационно затъмнение 

относно труднодостъпните статии в локални издания или автореферати на дисертации, 

защитени в различни университети. В най-добрия случай можеше да се разчита на 

разширената от Максим Младенов библиография към 3. Издание на „Българска 

диалектология” от Стойко Стойков или на откъслечните данни към малкото 

изследвания, намиращи се в българските библиотеки, напр. „Особености на българския 

говор в с. Червоноармейское” на Зоя Барболова (1999), или на обзорни статии като 

„Проблеми на българистиката в Украйна” от Иван Стоянов, в том 9 на сб. „Българите в 

Северното Причерноморие” (2006). 

 Трудът на Васил Кондов обхваща изследвания, писани в периода от 1829 до 

2014 г. Състои се от четири раздела, първите три от които са разделени на по две части, 

включващи основна и допълнителна литература. Най-важен е първият раздел на 

книгата под надслов „Научни изследвания, текстове и бележки”, в който са включени 

научни разработки, диалектни текстове и бележки за отделните диалекти на 

бесарабските българи, както и публикации, посветени на лингвисти от посочения 

регион. По-целесъобразно би било, ако последните се обособят отделно. В основната 

литература от раздела има публикации, конкретно свързани с отделни български 

диалекти. Изследвачите на бесарабските български говори понякога изпреварват 

българските си колеги, защото са описали бесарабски говори, за чиито прототипи в 

България не се знае нищо – като говора на с. Роза, Ямболско2. Това прави 

разглежданата тук библиография още по-ценна. В допълнителната литература към 

раздела са цитирани съпоставителни изследвания, косвено свързани с говори извън 

територията на България – например изследванията на Боян Байчев за Голица, 

Поморийско, засягащи бесарабското село със същото име. 

 Следващите раздели са: 2. Ономастични изследвания, бележки и извори. 3. 

Учебно-методическа литература, изследвания и бележки относно българската езикова 

просвета в Русия, СССР, Молдова и Украйна. 4. За българския език в Русия, СССР, 

Молдова и Урайна – публицистично. Заглавията сами показват за какво става въпрос. И 

тук би могло да се разнообрази информацията, като се дадат илюстрации с кориците на 

по-редките стари издания, каквито са букварите на Георги поп Иванов Бусилин или 

Павел Калянджи. Лично на мен книгата би ми харесала повече, ако имаше и раздел, в 

                                                           
2 Вж. Колесник, В., Евгеновка (Арса). Ономастика. Говор. Словарь. Одеса, 2001. 
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който авторът би подредил библиография за говорите и по селища, по азбучен ред в 

отделни категории – монографии, статии, речници, текстове, атласи и т.н. Би могло да 

се даде и карта. 

 Както самият автор отбелязва в края на предговора си, той не претендира за 

изчерпателност. Сред няколкото му пропуски са „Болгарские говоры. Общие сведения” 

на Татяна Попова от сб. „Языки Российской федерации и соседних государств” (том I, 

Москва, 1997 г.) или „Кримските българи и избягалите преди два века българи от село 

Граматиково и Странджа” от Алексндър Перонковцим в „Известия на Тракийския 

научен институт” (кн. 10/2010), с. 248-262). А по отношение на говорите в България, от 

които произлизат българските говори в бившия СССР, може да се отбележат работите 

на Максим Сл. Младенов „Характеристика на говорите” в сб. „Добруджа. Етнографски, 

фолклорни и езикови проучвания” (София, 1974), където се прави обзор, например на 

главанския говор. Заслужава внимание и публикацията на Меглена Китанова „Говори в 

Сакар”3. Списък с речник на диалектни думи от българското село Главан има и в 

книгата на Добри Янев „Главното за Главан” (Стара Загора, 2013). 

 Впрочем Кондов би могъл да отдели специално място и на подобни краеведски 

изследвания, както и на издания с фолклорни материали от рода на „Български народни 

песни от Украйна и Крим” на Сергей Цветко и Зоя Барболова (2005).. На титулната 

страница е отбелязано, че това е първо издание на книгата, което показва, че то няма да 

остане единствено, а ще бъде допълвано. 

 Книгата „Българският език в Русия, СССР, Молдова и 

Украйна. Библиография 1829-2014” от Васил Кондов представлява 

огромна стъпка в българската диалектология. Затова още веднъж 

горещо приветствам появата на толкова нужно и своевременно 

издание.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 

Доц. д-р Иван Илиев4, Пловдивски университет.  

 

 

 

 

                                                           
3 Срв. Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. София: Проф. Марин Дринов, 460-475. 
4 Иван Илиев (Ivan Iliev) ivan iliev@uni-plovdiv.bg 

 

mailto:iliev@uni-plovdiv.bg
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Васил Кондов «Кратък речник на кортенския говор 

 в Бесарабия, Р. Молдова» 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

РЕЦЕНЗИЯ ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,  

ПРОФЕССОРА ЭЛЬЗЫ П. СТОЯНОВОЙ 

на книгу В. Кондова «Кратък речник на кортенския говор 

 в Бесарабия, Р. Молдова» 

 

             Традиционно филологическая  языковедческая болгаристика в России, СССР и 

нынешних странах СНГ, в течение почти 100 лет, начиная с первых десятилетий ХХ в. 

и до наших дней, имела предметом своего описания и анализа устную форму речи 

национального болгарского языка, а именно диалекты болгарской диаспоры. Это 

нашло отражение  в объемном труде г-на В. Кондова «Българският език в Русия, СССР, 

Молдова и Украйна» (Тараклия 2016).  

           Исследования проводились в селах Буджака, Бессарабии, основанных 

переселенцами, начиная с конца ХVIII в. до русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В 

результате двух мировых войн прошлого века регион этот был поделен на Молдавскую 

и Украинскую части. Украинской - с точки зрения интереса к диалектной форме языка 

повезло больше. Начало было положено в первом десятилетии ХХ века, когда 

состоялась экспедиция с участием Н.С. Державина (1910-1915), в результате которой 

вышла в свет монография «Болгарские колонии в России» и объемное дополнение 

«Язык» к диссертационному исследованию. В середине ХХ в. в предвоенные годы 

вышли отдельные статьи Д.П. Дринова (1936), а далее появились «Статьи и материалы 

по болгарской диалектологии» под редакцией С.Б. Бернштейна (Москва, 1939,1947, 

1949,1953). И особенно активизировалась диалектологическая деятельность  на 

перекрестке ХХ и ХХI вв., когда исследовались говоры и выходили монографии по не 

менее чем десяти селам на Украине: Червоноармейское (Кубей), Кирнички, Криничное 

(Чушмелий), Кальчево, Евгеновка (Арса), Ново-Ивановка и др. Экспедиции 

снаряжались как из Москвы, из Института славяноведения РАН, так и из Института 

болгарского языка БАН, и из Одесского университета им. И.И.Мечникова. 

Молдавская часть Бессарабии ждала своего часа – доктор по филологии Васил 

Кондов, уроженец села Кортен, представил «Кратък речник на кортенския говор в 

Бесарабия Р. Молдова», составленный на основе материалов к своей диссертации 

«Кортенският говор в Бесарабия», защищенной 10.06.1993 г. в Софии (Болгария), а 

также материалов, вошедших в книгу «Кортенските колонии в Бесарабия. Ономастика. 

Език.», вышедшую в В.-Търново, 2006. – С.61-178. и др. 

Особенности кортенского, как и других говоров, проявляются, в первую 

очередь, на лексическом уровне. В нем представлены такие устаревшие слова 

болгарского национального языка, как аба́зан, абя́звам (см. обя́заност - Стоянов И.А, 

Чмир О.Р. Българско-украински речник, Киев: Наукова думка,1988. – С. 428), слова 

устной просторечной формы, например: армаган, артисам (там. же, с.24), и элементов 

устной формы литературного болгарского языка, например: зимка - озимая пшеница 

(см. болг. зимница – укр. озимина. - Стоянов, Чмир, с.238); зъ ́ркали  - очи (болг. зъ ́ркели 

– укр. баньки, зіньки – Стоянов, Чмир, с. 244); заи́жда (о солнце) (см. болг. зайда, 

захожда слънцето -  Стоянов, Чмир, с. 332). 
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Обращает на себя внимание большое количество заимствований из 

восточнославянских языков: русского и украинского, что объясняется по видимому 

близостью расселения и совместными производственно-бытовыми отношениями 

носителей этих языков. Указанную лексику можно разделить на несколько 

тематических групп: сельскохозяйственное производство довя́р, довя́рка от укр. дояр, 

доярка (лит. болг. дояч, доячка – Стоянов, Чмир, с.165); ектар  с эллизией начального  

х – лит. болг. хектар (см. Стоянов, Чмир, с . 731), каню́шн’а (лит. болг. Конюшня - 

Стоянов, Чмир, с. 311), кọса́р’ан, с околосонорным ударением (редукцией безударной 

гласной и ›’а  в форме мужского рода, косарка ж.р, (см. лит. болг. косач, косачка - 

Стоянов, Чмир, с. 314); названия профессий, так называемые кальки: пло́тник, 

сапож́ник, ско́тник, сто́лʼар,  тела́тник, прице́пчик.   

Но есть и примеры образования новых слов по родной словообразовательной 

модели: лафка – ла́фкаджийан, вероятно, продавец. По тому же принципу 

заимствованы слова, обозначающие  бытовые реалии: предметы одежды и обуви: 

та́пка (в отличие от языка заимствования начальная форма не мужского, а женского 

рода. Повидимому по аналогии с родными лексемами той же тематической группы, 

например: шкарпе́тка, ва́лʼанка ; постельное и столовое белье: простине ́, ска́терка, 

пододейа ́лʼник; эллизия в  в начале вводных слов, служебных слов: (в)о́бшам  - изобщо, 

(в)се ́ рамно - все едно, (в)се ́таки - все пак,  эллизия ш в начале слова (ш)карпе ́тки. 

Многие лексемы указывают на сферу общественной деятельности и условия, в 

которых происходит процесс заимствования – явно это сфера устного общения - улица, 

семья, поэтому чужие слова подчиняются родным фонологическим моделям, в том 

числе упрощаются, сокращаются консонантные сочетания: по ́йас вместо поезд, 

патре ́тʼ  вместо портрет, ска ́терка вместо скатëр(ка), пошта ́ηки вместо подштанники 

(см. пуштаники - дълги долни мъжки гащи  - Барболова «Особености на българския 

говор в с. Червоноармейское (Кубей ), Болградски район, Одеска обл. в Украйна» , с. 

130); опускаются повторяющиеся слоги: напола ́м вместо напополам. В других словах 

наблюдается четкая передача произносительных норм чужого языка: маладе́ц, 

прагу́лка, сквазня ́к, скати ́на, тава ́р – редукция безударных гласных о › ạ.   

Хотелось бы пожелать автору четче различать заимствования из русского и 

украинского языков. Например, несомненно, из украинского пришли слова тало ́ка  см. 

толока  - выгон  (Українсько-російський словник,- Київ, 1976. – С. 846 ), цига ́рка  - 

папироса; разг. цигарка (самодельная) . – Українсько-російський словник, с. 897; 

маку́ха  - жмыхи, макуха (обл.) , выжимки. – Укр.-рос. словник, с.355 и др.  Из русского 

языка заимствованы слова клей - лепило, кишка ́ - маркуч, па ́рта – чин. В этом вопросе 

следовало бы опереться на лексикографические труды современных украинских 

авторов, в том числе, диалектологов - это двуязычные словари: Българско-украински 

речник. Около 43 000 думи. – Киев: Наукова думка, 1988. – 780 с.; болгарско-

болгарские диалектные словари, включенные в Серию исследований «Българските 

говори в Украйна», выходившие в Одессе в течение 1998 – 2010 гг. и др. 

Кроме собственно словарной части, в книгу доктора В. Кондова   включена 

небольшая подборка фразеологических сочетаний и очень обширная, ценная в 

познавательном отношении подборка топонимов. В нее вошли имена людей 

(антропонимы) : ЛИ - личные имена, ФИ - фамилии, РФИ -  родовые фамилии, Пр - 

прозвища, ЛПр-  личные, индивидуальные прозвища, РПр -  родовые прозвища, 
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псевдонимы и др.; названия сел (ойконимы), църкви и места поклонения 

(екклезионимы), здания и постройки (ктиронимы и ойкодомонимы), местные названия 

на территории и в окрестностях села (топонимы), включая: холмы, поля, овраги и др. 

(оронимы), водные источники (гидронимы), места погребений (некронимы), дороги и 

мосты (дромонимы), районы и области (хоронимы), звезды, созвездия (астронимы), 

ветры, дожди (вентонимы), стороны света (дирекционимы), животные (зоонимы), 

народы (етнонимы), исторические события (хрононимы), праздники и обычаи 

(еортонимы).   

Обобщая психолингвистическую структуру порождения топонимов кортенцев, 

необходимо отметить их стремление к универсальности восприятия окружающего 

пространства, принятого еще их предками, обитавшими по видимому в горных 

местностях. Отсюда местонахождение реалий окружающего мира оценивается по 

традиции с позиции выше/ниже, а не ближе/ дальше: Го́рния / Дол́ʼния край на селото, 

Го́рната / Дол́ната махала, Го́рната / Дол́ната улица, Го́рната / Дол́ната ясла, 

Го́рните / Дол́ʼните лозя, Го́рния / Дол́ʼния вятър. Повидимому этим объясняется, что  

носители национального болгарского как в метрополии, так и в диаспоре пользуются 

именно такими традиционными  ориентирами: отив́айте наго́ре / надол́у обычно 

услышите, когда просите помочь добраться куда-то, хотя местность, где вы находитесь, 

ровная.    

Богатый лексический материал, представленный коллегой Кондовым, несмотря 

на коннотацию умалительности, выраженную в заголовке книги «Кратък речник», 

указывает на проделанную автором гигантскую работу и подтверждает на примере 

кортенского говора, что диалекты несомненно консервируют элементы национального 

языка. В то же время, находясь в постоянном развитии благодаря дивергентно-

конвергентным процессам, они обогащаются, заимствуют и преображают элементы 

близких языковых систем. 

Издание словаря имеет как научное, так и учебно-методическое значение. 

06.06.2017 г.                                    г. Киев 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж.  

 

 Э.П. Стоянова, доктор филологических наук, профессор 
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Васил Кондов – Кратък речник на кортенския говор в Бесарабия (2017). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Иван Г. Илиев за книгата на В. Кондов „Кратък речник на кортенския 

говор в Бесарабия” (2017). 

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарси”, филиал гр. Кърджали 

 

            Само година след появата на великолепната библиография на проучванията 

върху българските преселнически говори – Българският език в Русия, СССР, Молдова и 

Украйна (Тараклия, 2016), молдовският българист Васил Кондов издава поредното си 

ценно изследване, свързано с бесарабски български говор, а именно Кратък речник на 

кортенския говор в Бесарабия, посветен на диалекта на родното му село в Република 

Молдова. Както е известно, молдовското селище Кортен, или още Кирютня, е основано 

от преселили се през 19 век жители на село Кортен, Сливенско – за съпоставката на 

двата говора вж. изследването на Калнынь, Л., Т. Попова – Фонетика двух болгарских 

говоров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации. Москва. 2007 

(http://inslav.ru/ images/stories/pdf/2007_Kalnynj_Popova.pdf). Речникът обаче обхваща 

словното богатство не само на Кортен, но и на редица кортенски колонии, каквито са 

селата Новия Кортен, Викторовка, Стояновка, Антоновка, Максимен и др. (вж. 

приложената в началото на речника карта). 

      Работата на Кондов върху споменатото българско наречие датира отпреди 1993 г., 

когато е защитена дисертацията му, озаглавена Кортенският говор в Бесарабия, от 

която е взета част от материала за речника. Освен това изследователят се опира и на 

друга своя монография – Кортенските колонии в Бесарабия. Ономастика. Език 

(Велико Търново, 2006). Не са пропуснати и класически трудове като Атлас болгарских 

говоров в СССР (авторски колектив, 1958 г.) и Сравнительный тематический словарь 

трех болгарских сел Молдавии на Е. Зеленина (1981 г.), а също така са използвани и 

лични записки и аудио материали.  

      В структурата на речника влизат не само речник на лексемите в кортенския говор, 

но и част, посветена на фразеологизмите, други части – за антропонимията и 

ойконимията, както и приложения под формата на текстове и снимки. В същинския 

речник, състоящ се от 86 страници, и обхващащ над 3000 думи, изследователите на 

българската диалектна лексикография могат да намерят не само оригинална българска 

лексика, но и редица турцизми: абдàл ’глупак’, адàш ’съименник’, бạджанàк, чиùр’ 

’ливада’ и др. По същия начин стои и въпросът със заемките от други езици – 

гърцизми: дạрмòн’ ’решето с едри дупки’, ạрнùсвам, ạрнùша ’спирам, преставам’ (за 

дъжд) и др.; русизми: атвèт ’отговор’, бạсạнòшки ’вид летни обувки’, вẹздè 

’навсякъде’, дурàк ’глупак’ и т. н.; украинизми: бạмбỳлạ ’негодник’, бạйстрỳк 

’извънбрачно дете’, кạлùк ’сакат човек’ и др.; заемки от румънски: бàлта ’блатисто 

място’, гạлàн ’хулиган’, гàта ’готово, свършено’, кạрнàк ’тънка домашна наденица’. 

Кортенските думи са класифицирани и според стилистичната си употреба. Примерно, 

думи от детския език: дз’àк ’виж, ето’, чùп-чùп ’звукоподражателна дума за къпане’, 

àкạм, бỳйки ’обувки’, кòкọ ’яйце’, мỳŋкạ ’крава’, от фразеологизмите – пèти-пèти чòни 
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’пляс-пляс, ръчички’ и т. под. Не е пропусната и ироничната лексика: дън’ạ ’работя’, 

др’àŋка ’мъжки полов орган’, кърпạ ’жена’, пạрцỳцạ ’негодник’. 

      В речника на кортенския говор от Васил Кондов се срещат редица редки и може би 

неизвестни досега думи: съотносителен съюз бà … бà ’ту … ту’: бà тỳй, бà ọнỳй; 

бỳкнувам ’избухвам в плач’, гàчкум ’кога’ или редки и/или неизвестни досега значения 

на други (кạвàл ’цев на пушка’, кạймà ’кълцано зеле’). Ценни са и многобройните 

междуметия, като йòр’-йòр’ (за мамене на патици), къц’-къц’ (за мамене на куче). Сред 

словоформите се намират и редица сортове грозде: мạлèŋгрạ, зàйб’ạр, дạрджàŋка. 

Може би е слабост липсата на някои общоупотребявани глаголи от рода на мẹтà, пẹрà, 

чẹтà, както би трябвало да звучат тези думи в един сливенски по тип говор, както и на 

вулгаризмите. Речникът би бил още по-ценен, ако думите се даваха в контекст. Освен 

това по-добре би било, ако вместо буквените съчетания дж (бạджанàк, дạрджàŋка 

’сорт грозде’) и дз (дз’àк ’виж, ето’, ) се използват общоприетите символи џ и s.  

      В частта за фразеологизмите също са дадени много интересни примери – глèдạм на 

кèц ’гледам накриво’, зùмạм си дъ̀рмите ’махам се’ (последният се среща и в някои 

села в Елховско в България) и т. н. Много от фразеологизмите са имена на растения, 

като àŋк’ạни ọчùчки ’вид цвете’. Добра идея е в речника да се включи и ономастичен 

материал. Някои от антропонимите показват вероятен локален произход на част от 

преселниците в кортенските села, например Турлакòви (може би от Северозападна 

България). Не е изключено това да се отнася и за Танỳркови. Интересно е да се знае, че 

думата танỳр, едно от значенията на която е ’дървен похлупак’, която в Габровско има 

значение ’дъска за рязане на хляб’, е нарицателно име (танỳри) за жителите на 

ямболското село Маломир (по собствена информация), понеже не се използва в 

съседните му села, а маломирци са преселници от Балкана (вж. Петрова, А., Д. Берова. 

Топонимията на Ямболско. Велико Търново. 2013, с. 95). Ойконимичният материал, 

включващ голям брой названия на селища в Бесарабия, показва широкия кръгозор на 

кортенци по отношение връзките им с другите български селища в Молдова и Украйна. 

Полезна добавка към речника са диалектните текстове, от които човек може да добие 

по-пълна представа за цялостното звучене на кортенския говор. 

      Работата на Васил Кондов безспорно е принос в българската диалектология и 

лексикография – и като цяло, и конкретно по отношение на говорите в Бесарабия. 

Заслуга на изследването е и корекцията на редица погрешно представени в Атласа и в 

речника на Зеленина кортенски лексеми – авторът ги е посочил специално в предговора 

към речника си. Нека се надяваме, че една от идеите на автора – а именно, речникът да 

послужи като образец за други подобни речници върху българските говори в 

Бесарабия, ще бъде реализирана през следващите години от негови колеги в България, 

Украйна и Молдова. 

 

Публикувано в: 

- Кратък речник на кортенския говор в Бесарабия (Република 

Молдова), Тарилия, 2017, с. 334-336. 

 Доц. д-р  Иван Илиев 

25.05.2017 г.         

гр. Кърджали 
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Васил Кондов 

Кратък речник на кортенския говор в Бесарабия 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 от д-р Калина Галунова, ТДУ „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, Р. Молдова 

 

Речникът на д-р Васил Кондов представлява сериозен научен труд, за което 

говорят и двете рецензии, дадени от специалисти диалектолози. Видно е, че речникът е 

плод на дългогодишна и задълбочена научна и изследователска работа. Много голямо 

предимство за д-р Кондов е фактът, че той е носител на говора, който изследва. 

Малкото научни пуликации върху кортенския говор са разгледани критично от автора, 

като са внесени съответно и известен брой поправки. 

Речникът съдържа над 3000 лексеми, които са определени и чрез произхода си 

(турцизми, украинизми, русизми, румънизми и пр.), а също и чрез стилистичната си 

употреба (например детски изрази, иронични употреби на думи и фрази и т.н). 

Включени са и фразеологизми, както и богат ономастичен материал. Интерес за 

бъдещите изследователи представляват и записите на информатори, както и обширната 

библиография. Интересна идея на автора е да включи като приложение и статията на 

Юлиана Петкова, която се отнася до МЛИ на кортенци от с. Кортен, Новозагорско, 

България, включени в османските данъчни регистри, а също и изпратена до него 

народна песен от същото село.  

Всичко това прави труда на д-р Кондов нещо повече от речник. Като добър син 

на своя роден край той с възрожденска любов се е постарал да събере в едно всичко, 

което може да послужи на един бъдещ изследовател.  

Но има и нещо повече. Сам авторът казва в предговора към речника, че се 

ръководи не само от научна, но и от учебно-методическа цел. Когато говори за 

използваната в речника транскрипция, той казва: „Ръководех се тук преди всичко не от 

научна цел, а от учебно-методическа: че това ще е по-добре за усвояване на 

българската книжовна форма от носителите на този /а и не само на този/ български 

диалект в Бесарабия.“ 

Видно е, че д-р Кондов има предвид преди всичко ползата от речника за 

подрастващото поколение. Авторът е вложил усилия да бъде полезен не само на 

бъдещите изследователи на кортенския говор и изобщо на българските говори в 

Бесарабия, но и на всички, които се явяват носители на този говор. За това 

свидетелстват и думите му в края на предговора: „Убеден съм, че този речник ще бъде 

от полза преди всичко за учениците-българчета и техните учители в с. Кортен и 

кортенските „колонии” в Р. Молдова, изучаващи българския книжовен език, за 

студенти и преподаватели българисти и други колеги във висшите училища, за 

изследователи – езиковеди, историци и др., а също и за всички интересуващи се от 

диалектната българска /не само кортенска/ реч както в Бесарабия, така и в България.“  

Считам, че този труд е написан не само с научна добросъвестност, но и с много 

любов. Доколкото ми е известно, това е първият опит да се състави подобен речник на 

бесарабски български говор. Без съмнение научната ценност на труда е голяма. От тази 

гледан точка речникът може да служи и като образец за по-нататъшни опити в тази 

насока, на което се надява и авторът. По мое убеждение и учебно-методическата 
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стойност на речника е голяма и той заслужава да достигне до своите читатели и 

ползватели.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 

 д-р Калина Галунова 

13 юни 2017 г.      

   

гр. Тараклия        
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Васил Кондов 

«Кратък речник на кортенския говор в Бесарабия» (2017 г.) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

РЕЦЕНЗИЯ 

Мария Пейкова и Светлана Дерменжи, 

преподаватели по български език и литература, 

лицей «Св. Паисий Хилендарски» с. Кортен, 

район Тараклия, Република Молдова 

 

Бесарабският българист Васил Кондов издава «Кратък речник на кортенския 

говор в Бесарабия», в който разкрива диалекта на родното ни с. Кортен / Кирютня, 

което е било основано през 1830 г. от българи-преселници от Сливенско. Речникът 

представя бесарабския български говор както на кортенци, жители на с. Кортен, 

Тараклийско, така и на кортенски българи, основали в Бесарабия / Р. Молдова и други 

села, а именно Антоновка, Викторовка и Стояновка, Кантемирско, Нови Кортен, 

Българийка, Леовско, Димитровка и Максимени, Чимишлийско, Новия Кортен, 

Тараклийско др. 

Васил Кондов отдавна се занимава с изследвания в областта на българската 

бесарабска диалектология. Този речник е резултат на дългогодишна изследователска 

работа и лични наблюдения върху речта на самите кортенци и кортенци-изселници от 

други села в Молдова. Освен това авторът е използвал и такива лингвистични 

публикации и издания като: Атлас болгарских говоров в СССР /1958/, О некоторых 

особенностях говора села Кирютня Конгазского района Молдавской СССР 

/Плотникова 1950/, Сравнительный тематический словарь трех болгарских сел 

Молдавии /Зеленина 1981/, посветен на говорите на трите български села в Р. Молдова 

– Кортен, Кирсово и Твърдица, Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в 

разной языковой ситуации /Калнынь, Попова 1993/, посветена на говорите на двете 

села с името Кортен – в Новозагорско и Тараклийско. 

Речникът състои от няколко части, които представят обемен материал, 

разкриващ няколко езикови раздела:  

- речник на лексемите в кортенския говор  

- фразеологични словосъчетания 

- ономастика 

- приложения на текстове и снимки и др.  

Самият речник заема над 100 страници и включва повече от 3000 думи, които 

разкриват лексиката на говора. Сред тях ние можем да открием голям брой на заемки 

от различни езици: «алдамач», «балдъза», « гʼузум» - турцизми, «дармаед», «краска», 

«дурак», «догадавам са» - русизми, «капуш», «капацина», «зестра», «исчофилʼвам» - от 

румынски, «кацембала», «захортувам», «ципори», «фитка» - гърцизми, «карпетки», 

«скърта» - от украински.  

Всички думи от речника са стилистично класифицирани. Например, междуметия 

«клоп-клоп» за наподобяване на квачка, «кац-кац» – за примамване на калинка, 

фразелогизми – «от туй няма да стане мандра» («мандра» - работа), «давам джас» - 
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подлагам някого на насилие или критика. Иронична лексика – «исфендрʼạн» – 

изкривен; «зоткạ» ж. грубо – уста, «гẹбʼạрдосвạм нсв. ирон. – умирам. 

Според нас този речник особено ще бъде полезен за младото поколение 

кортенци, които ще имат възможност да открият редица неизвестни за тях думи, които 

са използвали  в речта нашите предци, например, кунде - малък нож за подрязване на 

лоза, захлʼупкạ – похлупак за гърне, мʼạрạджийạн ʼполски пазачʼ, кẹсийạ ʼторбичка от 

плат или кожа за носене на париʼ и др. 

Интересен е също така и разделът Ономастика, защото всеки кортенец сега ще 

може да открие и разбере произхода и значението на фамилното и личното си име. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Св. Дерменжи, учителка по  

български език, с. Кортен, Р Молдова. 

 М. Пейкова, учителка по  

български език, с. Кортен, Р Молдова. 

   

12.06.2017 г.          
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ИНТЕРЕСЪТ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ДИАСПОРИ НЕ СТИХВА 

 

(Отзив за книгата на доц. д-р Васил Кондов “Езикът на българите на Пусто пладне: в 

Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и съвременно състояние (Класификация, 

библиография, карти, снимки, текстове)”   

 

Барболова, Зоя 

 

Основание за тази констатация дават не само многобройните изследвания на тази 

тема, появили се през последните десетилетия и особено тези, които се отнасят за 

българите в Украйна и Молдова. Не са малко учените, които са посветили научната си 

дейност именно на проучването на всичко свързано с българите в тези страни. Още 

повече са техните последователи, които тепърва ще ни зарадват със своите 

изследвания, насочени към различни области на науката – история, етнография, език, 

икономика, социология, проблеми и тенденции в развитието на местното българско 

население.  

Може би най-ценни са езиковедските проучвания. Те дават незаменим материал 

за историческата диалектология и за историята на българския език.  От друга страна, те 

разкриват неговото състояние преди 250-300 години и същевременно отразяват 

влиянието върху него на заобикалящите го родствени и неродствени езици. Сред тях 

особено място заемат публикациите на езиковеда Васил Кондов, който е посветил 

живота си на проучването на българските диалекти на територията на бившия СССР. 

Неговият последен труд Езикът на българите на Пусто пладне – в Русия, СССР, 

Украйна и Молдова (Тараклия, 2018; 2019) е впечатляващ. Поради това година след 

първото издание излиза второто и вече се готви третото. Този факт сам по себе си 

говори за стойността на този труд и за голямата необходимост от изследвания, 

свързани с българските диалекти в чужбина.  

По същество последният труд на В. Кондов е предимно съставителски и е 

разширен вариант на неговата книга „Българският език в Русия, СССР, Молдова и 

Украйна. Библиография 1829-2014”, Тараклия, 2016 г. В него е допълнена 

библиографията на изследванията, свързани с българските говори в границите на 

бившия Съветски съюз до 2020 г. Това е един специфичен справочник. Той не е във вид 

на безкраен списък на публикациите на тази тема. Всъщност центърът на монографията 

заема класификацията на българските говори на територията на бившия СССР – дело 

на авторите на „Атлас болгарских говоров в СССР” Б. Бернщейн, Е. В. Чешко и Э. И. 

Зеленина (публикувана в I част Вступительные статьи и комментари к картам, М., 

1958). Кратките описания на особеностите на отделните диалектни групи и подгрупи и 

съотнасянето им към отделните говори в днешните граници на Р. България разкриват 

една сравнително пълна езикова картина на тези говори. Голяма заслуга на авторът е 

добавянето на неотбелязани досега езикови факти, които той открива в някои говори. 

От значение са и настъпилите иновации в протежение на няколко века. Сред тях най-

голям дял са лексикалните заимствания от руски и другите заобикалящи тези говори 

езици.  
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Тази обобщаваща картина е осветена с много диалектни текстове от съответните 

селища, които показват живата реч. Голямо улеснение за читателите е транскрипцията 

на кирилица на текстовете, написани на латиница.  

Заслуга на съставителя е разбиването на лингвистичната библиография  по теми и 

представянето на всяка част от нея към съответните групи и подгрупи говори към които 

се отнасят. По този начин той улеснява начинаещите специалисти езиковеди, както и 

просто любознателните читатели.   

Ценен илюстративен материал имат ексталингвистичните данни от историческата 

справка в началото, кратките сведения за някои от проучвателите на тези говори и 

техните снимки. Снимките на хората от изследваните селища на фона  на пейзажи от 

тях ни въвеждат поне частично в местната атмосфера през различни периоди. Картите 

на районите, в които се намират съответните селища в бившия СССР и на географските 

области в България, откъдето евентуално са се преселили местните българи допълват 

информацията за тези български говори и техните носители. Всичко това увеличава 

стойността на представения за поредното издание труд на В. Кондов.  

Живите до днес български говори на територията на бившия Съветски съюз са 

едно солидно доказателство, че 250–300 години не са достатъчни за асимилирането на 

една компактна етническа общност от заобикалящата я чужда среда. Оказва се, че в 

такава обстановка може да се съхрани спомена за своята изконна родина. Предавани от 

поколение на поколение езикът и много компоненти от народната култура продължават 

да живеят в преселническите области и да запазят основните особености на своята 

лингвокултурна система.  Това е и една от мотивите, които водят младите 

изследователи да продължат да проучват българите, техния език, култура, история в 

далечното минало, както и техните развойни процеси. 

 

1. IV. 2020 г. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Публикувано, вж. 

 
 Зоя Барболова, доцент, доктор – Институт за български език при 

БАН – Българска академия на науките, София, Република България - 

zbarbolova@abv.bg 
 

 

 

 

 

mailto:zbarbolova@abv.bg
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НОВА КРАЧКА НАПРЕД В ИСТОРИОГРАФИЯТА 

НА БЕСАРАБСКАТА БЪЛГАРИСТИКА 

 

(Рецензия за книгата на В. Кондов „Езикът на българите на Пусто пладне:  

в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и съвременност (Класификация, 

библиография, карти, снимки, текстове)”, Тараклийски държавен университет  

„Григорий Цамблак”, Тараклия, 2018) 

 

Илиев, Иван Г., Маргарита Георгиева 

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал в гр. Кърджали) 

 

 Неуморният труженик на в полето на бесарабската българистика, доцент Васил 

Кондов, от Тараклийския държавен университет в Молдова, ни поднася поредния си 

безценен принос в тази област, озаглавен „Езикът на българите на Пусто пладне: в 

Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и съвременност (Класификация, 

библиография, карти, снимки, текстове).” Тараклийски държавен университет 

„Григорий Цамблак”, Република Молдова, Тараклия, 2018. Както личи от заглавието, 

това е един илюстрован историко-библиографски справочник, съставен не само 

професионално и търпеливо, но и с любов към обекта на изследване, който за Васил 

Кондов не е само професия, но и житейско призвание. Авторът проследява историята 

на българските преселения в Русия и Молдова, започнала преди около два века; етапите 

в историята на проучването на българските говори в тези държави и в политическите 

формирования, които ги заменят; традиционната класификация на тези говори и 

наличната до момента библиография към всяка от посочените българските диалектни 

групи, което е най-ценното в подготвения труд. Всичко това е илюстрирано и с 

диалектни текстове, взети от изследванията на именити проучватели на бесарабските 

български диалекти, както и от монографии и от самия Кондов. Вероятно няма да 

сбъркаме, ако кажем, че никой друг не познава толкова добре историята и 

съвременното състояние на описваната материя, колкото авторът на рецензираната тук 

книга, която е предшествана и от други подобни негови опити /”Българският език в 

Русия, СССР, Молдова и Украйна. Библиография 1829-2014”. Тараклийски държавен 

университет „Григорий Цамблак”, Тараклия, 2016/ и се явява естествен резултат от 

многогодишните му усилия. Настоящата работа обаче не е доработка на предишната, а 

разработка с нова концепция. Докато целта на последната бе на колкото е възможно по-

изчерпателен тематичен библиографски справочник, сега монографията е по-

разнообразна по съдържание, по-разчупена и нещата са погледнати по-многостранно и 

от по-различен ъгъл. Доцент Кондов е обърнал внимание на една препоръка към 

предишния си труд /Ив. Г. Илиев „Обзор на изследванията върху българската 

диалспора в Бесарабия.” – Проглас, 1, 2017/ - да групира библиографията съобразно 

диалектното членение на бесарабските и другите български говори на изследваните 

територии. Включени са и много липсващи в предишната книга заглавия. 

 На първите две глави /”Кратка история на българските селища на територията на 

Молдовското княжество и Руската империя” и „Изследване на езика на българите в 

Русия, СССР, Украйна и Молдова”/ няма да се спираме подробно. За какво става 
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въпрос в тях е ясно от заглавията, а желаещият да получи по-подробна информация, 

може да се възползва от изнесената библиография.  

 Трета глава /”Класификация на българските говори в СССР”/ има за обект 

класификацията на българските говори на територията на бившия СССР. Използването 

на тази абревиатура не бива да смущава никого, понеже тя иска да покаже, че като база 

за тази класификация е използван класическият „Атлас болгарских говоров в СССР” от 

1958 г., а оттогава в това отношение нищо не се е променило съществено, ако не броим 

изчезването на някои говори /източнородопския в Сатуново, кримските български 

говори/ или формирането на някои смесени говори в селища, където по-рано са 

съществували повече от едно наречие /Тараклия, Камчик и др./. 

 Класификацията на говорите и включената към всеки раздел библиография са 

подредени в следните групи: 

- Шуменски или съртски мизийски говор, наричан още и чушмелийски; 

- Североизточен /мизийски/ или централнобалкански говор, наричан още 

чийшийски; 

- Североизточен /мизийски/ олшански говор; 

- Балкански или подбалкански говор, разделен на о-диалект и ъ-диалект /с 

чумленско-твърдишка и болградска подгрупи/; 

- Тракийски говори /с одеска и измаилска подгрупи/; 

- Източнорупски или кримски говори; 

- Западнобългарски или таврийско-терновски говор. 

Васил Кондов правилно е променил названието на предпоследната група диалекти 

на „източнорупски” вместо „източнородопски”, защото последният термин, 

използван в „Атлас болгарских говоров в СССР”, е неправилен по отношение на тези 

говори, които са странджански, тоест не са родопски. Също така правилно е 

посочено, че названието „тракийски говори” не е точно, защото на практика в тях 

влизат смесени тракийско.балкански-мизийски говори от района на т. нар. Загорски 

клин в Ямболско, Елховско и Одринско /много от тях използват мизийския член –о и 

почти всички използват характерните за подбалканския диалект глаголи в сегашно 

време на –а: мит̀а, пир̀а и т.н./. 

 Добро попадение е включването на четвърта глава, посветена на иновациите 

поради чуждоезиково влияние върху българския език, в която се обръща внимание 

на интересни явления като местоимения от типа „който си” ʼнякойʼ. Кондов 

правилно отбелязва, че и последният е влиял върху съседните руски, украински, 

молдавски, гагаузки, албански езици. 

 Не по-малко ценен от библиографския материал е и снимковият материал, който 

прадставя изтъкнати бесарабски българисти, включително по време на експедиции, и 

корици на техни книги. 

 В заключение – надяваме се, че при едно следващо издание на въпросния ценен 

историографски и библиографски справочник цитираните в него заглавия ще бъдат 

много повече поради провокирания от автора му интерес към проучванията върху 

българските говори на територията на бившия СССР, а белите петна върху 

диалектоложката карта на Бесарабия и останалите области с българоезично 

население в Украйна ще стават все по-малко. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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     Публикувано, вж. 

 

 Доц. д-р Иван Илиев, Пловдивски университет. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Многоуважаеми г-н Кондов, благодарим Ви за тази прекрасна книга!  

С уважение, Д. Терзи и Св. Драгнева (Одеса). 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на книгу доктора филологии, доцента Васила Кондова „Езикът на 

 българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и 

съвременност (Класификация, библиография, карти, снимки, текстове)”, 

Тараклия, 2018 

 

Кара Надежда 

 

  Рецензируемая книга у читателя ассоциативно связывается с уже 

изданной книгой того же автора „Българският език в Русия, СССР, Молдова и 

Украйна. Библиография 1829-2014”, Тараклия, 2016. В связи с этим необходимо 

сразу же обратить внимание на подзаголовок рецензируемой книги - 

(Класификация, библиография, карти, снимки, текстове)”. То есть содержание 

книги не ограничивается библиографией, а расширяет и дополняет ее 

актуальной для читателя и исследователя информацией, и таким образом мы 

имеем дело не с классическим библиографическим справочником, а с особым 

жанром. 

  Вторая особенность книги состоит в том, что отраженная в ней 

литература представляет собой сгруппированную в соответствии с освящением 

говоров разного типа /по лингвистической классификации/, бытующих в 

переселенческих поселениях Молдовы, Украины, Приазовья и Крыма. Данный 

подход также облегчает поиск необходимой информации по интересующей 

читателя проблеме. 

 Книга сопровождается исторической справкой о переселенцах как носителях 

болгарских говоров. Дана информация и об авторах некоторых исследований. 

Привлекательной с точки зрения информативности делают книгу фотографии 

отдельных изданий, фотографии исследователей и рабочих моментов во время 

сбора полевого материала. Интеесны фотографии разных информантов разных 

периодов – от середины ХХ века до начала ХХI века.  

 Несомненно данный труд доц. Васила Кондова – очередной вклад в 

болгаристику, освещающий совокупные достижения многих исследователей в 

области лингвистики /диалектологии/, и не только. 

  Отдельным несомненным достоинством книги В. Кондова является 

Приложение в виде текстов, отражающих живую речь носителей болгарских 

переселенческих говоров разных мест и периодов жизни диаспоры. Данный 

материал является живой иллюстрацией к научным изысканиям, 

представленным в библиографическом описании рецензируемой книги, и 

придает ей дополнительную ценность. 

  Важно также то, что в книге показано отсутствие у науки границ – 

отражены плоды труда ученых, специалистов разных стран и разных эпох, 

направленные на один объект – язык народа во времени и в пространстве, 

отражающие его базовую сохранность и устойчивость. Рекомендуем книгу к 

изданию.  

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 
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 Рецензент:  Кара Надежда, доктор филологии, конф., ведущий 

научн. сотр. Института культурного наследия, Министерство образования, культуры и 

исследований. 

 

3.05.2015 г.5    

 

 
                                                           
5 Допусната грешка – 03.05.2018 г. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на книгу доктора филологии, доцента Васила Кондова „Езикът на 

 българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и 

съвременност (Класификация, библиография, карти, снимки, текстове)”, 

Тараклия, 2018 

 

Ковалов Александр 

 

  Предлагаемая для рассмотрения работа, безусловно, является актуальной 

по своему содержанию. В то же время содержательная насыщенность и 

разносторонность приводимого материала предопределили, видимо, и 

своеобразие формы данного труда. Автор выходит далеко за рамки жанра 

классической библиографии, обогащая информацию об исследованиях своих 

предшественников результатами собственных изысканий по заявленной теме.  

  С одной стороны, книга В. Кондова продолжает традиции 

фундаментального „Атласа болгарских говоров в СССР”, а с другой – создает 

основу для дальнейших исследовании в этой области науки. Заслугой автора 

является то, что, помимо составления исторической справки о переселении 

болгар, а также скрупулезно отобранной и классифицированной библиографии, 

он не только систематизировал и обобщил имеющиеся на сегодняшний день 

публикации, но и указал на некоторые существующие в них неточности, 

дополнил их материалами своих полевых исследований, приводя при этом не 

отмеченные ранее особенности данных говоров /например, употребление 

частицы „и” при образовании форм будущего времени/. 

  Важно отметить, что при характеристике тех или иных говоров автор 

детально рассматривает их эволюцию, основывая свои выводы о происходящих 

в них языковых процессах как на диалектологических, так и исторических 

фактах и свидетельствах. При этом не остаются без внимания и подвергаются 

анализу те изменения, которые происходят в результате иноязычного влияния на 

болгарские говоры диаспоры. 

  Снимки, карты и приложения являются не менее ценной частью книги, 

поскольку они не только облегчают восприятие и делают наглядным 

приведенный материал, но могут помочь исследователям смежных смежных 

направления – историкам и этнологам, например. 

    В качестве пожелания можно предложить 

автору дать сноску, в которой пояснялось бы значение 

фразеологизма „на пусто пладне”, вынесенному в 

заглавие, тем более, что отсутствие его в 

соответствующих словарях было отмечено самим 

автором. Рецензируемая рукопись В. Кондова 

соответствует требованиям, предъявляемым к научным 

трудам подобного рода, и может быть рекомендована к 

опубликованию. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж.  
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 Доктор истории Александр Ковалов, Кишинев.       03.05.2018 г.  
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на книгу «Езикът на българите на Пусто пладне – в Русия, СССР, Украйна и 

Молдова. История и съвременно състояние (Класификация, библиография, карти, 

снимки, текстове), 2 издание, допълнено и преработено», Тараклия, 2019- 347 с. 

 

Колесник Валентина 

 

Представляя выход в свет книги известного болгарского диалектолога д.ф.н. В. 

Кондова «Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Украйна и Молдова. 

История и съвременно състояние (Класификация, библиография, карти, снимки, текстове)» 

следует отметить, что публикация второго издания учебного пособия проф. В. Кондова 

является довольно редким, а посему и знаменательным событием не только для болгарской, 

но и для славянской диалектологии.  

Сегодня диалектологи славянских языков пристально изучают структуру фонетических 

и лексико-семантических диалектных различий, так как анализ этих различий показывает, 

что именно на этих уровнях диалектные различия выявляются особенно отчетливо. На 

данном этапе исследованиями болгарских говоров накоплен достаточный опыт 

исследования структуры диалектных различий, о чем свидетельствует обширная 

библиография, представленная в рецензируемом научном пособии.  

Возрос интерес лингвистов и к использованию устных источников, в том числе и в 

болгаристике. Устные нарративы, в сочетании с письменными документами, позволяют 

значительно расширить наши представления о далеком, недавнем прошлом и современном 

состоянии болгарских диалектов Украины и Молдовы. 

В первой части книги содержатся исторические сведения о переселениии болгар, 

начиная с XVIII века, и этапах исследования языка болгарской диаспоры. Эти 

иммиграционные процессы были настолько значительны, что в результате сложились 

крупные болгароязычные поселения, болгарские анклавы, сохранившие, с одной стороны, 

бытовые, культурные, религиозные и языковые традиции своих предков, а с другой 

стороны, испытавшие сильное влияние русского и украинского языков и этносов, что 

отражено и в многочисленных текстах. 

Рецензируемый труд – своеобразное продолжение собранных материалов, 

представленных в многочисленных научных изысканиях и монографиях автора. Это 

учебное пособие, справочник и научное исследование одновременно. В нем собраны 

воедино основные достижения болгаристов в области диалектологии, представлены устные 

нарративы болгар, собранные автором. В книге представлен также обзор источников для 

изучения болгар в Украине и Молдове и процессов формирования болгарской диаспоры в 

этом регионе, описаны типы говоров и их основные дифференцирующие черты, согласно 

последним достижениям болгарских диалектологов. Сформирована база данных по 

отдельным болгарским поселениям, что дает возможность уточнить, а иногда и изменить 

традиционную классификацию болгарских переселенческих говоров в исследуемом 

регионе. Автор предлагает новую классификацию болгарских переселенческих говоров, 

определяет их основные черты. Приводятся рекомендации носителям болгарских говоров 

по изучению ими болгарского литературного языка, которые учитывают фонетические,  

грамматические и лексические особенности исследуемых диалектов.  
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Одним из важных достоинств книги является наличие подробной библиографии по 

каждому типу говоров и диалектные тексты, информация об основных чертах каждого типа 

говоров. Особо следует отметить высокий профессиональный уровень рецензируемого 

издания, снабженного комментариями, фотографиями, именным и географическим 

указателями. Без этих комментариев сведения о болгарских переселенческих говорах могут 

оказаться вырванными из контекста общего развития диалектной системы.  

Рецензируемая монография является, на наш взгляд, наиболее масштабным и глубоким 

исследованием болгарских переселенческих говоров. Это богатый 

материал для специалистов, занимающихся преподаванием и 

изучением болгарского языка. Без сомнения, издание будет 

востребовано учеными, преподавателями, студентами и всеми, 

интересующимися историей своей страны и своего народа. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 
 Д.ф.н., проф. В.А. Колесник, Одесский национальный университет 

имени И. И. Мечникова, г. Одесса, Украйна - vakolesnik2@mail.ru 

 

05.02.2020 

 

            

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-1533605244173571:3948437016&q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%2598._%25D0%2598._%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=U&ved=2ahUKEwiCr7OXn4TpAhVMKewKHXdGDtkQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw3CLFvhZ-aW15VriDf4ckUc
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-1533605244173571:3948437016&q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%2598._%25D0%2598._%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=U&ved=2ahUKEwiCr7OXn4TpAhVMKewKHXdGDtkQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw3CLFvhZ-aW15VriDf4ckUc
mailto:vakolesnik2@mail.ru
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ОТЗИВ-РЕЦЕНЗИЯ 

на книгата от доц. д-р Васил Кондов  

„Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. 

История и съвременност (Класификация, библиография, карти, снимки, 

текстове)”, Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, Тараклия, 

2018 

 

Маринов, Димитър 

 

 Доц. д-р Васил Кондов от Тараклийския държавен университет Григорий 

Цамблак в Молдова е дин от най-изявените езиковеди българисти в Бесарабия. Той е 

изключително сериозен и блестящ изследвач на българското в различни краища на 

бившата Руска империя, където се откриват езикови следи на българи. За хората, които 

познават В. Кондов и творчеството му, е известен фактът, че той е неуморен събирач на 

диалектни текстове. 

 Едва две години след появата на фантастичната библиография на проучванията 

върху българските преселнически говори Българският език в Русия, СССР, Молдова и 

Украйна /2016/ и една година след „излизането на бял свят” на Кратък речник на 

кортенския говор в Бесарабия /2017/, българският учен ни представя и новото си 

безспорно приносно и полезно изследване в областта на българската диалектология под 

надслов Езикът на българите НА ПУСТО ПЛАДНЕ: в Русия, СССР, Украйна и 

Молдова. История и съвременно състояние /Класификация, библиография, карти, 

снимки, текстове/ /2018/. 

 Никак не е случайно, че част от заглавието на труда е НА ПУСТО ПЛАДНЕ. От 

разказа на Генчо Къргов се знае, че На пусто пладне е българското народно име за 

мястото, където се намира Русия, т.е. на североизток. Това име е взето от паметта на 

езика, където бягството на българите към Русия по време на Първото Московско /1829/ 

е наречено от народа отивам на пусто пладне ʼбягам в Русияʼ. 

 Самият автор още в предговора към книгата си конкретно и ясно подчертава 

най-важните цели на писанието си, които всъщност се явяват и значими негови 

приносни моменти: „Крайно наложително беше да се напише подобна книга, в която 

въз основа на по-нови и най-нови проучвания да бъде поправена класификацията на 

българските говори в бившия СССР, както и към всеки тип или група говори да бъде 

посочена натрупаната във времето библиография. В това отношение имах добър 

пример – Българска диалектология на проф. Ст. Стойков /1968, 1993 и др./.” Трудът е 

плод все на, все пак, дългогодишни и целенасочени диалектоложки проучвания. Тук 

ясно личи утвърденият почерк на опитния езиковед библиограф – към всяка една от 

същинските части на писанието прецизно и коректно се включва библиографско 

описание. Става ясно, че книгата е с научно-справочна насоченост. А читателят 

приятно се впечатлява от многото великолепно подбрани снимки на карти и на 

изтъкнати бесарабски българисти, участия на някои от тези учени в лингвистични 

експедиции и в научни форуми, корици на техни книги и др.  

 В първата част на изследването си, озаглавена Кратка история на българските 

селища на територията на Молдовското княжество и Руската империя доц. В. Кондов в 
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исторически план проследява етапите на българските преселения, наченали преди 

повече от двеста години, в Русия и в Молдова.  

 Във втората част на труда, носеща заглавието Изследване на езика на българите 

в Русия, СССР, Украйна и Молдова, се прави исторически обзор на проучванията върху 

българските говори в указаните бивша и настоящи държави. Подобаващо място се 

отделя на първите изследвачи на българските диалекти в Русия – А.Ф. Музиченко, Н.С. 

Державин, Д. Дринов и С. Бернщейн. 

 Третата част в разглеждания труд е озаглавена Класификация на българските 

говори в СССР. Като основа за тази класификация на българските диалекти в бившето 

съветско пространство е използван Атлас болгарских говоров в СССР от 1958 г.  

 Класификацията на говорите е следната: 

- Шуменски или съртски мизийски говор /чушмелийски/; 

- Североизточен /мизийски/ или централнобалкански говор /чийшийски/; 

- Североизточен /мизийски/ говор /олшански/; 

- Балкански или подбалкански говор, диференциран на о-диалект и ъ-диалект /с 

чумленско-твърдишка и болградска подгрупа/; 

- Тракийски говори /с одеска и измаилска подгрупа/; 

-  Източнорупски говори /кримски/; 

- Западнобългарски говор /таврийско-терновски/. 

В тази част са включени илюстративни диалектни текстове, взети от трудове и 

на самия 

В. Кондов, а и от други известни изследвачи на бесарабските български диалекти. 

Авторът компетентно и задълбочено е подходил и в коментарите си спрямо научните 

постановки на някои от учените, занимаващи се с българските диалекти в бившия 

Съветски Съюз. С висока степен на сигурност В. Кондов е най-добрият познавач на 

историята и съвременното състояние на описвания в книгата диалектоложки материал.   

По мнението на пишещия тези редове, един от най-значимите приноси на 

разглежданата 

монография, дело на доц. В. Кондов, е прецизното представяне на тематично 

обвързаната с всяка от посочените български диалектни групи налична библиография. 

          Четвъртата част е с надслов Иновации в чуждоезиковото влияние в българските 

говори в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Авторът тук е обърнал внимание, много 

подходящо и дори наложително за такъв тип изследване, на иновациите във връзка с 

чуждоезиковото влияние върху българския език. Обективно е отбелязано, че в 

разглеждания ареал българският език е повлиян най-силно от руския език на всички 

езикови равнища, а другите съседни езици са му повлияли най-вече на лексикално 

равнище. В интерференцията между езиците, разбира се, и българският е повлиял 

върху околните руски, украински, молдавски, гагаузки, албански език. 

  В заключителната част на изследването ясно и достоверно е посочено, че 

„резултатите от изследванията на българските говори в Русия, СССР, Молдова, 

Украйна, за които се говори по-горе, и тези, които не бяха споменати, показаха и 

продължават да показват, че те не представляват „бессистемный конгломерат”, както е 

считал на времето акад. Н.С. Державин, а предимно са се запазили и продължават да 

съхраняват граматическия строй и речниковия си състав” и че „част от българското 
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население в Молдова и Украйна в определена степен вече владее българския книжовен 

език.” 

 Основната задача на рецензираното писание е категорично постигната – 

направена е актуална класификация на българските говори, типове и групи говори в 

бившия СССР, като се посочват и необходимите за пълнотата на изследването 

библиографски единици. 

 Тази книга а доц. В. Кондов още веднъж категорично доказва, че без неговото 

научно творчество не може да се говори за лингвистична българистика в Бесарабия. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 

 Доц. д-р Димитър Маринов, Университет „Черноризец 

Храбър”, Варна. 
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КНИГАТА НА ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ КОНДОВ  

“ЕЗИКЪТ НА БЪЛГАРИТЕ НА ПУСТО ПЛАДНЕ: В РУСИЯ, СССР, МОЛДОВА 

И УКРАЙНА. ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ (КЛАСИФИКАЦИЯ, 

БИБЛИОГРАФИЯ, КАРТИ, СНИМКИ, ТЕКСТОВЕ)”   

– ЗНАЧИМО И ПРИНОСНО ДЕЛО 

 

проф. д.ф.н. Марияна Парзулова 

Университет “Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас 

 

          Книгата  “Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и 

Украйна. История и съвременно състояние  (Класификация, библиография, карти, 

снимки, текстове)”(Тараклия, 2018, 290 стр.)  на доц. д-р Васил Кондов е 

изключително важна и навременна, защото се появява в момент, когато темата за 

българите извън политическите границите на България е изключително актуална. 

           Трудът привлича вниманието, от една страна, със заглавието, в което присъства  

фразеологизмът На пусто пладне, а от друга страна, с географския си обхват – Русия, 

СССР, Молдова и Украйна, което означава държави с различно политическо 

управление, респективно съществували в различни исторически периоди. 

          За фразеологизма На пусто пладне, въведен в заглавието,  авторът е дал кратка, 

но важна за читателя информация:  във Фразеологичния речник на българския език 

(1975, т.2, с.66) на Кети Ничева и колектив е написано: Отивам/отида на пусто 

пладне. Диал. Загивам напразно, незаслужено. За този фразеологизъм пише В. Вътов и 

посочва значението му – ‘умирам’. В. Кондов е цитирал и спомен на войводата Генчо 

Къргов, в който той казва за преселването на българите към Московията, намираща се 

на пусто пладне. Оттук В. Кондов прави  извода, че “значението на фразеологизма към 

пусто пладне не съвпада със значението на фразеологизма в съответния речник. То е 

със значение на посока, макар косвено и да кореспондира с понятието преселване, 

заминаване, отиване” (стр. 5). 

           Трудът е разделен на шест части, като първите пет са структурирани по следния 

начин: след съдържанието по конкретната тема има библиография, а след това снимков 

материал, илюстриращ присъстваща в текста информация. 

           Първата част съвсем накратко въвежда читателя в темата, като “хвърля светлина”  

върху историята на заселването на българите в Молдовското княжество и Руската 

империя до края на XVIII и началото на ХIХ в. Упоменати са първите български 

селища, възникнали на територията на Бесарабия, която днес е в границите на  Молдова 

и Украйна, както и български колонии, основани в Крим.  Посочени са и имената на 

първите учени (Павел Шафарик, Бертоломей Копитар, Юрий Венелин), проявили 

изследователски интерес  към езика на тамошните българи. 

         В края на тази част е представена богата библиография, свързана със заселването 

на българите по упоменатите територии; с мерките, които е прилагала Руската империя 

и Молдовското княжество по тяхното устройване; с бита, обредите и обичаите на 

българите в различни колонии и т. н. Посочените източници  по разглежданите въпроси 

са на български, руски, украински и молдовски език и обхващат  времеви диапазон   

повече от век, като най-многобройни са публикациите след периода на Демокрацията, 
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когато започна да се вдига политическата завеса и все повече да се говори за 

сънародниците ни, преселили се в Бесарабия и Крим преди повече от 200 години.  

         Във втората част на книгата (с.19-50), именувана като “Изследване на езика на 

българите в Русия, СССР, Украйна и Молдова“, е дадена    информация за първите 

учени (проф. А. Музиченко и акад. Н.  Державин), посветили свои изследвания на 

българските диалекти на територията на Русия, а  доста по-късно, във времената на 

СССР – проф. С. Бернштейн. Интересен  е снимковият материал, представящ не само 

тези учени, но и авторите от последните години, както и техните трудове, посветени на 

българите в упоменатите страни. Изключително ценнa и респектираща е 

библиографията, свързана с разглеждания въпрос, включваща само в тази част около 

343 източника (монографии, статии, студии,  автореферати на дисертационни трудове, 

учебници и помагала) на български,  молдовски и руски език. 

         В третата част на книгата (стр.51-134) е представена класификация на българските 

говори в СССР, която се базира на Атлас болгарских говоров в СССР (1958 г.) - дело на 

екип с ръководител проф. С. Бернштейн, според който говорите на българските 

преселници от североизточните райони на България оформят три типа- чушмелийски, 

чийшийски и олшански. Всеки един от тези типове говори е обект на самостоятелно 

описание.  

           Например, вж.:    “Чушмелийски тип (мизийски / шуменски /съртски), о-

диалект.   Наречен е така по едно от старите имена на с. Криничное/ Чушмелий, Чешма-

Варуита в украинската част на Бесарабия, говорът е най-яркият представител на тази 

група говори. Този говор се използва и от част от жителите на с. 

Кубей/Червеноармейское…. < …>  

        Типичен негов представител в Приазовието е говорът на с. Богдановка/ Долни 

Чушмелий, а също така и на с. Степановка Вторая…<…> Говорът има характерните 

особености на шуменския диалект в България. Някога говорът е звучал и в селата 

Долинское/Анадол и Озерное/Бабели в украинската част на Бесарабия….” (стр. 51). 

          Приносът на В. Кондов в тази част е безспорен: освен  че прави кратък преглед на 

проучванията, посветени на този говор, авторът дава и нови изследвания, в които се 

посочват особености, които не са  анализирани досега, напр. футурната частица и (стр. 

64 ). 

          При някои от типовете говори авторът цитира извадки от нови изследвания на 

учени, които отхвърлят твърдения, публикувани в Атлас болгарских говоров в СССР, 

напр.: при втория тип говори – Чийшийски (тукански/ мизийско-балкански/ сърнено-

средногорски говор ), ъ-диалект (снегъ, кръсника ) изследователи като Ив. Кочев, 

Илиев и Хелцман, Г. П. Клепикова и Т. В. Попова изказват нови мнения за диалектната 

принадлежност на българските говори извън метрополиите (стр. 59). Посочени са и 

нови наблюдения, напр. на за функционирането на футурната частица жа/жъ, а също и 

на частицата и/й  и т. н,  която за първи път е регистрирана и е обект на внимание от В. 

Кондов (стр. 65). 

          Впечатляваща е библиографията, която авторът представя след описанието на 

всеки един говор. Това свидетелства, че В. Кондов е отлично запознат с публикуваната 

литература на няколко езика за особеностите на всеки тип говор или диалект. Това 

оценявам също като изключително приносно. 
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          Онагледяването на част от въведената информация намирам не само  за 

положително, но и важно: снимков материал, представящ учени и техните трудове,  

посветени на разглежданите проблеми; снимки с информатори по време на проведени 

експедиции в Бесарабия (стр.56, 57,70, 73, 84,86, 92, 101,102, 104 107); карти със 

селища, в които са разпространени диалектите на територията на бившия СССР, 

респективно на днешна Молдова (стр. 71, 72 ), Украйна (стр. 67, 81, 122, 134)  и Крим 

(стр.124, 125 ).   

        Не може да се подмине и част четвърта, посветена на иновациите в 

чуждоезиковото влияние върху българските говори в Русия, СССР, Молдова и Украйна 

(стр.135-150), в която В. Кондов посочва, че влиянието на местните езици (молдовски/ 

румънски, украински и гагаузки език) върху българските говори там е предимно на 

лексикално равнище, а влиянието на руския език се наблюдава на всички равнища – на 

фонетично, морфологично, лексикално и синтактично, което доказва с много примери. 

Привежда и немалка библиография по този проблем. 

           За отличното познаване на всеки тип говор свидетелства и шеста част 

(Приложение №1) от книгата, в която са включени текстове. Те са ексцерпирани от 

трудовете на различни учени и добре  илюстрират всички говори (стр.162-241). Считам, 

че подбраните текстове са не само ценни със своите диалектоложки особености, но и 

със съдържанието си, тъй като носят важна информация за ежедневния бит на 

българите, живели и живеещи по различно време в различни селища на бившия СССР, 

Молдова, Украйна и Крим.  

         Като изключително добър метод, използван в частта “За влиянието на съседните 

езици върху българските говори на територията на Украйна и Молдова” приемам 

анкетирането, направено с ученици, студенти и възрастни хора, чиято цел е 

установяване степента на употреба на неопределителни местоименни и наречни форми, 

възникнали под чуждо влияние. Авторът доказва автентичността на проведеното 

изследване чрез прилагане на анкетите, включени в Приложение №2, въведено в част 

VI на книгата. Това също илюстрира функционирането на днешен бесарабски говор (в 

Молдова).  

        Като допълнителен, важен и дооформящ елемент на картината на съвременното 

състояние на българския език в Бесарабия приемам и онази част от книгата, в която е 

включена информация, която представя  както обучението по български език  в 

Молдова и Украйна, така и обучението на българи от тези страни в България. По 

въпроса за преподаването, изучаването и популяризирането  на българския език на 

територията на тези държави има достатъчно публикации днес. Изложената обаче от 

доц. В. Кондов библиография по тези проблеми, която е ексцерпирана предимно от 

българския периодичен печат (в. Роден край в Одеса и в. Родно слово в Кишинев) в 

Украйна и Молдова  доказва, че и тук той е положил немалко усилия в издирването й , 

а е и дал повод за размисъл – нашите сънародници, пишещи извън границите на 

България, на само изучават българския език, но и  го предават на поколенията. 

        Стремежът на автора на настоящата книга да представи колкото се може по-

обхватно литературата, посветена на българските говори и изобщо на българския език в 

упоменатите страни, личи и от включените в труда статии, посветени на въпроси, 

свързани с особености на българските диалекти.  



83 

 

       Едва ли бих могла да се спра на всичко онова, за което е писано и което е важно в 

разглеждания труд на доц. В. Кондов.   

        Като заключение искам да кажа, че ЦЕЛТА на автора, формулирана още в първия 

абзац в  Предговора на труда, че е  “крайно наложително  да се напише подобна книга, 

в която въз основа на нови и най-нови проучвания, да бъде поправена класификацията 

на българските говори в бившия СССР, както и към всеки тип или група говори да бъде 

посочена натрупаната във времето библиография” е ИЗПЪЛНЕНА.       

       Трудът е с огромни достойнства, което се доказва  с изключително мащабния 

библиографски апарат; с текстовете на различни учени, резултат от проведени 

интервюта с тамошни българи;  с новите проучвания и изводи относно 

функциониращите говори на територията, внасящи известни поправки относно 

наложеното в средата на ХХ век мнение в Атлас болгарских говоров СССР.   И още 

нещо изключително важно:  направените наблюдения и изводи в книгата 

свидетелстват, че  българските говори в Русия, СССР, Молдова и Украйна  са показали 

и показват, че предимно са запазили и продължават  да съхраняват граматичния си 

строй и речниковия си състав (с. 151). Чрез направения извод колегата В. Кондов 

опровергава всъщност мнението, изказано от акад. Н. Державин, че българските говори 

там са “безсистемен конгломерат” (с. 151). 

        Едно мога да кажа: книгата на доц. д-р Васил Кондов е приносно и значимо дело, 

представящо го не само като учен, но и като истински родолюбец. От една страна, 

верен на българския си бесарабски корен В. Кондов чрез своя труд популяризира онова, 

което е писано за езика на българите, поели пътя преди повече от два века  към далечна 

Бесарабия и Крим.  От друга страна, книгата е свидетелство за професионалния му 

стремеж да бъде полезен на всички, за които тази тема е  не само обект на научен 

интерес, но може би и мисия.  

         Аз съм дълбоко убедена, че трудът на доц. д-р Васил Кондов “Езикът на 

българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и 

съвременно състояние  (Класификация, библиография, карти, снимки, текстове) е 

ценен справочник и ще се ползва от поколения езиковеди, етнолози, историци, 

етнографи, социолингвисти и др. учени. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 
 Марияна Парзулова – професор, доктор, Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас, Република България - mparzulova@yahoo.com 

mailto:mparzulova@yahoo.com
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на книгата на доктор Васил Кондов „Езикът на българите на Пусто пладне: 

 в Русия, СССР, Украйна и Молдова. История и съвременно състояние  

(Класификация, библиография, карти, снимки, текстове)” 
 

Тодоров, Николай 

 

 Рецензираната книга е уникален обобщаващ труд за езика на компактното 

българско население на територията на бившата Руска империя, което е преселено там 

от българските земи по времето, когато се е намирало под властта на Османската 

империя. Цитираната литература и библиография показват, че езикът на тези българи е 

обект на изследователско внимание още от първите години след преселването му 

(Юрий Венелин) и до ден днешен.  

 Ако трябваше да търсим автор за подобно изследване, едва ли можехме да 

намерим по-подходяща кандидатура от д-р Васил Кондов. Роден в Молдовска 

Бесарабия, той, от една страна, е носител на единия от най-разпространените диалекти 

в Буджака – кортенския, от друга – висококвалифициран филолог, диалектолог, 

лингвист, професионално занимаващ се с темата повече от тридесет години, обиколил и 

посетил с магнетофон, диктофон и фотоапарат  едва ли не всички селища с българско 

население в Република Молдова, и много български селища в Одеска област на 

Украйна, лично интервюирал десетки, че може и стотици  информатори на най-

различна възраст, социален статут, професия. Въпреки че от 80-те години на миналия 

век живее постоянно в България, д-р Васил Кондов никога не е прекъсвал човешките 

си, приятелски, роднински, професионални връзки с малката си родина, а напоследък в 

продължение на петнайсетина години е и преподавател по роден език за студенти в 

местните университети – Комратския и Тараклийския. Съответно, едва ли можем да 

намерим филолог, който да познава не само основно, но и нюансите на езиковата 

ситуация в днешна Бесарабия и извън пределите ѝ. Освен самия език на изследваното 

население д-р Васил Кондов е най-добрият познавач и на литературата, посветена на 

езика на изследваното българско население. Той е автор на най-пълния библиографски 

справочник по дадената тема: “Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. 

Библиография 1829-2014, издаден преди две години от Тараклийския държавен 

университет “Григорий Цамблак”. 

 Самата рецензирана книга, освен че е фундаментално научно диалектоложко 

изследване, има и белези на добре направен справочник както за езика на българското 

население в бивша царска Русия, така и за неговите изследователи. Всеки, който се 

интересува от темата “Българи в Северното Причерноморие,” ще намери в книгата не 

само информация за изследователите и почти изчерпателна информация за приноса им, 

за издадените от тях трудове, но дори и снимки както на книгите, така и на самите 

автори, включително и по време на събиране на теренна информация, на публичните 

им изяви. 

 От изключителна ценност е и втората част на рецензирания труд, в която са 

представени диалектни текстове, събрани от най-различни автори, изследователи на 

темата в продължение на почти два века, които сами по себе си представляват един 

уникален източник на езикова информация. 
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 Научна добросъвестност при събиране на материалите, максимална пълнота и 

компетентност на анализа и изложението – това са думите, с които мога да 

характеризирам книгата на д-р Васил Кондов, която горещо препоръчвам да бъде 

издадена час по-скоро, тъй като ще бъде много, изключително много полезна както за 

утвърдени вече специалисти, така и за начинаещи, включително и за студенти, бъдещи 

филолози българисти. 

 

 Николай Тодоров, доктор по филология, преподавател по 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2018 г.  
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 Кирил Цанков – професор, доктор, Велико Търново, Република България -  

ktsancov@abv.bg, znak94@abv.bg 
 

mailto:ktsancov@abv.bg
mailto:znak94@abv.bg
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РЕЦЕНЗИЯ  

 

за книгата на Васил Кондов „Езикът на българите на Пусто пладне – в Русия, 

СССР, Украйна и Молдова. История и съвременно състояние (Класификация, 

библиография, карти, снимки, текстове), 2 издание, допълнено и преработено / 

Научен редактор доц. д-р Мария Паслар. Universitatea de stat “Grigore Ţamblac” 

din Taraclia, Republica Moldova. Тараклия, 2019, 347 с.  

 

Шапошников, Александър 

 

 Второ допълнено и преработено издание на „Езикът на българите на Пусто 

пладне…” е дин илюстрован историко-библиографски справочник, съставен не само 

професионално и търпеливо, но и слюбов към обекта на изследване. Доцент Васил 

Кондов от Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” ни поднесе 

поредния си безценен принос в областта на българистиката и диалектологията на 

българските говори в чужбина. Крайно наложително беше да се напише подобна книга, 

в която въз основа на по-нови и най-нови проучвания да бъде поправена 

класификацията на българските говори в Бесарабия и Новоросия, както и към всеки тип  

или група говори да бъде посочена натрупаната във времето библиография. В това 

отношение имаме добри примери: Българска диалектология на проф. Ст. Стойков 

(1968, 1993 и др.) и „Атлас болгарских говоров в СССР”. 

 Книгата се състои от няколко раздела. Предговор (с. 6-8); I. Кратка история на 

българските селища на територията на Молдовското княжество и Руската империя (с. 

9-22); III. Изследване на езика на българите в Русия, СССР, Молдова и Украйна (с. 49-

272): Чушмелийски тип (1) шуменски / съртски, о-диалект /снего̀, кръ̀снико/ (с. 49), 

Приложение. Текстове (с. 59); Чийшийски тип (2) тукански / мизийско-балкански / 

сърнено-средногорски, ъ-диалект /снегъ̀, кръс̀ника/ (с. 67), Приложение. Текстове (с. 

97); Олшански, кировоградски тип (3), североизточен мизийски, о-диалект /снего,̀ 

кръ̀снико/ (с. 114), Приложение. Текстове (с. 124); Балкански тип (4) – подбалкански 

говори (с. 128). 1. Подбалкански сливенски о-диалект /снего̀, кръс̀нико/ (с. 129). 2. 

Подбалкански ъ-диалект /снегъ̀, кръ̀сника/: а/ чумленско-твърдишка подгрупа (с. 136), 

б/ болградска подгрупа (с. 156), Приложение. Текстове: 1. Подбалкански сливенски о-

диалект /снего̀, кръ̀снико/ (с. 161), 2. Подбалкански ъ-диалект /снегъ̀, кръ̀сника/: а/ 

чумленско-твърдишка подгрупа (с. 169), б/ болградска подгрупа (187); Тракийски тип 

(5) – тракийско-мизийски-подбалкански говор (с. 191): а/ одеска подгрупа, о-диалект 

/снего̀, кръ̀снико/ (с. 213), б/ измаилска подгрупа, о-диалект и ъ-диалект (с. 215); 

Източно-родопски тип (6) кримски странджански говор, ъ-диалект /снегъ̀, кръ̀сника/ (с. 

236), Приложение. Текстове (с. 250); Западнобългарски тип (7) таврийско-терновски, ъ-

диалект /снегъ̀, кръ̀сника/ (с. 257), Приложение, Текст (с. 271); IV. Иновации в 

чуждоезиковото влияние върху българските говори в Русия, СССР, Молдова и Украйна 

(с. 273); V. Заключение (с. 286); VI. Приложение 1. Анкета (с. 296), Приложение 2. 

Избрани статии (с. 310); Приложение 3. Рецензии (с. 331). 

 В III част са включени илюстративни диалектни текстове, взети от трудове на 

самия Васил Кондов, а и от други известни изследвачи на бесарабски диалекти. 

Авторът компетентно и задълбочено е подходил и в коментарите си спрямо научните 
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постановки на някои от учените, занимаващи се с българските диалекти в чужбина 

(например, проф. С. Бернщейн). С висока степен на сигурност В. Кондов е най-добрият 

познавач на историята и съвременното състояние на описвания в книгата 

диалектоложки материал. Един от значимите приноси на разглежданата монография на 

доц. В. Кондов е прецизното представяне на тематично обвързаната с всяка от 

посочените български диалектни групи налична библиография. 

 Не по-малко ценен от диалектните текстове и библиографиите е и снимковият 

материал, който представя изтъкнати българисти и корици на техни книги, а също и 

добре подредени карти и други илюстрации. 

 Основните промени във 2-то издание на книгата са: съществено е допълнена 

библиографията почти към всички части на книгата, обособена е лингвистичната 

библиография в рамките на общата към всяка една от частите на изданието, а също така 

са обособени публикациите и изданията, свързани с фолклора на българите в 

разглежданите региони; приложените диалектни текстове придружават и илюстрират 

съответните диалектни типове; допълнени са с важни примери и обогатен е анализът на 

някои от разглежданите диалектни типове. 

 Добро попадение е включването на четвърта глава, посветена на иновациите 

поради междуезиковото взаимодействие и т.н. дебалканизация, според проф. В. 

Колесник. Васил Кондов правилно отбелязва, че българските говори са влияли върху 

съседните великоруски и малоруски, молдавски, гагаузки, албански говори. По 

мнението на пишещия тези редове, шуменските, туканските, олшанските диалекти 

оставиха следа дори в историческата ономастика и народна географска терминология 

на Новосърбия и целия Новоросийски край през XVIII-XX в. 

 Основната задача на 2-то издание е категорично постигната, направена е 

актуална класификация на българските говори, типове и групи в Бесарабия и 

Новоросия, като се посочват и необходимите за пълнотата на изследването 

библиографски единици. Тази книга на доц. В. Кондов още веднъж категорично 

доказва, че без неговото научно творчество не може да се говори за съвременна 

българска диалектология и обща българистика. 

––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано, вж. 

 

 А.К. Шапошников, доктор на филологическите науки, водещ 

сътрудник в Отдела за етимология и ономастика към Института за руски 

език „В. Виноградов”, РАН – Руска академия на науките, гр. Москва - 

possidima@gmail.com 

 

mailto:possidima@gmail.com
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ КОРТЕНСКИЯ ГОВОР В МОЛДОВА. 

РЕЦЕНЗИЯ ЗА КНИГАТА НА ВАСИЛ КОНДОВ „ГОВОРЪТ НА КОРТЕНЦИ В 

БЕСАРАБИЯ (РЕПУБЛИКА МОЛДОВА)’’. 1 ЧАСТ: „ГРАМАТИКА. 

БИБЛИОГРАФИЯ’’ (227 СТР., ISBN: 978-9975-3416-2-2); 2 ЧАСТ: „ТЕКСТОВЕ’’ 

(306 СТР. ISBN: 978-9975-3416-3-9). ТАРАКЛИЙСКИ ДЪРЖАВЕН 

УНИВЕРСИТЕТ „ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК’’. ТАРАКЛИЯ. 2021. 

 

Иван Г. Илиев 

 

A MONOGRAPH ON THE KORTEN DIALECT IN MOLDOVA. A REVIEW OF 

VASIL KONDOV’S BOOK ‘THE KORTEN DIALECT IN THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA’  

 

Ivan G. Iliev 

 

Summary: This is a book review on Vasil Kondov’s research on the Korten Bulgarian 

dialect in Moldova. 

Key words: Bulgarian language, Bulgarian dialects, Moldova. 

 

      Излязлата наскоро монография на Васил Кондов, посветена на родния му български 

говор в Кортен (преди Кирютня) в Република Молдова, затваря кръга на изследванията 

на именития български диалектолог, автор и на други книги върху споменатия 

български диалект: Кондов, В. „Кортенските колонии в Бесарабия. Ономастика. Език’’ 

(Знак 94. Велико Търново. 2005) и Кондов, В. „Кратък речник на кортенския говор в 

Бесарабия’’. (ТДУ „Гр. Цамблак’’ Тараклия. 2017). 

      Рецензираният тук труд се състои от две части. В първата, както подсказва 

заглавието и която представлява допълнен вариант на защитена през 1992 година 

дисертация, след увод, в който се поместват сведения от общ характер за селото и 

неговия говор, се разглеждат фонетичните, морфологичните, синтактичните и 

словообразувателните особености на кортенския диалект в Молдова. Последният е 

пренесен там преди около два века от село Кортен, Сливенско, и логично е говор от 

подбалкански тип като сливенския, но е претърпял някои изменения, не на последно 

място и под влиянието на преселници от други селища. От Кортен (Кирютня) 

изследваното наречие е пренесено и във възникналите по-късно кортенски колонии: 

Максимени, Българийка, Димитровка, Антоновка, Стояновка, Викторовка, Новия 

Кортен и др. В същата първа част авторът разглежда и чуждоезиковото влияние върху 

говора на молдавските кортенци от страна на руския, украинския и молдавския езици. 

Освен библиография, първата част на изследването съдържа като приложение и 

архивни материали, във форма на снимки, рецензии и т. н., от защитата на 

дисертационния труд. 

      Втората част на труда представя диалектни текстове, взети от многобройни 

информатори, не само от молдовското село Кортен, но и от някои негови дъщерни села 

(Антоновка, Викторовка, Димитровка и т. н.), както и от село Кортен, Сливенско. 

Разчупвайки шаблона, Васил Кондов е включил и художествени произведения и 

публицистични дискусии, писани на кортенски и отпечатани в локални български 
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вестници в Молдова и бившия СССР или взети от интернет, а също и образци от 

кореспонденция. Не са отминати и народните песни, събрани от Николай Кауфман 

преди време. Работата на българския диаректолог, особено втората ù част, изобилства с 

илюстративен материал под формата на снимки, извадки на страници и корици на 

книги.     

      Името на колегата Кондов е добре познато на българистите у нас и в чужбина и това 

не е първата ми рецензия за негово изследване. С всичките от тях се надявам да засиля 

интереса на учените към проучванията на доцент Васил Кондов, който тази година 

отбелязва 70-годишния си юбилей, и към бесарабската българистика като цяло. 

––––––––––––––––––––––––––––– 

Непубликувано 

 Доц. д-р Иван Г. Илиев, Пловдивски университет. 
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III. ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Разпределението на някои от публикациите в съответните раздели е условно, тъй като те съдържат 
не една, а редица езикови особености.  
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1. Фонетични изследвания. 
 

КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ВЛИЯНИЕ  

ВЪРХУ БЪЛГАРСКИТЕ ГОВОРИ В БЕСАРАБИЯ7 

(Въз основа на материали от селата Исерлий / Вольное, Кортен, Нови Троян и 

Твърдица) 

 

Васил Кондов 

 

 Изследвайки на времето, още в края на 40-те години и в началото на 50-те 

години на нашия век, българските говори в Бесарабия, известният съветски българист 

проф. С.Б. Бернщейн отбелязва, че тези говори, особено в южната част на Бесарабия, не 

показват значително влияние от страна на съседните езици. Най-много заемки се 

използват от руски език. Те запълват отсъствието на необходимите лексикални 

средства. Руското влияние върху лексиката на говорите е особено силно в областта на 

политическата и социално-икономическата терминология. Забележимо е влиянието на 

руския език в областта на числителните имена.  

 В общи линии характеристиката на чуждоезиковото влияние в Бесарабия върху 

българските говори, която прави проф. С.Б. Бернщейн преди около половин век, е 

вярна и от гледна точка на съвременното им състояние. Трябва обаче да се подчертае, 

че през последните няколко десетилетия чуждоезиковото влияние тук, и то преди 

всичко руското езиково влияние (причините за което са общоизвестни), получи още по-

силно развитие. 

 Същият изследовател споделя още, че през годините на последното румънско 

управление българското население е било подложено на насилствена румънизация, 

обаче това не е довело до значителни резултати. Родният език почти не представя следи 

от влиянието на румънския език. Било е забранено да се използва руският език. Обаче 

въпреки категоричното изискване „Говорете и пишете на румънски!” руският език се е 

съхранил. След осовобождението на Бесарабия той е направил големи успехи… 

 И наистина, „успехите” на руския език в това отношение, т.е. като чуждоезиково 

влияние върху българските говори в Бесарабия, са най-значителни.  

  Това езиково влияние върху говорите например на българските селища 

Исерлий, Кортен, Н. Троян и Твърдица започва още от самото начало на живота на 

населението им в този край, тъй като по време на неговото преселване в Бесарабия вече 

е била в пределите на Русия. 

 Чуждоезиковото влияние върху тези български говори засяга най-вече тяхната 

лексикална част, но, макар и в по-малка степен, то се открива и по отношение на 

фонетичната и дори граматичната им страна. 

 Така например, при заемане на различни думи от съответните езици в едни 

случаи им се придават фонетични черти, характерни за говорите, а в други случаи се 

запазват фонетичните черти, характерни за тези езици. 

                                                           
7 В материала се разглеждат не само фонетичните особености на дадените български говори в 
Бесарабия. Засегнати са и морфологични, лексикални, а също така и някои синтактични особености. 
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 В едни случаи например вместо звук Ы в руските заемки и звук Î, близък до Ы, в 

румънските обикновено се използват звуковете А, И, Ъ и У под ударение или извън 

него: бАва̀ва и бУва̀ва ʼбиваʼ, вЍзʼяф ʼповикване, поканаʼ, вЍрастих ʼотгледахʼ, 

назИва̀вами ʼнаричамеʼ, до̀брИ вѐчар ʼдобър вечерʼ, ко̀зʼАр ʼкозʼ, крЍша ʼпокривʼ, 

ло̀дАр ʼмързеливецʼ, о̀пат ʼопитʼ, пусЍлка ʼпраткаʼ, прустИнѐ ʼчаршафʼ, сЍрус ʼвлагаʼ, 

часЍ ʼчасовникʼ и др. от руски език; р̀Ъпа ʼурваʼ, тр̀Ънтур ʼтъртейʼ, хАрлѐц ʼправа 

лопатаʼ и др. от румънски език: Бис тру̀днусти нѝйдʼа ни бУва̀ва. Та̀м ра̀зну бАва̀ва. 

Вѝкад га на вЍзʼаф. КрЍшити уд нѐгу пра̀ят. А̀з га вЍрастих уд гудѝна и пѐтʼ мѐхица. 

Та̀а зѐмцка шко̀ла га назИва̀вами (Исерлий/Вольное). А̀з да̀жи нѐко́лку п̀ътʼа ми й на 

ак̀ъла и вѝкам, интирѐсну, к̀ък са назИва̀ва тʼа̀ трива̀? БАва̀ва два̀цИт пʼа̀тава ма̀йа. А 

чи ку̀пʼах уд нѐйа рЍби жѝр. А̀с ай т̀ъй ино̀ ми й стЍдну (Кортен). До̀брИ вѐчар (Н. 

Троян). 

 В други случаи звук Ы се запазва. И това се наблюдава естествено в речта на 

владеещите по-добре чуждия език: бЫва̀ва ʼбиваʼ, вЫ̀палʼнʼа ʼизпълняʼ, вЫ̀писах 

ʼабонирам вестник, приготвям сметка, извиквамʼ, вЫ̀нуждʼан ʼпринуденʼ, вЫступа̀вам  

ʼвземам участие в концерт и др.ʼ, вЫ̀стафка ʼизложбаʼ, калЫ̀мʼа ʼпечеляʼ, назЫва̀вам и 

т.н.: Аха̀, чи йѐди-га жа ѝма вЫступлѐнийа (Исерлий / Вольное). У̀трʼа ша 

вЫступа̀вами (Твърдица). 

 В заемките се наблюдават следните фонетични явления, характерни за тези 

български говори: 

 а/ изпадане на гласна В пред лабиална гласна: гусуда̀рсту ʼдържаваʼ, рукуо̀дʼат 

ʼръководятʼ (Исерлий / Вольное); гусуда̀рсту, дѐучка ʼмомичеʼ, дуйу̀рудни ʼбратовчедʼ, 

зао̀т ʼзаводʼ, звинуо̀й ʼзвеноводʼ, издао̀й ʼкаруцарʼ, налио̀й ʼнулевʼ, о̀пшам ʼизобщоʼ, 

сао̀к ʼлопаткаʼ (Кортен, Тараклийско) – от руските заемки: государство, руководят, 

девочка, двоюродный, завод, звеньевой, ездовой, нолевой / нулевой, в общем, совок. 

 б/ предаване на Шʼ като ХЧ: гру̀ХЧик ʼтоварачʼ, заприХЧа̀вам ʼзапретявамʼ, 

иму̀ХЧасту ʼимуществоʼ, йа̀ХЧик ʼщайга, сандъчеʼ, убиХЧа̀вам ʼобещавамʼ, ХЧа̀стийа, 

памѐХЧик (Кортен). 

 в/ депалатализация на съгласна пред твърда сричка: тʼу̀лка ʼвид дребна рибаʼ, 

Фѐтка ʼумалителна форма на ЛИ Федяʼ - от рус. тюлька, Федька (Кортен). 

 г/ поява на мека съгласна Лʼ пред мека сричка: выпалʼнʼа̀вам ʼизпълнявамʼ 

(Кортен).  

 д/ редукция на широка гласна в тясна: кУнчИнтра̀ре – от рум. concentrare 

ʼзапасʼ, кУнча̀ва – от рус. кончает ʼзавършваʼ (Исерлий / Вольное); жилу̀дУк – от рус. 

желудок ʼстомахʼ, ка̀ртУчка – от рус. карточка ʼснимка, купонʼ, кУзУро̀к – от рум. 

cozoroc или рус. козырек ʼкозиркаʼ, прʼа̀му ʼправоʼ (Кортен); гУрУда̀ ʼградовеʼ, 

ка̀ртУчка (Н. Троян), Убʼавлʼа̀вам ʼобявявамʼ (Твърдица, Тараклийско). 

 е/ съгласна В вместо Й след лабиална гласна: дуВʼа̀р и дуВʼа̀рка ʼдояч и доячкаʼ - 

от рус. дояр и доярка (Кортен). 

 ж/ преминаване на групата ВН в МН: ро̀МНу ʼравноʼ - от руското ровно 

(Исерлий / Вольное, Тарутинско); уроМНи ʼизравниʼ - от рус. ровнять, сѐ раМНо̀ – от 

рус. все равно ʼвсе едноʼ (Кортен).  

 з/ дисимилация на гласна: фАркулѝца ʼвилицаʼ - от рум. furculița (Кортен). 

 и/ вмъкване на гласна: дика̀брИ, Иризѝна ʼгумаʼ - от рус. резина (Кортен). 
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 й/ преглас на гласна А под ударение в Е пред мека сричка: дувʼА̀рка – дувЀрки 

(Кортен).  

 к/ преход на съгласна Ф в Х: штраХу̀вам ʼглобявамʼ - от рус. штрафовать, 

канХу̀зʼа – от рус. конфузить (Кортен).  

 л/ преход на съгласна К в Ц пред окончанието за мн. число –и: куста̀рниЦи 

ʼхрасталациʼ, дура̀Ци ʼглупациʼ - от рус. кустарники, дураки (Кортен).  

 В много случаи обаче чуждият изговор на гласни и съгласни в заемките се 

запазва: пАдрʼа̀т ʼнаредʼ, го̀рАт ʼградʼ, кАлхо̀с, кААпира̀тАр, мАлАтцѝ ʼюнациʼ, 

кАнфѐти ʼбонбониʼ, кАстʼу̀мчи, кАпѐйка (Исерлий); Арганизу̀вам, Атвʼо̀рка ʼотверткаʼ, 

гАдʼа̀ са ʼставам за нещоʼ от рус. годиться, кАло̀нка ʼводопроводна чешмаʼ, кАнверт 

ʼпощенски пликʼ, кАтлѐта, крУго̀м, крУ̀хал ʼкръгълʼ - от рус. круглый, буЛʼдо̀зʼар, 

тИлИвѝзʼар, куЛʼту̀ра, маШы̀на ʼлека кола, камионʼ, ЦЭнтр, Цырк (Кортен);    

здАров ʼздрав, грамаденʼ (Н. Троян), мАтѝф, хАрѝсти, пАдгАто̀вʼах ʼподготвихʼ 

(Твърдица). 

 В някои случаи в говорите по отношение на изговора се наблюдават дублети: 

гУрУда̀ и гАрАда̀ (Н. Троян, Кортен); кАро̀пка и кУро̀пка, кАстʼу̀м и кУстʼу̀м (Кортен).  

 В заемките много често се наблюдава и смесен изговор, като например акавизъм 

(характерен за руския език) и редукция на широка гласна О в У (характерна за тези 

български говори): бАга̀тУ (Исерлий); кАнѐчнУ ʼразбира сеʼ, пАстАйа̀ннУ (Кортен). 

 Влияние от страна на руски език се открива в тези говори и по отношение на 

звателните форми: МѝтʼА, ПѐнʼА, ила̀ти пѝйти пу йна̀ чѐша вѝну ва! Ко̀, Ва̀сʼА, 

утʼо̀вами ли? ЛѝшА, тѝ запо̀мни или нѐ? ВасѝлА, ВасѝлА!  

 Те се използват наред с българските форми: ПѐнʼО, синнѝ ба, си пучѝни ма̀лку. 

Ва̀сʼО, бѝвалу да изнисѐш курита̀та. ВасѝлУ ма! (Кортен).  

 

 Интересно чуждоезиково влияние в тези български говори се наблюдава спрямо 

неопределителните местоимения и местоименни наречия на морфологично равнище.  

 С помощта на руската неопределителна частица –ТО или –ТУ (с редуцирана 

широка гласна, а много често и със запазен руски акавизъм) и формите на домашните 

местоимения КОЙ, КУГО̀/ГО̀, КАК̀ЪФ/КЪ̀Ф, КАКВА̀/КВА̀, КАКО̀/КО̀, КАКВЍ/КВЍ, а 

също и на наречните форми КЪК, ДЕ, КОЛКУ се образуват неопределителните форми 

КО̀Й-ТО / ко̀йто, ко̀йту ʼнякойʼ, КУГО̀/ГО̀-ТО / куго̀-то, го̀-то, куго̀-ту, го̀-ту ʼнякогоʼ, 

КАК̀ЪФ-ТО / как̀ъв-то, к̀ъф-то, как̀ъф-ту, к̀ъф-ту ʼнякакъвʼ, КАКВА̀-ТО / ква̀-то, каква̀-

ту, ква̀-ту, КАКО̀-ТО, КО̀-ТУ / како̀-то, ко̀-то, како̀-ту, ко̀-ту ʼнякаквоʼ, КАКВЍ-ТО / 

каквѝ-то, квѝ-то, каквѝ-ту, квѝ-ту ʼнякаквиʼ; К̀ЪК-ТО / к̀ък-то, к̀ък-ту ʼнякакʼ, ДЀ-ТО / 

дѐ-то, дѐ-ту ʼнякъдеʼ, КО̀ЛКО-ТО/ ко̀лко-то, ко̀лку-ту ʼнякакво количествоʼ: 

 Ко̀й-ту ша раска̀зва нѐшту. И кут са в̀ърнат и до̀ат, чи сѐннат фаф ко̀й-ту 

до̀р, и начѐват и гулѐйат. Гу пуѝла с ква̀-то уда̀. На̀й-напрѐдʼ гу ту̀рим, гу прика̀рами 

прис ква̀-ту машѝнка, прис квѝ-ту нужо̀ви. Ино̀ врѐми бʼало̀ уткрѝту та̀м ду ко̀-ту 

врѐми. И та̀м то̀й слу̀жал дѐ-ту сѐдʼам-о̀сʼам гудѝни. Дѐ-то шѐз гудѝни. То̀й присидʼа̀л 

та̀м ко̀лку-ту врѐми, чи… (Исерлий); Ма запо̀мни к̀ък-то т̀ъй бъ̀рджи. Та̀м ѝма ква̀-

то рика̀. Зѐх гу подмѝшка, как̀ъф-ту згра̀п. Та̀м ко̀-ту, к̀ък-ту нѝ им уйдѝсалу. Ша 

духо̀дʼат квѝ-ту худо̀жници да йа красѐт, да рису̀ват ку̀ни (Кортен); А̀з дѐ-ту сам гу 

вѝждал (Н. Троян).  
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 Засилена употреба на руски заемки се наблюдава в речта на по-младите хора, а 

сред възрастното население – в речта на мъжете. За всички носители на говорите обаче 

е характерно руското езиково влияние в областта на числителните имена при 

отбелязване на дати или време: Сига̀ ша гувѐйм, два̀цит, двацʼа̀тоо фивралʼа̀, за 

Вилѝгдʼан. Излѐзи саба̀хлам, пѐтʼ мину̀ти пʼа̀тоо (Исерлий). А̀с сам два̀цат о̀смата 

гудѝна. Туг̀ъс, на дивʼа̀тава ма̀рта, свитѝ читѝриси му са ду̀ма. Сришту пѐрвава 

йанварʼа̀ ба! Чи то̀й то̀ва биз два̀ мину̀та, ну, пулʼвѝна читувʼо̀ртава (Кортен). 

Пѐрвава ужѐ ша бъ̀ди Трѝхунуйдѐн (Н. Троян). 

 Под влияние на руската реч в българските говори за означаване на 

приблизително количество често се използва обратен словоред: Мѐхица два̀ бʼа̀х ф 

Конста̀нца. Га̀ту бʼа̀х гудѝни два̀йси й трѝ, два̀йси й чѐтʼари, нѝй бʼа̀хми 

самастайа̀тʼалʼни хазʼа̀и (Исерлий); Саба̀хлам, т̀ъй ча̀са в дѐсʼат. А пак фата̀, то̀ 

трʼа̀ й гудѝни пидисѐ. А̀с с ай тʼа̀ва пѝх гудѝни трѝ. И пастарма̀ ѝма навѐрну 

килагра̀ма два̀йси. Трʼа̀ бʼа̀ха чилʼа̀ка дѐсʼат (Кортен). 

 Под влияние на руския език някои общи за него и за българските говори думи 

разширяват своето значение, например: Дʼа̀ду ми на цигу̀лка игра̀й. И мо̀йа башта̀ 

то̀жа игра̀й на цигу̀лка (Твърдица). Тук играя е със значение ʼсвиряʼ. Да̀жи и ни 

ду̀мам. Аз ду̀мам на мѐнʼа да бъ̀ди м̀ърдзʼала (Исерлий); Аз думам, чи ти духожда, ти 

ги видʼа. Трʼа думат, чи къкту сига (Кортен). Тук думите игра̀я и ду̀мам имат 

значенията ʼсвиряʼ и ʼмисляʼ. 

 Характерно е за говорите и калкирането на редица думи и словосъчетания: дѐлу 

дру̀гу ʼдруга работаʼ, ми са ка̀зва ʼструва ми сеʼ, са зѐ ʼсе нае, се нагърбиʼ, стана̀х ло̀шу 

да вѝждам ʼвзех лошо да виждамʼ, про̀сту ʼлошоʼ и др. (от рус. дело другое, мне 

кажется, взялся, стал плохо видеть, плохо): Фчѐра му бѐши май про̀сту (Н. Троян); На 

мѐнʼа ми са ка̀зва, ми ни йѐ пра̀у. Са зѐ да гу пра̀й, ама далѝ ша мо̀й? Стана̀х ло̀шу да 

вѝждам с нѐгу (Кортен).  

  В речта си носителите на говорите много често използват чуждоедикови 

съчетания или цели изречения: Та̀м ни паймʼо̀ш к̀ък са пулу̀чалу. Имами техника 

болʼше, чем нужно. То ошти ни беши халис настайахчий калхос. То̀, шта на̀да! В э̀том 

пла̀не збо̀рника пумо̀гна (Кортен). 

 В много случаи наред със заемките се употребяват и техните съответствия в 

говорите:  

а/ от руски език - ада̀ш и тʼо̀ска, байа̀т, твърдʼа и о̀ченʼ, балгу̀рʼ и крупа̀, 

бра̀два и тапо̀р, бъ̀жда, бѝва и бава̀ва / бува̀ва, вѝда и замѐтʼа, вѐки, вѐчи/к и ужѐ, 

врѐми и паго̀да, гивизʼа̀ и ба̀лвам, грѐбʼан и грибишо̀к / грибишка̀, дʼа̀ул и чорт, 

даштʼарʼа̀ и до̀чка, (децка) йа̀сла и са̀дик, дица̀ и пацанʼа̀, дудʼа̀вам и миша̀я, ду̀ха и 

сквазѝ ʼстава течениеʼ, жуо̀т и жѝзнʼа, измѝслʼам и приду̀мвам, ѝскам и трѐбвам, 

илѐктрика (рядко) и свет, истѝчам и збʼа̀гам, йутѝйа (много рядко) утʼу̀к, йорс и 

накава̀лʼнʼа, карѐвли и ту̀фли, кафѐсʼ и клѐтка, клѐйа и липʼа̀, клъс/т и жѝрʼан, 

ко̀шница и кашо̀лка, к̀ъшта и ко̀мната, лупа̀тка и сао̀к, мака̀р (чи) и хатʼа̀ (чи), мѝгар 

и ниужѐли, мо̀руф и карѝчуф, мумѝчи и дѐвачка / дѐучка, паца̀нка, мунчѐ и паца̀н, 

ма̀лʼчик, м̀ъкна и та̀хча, найно̀ и умѐстʼа, налѝ и же, нат̀ъй и да̀лʼше, нѝ/к/уга и 

никагда̀, пада̀р и сто̀руш, пача̀ и хладѐц, пек и жара̀, пѐрʼа са и зада̀вам са, пичѐлʼа и 

кал̀ъмʼа, пу̀кна и здо̀хна, п̀ълʼан и жѝрʼан, п̀ъру и спʼарва̀, разбѝрам и панима̀вам, 

разбѝрам са и ла̀дʼа, хабʼа̀ и по̀ртʼа, рет и о̀чар (от рус. очередь), русна̀к и ру̀ски, 
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руснакѝнʼа и ру̀ска, сʼа̀куга и фсигда̀, санд̀ъчи и йа̀хчик, свидлѝф и жа̀дʼан, св̀ършвам, 

зав̀ършвам и канча̀вам / кунча̀вам, сѐ йно̀ и сѐ рамно̀, сѐки и лʼубо̀й, симѐйсту и симʼа̀, 

сича̀с и сига̀, смʼа̀там и хчита̀вам, снѝмам, патрѐтʼа и фатаграфѝрвам, ста̀вам (за 

нещо) и гадʼа̀ са, с̀ъдуви и пасу̀да, с̀ъшту и то̀жа, тама̀н и как ра̀с, тва̀рʼам и гру̀зʼа, 

тѐти и па̀па, укаснʼа̀вам и упазда̀вам, умрʼа̀лу и пахаро̀н, умр̀ъзнувам и надаида̀вам, 

уста̀вам и браса̀вам, утко̀лкуту и чем, уш и вро̀дʼа, файда̀, по̀лʼза и толк, хайманʼа̀ и 

балта̀йа са, чак и аш, чѐша и стака̀н, чѝчу и дʼа̀дʼа, чуф и па̀ра, шѝйа (на машина) и 

стро̀чвам, шишѐ ʼшосеʼ и шлʼах, шкʼамбʼа̀ и жилу̀дук, штом и рас (по-често), ко̀пчи и 

таблѐтка и др. 

б/ от украински език - кʼарпѝч и лампа̀ч и др. 

в/ от румънски / молдовски език – апитѝт и по̀фта, аристу̀вам и аминду̀вам 

(рядко), батарѝйа и ду̀ра (рядко), биго̀м и ху̀гата / φу̀гата, будала̀ и про̀стул, дʼа̀ду и 

мош / мо̀шул, зѝмка и у̀лʼка, ка̀нʼа и пуфтѝсвам / пухтѝсвам, крату̀на и капацѝна ʼирон. 

главаʼ, кумѐц и кумо̀три, надза̀тʼ и напо̀й, лѝци и фа̀ца, нѝшту и нимѝк, пък и кʼар и 

др.: 

Сʼа кунчава. То̀ то̀жа утѝди сʼа̀ па̀к на ра̀бута. По̀-рану да̀ваха грибишкѝ, 

синцѝ, пък сича̀с тако̀ва ни да̀ват. На кускѝ (парчета) гу напра̀йали. Двʼа̀ до̀чки ѝмам. 

Тʼа̀ умрʼа̀, до̀даха хо̀рта на пахаро̀н. Ту̀й ни миша̀й. То̀й сʼо̀ рамно̀ нѝ са гу̀би. Лʼубо̀й 

читв̀ъртак мо̀й да бъ̀ди. Да̀жи пу йдѝн стака̀н вѝну ни да̀ди. То̀й же ро̀дʼан башта̀. 

Ра̀с ма т̀ърсʼат (Исерлий). А̀̀с ни с̀ъм замѐтʼал, ка̀й. Ф на̀с паго̀дата о̀шти ни 

разриша̀ва да сѐйм. Ма̀й а̀с йа ба̀лвам т̀ъс нидѐлʼа. А̀с чу̀вах ут пацанʼа̀та уса̀. Мо̀йта 

жѝзнʼа манѝнку дру̀га. Ниужѐли тѐс мулдуванʼа̀ сѝчкуту пра̀йат? Ку нѝ му трʼа̀а, 

зако̀ да йа та̀хчи (Кортен). Пра̀йа ко̀ту пра̀йа и испийа̀ идѝн стака̀н вѝну. А тʼа̀ва 

таблѐтки Пантилѐйа ми ги испѝса (Н. Троян). Испʼа̀хми та̀м пу двѐ-трѝ стро̀чки. И 

нʼа̀ма нѝкуго ф ко̀мнатта (Твърдица). 

Характерни заемки в тези български бесарабски говори: 

 

 а/ от езика на гагаузите са: кура̀й ʼсухи вършиниʼ, харца̀кʼ ʼнрав, характерʼ, 

хо̀жма ʼпостоянноʼ, чика̀л ʼкон с бяло петно върху челотоʼ, чарп̀ък ʼупорит човек, 

инатчияʼ, чо̀ли ʼнегодникʼ, шаплама̀ ʼнесериозна жена, момичеʼ: Збʼарѝ ма̀лку кура̀й 

за̀м. Так̀ъф му й харца̀кʼа. То̀й хо̀жма у дума̀. Уну̀й чо̀ли ли ва? (Кортен).    

 

 б/ от украински език са: а̀грус ʼцариградско гроздеʼ, бида̀рка ʼдвуколесна 

каруцаʼ, валк ʼтопка от замесена с плява глина за измазванеʼ, кабачка̀ ʼтиквичкаʼ, 

карпѐтки / карапѐтки ʼкъси памучни чорапиʼ, кра̀йка ʼвертикална дъска на стоборʼ, 

пару̀вам ʼправя чифт от нещоʼ, пудбо̀р и падбо̀р ʼток на обувкаʼ, пузѝчвам ʼвземам или 

давам назаемʼ, сѝмка ʼназвание на карта за играʼ, синѝшка ʼиндигоʼ, ск̀ърта ʼкопа сено 

и др.ʼ, улʼа̀ндра ʼвид народен танцʼ, хулѐра ʼвид трънливо растениеʼ, ху̀ртум ʼнаведнъжʼ 

и др.: Карапѐтки им думахми. Кра̀йки, га й съз дъски садʼа (Исерлий). Ко̀йту нʼа̀ма, 

пузѝчва ут кумшѝйана. Ск̀ъртити на харма̀нʼа. Ху̀ртум ай т̀ъй, сѝчкити (Кортен). Да 

ѝда да пузѝчам, ни шт̀ъ (Н. Троян).   

 

 в/ от румънски език са: батарѝйа ʼфенерчеʼ, барѐсʼ ʼвид забрадкаʼ, батѝста 

ʼшал за шияʼ, буйѐрʼан ʼедър земевладелецʼ, булва̀на ʼбуца пръстʼ, бурдѐл / бурдейка 

ʼизбаʼ, га̀та ʼготовоʼ, гугума̀нʼан ʼнегодникʼ, кило̀ци ʼдолни мъжки или женски гащетаʼ, 
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ку̀лкам са ʼдет. лягамʼ, к̀ътʼана ʼраст. тамариксʼ, ла̀ма ʼножче за бръсненеʼ, мош / 

мо̀шул ʼдядо, старецʼ, мала̀й ʼцаревичен хлябʼ, мартучѝна ʼмършаʼ, мумалѝга 

ʼкачамакʼ, мъй ʼбе, маʼ, паралѝйа ʼмъжка шапка с периферияʼ, пума̀на ʼобредна гощавка 

за покойникʼ, паха̀р/ка ʼвид паницаʼ, пашо̀й и пушо̀й ʼцаревицаʼ, пудѝш ʼвъзвишениеʼ, 

р̀ъпа ʼурваʼ, талан ʼкрантаʼ, талха̀рʼан ʼнегодникʼ, тр̀ънтур ʼтъртейʼ, уло̀й ʼолиоʼ, тръч 

ʼмежд. за отпъждане на овцеʼ, тр̀ъчна ʼотпъдяʼ, фарту̀на ʼвиелицаʼ, харлѐц ʼправа 

лопатаʼ, фаркулѝца ʼвилицаʼ, хъйс ʼмежд. за подкарване на волове налявоʼ, х̀ъйсам 

ʼподкарвам волове налявоʼ, ча ʼмежд. за подкарване на волове надясноʼ, ча̀лам 

ʼподкарвам волове надясноʼ, чурла̀н ʼраст. бял трънʼ, чуфѝлʼа ʼкълчаʼ, шкулаʼрʼан 

ʼученикʼ и др.:  Ми пушо̀й им да̀даха, чи жѝту им да̀даха. Нама̀жа ги с уло̀й. Идѝн 

буйѐрʼан. Зѐх батарѝйата, то̀ нуштʼа̀ бѐши, и утʼу̀вам (Исерлий). Ро̀клʼа, фа̀рта 

ту̀рʼана та̀м, барѐсʼ. Ра̀бутʼахми у буйѐрʼана. Изгармʼа̀ гу и га̀та. Кът̀ʼана ф чиѝрʼа 

ко̀лкуту ѝскаш (Кортен). Два̀ бурдѐла ка̀мани. Со̀рук шѐстта гудѝна бѐлийа лʼа̀п нѝ са 

рудѝ, пашо̀йа а т̀ъй стана̀. Мъ̀й, да ни галʼчѝти бъ̀лгарцки, чи жа на фа̀нат. Упѐках 

мала̀й (Н. Троян). 

 

г/ от руски са: ба̀нка ʼвендузаʼ, басано̀шки ʼвид летни обувкиʼ, вѐсʼа 

ʼпремервамʼ, висѝ ʼтеглилкаʼ, гру̀хчик ʼтоварачʼ, гусуда̀рсту ʼдържаваʼ, давно̀ ʼотдавнаʼ, 

да̀ча ʼвилаʼ, дувʼа̀р и дувʼа̀рка ʼдояч и доячкаʼ, завѝдам ʼпаля мотор, включвам апарат; 

навивам часовникʼ, закру̀тʼвам и зака̀твам ʼконсервирамʼ, знако̀м ʼпознатʼ, знако̀мʼа 

ʼзапознавамʼ, знако̀мсту ʼзапознанствоʼ, йѐздʼа ʼпътувамʼ, йу̀пка ʼполаʼ, йу̀шка 

ʼотдушникʼ, калʼарувам ʼоблагородявамʼ, калонка ʼводопроводна чешмаʼ, калхос 

ʼколективно стопанствоʼ, кана̀ва ʼвадаʼ, каранда̀ш ʼмоливʼ, карту̀с ʼкаскетʼ, касѝнка 

ʼвид лека забрадкаʼ, катилѐц ʼрязан камък за строителни работиʼ, кишка̀ ʼмаркучʼ, 

кача̀йа ʼпомпя, въртя педали на велосипедʼ, ко̀су ʼполегатоʼ, ко̀фтичка ʼблузаʼ, кра̀ска 

ʼтечна боя, цветен моливʼ, красʼа̀ ʼбоядисвамʼ, крѝша ʼпокривʼ, кро̀мʼа ʼосвенʼ, кру̀шка 

и крѝшка ʼканаʼ, кру̀хал ʼкръгълʼ, ку̀заф и ку̀зуф ʼкаросерияʼ, кузнѐц ʼковачʼ, ку̀зница 

ʼковачницаʼ, кункѝ ʼкънкиʼ, ку̀рʼам ʼпушаʼ, куста̀рник ʼхрасталакʼ, куфа̀йка, ко̀фта 

ʼватенкаʼ, ларʼо̀к ʼдюкян, зеленчуков магазинʼ, маку̀ха ʼкюспеʼ, маро̀жану ʼсладоледʼ, 

машѝна ʼлека кола, камионʼ, намиша̀ла ʼнамесаʼ, напула̀м ʼнаполовинаʼ, насо̀с ʼръчна 

помпаʼ, о̀пшам ʼизобщоʼ, паду̀шка ʼвъзглавница от перушинаʼ, па̀рта ʼчинʼ, пачѝпник 

ʼтехн. лагерʼ, пилара̀ма ʼдъскорезницаʼ, пирисʼа̀тка ʼсмяна на превозно средствоʼ, 

плита̀ ʼзидана печкаʼ, плитʼо̀нка ʼвид лятна мъжка шапкаʼ, пло̀тник ʼдърводелецʼ, 

по̀йас ʼвлакʼ, пол ʼподʼ, прʼа̀му ʼправоʼ, привѐс ʼнаддадено теглоʼ, прицѐп ʼремаркеʼ, 

прустинѐ ʼчаршафʼ, пуварджѝйка ʼготвачкаʼ, пувѝдла ʼмармаладʼ, пума̀шник 

ʼпортмонеʼ, пушта̀нки ʼдолни дълги гащиʼ, паса̀тка ʼгорски защитен поясʼ, салда̀тʼан 

ʼвойникʼ, сапо̀жник ʼобущарʼ, скрѝпка ʼцигулкаʼ, со̀рук ʼчетиридесетʼ, со̀та, со̀тка ʼедна 

стотна от хектарʼ, сра̀зу/м ʼведнагаʼ, ста̀нцийа ʼгараʼ, сто̀лʼар ʼдърводелез-мебелистʼ, 

су̀мка ʼчантаʼ, сут и су̀дʼа ʼсъд и съдяʼ, су̀тка ʼденонощиеʼ, трусѝ ʼдолни гащетаʼ, 

тʼу̀лка ʼвид дребна рибаʼ, тʼурма̀ ʼзатворʼ, уко̀л ʼинжекцияʼ, фазѐнда ʼучастък земя, 

взет за обработване под арендаʼ, фа̀рта ʼпрестилкаʼ, фугу̀вам ʼрендосвам с гладичʼ, 

чимада̀н, чумайда̀н ʼкуфарʼ, часѝ ʼчасовникʼ, чика̀нʼа ʼкърша израстъци на растения – 

лоза и др.; бия, пребивамʼ, шар ʼбалонʼ, ша̀хта ʼминаʼ, шкату̀рʼа ʼизмазвамʼ, шкату̀рка 

ʼмазилкаʼ, шистика̀мушки ʼвид детска игра с камъчетаʼ, шко̀ла ʼучилищеʼ, шпа̀рʼам 

ʼирон. работя, вървя, чета и др.ʼ, штраф ʼглобаʼ, штраху̀вам ʼглобявамʼ и др.:  
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И сѐтнʼа, га̀ту до̀ди Рум̀ънийата, а̀с хѝч ни рачѝх да хо̀дʼа на шко̀лта. Мо̀дни 

фа̀рти но̀сʼаха. Гурѐд гу ф со̀бата, ф плита̀та. А пък ми да̀ваха о̀сʼам со̀ти. 

Нарʼа̀зану та̀м, на пилара̀мата. С машѝна ду Димитро̀фка и ужѐ там с аўто̀буза ду 

Кишно̀ў. И тва̀ лʼа̀ту утѝдах и набра̀х идѝн прицѐп трива̀. Тʼа̀ нѐ ли й на тва̀, на 

крѝшата? Дʼа̀дуту давно̀ умрʼа̀. И кро̀мʼа тва̀ му да̀ва парѝти да са стро̀й, да си 

напра̀й к̀ъшта. Кача̀йм мѐт, пруда̀вами.  Ша фа̀над да му ту̀ргат уко̀ли. Трʼа̀ба да ма 

пуѝш двʼа̀ су̀тки с та̀а чѐшка. Ку̀пим на пипʼару̀дата ина̀ фа̀рта. То̀ бѐши калʼару̀ван 

за̀йбʼар (Исерлий). Дудѐ рѐт вѐки да зда̀вами у гусуда̀рстуту лʼа̀ба. Са̀ша бѐши 

дувʼа̀рка. Затурѝ йу̀шката ма̀лку. Калхо̀за гу зѐ и гу да̀ди на го̀ту ѝска. А̀с уна̀ва 

нидѐлʼа кача̀х с нѐгу. Нѐ кра̀ска ѝма, нѐ красѝш, нѐ нѝшту. Сѐтнʼа стувʼа̀ и ку̀рʼа на 

врата̀та. Маку̀ха да̀ваха пу йно̀ парчѐ. Чѝну Пантилѐйце, ша си пуварджѝйка т̀ъс 

вѐчар! Дʼа̀ду ти Васѝлʼ бѐши салда̀тʼан, а̀с съм на шко̀ла. То̀й зѐл та̀м, чилʼа̀ка, ина̀-

двѐ чѐпки гро̀зди и штраху̀вад гу (Кортен). Зѝмай чимада̀на! Ха̀йди, Илѝйа, да 

пруда̀вами ка̀ртучкити! Да варѝти на ста̀нцийата! Ришѝли да удрѐжат шѐс со̀ти 

уд арма̀на. Ко̀лʼту ми напѝса за тʼа̀а уко̀ли, ск̀ъпити. Давлѐнийата му бѐши двѐстʼа й 

со̀рук (Н. Троян). Зѝмай ру̀чката и зачѐвай пишѝ! Къ̀кту на шко̀лата си у̀чиш уро̀ка, 

т̀ъй ша у̀чиш и ту̀й. Удв̀ън прʼа̀му (Твърдица).   

Изводите, които трябва да се направят от този кратък анализ на местното 

чуждоезиково влияние върху тези български говори в Бесарабия, са следните: 

 а/ че действително тук най-голямо е руското езиково влияние. Причините за това 

са известни. 

 б/ имайки обаче предвид политическите и икономическите промени, които се 

извършиха и в Бесарабия, трябва да се очаква в бъдеще да настъпи спад на това 

влияние тук. В същото време пък логично е да се очаква засилване на влиянието върху 

българските говори в съответните части на Бесарабия от страна на молдовски / 

румънски и украински език. 

 в/ за да се предотврати езиковата асимилация на това българско население, която 

отдавна е в пълен ход, трябва да се направи всичко възможно върху неговия език, 

върху неговите говори да упражни най-силно влияние българският книжовен език.  
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА АКАВИЗМА В ЕЗИКА  

НА БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ 

 

Васил Кондов (Тараклия) 

 

 Въпреки това, че основният речников фонд и основните фонетични и 

граматични особености в езика на българите от Бесарабия са домашни т.е. български, 

запазени до ден днешен, още при първото ни запознаване с него става ясно, че този 

език е подложен на чувствително чуждоезиково влияние, което е предимно руско и  

което през последните няколко десетилетия е особено засилено. 

 Тъкмо затова известният български езиковед Ст. Стойков още през 50-те години 

на миналия век, правейки преглед на проучванията съветските българисти върху 

българските говори на територията на бившия СССР, с основание ги упреква в това, че 

не обръщат достатъчно внимание  на чуждоезиковото влияние върху тези говори 

(Стойков, 1956). 

 Според мен, това „невнимание” е било тенденциозно, преднамерено, като 

доказателство за което, макар и косвено, може да се приведе следният цитат от Л.В. 

Маркова: „После Октябрьской революции на Украине были открыты болгарские 

школы в числе других национальных школ малочисленных народностей. К концу 1930-х 

годов школы с преподаванием на болгарском языке, выполнив свою социальную и 

культурную миссию на первом этапе строительства социализма, перестали 

существовать. Обучаться на болгарском языке сами болгары СССР считают 

нецелесообразным в перспективе получения высшего образования, при гораздо большем 

диапазоне применения русского языка и языков республик в общественной и 

прозводственной жизни, в области культуры” (Маркова, 1984). 

 Даже в областта на културата използвансето на българския език е било 

нецелесъобразно… Това е… Коментарът тук, както се казва, е излишен или почти е 

излишен. Българският език, носител на който в бившия СССР е компактно живеещо 

многохилядно население, е бил изцяло премахнат от училищата и по този начин е бил 

обречен да изчезне изобщо, като бъде заменен с друг език, имащ „много по-голям 

диапазон на действие.” 

 Пита се тогава, какъв е щял да бъде смисълът от прроучването на езика на 

съветските (тогава) българи с оглед на чуждоезиковото (в случая предимно руско) 

влияние? Разбира се, тук аз в никакъв случай не искам да упреквам Ст. Стойков, който 

е имал предвид само лингвистичната страна на въпроса.  Но този въпрос си има и 

политическа страна. Във връзка с това едно такова проучване тогава едва ли би видяло 

бял свят, тъй като би показало как става замяната , или по-точно, унищожаването на 

един език „с по-малък диапазон на действие” от друг език „с по-голям диапазон на 

действие”, или, казано още по-точно, как става асимилацията или ликвидирането в 

езиково отношение на един по-малък народ от друг по-голям, пък макар и родствен или 

братски, както тогава широко се твърдеше. Т.е. всичко това в ония времена едва ли е 

трябвало да се афишира по какъвто и да било начин, още повече – в научни 

изследвания… 

 Изхождайки от темата, която съм си избрал, аз ще засегна обаче само един от 

аспектите на руското езиково явление върху бесарабските български говори – акавизма 
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(рус. аканье), който, според мен, е едно от най-ярките и най-важните фонетични 

явления в това отношение. 

 В интерес на истината трябва да се отбележи, че акавизмът е характерен не само 

за руската реч (литературна и диалектна), а се наблюдава и в някои български диалекти, 

например в района на Родопите. Според Д. Иванова-Мирчева това явление е свързано с 

праславянското [а], което може да се открие в съвременния унгарски език, където в 

славянските заемки се пази и се произнася с леки закръглени устни (срв. напр. унг. 

kakas и стб. кокошь, унг. patak и стб. потокъ). Същият звук се открива и в 

българославянски заемки в румънския език (срв. например рум. cacot и стб. кокотъ, 

рум. ciuda и стб. чоудо). Преминаването на [а] в [о] в българския език е започнало 

приблизително през VIII в., т.е. към края на предписмения период (Иванова-Мирчева, 

Харалампиев, 1999). 

 Това явление се открива, както вече отбелязах, в днешните български родопски 

диалекти, в които, например в смолянския говор, акавизмът се явява последователно 

само пред ударена сричка (напр. – [вадѝца], [гарѝца], [кабѝла], [дашо̀л], [галѐм], 

[афчѐри], [атѝде], [мама̀], вж. Стойков 1993). 

 Според някои руски учени обаче акавизмът е свързан с редукцията на 

неударените гласни и затова не е могъл да се появи преди отпадането на редуцираните 

гласни. Според тях, това явление вероятно е възникнало първоначално в Рязанската, 

Новгородската и Черниговската земя през XII-XIV в. (Горшкова 1972). 

 В такъв случай естествено възниква въпросът: как и кога явлението се е появило 

в езика на българите в Родопите. 

 Нека все пак да оставим изясняването на въпроса за произхода на акавизма на 

учените, които конкретно се занимават с този проблем. Нас в случая ни интересува 

преди всичко същността на това явление и по какъв начин то е възникнало в 

българските говори в Бесарабия, т.е. дали е чуждо, дошло от Русия, от руския език, или 

е домашно, българско явление. 

 Ето как е характеризирана същността на акавизма в един от руските източници: 

„Аканье – особенность произношения, состоящая в том, что гласные [о] и [а] могут 

различаться лишь под ударением, в безударном же положении на месте того или 

иного звука произносится звук, близкий к [а], или сильно ослабленный звук, близкий к 

[ъ]. Аканье свойственно русскому литературному языку в цело” (МСЭ, 1978). 

 Аф това, че акавизмът в езика на българите от Бесарабия не е домашно, т.е. не е 

българско явление, се потвърждава от следните факти и примери: 

 

1. Акавизмът в българския език през последното столетие съществува само в някои 

родопски говори и се открива последователно само в предударено положение – 

[агнѝще], [ада̀вна], [ака̀], [апа̀шка], [балѝ], [дабрѐ], [катѐл], [насѝлка], [тачѝлка], 

и др. (Стойков, 1993).  

От този район на България масово изселване на хора в Бесарабия обаче не е 

имало, което означава, че явлението не е могло да бъде пренесено и 

разпространено в езика на бесарабските българи. 

 

2. Думите, в които се открива акавизъм, в повечето случаи са лексикални заемки от 

руски език, които много често запълват празнините от отсъстващи лексикални 
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средства в езика на българите в Бесарабия или се използват наред с домашните 

думи: [агаро̀т] и [градѝна], [арганизу̀вам], [астано̀фка], [атрʼа̀т], [басано̀шки], 

[балта̀йа са], [гадʼа̀ са] ʼставам за нещоʼ, [издао̀й] ʼкаруцарʼ, [калхо̀с], [калидо̀р] 

[капѐйка], [канфѐти], [канʼа̀к], [калба̀с], [кашо̀лка] ʼкошницаʼ, [камсамо̀л]q 

[канвѐрт] ʼпликʼ, [катлѐта] ʼкюфтеʼ, [каро̀вник] ʼкраварникʼ, [лаха̀нка] ʼвид 

коритоʼ, [матацѝкла], [маладѐц], [насаба̀ча са] ʼприспособя сеʼ, [патрѐтʼ] 

ʼпортретʼ, [паса̀тка] ʼзелен поясʼ, [пилара̀ма] ʼдъскорезницаʼ, [паго̀да] ʼвремеʼ, 

[пака̀] ʼдо вижданеʼ, [пахаро̀н] и [зара̀вани], [паду̀шка] и [въгла̀мница], 

[салда̀тʼан], [самалʼо̀т], [спасѝба], [сао̀к] ʼлопаткаʼ, [стало̀ва], [тиливѝзʼар] и др. 

  

3. Особено ярко произходът на акавизма в речта на българите от Бесарабия 

проличава в двояко произнасяните форми, т.е. с българска редукция на 

широките гласни (например [о] ˃ [у]) и с руски акавизъм в неударено 

положение, например: [гуруда̀] и [гарада̀] ʼградовеʼ, [дѐучка] и [дѐвачка] 

ʼмомичеʼ, [кунча̀вам] и [канча̀вам] ʼзавършвам, приключвамʼ, [куро̀пка] и 

[каро̀пка] ʼкутияʼ, [кустʼу̀м] и [кастʼу̀м], [кумба̀йна] и [камба̀йна], [пучтѝ] и 

[пачтѝ], [пуда̀рук], [пада̀рук] и [пада̀рак], [убижа̀вам] и [абижа̀вам], [уружа̀й] и 

[уража̀й], [сурукува̀йaта] и [сарака̀ва̀йата] ʼчетиридесетатаʼ и др. 

 

Разбира се, при използването на тези и подобни форми има определена 

диференциация. Акавите форми по-често се използват от хора, които по-добре и по-

често си служат с руския език, т.е. от хора с повисока руска грамотност. 

 Знае се, между другото, че редица русизми с акаво звучене са се утвърдили и в 

българския книжовен език, например: пагон, партенка, каляска хазяйка, хазяин, кънки 

(от рус. коньки) и др. 

4. Произходът на акавизма в езика на българите в Бесарабия личи и във формите 

със смесен, руско-български изговор, в които в предударено положение 

обикновено има акавизъм, а в следударено – българска редукция на широката 

гласна, например: [палѐзну], [пастайа̀нну], [канѐчну] ʼразбира сеʼ, 

[атнасѝтельну], [палажѝтельну] и т.н. 

 

5. Под влияние на руския книжовен изговор в българската бесарабска реч звучат 

акаво и лични и фамилни имена, включително и български: [Алѐг], [Алѐсʼа], 

[Акса̀на], [Никала̀й], [Папо̀в], [Делиба̀лтав] и др. Под влияние на руския 

акавизъм българското фамилно име Горановски е придобило следния облик: 

[Гарано̀вский]. Същото може да се каже и за названията на селища: [Адѐса], и 

[Адѐсʼ], [Масква̀], [Камра̀т] и [Кумра̀т] и др. 

 

Интересно е, че при записването на някои домашни думи българите от 

есарабия, вероятно пак под влияние на руския акавизъм, допускат хиперкоррекция 

(престараване), например във формата ху̀бов. Същото е станало и в писмените форми 

на някои собствени имена: Монолов вм. Манолов – от ЛИ Манол, което е пък от 

Емануил, Ходжиогло вм. Хаджиогло, Корояни вм. Караяни, Коромонак вм. Карамалак. 

В същото време, макар и в много малко случаи, вместо руски акавизъм в редица 
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думи от руски произход се наблюдава българска редукция на широката гласна: [со̀рук] 

вм. [со̀рак], [ка̀ртучка] вм. [ка̀ртачка], [гусуда̀рсту] вм. [гасуда̀рства] ʼдържаваʼ, 

[жилу̀дук] вм. [жилу̀дaк], [уку̀рʼвам] – от рус. окуривать, [пузнако̀мʼа] – от рус. 

познакомить, [пушта̀нки] – от рус. подштанники ʼмъжки долни гащиʼ и др. 

От явлението акавизъм обаче трябва да се разграничават случаите в българската 

диалектна реч в Бесарабия, свързани с асимилационни и дисимилационни промени. 

 Случаите на асимилация и дисимилация на широката устнена гласна [о], а също 

така и на тясната устнена гласна [у] се наблюдават в следните случаи: 

 

Асимилация: 

[оа] ˃ [аа]: [каша̀ра] - с. Кайраклия / Лошчиновка 

[ау] ˃ [аа]: [табарѐтка] – с. Кайраклия, Тараклийско 

[уа] ˃ [аа]: [тага̀ва] – гр. Тараклия 

 

Дисимилация: 

[уу] ˃ [ау]: [фаркулѝца] – срв. рум. furculița, [балгу̀рʼ] булгур - с. Кортен, Тараклийско 

[оу] [ау]: [саму̀нʼ] – с. Кортен, Тараклийско 

уу уа : ураки – с. Кортен, Тараклийско 

[оо] ˃ [ао]: [сапо̀лʼ], [капо̀й], [скапо̀свам], [бамбо̀н] - с. Кортен, Тараклийско 

[оу] ˃ [ау]: [То̀дар] – с. Чийший / Городне, Болградско, [по̀лак] – с. Кайраклия 

Тараклийско 

 

 В някои случаи явленията акавизъм и дисимилация на устнени гласни, според 

мен, трудно могат да се разграничат едно от друго, например: кампо̀т, мато̀р, пашо̀й – 

от рум. păpușoi ʼцаревицаʼ. 

 Вероятно тук действат и двете тенденции, както е например при   

Фамилните имена: [Ко̀став], [Папо̀в], [Ко̀ндав] и пр. 
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АКАВИЗМЪТ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И 

В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ 

 

Д-р Васил Кондов 

Акавизмът или акането (рус. аканье) е особен случай на редукция. Това е изговор, при 

който гласните [о] и [а] могат да се различават само под ударение. В неударено положение на 

мястото на тези звукове се изговаря звук, близък до [а], или силно отслабен звук, близък до [ъ]. 

Явлението не е характерно като цяло за книжовната форма на българския език (в която са 

приети само няколко заемки от руски език, попаднали в нея явно по устен път, тъй като се 

произнасят акаво, а също така и се пишат с А вм. О, например: каляска, пагон, партенка и др., 

срв. с рус. коляска, погон, портянка и се среща предимно в българската диалектна реч, 

например в смолянския говор. Тук неударената гласна [о] обаче преминава в [а] само в 

предударено положение, а в следударено – в [у], например [гарà] гора, [гадѝна] година, 

[вадѝца] водица, [бал̀и] боли, [рад̀ила] родила, [асỳкану] осукано, [каб̀ила] кобила, [гал’àм] 

голям, [мамà] мома, но [сèлу] село, [мàслу] масло и т.н. Акавизмът е много характерен за някои 

от славян-ските езици, например за руския и белоруския език. В руския език явлението се 

среща както в предударено, така и в следударено положение, например [харашò] хорошо, 

[плòха] плохо. Именно поради руското езиково влияние акавизмът, особено през последните 

няколко десетилетия, е получил доста широко разпространение и в българските говори в 

Молдова и Украйна. Че акавизмът в тези говори не е домашно, т.е. не е българско явление, а е 

чуждоезиково, се потвърждава от следните факти и примери:а) явлението в българския език 

съществува само в някои от говорите му в района на Родопите и се открива последователно 

единствено в предударено по-ложение (От този район на България обаче масово изселване на 

хора в Русия в миналото не е имало, което означава, че явлението не е могло да бъде пренесено 

оттук и разпространено в езика на тамошните българи).  

Думите, в които се открива акавизъм, в повечето случаи са лексикални заемки от руски 

език, най-често запълващи празнини от отсъстващи лексикални средства в езика на българите в 

Молдова и Украйна или пък са чуждици, които се използват тук наред с домашни думи, 

например: 

[агарòт] рус. огород и градина, [арганизỳвам] от рус. организовать ’организирам’, 

[астанòфка] рус. остановка ’спирка’, [атвич̀авам], но и [утвич`авам] от рус. отвечать 

’отговарям’, [атр’àт] рус. отряд, [ацeнка] рус. оценка, [басанòшки] рус. босоножки ’сандали’, 

[балтàйа са] от рус. болтаться, [гад’à са] от рус. годиться ’ставам за нещо’, [издаòй] каруцар 

от рус. ездовой, [калхòс] рус. колхоз, [калидòр] рус. коридор, [капèйка] рус. копейка, [калбàс] 

рус. колбаса, [кашòлка] рус. кошелка и кошница, [камсамòл] рус. комсомол, [канвèрт] рус. 

конверт ’плик’, [кас`инка] от рус. косынка, [катлèта] рус. котлета ’кюфте’, [карòвник] рус. 

коровник ’краварник’, [лахàнка] рус. лохань ’вид корито’, [матацикла] рус. мотоцикл, [насабàча 

са] рус. насобачиться ’приспособя се’, [патрèт] портрет, [пасàтка] рус. посадка ’зелен пояс’, 

[пиларама] рус. пилорама ’дъскорезница’, [пагòда] рус. погода и време, [пакà] рус. пока 

’довиждане’, [пахарòн] рус. похороны и [зарàвани] погребение, [падỳшка] рус. подушка и 

[възглàмницъ], [салдàтин] рус. солдат ’войник’, [самал’от] рус. самолет ’самолет’, [спасиба] 

рус. спасибо ’благодаря’, [саòк] рус. совок ’лопатка’, [сталòва] рус. столовая ’столова’, 

[тиливиз’ар] рус. телевизор и [тиливизур], [интанàцийа] рус. инто-нация, [камàнда] рус. 

команда, [палез’ън] рус. полезен и полезный, [канки| и [кунки] кънки от рус. коньки , [абразèц] 

рус. образец, [агранòм] рус. агроном и т.н. и т.н. 

Особено ясно произходът на акавизма в речта на българите в Молдова и Украйна 

проличава в двояко изговаряните форми, т.е. с българска редукция на ши-роката гласна -[о] в 

[у] – и с руски акавизъм в не-ударено положение – [o] в [a], например: [гурудà] и [гарадà] рус. 
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города ’градове’, [дèучка] и [дèвачка] рус. девочка ’момиче’, [кунчàвам] и [канчàвам] рус. 

кончать ’свършвам, замършвам’, [курòпка] и [карòпка] рус. коробка ’кутия’, [куст’ỳм] и 

[каст’ỳм] рус. костюм, [кумбàйна] и [камбàйна] рус. комбайн, [пучти] и [пачти] рус. почти, 

[пудàрук], [пудàрак], [падàрук] и [падàрак] рус. подарок, [убижàвам] и [абижàвам] рус. 

обижать ’обиждам’, [уружàй] и [уражàй] рус. урожай, [сурукувàйата] и [саракавàйата] рус. 

сороковая ’чети-ридесетата’ и др.  

Единствено наречията (от типа на нормално, достойно) в диалектите на българите от 

Молдова и Украйна по реакция на неударената гласна [о] донякъде приличат на редуцираните 

акаво в предударено и укаво в следударено положение думи в някои български родопски 

говори, например: [абизàт’ел’ну] рус. обязательно, [атнасит’ел’ну] рус. относительно, 

[афициàл’ну] рус. официально, [благаславèну] рус. благословенно, [дастòйну] рус. достойно, 

[дастàтъчну] рус. достаточно, [дамàшну] рус. домашнее, [драгацèнну] рус. драгоценно, 

[канèчну] рус. конечно, [канкрèтну] рус. конкретно, [нармàл’ну] рус. нормально, 

[палажит’ъл’ну] рус. положительно, [спакòйну] рус. спокойно, [пан’àтну] рус. понятно, 

[пастайàнну] рус. постоянно, [палèзну] рус. полезно, [паслèдну] рус. последнее, [пастипèнну] 

рус. постепенно, [апширну] рус. обширно и т.н. 

Под влияние на акавизма са се променили тук и някои български фамилни имена, 

например: Гаранòвский вместо Горàновски. Акаво звучат в тукашната българска реч и имената: 

[Алèк] Олег, [Алèс’а] Олеся, [Аксàна] Оксана. Предимно акаво звучене имат и названията на 

селищата, като [Адèс’] и [Адèса] Одеса, [Масквà] Москва, [Камрàт] Комрат и т.н. Интересно е, 

че при изговор и записване на някои домашни думи тукашните българи, вероятно пак под 

влияние на руския акавизъм или в резултат на оустняване (лабиализация), допускат 

хиперкорекция (свръхстарателност) в произношението, например, на някои думи и форми като: 

[глупова], [х]убов], която може да се разбира като реакция срещу чуждото влияние върху 

родния език. Същото е станало и в писмените форми на някои фамилни имена, например: 

Монолов, Ходжиогло, Корояни, Коромонак вместо Манолов, Хаджиогло, Караяни, Карамалак. 

Разбира се, че тук не са изключени и такива родноезикови явления, като оустняване 

(лабиализация) и уподобяване (асимилация) на гласните, за които ще стане дума по-нататък.  

В същото време, макар и в по-малко случаи, в местната българска реч вместо акав 

изговор в редица думи от руски произход се наблюдава българска редукция на широката 

гласна, например: [сòрук] рус. сорок, [кàртучка] рус. карточка, [гусудàрсту] рус. государство, 

[жилỳдук] рус. желудок, [укỳр’вам] рус. окуривать ’опушвам’, [пузнакòм’а] рус. познакомить 

’запозная’, [пуштàнки] рус. подштанники ’долни мъжки гащи’, [тулòка] рус. толока и др. За 

акавизма трябва да се знае и следното, че с акав изговор и правопис в българския книжовен 

език се използват следните форми: каляска, пагон, партенки, хазяин и хазаин, хазяйка и 

хазайка, хазаи, хазяйнича, хазяйски и хазайски, заети от руския език, както се вижда, по устен 

път.  

По този начин, като извод, още веднъж трябва да се подчертае, че в книжовната 

българска реч освен тези случаи акав изговор и правопис на думи не може да се допуска. 

Публикувано в: ТУК, ТДУ „Гр. Цамблак”, бр. 32, Тараклия, април-юни 2013, с. 9. 
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И ПАК ЗА ЗА АКАВИЗМА  

В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ  

(въз основа на българските говори  

в град Тараклия, с. Валя Пержей, Р. Молдова, и др.)8 

 

Васил Кондов 

Държавен университет „Григорий Цамблак”, гр. Тараклия, Р. Молдова 

 

 Тази статия е провокирана от социалната мрежа – Фейсбук. Преди няколко 

месеца в нея се разгоря дискусия относно наречната форма тạга̀вạ в езика на българите 

в гр. Тараклия между двама езиковеди и журналист. Един от езиковедите бях аз, а 

другият колега беше работил преди време в продължение на четири години в гр. 

Тараклия като командирован от МОН на Р. България специалист по български език и 

литература в управлението на образованието и в университета „Григорий Цамблак”. 

Журналистът пък е родом от Тараклия.  

Знае се, че езиковата ситуация в града е доста сложна, тъй като тук и до ден 

днешен все още и в езиково отношение населението се дели на горненци и долненци, 

макар процесът на сливане на двата основни български говора тук да е доста 

напреднал. 

Журналистът отричаше формата тạга̀вạ да е характерна за Тараклия, а 

езиковедът от метрополията беше на мнение, че формата се е получила под влиянието 

на руския език. В интерес на истината трябва да се отбележи, че в Тараклия се използва 

и формата тọга̀вạ, с характерната за източнобългарските говори редукция на 

неударената широка гласна ạ.  

Безусловно, руското езиково влияние тук е засегнало речта на хората на 

различна възраст – от най-младите до най-възрастните. Но факт е и това, че по-

възрастните и по-неграмотните хора тук най-добре пазят родния си език, говор.      

Действително, в говорите на тукашното българско население са навлезли много 

думи и форми под влияние на руския език със съответното руско произношение, във 

фонетично отношение особено забележимо относно неударената широка гласна ạ: 

/ạстано̀фкạ/ остановка ʼспиркаʼ, /ạгạро̀т/ огород ʼзеленчукова градинаʼ, /кạлхо̀с/ 

колхоз ʼкооперативно стопанствоʼ, /кạпѐйкạ/ копейка ʼруска парична единицаʼ, 

/кạтлѐтạ/  котлета ʼкюфтеʼ, /пạса̀ткạ/ посадка ʼзелен защитен поясʼ, /пилạра̀мạ/ 

пилорама ʼдъскорезницаʼ,  /пạго̀дạ/ погода ʼвремеʼ, /пạду̀шкạ/ подушка ʼвъзглавницаʼ, 

/пạка̀/ пока ʼдо вижданеʼ, /сạлда̀тʼạн/ солдат ʼвойникʼ и др. 

Много са случаите, когато възприетите в българския диалект руски думи се 

изговарят различно по отношение на неударената широка гласна ạ – в едни случаи с 

българска редукция на гласната, а в други – с руско произношение, т.е. с акавизъм. 

Причината за това, според нас, е в степента на русификация на идиолекта на даден 

носител на говора: /гуруда̀/ и /гạрạда̀/ города ʼградовеʼ, /дѐучка/ и /дѐвạчкạ/ девочка 

ʼмомичеʼ, /кунча̀вạм/ и /кạнча̀вạм/ кончать ʼприключвам, свършвамʼ, /куро̀пкạ/ и 

/кạро̀пкạ/ коробка ʼкутия, кашонʼ, /кустʼу̀м/ и /кạстʼу̀м/ костюм ʼкостюмʼ, /пучтѝ/ и 

                                                           
8 В. Кондов, Към въпроса за акавизма в езика на българите от Бесарабия // Българският език в 

Молдова, 2, Комрат, 2003, с. 60-65; Българите в Северното Причерноморие, 8, В. Търново, 2004, с. 

59-63. 
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/пạчтѝ/ почти, /убижа̀вạм/ и /ạбижа̀вạм/  обижать ʼобиждамʼ, /пуда̀рạк/ и /пạда̀рạк/ 

подарок ʼподаръкʼ, /со̀рук/ сорок ʼчетиридесетʼ, /сурукува̀йạтạ/ и /сạрạкạва̀йạтạ/ 

сороковая ʼчетиридесетатаʼ и др. 

  Още по-интересни са формите на наречията с широка неударена гласна в 

предударено положение, произнасяна с руски акавизъм, а в краесловие, изговаряна с 

българска редукция: /ạбиза̀тẹлʼну/ обязательно ʼобязателноʼ, /дạста̀тạчну/ 

достаточно ʼдостатъчноʼ, /дạсто̀йну/ достойно ʼдостойноʼ, /кạнѐчну/ конечно 

ʼразбира сеʼ, /кạнкрѐтну/ конкретно ʼконкретноʼ, /нạрма̀лʼну/ нормально ʼнормалноʼ, 

/пạлѐзну/ полезно ʼполезноʼ, /пạнʼа̀тну/ понятно ʼпонятноʼ, /пạстạйа̀нну/ постоянно 

ʼпостоянноʼ, /пạтрѐтʼạ/ от портрет, вероятно чрез руско посредничество, /спạко̀йну/ 

спокойно ʼспокойноʼ и т.н. 

Интересен също така е и примерът от говора на с. Кортен, Тараклийско, с думата 

/кункѝ/ от рус. коньки ʼкънкиʼ, където е налице българска редукция на неударената 

широка гласна ạ, а не както би трябвало да се очаква – руски акавизъм - /кạнʼкѝ/.  

Редица подобни примери са характерни вероятно за всички български говори в бившия 

СССР: /гусуда̀рст/в/у/ государство ʼдържаваʼ, /жẹлу̀дук/ желудок ʼстомахʼ, /ка̀ртучкạ/ 

карточка ʼснимкаʼ, /пузнạко̀мʼạ /сạ/ познакомиться ʼзапозная сеʼ, /пушта̀нки/ 

подштанники ʼдолни мъжки гащиʼ, /туло̀кạ/ толока ʼземя, оставена да почива, като в 

същото време се използва за пасищеʼ/уку̀рʼвạм/ окуривать ʼопушвамʼ и др. 

Изводът, който може да се направи от горепосочените примери, е следният. Да, 

руското езиково влияние върху българските говори в Бесарабия, както и навсякъде в 

бившия СССР, е твърде силно, включително и относно изговора на неударената широка 

гласна ạ, т.е. и във фонетично отношение. Но както се вижда от посочените примери, 

българските говори не го приемат изцяло, като адаптират заемките съгласно своите 

диалектни особености. 

Друг е случаят обаче с наречната форма /тạга̀вạ/ тогава. Първо, тя не е руска по 

произход, а е българска. И, второ. Промяната на неударената широка гласна /ọ/ в 

посока към гласната /ạ/  се дължи не на руско езиково влияние, а на дистанционна 

регресивна асимилация / уподобяване на гласните: ọа̀ > ạа̀.  

В гр. Тараклия формата се употребява не само от възрастни хора, но и от по-

млади и най-млади поколения, като употребата й в речта на възрастни носители на 

говора е знак, че формата в тяхната реч едва ли е резултат от влияние на руския език, 

който те не владеят изобщо или го владеят на много ниско равнище.9  Докато пък в с. В. 

Пержей тази форма се открива в речта само на възрастни хора, което може да се обясни 

с факта, че в с. В. Пержей от двата български говора надделява този, за който формата 

/тạга̀вạ/ не е характерна – от подбалкански тип, както и в други говори от този тип – на 

с. Кортен, гр. Твърдица и др.10 

Широко разпространение в говора на тараклийци има и формата ло̀бạдạ - с 

дистанционна прогресивна дисимилация / разподобяване на лабиалните / устнените 

гласни о̀ọ > о̀ạ , която се използва наред с ло̀бọдạ / ло̀будạ. Най-вероятно тези форми да 

                                                           
9 В. Кондов, Езикът на българите на Пусто пладне – в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и 

съвременно състояние (Класификация, библиография, карти, снимки, текстове), Тараклия, 2019 (вж. 

Чийшийски тип диалект. Приложение. Текстове – текст на Стефанида Колар, записан от М. Колар), 

вж. Приложение, текст 1.  
10 Н. Тодоров, Българите в Южна Молдова (очерк за етнокултурната им идентичност от 

преселването до края на двадесетия век), Тараклия, 2018, с. 24, вж. Приложение, текст 2. 
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са характерни преди всичко за речта на курлийци – жители на Горния край на 

селището, говорът на които по тип е тракийски. Разбира се, трябва да се търсят още 

примери, като се има предвид съществуващата все още разлика между двата говора в 

селището, които да потвърдят или да отхвърлят това предположение. 

В подкрепа на този случай може да се спомене и друг интересен пример с 

„акавски” изговор на форма в български говори в Бесарабия (например, от с. Заря / 

Камчик) – /сạро̀ф/ суров, където пък явлението е точно обратното.11 Налице е 

дистанционна регресивна дисимилация / разподобяване на лабиалните / устнените 

гласни – уо̀ > ạо̀. Т.е. и в този случай промяната се дължи не на руско фонетично 

влияние, а на общо езиково явление, характерно и за българските говори в Бесарабия.  

Разграничаването на тези явления е желателно не само от научна гледна точка, 

но и, може би, още повече от учебно-методическа, особено в условията на преподаване 

на българския книжовен език в Бесарабия – в сегашните Р. Молдова и Украйна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Видео-запис (в internet) на Г. Георгиев – информаторка Яна Василевна Тодорова, родена през 1939 

г., с. Заря / Камчик, Саратски район, Украйна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

Текст 1. 

 

Нạ титʼу̀нạ два̀йси гудѝни 

Сѐмдẹсʼạт фто̀ртạ гудѝнạ зạчѐнạхми ф кạлхо̀зạ дạ ра̀бутим титʼу̀н. А̀с рạбутѝх нạ титʼу̀нạ 

два̀йси гудѝни. Рạбутѝх пѐд гудѝни нạ типлѝцạтạ. Вạра̀шчạạми рạса̀т. Пудạр рạсса̀дạ, куту 

пура̀сни, приблизѝтẹлʼну два̀йси й пѐт – трѝйси сạнтѝмạ, гу изна̀сạми въ̀нкạ, ф кър̀ạ. Тạга̀вạ 

тра̀ктурạ мина̀вạ и пра̀й бризнѝ / ва̀дички. И кạлхо̀зникити пудạр тва̀ сạдъ̀т титʼу̀нạ. И сạ мѝни 

ко̀лку врѐми, пура̀сни титʼу̀нạ, тѝй гу купа̀ạт и сѐтнинкạ, куту уста̀ни ужѐ ина̀ мѐтрạ - ина̀ мѐтрạ 

й пулвѝнạ, нạча̀вạд дạ бẹръ̀т листа̀тạ и гу нạнѝзọọт нạ връ̀фти, гу въ̀рдзọọт ф кạсу̀цити, кък̀ту 

на̀шту сѐнọхрạнѝлишшẹ /с руско щ – б.м/. Тạкѝвạ ѝмạ, ạ тạкѝвạ гулѐми иглѝ и гу нạнѝзọọми нạ 

тѐẹ иглѝ, гу исѝпọọм нạ врạфтъ̀, гу зạвъ̀рдзọọш  нạ кạсу̀цạтạ и то̀й га̀ту исъ̀йни… Пидисѐ 

сạнтѝмạ иглъ̀тạ. Нạнѝзọọш нạ та̀ạ иглъ̀. Ф ина̀ връф̀ трѝ иглѝ титʼу̀н. Дạ нѐ ẹ блиску, ạ тъ̀йчик ẹ 

дạ бъ̀ди е, што̀ту тѝй куту сạ блѝску, тѝй сạ зạпа̀рʼọọт, ста̀вạт чѐрни, изгурʼа̀вạт и тạга̀вạ, га̀ту 

ужѐ сѝчкʼạạ титʼу̀н га̀ту сạ убирѐ, куту тѐẹ връ̀фти исъ̀йнạт, ги зạвъ̀рдзọọт ф идѝн скла̀т: иднъ̀ ду 

дру̀гạ, иднъ̀ ду дру̀гạ. И ги въ̀рдзọọт нạ пѐт връ̀фти нạ ина̀, гạва̀нкạ му вѝкạми, и ку̀кички и гу 

зạка̀чọọш. Га̀ту ужѐ исẹнтъ̀ сѝчкʼạạ титʼу̀н гу убẹръ̀т, тạга̀вạ ужѐ гату зạчени дạ ставạ студену, 

тạгавạ уже зạчавạми и гу гладим ạ тъй нạ кулʼанту, и пу ино листо гу гладим, гу гладим. 

Удбирạш най-жълʼтʼạạ ạдделʼну - пѐрвạй со̀рт, фтạро̀й со̀рт, трѐтий со̀рт, читвʼо̀ртạй со̀рт, 

пʼа̀тạй со̀рт, ọпрọсчʼо̀нный, пѐтʼạạ ужѐ ọпрọсчʼо̀нный, на̀й дѐту, на̀й буклу̀кạ, дѐту сʼа̀ạ 

мạлạдʼо̀жạ гу ку̀ри ạ тва̀. У̀бувʼạạ пра̀ạт тạкъ̀ву… Ạсо̀бẹну зạ сạмạлʼо̀тти. Уддѐ дạ гу знъ̀м кво̀ й 

то̀? Тạга̀вạ о̀шти дува̀дạши идѝн Ạндрѐй Прạко̀пạвич. То̀й жувѐйши у тʼо̀тʼạ Вạсѝлạ Вѝчẹвạ. 

То̀й у тʼа̀х дудѐ. У на̀с нʼа̀мạши о̀шти титʼу̀н, пạк та̀м ужѐ то̀й дѐ дạ гу знъ̀м уддѐ бѐши. Сѐтнʼạ 

тѝй зѐạ дạ гу пѝтạт: ми ко̀ пра̀ạт с титʼу̀нạ? То̀й ка̀звạ: уд нѐгу пра̀ạт лика̀рству и уд нѐгу пра̀ạт 

ạру̀жиẹ. Ạру̀жиẹ ка̀звạ пра̀ạт уд нѐгу. Ạру̀жиẹ дѐту гạрмѝ. Дѐ дạ гу знъ̀м, тъ̀й чулʼа̀кạ… 

 И тạга̀вạ, га̀ту сѝчкʼạạ титʼу̀н гу убиръ̀т, нạча̀вạми гу гла̀дим, гу удбѝрạми пу со̀ртуй. И 

тạга̀вạ гу ту̀ргạми… Ту̀ргạт трѝ пръ̀чки ạ тъ̀й, уплѐтʼạну вạжѐнци, зạвъ̀рдзạну зạ срѐднʼạтạ 

пръ̀чкạ и уддо̀лу ту̀ргạш трѝ пръ̀чки и гу ту̀ргạш фạф йа̀шшик. Ạ тъ̀й дạ ка̀жим. Ут ту̀кạ кạрдо̀н 

и ту̀кạ кạрдо̀н и тѐạ листа̀ ги нạрʼа̀дạш и ги ту̀ргạш фạф то̀ọ йа̀шшик, за̀м дạ сạдѝ ро̀вну, и гу 

нạтѝскạш ко̀лкуту мо̀йш. И тạга̀вạ кạту сạ нạпъл̀ʼни то̀ọ йа̀шшик, гу зạвъ̀рдзọọш. Утпрѐш 

пръ̀чкити нạдрʼа̀зạни, за̀м врạфтъ ̀дạ ни сạ ису̀лʼọọ, нạдрʼа̀зạну уд двѐти стạрнѝ. Тạга̀вạ таạ връ̀ф 

гạ въ̀рдзọọт нạ вạсʼмʼо̀ркạ. Гу зạвъ̀рдзọọт и фạф Чạдъ̀рạ. Тạга̀вạ нạ дру̀гу мʼа̀сту ни гу приѝмạт. 

Сạба̀лин ста̀ним фạв два̀ ча̀сạ, фạф трѝ ч̀асạ. Уд вичạртъ̀ си нạгру̀зим мạшѝнтạ - сто̀ й два̀йси, 

сто̀ й трѝйси, сто̀ й пидисѐ тʼу̀кạ. Смạтрʼа̀ мạшѝнтạ ква̀ жạ бъ̀ди. Сạба̀лин ста̀ним, сạ збирѐм нạ 

титʼу̀нạ и утʼу̀вạми фạф Чạдъ̀рạ и та̀м гу вѐсạт, та̀м гу зда̀вạт и пу со̀ртуй - пъ̀рвʼạạ со̀рт о̀чẹнʼ 

скъ̀пу бѐши, фто̀рʼạạ, трѐтʼạạ ужѐ… и чẹтвъ̀ртʼạạ ужѐ по̀ … /по̀-нѝску, по̀-ефтинọ/. Ạ пạк то̀ọ, 

на̀й-дрѐбнʼạạ, упрạшчʼо̀ный, то̀й пуштѝ чи биспла̀тну гу зѝмạạ, ну̀, дạ ѝмạт то̀нуй.      

Стефанида Степановна Колар, родена през 1940 г., 

завършила 4 класа, живее в Горния край на гр. Тараклия, до 

читалището.  

Записал: Михаил Колар, студент 2БРФ, ТДУ „Григорий 

Цамблак”, април 2019 г.  

 

 

 

 

 



112 

 

Текст 2.  

 

 Информатор № 1. Максим Христофоров Герганов, род. 1901 г., в с. Валя-Пержий, 

Тараклийско. Без образование. Записът е направен през 1983 г. 

1. Га̀ту бяхми млади ра̀бутяхми и жувяхми и сига̀ устаря̀хми уже. На Нова гудѝна 

ходяа дица ма̀льки на Сурва ф къшти фляваха (влизаха) сурва̀кат там коту ж им деш (дадеш) 

крава̀йчита пари тъй нарѐд хо̀дят дичърлуга. Сришту Нова гудина пра̀ят милѝни, гуля̀ят. 

Милѝнта ту̀ргат а тъйа̀ режат пръчици тергат фъф милинта тургат сѝрни пичъ̀т га ту̀ргат идно 

парчѐнци тъй чатала̀ту, парѝ ту̀ргат жилезни да ни изгурьъ̀т ф со̀бата га (кога) га (я) пичъ̀т та̀а 

милѝна и сѐтняна га режат га рѐжат тъй на парчѐнца га режат и тъга̀вана (тогава) зѝмат такъ̀у 

дават на тва на унва чи койту земи парѝти на тва ня̀шту казват той жа уста̀нял фъв до̀ра. 

Пръ̀чици ут такъ̀у (от такова) ут чарнѝца и тука ту̀рят ина̀ на срида̀та на милѝнта ту̀рят ина̀ 

пръчица и върдзът със чървѐн кунец… 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Записал Н. Тодоров. Вж. 3-ия ред отдолу нагоре – тъга̀вана. 

Публикувано:  

- Дунав-Днестър. Годишник на ТДУ „Гр. Цамблак”, т. 6, Тараклия, 2019, с. 190-194. 

- Буджак: от прошлого к настоящему. Сборник статей к 80-летию Ивана Федоровича 

Грека, Кишинев, 2019, с. 476-481. 
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА РУСКО-БЪЛГАРСКАТА ФОНЕТИЧНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 

В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА И РЕПУБЛИКА УКРАЙНА 

     (ЕЗИКОВЕДСКИ (ЗА)БЕЛЕЖКИ) 

 

Васил Кондов 

 

Resume 

In this article the author analyses the pronunciation of preposition v and sonorant 

consonants in the Bulgarian speech on theterritory of Moldova and the Ukraine in 

connection with the influence of the Russian language here 

 

Езиковата култура на всеки човек е свързана, преди всичко, с навиците му за 

изговаряне на съответните звукове на речта, които трябва да се използват в езика или в 

диалекта на даден език, практикувани от него; и като в огледало се отразява, най-вече, в 

устната му реч. 

 Напоследък в цяла Бесарабия (поне според наши наблюдения), в селата и в 

градовете Болград, Комрат, Тараклия), а всъщност сигурни сме, че и извън нейните 

пределите, в посока на изток, т.е. в Украйна и в другите държави – бивши републики на 

СССР, по-младите поколения носители на диалекти на българския език наред с редица 

други отклонения от нормите на българската книжовна и диалектна реч под 

чуждоезиково (предимно руско) влияние допускат още едно, фонетично, отклонение. 

То е свързано с изговора на предлог в пред така наречените сонорни съгласни, които се 

образуват с помощта на глас и незначителен шум (л, м, н, р, й), и пред гласни. Работата 

е там, че в зависимост от езика, този предлог се изговаря различно. А по-точно: в 

руския език този предлог запазва своята звучност в горепосочената позиция, т.е. пред 

сонорите и гласните (срв. [в луже, в любви, в море, в неделю, в норе, в рамках, в 

результате…, в реке, в руке в Республике Молдова, в родном краю, в Я(йа)ссах, в аду, 

в области, в Одессе, в углу, в интересах, в университете, в унисон…], а в българския 

книжовен език и в неговите диалекти, включително и тук, в Бессарабия, в речта, преди 

всичко, на по-възрастните му носители, които по-добре пазят родния си език (вероятно 

защото не са успели толкова добре да усвоят във фонетично отношение чуждия (руски) 

език), предлог в се обеззвучава (срв. [ф локвата, ф любовта, ф морето, ф неделя, ф нея, 

ф ада, ф областта, ф Одеса, ф рамката, ф резултат на…, ф реката, ф ръката, ф 

Република Молдова, ф йода, ф родното му село, ф я(йа)бълката, ф единствено число, ф 

огъня, ф интерес на…, ф университета, ф унисон, ф ъгъла]. 

 Ако тази особеност в двата езика при тяхното използване бъде пренебрегвана, 

това означава, че, говорейки на руски, може да се допусне български изговор (акцент): 

[ф нашем районе], а говорейки на български (независимо дали на книжовен език или на 

някакъв български диалект), може да се допусне руски изговор (акцент): [в нашия 

район]…  

В българската диалектна реч на по-младите поколения тукашни българи и даже 

в речта на усвоилите доста добре нормите на българския книжовен език (дори и на 

такива, които са завършили висшето си образование в България, както показват 
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наблюденията ни) в тази позиция на предлог в най-често, при някои всъщност вече 

системно, се допуска отклонение от нормата (да подчертаем, както от книжовната, така 

и от изконната, диалектната, народната, българската…), което става под влияние на 

доминиращия в техния живот чужд език, който в повечето случаи е руският език.  

Същото става, разбира се, ако не се обърне достатъчно внимание, и при 

усвояването на българското произношение от страна на хора, изучаващи български 

език, след като са научили преди това руския език. Това са причините, за да се стигне 

точно до такъв изговор, т.е. вместо правилното за българския език произношение [ф 

реката] се стига до, макар и на български казаното, но с чужд (руски) акцент: [в 

реката]. 

 Усвояването на тази особеност на българския език е много важно, преди всичко 

от гледна точка на това, че в противен случай тя може да създаде определени 

трудности, свързани с разбирането на семантиката (значението) на съответните 

съчетания в речта. Т.е. стига се вече до куриозни случаи, когато свикналите с 

нехарактерния за българския език, т.е., в условията на Бессарабия и т.н., според нас,  с 

руския изговор на тези съчетания млади хора, носители на местен български диалект, 

дори и изучаващи специалността «българска филология», да не могат да схванат 

смисъла им, когато ги чуват да звучат в съответствие с нормата на българското 

произношение. Така например съчетанието [ф окòпа], употребено в речта на лектор по 

българска литература от България, е затруднило студентка от нашия университет до 

такава степен, че значението му е трябвало да й бъде обяснено от преподавателя… 

 В интерес на истината трябва да се отбележи, че запазването на звучността на 

предлог в в посочената позиция се наблюдава, макар и в много по-малка, според нас, 

степен и в речта на българи от България, което тук, според нас, става не поради някакво 

чуждоезиково (руско или друго) влияние, а във връзка с характера, с качеството на 

участващите в явлението елементи (предлог в, от една страна, и гласни или сонорни 

съгласни, от друга страна), докато в речта на българите от Бесарабия (и от други 

региони на бившия СССР), явлението се дължи както на този фактор, така още повече и 

на фактора чуждоезиково (а именно руско) влияние.  

А що се отнася до специалната езиковедска литература, посветена на българския 

език, в която това явление би трябвало, най-малко, да бъде регистрирано като факт, то 

ние успяхме да открием това само в сборника с упражнения по български език на Н. 

Николова [1, 22], където е отбелязано следното: „Редно е да се обръща внимание и 

върху некнижовното произнасяне на предлога в пред гласни и сонори, напр. [в 

етиопийа], [в разговор] вм. [ф етиопийа], [ф разговор]», и в сборник с упражнения на 

Е. Сорочяну и Л. Денчева [3, 94], където е отбелязано следното: «Предлогът В се 

обеззвучава пред гласни и пред сонорни съгласни: в езерото – [ф езерото], в Русе - [ф 

Русе], в ливадата - [ф ливадата]. 

Представката В- не се обеззвучава: влизам, вричам.» А на с. 94 в същия 

сборник: «Предлогът В, ВЪВ пред гласни и сонорни съгласни се изговаря беззвучно 

като [Ф] [ВЪФ]. Пред дума с начална звучна съгласна звучността на предлога се 

запазва, пред начална беззвучна съгласна се обеззвучава. 

В огъня – [ф огън’а]; във влака -  [въф влака]; в морето [ф морето]; във 

фабриката – [въф фабриката]; в дола – [в долъ]; в тревата [ф тревата].» 
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 Да, друг е въпросът, когато звук [в] в българския (книжовен) език e във 

функцията не на предлог, а на представка в-. В тази позиция той трябва да си запази 

звучността. Но вярно е и това, че пък относно това произношение има случаи на 

отклонения в диалектите на българския език, включително и в Бесарабия, и в 

разговорната му книжовна форма, т.е. вместо [в]лизам, [в]любвам се, [вляво], [в]насям 

на[в]рет често се допуска некнижовният изговор [ф]лизам, [ф]любвам се, [ф]ляво, 

[ф]мъквам, [ф]насям, на[ф]ред и дори [ф]нимавам, а също така и [ф]я[йа]ждам са (в 

някои диалекти, както, например, в с. Кортен, Молдова) вместо [в]я[’а]ждам се, които 

явно стават по аналогия със съчетанията, съдържащи предлог в в позиция пред дума с 

начален сонорен звук. 

 Не се и съмнявам, че любознателният читател би попитал: а коя все пак е 

причината за така променливото „поведение” на звук [в] както в ролята му на предлог, 

така и във функцията му на представка? Отговорът, според нас, накратко би могъл да 

бъде следният: наистина звук [в] някога, в старобългарски език [2, 10], а вероятно и в 

други славянски езици (например, в староруския) не е бил обикновен звучен съгласен, а 

също така е бил сонорен звук, който и до ден днешен както в българския, така и в 

руския език, както всеки друг сонорен звук, допуска да има в позиция пред себе си 

беззвучни съгласни, без да ги асимилира, т.е. без да ги озвучава (срв. рус. с вами и бълг. 

с вас, а не: з вами и з вас), за разлика от другите звучни съгласни (срв. изговорът: на 

рус. [з другими] и бълг. [з други]. 

 За това, че характерът на звук в съвременния български език, а по-точно, в 

негови диалекти, като звучен съгласен, е „странен”, по-особен говорят и примерите, в 

които той пък озвучава предходния беззвучен съгласен звук [т] в предлога и 

представката от : [уд върбата], [уд вас], [удвръштам], [удвън], [удвътр’а]. В книжовния 

български език обаче такъв изговор е недопустим, т. е. трябва да се произнася: [от 

върбата], [от вас], [отвръштам], [отвън], [отвътре].  

 И така, най-важното, което трябва да знаем в случая за звук [в] във функцията 

му на предлог в, е свързано с практиката, с изговора му в позиция пред сонорни 

съгласни и пред гласни: 

 а) в руския език - звучността му се запазва: [в русском, в районе, в огне] 

 б) в българския език (както в книжовната, така и в диалектната му форма) - 

звучността му в тази позиция се губи: [ф руския, ф района, ф огъня].  

 Във функцията си пък на представка (в-) и в българския (книжовен), и в руския 

език звук [в] си запазва звучността: срв. бълг. [влизам] и рус. [влезать], бълг. [влюбвам 

се] и рус. [влюбляться], бълг. [внасям] и рус. [вносить]. 

 А общият изводът от тези (за)бележки може да бъде само един: ако човек иска 

да има добра езикова култура относно практикуваните от него езици, той трябва 

упорито и непрекъснато да работи за това, да не се оставя да бъде влачен [ф реката], [ф 

морето], [ф езерото], [ф океана]  на живота от различни течения… 
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2. Морфологични изследвания 
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ЕДНО ИНТЕРЕСНО ЯВЛЕНИЕ В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ  

(КАТО РЕЗУЛТАТ НА МОРФОЛОГИЧНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ  

МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК) 

 

 Васил Илиев Кондов е роден на 25.08.1951 г. в с. Кортен, Молдова, в българско 
семейство. Интересът му впоследствие към българския език (и по-специално, 
към неговите диалекти) вероятно се дължи на факта, че родителите му са 
носители на различни български / бесарабски говори: баща му – Илия Кондов е 
кортенец, а майка му е от с. Нови Троян, Болградско. Генът си е ген… 
 Средно образование с руски език на обучение (Защо ли не се е изучавал 
тогава и българският език поне като предмет , а се е забранявало да се говори 
на него в училище? )  завършва в родното си село (1969), след което учи в 
техникум по специалността „книгоиздаване и организация на 
книгоразпространение в гр. Кишинев (1969-1971). През следващите три години 
работи като книговед и директор в системата на „Молдкниготорг” в гр. Комрат, 
а през 1974-1979 г. отново е студент в гр. Кишинев, където следва руска 

филология в университета. След завършване на висшето си образование в Кишинев започва да работи 
като учител по руски език и литература в гр. Тараклия. Но тъй като има желание да се завърне в родното 
си село, а възможност да стане това поради липса на свободно място за работа по упражняваната тогава 
от него специалност (и до ден днешен) няма, той се премества в гр. Чадър Лунга (1980), където работи 
като възпитател в школа-интернат (до 1980). 
 Траен интерес към всичко българско: език, фолклор, литература, история, етнография проявява 
от 1974-75 г. 
 През тоталитарно време, в бившия СССР, в редица вестници, като „Молодеж Молдавии” 
(Кишинев), „Знамя” (Чадър Лунга), „Ленинское слово” (Комрат), „Свет Октября” (Тараклия), „Дружба” 
(Болград) и др. се появяват негови статии и различни други материали изключително с българска 
тематика. 
 След 1979 г. се опитва да продължи образованието си като студент по българска филология в 
Москва, Ленинград и Киев (където тогава имаше такава), но навсякъде му е отказано под предлог, че 
вече има едно висше образование. Защо ли пък е било нужно и това ограничение? Но както и да е… 
 От 1983 г. В. Кондов постоянно живее и работи в гр. Пазарджик, България, където чрез свободна 
подготовка завършва българска филология в гр. София и защитава дисертация на тема „Кортенският 
говор в Бесарабия” в Института за български език на БАН през 1993 г. По тоци начин, В. Кондов е първият 
бесарабски българин, защитил дисертация в България след тоталитаризма. 
 Да, не може да не се отбележи и следният факт от биографията на В. Кондов, а именно този, че 
първата му научна публикация е свързана с гр. Тараклия и е със заглавие: „Из песенното богатство на 
Нови Пазар (НРБ) и Тараклия (СССР)”, публикувана в сборник от научни доклади и съобщения, посветен 
на проф. д-р Симеон Русакиев (1986). 
    От тази учебна година В. Кондов е преподавател по методика на обучението по български език и 
литература към Районното управление на образованието (РУО), изпратен след конкурс от 
Министерството на образованието на Р България. 

 

 В статията на д-р В. Кондов се разглежда едно от явленията, възникнали под влиянието 

на руски език в българските говори в Бесарабия. През последните години наблюденията му 

показват, че това явление получава все по-широко разпространение не само в речта на 

носителите на местните български диалекти, добре владеещи руския книжовен език, но също 

така се отбелязва и в речта на тукашни българи, които не говорят добре този език. 

 За съжаление, разглежданото явление, което е много показателно за интерференцията 

между руския и българския език (вероятно защото е на морфологично равнище), все още 

убягва от вниманието на съвременните изследователи на езика на бесарабските българи или 

пък не се разкрива достатъчно ясно и приемливо от тях (Вж. например изследванията на проф. 

д-р Ив. Стоянов, Н. Тодоров, д-р Св. Топалова, д-р Н. Неделчев и др.). Това обстоятелство 

всъщност и е една от най-важните причини за написването на тази статия. 
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 Тя безспорно ще бъде интересна и полезна преди всичко на преподавателите по 

български език и за техните ученици и студенти, изучаващи българския език в условията на 

Бесарабия, за научните работници-изследователи на българската реч в Бесарабия, а също така 

и за всички други българи, които проявяват интерес към родната си реч – книжовната / 

литературната и диалектната. 

 

              Днес няма културен народ, който да не бди за състоянието на своя език, да го следи, 

оправя и тласка към по-добра служба в общия културен напредък… 

                                                                                                                Акад. Ал. Теодоров-Балан 

 

             По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не 

только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. 

                                                                                                                                       К. Паустовский 

 

            Всеки народ трябва да обича и азвива своя собствен език, без който той не би могъл 

да съществува. 

                                                                                                       Проф. д-р Любомир Андрейчин 

 

  

 Най-масовото двуезичие при българите в историческата област Бесарабия12 е 

българско-руското, тъй като то е присъщо тук почти на цялото българско население. 

Руското въздействие върху езика на българите в Бесарабия (представен тук от редица 

български диалекти, които спадат предимно към източното наречие) има 

продължителен период (най-малко около два века след първото масово преселване в 

този край през руско-турската война от 1806-1812 г.)13. Като официален език в царска 

Русия, а след това и в СССР (където се предпочиташе определението „език за 

междунационално общуване”, а не „държавен език”), руският език е имал доминираща 

позиция спрямо всички други езици. Тази позиция на руския език в Бесарабия обаче на 

два-три пъти за известно време е отслабвала. Това е ставало, когато част от Бесарабия 

(след Кримската война от 1853-1856 г. до 1878 г.) или цялата тази територия (през 

1918-1940 и 1941-1944 г.) се е намирала в пределите на Молдовското княжество или в 

границите на Кралство Румъния.14 Във връзка с този факт (без обаче да се пренебрегват 

и някои други факти) естествено е именно руският език да е упражнил, да упражнява 

все още и днес, след разпадането на СССР, най-голямо влияние върху езика на 

българите в Бесарабия (територията на която сега влиза в пределите на държавите 

Молдова и Украйна). 

 В езика на българите от Бесарабия руското влияние се открива преди всичко в 

лексикалния му състав. По-малко то се наблюдава тук във фонетичната, 

морфологичната и синтактичната система на българските говори. Общуването между 

носителите на различни езици създава условия за взаимно влияние между тези езици на 

                                                           
12 Историческата област Бесарабия има и по-малко известни названия, като например Пустиа 
Сехитика, Онгъл, Буджак и др. Вж. Г Атанасов. Народите на Бесарабия // Век – 21, бр. 6; 
Енциклопедия „България”, т. 1, С., 1971, с. 270-271 и т. 4, С., 1984, с. 713; Советская Молдавия. 
Краткая энциклопедия, Кишинев, 1982, с. 31. 
13 Ив. Грек, Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова, С., 1993, с. 13. 
14 Ив. Грек, Н. Червенков, цит. съч., с. 27, 161, 200. 
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различните им, както вече отбелязах, равнища – лексикално , фонетично, 

морфологично и синтактично, а също така семантично и акцентно.  

 Това влияние се проявява в отклоненията, които се появяват в речта на 

владеещите два или повече езика. Явлението се нарича интерференция (от лат. интер 

ʼмежду, взаимноʼ и ференс ʼносещ, пренасящʼ).15 

 Понякога резултатите от интерференцията имат доста сложен, но затова пък и 

твърде интересен характер. Така например, широко разпространение в морфологичната 

система на българските диалекти в Бесарабия16 са получили днес редица нови 

неопределителни местоименни и наречни форми, създадени в резултат на 

интерференция между български и руски език. Това е станало чрез калкиране (т.е. 

чрез образуване на нови думи и изрази по модели на чужд език с използване на 

елементи от даден език) и контаминация (т.е. чрез образуване на нови думи и изрази 

посредством кръстосване, обединяване на части от две думи или два израза). 

 

I. Неопределителни местоимения 

 

1. За лица и предмети: ко̀йто // ко̀йту – м. род, им. падеж, ку/го̀то // ку/го̀ту – м. 

род, вин. пад., ка/ква̀то // ка/ква̀ту – ж. род, ка/ко̀то // ка/ко̀ту – ср. род, ка/квѝто // 

ка/квѝту – мн. ч. със значение ʼнякой, някого, някоя, някое, някоиʼ. 

Например: И кут са в̀ърнат, и до̀ат, чи сѐннат фаф ко̀йто (някой) до̀р, и начѐват, и 

гулѐйат. Ко̀йто (някой) ша раска̀зва нѐшту. Ино̀ врѐми бʼало̀ уткрѝту, панима̀йш, ду 

ко̀ту (някое) врѐми (с. Исерлий / Вольное, Тарутинско, Одеска област); Ко̀йто (някой) 

ша им дадѐ ино̀ парчѐнци лʼа̀п. Ко̀йто (някой) ми прика̀зваши. Ко̀йто (някой) идѝн дѐн 

ми ка̀за (с. Кортен, Молдова). Га̀чи ѝма и ут Ко̀ртʼан ко̀йто си (някой / си) (с. 

Холмское / Селиогло, Арцизко, Одеска област). 

 

2. За неодушевени предмети и животни: ка/ко̀то // ка/ко̀ту със значение ʼнещоʼ: 

Например: Трʼа̀бва како̀то (нещо) да са пра̀ви (с. Димитровка / Делжилер, 

Татарбунарско, Одеска област). Та̀м ко̀ту (нещо), к̀ъкту (някак) нѝ им уйдѝсалу (с. Н. 

Кортен, Молдова). А̀с ко̀ту (нещо) ни разбра̀х. Ко̀ту (нещо) са слу̀чи, дѐ да зна̀м.  Ко̀то 

(нещо) ни йѐ т̀ъй.  Ко̀ту (нещо) джумулʼа̀ла. Како̀то (нещо) та̀м ша им трʼа̀бва. На 

дʼа̀да пра̀йахми со̀руг дѐна и мо̀йту дитѐ умрʼа̀: уд у̀раки ли, ут ко̀ту (нещо), у квѝту 

(някакви) учѝ. То̀ на ко̀то (нещо) упрʼа̀. Тʼа̀ зачѐна ко̀то (нещо) да анализѝрва. Тѐ ко̀ту 

(нещо) са шчѐпкаха. Нѝ ми са утʼу̀ва ко̀то (нещо). И йа̀с ко̀ту (нещо) пра̀йах ай ту̀ка 

                                                           
15 Кирил Димчев. Възможности за проява на езикова интерференция // Известия на Института за 
български език, кн. XIX, С., 1970, с. 751-755; Н. Косек. Лексикална интерференция в българските 
говори върху територията на Украинската ССР // Език и литература, 1973, бр. 1, с. 67-72; И.А. Стоянов. 
Лексическое взаимодействиеболгарских говоров с русскими, украинскими, молдавскими говорами 
// I международен конгрес по българистика. Доклади. Исторически развой на българския език, т. 3, 
С., 1983; Н. Неделчев, Т. Чухацкая. Лексикалната интерференция в ойколекта на гр. Тараклия // 
Вопросы истории и культуры болгар Молдовы и Украины, Кишинев, 1997, с. 6-12. 
16 Предполагам, че явлението на морфологична интерференция  в езика на българите в Бесарабия, 
за което става дума, съществува и в езика на българите и от други региони на бившия СССР 
(например в Таврия), където влиянието от страна наруския език е още по-силно. Но това ще покажат 
бъдещите изследвания. Поради липса на материал от други региони в бившия СССР, където има 
компактно българско население, аз се ограничавам с резултатите от личните ми наблюдения и 
някои други източници, свързани само с Бесарабия. 
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ай т̀ъй. Тѐ при на̀с ко̀то (нищо) о̀шти … ни йѐ ришѐну (с. Кортен, Молдова). Шча̀с 

кво̀то си (нещо си) жа б̀ъди ф на̀с, ф са̀дика (гр. Тараклия, Молдова). 

 

3.  За признаци: ка/к̀ъфто // ка/к̀ъфту – м. род, ка/ква̀то // ка/ква̀ту – ж. род, 

ка/ко̀то // ка/ко̀ту – ср. род, ка/квѝто // ка/квѝту – мн. ч. със значение ʼнякакъв, 

някаква, някакво, някаквиʼ: 

Например: Гу пуѝла с ква̀то (някаква) уда̀. На̀й-напрѐдʼ гу прика̀рали прис ква̀ту 

(някаква) машѝнка, прис квѝту (някакви) нужо̀ви (с. Исерлий / Вольное, Тарутинско, 

Одеска област). Ф к̀ъфту си (някакъв си) университѐт… (с. Холмское / Селиогло, 

Арцизко, Одеска област). Да ѝма библиутѐка ква̀то (някаква) та̀м ужѐ (с. 

Димитровка, Татарбунарско, Одеска област). Пулу̀чи  как̀ъфту си (някакъв си) о̀брач. 

Намѐрʼали ква̀то (някаква) уда̀, ликувѝта уда̀ за раматѝс. То̀ ужѐ притпалага̀ва ква̀ту 

(някаква) свубуда̀. Ка̀й Васѝла, фчѐра к̀ъфто (някакъв) будѝлʼ… То̀й утишѐл за квѝто 

(някакви) лика̀рства и та̀м умрʼа̀л. На дʼа̀да пра̀йахми со̀руг дѐна и мо̀йту дитѐ умрʼа̀: 

уд у̀раки ли, ут ко̀ту (нещо), у квѝту (някакви) учѝ. Ша духо̀дʼат квиту (някакви) 

худо̀жници да йа красѐт, да рису̀ват ку̀ни. Каквѝто (някакви) мѐлачи… (с. Кортен, 

Молдова). Васе, ти пишиш, а чи сти испруодʼали кото (някакво) нешту, но ни ни сме 

пулучавали ништу.17 Получили каквато си (някаква си) помощ от росийското 

началство и почнали да си правят пръстени къщички / колиби, за да са приютят (с. 

Викторовка, Кантемирско, Молдова).18 Трʼа̀бваши да ку̀пи квѝто си (някакви) ма̀рки (с. 

Стояновка, Кантемирско, Молдова).  

 

4. За число и количество: ко̀лкото // ко̀лкуту със значение ʼняколкоʼ или ʼнякоеʼ в 

съчетание със съществителното време. 

Например: То̀й присидʼа̀л та̀м ко̀лкуту (някое) врѐми, чи… и гу пу̀снаха ут тʼурма̀та 

(с. Исерлий / Вольное, Тарутинско, Одеска област). Колкото (някое) време ги дължали 

там и след това ги насочили към Бесарабия да си търсят свободна земя да се населят 

(с. Викторовка, Кантемирско, Молдова).19 То̀ си ѝма ко̀лкото (няколко) зна̀ка (гр. 

Тараклия, Молдова). Човѐка сидʼа̀л ко̀лкото си (няколко) годѝни в затво̀ра (гр. 

Болград, Одеска област). 

 

5. За притежание: чѝйто // чѝйту // чичѝфто // чичѝфту – м. и ср. род, а също и 

чичѐто // чичѐту – ср. род, чийа̀то // чийа̀ту // чича̀то // чича̀ту – ж. род, чѝйто // 

чѝйту // чичѝто // чичѝту – мн. ч. със значение ʼнечий, нечия, нечие, нечииʼ. 

Например: Ку̀чи чѝйту си (нечие си) бъфна̀ (с. Бановка, Болградско, Одеска област – 

Св. Топалова – 1997 г.). Чѝйту (нечие) дитѐ нъбѐе (с. Калчево, Болградско, Одеска 

област – Св. Топалова – 1997 г.).20 

 

 

                                                           
17 Примерът е взет от писмото на Илия Кондов (70 г., от с. Кортен, Молдова) до автора на тази статия. 
18 Примерът е взет от сборника „Бесарабските българи за себе си”, съставен от проф. д-р П.-Емил 
Митев и д.и.н. Н. Червенков, С., 1996, с. 170. 
19 Примерът е взет от сборника „Бесарабските българи за себе си”, чит. съч., с. 170. 
20 Св. Топалова. Местоименната система в чийшийските говори (Бесарабия) // Българите в Северното 
Причерноморие. Изследвания и материали, В. Търново, т. 6, 1997, с. 437-448. 
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II. Неопределителни наречия 

 

1. За място: ка/дето // ка/дету със значение ʼнякъде, нейдеʼ или ʼприблизително, 

околоʼ 

Например: То̀й кадѐто (някъде) замѝнал, за чужбѝна.21 Дѐто (някъде) а̀с видʼа̀х 

такѝва. То̀ са мина̀ дѐто (около) трѝ гудѝни (с. Кортен, Молдова). И то̀й та̀м слу̀жал 

дѐту (около) сѐдʼам-о̀сʼам гудѝни. Дѐто (около) шѐз гудѝни (с. Исерлий / Вольное, 

Тарутинско, Одеска област). О̀шти бʼа̀х дѐто (приблизително) на сѐдʼам-о̀сʼам гудѝни 

(с. Твърдица, Молдова). То̀й бѐши ф Казахста̀н дѐто си (около) гудѝни трѝ (гр. 

Болград, Одеска област). Студѐнтити ша ѝмат дѐту си (някъде) лѐкции (с. Селиогло / 

Холмское, Арцизко, Одеска област). Дѐта си (приблизително) трѝйси и шѐс лѐйа (гр. 

Тараклия, Молдова). Дѐту си (някъде си) забра̀вих кашилʼо̀ка (с. Импуцита, Одеска 

област – Св. Топалова – 1997 г., вж.).  

 

2. За начин: к̀ъкто // к̀ъкту със значение ʼнякакʼ. 

Например: Ма запо̀мни к̀ъкто (някак) т̀ъй б̀ърджи (с. Кортен, Молдова). Та̀м 

ко̀ту, к̀ъкту (някак) нѝ им уйдѝсалу (с. Н. Кортен, Тараклийско, Молдова). К̀ъкту си 

(някак си) па̀к са исприм̀ъкна (с. Калчево, Болградско, Одеска област – Св. Топалова – 

1997 г., вж.).     

 

3. За време: ку/га̀то/г̀ъто // ку/га̀ту/г̀ъту със значение ʼнякогаʼ. 

Например: Га̀ту си (някога си) и а̀с шъ си ка̀жъ сло̀вуту (с. Калчево, Болградско – Св. 

Топалова – 1997 г., вж.).  

 

 Някои от формите на посочените горе, в примерите нови неопределителни 

местоимения (без тези на неопределителните наречия) са отбелязани и от изследвача на 

езика на българите от Бесарабия Н. Тодоров, който обаче неточно ги определя като 

относителни местоимения: „В разговорно-бытовой речи бессарабских болгар вместо 

неопределенных местоимений някой, някакъв, нечий, няколко, вероятно под 

влиянием русского языка, употребляются относительные местоимения който (си), 

какъв (си), чийто (си), колкото (си) – срв.: рус. некто – кто-то, некий – какой-то и 

пр. Такое употребление противоречит нормам современного болгарского языка. 

Запомните: 

 

  Правильно    Неправильно 

 

  Някой чука    Който чука 

  Донеси ми няколко книги  Донеси ми колкото книги 

  Някакви момчета те викат  Квито момчета те викат22 

 

 Изконните форми на неопределителните местоимения и наречия в езика на 

българите от Бесарабия не се отличават по граматичната си характеристика от 

                                                           
21 Примерът е записан от Андрей Гургуров, 19 г., от с. Кортен. 
22 Н.Н. Тодоров. Роден език, Кишинев, 1992, с.117. 
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съответните местоимения и наречия в съвременния български книжовен език и все още 

широко се използват в речта. Те се образуват от въпросителните местоимения и 

наречия с помощта на морфемите за неопределителност нʼа- / не-, йеда-, -годʼа, да йе. 

 Например: Нʼа̀куй пѝта ли та да са уба̀дждаш? Тѐте, нʼа̀какъф чилʼа̀к та 

т̀ърси. Нʼа̀колку ду̀ши бʼа̀ха. Т̀ърсиш ли нѐшту? Трʼа̀ гу й да̀л на нʼа̀куго́. Нѝ ми 

трʼа̀ба ко̀ да йе! Нʼа̀ма да хо̀диш с куго̀ да йе! Уста̀й гу нѐйдʼа ва! (с. Кортен, 

Молдова).23  

 Руските неопределителни местоимения и наречия също така се образуват от 

въпросителните местоимения и наречия с помощта на афиксите за неопределителност 

не-, кое-, -то, -либо, -нибудь: некий, некоторый, какой-нибудь, нечто, где-то, когда-

то, кое-как, кое-где, кое-куда, как-нибудь, куда-то, когда-то, кое-как, кое-где, кое-куда 

и под.24  

 За калкирането (т.е. за буквалния превод на чуждия образец) на руските 

въпросителни местоимения и наречия с българските им съответствия в Бесарабия (като 

кой+то или кой+ту, де+то или де+ту и т.н.) говори преди всичко отсъствието понякога 

на редукция в тези форми на неударената широка гласна [о] в руската морфема –то 

(срв. кой+то) или пък промяната й не в посока към тясната гласна [у], както това 

обикновено става в езика на българите от Бесарабия (във връзка със споменатата вече 

редукция (срв. кой+ту), а в посока към гласна [а], както това става в руската книжовна 

реч (при така наречения акавизъм, например: Ко̀та (нещо) нѝ ми са йдѐ. К̀ъфта 

(някакъв) дру̀г п̀ътʼ ѝмалу. К̀ъфта (някакъв) прʼамо̀й п̀ътʼ. Сига̀ бъ̀рзати дѐта (за 

някъде) ли? (с. Кортен, Молдова). 

 Именно тези факти, а също и семантиката (значението) на новите местоимения и 

наречни форми в езика българите от Бесарабия, са най-доброто потвърждение и 

доказателство за контаминирания (хибридния) им характер. Но нека още веднъж да 

видим някои от посочените горе примери: 

 Га̀чи ѝма и ут Ко̀ртʼан ко̀йто си (някой си). То̀ на ко̀то (нещо) упрʼа̀. Гу пуѝла 

с ква̀то (някаква) уда̀. Студѐнтити ша ѝмат дѐту си (някъде си) лѐкции. Ма запо̀мни 

к̀ъкто (някак) т̀ъй, бъ̀рджи. 

 Никак не е случайно, разбира се, и обстоятелството, че от всички руски афикси 

за образуване на неопределителни местоимения и наречия именно частицата-афикс –то 

се използва за образуване на новите им форми в езика на българите от Бесарабия.  

 Според Н.А. Янко-Триницкая и някои други езиковеди –то е основна частица-

носител на неопределително значение в руската морфологична система.25 

Местоименията с постфикс –то посочват предмети и качества, неизвестни както за 

говорещия, а също така и за слушащия, например: Тебе кто-то звонил по телефону. 

 Морфемата –то е добре позната и в българския език, защото доста широко се 

използва в морфологичната му система, както в книжовната, така и в диалектната. Като 

частица тя например участва в образуването на относителните местоимения и наречия 

                                                           
23 Граматика на съвременния български книжовен език, т. 2, С., 1983, с. 203-205; В. Кондов. 
Кандидатска дисертация, София, 1993. 
24 Современный русский язык , часть 1, под редакцией Д.Э. Розенталя, М., 1976, с. 272. 
25 Н.А. Анко-Триницкая. Русская морфология, М., 1982, с. 81-82; Н.В. Костромина и др. Русский язык, 2 
часть, М., 1989, с. 110, 254. 
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(както, която, когато и т.н.),26 по отношение на които новите неопределителни 

местоименни и наречни форми в езика на българите от Бесарабия, когато са с българска 

промяна / редукция на неударената гласна, са омоними (т.е. думи, които имат еднаква 

звукова форма, но различно значение, срв. например: Ко̀йту (относит. Мест.) до̀ди по̀-

напрѐтʼ, на нѐгу ша гу да̀м и Ко̀йту си (някой си – неопред. мест.) ма̀й чи й ут 

Ко̀ртʼан). 

 Морфемата –то в българския език се използва много често и като задпоставен 

определителен член в имената и местоименията от ср. род, ед. число (морето, небето, 

високото, моето и т.н.). 27 

 В новите форми на неопределителните местоимения и наречия в езика на 

българите от Бесарабия обаче морфемата –то (и нейните варианти –то, -ту или даже  

-та) изпълнява функцията на постфикс (или на частица-суфикс) – носител на 

неопределително значение, каквато функция тя има в съответните руски форми. 

 И последно. За това, че въпросните форми изпълняват функцията именно на 

неопределителни местоимения и наречия, говори също така и фактът на употреба след 

тях на усилителната частица си, която засилва тяхната неопределителност, като им 

придава и известен пренебрежителен стилистичен оттенък, вж. още веднъж например: 

Ф к̀ъфту си университѐт. Га̀чи ѝма и ут Ко̀ртʼан ко̀йту си. Ко̀йту си ма̀й чи й ут 

Ко̀ртʼан.   

 И така, анализът на формалния състав и семантиката на новите форми на 

неопределителните местоимения и наречия на българите от Бесарабия, според мене, 

позволяват да се направи окончателния извод, че тези форми са образувани по 

съответния модел от руски език, като първата им съставка по произход е българска 

(кой-, ка/къф-, кък- и др.) и се появяват в резултат на калкиране, а втората е заемка от 

руски език (частица-суфикс -то), представена от фонетичните си варианти (срв. който 

// койту // койта, ка/дето // ка/дету // ка/дета и т.н.). 

 

 В случая много е интересен също така и фактът, че в езика на българите от 

съседна Румъния са отбелязани подобни (контаминирани, хибридни) форми на 

неопределителни местоимения и наречия, образувани пък по румънски модел, т.е. с 

помощта на румънската морфема ор- (носител на значение за неопределителност) и 

съответните български въпросителни местоимения: 

 За лица и предмети – о̀рко̀й, им. пад., о̀рко̀гъ, вин. пад. 

 За неодушевени предмети и животни – о̀ркъко̀. 

 Отбелязани са и някои въпросителни и относителни наречия с ор-: о̀рдѐ, о̀рк̀ък, 

о̀рко̀гът, о̀ркуко̀т, о̀ркугѝт. 

 Например: Пази съ дъ нʼ гу види о̀рко̀й (т.е. някой). Жи гу намеръ о̀рдѐту (т.е. 

където) и дъ иди. Прай о̀ркъко̀ту (т.е. каквото) ишти.  

Според проф. Кирил Димчев, предпоставка за поява на тези форми в езика на 

българите от Румъния е аналитичния образувателен строеж на съответните румънски 

                                                           
26 Граматика на съвременния български книжовен език, цит. съч., с. 202-203, 387-408. 
27 Граматика на съвременния български книжовен език, цит. съч., с. 115, 167, 184, 195, 198, 207. 
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неопределителни местоимения, в състава на които влиза ор- (рум. ori-) и 

въпросителното местоимение cine ʼкойʼ, care ʼкойʼ, се ʼкакво, щоʼ. 28 

Същото може да се каже и за новите форми на неопределителните местоимения 

и наречия в езика на българите от Бесарабия, предпоставка за появата на които пък е 

аналитичният обзазувателен строеж на съответните руски неопределителни 

местоимения и наречия, в състава на които влиза частицата-наставка –то и 

въпросителното местоимение или наречие кто ʼкойʼ, какой ʼкакъвʼ, что ʼкаквоʼ, где 

ʼкъдеʼ и т.н. 

Както се вижда от направения анализ и сравнение, неопределителните 

местоимения и наречия в езика на българите от Бесарабия и Румъния имат една и съща 

съдба, както впрочем и самите тези българи… 

Колкото обаче и да са интересни от езиковедска гледна точка тези нови форми 

на неопределителните местоимения и наречия в езика на българите от Бесарабия и 

Румъния, те трябва да се избягват в родната им реч, за да бъде тя по-близо до нормите 

на българския книжовен език, който, както и всички други книжовни езици, според 

думите на българския писател Илия Волен, е „подобрен и обобщен народен говорим 

език”.  

 

Публикувано в: 

- Български глас (Тараклия), бр. 19, ноември 1998 г., с. 4-5. 

- История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины, Кишинев, 1999, с. 257- 

263. 

- Български език, София, кн. 2, 1999/2000, с. 50-55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Кирил Димчев, цит. съч., с. 751-755; Максим Младенов. Българските говори в Румъния, С., 1993, с. 
70, 96, 134, 181, 211, 386. 
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ДВЕ „НЕОЧАКВАНИ” ФОРМИ В ПИСМАТА НА АПОСТОЛА  

(Бележки върху езика на Васил Левски) 

 

Васил Кондов 

Комратски държавен университет 

 

 Времето между 40-те и 70-те години на ХIХ в., отредено на Апостола на 

българската свобода за живот и дейност, общо взето, съвпада с втория и третия период 

от историята на съвременния български книжовен език. Това е периодът на началното 

строителство на книжовния език, свързан с развитието на просветната книжнина, който 

продължава до Кримската война (1853-1856), и периодът на разгърнатото му 

изграждане – от Кримската война до Освобождението – време на национално-

освободителното движение на нашия народ. 

 За наблюденията си, довели до появата на дадените бележки върху езика на 

Васил Левски, ние използвахме преди всичко следните, достъпни за нас в този момент, 

издания, съдържащи както писмата и личния бележник на Апостола, така и други 

документи, към които той е имал отношение: 

1. Сборник „Левски във времето” (съст. К. Възвъзова-Каратеодорова и др.), С., 

1987. 

2. Сборник „Народе????” (съст. Ив. Гранитски и М. Куманов), С., 2002, в който е 

отбелязано, че за съставянето му е било използвано изданието „Васил Левски. 

Документално наследство (ред. К. Възвъзова и Н. Генчев), С., 1973. 

Съставителите на сб. „Народе????” отбелязват, че „в това издание е направен 

сполучлив опит за осъвременяване на езика на Апостола, което го прави разбираемо не 

само за специалистите, но и за по-широк кръг читателска аудитория.” В изданието 

като приложение е включен и „Речник на чужди думи и по-стари български думи и 

изрази, употребени в документите.” 

 Съставителите на изданието „Левски във времето” също така отбелязват, че 

„текстът на всички документи, писма и спомени… е предаден с оглед на по-доброто 

осмисляне и възприемане на съдържанието – без да се изменя неговото значение, с 

осъвременена графика и пунктуация”… 

 Запознавайки се обаче внимателно с писмата на Апостола в тези сборници, ние 

се натъкнахме на два колкото интересни, толкова и неочаквани за нас случая, свързани 

с езика на Левски, на които от страна на съставителите на изданията не им е обърнато 

никакво внимание, тъй като липсват каквито и било бележки към тях. Не са отбелязани 

тези случаи и в гореспоменатия речник, включен в съответното издание. В същото 

време тези случаи, според нас, от гледна точка на съвременния български книжовен 

език представляват безспорен интерес. 

 И така, нека сега да видим кои са формите в писмата на Апостола, които станаха 

обект на специално внимание от наша страна… 

 

1. Формата ДЕТО в частта „или ще се повикате заедно с парите дето?” на 

следния 
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израз от Писмото до Иван, Петър и Христо Фурнаджиеви в Карлово”, включено в сб. 

„Народе????” (с. 85) и в сб. „Васил Левски. Документално наследство” (с. 95): „И тия 

пари да ги имаш в пазвата си, че дето и когато ви намери наш човек със същия знак, 

който е в печатното ви писмо от Привременното ни пра[вителство] ще му дадете 

парите и после един ден ще ви се даде разписката; или ще се повикате заедно с парите 

дето?…” 

 Тук обаче ще цитираме и следващия израз от контекста на писмото, защото той, 

според нас, спомага много за изясняването на това последно „дето” в цитирания израз: 

„И там ще ви се даде разписката според печатаното ви с печатът, пък същото ще го 

вземем назад според както ще ви се каже!...” 

 Че вторият израз, който цитирахме,е много важен за определянето на значението 

на интересуващата ни форма, сякаш иде да потвърди другият вариант на писмото до 

Фурнаджиеви (също така включен в сб. „Народе????” с № 27, на с. 86-90, а в сб. „Васил 

Левски. Документално наследство” – на с. 95-97, с № 28), в което тези два израза са 

предадени като едно цяло, т.е. обединени са в едно изречение със съвсем лека промяна , 

която не засяга интересуващата ни форма: „И тия пари да ги държи един от вази в 

пазвата си, че дето и когато ви намери наш човек със същия знак, който е в 

печатаното ви писмо от привременното ни пр[авителство], ще му дадете парите и 

после един ден ще ви се даде разписката или ще се повикате заедно с парите дето… и 

там ще ви се даде разписката според печатаното ви с печатът, пък същото ще го 

[в]земем назад, според както ще ви се каже…” 

 Според нас, формата ДЕТО в посочената част на контекста е със значение 

ʼнякъдеʼ, което значение не е характерно за тази форма поне в съвременния книжовен 

български език, тъй като това е значение на неопределително, а не на относително 

местоименно наречие за място. 

 

2. Формата КОЙТО в израза от „Писмото до членовете на окръжния център в 

Голям извор”, включено в сб. „Васил Левски. Документално наследство” (с. 233, № 147 

и в сб. „Народе????” (с. 309, № 47): „Приносящият ще ви каже как с приносящият 

заедно Д. Пеев или от вас който друг да до[й]де един в Ловеч и там, като дойдат, 

никому няма да казват, че аз ще премина през там.” 

Същият този израз в сб. „Левски във времето” (с. 91, № 75) е даден с малко по 

различна пунктуация и с думата „ден” в съчетание с думата „един”, което обаче не 

засяга значението на формата КОЙТО, интересуваща ни в момента: „Приносящият ще 

ви каже как с приносящият, заедно с Д. Пеев или от вас който друг, да доде един ден в 

Ловеч и там, като додат, никому няма да казват, че аз ще премина през там.” 

Първо, запетаята пред „заедно” тук, според нас, е неуместна. Второ, според нас, 

изхождайки от контекста, значението на формата КОЙТО няма нищо общо с 

функцията й като относително местоимение в българския книжовен език. Т.е. тук тя е 

със значение ʼнякойʼ, което е значение на неопределително местоимение – пак нещо 

абсолютно нехарактерно за съвременния български книжовен език. 

 Именно формата „някой” вм. „който” и е използвана за осъвременяване езика на 

Левски в посочения израз в сб. „Свята и чиста република. Писма и документи” (съст. 

Ив. Унджиев и Н. Кондарев), издаден още през 1971 г. (вж. с. 78): „Приносящият ще ви 
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каже да доде заедно с него Д. Пеев или друг някой от Вас в Ловеч. И там като додат, 

никому няма да казват, че аз ще премина през там.” 

 В същият този сборник, преведен на руски език (1987), е използвана съответно 

една от руските неопределителни местоименни форми „кто-либо”: „Податель сего 

скажет вам, чтобы Д. Пеев или кто-либо другой вместе с ним ехал в Ловеч. Когда 

приедут в Ловеч, пусть никому не говорят, что и я там буду.” 

 Странно е, че този случай, свързан с осъвременяването на езика на Левски, е 

останал без всякакво внимание от страна на следващите изследователи на 

документалното наследство на Апостола, включително и от страна на тези, които 

специално са изследвали езика на Васил Левски (вж. например книгите на М. 

Симеонова от 2002, 2003, 2007, посочени в използваната за дадената статия 

литература). 

 Значението за неопределителност на формите ДЕТО и КОЙТО, използвано от 

Васил Левски, не е отбелязано и в основните речници на съвременния български език. 

Не ни е известно такова значение при тези форми да е регистрирано и в диалектите на 

българския език в пределите на България, въпреки че такова, според нас, не е 

изключено да има, защото тъкмо значение за неопределителност са притежавали 

например старобългарските въпросителни местоименни форми, от които са се 

образували сегашните български въпросителни, неопределителни и относителни 

местоимения (вж. Старобългарски речник 1999: 777): 

 КЪIН, КАIA, КОIE местоим. въпр. и съюз. 

3. Някой [си], някакъв. ПОВЕЛЕ ЛЬСТНВЪН ДРОУГААГО КОIЕГО 

КРЪСТНIANA ПРНВЕТН. 

 

Интересно е, че формите ДЕТО и КОЙТО с функция и значение за 

неопределителност в момента имат много широко разпространение в езика на 

българите от Бесарабия, Таврия, Крим и т.н., т.е. изобщо в езика на българите от 

бившия СССР, което е отбелязано в изследването на редица езиковеди (вж. Н. Тодоров 

– 1993, В. Кондов – 1997, С. Топалова – 1997). Те смятат, че дадените форми са 

възникнали в тези български говори под руско езиково влияние. З. Барболова пък 

(1999: 81), отбелязвайки широкото им разпространение сред бесарабските българи и 

това, че са една от най-характерните отлики на езика на тези българи от книжовната 

норма и повечето диалекти в страната, предполага, че „става въпрос за архаични 

форми, които в метрополията вече са изчезнали от употреба.”  

От една страна, наличието на тези форми в езика на Левски, който никога не е 

живял и дори не е посещавал (доколкото е известно) пределите на Русия, наистина ни 

кара да предполагаме, че въпросните форми са архаични, макар че за това, според нас, 

трябва да бъдат потърсени още доказателства. От друга страна, много широкото им 

разпространение в езика на българите от Бесарабия, според нас, води до логиката да не 

се отхвърля изобщо и чуждоезиковото влияние в това отношение. Още повече,че 

подобни форми, действително възникнали под чуждо влияние, са открити в говорите на 

българите от съседна Румъния (вж. К. Димчев – 1970, М. Младенов - 1993). 
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЕДИН ВИД НОВИ МЕСТОИМЕННИ И НАРЕЧНИ ФОРМИ 

 В ЕЗИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И В ГОВОРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ 

БЕСАРАБИЯ 

(История на изследването им) 

 

Университет „Гр. Цамблак”,  

гр. Тараклия, Република Молдова 

 

Васил Кондов 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В лингвистичната литература за пръв път, фиксирани в примери, тези форми 

откриваме в текстове, записани от съветската българистка В. Чешко, но не отбелязани 

по какъвто и да е начин и не обяснени от нея: „…к̀ъфту (някакъв) нạрʼа̀т шъ ̀имам и 

д̀ету шạ мạ испр̀атạт, т̀ам ш ̀идạ; Га̀ту (някога) с кун̀е, г̀ату (някога) бис кун̀е 

ут̀адạт (вж. Чешко 1952: 28, 52). 29  

Първият изследовател, лингвист, който отбелязва такива неопределителни 

местоименни форми още през 1955 г. в български говор в Украйна, намиращ се под 

силно украинско влияние, и който им дава някакво обяснение, е другата съветска 

българистка Е.И. Зеленина, която ги определя като заемки от украински език, без да се 

спира на строежа им, на механизма им за образуване: „В значении „какой-то” в 

терновском говоре употребляется местоимение кӑкάфсту, имеющее категорию рода 

и числа – кӑкάфсту, кάфсту /м.р./, кӑква́сту, ква́сту /ж.р./, кӑкво́сту, кво́сту /ср.р./, 

кӑкви́сту, кви́сту /мн.ч./, например: йас чух кӑкάфсту глас; ква́сту кра́вӑ” (вж. 

Зеленина 1955: 124) 30, които, според З. Барболова, днес вече не се употребяват, макар 

че в същия говор днес се срещат формите шос и ш̀осто от частицата шо (вж. Барболова 

2013: 142-147,219-221) 31, срв. с укр. хтось, ког̀ось ʼнякойʼ (Прийш̀ов хт̀ось та вз̀яв 

шт̀ось. Посл.), шо = що  ʼнещоʼ (Та i м̀енi щ̀о перек̀инь). Ако предишните са били 

българско-украински хибридни форми, то сегашните са украинско-руски, но за 

българска употреба… 

Ние за пръв път обърнахме внимание на тези форми и отбелязахме една от тях, 

работейки върху докторска дисертация, посветена на кортенския говор в Бесарабия, без 

обаче да успеем да разкрием механизма на образуването им: „Като неопределително 

местоимение се употребява в говора и формата коту ʼнещоʼ: Нъ дʼа̀дъ пр̀айъхми с̀оруг 

д̀енъ и мойту дит̀е умрʼа̀. Уд у̀ръки ли, ут к̀оту, ут кв̀иту уч̀и. Ко̀ту съ сл̀учи, д̀е дъ 

зн̀ам. А̀с к̀оту ни ръзбр̀ах.”  (Кондов 1991 : 115) 32. От същия тип, разбира се, е и 

формата кв̀иту ʼнякаквиʼ в примера. 

                                                           
29 Чешко, Е.В. К истории кайраклийского говора /Болгарский говор села Лощиновки Болградского 

района Измаильской области УССР // Статьи иматериалы по болгарской диалектологии (СМБД), 2, 

М., 1952, с. 28, 52. 
30 Зеленина, Э.И. Отчет о диалектологической поездке в село Терновку // СМБД, 7, М., 1955, с. 124. 
31 Барболова, З. Българският говор в Николаевската Терновка (Украйна), Одеса, 2013, 352 с., вж. с. 

142-146, 219-220 (Тук са разгледани и местоименията, и наречията, вж.) 
32  Кондов, В. Кортенският говор в Бесарабия. Дисертация за присъждане на научната степен 

„кандидат на филологическите науки”, С., 1991, с. 115. 
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В книгата си „Роден език” /1992/ Н. Тодоров отбелязва: „В разговорно-бытовой 

речи бессарабских болгар вместо неопределительных местоимений някой, някакъв, 

нечий, няколко, вероятно, под влиянием русского языка, употребляются 

относительные местоимения който /си/, какъвто /си/, чийто /си/, колкото /си/ – ср. 

рус. некто – кто-то, некий – какой-то и пр. Такое употребление противоречит 

нормам современного болгарского языка”. 33 Както виждаме, и тук механизмът на 

създаването на тези форми не е разкрит. 

През 1997 г. Св. Топалова-Курдова публикува две статии, посветени на 

местоименията в говорите на българите в Бесарабия, като една от тях специално е 

посветена на неопределителните местоименни форми. Ще цитираме обаче 

информацията за тези местоимения, включена в книгата й (2009), посветена на говора 

на с. Калчево, Болградско:  

 

„1. За лица и предмети. 

Интересно е, че като неопределителни местоимения се използват относителните 

местоимения, обикновено с частица си: койту си (кой си, когуту си): Койту си путпали 

къштътъ (= някой). Куйат си жина лупълъ нъ въртатъ. Койту си мъш уткръмнал 

пърити. 

 Това е различно от книжовния език, където тези местоимения със си остават 

относителни. Подобно на тях е само неопределителното местоимение нʼакой, което в 

съчетание със си изразява известна пренебрежителност: накуй си чул накуй си видал – 

гачи ни ги знайш тео оръ, де жъ им зъпушиш устатъ. 

2. За признаци: книжовните форми нʼакъкъв, нʼакъквъ, нʼакъкву, нʼакъкви 

сравнително рядко се използват в говора: Купи ми накъквъ роклъ дъ съ убликъ и др. 

Вместо тях все по-често с неопределително значение се използват относителните 

местоимения за признак със си: къфту си, квату си, квоту си, квиту си (квит си): 

Къфту си ден (= който си ден = нʼакуй ден) жъ седним, жъ съ усуветооми. Квиту си 

дица шчупаӑ портити. Квоту си неӗ тъкову изадъх. Стъналъ си кват си ниръзбранъ. 

3. За притежание: на мястото на книжовното нечий се използва чийту си или 

съчетание от предлог нъ с неопределително местоимение за лице: Убличи чийту си 

роклъ, рас твойти съ мръсни. Тва кучи се нъ нʼакуй трʼа дъ й. Нъ куйат си (жинъ) 

удрали портътъ онʼаӑ ден (Светлана Топалова, Говорът на село Калчево, Бесарабия. 

Речник. Българските говори в Украйна, т. 5, Одеса, 2009, с. 76-77).” 34 

На същото мнение за произхода на тези форми е и Н. Неделчев: „Навярно на 

руско влияние се дължи употребата на относителното местоимение който /си/ (рус. 

некто, кто-то), вместо неопределителното някой” (вж. Бесарабските българи в 

Тараклия, В. Търново, 1998, с. 86).35 

 

                                                           
33 Тодоров, Н. Роден език, Кишинев, 1992, с. 117. 
34 Курдова – Топалова, Св. Местоименната система в чийшийските говори (Бесарабия) // Българите 

в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, В. Търново, т. 6, 1997, с. 437-448, 

Неопределителните местоимения в българските говори в Бесарабия // Културата на българите в 

Украйна (Международна научно-теоретична конференция), Болград, 1997, с. 16-18; Говорът на село 

Калчево, Бесарабия. Речник. Българските говори в Украйна, т. 5, Одеса, 2009, с. 76-77. 
35 Неделчев, Н., Бесарабските българи в Тараклия, В. Търново, 1998, с. 86. 



143 

 

 Както виждаме и този изследовател смята, че в дадения български 

бесарабски говор „като неопределителни местоимения се използват относителните 

местоимения”. 

Между другото, ние продължихме да се интересуваме и да събираме материал за 

тези необикновени форми в говорите на българите в Бесарабия, като успяхме и да се 

запознаем със статията на проф. К. Димчев, който е открил подобни форми в говора на 

българското с. Валя Драгулуй в Р. Румъния, като тези форми, при това не само 

неопределителни местоимения, но също така и неопределителни наречия, са 

образувани под влиянието на румънския език. 36 В резултат на тези проучвания 

стигнахме до извода, че тези местоименни и наречни неопределителни форми са 

образувани под влиянието на руския език, но само чрез частично калкиране, като 

основният елемент за тяхното създаване в руския език частицата -то се запазва, 

например: от рус. кто-то ʼнякойʼ > бълг. диал. кой-то /си/, от рус. где-то ʼнякъдеʼ > 

бълг. диал. къ/де-то /си/ и т.н. За да се убедим, че явлението е засегнало голяма част от 

българските говори в Бесарабия (пък може би също така и говорите на българите в 

другите региони в бившия СССР) проведохме специална анкета  с учениците в редица 

български селища в Молдовска и Украинска Бесарабия (материалите от която се пазят 

в архива ни). Резултатите потвърдиха нашите предположения, че явлението фактически 

е повсеместно.37 Проучването от З. Барболова на говора на с. Терновка, който е извън 

Бесарабия, потвърди и това наше предположение: че явлението вероятно е обхванало 

говорите на българите и извън пределите на Бесарабия (независимо от становището на 

изследователката, че тези форми са били архаични, за което, между другото, все още 

няма никакви доказателства)38. Разглеждайки „странните” неопределителни 

местоименни форми в българския говор на с. Кубей, Болградско, авторката пише: „Тези 

форми са широко разпространени сред бесарабските българи и това е една от най-

характерните им отлики от книжовната норма и повечето диалекти в страната”. 39 

Интересно е, че докато повечето от споменатите дотук автори вземат някакво 

отношение относно произхода на тези форми, други някои съвременни изследователи 

                                                           
36 Димчев, К. Възможности за проява на езиковата интерференция на морфологично равнище // 

София: БАН, ИБЕ. 1970, № XIX, с. 751-755, от същия автор: Говорът на българите от с. Валя 

Драгулуй, СР Румъния // Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии, 

1969, т. LХШ, № 1, с. 182-288 (вж. за неопределителни местоимения и наречия в говора на тези 

българи, създадени под румънско езиково влияние: орк`ой ’някой’, орд`е ’някъде’). 
37 Кондов, В., Неопределителни местоимения в езика на българите от Бесарабия // Роден край 

(Одеса), бр. 47, от 22.11.1997 г., с. 5, Неопределителни наречия в езика на българите от Бесарабия // 

Роден край (Одеса,) бр. 48, от 29.11.1997г., с. 5; К вопросу о новых формах неопределенных 

местоимений в языке болгар Бессарабии и Румынии // Межд. Конференция: Этнология балканских 

народов, Комрат (Молдова), 1999, с. 10-11; Едно интересно явление в езика на българите от 

Бесарабия (като резултат на морфологична интерференция между български и руски език) // 

Български глас  (Тараклия), бр. 19, от 01.11.1998 г., а също и в: Български език, София, 1999/2000, с. 

50-55; История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины, Кишинев, 1999, с. 257-263 (За 

неопределит. местоименни и наречни форми от типа на: к̀ойту /си/ - някой, к̀ъфту /си/ - някакъв, 

д̀ету /си/ - някъде, к̀ъкту – някак и др. – б.м.).   
38 Барболова, З. Особености на българския говор в с. Червоноармейское (Кубей), Болградски район, 

Одеска област в Украйна, Българските говори в Украйна, Одеса, т. 2, 1999, 152 с., с. 83(Тук също не 

се разглеждат наречията); Барболова, З. Българският говор в Николаевската Терновка (Украйна), 

Одеса, 2013, 352 с., вж. с. 142-146, 219-220 (Тук са разгледани и местоименията, и наречията, вж.). 
39 Барболова, З. Особености на българския говор в с. Червоноармейское (Кубей), Болградски район, 

Одеска област в Украйна, Българските говори в Украйна, Одеса, т. 2, 1999, 152 с., с. 83 (Тук не се 

разглеждат наречията). 
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на говорите на българите в Бесарабия, независимо от това, че тези форми присъстват в 

записаните от тях текстове, като че ли изобщо не ги забелязват, тъй като от тяхна 

страна липсва всякакъв коментар относно тяхното присъствие в тези говори. 40  

В устни разговори и в преписки с колеги, например с проф. И. Стоянов и Св. 

Митител-Георгиева, сме чували и чели да се твърди, че в техните родни български 

диалекти подобни форми не се използвали. Да, но фактите говорят за обратното. Лично 

ние в с. Бановка (което е родно за проф. И. Стоянов) сме записвали такива форми, а 

текст с такава форма от с. Заря (родно за Св. М.-Георгиева) е включен в книгата на 

проф. В. Колесник.41 

Още по-интересен е случаят с наличието на подобни местоименни и наречни 

неопределителни форми в писмата на Васил Левски. Например формата който със 

значение някой открихме в „Писмото до членовете на окръжния център в Голям 

извор”: „Приносящият ще ви каже как с приносящият заедно Д. Пеев или от вас 

който друг да до/й/де един в Ловеч и там, като дойдат, никому няма да казват, че аз 

ще премина през там”.42 Именно формата някой вместо който и е използвана от И. 

Унджиеви и Н. Кондарев в сборник с писма и документи на Васил Левски: 

„Приносящият ще ви каже да доде заедно с него Д. Пеев или друг някой от Вас в 

Ловеч. И там като додат, никому няма да казват, че аз ще премина през там”. В 

същия този сборник, преведен на руски език, е използвана съответно една от руските 

неопределителни местоименни форми: „Податель сего скажет вам, чтобы Д. Пеев или 

кто-либо другой вместе с ним ехал в Ловеч. Когда приедут, пусть никому не говорят, 

что и я там буду”. 

Странно е, че този случай, свързан както с използването от Васил Левски на 

нехарактерна за българския език форма, така също и с осъвременяването й след време, 

е останал без всякакво внимание от страна на изследователите на документалното 

наследство на Апостола в езиково отношение. 43 

                                                           
40 Колесник, В. Евгеновка /Арса/. Ономастика. Говор. Словарь.Българските говори в Украйна, т. 3, 

Одеса, 2001, 288с., (вж. Местоимения – с. 166-170, Наречия – с. 186-186, Речник – на с. 250, пример: 

Дʼадото коту млъкна – с. 214), от същия автор: Дебалканізація болгарських переселенських говірок 

в Україні. Граматична система, Одеса, 2003, 352 с. (с. Кубей, В дено́ на св́адбата ут комши́ите 

ќойтуси ша умре́ / мл̀адите про́сту ша жувʼ́айат – с. Кубей, с. 338, /а пак сʼе́тнак са распи́сват/ 

и́ли на къ́фту дʼен са винча́ват фъф чʼе́ркоота бʼез бу́лу/ нарʼа́т/ – с. Гюлмен, с. 294).  а също и 

Частина 3. Деякi тенденцiï в розвитку займенниковоï системи – с. 164-172, където липсва коментар 

за подобни форми на неопределителни местоимения); Парзулова, М. Село Нова Ивановка (Одеска 

област) в светлината на езиковата археология, Одеса, 2006, 176 с. (вж. Особености на говора на 

новоивановци, където липсва коментар относно тези форми, с. 89-96, както не са отбелязани те и в 

Речника на новоивановския говор –  с. 105: Ко̀то се кар̀аа, там к̀оту е, т̀ой к̀азал: „да ут̀иде на 

кар̀овника.” Там к̀оту се глашʼа̀т, си сл̀агат ш̀апките. Дошл̀о ко̀ето вр̀еме, пак трʼа̀бва да ут̀иват. 

Уже цар̀ицата му д̀ава ко̀ито т̀уфли). 
41 Колесник, В., Дебалканізація болгарських переселенських говірок в Україні. Граматична система, 

Одеса, 2003, с. 315: „Синʼ патладжʼа̀н и патладжʼа̀н ги зал̀иват с врʼа̀ла уда̀ / туг̀ава с тав̀ичкити 

ужʼѐ бʼез уд̀а гу т̀ургат ф с̀обата / и лук / ѝска да са наглʼа̀ва / г̀ату ша га упичʼѐ тва / гу в̀адат / гу 

разрʼа̀зват / и с лаж̀ичка гу ч̀истат / да са уст̀ани садѐ ина̀ к̀ожичка / лук̀ъ гу т̀ъпчат / тва са 

пулуч̀ава ин̀а ма̀са / к̀оту пир̀е / про̀сту тва с̀ичку са убръ̀ква / дуб̀ъват парл̀иф пипʼѐр / и ч̀есан / и 

сол / то са идʼѐ студʼѐну//”. Формата к̀оту тук отговаря на книжовното някакво, от рус. какое-то > 

бълг. диал. к̀о-то/ту, с редукция на неударената широка гласна о > у.  
42 Васил Левски. Документално наследство /ред. К. Възвъзова и Н. Генчев/, С., 1987, с. 233, № 147; 

Народе???? /съст. И. Гранитски и М. Куманов/, С., С., 2002, с. 309, № 47.  
43 М. Симеонова, Езикът на Васил Левски, С., 2002, с. 235-246; от същия автор: Речник на езика на 

Васил Левски, С., 2003, с. 151-152, 281-282; Езиковата личност Васил Левски, С., 2007. 
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В „Писмото до Иван, Петър и Христо Фурнаджиеви в Карлово” на Левски се 

среща и формата дето със значение някъде, а не във функция на относителното 

местоименно наречие за място: „… ще му дадете парите и после един ден ще ви се 

даде разписката или ще се повикате заедно с парите дето… и там ще ви се даде 

разписката според печатаното ви с печатът, пък същото ще го [в]земем назад 

според както ще ви каже…”.44 

Времето, отредено на Апостола на българската свобода за живот и дейност, 

съвпада, общо взето, с втория и третия период от развитието на съвременния български 

книжовен език, когато върху него упражняват силно влияние и така нареченият 

църковно-славянски, и руският книжовен език, които в една или друга степен Васил 

Левски е познавал. Смятаме, че тъкмо това са причините, които са способствали за 

появата на въпросните неопределителни местоименни и наречни форми в неговия език, 

а не някакви подобни архаични форми, които в нито един български говор на 

територията на България не са регистрирани, включително и в родния говор на 

Апостола. 

 

 

Публикувано във: IV международен форум „Българско наследство”, Балчик. 

Списание за всички, 24-26 август 2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Васил Левски. Документално наследство /ред. К. Възвъзова и Н. Генчев/, С., 1987, с. 95-97, № 

28; Народе???? /съст. И. Гранитски и М. Куманов/, С., С., 2002, с. 86-90, № 27. 
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ 

И НАРЕЧИЯ С ПОСТПОЗИТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ (-ТО) И (СИ) 

 

Кондов, Васил, Иван Г. Илиев 

 

1. ЗА ИСТОРИЯТА И ФОРМИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ И НАРЕЧИЯ 

 

      Добре известен факт е, че по време на историческия развой на българския език, 

наред с неопределителните местоимения за лица и предмети от типа някой ( стб. 

NЯКЪIH), редица други форми са изпълнявали същата функция през различни 

исторически периоди и на различни места. Още в старобългарски са съществували и 

други неопределителни местоименни облици освен горепосочения (вж. Давидов 1993), 

например КЪIH ЛЮБО, което е образувано от въпросителното местоимение КЪIH и 

елемент ЛЮБО и от което има остатъци в някои македонски и родопски диалекти: лю 

койт, лю каде и др. (Илиев 2012: 422). Въпросителните местоимения на един стар етап, 

който и досега се пази в езици като японски, корейски или китайски, според контекста, 

са можели да изпълняват и неопределителна, та дори и показателна функция (вж. 

Илиев 2012: 526). Примери за такава неопределителна семантика в съвременния 

български се пази в народните песни, и не само там (Илиев – Цит. съч.: 524): 

      Дружина клетва приимали, 

      кой се кълне у брата, у сестра, 

      кой се кълне у любе, у дете. 

      Значението тук е: ’някой (един) се кълне в брат, в сестра / някой (друг) се кълне в 

любима, в дете’.    

      Трябва да се има предвид, че освен с последните посочени неразширени форми на 

въпросителните местоимения (КЪIH, кой), или със задпоставно разширени такива 

форми (КЪIH ЛЮБО) неопределеност се изразява и чрез предпоставно разширяване. 

На практика такива форми са и местоименията NЯ-КЪIH, ня-кой, при които елементът 

NЯ-/ня- е прилепнал пред въпросителното местоимение КЪIH/кой. 

      Друг предпоставен неопределителен разширител, засвидетелстван още в 

паметниците от 12 век е ЕДЕ (Харалампиев 1992: 146), с който се образуват 

местоимения от типа ЕДЕ КЪIH, а у същия автор (Пак там) се споменава и за 

задпоставно разширени с ГОДѢ местоимения от типа КЪIH ГОДѢ, предшественици на 

съвременните предимно диалектни кой-годе. Неопределителните местоимения обаче 

могат да са разширени едновременно и предпоставно, и задпоставно. Пример за това, 

освен форми като някой си, където предходният елемент ня- се е слял с кой, са формите 

от типа еди кой си, при които еди идва от горепосоченото старобългарско ЕДЕ, а 

частицата си е стара оптативна форма на БЪIТН, според Ив. Харалампиев 

(Харалампиев: пак там).  

 Важен за нашата статия в случая с неопределителните местоимения някой си и 

еди кой си е елементът си, който стои в центъра на нашето изследване. Обаче преди да 

се заемем конкретно с него и с неопределителните местоимения, в които той се 

включва, ще покажем илюстративно още няколко типа неопределителни местоимения с 

подобни елементи, някои от които заети от чужди езици. 
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      В гребенския говор в Силистренско се срещат неопределителни местоимения за 

признаци, разширени с елемент бъди (ударението е на първата сричка): къф бъди 

’някакъв’, квà бъди ’някаква’, квò бъди ’някакво’  (Кочев 1969: 64).  

      В годечкия говор, наред с местоимението за лица и предмети нèкой и с 

местоимението за признаци нèк’икъф, за признаци се използва и не знàм к’икъф 

’някакъв’ (Виденов 1978: 88-89). Местоимения от този вид, със съкратен и 

граматикализиран до частица първи елемент, се срещат и в редица други български 

говори, включително в Бесарабия, в облик нà(м) кòй ’някой’, нà(м) къф ’някакъв’ и т. н.  

      Внимание заслужават неопределителните местоимения в българските говори в 

Румъния, където се срещат и форми като òркой ’някой’, òрквò ’някакво’ и т. н., 

разширени с румънския предпоставен елемент òр (Младенов 1993: 70 и др.). Още в 

средновековните Влахобългарски грамоти и Седмоградски текстове пък се срещат 

местоимения от подобен тип, разширени с елемента ВАРЕ/vare: ВАРЕ КОИ, vare fto и 

т. н. (вж. Илиев 2012: 416). Поради сезонната миграция на румънските подвижни 

скотовъдци мокани и цуцуени из българските земи по време на турската власт такива 

местоимения се срещат и там, например в Чирпанско, където са засвидетелствани 

форми като вàри кòй си ’някой’, ’който и да е’, вàри къд’à си или вàри си къд’à 

’някъде’, ’където и да е’ (Гълъбов 1962: 20), които също съдържат елемента си. 

      В българските говори в Украйна и Молдова пък се срещат неопределителни 

местоимения от типа кòйту (си) ’някой’, къфту (си) ’някакъв’ и т. н., разширени с два 

задпоставни елемента (-то – по принцип характерен за относителните местоимения, и 

си), които са основен обект на проучване в тази статия. 

      Разбира се, с това прегледът на неопределителните местоимения по българските 

диалекти не приключва, но за нашата статия останалите форми не са толкова важни. 

 

2. ЗА БЪЛГАРСКИТЕ И СЛАВЯНСКИТЕ НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИ 

МЕСТОИМЕНИЯ С ЕЛЕМЕНТ СИ/С/СЬ/SI И ЗА ПРОИЗХОДА ИМ 

 

      а. Специфичните неопределителни местоимения и наречия в Молдова и 

Украйна 

      На споменатия тип български неопределителни местоимения и наречия е отделяно 

доста внимание. Подробен обзор на посветените им изследвания може да се намери у  

Васил Кондов (Кондов 2018: 138-145), където са изброени подробно всички такива 

форми. Няма да повтаряме буквално посоченото там, но към кòйту (си) ’някой’, къфту 

(си) ’някакъв’, със съответните им форми за женски и среден род и за множествено 

число, може да се добавят още кòто (си) ’нещо’, кòлкото (си) ’няколко’, ’неколцина’, 

чùйто (си) ’нечий’, къдèто (си) и дèта  (си)’някъде’, когàто (си) и гàто (си) ’някога’, 

къкто (си)  ’някак’ и др. В някои украински селища, като Николаевската Терновка, по-

рано са съществували и неопределителни форми, при които  елементът с ( си) стои 

пред елемента то, а не след него: какάфсту, кάфсту (м. р.), каква́сту, ква́сту (ж. р.), 

какво́сту, кво́сту (ср. р.), какви́сту, кви́сту (мн. ч.) и др. (Зеленина 1955: 124). В 

първата от посочените работи (Кондов – Цит. съч.) са показани и голямо количество 

примери в контекст, от които, с цел избягване на повторение, тук ще бъдат показани 

само някои (повечето събрани или открити от Васил Кондов, а останалите от различни 

изследвания, посочени в цитираната тук негова книга):  
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      За лица и предмети 

      Ко̀йтọ чу̀кạ нạ врạта̀тạ ’някой чука на вратата’  (Кортен, Молдова); 

      Кạту ухлʼа̀зạл и чу̀а: ко̀йту пла̀чи ’… някой плаче’ (Твърдица, Молдова); 

      … когато чувам, че койту отива в България ’… когато чувам, че някой отива в 

България’ (Кирсово,  Молдова);  

      Та̀м нạ сидʼа̀нка р̀абутим. Кọйа̀ту ш̀ий, кọйа̀ту прẹдѐ ’… някоя шие, някоя преде’ 

(Тараклия, Молдова);  

      Ко̀йту си дувъд’à ’някой идвà’ (Калчево, Украинска Бесарабия); 

      Кòйту си путрàкъ в въртàтъ ’някой почука на вратата’ (Калчево, Украинска 

Бесарабия). 

      За лица и предмети в среден род без корелат 

      А̀с видʼа̀х, чи т̀ука ̀имạти к̀оту уст̀авẹну ’видях, че тук има нещо оставено’ 

(Тараклия, Молдова);   

      То̀й к̀оту си уст̀ави нạ Па̀шạ ’той остави нещо на Паша’ (Тараклия, Молдова).  

      За признаци 

      То̀й ут̀иди при къ̀фтạ друг̀арʼạн ’той отиде при някакъв приятел’ (Кортен, 

Молдова); 

      Дạ сạст̀ави к̀ъфтọ гр̀афик ’да състави някакъв график’ (Бесарабка, Молдова); 

      Сѐ ми сạ сạнѝ, чи прис ква̀ту уда̀ мина̀вам, прис ква̀ту ка̀л ’все сънувам, че минавам 

през някаква вода, през някаква кал’ (Кортен, Молдова); 

      Никạл̀ай Ив̀анạвич бѐши нạ кв̀атọ кạнфẹр̀енцийạ ’… на някаква конференция’ 

(Тараклия, Молдова);  

      Къ̀фту си чулʼа̀к тъ тр̀ъси ’някакъв човек те търси’ (Калчево, Украинска 

Бесарабия); 

      И н̀ий дạ нạбẹр̀ем пạр̀и кв̀иту ’и ние да съберем някакви пари’ (Тараклия, 

Молдова);  

      Трʼа̀бвạ дạ к̀упи кв̀итọ м̀арки (Стояновка, Молдова).  

      За число и количество  

      То̀й сидʼа̀л к̀олкọтọ си гуд̀ини ф тʼурм̀атạ ’той седял няколко години в затвора’ 

(Болград, Украинска Бесарабия);  

      Им пусти́лат йурга́н, и ту́ргат паду́шкити ф та́чката, и са́ждат в нʼе́йа тʼах, и 

ката́йат пу у́лица сас музи́ка, сʼе́тнʼа с това йурга́н ги пудфъ́ргат ко́лкуту пъ́тʼа ’… 

подхвърлят ги няколко пъти’ (Камчик, Украинска Бесарабия). 

      За притежание  

      Ку̀чи ч̀ийт си бъфна̀ ’нечие куче излая’ (Бановка, Украинска Бесарабия); 

      Чѝйто си биго̀нка уткра̀мнаха вчѐра във шко̀лата ’вчера в училище откраднаха 

нечий велосипед’ (Валя Пержей, Молдова). 

      Местоименни наречия за място 

      О̀шти бʼа̀х д̀етọ нạ с̀едʼẹм-̀осʼẹм г̀один (Твърдица, Молдова); 

      Изл̀ези д̀ету си ’излезе някъде’ (Тараклия, Молдова);  

      И т̀ой та̀м сл̀ужал д̀етọ с̀едʼạм-̀осʼạм гудѝни ’и той там служил около (буквално 

нèшто) седем-осем години’ (Волное, Украинска Бесарабия). 

      Местоименни наречия за време  

      Га̀ту си и ̀ас ш си к̀ажа сл̀овуту ’някога и аз ще си кажа думата’ (Калчево, 

Украинска Бесарабия); 
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      Га̀ту си жạ пур̀аснạ ’някога ще порасна’ (Бановка, Украинска Бесарабия); 

      Га̀ту си сạм̀и ги дукạрв̀айми ’някога сами ги докарвахме’ (Тараклия, Молдова). 

      Местоименни наречия за начин  

     Мạ зạп̀омни к̀ыктọ т̀ъй, бъ̀рджи ’запомни ме някак си бързо’ (Кортен, Молдова);  

      Къ̀кту си п̀ак сạ исприм̀ъкнạ ’някак си пак се промъкна’ (Калчево, Украинска 

Бесарабия). 

      Местоименни наречия за количество и степен  

      … и с’а̀куй си к̀упил к̀олкуту икт̀ари зим’а̀ ’и всеки си купил няколко хектара земя’ 

(Валя Пержей, Молдова);  

      Ко̀лкọтọ врѐми ги дạрджѐли та̀м и пудʼạр ту̀й ги нạсо̀чạли кạм Бẹсạр̀абийạ … 

’известно време (буквално н’àколко врèме) ги държали там …’ (Викторовка, Молдова); 

      Видели са тий пудар колкоту гудини ’видели се след няколко години’ (Валя 

Пержей, Молдова).  

Формите на относителните местоимения и наречия от типа койту (си), дето (си) 

дълго време почти не са били забелязвани от изследователите на българските говори в 

Бесарабия и в другите региони на СССР, защото са се използвали, а и сега се използват 

наред с останалите видове неопределителни форми. Макар понякога и да са ги 

записвали, колегите българисти явно не са успявали да разберат, че те представляват 

нещо различно от формите, които наподобяват, с които са съзвучни, т.е. от формите на 

относителните местоимения и съответните форми на местоименните наречия, вж. 

например примерите от Лощиновка в Украинска Бесарабия (по Чешко 1952: 28, 52): 

… к̀ъфту нạрʼа̀т шъ ̀имам и д̀ету шạ мạ испр̀атạт, т̀ам ш ̀идạ ’някакъв наряд 

ще имам’;  

 Га̀ту с кун̀е, г̀ату бис кун̀е ут̀адạт ’някога с коне, а някога без коне отиват’.   

      У Кондов (Кондов – Цит. съч.) освен това се прави хронологичен преглед на 

изследванията, в които на споменатите форми е обръщано внимание, като се изтъкват и 

различните гледища относно произхода им. Отново с цел избягване на повторение ще 

се спрем предимно на мненията за произхода на изследваните неопределителни 

местоимения. Досега са се оформили следните гледни точки по този въпрос: 

      Възникване под румънско влияние 

      Така смята К. Димчев (Димчев 1970), като се опира на съществуването на 

гореспоменатите форми от типа òркой. 

      Възникване под украинско влияние 

      Тук се отнася мнението на Е. Зеленина (Зеленина 1955: 124). За украинските форми, 

които евентуално са повлияли българските, ще стане въпрос в края на статията. 

      Възникване под руско влияние 

      Руско влияние, по подобие на форми като кто-то ’някой’, какой-то ’някакъв’ и т. 

н., върху споменатите неопределителни местоимения допускат Н. Тодоров (Тодоров 

1989; Тодоров 1992: 117), Св. Топалова (Топалова, 1997: 445), Н. Неделчев (Неделчев 

1998: 86) и др. Причина за това е наличието на елемента то и в руските 

неопределителни местоимения. 

      Възникване на българска основа 

      Зоя Барболова (Барболова 1999: 81) допуска възможност интересуващите ни форми 

да са архаични и пренесени от метрополията, тоест от България, където според нея вече 

не се използват. На друго място (Барболова 2013: 147) тя допуска облиците да са 
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получени чрез контрахиране на съставните местоименни форми еди какъф си  какъф 

си.  

      У Кондов (2018: 145) бе изказано следното мнение: „Но фактът, че те(зи 

неопределителни местоимения) не се откриват в нито един говор в България, а се 

срещат в говорите на българите в Румъния и в бившите съветски републики, в 

Молдова, Украйна, Крим и т. н., говори за изграждането им под чуждоезиково влияние 

– румънско, руско, украинско.”  

      Някои новооткрити езикови факти обаче подсказват, че изследваните от нас форми 

може наистина да са продукт на самостоятелен развой на българския език, както 

допуска Зоя Барболова. Още в предишно изследване на единия съавтор на статията 

(Кондов 2008), повторено и по-късно (Кондов 2018: 145) бе посочено, че тези форми се 

откриват и в писмата на Васил Левски в облици който ’някой’ и дето ’някъде’. По-

сигурната от двете използвани от Левски неопределителни форми, а именно който, без 

елемент си, в писмо до членовете на окръжния център Голям извор (Левски 1973: 233), 

се открива в следния контекст: 

      Приносящият ще ви каже как с приносящият заедно Д. Пеев от вас който друг да 

доде един ден в Ловеч и там, като додат, никому няма да казват, че аз ще премина 

през там.  

      В един сборник с осъвременен език (Левски 1971: 77-78) току-що посочената форма 

който е предадена точно като друг някой: 

      Приносящият ще Ви каже да доде заедно с него Д. Пеев или друг някой от Вас в 

Ловеч.  

      А руския превод на същото изречение (Кондов 2018: 147) гласи:    

      Податель сего скажет вам, чтобы Д. Пеев или кто-либо другой вместе с ним ехал 

в Ловеч. 

      Никак не е маловажно в случая, че Васил Левски, който е карловец и чиито 

родители произхождат от близки до Карлово селища (майката вероятно от Сопот), на 

практика е роден и отрасъл в периферията на Сърненогорския регион, откъдето са 

тръгнали за Бесарабия днешните чийшийци (вж. Илиев, Георгиева 2018: 7-9; Кондов 

2018: 58-73). Типичен представител на този тип говори в България е говорът на 

Войнягово, Карловско (вж. Ралев 1977), където бащата на Левски е живял като малък, а 

главното селище на бесарабските българи – Болград, по спомени на войводата Генчо 

Къргов, първоначално се е наричало именно Сопот, защото е било заселено с 

изселници от родното място на Иван Вазов (Къргов 2019).  

      По-важно е обаче, че съвсем наскоро в един диалектен текст от село Боснек, 

Пернишко (вж. youtube.com – Българска диалектология: Боснек, Пернишко) се откриха 

такива примери, в които закономерно за западните български говори елементът -то 

липсва и обликът на неопределителното местоимение е кòй си ’някой’ вместо *кòйто 

си. В примерите в текста има употреба на формите от типа кòй/куù ту като 

неопределителни местоимения (сравни  с примерите в началото на статията), ту като 

относителни дори в едно и също изречение, което потвърждава правилото, че 

промяната на неопределителното значение в относително и обратно до голяма степен 

зависи от контекста (Илиев 2012: 566). Изразяването на неопределителното значение в 

примерите от Боснек става или само с въпросително местоимение, или с въпросително 
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местоимение + си. Първият пример (в аудиото с образеца от диалекта е на петата 

минута и двадесет и втората секунда: 5. 22) е следният: 

      И свùркити си свùреа, куù си игрàеа, игрàеа, и те такà … 

      Най-достоверното тълкуване на текста тук е ’и музикалните инструменти свиреха, 

които (хòра) играеха (хорò или ръченица), продължаваха да играят, и ето така 

(продължаваше сватбата)’, като куù изпълнява ролята на относителното местоимение 

’които’. Ако обаче примерът свършваше с втория глагол в изречението (*И свùркити 

си свùреа, куù си игрàеа.), което би било напълно възможно, както ще се види и от 

останалите примери, тогава значението би било ’и музикалните инструменти свиреха, 

(а) някои хора играеха (хоро или ръченица)’. 

      Във втория пример (7. 33) имаме: 

      Стàвъа у недел’àта, кòй си со стòката заминàва, куù у чèрквата утùвайа, куù 

дòма устàна(т), че гòтва(т) йàдене.  

      Тълкуванието е следното: ’ставаха в неделята, някой заминава с животните, някои 

отиваха в черквата, (а) които останат вкъщи, ще готвят ядене’. Вижда се, че първото 

неопределително местоимение е изразено с формата кòй си ’някой’, а второто – само с 

форма куù ’някои’, като последното куù е в роля на относително местоимение ’които’. 

       Ето го и третия, последен пример (13. 20): 

       А тùйа, што (о)стàна(т) дòма, кòй си стòката гlèда да си рàни, а дрỳгите, (от) 

тàа слàма, къдè е вечертà билà  (използвана), зùмъ(т) и прàа(т) гàжви.  

      Тълкуване: ’а (от) тези, които останат вкъщи, някой гледа да си нахрани 

животните, а другите, като вземат от снощната слама, правят сламени снопчета (за да 

ги увиват около стъблата на дърветата)’. 

      Формите от типа кòй си ’някой’ от село Боснек, Пернишко, които в източните 

български говори логично биха изглеждали като *кòйто си (изчезнало на българска 

територия, но запазено на украинска и молдовска), допълват липсващата брънка при 

разкриване произхода на българските неопределителни местоимения, разширени с 

елемент -то и с елемент -си, в българските говори в Украйна и Молдова. Те идват да 

покажат, че засвидетелстваните у Васил Левски форми не са случайни, а са архаични 

остатъци от съществувалите (и още съществуващи поне в Пернишко) форми от типа 

кòй(то) си ’някой’. Формата кòй си от Боснек, Пернишко е напълно аналогична на 

подобните украински форми (и не само на тях – вж. малко по-долу), без по някакъв 

начин да може да се допусне, че е била заета от украински. Във въпросния език 

изследваните от нас форми изглеждат така (Шамрай 1994: 515), като вместо със си, 

местоименията са разширени с варианта сь: хтось ’някой’, щось ’нещо’, чийсь ’нечий’, 

якùйсь ’някакъв’. При това, тълкувайки произхода на изследваните тук 

неопределителни форми, разширени със си, трябва да се има предвид още един 

изключително важен факт – че тези форми съществуват и в един друг славянски език, 

но не източно- или южнославянски, а западнославянски – в чешки! Там също има 

неопределителни местоимения и наречия с постпозитивен елемент si: kdosi ’някой’, cosi 

’нещо’, kdesi ’някъде’ , kamsi ’нанякъде’ и т. н. (Милева, Трифонова 1994: 262, 282), 

напълно аналогични по строеж на тези от Пернишко. Този факт, както и остатъците от 

подобни форми в езика на Васил Левски (но без си) и в някои български диалекти 

(Боснек, Пернишко), показват, че става въпрос за общославянско явление, а не за 

заемане от един език в друг. В рускоезична и украиноезична среда обаче българите в 
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Бесарабия и Николаевската Терновка, а може би и в Приазовието най-вероятно просто 

са засилили употребата на тези неопределителни местоимения под огромното влияние 

на руския и украинския език, докато в диалектите на територията на днешна България 

се е случило точно обратното, и те постепенно са изчезнали, с някои редки изключения.  

       

      б. Произход на формите 

      Контекстът и словоредът отново ще ни помогнат да отгатнем по какъв начин са се 

появили неопределителните форми от типа кòй(то) си. Ако се върнем към примерите 

от Боснек, Пернишко, ще видим, че в първия от тях (И свùркити си свùреа, куù си 

игрàеа, игрàеа …) има два възвратни глагола, които спокойно биха могли да се заменят 

с невъзвратни (*И свùркити свùреа, куù игрàеа, игрàеа ’инструментите свиреха и които 

играеха хоро, играеха’). В това изречение частицата си, независимо дали е възвратна, 

или оптативна (вж. по-горе), изразява нюанс за непрекъснато извършване на действието 

от дълго време (нещо като английското сегашно перфектно продължително време). 

Това е отбелязвано и по отношение на други български диалекти, примерно 

лозенградския от Източните Родопи (Илиев, Георгиева 2016: 172): нùе сме си помàци 

’ние сме помаци’, стòем си вàтре ’стоя вътре’. Тоест втората част на първия пример от 

Боснек от синтактична гледна точка може да се тълкува по два начина – с възвратен 

глагол + неопределително местоимение куù (куù – си игрàеа ’някои – си играеха’) или 

като разширено с постпозитивен елемент неопределително местоимение + невъзвратен 

глагол: куù си – игрàеа ’някои (си) – играеха’. 

      Същото с още по-голямо основание се отнася и за втория пример (кòй си со 

стòката заминàва), където отново може да има двояко тълкуване:   

      а) ’някой – си заминава с животните’; 

      б) ’някой (си) – заминава с животните’. 

      Или пък за третия (кòй си стòката гlèда да си рàни): 

      а) ’някой – си гледа животните, да си ги нахрани’; 

      б) ’някой (си) – гледа да (си) нахрани животните’. 

      Тоест неопределителните форми от типа кòй(то) си е много вероятно да са се 

появили чрез преразлагане и преосмисляне на фразата, като възвратната местоименна 

частица си по време на изказа при по-бързо говорене смислово се е отделила от глагола, 

в някои случаи се е приближила до неопределителното местоимение и е започнала да се 

осмисля като част от него. Ако погледнем показаните по-горе примери от Украйна и 

Молдова, ще видим, че те не отричат тази възможност, дори напротив! В някои от тях 

разширеното или не с частица си неопределително местоимение направо се използва 

паралелно с възвратен глагол в изречението: 

      Га̀ту си и ̀ас ш си к̀ажа сл̀овуту ’някога и аз ще си кажа думата’ (Калчево, 

Украинска Бесарабия); 

      … и с’а̀куй си к̀упил к̀олкуту икт̀ари зим’а̀ ’и всеки си купил няколко хектара 

земя’ (Валя Пержей, Молдова). 

       В други от случаите възвратният глагол е възможен в същия или малко по-различен 

контекст, макар да липсва в конкретното изречение:  

       Ко̀йтọ чу̀кạ нạ врạта̀тạ ’някой чука по вратата’ или Кòйту си путрàкъ в въртàтъ 

’някой почука на вратата’ – сравни с: Чука си по вратата някой, но никой не отваря!; 
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       Та̀м нạ сидʼа̀нка р̀абутим. Кọйа̀ту ш̀ий, кọйа̀ту прẹдѐ ’… някоя шие, някоя 

преде’ – спокойно може да се преобразува в: … коя си шие, коя си преде или: някоя си 

шие, някоя си преде;  

      Ко̀йту си дувъд’à ’някой идвà’ – това изречение направо си е двусмислено (Някой 

(си) – си дойде – срещу: Някой – си дойде) и т. н. 

      Но не само в българските, а и в украинските примери с такива неопределителни 

форми е възможно такова тълкуване. Например, в украинския пример Прийш̀ов хт̀ось, 

та вз̀яв шт̀ось ’дойде някой и взе нещо’ може да има двояка интерпретация ’дойде 

(си) някой и (си) взе нещо’. 
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ON THE QUESTION OF BULGARIAN INDEFINITE PRONOUNS AND ADVERBS 

WITH POSTPOSITIVE ELEMENTS (-ТО) AND (СИ) 

 

Vasil Kondov, Ivan G. Iliev 

 

      Abstract: The article examines yet again the issue of Bulgarian indefinite pronouns and 

adverbs extended with the elements то and/or си. A parallel is made with other Slavic 

languages in which there are similar forms (Ukrainian, Russian, Czech, Polish) and with 

Bulgarian dialects from the territory of Bulgaria. Besides, an attempt is made to explain the 

origin of the forms. 

      Keywords: Bulgarian language, Bulgarian dialects, indefinite pronouns. 

 

1. ON THE HISTORY AND FORMS OF BULGARIAN INDEFINITE 

PRONOUNS AND ADVERBS 

 

      It’s a well-known fact that during the historical development of the Bulgarian language, 

along with the indefinite pronouns for persons and objects of the type някой ‘someone’ ( 

Old Bulgarian NЯКЪIH), a number of other forms performed the same function over 

different historical periods and in different locations. As early as Old Bulgarian, other 

indefinite pronoun instances besides the above-mentioned existed (cf. Давидов 1993), for 

example КЪIH ЛЮБО, which was formed from the interrogative pronoun КЪIH and an 

element ЛЮБО and from which there are remains in some Macedonian and Rhodopean 

dialects: лю койт ‘someone, whoever’, лю каде ‘somewhere, wherever’ etc. (Илиев 2012: 

422). The interrogative pronouns at a distant stage that is still preserved in languages like 

Japanese, Korean or Chinese, according to the context could also fulfil an indefinite and even 

demonstrative function (cf. Илиев 2012: 526). Examples of such indefinite semantics in 

contemporary Bulgarian are preserved in folksongs and not only there (Илиев – op. cit.: 524): 

      Дружина клетва приимали, 

      кой се кълне у брата, у сестра, 

      кой се кълне у любе, у дете. 

      The meaning here is: ‘… someone (one) swears by a brother, a sister / someone (else) 

swears by a beloved, a child’.    

      We have to keep in mind that apart from the last indicated unextended forms of the 

interrogative pronouns (КЪIH, кой), or post-positioned extended such forms (КЪIH ЛЮБО), 

indefiniteness is also expressed by pre-positioned extension. In practice, such forms are also 

the pronouns NЯ-КЪIH, ня-кой ‘someone’, in which the element NЯ- or -ня- has stuck 

before the interrogative pronoun КЪIH/кой. 

      Another pre-positioned indefinite extender, testified to as early as in the manuscripts from 

the 12th century, is IЕДЕ (Харалампиев 1992: 146), with which pronouns of the type IЕДЕ 

КЪIH ‘someone’ are formed, and in the same author (ibid.) there is mention of post-

positionally extended by ГОДѢ pronouns of the type КЪIH ГОДѢ, precursors of the 

contemporary chiefly dialectal кой-годе ‘someone’. Indefinite pronouns can, however, be 

simultaneously pre-positionally and post-positionally extended. An example of that are, 

besides forms like някой си ‘someone’ where the previous element ня- has merged with кой, 

are the forms of the type еди кой си with the same meaning, in which еди comes from the 

abovementioned Old Bulgarian IЕДЕ and the particle си is an old optative form of БЪIТH ‘to 

be’, according to Iv. Haralampiev (Харалампиев: ibid.). Pertinent to our article is the case 

with the indefinite pronouns някой си and еди кой си is the си element which stands in the 

center of our research. Before, however, tackling it particularly and with the indefinite 

pronouns in which it is included, we will supply illustrations of several other types of 

indefinite pronouns with similar elements, some of which borrowed from foreign languages. 

In the dialect around Silistra, indefinite pronouns for features are observed, extended with a 
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б`ъди element: к`ъф б`ъди ‘some(masculine)’, квà б`ъди ‘some (feminine)’, квò б`ъди 

‘some (neuter)’ (Кочев 1969: 64).  

      In the Godech dialect, along with the pronoun for persons and objects нèкой and the 

pronoun for features нèк’икъф, to denote features не знàм к’икъф ‘some’ is used, too 

(Виденов 1978: 88-89). Pronouns of this type, with their first element shortened and 

grammaticalized to a particle are to be met with in a number of other Bulgarian idiolects, 

including in Bessarabia, in the instance нà(м) кòй ‘someone’, нà(м) к`ъф ‘some’ etc.  

      Attention is owed to the indefinite pronouns in the Bulgarian dialects in Rumania, where 

forms like òркой ‘someone’, òрквò ‘some’ are encountered, too, extended with the Rumanian 

pre-positioned element òр (Младенов 1993: 70 and elsewhere). As early as the medieval 

Vlach-Bulgarian royal charters and Sedmogradsko texts, on the other hand, pronouns of a 

similar type are to be encountered, extended with the element ВАРЕе/vare: ВАРЕ КОH 

‘someone, whoever’, vare fto ‘someone, whoever’ etc. (cf. Илиев 2012: 416). Due to the 

seasonal migration of Transylvanian and other Rumanian shepherds around the Bulgarian 

lands during Turkish rule, such pronouns are met with there, too, for instance in the region of 

Chirpan, where forms like вàри кòй си ‘someone, whoever’, вàри къд’à си or вàри си къд’à 

‘somewhere, wherever’ have been witnessed to (Гълъбов 1962: 20), which also contain the 

element си. 

      In the Bulgarian dialects in the Ukraine and Moldova, on the other hand, we encounter 

indefinite pronouns of the type кòйту (си) ‘someone’, к`ъфту (си) ‘some’ etc., extended 

with two post-positioned elements (-то – characteristic on principle of relative pronouns, and 

си), which are the main object of research in this article. 

      Of course, this doesn’t exhaust the review of indefinite pronouns within Bulgarian 

idiolects (cf. Витанова 2005), but, for our article, the remaining forms are not that important. 

 

2. ON BULGARIAN AND SLAVIC INDEFINITE PRONOUNS WITH A 

СИ/С/СЬ/SI/Ś ELEMENT AND ON THEIR ORIGIN  

 

      а. The specific indefinite pronouns and adverbs in Moldova and the Ukraine  

 

      This particular type of indefinite pronouns and adverbs has received quite a lot of 

attention. A detailed synopsis of the works dedicated to them can be found in Vasil Kondov 

(Кондов 2018: 138-145), where all such forms have been enumerated in full. We are not 

going to repeat literally what is indicated there, but to кòйту (си) ‘someone’, к`ъфту (си) 

‘some’, with their respective forms for the feminine and neuter and for the plural we could 

also add кòто (си) ‘something’, кòлкото (си) ‘several, a few’, чùйто (си) ‘someone’s’, 

къдèто (си) и дèта  (си) ‘somewhere’, когàто (си) and гàто (си) ‘sometime’, к`ъкто (си) 

‘somehow’ etc. In some Ukrainian settlements as Ternovka (near Nikolayevsk), earlier there 

existed indefinite forms, too, in which the с ( си) element stands before the -то element 

and not after it: какάфсту, кάфсту ‘some (masculine), каква́сту, ква́сту ‘some’ 

(feminine), какво́сту, квос́ту ‘some’ (neuter), какви́сту, кви́сту ‘some’ (plural) etc. 

(Зеленина 1955: 124). In the first of the cited works (Кондов – op. cit.) a great number of 

examples in context are demonstrated, too, of which, to avoid repetition, just several will be 

shown here (most of which were collected or discovered by Vasil Kondov, and the rest by 

various researchers, identified in his book here referred to):  

      For persons and objects 

      Ко̀йтọ чу̀кạ нạ врạта̀тạ ‘someone’s knocking on the door’  (Korten, Moldova); 

      Кạту ухлʼа̀зạл и чуа̀: ко̀йту пла̀чи ‘as he entered, he could hear: someone’s crying’ 

(Tvarditsa, Moldova); 

      … когато чувам, че койту отива в България ‘… whenever I hear someone’s going to 

Bulgaria’ (Kirsovo, Moldova);  
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      Та̀м нạ сидʼа̀нка р̀абутим. Кọйа̀ту ш̀ий, кọйа̀ту прẹдѐ ‘There, we work in a working-

bee, one girl sews, another spins ’ (Taraklia, Moldova);  

      Ко̀йту си дувъд’à ‘someone came’ (Kalchevo, Ukrainian Bessarabia); 

      Кòйту си путрàкъ в въртàтъ ‘someone knocked on the door’  (Kalchevo, Ukrainian 

Bessarabia). 

      For persons and objects in the neuter without a correlate 

      А̀с видʼа̀х, чи т̀ука ̀имạти к̀оту уст̀авẹну ‘I saw something had been left here’ 

(Taraklia, Moldova);   

      То̀й к̀оту си уст̀ави нạ Па̀шạ ‘he left something for Pasha’ (Taraklia, Moldova).  

      For features 

      То̀й ут̀иди при к̀ъфтạ друг̀арʼạн ‘he went to some friend of his’ (Korten, Moldova); 

      Дạ сạст̀ави к̀ъфтọ гр̀афик ‘so that (s)he draws up some schedule’ (Besarabka, 

Moldova); 

      Сѐ ми сạ сạнѝ, чи прис ква̀ту уда̀ мина̀вам, прис ква̀ту ка̀л ‘I keep dreaming I’m 

walking through some water, some mud’ (Korten, Moldova); 

      Никạл̀ай Ив̀анạвич бѐши нạ кв̀атọ кạнфẹр̀енцийạ ‘Nilolay Ivanovich was at some 

conference’ (Taraklia, Moldova);  

      Къ̀фту си чулʼа̀к тъ тр̀ъси ‘some man is looking for you’ (Kalchevo, Ukrainian 

Bessarabia); 

      И н̀ий дạ нạбẹр̀ем пạр̀и кв̀иту ‘so that we, too, put aside some money’ (Taraklia, 

Moldova);  

      Трʼа̀бвạ дạ к̀упи кв̀итọ м̀арки ‘(s)he has to buy some stamps’ (Stoyanovka, Moldova).  

      For number and quantity  

      То̀й сидʼа̀л к̀олкọтọ си гуд̀ини ф тʼурм̀атạ ‘he was in prison for some years’ (Bolgrad, 

Ukrainian Bessarabia);  

      … сʼе́тнʼа … ги пудфъ́ргат ко́лкуту пъ́тʼа ‘then they toss them up several times’ 

(Kamchik, Ukrainian Bessarabia). 

      For possession  

      Ку̀чи ч̀ийт си бъфна̀ ‘someone’s dog barked’ (Banovka, Ukrainian Bessarabia); 

      Чийто си бигонка уткрамнаха вчера във школата ‘yesterday at school, someone’s 

bike got stolen’ (Valya Perzhey, Moldova). 

      Pronominal adverbs for place  

      Изл̀ези д̀ету си ‘(s)he’s gone out some place’ (Taraklia, Moldova);  

      И т̀ой та̀м сл̀ужал д̀етọ с̀едʼạм-̀осʼạм гудѝни ‘and there he served for about (literally: 

something) seven or eight years’ (Volnoe, Ukrainian Bessarabia). 

      Pronominal adverbs for time  

      Га̀ту си и ̀ас ш си к̀ажа сл̀овуту ‘someday I, too, will say what I think’ (Kalchevo, 

Ukrainian Bessarabia); 

      Га̀ту си жạ пур̀аснạ ‘someday I’ll grow up’ (Banovka, Ukrainian Bessarabia); 

      Га̀ту си сạм̀и ги дукạрв̀айми ‘we once got them here by ourselves’ (Taraklia, Moldova). 

      Pronominal adverbs for manner  

     Мạ зạп̀омни к̀ыктọ т̀ъй, бъ̀рджи ‘(s)he was somehow quick in remembering me’ 

(Korten, Moldova);  

      Къ̀кту си п̀ак сạ исприм̀ъкнạ ‘(s)he somehow sneaked through again’ (Kalchevo, 

Ukrainian Bessarabia). 
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      Pronominal adverbs for quantity and degree  

      … и с’а̀куй си к̀упил к̀олкуту икт̀ари зим’а̀ ‘and everyone bought a few hectares of 

land’ (Valya Perzhey, Moldova);  

      Ко̀лкọтọ врѐми ги дạрџѐли та̀м и пудʼạр ту̀й ги нạсо̀чạли кạм Бẹсạр̀абийạ … ‘for 

some time they kept them there …’ (Viktorovka, Moldova); 

      Видели са тий пудар колкоту гудини ‘they saw each other a few years later’ (Valya 

Perzhey, Moldova).  

The forms of indefinite pronouns and adverbs of the type койту (си), дето (си) were 

long hardly noticed by researchers of the Bulgarian dialects in Bessarabia and the other 

regions of the Soviet Union, because they were used and are being used now along with the 

other kinds of indefinite forms. Though they were sometimes recorded, the colleagues 

obviously failed to understand that they are in themselves something different from the forms 

they resemble, like which they sound, that is, the forms of the relative pronouns and the 

respective forms of pronominal adverbs, cf. for instance, the examples from Loshinovka in 

Ukrainian Bessarabia (after Чешко 1952: 28, 52): 

… к̀ъфту нạрʼа̀т шъ ̀имам и д̀ету шạ мạ испр̀атạт, т̀ам ш ̀идạ ‘I’ll have some 

fatigue duty and I’ll go where they send me’;  

Га̀ту с кун̀е, г̀ату бис кун̀е ут̀адạт ‘sometimes with horses and sometimes without 

horses they go’.   

      In Kondov (Кондов – op. cit.) besides that, a chronological survey is done of the research 

works where the forms mentioned have drawn attention, the different views on their origin 

pointed out, too. Again, to avoid repetition, we’ll chiefly consider the opinions about the 

origin of the indefinite pronouns being researched. To date, the following standpoints on the 

matter have been formed: 

      Emergence under a Rumanian influence  

      That’s what K. Dimchev thinks (Димчев 1970), supported by the existence of the above-

mentioned forms of the òркой type, which arguably would influence the Bulgarian indefinite 

pronouns in the Ukraine and Moldova, but his opinion happens to be the least probable for the 

simple reason that the element mentioned is completely different from -то си. If such an 

influence existed, the Bulgarian indefinite pronouns in the Moldovan-Ukrainian dialects 

would resemble the Rumanian ones and not be as they stand today. Not to mention the fact 

that on Bulgarian territory one can observe various extended variants of indefinite pronouns.  

      Emergence under a Ukrainian influence 

      Here, E. Zelenina’s opinion belongs (Зеленина 1955: 124). To the Ukrainian forms that 

have possibly influenced the Bulgarian ones, we’ll revert at the end of the article. 

      Emergence under a Russian influence 

      A Russian influence, alongside forms like кто-то ‘someone’, какой-то ‘some’ etc., on 

the indefinite pronouns mentioned are allowed by N. Todorov (Тодоров 1989; Тодоров 

1992: 117), Sv. Topalova (Топалова, 1997: 445), N. Nedelchev (Неделчев 1998: 86) and 

others. A reason for that is the presence of the то element in Russian indefinite pronouns, 

too. 

      Emergence on Bulgarian grounds 

      Zoya Barbolova (Барболова 1999: 81) assumes the possibility for the forms we are 

interested in to have been transferred from the metropolitan country, that is from Bulgaria, 

where, to her, they aren’t used anymore. Elsewhere (Барболова 2013: 147) she allows for the 

instances to have resulted from contracting the compound pronoun forms еди какъф си  

какъф си.  

      In Kondov (Кондов 2018: 145), the following opinion was voiced: “But the fact that 

those indefinite pronouns aren’t to be found in not a single dialect in Bulgaria but are to be 
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met with in the Bulgarian dialects in Rumania and the former Soviet republics, in Moldova, 

the Ukraine, the Crimea and so on tells of their building up under a foreign language 

influence – Rumanian, Russian, Ukrainian.”  

      Certain newly-discovered linguistic facts, however, hint at the possibility for the forms 

researched by us to be really a product of a self-contained development of the Bulgarian 

language, as Zoya Barbolova allows. In a previous research of one of the article’s co-authors 

(Кондов 2008), repeated later, too (Кондов 2018: 145) it was indicated that those forms are 

to be found in Vasil Levski’s letters as който ‘someone’ and дето ‘somewhere’. The more 

certain of the two indefinite forms used by Levski, namely който, without a си element, in a 

letter to the members of the regional center Golyam Izvor (Левски 1973: 233), is to be found 

in this context: 

      … от вас който друг да доде един ден в Ловеч … ‘… another of you to come one day 

to Lovech …’.  

      In an updated-language collection (Левски 1971: 77-78) the form just indicated, който is 

rendered as exactly друг някой ‘someone else’: 

      … да доде … друг някой от Вас в Ловеч.  

      And the Russian translation of the same sentence (Кондов 2018: 147) reads:    

      … чтобы … кто-либо другой вместе … ехал в Ловеч ‘… so that someone else 

comes/goes to Lovech’. 

      It’s no small matter here that Vasil Levski, who is a Karlovo native and whose parents 

come from settlements close to Karlovo (the mother from Sopot probably) was practically 

born and bred in the periphery of the Sarnena Sredna Gora region from where the speakers of 

today’s Chiyshiy dialects started for Bessarabia (cf. Илиев, Георгиева 2018: 7-9; Кондов 

2018: 58-73).  A typical representative of the dialects of that type in Bulgaria is the dialect of 

the village of Voynyagovo, Karlovo region (cf. Ралев 1977), where Levski’s father lived as a 

small boy (besides Levski himself worked there as a teacher), and the Bessarabian 

Bulgarians’ main settlement, Bolgrad, as remembered by Gencho Kârgov was initially called 

Sopot precisely, for it was populated with exiles from Ivan Vazov’s birthplace (Къргов 

2019).  

      Similar examples, extended with -то, with a slightly different meaning have been 

registered in the village of Strazhitsa, Veliko Tarnovo region and in the village of  

Malomirovo, Elhovo region (Илиев 2012: 571-572): 

       Ни пузнàвъм и тес мумùчитъ куùт съ ‘I also don’t know who those girls are’ 

Strazhitsa; 

      Кракàта къкто мъ бол’ът, дъ знайш ... ‘how much my feet hurt, you know’ 

Malomirovo. 

      And Malomirovo, Elhovo region, is the metropolis of the Bessarabian villages of 

Suvorovo and Loshinovka (Илиев 2020). 

      What’s more important, however, is that quite recently, in a dialect text from the village of 

Bosnek, Pernik region (cf. youtube.com – Българска диалектология: Боснек, Пернишко) 

examples have been found in which, legitimately for the western Bulgarian dilects, the то is 

missing and the indefinite pronoun is кòй си ‘someone’ instead of *кòйто си. In the 

examples in the text, there is usage of forms of the кòй/куù type sometimes as indefinite 

pronoun (cf. the examples at the beginning of the article), sometimes as relative pronouns 

even in the same sentence, which proves the rule that the change of the indefinite meaning to 
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a relative and vice versa to a great degree depends on the context (Илиев 2012: 566). 

Expressing the indefinite meaning in the examples from Bosnek is done either by an 

interrogative pronoun, or by an interrogative pronoun + си. The first example (in the audio 

with the specimen of the dialect at the fifth minute and twenty-second second: 5. 22) is as 

follows: 

      И свùркити си свùреа, куù си игрàеа, игрàеа, и те такà … 

      The most reliable interpretation of the text here is ‘and the musical instruments kept 

playing, those who danced kept dancing and that was how (the wedding went on)’, куù 

standing for the relative pronoun ‘who’. If, however, the example had ended with the second 

verb in the sentence (*И свùркити си свùреа, куù си игрàеа), which would have been 

wholly possible, as it will be seen from the remaining examples, then the meaning would have 

been ‘and the musical instruments were playing, (while) some people were dancing’. 

      In the second example (7. 33) we have: 

      Стàвъа у недел’àта, кòй си со стòката заминàва, куù у чèрквата утùвайа, куù 

дòма устàна(т), че гòтва(т) йàдене.  

      The interpretation is as follows: ‘they got up on the Sunday, someone goes away with the 

animals, some go away to church, (and) those who stay at home will prepare a meal’. It is 

clear that the first indefinite pronoun is expressed with the кòй си form ‘someone’, and the 

second one just with a куù form ‘some’, the final куù playing the role of the relative pronoun 

‘who’. 

       Here is the third and last example (13. 20): 

       А тùйа, што (о)стàна(т) дòма, кòй си стòката гlèда да си рàни, а дрỳгите, (от) 

тàа слàма, къдè е вечертà билà  (използвана), зùмъ(т) и прàа(т) гàжви.  

      We interpret: ‘and (of) those that stay home, (some)one will try to feed his animals, and 

the others, taking handfuls of last night’s straw, make straw tufts (to bind them round the tree 

trunks)’. 

      The forms of the кòй си type ‘someone’ from the village of Bosnek, Pernik region, which 

in the eastern Bulgarian dialects  would logically look like *кòйто си (it disappeared on 

Bulgarian territory but was preserved in Ukrain and Moldovay), supply the missing link when 

revealing the origin of Bulgarian indefinite pronouns extended with a -то element and a -си 

element in the Bulgarian dialects in the Ukraine and Moldova. They are here to demonstrate 

that the forms witnessed to with Vasil Levski are not accidental but are archaic remainders of 

the forms that existed (and still exist, at least in Pernik region) of the кòй(то) си type 

(‘someone’). The кòй си form from Bosnek is completely analogous to the similar Ukrainian 

forms (and not to them only – cf. a bit further down), without there being any way of 

supposing it was borrowed from Ukrainian. In that language the forms researched by us look 

like that (Шамрай 1994: 515), the pronouns extended with the variant сь (instead of си): 

хтось ‘someone’, щось ‘something’, чийсь ‘somebody’s’, якùйсь ‘some’. At that, 

interpreting the origin of the indefinite forms researched here, extended with си, one should 

bear in mind an extremely important fact – that those forms exist in other Slavic languages, 

too, yet not east- but west-Slavic – in Czech and Polish! In Czech, indefinite pronouns and 

adverbs exist, with a postpositive element si: kdosi ‘someone’, cosi ‘something’, kdesi 

‘somewhere’, kamsi ‘heading somewhere’ etc. (Милева, Трифонова 1994: 262, 282), 

completely analogous in their structure to the ones from Bosnek. And in Polish, one can hear 

pronouns like ktoś ‘some’, coś ‘something’, etc. (Вълчкова 1994: 409). That fact and the 

remainders of similar forms in the language of Vasil Levski (but without си) and in some 

Bulgarian dialects (of Bosnek, Pernik region) indicate that it’s a matter of a Common-Slavic 

phenomenon and not of borrowing from one language to another. Surrounded by Russian and 
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Ukrainian speakers, however, the Bulgarians in Bessarabia  and Ternovka (near Nikolayev), 

and perhaps also around the Azov see most probably just intensified the use of those 

indefinite pronouns  under the huge influence of the Russian  and Ukrainian languages, while 

in the dialects on the territory of today’s Bulgaria precisely the opposite happened and they 

gradually disappeared, with same rare exceptions.  

       

      b. Origin of the forms 

 

      The context and word order will again help us guess in what way the indefinite forms of 

the кòй(то) си type appeared. If we go back to the examples from Bosnek, Pernik region, 

we’ll see that in the first one (И свùркити си свùреа, куù си игрàеа, игрàеа …) there are 

two reflexive verbs which could easily be replaced by non-reflexive ones (*И свùркити 

свùреа, куù игрàеа, игрàеа) ‘the musical instruments were playing and the people who were 

dancing, kept on dancing). In this sentence, the си particle, no matter if it’s reflexive or 

optative (cf. above), expresses a nuance of an unbroken performance of the action for a long 

time (something like the English present perfect continuous tense). That was pointed out in 

respect of other Bulgarian dialects, too, for instance the Lozengradtzi one from the Eastern 

Rhodopes (Илиев, Георгиева 2016: 172): нùе сме си помàци ‘we are Pomaks’, стòем си 

вàтре ‘I’m standing inside’. That is, the second part of the first example from Bosnek from a 

syntactic point of view can be interpreted in two ways – with an indefinite pronoun куù + a 

reflexive verb (куù – си игрàеа ‘some – were dancing’) or as an indefinite pronoun extended 

with a postpositive element + a non-reflexive verb: куù си – игрàеа ‘some (people) – were 

dancing’. 

      The same holds true with greater justification for the second example (кòй си со 

стòката заминàва), where a double interpretation is also possible:   

      а) ‘someone – goes on his way with his animals’; 

      б) ‘someone – goes away with the animals’. 

     Or for the third one (кòй си стòката гlèда да си рàни): 

      а) ‘someone – tends the animals, to feed them’; 

      б) ‘someone – takes care to feed his animals’. 

      That is, the indefinite forms of the кòй(то) си type have very probably appeared via a re-

dissolution and rethinking of the phrase, the reflexive pronoun particle си during the utterance 

in faster speaking separated in meaning from the verb, in some cases drawing closer to the 

indefinite pronoun and started being realized as part of it.  If we look at the examples shown 

above from the Ukraine and Moldova, we’ll see that they do not contradict that possibility, 

quite the opposite! In some of them the indefinite pronoun whether extended or not with the 

си particle is fairly used parallelly with a reflexive verb in the sentence: 

      Га̀ту си и ̀ас ш си к̀ажа сл̀овуту ‘sometime I, too, shall say my word’ (Kalchevo, 

Ukrainian Bessarabia); 

      … и с’а̀куй си к̀упил к̀олкуту икт̀ари зим’а̀ ‘and each one bought himself a few 

hectares of land’ (Valya Perzhey, Moldova). 

       In other cases, the reflexive verb is possible in the same or slightly different context, 

though it is absent in the concrete sentence:   

       Ко̀йтọ чу̀кạ нạ врạта̀тạ ‘someone’s knocking on the door’ or Кòйту си путрàкъ в 

въртàтъ ‘someone knocked on the door’ – compare with: Чука си по вратата някой, но 

никой не отваря! ‘someone keeps knocking on the door, but nobody’s answering it’; 

       Та̀м нạ сидʼа̀нка р̀абутим. Кọйа̀ту ш̀ий, кọйа̀ту прẹдѐ ‘There, we work in a working-

bee, one girl sews, another spins’ – could easily be transformed to: … коя си шие, коя си 

преде ‘this girl sews, that one spins’ or: някоя си шие, някоя си преде ‘this girl does her 

sewing, that one her spinning’;  
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      Ко̀йту си дувъд’à ‘someone came’ – this sentence is straightforward ambiguous (Някой 

(си) – дойде ‘someone – came’– as against: Някой – си дойде ‘someone – came home’) etc. 

      But not just for the Bulgarian examples, for the Ukrainian ones, too, with such indefinite 

forms such an interpretation is possible. For instance, in an example of the type Прийш̀ов 

хт̀ось, та вз̀яв шт̀ось a double interpretation could be admitted, too, since the Ukrainian 

reflexive infinitives end not only in -ся (митися ’to wash oneself’) but also in -сь 

(кататись ’to ride’) like the Ukrainian indefinite pronouns хт̀ось, шт̀ось. 
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ЕДНА РЯДКА УПОТРЕБА НА ЧАСТИЦА ЗА БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ  

В БЪЛГАРСКИ ГОВОРИ В ТАРАКЛИЙСКО, Р МОЛДОВА (БЕСАРАБИЯ) 

 

доц. д-р В. Кондов, 

Тараклийски държавен университет 

„Гр. Цамблак”, Р. Молдова 

 

 За съжаление, не съм си отбелязал точно кога, но за пръв път обърнах внимание 

на тази употреба, бих казал, на доста необичайна частица за бъдеще време, в речта на 

колегата д-р Н. Куртев (който е родом от с. Валя Пержей, Тараклийско, където живее 

постоянно и досега), с когото се познаваме и сме работили заедно в системата на 

средното и висшето образование в град Тараклия не по-малко от 15-тина години (Вж. 

примерите от с. В. Пержей). А ето и записаният от него пример: И си х`одя, където И 

изпълнява функцията на частица за бъдеще време. Че това е така, потвърждават го и 

всички останали примери, които съм събрал и съм представил тук (Вж. Приложение. 

Повечето от тях са събрани с помощта на колеги, владеещи съответните диалекти, а 

именно диалектите на гр. Тараклия и на с. В. Пержей, Тараклийско). Явлението, според 

мен, не е ново, макар и да не е отразено от езиковедите, в една или друга степен 

изследвали тези диалекти в продължение на повече от половин век: С.Б. Бернщейн 

(1949: 386-387, 389), Е.В. Чешко (1949: 391-394), С.Б. Бернщейн, Е.В. Чешко, Е.И. 

Зеленина (1958: 70-71), Н. Неделчев (1998: 87), Н. Тодоров (1992: 98,  2002: 45-46).  

Защо обаче не е ново? Ако погледнем по-внимателно примерите, записани от М. 

Сухинина /а също и някои от другите/, то те почти всички представят фразеологични 

единици – пословици и поговорки, клетви или са част от текстове на народни песни, за 

които е необходимо достатъчно много време, за да бъдат утвърдени в дадена езикова 

общност: Един път и са мре. Дурдету мъдрия и са намъдри, лудия и са наскача. Ут 

т`ее л`азарки и си избер`ъ мом`а и за н`ея жа са уж`ена. 

 Не се споменава за такъв тип частица за бъдеще време и в обобщаващите 

трудове на известните български диалектолози Й. Иванов (1994) и Ст. Стойков (2002: 

236-245), където (в частност, в труда на последния на 10-тина страници) се описват 

основните (и не чак толкова основни) варианти на тази частица в българските говори.  

Въпреки този факт обаче, струва ми се, че не трябва да се избързва с извода, че 

този вариант на въпросната частица за бъдеще време е бесарабско българско явление… 

Още повече, че тя не е основен елемент за образуване на формите на бъдеще време в 

тези диалекти. Основни в тях в момента са: за град Тараклия – съответно частицата 

жъ/жа/же/ж, а за с. В. Пержей – частицата шъ/ше/ши/ш. Трябва обаче да се отбележи, 

че в с. В. Пержей, където първоначално са функционирали два български говора, 

според изследователите, в единия от тях, а именно в тракийския, който е на изчезване,  

за формите на бъдеще време също е била използвана частицата жъ. И тук, според мен, 

се крие отговорът на въпроса: защо в два говора с различна форма на частицата за 

бъдеще време /жъ и ше/ функционира в момента една и съща второстепенна форма на 

такава частица: Ив`ан и са в`ърни. И си `ида (Примери, записани от М. Паслар, родом 

от гр. Тараклия). `Ас и си д`ода ск`ору (записано от Е. Петрова, родом от с. В. 

Пержей). 
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Известно е, че в българските говори има голямо количество варианти на 

частицата за бъдеще време ЩЕ [ште], която по произход е от формата за 3 л. ед. ч. на 

стб. глагол ХОШТѬ - ЩТЕТЪ: шъ/ша/ше/ши/ш [ш ти к`ажа], жъ/жа/же/ж [ж `ида] 

(която, според проф. Ст. Стойков, „се среща главно на две места: в Южна България – в 

Пловдивско, Първомайско, Чирпанско, Старозагорско, Новозагорско, Ямболско, 

Тополовградско и Харманлийско и в Северна България – в Плевенско, Никополско и 

Свищовско” и която „е произлязла от сливането на частицата ше със съюза да (ше да > 

ш да > ж да > жда > жа”, като отбелязва, че частицата жда днес не се среща в нито 

един говор, обаче нейната употреба е била зарегистрирана в миналото), ке/ки/къ/ка/к, 

че/чъ/ча, за/са. 

В говорите на българите в Бесарабия и в останалите региони на бившия 

Съветски съюз се откриват почти всички горепосочени частици за образуване на 

бъдеще време освен вариантите за/са (Атлас болгарских говоров в СССР: 70-71). Както 

е отбелязано в това издание: „В говоре Вале Перже (8а) своей формой является жъ , 

которая, однако, вытесняется формой шă из соседнего говора (8б)”).  

В момента дори информатори на възраст около и над 60 г. от В. Пержей отричат 

в селото да „се жъка”. Моят колега и приятел д-р Н. Тодоров обаче в отговор на мое 

писмо с въпрос до него (Никола, каква е тази частица за бъдеще време във В. Пержей: 

`Ас и си д`ода ск`ору (записано от Е. Петрова, родом от с. В. Пержей)? Същата 

функционира и в гр. Тараклия. Явно в миналото жъ - диалектите на Тараклия и В. 

Пержей са били сродни, близки... Но в момента казват ми, че във В. Пержей не се е 

жъкало...) ми сподели пак в писмо следното:  

„Не съм сигурен, че вече не се жъка. Горненци, тези, които са от Каур Алан 

(Българска поляна, Тополовградско) жъкат, поне по-възрастните със сигурност 

жъкат. В мое време и младежите жъкаха. Сега те са вече възрастни.” 

И в заключение. За да се обясни случаят с частицата за бъдеще време, която е 

предмет на този материал, пак ще се възползвам от това, което сподели в писмото си до 

мен Н. Тодоров, тъй като съм напълно съгласен с неговото мнение и смятам, че е 

излишно да „префасонирам” нещата:  

„И си д`ода, мисля че е резултат от дисимилация, тъй като пред звук С от 

местоимението СИ щъ-то от шъ си д`ода първо се съкращава, и остава само Ш, 

тоест ш си д`ода, после Ш пред С или се асимилира, тоест се превръща в С – с си 

д`ода, или се дисимилира и се превръща в И, или Й. За да се съхрани частицата за 

бъдеще време, тя се превръща в гласен И, или полугласен Й, иначе тя се слива със 

следходното местоимение.”  

Отговорът ми във връзка с мнението на Н. Тодоров по случая беше следният:  

„Да, Никола, и аз тъй си мисля, защото и в кортенския говор (който ми е роден 

говор – б.м.) има подобно нещо: /С/ си д`ода... Но само дотук... А при вас (т.е. във В. 

Пержей – б.м.) и в Тараклия е отишло по-нататък...” 

И нека още веднъж да акцентуваме, че, както личи и от всички записани 

примери, тази частица се открива в говорите само в позиция пред възвратната частица 

СА/СЪ/СЕ или пред кратката местоименна форма СИ, които са основна предпоставка 
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за промяната (асимилационно-дисимилационна) на частицата за бъдеще време в тези 

говори ЖЪ/ШЪ в И.  

Редно е май след този диалог между нас с колегата Н. Тодоров да отбележа 

редом до своето име като автор на този материал и неговото… В случая обаче 

благодарен съм на Николай много и за колегиалността, и за дългогодишното ни 

приятелството!   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примери от  гр. Тараклия 

- Ут `ученти и са к`ончи (рус., свърши, б.м.) свит`ъ. 

- Нак`арай гл`упувия са кр`ъсти - и си нач`упи ч`елоту. 

- На с`уф к`амък и съ нар`ани. 

- Прав`и  к`оту  пр`айш, чи и си л`ягами (поговорка: казвал синът на баща си   

            овчарин, ката вечер, гато си дувадал, го биел). 

- Тв`ойто л`ибе, д`ето си го л`ибила, год`ило се и й се ж`ени (От нар. песен). 

- Куту ти к`ажат - "Фърл`и са в гир`аня!”, ти и са ф`ърлиш ли?" 

- Г`ату и са в`ърни тв`а к`амънчи, таг`ава да са в`ърниш и т`и (Клетва, която се 

казва, когато се хвърля камъче...).  

- Дурдету мъдрия и са намъдри, лудия и са наскача  (Посл.).  

- Един път и са мре (Пог.) 

-  На пл`яшка и гъз`ъ и си ръздир`е.  
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- Уткъсн`и си от сън`ец – и си т`уриш на гъз`ец. (Примери, записани от   

М.П. Сухинина). 

- Каз`аа, чи за м`асленица и си д`оат. И си д`ойш ли? И си д`оа. 

- `Ас сам`а и си изл’`аа. 

-  Кит`айскити и тур`ецкити д`ес’ат п`ът’а и съ ступ`ът  

- Абрик`осити и си `идат (Примери, записани от познати и непознати, случайни хора в 

магазини и на други места в гр. Тараклия от В. Кондов). 

- Ив`ан и са в`ърни. И си `ида (Примери, записани от М. Паслар). 

- `Аз жа са уж`ена, г`ату жа д`одат л`азаркити. Ут т`ее л`азарки и си избер`ъ мом`а 

и за н`ея жа са уж`ена (Нар. песен, записана в гр. Тараклия от Ив. Боримечков, пята от 

Мария Цолова, публикувана във в. „Светлина” (”Свет”), № 12 (6105), 2015 г.) 

- `Ас и са в`ърна (Записано от случаен и анонимен информатор в гр. Тараклия). 

- Т`о  крас`иву! И й са гл`еда! (Пример, записан от Н. Маркова, бивша студентка в ТДУ 

„Гр. Цамблак”, родом от гр. Тараклия). 

 

Примери от с. В. Пержей, Тараклийско 

 

- И си `ида (Това е първият пример за даденото езиково явление, записан от Н. Куртев 

преди години). 

- И са в`идим. И си `идим. И си ут`иваш ли т`ъс нид`еля? (записани от О. Вичева). 

- `Ас и си д`ода ск`ору. `Ас и си л`ягам (записани от Е. Петрова). 

- `Ас и си `ида (Примерът е подбран от мен и е предложен на учителите по български 

език от гр. Твърдица, гр. Тараклия, с. В. Пержей, с. Кортен и с. Кайраклия с цел да 

потвърдят или да отхвърлят наличието на подобни конструкции, с даден вариант на 

частицата за бъдеще време в техния говор. Учителите от гр. Тараклия (Л. Кирнева и др.) 

и от с. В. Пержей (Е. Панчева) потвърдиха наличието на такива конструкции в 

говорите на българите от гр. Тараклия и с. В. Пержей, а учителите от другите селища 

отрекоха наличието на такова явление в техните говори). 

 

 

Публикувано в:  

- Дунав-Днестър. Годишник на ТДУ „Гр. Цамблак”, 4, Тараклия, 2016, с. 87-90. 
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ОБРАЗУВАНЕ НА БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ С ЧАСТИЦА „И” В ГОВОРИ ОТ 

СРЕДНОГОРИЕТО, СТРАНДЖА-САКАР И БЕСАРАБИЯ 

 

Васил Кондов, Иван Г. Илиев 

 

Сред многообразието от футурни частици в българския език (ште, ша, жа, са, 

за, ке, че) има една, на която не е обръщано особено внимание, може би защото 

съществува само под форма на допълнителен вариант и се употребява успоредно с 

други частици (жа, ша). Става въпрос за частицата и/й, която е обект на проучване в 

тази статия. 

 

Чийшийската прародина: с. Войнягово, Свежен, Зелениково, Чоба… 

    Освен чисто описателния подход – да се посочат ареалите и пунктовете, в които 

употребата на въпросната футурна частица е била регистрирана, статията ни си поставя 

и една по-важна задача – да покаже, че ареалът на употреба на частицата за образуване 

на бъдеще време и съвпада с миграционните маршрути на средногорското население в 

две основни направления. Първото от тях е към Бесарабия (където се формира групата 

на т. нар. туканци или чийшийци в Болград, Чийшия, Бановка, Калчево), а второто – 

пред сакарския регион към района на Загорския клин в Одринско, Елховско и 

Ямболско (хронологически предшестващо първото), откъдето впоследствие нова вълна 

български изселници потегля за бесарабските степи и образува нови колонии в села 

като Холмское (Селиолу), Суворово (Шикирлик), Лощиновка (Кайраклий) в същия 
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регион. Впоследствие и от едната група бесарабски селища, и от другата се заселват 

нови колонии в Молдова и Приазовието.   

 

Маломирово и околните му селища (Източник: google maps). 

       В учебните помагала по българска диалектология на въпросната частица също 

не e отделяно никакво внимание (Иванов 1984, Младенов, Радева 1995).  

Не се споменава за такъв тип частица за бъдеще време и в обобщаващите 

трудове на известните български диалектолози Й. Иванов (1994) и Ст. Стойков (2002: 

236-245), където (в частност, в труда на последния на 10-тина страници) се описват 

основните (и не чак толкова основни) варианти на тази частица в българските говори.  

Въпреки това тя все пак е била забелязана. Така например, в първи том на 

Българския диалектен атлас за ЮИ България (БДА I 1964) на карта 179 е показано, че 

за бъдеще време, наред с жи/же се използва и и в сакарските села Главан (вж. № 3916), 

Мъдрец (№ 3913), Стражари (3912) и Медникарово (№ 3911) (Харманлийско). 

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

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

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

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

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

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

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

село Войнягово, тя се открива и в описанието на войняговския диалект от Ралев (Ралев 

1977: 48): „Бъдеще време се образува с помощта на частицата жъ: жъ ùдъ, жъ ùдиш, 

но понякога вместо нея се употребява й или и”: 
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Ай дъ вървùм, пък т’à й ни нъстùгни! 

Тù й си свършиш рàбутътъ, па жъ дòйш 

Нèě и си свършим рàбутътъ, па й си вървùм. 

 

В Български диалектен атлас (БДА. Обобщаващ том IV. Морфология, 2016) на 

картите 116 и 117 частицата за бъдеще време и/й не е показана, но е спомената в 

коментара към карта 117: „Частицата жъ се реализира чрез вариантите жа, жи же 

/ЮИБ/, жʼъ, жа, же, жẹ /СИБ/, жа, жẹ, џе /ЮЗБ, жа, же, ж /СЗБ/, жʼъ, жа /ЮТ – 

Южна Тракия/. В ареала на жъ се употребява и вариант и в ЮИБ /Тополовградско/, 

СИБ /Павликенско/, ЮЗБ /Карловско/.” 

Освен това същата частица се среща, според събрана от Иван Илиев 

информация, и в други села: 

Зънèс гу, дèту й съ м³чъ àс – за стола (с. Чоба, Брезовско, област Пловдив). 

Форми от типа жъ дòди, и дòди (с. Бабек, Карловско). 

Гà й съ вùдим?(информатор от с. Свежен, Карловско, Филип Бабаджанов). 

В с. Зелениково вместо ‘ще’ има жъ или и (с. Зелениково, Брезовско, област 

Пловдив). 

 

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

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

през 18-19 век във връзка с формирането на чифлиците в Тракия съществува 

миграционен поток от Панагюрско, Копривщенско, Карловско, Чирпанско, 

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

и Хенцелман (Илиев, Хенцелман – под печат). Това, на което не беше обръщано 

внимание до посочената публикация обаче, е фактът, че средногорското население е 

променило и говорната картина на българския Югоизток. Футурната частица жа/жъ, а 

заедно с нея и частицата и/й става важна особеност на множество говори в Загорския 

клин, заедно с мизийския член -о и подбалканските глаголи от типа митà, пирà. 

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

дори и западни особености е говорът на село Маломирово (Хамбарлий, община Ямбол), 

Елховско, в който основните футурни частици са жъ и шъ.  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
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       Например (по Илиев, Хенцелман, под печат) от посочения говор също могат да 

се покажат редица примери за употреба на съкратената футурна частица и/й: (по Илиев, 

Хенцелман): 

 

Прàскуфкъ и си зèмъ (информатор – Елена).  

Ку ùмъ òръ, и съ в³рнъ (информатор – Илия).  

Ачи н’àйди и съ бùйът (информатор – Ивана Петрова). 

Èту ти и чàшкъ, и си нълèйш (вода). 

Църули ли съ, кундури ли й съ... (информатор Димка). 

Нèскъ и зèмът прòбъ (информатор леля Радка). 

Кò и стàни? 

И стàни билнù чàк нъкрàйъ ’ще стане ясно’. 

И съ збòрът, и стàни òли-мàли!  

(с. Маломирово, община Елхово, област Ямбол). 

 

       Както посочихме, и от Средногорието, и от Източна Тракия в началото на 19 век 

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

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

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

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

За други селища може само да се предполага конкретно откъде е дошло населението, 

но говорните особености като цяло показват от коя част на България е било то.  

       Една от тези говорни особености е и изследваната тук футурна частица и. В по-

предишно изследване (Кондов) бе обърнато внимание на употребата ù в бесарабски 

български говори, като бяха посочени примери. Тук те ще бъдат показани отново, като 

се изнесат и няколко нови. 
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 Ако частицата за образуване на бъдеще време и/й е била забелязана и 

регистрирана още от участниците в съставянето на БДА (БДА, т. I 1964, II 1966, III 

1975) и от Л. Ралев (1977), а в сегашно време и от Иван Илиев, то в Бесарабия и Таврия 

тази частица дълго време е оставала без внимание от страна на изследователите на 

българските говори в тези региони (Державин 1915, Чешко 1949, 1968, АБГ СССР 

1958, Журавлев 1953, Тодоров 1992, 2018, Топалова 1996, 2009, Неделчев 1998, 

Колесник 2003). 

В някои случаи частицата и се открива в диалектни текстове, записани и 

публикувани от колеги изследователи на тези български диалекти, без да й бъде 

обърнато съответното внимание:  Гàту тòй и са нагрèй, тỳргат мисòту и лук̀ъ 

(Колесник 2003: 315 и Колесник, Георгiева 2016: 126),  Àс, дèту и са м̀ъча да чùст’а 

нèгу, кàй, пò-ỳбуу ши напрàйа дрỳг (с. Валя Пержей, район Тараклия, Р. Молдова – 

записан от Н. Тодоров без коментар, вж. Тодоров 2018). 

За пръв път специална статия, посветена на тази частица, е публикувана от В. 

Кондов, който я открива първо в говора на българи от с. Валя Пержей, район Тараклия, 

а след това и в говора на българите от гр. Тараклия (Кондов 2016: 87-90). 

 

Примери от  гр. Тараклия: 

 

- Ут `ученти и са к̀ончи  свит̀ъ. 

- Нак̀арай гл̀упувия са кр̀ъсти - и си нач̀упи ч̀елоту. 

-  На с̀уф к̀амък и съ нар̀ани. 

- Прав̀и  к̀оту  пр̀айш, чи и си л̀ягами. 

- Тв̀ойто л̀ибе, д̀ето си го л̀ибила, год̀ило се й и се ж̀ени (От нар. песен). 

- Куту ти к̀ажат - Фърл̀и са в гир̀аня!”, ти и са ф̀ърлиш ли?" 

- Г̀ату и са в̀ърни тв̀а к̀амънчи, таг̀ава да са в̀ърниш и т̀и (Клетва, която се казва, 

когато се хвърля камъче...).  

- Дурд̀ету м̀ъдрия и са нам̀ъдри, л̀удия и са наск̀ача  (Посл.).  

- Ед̀ин п̀ът и са мр̀е (Пог.) 

-  На пл̀яшка и гъз̀ъ и си ръздир̀е.  

- Уткъснѝ си от сън̀ец – и си т̀уриш на гъз̀ец. (Примери, записани от   

М.П. Сухинина, преподавателка в ТДУ „Гр. Цамблак”). 

- Каз̀аа, чи за м̀асленица и си д̀оат. И си д̀ойш ли? И си д̀оа. 

- `Ас сам̀а и си изл’а̀а. 

-  Кит̀айскити и тур̀ецкити д̀ес’ат п̀ът’а и съ ступ̀ът. 

-  Мàма шчàс и си ùди. 

- Абрик̀осити и си ̀идат (Примери, записани от познати и непознати, случайни 

хора в магазини и на други места в гр. Тараклия от В. Кондов). 

- Ив̀ан и са в̀ърни. И си `ида (Примери, записани от М. Паслар). 

- `Аз жа са уж̀ена, г̀ату жа д̀одат л̀азаркити. Ут т̀ее л̀азарки и си избер̀ъ мом̀а 

и за н̀ея жа са уж̀ена (Нар. песен, записана в гр. Тараклия от Ив. Боримечков, 

пята от Мария Цолова, публикувана във в. „Светлина” // Свет, Тараклия, № 12 

(6105), 2015 г.) 

- `Ас и са в̀ърна (Записано от случаен и анонимен информатор в гр. Тараклия). 
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- Т̀о  крас̀иву! И й са гл̀еда! (Пример, записан от Н. Маркова, бивша студентка в 

ТДУ „Гр. Цамблак”, родом от гр. Тараклия). 

 

Примери от с. В. Пержей, Тараклийско: 

- И си `ида (Това е първият пример за даденото езиково явление, записан от 

информатор Н. Куртев преди години). 

- И са в̀идим. И си `идим. И си утѝваш ли т̀ъс нид̀еля? (записани от 

информатор О. Вичева). 

- `Ас и си д̀ода ск̀ору. `Ас и си л̀ягам (записани от информатор Е. Петрова). 

- `Ас и си `ида. 

 

Примери от с. Городне / Огородное / Чийший, Болградско, Одеска област (записани от 

В. Кондов): 

И си продàм, квòту изр̀астих. 

̀Ас и си го напрàва. 

Гàту и си дòйш, жъ ти кàжа  (информатор Анна Константинова, директорка 

на музей). 

а й си тр̀ъгнувам. 

а й си к̀упа. 

а й си д̀оа. 

а й си ут̀овам (информатор Татяна Ковтун, учителка по български език). 

 

Ако погледнем по-внимателно примерите, записани от М. Сухинина /а също и 

някои от другите/, то те почти всички представят фразеологични единици – пословици 

и поговорки, клетви или са част от текстове на народни песни, за които е необходимо 

достатъчно много време, за да бъдат утвърдени в дадена езикова общност:  

Частицата и не е основен елемент за образуване на формите на бъдеще време в 

тези диалекти. Основни в тях в момента са: за град Тараклия и с. Чийший – съответно 

частицата жъ/жа/же/ж, а за с. В. Пержей – частицата шъ/ше/ши/ш. Трябва обаче да 

се отбележи, че в с. В. Пержей, където първоначално са функционирали два български 

говора, според изследователите, в единия от тях, а именно в тракийския, който е на 

изчезване,  за формите на бъдеще време също е била използвана частицата жъ.  

И нека още веднъж да акцентуваме, че, както личи и от всички записани 

примери, тази частица се открива в български говори в Бесарабия само в позиция пред 

възвратната частица съ или пред кратката местоименна форма си, които са основна 

предпоставка за промяна (асимилационно-дисимилационна) на частицата за бъдеще 

време в тези говори жъ/шъ в и – като позиционен вариант. 

 Частицата и за образуване на бъдеще време в български говори (от чийшийски 

тип) и в Бесарабия, като рядка особеност, според нас, дава възможност още по-точно да 

се определи местата, региона, откъдето са тръгнали първите преселници, основали в 

Бесарабия първите български селища и станали известни там като туканци (Ганчев и 

др. 2013, 2014, 2015, 2016). 



174 

 

 

Библиография 

 

АБГСССР 1958: Атлас болгарских говоров в СССР (сост. Бернштейн, С.Б., Е. Чешко, 

Э.И.Зеленина), М. 

Балкански, Кондов 2012: Балкански, Т., В. Кондов. Бесарабски бележник, В. Търново. 

Бернштейн 2000: Бернштейн, С.Б. Из проблематики диалектологии и лингвогеографии, Москва. 

(вж. Бернштейн, С.Б. Группировка болгарских говоров Советского союза, с. 53-76). 

Бернштейн, Чешко 1963: Бернштейн,С.Б., Чешко, Е. Классификация юго-восточных говоров 

Болгарии // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка, М., 1963, т. XXII, вып. 4, с. 289-

299. 

БДА I 1964: Български диалектен атлас. Югоизточна България, т. 1, С., карта 179. Частици за 

образуване на положителна форма за 3 лице, единствено число на бъдеще време. 

БДА II 1966: Български диалектен атлас. Североизточна България, т. 2, С., карта 191. Частици за 

образуване на положителна форма за 3 лице, единствено число на бъдеще време. 

БДА III 1975: Български диалектен атлас. Югозападна България, т. 3, С., карта 205. Частици за 

образуване на положителна форма за 1 лице, единствено число на бъдеще време и 206. Частици за 

образуване на положителна форма за 3 лице, единствено число на бъдеще време.  

БДА IV 2016: Български диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология, 2016, карти 116 и 

117, с. 202 – коментар към карта 117.  

Ганчев и др. 2013: Ганчев, Ал., Вл. Милчев, Ал. Пригарин. „Туканци”: петання, формування 

однiєï субетнiчноï групи болгар Украйïни // З любовʼю до народiв: юбiлейний збiрник на пошану члена-

кореспондента НАН Украïни Всеволода İвановича Наулка з нагоди 80-риччя вид дня народження, Киïв, 

с. 95-108. 

Ганчев и др. 2014: Ганчев, А., В. Мильчев, А. Специфика миграционной активности региона 

„Сърнена Средна гора” на рубеже ХVIII-XIX вв. и ее влияние на формирование болгарской общности 

„туканцев” в Южной Бессарабии // Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.. 

Секция „Общество и култура”. Подсекция „Българска диаспора”, университетско издателство „Св. Кл. 

Охридски”, С., 2014, с. 9-25. 

Ганчев и др. 2015: Ганчев, А., В. Мильчев, А., Пригарин. Специфика миграционной активности 

региона Сырнена Средна Гора на рубеже ХVIII-XIX вв. и ее влияние на формирование болгарской 

общности „туканцев” в Южной Бессарабии // Revista de etnologie si culturologie, Chisinau, vol. XVII, p. 95-

108.  

  Ганчев и др. 2016: Ганчев, А., В. Мильчев, А., Пригарин. Локализиране на балканската 

прародина на българите туканци от Бесарабия и Таврия според писмени и фолклорни източници // 

Български фолклор. Идентичности – религии – миграции, кн. 1, с. 25-52. 

Георгiєва 2015: Георгiєва, С. Болгарська переселенська говiрка села Зоря (Камчик), Украïна. 

Iдiолекти. Словник. Астрапринт. Одеса.  

Державин 1915: Державин, Н.С. Болгарские колонии в России. Язык, т. 2, Петроград, 1915, (вж. 

за говорите на селата Преслав-Инзовка-Бановка, Петровка-Анновка-Первониколаевка-Мариино, Корсак – 

Зеленовка – с. 170-199). 

Журавлев 1953: Журавлев, В.К. Ташбунарский говор // Статьи и материалы по болгарской 

диалектологии (СМБД), 4, М., с. 124-166. 

Иванов 1994: Иванов, Й, Българска диалектология, Пловдив. 

Иванов 1984: Иванов, Й. Н. Българска диалектология. Христоматия., Първо издание, 1978; 

второ преработено и допълнено издание, Пловдив (Включва  текстове и от с. Чешма Варуита, Измаилско, 

с. Софиевка и с. Романовка, Запорожко). 

Илиев, Хенцелман 2018. Говорът на село Маломирово, Елховско. Принос към проучването на 

наречията в Загорския клин и Бесарабия. Под печат.  – И ДРУГИ СЕЛА В ЕЛХОВСКО И ЯМБОЛСКО ... 

Клепикова, Попова 1968: Клепикова, Г.И., Попова, Т.В. О значении данных лингвистической 

географии для решения некоторых вопросов истории болгарского языка // ВЯ, 1968, № 6, с. 103-104 

(свързани и с българските говори в Бесарабия). 

Колесник 2003: Колесник, В. О. Дебалканізація болгарських переселенських говірок в Україні. 

Граматична система, Одеса, 2003, 352 с. 



175 

 

Колесник, Георгiева 2016: Колесник, В., С. Георгiева. Болгарськi говiрки пивдня Украïни. 

Хрестоматi. Тексти. „Смил”. Iзмаïл. 

       Кондов 2016: Кондов, Васил. Една рядка употреба на частица за бъдеще време в български 

говори в Тараклийско, Р. Молдова (Бесарабия). B: Дунав-Днестър. Обществознание. Езикознание. 

Педагогика. Годишник на ТДУ „Гр. Цамблак”. т. 4, Кагул, 87-90. 

Кондов, Паслар, Сухинина 2016: Кондов, В., М. Паслар, М. Сухинина. Към въпроса за езика на 

българите от гр. Тараклия, Р. Молдова (преглед на изследванията) // Молдовско-български връзки: 

история и култура, Кишинев, с. 448-462. 

       Кондов 2016, В. Езикът на българите в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Библиография 1829-

2014, Тараклия. 

(Курдова)-Топалова 1996: (Курдова)-Топалова, Св. Чийшийските говори в Бесарабия // 

Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. 5, В. Търново, с. 375-382. 

(Курдова)-Топалова 2009: (Курдова)-Топалова, Св. Говорът на село Калчево, Болградско, 

Бесарабия. Речник. Астропринт, Одеса.  

Неделчев 1998: Неделчев, Н., Бесарабските българи в Тараклия, В. Търново, с. 87. 

Младенов, Радева 1995: Младенов, М., В. Радева. Сборник с текстове и задачи по 

диалектология на българския език за студенти от българска филология, С.  

       Ралев  1977: Ралев, Л. Говорът на с. Войнягово, Карловско // Българска диалектология. 

Проучвания и материали. VIII, c. 3-199. 

Стойков 1962: Стойков, Ст. Българска диалектология, С. 

Тодоров 1992: Тодоров, Н., Роден език, Кишинев. 

Тодоров 1992: Тодоров, Н. Откъде са дошли българите във Валя Пержей // Родно слово 

(Кишинев), бр. 13-14, май 1992 г.  

Тодоров 2002: Тодоров, Н. Езикът на българите в Молдова (Опит за социолингвистично 

проучване). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, 

София-Шумен. 

Тодоров 2018: Тодоров, Н. Българите в Южна Молдова (очерк за етнокултурната им идентичност 

от преселването до края на двадесетия век), Тараклия, 2018, 120 с. 

Младенов 1974: Младенов, М. Характеристика на говорите (в Добруджа) // 

Добруджа.Етнографски, фолклорни и езикови проучвания.София. БАН, 396-426. 

Чешко 1949: Чешко, Е.В. Отчет о диалектологической поездке в болгарское село Тараклию 

Молдавской ССР и село Табаки Измаильской области УССР // УЗИС (Ученые записки Института 

славяноведения), т. 1, М., с. 391-394. 

Чешко 1968: Чешко, Е. Рец. на: Български диалектен атлас, II, Североизточна 

България, ч. 1. Карти; ч. 2. Статии, коментари, показалци. Съставен под ръководството на Ст. Стойков, 

С., 1966 // Советское славяноведение, 1968, № 6, с. 103 (за значението на БДА включително и за 

локализирането на българските говори в Бесарабия). 

 

 

Публикувано в:  

- Дунав-Днестър. Годишник на ТДУ „Гр. Цамблак”, 5, Тараклия, 2019, с. 253-261.  

- Онгъл. 16, 2019, с. 83-91 (в съавторство с Ив.Г. Илиев). 

 

 

 

 

 



176 

 

3. Лексикологични изследвания. 
 

ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ВЛИЯНИЕ  

ВЪРХУ КОРТЕНСКИЯ ГОВОР В БЕСАРАБИЯ 

 

Васил Кондов 

 

 Публикацията на този доклад, изнесен пред Межденародната конференция по 

българска диалектология и лингвистична география (на 9-12 ноември 1992 г.) в София, 

посвещавам на известния български езиковед Максим Младинов, доктор на филологическите 

науки, който беше определен и прие да ми бъде рецензент във връзка с работата ми върху 

кортенския говор в Бесарабия За кратко време той успя да ви окаже съществена помощ в 

изследването ми на родния ми говор. Д-р Младенов вече не е между живите, но остават 

неговите книги и статии, които ще помагат още на не едно поколение изследователи на 

българската народна реч., остават и хубавите спомени за срещите с този забележителен 

езиковед и в същото време отзивчив човек. Поклон пред светлата му памет! 

 Транскрипцията на примерите в доклада е съобразена с възможностите на вестника. 

 

 Както е известно, доскоро предимно на специалисти в областта на българския 

език и българската история, а отскоро вече и на цялото българско общество, в бившия 

Съветски съюз има голям брой българи, изселили се от България в продължение на 

повече от един век по време на турското робство. 

 „По-голямата част от тях се заселили в Бесарабия. Въпреки значителното 

руско, украинско и румънско влияние, българите в Бесарабия добре пазят своя език. 

Голяма част от преселниците в отделните селища са единни по произход, т.е. 

изселили са се от едни и същи български селища, и затова са единни  и по говор. 

Техните говори са част от ред предимно източни български диалекти и представят 

голям интерес , защото в продължение на един-два века се развиват напълно 

откъснато от целокупния български език” (Стойков 1956: 427). 

 Интересно е мнението и на един друг известен езиковед, който се е занимавал с 

изследване на българските говори в Бесарабия и под чието ръководство бил изработен 

специален атлас на тези говори: „Вообще следует указать, что болгарские говоры 

Бессарабии (особенно в южной части) не представляют значительных следов влияния 

соседних языков. Заимствованы отдельные русские и молдавские слова вместе с 

новыми реалиями, которые отсутствовали в жизни болгарского крестьянина на 

родине… Заметно влияние русского языка в области числительных. В настоящее время 

наблюдается сильное русское влияние в области социально-экономической и колхозной 

терминологии” (Бернштейн 1949: 389). 

 Общата характеристика на чуждоезиковото влияние върху българските говори в 

Бесарабия, в това число и върху кортенския говор (в селата Кортен, Стояновка, 

Викторовка, Антоновка, Димитровка, Новия Кортен), която дава проф. С.Б. Бернщейн 

преди четири десетилетия, е вярна и от гледна точка на съвременното им състояние. 
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Трябва обаче да се подчертае, че през последните тези десетилетия чуждоезиковото 

влияние върху българските говори в Бесарабия, и то преди всичко от страна на руския 

език, е нараснало още повече. 

 В кортенския говор в Бесарабия заемките: 

1. От украински език са: а̀грус ʼцариградско гроздеʼ, пузѝчвам ʼвземам или давам 

назаемʼ, ск̀ърта ʼкопа сено и прʼ, ху̀ртум ʼнаведнъжʼ и др.: А̀грузъ т̀ъз гудѝнъ ня̀мъ 

т̀ъй мло̀гу. Шъ пузѝчи пъри, мъ тря̀ дъ си зѐми дъ ѝмъ дъ си упичѐ пѐчану ф пишт̀ъ. 

Ко̀йту ня̀мъ, пузѝчвъ ут кумшѝйънъ. Ск̀ъртити нъ хърма̀ня. Ху̀ртум ъй т̀ъй, сѝчкити.  

2. От румънски език са: буйѐрян ʼедър земевладелец, чифликчияʼ, булва̀нъ ʼбуцаʼ, 

бърѐсʼ ʼвид забрадкаʼ, га̀тъ ʼготовоʼ, гугума̀нян ʼнегодникʼ, кило̀ци ʼгащетаʼ, ла̀мъ 

ʼножче за бръсненеʼ, май ʼкомай, по всяка вероятност, изглеждаʼ, мо̀шул ʼдядо, старецʼ, 

мумълѝгъ ʼкачамакʼ, мучу̀гъ ʼкривак, сопаʼ, мъй ʼбе, маʼ, мъла̀й ʼхляб от царевично 

брашноʼ, нябу̀нъ ʼлудетинаʼ, по̀фтъ ʼапетитʼ, пума̀нъ ʼобредна гощавка за покойник, 

поменʼ, пуфтѝсвъм ʼканяʼ, пърълѝйъ ʼшапка с периферияʼ, пъха̀р/къ ʼдървена или 

глинена паницаʼ, ръ̀пъ ʼоврагʼ, тр̀ънтур ʼтъртейʼ, уло̀й ʼолиоʼ, тя̀скъ ʼуред за 

изстисване на гроздеʼ, фърту̀нъ ʼснежна буря, виелицаʼ, хърлѐц ʼправа лопатаʼ, чу̀туръ 

ʼдълбок дървен съд за чукане на пипер и др.ʼ, шъпро̀н ʼнавесʼ и др.: Ино̀ ўрѐми 

ра̀бутяхми у буйѐряна. Идѝн със ко̀нʼ, къчѐн ъй т̀ъй. Изгърмя̀ гу  и га̀тъ. И тя̀въ 

гугума̀ни, тѐ дѐ съ? Пулва̀някъ ка̀звъ: нимѝк, нѝшту, нѝшту! Мо̀шу Йва̀не, утту̀къ 

върѝ! Дъ зна̀йш, у̀тря-удру̀гидѐн шъ б̀ъдиш у гъзѐтти, мо̀шуле!  Ту̀къ, ф на̀штъ 

дисѐткъ ма̀й мло̀гу измря̀хъ. Да̀въхъ пу йно̀ пърчѐ мумълѝгъ. Ни въря̀хъ мумълѝгъ. 

Мъ̀й, тѝ ся̀кчи си лѐлян сѝн? Мъ̀й к̀ъг ги ду̀мъхъ ъй тя̀х? Шъ пра̀йм ма̀лку пума̀нъ. 

Куту йъ пуфтѝсвъш, шъ флѐзи, къту ня̀мъ дъ йъ извѝкъш, ня̀мъ дъ флѐзи. Къту ми 

събо̀ри ъй т̀ъй пърълѝйътъ… Къту пулу̀чи ма̀лку пърѝ, ни ги стѝскъми дъ ку̀пим идѝн 

чува̀лʼ пъпу̀рʼ, ина̀ кѝлъ уло̀й. 

 В работата си, посветена на град Болград, проф. С.Б. Бернщейн отбелязва: „В 

годы последней румынской оккупации болгарское население Болграда подверглось 

насильственной румынизации. Однако это не дало никаких ощутимых результатов. 

Родной язык почти не представляет следов влияния румынского языка. Русским 

языком было запрещено пользоваться. Однако, несмотря накатегорическое 

требование „Vorbiți și scriți romănește!” русский язык сохранился. После освобождения 

Бессарабии он сделал большие успехи” (Бернштейн 1950: 229). 

Наистина „успехите” на руския език  в това отношение, т.е. като чуждоезиково 

влияние върху българските говори в Бесарабия, са най-значителни. Руското влияние 

върху кортенския говор в Бесарабия започва още от самото начало на новия живат на 

преселниците в този край (от 1829 г.), тъй като тогава той влизал в пределите на Русия. 

При заемане на различни думи от руски език в кортенския говор често се 

наблюдава интерференция, т.е. на заетите думи често им се предават черти, които са 

характерни за говора (например преминаване на шч и сч в хч, редукция на о в у и на е в 

и в неударено положение, изпадане на съгласна в пред гласна о, преминаване на гласна 

ы в гласна и, депалатализация на съгласни пред твърда сричка  и др.), например: йа̀хчик 

ʼщайгаʼ - от рус. ящик, гру̀хчик ʼтоварачʼ - от рус. грузчик, гусуда̀рсту ʼдържаваʼ - от 
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рус. государство, буру̀нъ ʼбранаʼ - от рус. борона, жилу̀дук ʼстомахʼ - от рус. желудок, 

издъо̀й ʼкаруцарʼ - от рус. ездовой, иризѝнъ ʼгумаʼ - от рус. резина, ка̀ртучкъ ʼснимкаʼ - 

от рус. карточка, ко̀су ʼкривоʼ - от рус. косо, кузуро̀к ʼкозиркаʼ - от рус. козырек, 

пусѝлкъ ʼпраткаʼ - от рус посылка, рѝбижѝр ʼрибено маслоʼ - от рус. рыбий жир, сѝрус 

ʼвлагаʼ - от рус. сырость, тʼу̀лкъ ʼвид дребна рибаʼ - от рус. тюлька, Фѐткъ ʼумалит. ЛИ 

от рус. Федькаʼ, чъсѝ ʼчасовникʼ - от рус. часы, крѝшъ ʼпокривʼ - от рус. крыша и т.н. 

В много случаи обаче руският изговор се запазва изцяло или до голяма степен, 

например: бъсъно̀шки ʼсандалиʼ - от рус. босоножки, гъдя̀ съ ʼставам за нещоʼ - от рус. 

годиться, круго̀м – от рус. кругом, кру̀хъл – от рус. круглый, курджѝлу – от рус. 

кружило, къло̀нкъ ʼводопроводʼ – от рус. колонка, кълхо̀с – от рус. колхоз, кънвѐрт 

ʼпощенски пликʼ – от рус. конверт, кънча̀въм – от рус. кончать, къпѐйкъ – от рус. 

копейка, кътлѐтъ ʼкюфтеʼ – от рус. котлета, пъду̀шкъ – от рус. подушка, сквъзѝ ʼстава 

течениеʼ – от рус. сквозить, сут и су̀дя – от рус. суд и судить, со̀вяс – от рус. совесть, 

сълда̀тян ʼвойникʼ – от рус. солдат, съо̀к ʼлопаткаʼ – от рус. совок, во̀здух и о̀здух – от 

рус. воздух, пъго̀дъ ʼвремеʼ – от рус. погода, бульдо̀зяр – от рус. бульдозер, культу̀ръ – 

от рус. культура, нъсъба̀чъ съ ʼприспособя сеʼ – от рус. насобачиться и др. 

В редица случаи в говора по отношение на изговора се наблюдават дублетни 

форми, например: къро̀пкъ и куро̀пкъ ʼкутийкаʼ, гуруда̀ и гъръда̀ ʼградовеʼ, пучтѝ и 

пъчтѝ, пуда̀рук, пъда̀рук, пуда̀рък и пъда̀рък, дѐвъчкъ и дѐучкъ ʼмомичеʼ и др. 

Наблюдава се също така и смесен (руско-български) изговор, например: кънѐчну 

ʼразбира сеʼ, мъро̀жъну ʼсладоледʼ, ъбиза̀тяльну, пъстъйа̀нну, нърма̀льну, ро̀мну 

ʼравноʼ, сѐ ръмно̀ ʼвсе едноʼ - от рус. все равно, късѝнкъ – от рус. косынка и др. 

Влияние от страна на руския език се открива и по отношение на звателните 

форми, например: Мѝтя, Пѐня, ила̀ти пѝйти пу йна̀ чѐшкъ вѝну ва! Наред със 

съответните традиционни, домашни: Пѐньо, синнѝ ба, си пучѝни ма̀лку!  

В редица случаи наред с руските заемки се употребяват и съответствията им в 

говора, например: вѐки, вѐчи/к и ужѐ, с̀ъшту и то̀жъ, уш и вро̀дя, дъштяря̀ и до̀чкъ, 

мумѝчи и дѐвъчкъ, мунчѐ и ма̀льчик, ръзбѝръм и пънима̀въм, ръзбѝръ съ и канѐчну, чуф 

(от чифт) и па̀ръ и др. 

В речта на някои носители на говора се наблюдава преосмисляне на глагола 

ду̀мъм ʼказвамʼ под влияние на руския език, в който думата е със значение “мисля”: А̀з 

ду̀мъм, чи тѝ духо̀ждъ, тѝ ги видя̀. Тря̀ ду̀мът, чи к̀ъкту сига̀! 

Засилена употреба на руски заемки се наблюдава и в речта на по-младите хора, а 

сред възрастното население – в речта на мъжете. За всички носители на говора обаче е 

характерно руското влияние в областта на числителните имена, например: А̀с съм 

два̀цът о̀смътъ гудѝнъ. Туг̀ъс, нъ дивя̀тъвъ ма̀ртъ, свитѝ читѝриси, му съ ду̀мъ. Ф 

со̀рук фто̀ртъ ми умря̀ хъзя̀йънъ. Дивитна̀цътъвъ йънвъря̀ – Йурда̀нувдѐн, Ба̀бяндѐн – 

два̀цът пѐрвъвъ йънвъря̀, двъця̀тъвъ – Ива̀нувдѐн, шисто̀въ а̀вгустъ – Прибризинѐ и 

два̀цът въсмо̀въ – Бугро̀вицъ. Сришту пѐрвъвъ йънвъря̀ ба! 

3. Характерните заемки от руския език в говора са: жир ʼмазнина, тлъстинаʼ, 

жѝрян ʼмазен, тлъстʼ, жъра̀ ʼпек, жега, горещинаʼ, збя̀гъм ʼизтичамʼ, зѐмъ съ ʼзаловя 

се, хвана се, наема сеʼ, знъко̀м ʼпознатʼ, знъко̀мя съ ʼзапознавам сеʼ, зъкруʼтьвъм 

ʼконсервирамʼ, къта̀йъ съ ʼвозя сеʼ, кра̀скъ ʼбояʼ, кръся̀ ʼбоядисвамʼ, крѝшъ ʼпокривʼ, 

куʼзницъ ʼковачницаʼ, кузнѐц ʼковачʼ, ку̀рям ʼпушаʼ, къна̀въ ʼров, изкоп край пътʼ, ла̀фкъ 
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ʼмагазинʼ, льо̀хки ʼбели дробовеʼ, любо̀й ʼвсеки, който и да еʼ, лърьо̀к ʼдюкянчеʼ, 

миша̀йъ ʼпречаʼ, мъку̀хъ ʼкюспеʼ, о̀чър ʼред, опашкаʼ, нълио̀й ʼнулевʼ, па̀ръ ʼчифтʼ, па̀скъ 

ʼкозунакʼ, по̀йас ʼвлакʼ, пирися̀ткъ ʼпрехвърляне, смяна на превозно средствоʼ, пол 

ʼподʼ, пря̀му ʼправоʼ, прустинѐ ʼчаршафʼ, пушта̀нки ʼдолни гащиʼ, пъца̀н ʼмомчеʼ, 

пъцъня̀ ʼмомчета, децаʼ, ръбо̀чи ʼработникʼ, со̀ткъ ʼмярка за земна повърхност, една 

стотна от хектараʼ, су̀ткъ ʼденонощиеʼ, сра̀зу/м ʼведнагаʼ, стъка̀н ʼчашаʼ, су̀мкъ ʼчантаʼ, 

сут ʼсъдʼ, су̀дя ʼсъдяʼ, трѐбвъм ʼискам, изисквамʼ, уко̀л ʼинжекцияʼ, фа̀ртъ ʼпрестилкаʼ, 

фъта̀ ʼбулоʼ, шко̀лъ ʼучилищеʼ, штраф ʼглобаʼ, штръху̀въм ʼглобявамʼ и др.: Бу̀лкътъ 

ужѐ нъчѐвъ дъ прибѝръ ис к̀ъшти, дъ митѐ. Ъ чи ъй тъка̀въ мучѐнийътъ бѐши. 

Пъго̀дътъ ма̀й стъна̀ студѐнъ, мъка̀р чи ужѐ сѝчкуту цъфтѝ. Зътурѐти нѐйъ връта̀, 

чи сквъзѝ. Ко̀йту хо̀дял ф нълио̀й, сиг̀ъчкъ пря̀му гу приф̀ъргът ина̀ гудѝнъ нъпрѐть. 

Ня̀мъ дъ хо̀диш дъ съ бълта̀йш ис сѐлу ду трѝ ча̀съ. Шъ гу су̀дят. Сра̀зу сѐ ръмно̀ то̀ 

ни мо̀й дъ съ нъпра̀й. Нѝкуй нѝ му зъприхча̀въ. То̀ о̀шти ни бѐши хълѝс нъстъйа̀хчий 

кълхо̀с. Фручну̀йу дъ гу пра̀йш – тру̀дну. Мо̀йъ бъшта̀ ка̀звъ, ми, чи а̀с нѝ гу да̀въм нъ 

чу̀с чиля̀к, нъ мо̀йъ до̀чкъ гу да̀въм. Ро̀кля, фа̀ртъ ту̀рянъ та̀м, бърѐсь. Сѝчкуту 

нърдѐну дъ съ вѝждъ, сѝчкуту, ко̀ту ѝмъ дѐвъчкътъ. Ис сѝчкити мъхлѝ мина̀вът дъ съ 

къта̀йът. И къту дудѐ билиза̀цийътъ, чѐтяри ду̀ши изля̀зъхъ уд дума̀, сълда̀ти 

утѝдъхъ сра̀зум. Мяру̀въй, Мъру̀сьо, нидѐй чу̀къ, чи миша̀йш! Ра̀с ня̀мъм ко̀нь, с 

мъга̀ри, мъ ни флѝзъм ф кълхо̀зъ. Тѐ хо̀дяхъ с по̀йъздъ, га̀ту ня̀мъхъ мъшѝнъ. Ъ чи нѝ 

му да̀дъхъ пѐнцийъ уттам, ъми гу нъка̀ръхъ дъ ра̀бути сто̀руш нъ бульнѝцътъ, ъ чи 

утта̀м му ф̀ърляхъ пидисѐ ру̀бли. Са̀шъ бѐши дуйа̀ркъ. Сѐтня стувя̀ и ку̀ря нъ 

връта̀тъ. По̀ ли ра̀бутят хо̀ртъ сига̀, чѐм п̀ървян? А̀с ко̀нчъх чѐтяри кла̀съ. То̀й зѐл 

та̀м, чиля̀къ, ина̀-двѐ чѐпки гро̀зди и штръху̀вът гу. А̀с нѝ съм зъмѐтял, кай. Ха̀й, 

върѐти дъ пийѐти пу йдѝн стъка̀н вѝну. Двъна̀йси су̀тки върѐли. И йа̀с съмѝ и йа̀с т̀ъй 

пра̀йъх, къту бя̀х пъца̀̀н. Ъ де хълѝс съ нъхо̀ждъш сига̀?      

 И като заключение, може би трябва да се отбележи, че във връзка с 

политическите процеси, които протичат сега и в Бесарабия, влиянието от страна руския 

език, като водещо чуждоезиково влияние върху българските говори тук (за пореден 

път) в бъдеще ще отстъпи място на други езици, т.е. в едната част на региона ще 

нараства влиянието от страна на румънския , а в другата  - на украинския език. Според 

тази тенденция кортенският говор в Бесарабия го очаква нарастване на влиянието от 

страна на румънския език. 
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БЪЛГАРСКО-РУМЪНСКИ ЕЗИКОВИ ВРЪЗКИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ:  

ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Васил Кондов 

 

 Тази тема в продължение на около един век привлича вниманието на много 

езиковеди от различни страни, но преди всичко, разбира се, от България и Румъния. 

 При запознаването с библиографията и публикациите по темата правят 

впечатление следните неща: 

1. В българското езикознание, общо взето, в изследването на темата има баланс, 

т.е. работи се и в двете посоки – изследват се връзките, които тръгват както от 

българския език към румънския, така също и връзките от румънския език към 

българския. 

2. В румънското езикознание обаче се наблюдава значително по-голям интерес към 

влиянието от страна на румънския език върху българския, като по тази тема има 

дори защитени дисертации. Това естествено е логично, особено от гледна точка 

на патриотизма – да се изтъкне преди всичко превъзходството на родното пред 

чуждото… 

3. Има определен интерес към българско-румънското езиково взаимодействие и от 

страна на други езиковеди – френски, немски и т.н. 

 В руското езикознание (особено от съветския период) по традиция, когато става 

въпрос за (старо)българско езиково влияние, обикновено се говори за 

„старославянско”, „черковнославянско” или най-много за „южнославянско” влияние… 

В случая пък с езиковото взаимодействие между румънския език и славянските езици 

се предпочита да не се конкретизира мястото и ролята на съответните славянски езици 

в този процес, а да се говори повече за източнославянско влияние.  

 Именно в духа на тази традиция е написана и една от последните статии по темата, 

която принадлежи на молдовската изследователка Н. Дамян (вж. „Румынско-

болгарские параллели на уровне лексики” в сб. „Молдавско-български отношения през 

средновековието и новото време”, Кишинев, 1998). 

 Тук с изключение на славянската дума coș, подложена на семантичен анализ, 

вътрешно разграничение на славянизмите в румънския език, въпреки обявеното 

заглавие, също не се прави. 

 Вярно е, че такова разделение в редица случаи е трудно или просто е невъзможно 

да се направи, но защо това не се прави в множеството други случаи? Освен това, 

излиза, че темата, посветена на румънско-българските езикови връзки на лексикално 

равнище в това изследване „се разкрива” с помощта на една единствена дума, и то с 

общославянски облик –  coș (стб. КОШЬ)! Всички останали славянски заемки в 

румънския език са сложени, според известния израз, в един (славянски) кюп. А защо не 

и в този (общославянски) кош?… 

 В същото време авторката не казва абсолютно нищо за „коша” с румънски думи в 

славянските езици, или най-малко, в българския език, което би следвало да се направи 

съгласно обявената тема. 

 Всъщност, изхождайки от съдържанието на това изследване, и начина, по който се 

разкрива темата му, би могло, като се добави поне примерът с румънската дума brînză в 
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руския език и в някои български диалекти, да се излезе от това конфузно положение… 

Редно е също така едно изследване да бъде придружено и от съответната използвана 

литература. 

 По същия начин, т.е. за „стари славянски елементи” в румънския език, изреждайки 

доста от тях, говори и Георге Крачун в „Istoria didatică a literaturii romîne” (Chișinău, 

1997).  

 Но така или иначе, темата е много благодатна за един сериозен изследовател. И 

едно от първите специални проучвания по нея в българското езикознание принадлежи 

на известния български езиковед проф. Беньо Цонев. То предизвиква остър критичен 

отзив от страна на друг голям български езиковед акад. Ст. Младенов, който в своята 

„История на българския език” (1929 г., на немски език) отбелязва, че с произхода на 

румънците и ролята на българославянския език при образуването на този народ са се 

занимавали цяла редица от чужди учени, такива като Б. Копитар, Фр. Миклошич, 

включително и румънците Денсушану, Ян Богдан. Последният от тях, отбелязва Ст. 

Младенов, казва, че не може да става и дума за румънски народ преди възприемането 

на славянските елементи от населението, станало твърде късно „румънско”, в течение 

на VI до Х век. Самият Ст. Младенов пише, че румънският народен език е така дълбоко 

просмукан от българославянски елементи, че бихме могли да го смятаме според 

речниковия му състав повече за български, докато неговата „граматика” е латинска. 

 По-късно други давама известни български езиковеди акад. Вл. Георгиев и акад. 

Ив. Дуриданов отбелязват, че румънският език се е развил под силното влияние на 

българския език и затова в него има много български думи във всички области на 

лексиката. Според тях, молдовският език, който се говори в Молдавската ССР, е 

румънски диалект.  

 Изтъкнатият български езиковед Кирил Мирчев в „Историческа граматика на 

българския език” (1978) дава добър преглед на славянските заемки в румънския език 

преди всичко от фонетична гледна точка, отбелязвайки също, че най-много български 

лексикални заемки съдържат румънските народни диалекти, което, без съмнение, е 

много важно във връзка с изясняването на въпроса за началото и начините на 

българско-румънското езиково взаимодействие. 

 Според Кирил Мирчев началото на кръстосванията между българския и румънския 

език съвпада с момента, когато румънското население в Източна Трансилвания е 

започнало да се придвижва към аселените със славяни влашки низини, като това 

славянско население тук постепенно (към XVI в.) се претопило сред румънското.  

  Българското езиково влияние върху румънския език е ставало и по културен път, 

чрез използването в румънските земи на славянобългарската писменост. 

 Както отбелязват българските лингвисти Д. Иванова-Мирчева и Ив. Харалампиев 

(1999), кирило-методиевият книжовен език в продължение на четири века (XIV-XVIII) 

живее на румънска земя. През тези векове дошлият от България книжовен език се 

използва и като култов, и като официален, държавен език. В румънската наука 

румънската редакция на старобългарския книжовен език е известна като 

„книжовнославянски” език. А всъщност славянорумънският тип книжовен език е 

предимно с българска основа. В румънските земи се откриват три негови подтипа: от 

Влахия, от Молдова и от Трансилвания. Във Влахия славянската книжовноезикова 

основа е с преобладаващи среднобългарски и сравнително малко сръбски елементи. В 
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Молдова в книжовноезиковата основа се вплитат източнославянски и полски елементи.  

 Трябва да се има предвид, че славянобългарското влияние върху румънския език е 

било силно дотогава, докато в румънските земи е имало относително многобройно 

славянобългарско население и докато т.нар. „книжовнославянски език” в тези земи е 

бил използван, както бе отбелязано горе, и от църквата, и от държавата, т.е. докъм XVI-

XVIII в. След като започва формирането на съвременния румънски книжовен език, това 

влияние естествено започна да намалява, още повече, че се вземат и специални мерки 

за неговото ограничаване. Идва ред на влиянието от страна на романските езици върху 

румънския език, оказвано къде по естествен, а къде и не съвсем по естествен начин.  

 Когато става дума пък за румънските заемки (или ако си позволим пак малко 

ирония – „коша” с румънизмите) в българския език в сравнение с българизмите в този 

език, трябва да се отбележи, че румънизмите в българския език в сравнение с 

българизмите в този език са от по-късно време и не са толкова много. 
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К ВОПРОСУ О ГАГАУЗСКО-БОЛГАРСКИХ ЯЗЫКОВЫХ СВЯЗЯХ  

(По материалам болгарского говора с. Кортен, Р Молдова) 

 

Васил Кондов, доктор филологии, 

Комратский государственный университет 

 

 Надо отметить сразу же, что, к сожалению, этот вопрос все еще абсолютно не 

исследован. Насколько мне известно, по этому вопросу не только не существует ни 

одной специальной публикации, но он не поставлен и не затронут вообще в какх-либо 

исследованиях, связанных с болгарскими диалектами Бессарабии или на территории 

бывшего СССР, если не брать во внимание упомянутую мною лексику 

предположительно гагаузского характера в болгарских говорах Бессарабии в одной из 

моих статей 10-летней давности. 

 На мой взгляд основными причинами подобного отношения к вопросу являются 

прежде всего такие, как, с одной стороны, просто невнимание к явлению, что 

неизбежно отразится на общем исследовании языковых явлений болгарских говоров 

края. С другой стороны, исследователям, вероятно, на фоне большого, так сказать, 

собственно турецкого языкового влияния, трудно выделить гагаузское влияние на 

болгарские диалекты Бессарабии из-за большой близости или даже идентичности, как 

считают многие языковеды, этих языковыХ формаций. 

 Однако, на мой взгляд, явление, так или иначе, существует и, в общем, не так 

важно как его обозначать – как собственно гагаузское или как второе, новое, 

дополнительное турецкое языковое влияние по отношению к болгарским говорам 

нашего края. В конечном счете, важно, прежде всего, выявить е показать его, хотя бы в 

рамках одного болгарско диалекта, хотя бы на уровне лексики.  

 Именно такую скромную задачу я себе поставил в этом небольшом 

исследовании. 

 А контакты некоторых групп болгар переселенцив с гагаузским населением 

Бессарабии начались с самого начала переселения в Буджак. Так, например, прибыв 

сюда осенью, болгары из с. Кортен были размещены на зиму 1829-1830 гг. в гагаузские 

селения Казаклия, Баурчи и Чадыр Лунга. Именно эти гагаузские поселения, а также с. 

Гайдары стали соседями, основанному в 1830 г. болгарскому с. Кортен, ныне 

Тараклийского района. Это ли не отличные предпосылки для языкового проникновения 

между данным гагаузским и болгарским населением?! 

 Еще большие предпосылки и условия для языкового взаимодействия 

существуют в таких селах, где компактно живут интересующие нас общности болгар и 

гагаузов, как Кирсово, Кубей и др. К сожалению, и они все еще не стали объектами 

исследований со стороны языковедов в интересующем нас аспекте. 

 А что касается болгарского говора с. Кортен, то бесспорным примером 

гагаузского влияния в нем является, например, слово тайна̀к ʼплотина, дамба, 

заграждениеʼ, которое в такой форме и с таким значением встречается только в 

местных гагаузских и болгарских говорах. 

 Другое слово – бо̀лдурка ʼбулавкаʼ, видно по форме, является результатом 

взаимного, гагаузско-болгарского влияния, так как корень слова – тюркский, 
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гагаузский, а суффикс – болгарский. Правда, не совсем совпадает значение этого слова, 

так как в языке гагаузов оно означает ʼшпилькаʼ.  

 Интересна и форма таманда̀н ʼболг. добре, рус. хорошоʼ в говоре Кортена, 

которая выполняет функцию наречия в конструкциях с отрицанием, например: То̀й ни 

йѐ таманда̀н (Он не в своем уме). По своему происхождению эта форма (исх. пад.) 

также, вероятно гагаузская.  

 Слово чика̀л (гаг. чакал) ʼлошадь с белым пятном на лбуʼ имеет одно и то же 

значение в говоре Кортена и в языке гагаузов, тогда как в турецком языке и в 

болгарском литературном означает ʼшакалʼ. 

 Целый ряд слов еще (такие как: харца̀кʼ ʼхарактерʼ, збадаша̀вам са ʼстановлюсь 

сотоварищемʼ – от гаг. бадашмаа, хо̀жма ʼпостоянноʼ и т.д.) требуют внимательного 

анализа, сравнения с целью выяснения их происхождения в болгарском диалекте.  

 Но так или иначе, вопрос о гагаузско-болгарских языковых связях является 

реальностью и языковедам его надо решать, а не обходить стороной. 
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НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СЕ Е ГОВОРЕЛО  

И В КОНГАЗ 

 

Васил Кондов 

 

 През учебните 2006-2011 години бях лектор по български език и литература, 

история и култура на българския народ в Комратския държавен университет. Голяма 

част от студентите ми българисти бяха от гагаузки произход от Комрат и околните 

селища. Веднъж в междучасие една от студентките ми от с. Конгаз в мое присъствие в 

разговор със свои колеги студентки произнесе следния израз: „Уш сянь лямды 

гелярсинь бюӱнь университеда” [у̀ш сʼа̀нʼ лʼа̀мды гелʼа̀рсинʼ бʼӱ̀нʼ университѐда?]. 

 Без да разбирам гагаузки, това уш обаче веднага привлече цялото ми внимание. 

Помислих си: „Не може да не е българското уж…” Помолих веднага студентката да ми 

преведе израза на руски и на български език. И наистина значението на тази думичка в 

гагаузкия говор съвпадна със значението на частичката уж в българския език. 

Нито един от речниците на гагаузкия език, доколкото си спомних, не съдържа 

такава дума. Разлистих ги още веднъж – на Г. Гайдаржи и др., на П. Чеботар, на Н.И. и 

И.И. Бабогл,, на П. Чеботар и И. Дрон. Няма я включена в нито един от тях! Тогава си 

спомних за българските народни песни от с. Конгаз, Бесарабия, на Г. Занетов, 

публикувани в списание на БАН. В предговора към тази сбирка от български народни 

песни, събрани от него 50 години преди тази им публикация, авторът отбелязва доста 

подробно кои хора и семейства в това селище са или са били българоезични. Не бяха 

малко! Във връзка с българската думичка, заемка в гагаузката реч на моята студентка, 

изводът се налагаше от само себе си: тя е следа от това българоезично население в 

селото, което с течение на времето се е гагаузирало в езиково отношение…  

Интересно беше и другото нещо, което се случи след време. Когато дойде мигът 

за избор на теми за дипломни работи, студентката Полина Радова от Конгаз избра не 

някаква друга, а тъкмо тема, свързана с българските заемки в родния й гагаузки говор: 

„Българските заемки в говора на гагаузите в с. Конгаз”… И се справи много добре с тая 

тема! Макар че при обсъждането и утвърждаването й в катедрата колегите 

преподаватели изразиха съмнение дали ще се събере достатъчно материал за написване 

на цяла дипломна работа върху такава тема. 

Голяма част от българските заемки в гагаузките говори битуват преди всичко 

във вид на имена – лични и фамилни., на прякори. Може да се предположи, че преди 

изселването на това население от българските земи в Бесарабия неговата антропонимия 

вероятно изцяло или до голяма степен се е намирала под българско влияние.  

При прегледа на фамилните имена (ФИ) на жителите от Конгаз например прави 

впечатление фактът на достатъчно голямо количество ФИ, които всъщност са си чисти 

български лични умалителни имена (ЛИ) с пълна българска редукция на широката 

гласна О в У в краесловие: Андрейчу, Банчу (умалит. от ЛИ Бано или Баньо – по-рядка 

форма на Бано с меко окончание; Бано – а/ от старинно „бан” 1. Областен владетел. 2. 

Големец, богаташ; б/ съкрат. от Върбан, Хубан или друго подобно име), Бею (според 

Ст. Илчев: Бейо – източна форма на Бего, от тур. bey ʼголемец, бейʼ), Бошку (т.е. Божко 

– умалит. от Бог), Вылчу и Выльчу (т.е. Вълчо), Дойку (умалит. от Дойо или съкрат. 

направо от Радой), Душку (съкрат. от Радуш или умалит. от Душо, Душан), Жежу 
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(според Ст. Илев, възможно от Жего, а според Г. Занетов, „името Джеджу не е нищо 

друго освен порумъненото българско име Желяз”), Калчу (умалит. от Кальо, което пък 

е съкратено от Калин, Калофер, Калоян, Калистър), Кирчу (умалит. от Киро, Кирил), 

Минку (умалит. от Миньо, Мино, съкрат. от Михаил или от Мина – грц. Мина, сродно с 

грц. минас ʼмесецʼ - име на календарски светия), Нягу (якавска форма на Него – мъжка 

форма срещу Нега или съкрат. от Негослав – изчезнало в България, но запазено в рум. 

Neagu), Стаму (според Ст. Илчев, съкрат. от Стамат или от Стамен), Стефу (съкрат. 

От Стефан – от грц. Стефанос ʼвенецʼ – име на календарски светия), Сынку (срв. у Ст. 

Илчев: Сънков, Сухиндол и Варна, където и до ден днешен има гагаузи), Сыпчу (т.е. 

Събчо, умалит. от Събо, Съби, а то съкрат. от Съботин), Ташку (умалит. от Ташо, което 

е от Атанас – грц. Атанасиос ʼбезсмъртенʼ или от Анастас, грц. Анастасиос 

ʼвъзкръсналʼ), Франгу (от грц. франгос ʼевропеецʼ), Харчу (според Ст. Илчев, от харч 

ʼразноскиʼ; според нас, може да е и от Гарчо, умалит. от Гаро, а то – от диал. гар ʼсив, 

мургав, черенʼ - записано погрешно с Х под руско-украинско езиково влияние – с 

фрикативно Г). 

Както се вижда, около 20-тина ФИ у жителите на това селище са образувани от 

съответните форми на българските лични имена! Подобни форми на ФИ има и в 

другите гагаузки селища, но къде-къде по-малко в сравнение с Конгаз! 

За наличие на българоезичие сред населението на селището красноречиво 

свидетелстват, според нас, и такива необичайни ФИ като Грахмез, Самси, а също така 

и ФИ, създадени от въз основа на прякори от български думи: срв. ФИ Таралеш 

ʼтаралежʼ, ФИ Завричко (вж. у Ст. Илчев ФИ Завръклийски – ф. от диал. завръкчия 

ʼнатрапник, лепкаʼ - Шишманово, Самоковско). 

Относно ФИ Самси Г. Занетов отбелязва следното: „Сега се запознах с един 

конгазец Захарий Самси. Първият Самси е бил прадядо му, чието кръщелно име той не 

помни. Този първи Самси бил наречен така, защото сам си ходил на нивата, без жена 

и деца”. 

ФИ Грахмез безспорно се състои от две съставки, първата от които е абсолютно 

ясно, че представлява българската дума грах. По отношение на втората може да се 

предположи, че е свързана или с думата месо, или с думата мезе / мезя… 

 Интересно е, че използваните източници за ФИ в Конгаз не съдържат ФИ Тукан 

ʼирон. българинʼ (Така румънци и молдовани, според Г. Занетов, наричат българите, 

след което името започва да се използва и от гагаузите. Народната етимология обяснява 

името тукани по нар. тука. Все пак ние допускаме възможността името тукан да се 

мотивира от друго име на българите във Влашко и Молдова, наследено от булгарите: 

тукан : дуган, което иначе често се среща в другите гагаузки селища… (например, 

Дезгинжа, Чокмайдан, Чадър Лунга, Вулканещи, Комрат и др.). Това е така, вероятно 

защото българското население в селището действително е било доста многобройно, за 

да бъде оразличавано с прякора, а след това и с ФИ Тукан. 

В заключение може да се отбележи, че и записаните от Г. Занетов български 

народни песни, и разгледаният по-горе антропоничмичен материал са сериозно 

доказателство за някогашното българоезичие сред населението на най-голямота 

гагаузко селище в Бесарабия. А нещата относно другата българска лексика в говора, 
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представена тук само с част. уж, без съмнение, при добро изследване на диалекта, ще 

поднесат още много интересни изненади… 
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4. Ономастични изследвания. 
 

 

БЪЛГАРСКИТЕ ЕТНОРАЗЛИЧИТЕЛНИ ОНИМНИ ЗНАЦИ  

В РАЗКАЗА НА ИВАН ВАЗОВ „САЛОМОНОВСКИЯТ ЦИРК” 

 

Тодор Балкански, Васил Кондов 

  По време на своя престой в Одеса големият български писател Иван Вазов пише 

разказа „Саломоновският цирк”. В този период той посещава едно българско село в 

Одеския уезд и претворява впечатленията от срещите си с одески българи в тази 

творба.45 Типична за художествената структура на разказа е загадката около един борец 

от публиката, който излиза срещу обявения за фаворит, и, разбира се, го побеждава. 

Втората част на разказа има елементи на мемоар (срв.: На другия ден в един от първите 

дневни вестници се четеше подобно антрефиле: Вчера разправихме подробно 

знаменитото завсегда в аналите на Одеса и многошумно двуборство в Саломоновския 

цирк, което се свърши с поражението на считания за непобедим досега атлет Давид 

Цинглер Войцховски. Съставената арбитражна комисия определи размера на 

възнаграждението на победителя в 300 рубли вместо хилядо, пред вид на това, че 

окончателната победа не е последвала, понеже Войцховски не е бил прострян на 

земята. 

Кстати, по-точни сведения, които добихме за щастливия победител, е из с. 

Копаня, Одеска околия, по име Костадин Ганчев (? Види се, братушка). 

Очевидно тоя последният термин беше иронически.” 

Третата част на творбата носи документалните характеристики на пътеписа. 

Писателят посещава посоченото във вестникарската бележка село Копаня и отбелязва: 

„Това село отстои един час и половина на север от Одеса и се долепя до северния край 

на езерото Лиман.” 

Там той е посрещнат от бореца Костадин Ганчев със сърдечното българско 

„Добре дошле, добре дошле, братя!” Той е от българите, които са се присъединили по-

късно (през 1862 г.) към местната българска колония. В Копаня, според неговия разказ, 

живеят само българи и една рускиня, омъжена за българин. Вазов споделя, че 

говоримият език е българският, но с „известно руско влияние”, както личи и от 

писмото на писателя до К. Величков (пак там, с. 347). Последният абзац на пътеписната 

част е впечатляващ (срв.: „На прощаване аз попитах на шега победителя на прочутия 

борец от Саломоновския цирк: – какво ще си купи от тристате рубли, за да му служи за 

спомен на неговата славна победа? 

Аз ли?... Купих си една нивица, господине! 

Ах ти, Българийо!...”) 

Досега разказът не е бил обект на специален анализ в българското 

литературознание.46 За българската колония в Бесарабия го „преоткрива” единият от 

авторите на тази статия (Васил Кондов), насочен от научните търсения на 

                                                           
45 Ив. Вазов. Събрани съчинения, т. 7, С., 1976, с. 28-37. 
46 По устни сведения на литературния критик проф. Л. Стаматов (ист-т по литература, Благоевградски 
университет). 



190 

 

пазарджишкия краевед и ономаст Александър Арнаудов. Преоткриването на този 

разказ е подтикнало Е. Рацеева да включи разказа в учебника по български език и 

литература за 9 клас.47 

Във Вазовия разказ интерес представлява българският етноразличителен знак в 

онимен план, т.е. тези единици от онимното и параонимното пространство, които са 

типични за българския език, за неговите носители или, казано, най-общо, 

ономастичните параметри, които се асоциират с българи. 

Ойконимът Копаня 

Селищното име Копаня е средоточието в мемоарната и пътеписната част на 

разказа. Село с това име е отбелязано в одеските вестници през 1888 г. Днес обаче 

селище с име Копаня в Одески район няма, а няма и в официалния руски ойконимикон! 

Издирването на селището започна В. Кондов, бесарабски българин от Кортен, 

Тараклийско48, и Н. Караиванов, историк от Габрово49 с предположението, че името 

Копаня е литературоним, т.е. измеслено селищно име. В процеса на търсенето, като се 

използваха посочените от Ив. Вазов данни – дименсиите „час и половина (с кола) от 

Одеса”, прибилизително около 25 км, Копаня беше идентифицирано с единственото 

българско село на такова разстояние от централния град и на северния бряг на езерото 

Лиман – Кубанка. Точното разстояние е посочено от Дадиверин като „25 версти от 

Одеса” (1 верста съответства на 1,070 км). Според Т. Балкански, името Копаня е 

второто неофициално име на българското селище, което било познато и на одеските 

вестници. Такава ойконимна практика сред одеските и бесарабските българи е всеобща. 

И досега автоойконимите на селищата се употребяват наред с официалните. В речта на 

българите се срещат алоойконими Кортен и Кирютня, Кубей и Червоноармейское, 

Чийшия и Огородное и др. 

В ономастичните бележки на одеското краезнание има още една енигма, 

свързана със селищното име Кубанка. Автори като А. Скалковски обясняват името на 

това селище с руския географски термин балка ʼдол с рекичкаʼ. Географски термин-

етимон кубан-ка обаче руският и украинският език не познават (в укр. Ковбаня 

означава ʼзапълнена с вода котловинаʼ (Мурзаев, 1984, 281). Очевидно местните 

българи са обяснили името на автоойконима Копаня по български географски термин 

копаня ʼкотловинаʼ, който се среща често в българската топонимия, поради което А. 

Скалковски е приел като етимон на селищното име Кубанка. Няма съмнение, че името 

Копаня е българското име на селището, и то не е дадено на новото поселение в 

Бесарабия според формата на мястото, където е основано – копаня, защото теренът не 

позволява такова тълкуване.  

При всички случае е налице така нареченият ойконим-пилигрим Копаня, 

донесен от преселниците, които са дали на новото селище името на селото в България, 

откъдето са тръгнали. Такива имена-пилигрими са чести в ойконимията на 

                                                           
47 Е. Рацеева и др., Учебник по български език и литература, 9 кл., Кишинев, 2003. 
48 В. Кондов, Един рядко публикуван разказ „Саломоновският цирк” от Иван Вазов // Български глас (гр. 
Тараклия, Молдова), бр. 34 от 16.06.2000 г. 
49 В. Кондов, Н. Караиванов, За Вазовото (и нашето) българофилство и русофилство или обяснения и 
размишления за разказа му „Саломоновският цирк” // Роден край (Одеса), бр. 29 от 2000 г. 
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бесарабските и одеските българи (срв. Кортен в Тараклийско по Кортен в Сливенско, 

Терновка в Одеско по Малко Търново, Бургаско, Голица по Голица, Варненско). 

Селищното име Копаня е етноразличително българско и по специфичното 

значение на етимона копаня, който е характерен в тази си форма само за българския 

език (в другите славянски езици копань, копаник, копанец – Мурзаев, 289). 

Задача на ономастичното изследване е да открие по логиката на ойконима-

пилигрим метрополията (едноименното селище, чието название е пренесено от 

преселниците). 

Според бележките на Державин, Кубанка е заселена с българи, придошли по 

море от Одеса с кораби през 1804 г. От българската история на преселенията е 

известно, че с кораби към Русия поемат бежанците от Южното Причерноморие. За 

преселението от 1804 г. Г.П. Аянов (Аянов 1939) пише, че е регистриран корабът 

„Красноселье”, който отвел от Созопол в Одеса по решение на капитана си лейтенант 

Будищев 148 души заедно със свещеника им. Реалната причина за бягството са 

кърджалийските нападения на потурнака Кара Фейзи. 

По отношение на метрополията на българите от Кубанка, Одеско, има две 

съобщения в българската литература: 

- В Енциклопедия България, т. 5, с. 444, Преселнически селища, с неизвестен 

автор, е указано, че Кубанка е основано от преселници из село Пордикос, 

днес Бродилово, Малкотърновско. 

- Ив. Дундаров повтаря тази информация в Живите трофеи, Отечество, 12, 

1990, с. 14. 

В исторически демографски план Пордикос  е село с гърци, които го напескат 

след 1912 

г. Днешните бродиловци са бежанци от Турска Тракия. Явно пордикосци, ако е имало 

българи между тях, са могли да бъдат само малцинство в бежанския керван. В противен 

случай в пилигримията щяха да пренесат и името Пордикос (погърчено Портика). 

Очевидно изселническото ядро или първите бежанци в Копаня са дошли от 

българското село Копаня в района от Созопол до Одрин. В днешната странджанска 

ойконимия няма село с това име и то е естествено, след като следите му се откриват в 

пилигримията в Одеско. В землището на с. Дерекьой (сега в Турция) под Малко 

Търново, откъдето са родителите на Т. Балкански, има местност Копаня с изоставено 

село и селска чешма: Копанската чешма и респ. с предание за изоставяне на селото по 

време на кърджалиите. Сам Г.П. Аянов, който е от селото, пише за мястото под име 

Копан и го локализира на 10-12 км ЮИ от Малко Търново, сега в турска територия 

(землище на Дерекьой). Той пише: „До Балканската война малкотърновци отивали там 

”на росен” за изцеление от неизлечима болест. Юртът на селото личи, както и селската 

чешма. Следи откриваме и в странджанската народна песен: 

Я снощи ходих, мале ле, 

На Копан, на перилата, 

копанските моми белеха, 

…………………………..” 
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 В антропонимията на М. Търново Г.П. Аянов е записал имената на копанските 

родове в този град като: Славовци, Калканджиевци, Папанчовци, Поптомовци. Твърде 

вероятно е тези имена да са запазени в антропонимията на Копаня, Одеско. 50 

Явно към основния керван копанци в Копаня, Одеско, са заселени вероятно и 

бродиловски (пордикосци) българи, както и други бежанци, от които е и К. Ганчев, 

преселени рез 1862 г., както отбелязва Вазов. Времето на преселението на одрински 

българи е отбелязано и от Державин (Грек 2002). В пътерисното си творчество Ив. 

Вазов е много точен документалист. 

 

Антропоним Костадин Ганчев 

 

Името е озадачило рускоезичната одеска преса, която веднага го е оприличила 

като „българско”. Действително, български етноразличителни са и двете имена: 

- Костадин, с което българският език предава лат. Константин (Konstantinus). 

Българската народна форма Костадин е описана в българската и в руската 

антропонимия. (Ст. Илчев, Речник на личните и фамилни имена у българите, С., 1969, 

с. 267, 271, Л. Станковска, Речник на личните иминьа каj македонците, Ск., 1992, с. 151, 

Справочник личных имен народов РСФСР, М., с. 427 и др.). Регистрирана е рано – в 

XIV в. 

- Името Ганчев от Гано (от Драган, Беган, Герган, Струган) е един от най- 

различителните български антропонимни знаци. Въведено е и в антропонимните 

анекдоти и гноми на българите в значение българин, тип „инженер Ганчев”, „Ганчо-о-

о!”, букв. „Българино-о-о!” и др.” 

 

Етнонимният дигнитоним братушки 

 

Въпросът за етнонимното братушки все още не е решен в българската 

лексикография. Името не присъства в народния говор на Възраждането. По тази 

причина не е въведено и в речника на Н. Геров. Първата лексикографска регистрация е 

в „Етимологически и правописен речник на българския книжовен език”, С., 1941, с. 44, 

от Ст. Младенов, впоследствие въведена и в „Български тълковен речник” (1955) и 

всички тълковни речници след него.  

По отношение на етимологията Ст. Младенов приема, че братушка е българско 

производно по руското братишка. В БЕР (т. 1, с. 75) се приема, че е по българското 

братушка (по-скоро братушко – бел. ав.), запазено в МИ Братушково, Брезнишко. 

Етимологическото решение на Ст. Младенов е прието в многотомния „Речник на 

българския книжовен език”. Основаниета на БЕР са основателни само, доколкото типът 

е реален в българската антропонимия (срв. личните имена на Татушко, Братушко и в 

документ от 1644 г.: Драган Татушков, Добра Татушкова, Братушко – в сб. Чипровци, 

1988). Като етноним, респ. етнонимно определение за руси до 1877 г. не е записано! 

Вероятно българското братушки е контаминация между руското братишка и бълг. 

                                                           
50 По програмата на Института за български език топонимията и антропонимията на Одеските български 
колонии ще бъде описана от А. войникова. 
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братушко като антропоним. Дигнитонимът в значение руси / руснаци бързо навлиза в 

узуса на българския език. Българизираното братушка от рус. братишки навлиза в 

езика на руската армия, а чрез нея и в узуса на на руския език, свидетелство за което е и 

употребата братушки в одеската преса, но вече в значение ʼбългариʼ. Така етнонимът, 

появил се по време на Руско-турската война, става енантиосем51, започва да означава 

русите в речта на българите и респ. българите в речта на русите. Това точно 

историческо състояние на семантиката в братушки не е отразено от българската 

лексикография52. Интересен факт е онимизацията на името Братушково за с. 

Братушковиче, наложена от русите от появилото се братушки по време на войната от 

1877-1878 г. Записаното в руската триверстова карта Братушково създава илюзията, че 

е мотивирано от братушки вм. ЛИ Братушко, РИ Братушков-ите53,  

 

Гномонимът: Ах ти, Българийо!   

 

Гномонимите са кратки сентенции в параономастичното пространство. Гномът: 

Ах ти, Българий(о)!, с който Ив. Вазов завършва разказа, е многозначителен с формата 

си на възклицание (аналогични: Ах ти, българино!, циганското Ром пале ром! 

„Циганин, па циганин!” и др.). С него приключва цялата етноразличителност, която по 

същество в българистичен план е основната идея на разказа „Саломоновският цирк”.  

В ономастичен план разказът е най-сполучливият илюстративен материал в 

българската етноразличителна онимия. 
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ПО ВЪПРОСА ЗА ИМЕНАТА НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ И ГАГАУЗИ 

С ОГЛЕД НА НАРОДНАТА ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННАТА ОФИЦИАЛНА 

ПРАКТИКА 

 

Васил Кондов 

Тараклийски държавен университет 

 

 Мисля, че този въпрос, избран, като тема за тази конференция, е един от 

достатъчно актуалните въпроси тук, в Бесарабия (молдовска и украинска), не само 

днес, а и по принцип, въпрос, който би трябвало да ни интересува и да ни вълнува по 

всяко време, още повече пък сега, когато тук се наблюдава определено възраждане на 

българската култура и самосъзнание навсякъде, където има българи – в Кортен, 

Тараклия, Твърдица, Кайраклия, Кирсово, Кишинев, Комрат и т.н. Защото имената на 

хората (антропонимите) не са само част от речника, от езика на един народ, но в 

същото време те са много важен и ярък белег и на неговата култура, душевност, 

национално достоинство. 

 Столетия наред нашият народ е формирал собствените имена в езика ни – 

личните, родовите, бащините, фамилните, които са неоценимо и неизчерпаемо 

национално богатство и свидетелство за историческото и културното развитие на 

българите от древни времена до наши дни. 

 Именната система в българския език е обект на сериозна изследване от страна на 

български учени (като Ст. Младенов, Й. Заимов, Вл. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Ковачев, 

Р. Русинов и мн. др.), но също така и от страна на чужди изследователи. Всъщност 

именно чужденецът Г. Вайганд поставя на истинска научна основа проучванията в 

областта на българската антропонимия през 1923 г. със студия на немски език 

(преведена на български през 1926 г. със заглавие „Български собствени имена, 

произход и значение”), в която пише, че „българският език и извънредно богат и със 

своите собствени имена, чието разнообразие на формите е чудесно.” И това е казано 

от един немски езиковед и етнограф, завършил романска филология, специализирал в 

областта на румънския език и създал институт по румънски език в Лайпцигския 

университет още в края на ХIХ в. 

 Имената на българите са бранили векове наред народността през тежките години. 

Ненапразно в една от вечните български песни се пее за българските войници, които 

отиват на Софийско поле да се бият за Христова вяра и българско име. 

 Антропонимичната система по своята същност е един от най-важните белези на 

българската народност. Ние знаем от историята колко трудно е било на българите да 

опазят имената си в пределите на българските земи, но също така знаем и разбираме, че 

още по-трудно е било това да правят българите, заселили се в чужди земи. Обаче и тук 

тези българи в известна степен успяват да опазят имената си. 

 Имената на българите извън България през последните  десетилетия също така 

станаха обект на сериозни изследвания. Тук ще спомена само някои от учените и 

краеведите, които имат специални изследвания върху имената на българите от 

Бесарабия. Това са: В. Колесник (Одеса), Н. Кара (Кишинев), П. Кайряк (Тараклия), Н. 

Неделчев (България), К. Цанков (България), Н. Куртев (Тараклия – В. Пержей) и др. 

 Нено Неделчев в книгата си „Бесарабските българи в Тараклия” (1998) отбелязва 
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правилно твърде силната русификация на имената (личните и бащините, мъжките и 

женските) на българите в Тараклия като има предвид обаче само официалните им 

форми, такива като: Афанасий, Акулина, Василий, Георгий, Пьотр, Стефанида и други, 

които всъщност не могат да бъдат други във връзка с последователно провежданата 

русификация на населението в Бесарабия още от времето на царска Русия, а след това в 

още по-голяма степен и в бившия СССР, когато например всички народи в тази 

държава задължително трябваше да използват руските наставки за образуване на 

бащините имена –ович, евич, -ич, колкото и неблагозвучни понякога да бяха формите, 

създадени с тяхна помощ (срв. например Эдмундович, Абдурахманович и т.н.). 

 Но изследователят, за съжаление, почти не дава примери и не коментира 

запазените в диалекта на тараклийци и на други българи в Бесарабия народни, т.е. 

български именни форми, пълни и съкратени, мъжки и женски, колкото и малко те да 

са останали, които се използват в момента. А такива безспорно все още има. 

 Въпреки историческите и обществено-политическите премеждия, въпреки 

силното чуждо културно влияние, на което са подложени в този регион българите, 

такива форми все още се използват, защото тук все още и жива българска реч. Така 

например в родната си реч тук българите използват немалко домашни или побългарени 

форми на личните имена (пъли и съкратени).  

 Ще дам примери от родното си село Кортен: 

 

 за мъже: Ва̀ню, Ва̀нка – официално Иван, Васѝль, Васѝльчу, Ва̀сю – офиц. 

Василий, Гѐню, Гѐнчу, Гьо̀рги – офиц. Георгий, До̀ню, До̀нчу – офиц. Спиридон, Дза̀ню, 

Дза̀нка – офиц. Захарий, Драгия – офиц. Давид, Даню, Данку – офиц. Данаил, Колю – 

офиц. Николай, Ко̀пи, Ко̀пка – офиц. Прокопий, Ко̀ста – офиц. Константин, Лѝшу, 

Лѝшка – офиц. Илья, Ла̀зю, Ла̀зка – офиц. Лазарь, Ла̀мби – офиц. Харалампий, Мо̀ню, 

Мо̀нка – офиц. Семьон, Матѐя, Матѐйка – офиц. Матвей, Мѝтю, Мѝтка – офиц. 

Дмитрий, Недю, Недка – офиц. Никодим, Пеню, Пенка – офиц. Пьотр, Сави, Савка – 

офиц. Савелий, Са̀ндю / Са̀нди – офиц. Александр, То̀ню, То̀нка – офиц. Мефодий, 

Хрѝстю – офиц. Христофор, Тана̀с, Тана̀ска – офиц. Афанасий, , Радѝя – офиц. Родион, 

Ру̀сю, Ру̀ска – офиц. ? и др. 

 

 за жени: Васѝла, Васѝлка – офиц. Василиса, До̀на, До̀нка – офиц. Домникия, 

Дза̀на, Дза̀нка – офиц. Зинаида, Калѝна, Калѝнка – офиц. Акулина, Мяла̀на, Мяла̀нка (в 

корт. говор тук има предсонорна редукция на и в ʼъ) – затова офиц., разбира се, е рус. 

Меланья, а не бълг. Милана, Пѐна, Пѐнка – офиц. Прасковия, Са̀нда – офиц. 

Александра, Ста̀на, Ста̀нка – офиц. Стефанида, Стефа̀на, Стефа̀нка – офиц. 

Стефанида, Тодо̀ра, Тодо̀рка – офиц. Федора, Фрасѝна, Фрасѝнка – офиц. Ефросинья и 

др.  

 

 Разбира се, че в същото време Наташи и Маши, Оли и Поли, Вали и Гали, Ани и 

Оксани, Дуси и Муси, Мариани и Уляни, Альони и Матрьони и т.н. като лични женски 

именни форми, официални и неофициални, и Алексеевци – офиц. Алексей, неофиц. 

Альоша, Альошка, Анатолиевци – офиц. Анатолий, неофиц.  Толя, Толик, Вадимовци – 

офиц. Вадим, неофиц. Вадик, Валериевци – офиц. Валерий, неофиц. Валера, Валерка, 

Виталиевци – офиц. Виталий, неофиц. Виталик, Вячеславовци – офиц. Вячеслав, 
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неофиц. Славик, Слава, Олеговци – офиц. Олег, неофиц. Олежка, Сергеевци – офиц. 

Сергей, неофиц. Серьожа, Серьожка и др. като мъжки лични именни форми в 

бесарабските български семейства под руско в повечето случаи влияние при 

последните поколения получават доста широко разпространение.   

 Между другото, и тук, в Бесарабия, както и в България, историята с „буквичките” 

в имената също е реалност. Напимер, в редица случаи децата биват наричани с имената 

Полина, Таня в чест на бабите си, които имат българските имена Пена, Стана… 

 Съвременните официални бащини мъжки и женски именни форми на българите в 

Бесарабия отговарят изцяло на официалния руски антропонимичен модел, макар че 

през първите десетилетия след преселването те били записвани от руските чиновници с 

народностните им имена, например: Щерю Петков Бакалов, Новак Николаев Петков, 

Иван Николов Табанов, Продан Иванов Безволев, Константин Лазаров Стойчов и др. 

от с. Кортен. 

 В същото време обаче в речта на българите в Бесарабия, особено спрямо по-

възрастните хора, обикновено се използват българските форми на бащините имена, 

например: Пѐйчув Гьо̀рги, Глиго̀рюф Ива̀н, Андрѐюф Мѝтю, Спярдо̀нуф Ива̀н, Го̀чуф 

Пѐню, а не Георгий Пейчович, Иван Глигорьевич, Митю Андреевич, Иван 

Спярдонович, Пеню Гочевич… 

 Българските двукомпонентни форми от този тип, за разлика от руските (напр. 

Иван Васильевич), естествено, не могат да се използват като обръщения, но в 

българския език в тези случаи пък се използват други форми. 

 За образуване на презимена от този тип обаче се използват и специалните форми 

на личните женски имена, създадени по лични мъжки имена след женитба, например: 

Ива̀нчан Мѝтю, Ко̀пюфчан Пѐню, Демѝрчан Ко̀ста, Сѝдурчан Гьо̀рги, Федо̀счана 

Ка̀тя, То̀мюфчан Ива̀н и т.н. – по ЛЖИ Ива̀н (и)-ца, Ко̀пюв (и)-ца, Демѝр (и) – ца, 

Сѝдур (и) –ца, Федо̀с (и) –ца, То̀мюв (и) –ца. 

 Трябва да се отбележи, че мъжете много често получават към личните си имена 

добавка, която е образувана от ЛЖИ, например: Дза̀нян Ива̀н – по ЛЖИ Дзана – майка 

на Иван, Ра̀йкян Мѝшу и Ра̀йкян Миха̀ль – по ЛЖИ Райка – майка на Мишу и Михаль, 

Ра̀ян Гьо̀рги – по ЛЖИ Рая – жена на Гьорги, Йо̀вян Дза̀ню – по ЛЖИ Йова – жена на 

Дзаню, Ирѝнкян Ко̀лю – по ЛЖИ Иринка  жена на Колю, Со̀ничкян Гьо̀рги и Со̀ничкян 

Ива̀н – по ЛЖИ Соничка – майка на Гьорги и Иван, Вѐрян Фидо̀с – по ЛЖИ Вера, 

Дѐнян Ива̀н – по ЛЖИ Дена, Ку̀нян До̀ню – по ЛЖИ Куна и др. от с. Кортен.  

 С помощта на бащините и лични имена, а понякога и с помощта народовите 

прякори и прозвища се образуват многокомпонентни (най-често все пак 3-4-

компонентни) антропонимични конструкции, които имат за цел колкото се може по-

точно да идентифицират дадено лице, например: Джѐджу (ф) Васѝлюф Илѝйюф 

Васѝль (това, между другото, е моят родов прякор), Сѝдуру(ф) Ива̀нуф Ко̀ста, Мо̀нюф 

Тана̀суф Тана̀с, Ма̀нюф Пѐтруф Мѝтю, Ба̀нку(ф) Симьо̀нуфту Ва̀ни, Хаджѝ Съ̀бюф 

Спярдо̀нуф Ива̀н, Гу̀ргурцки Андрѐюф Ива̀нуф Мѝтю, Шифа̀нкуф Са̀вюва Тудо̀ра – от с. 

Кортен, Цо̀нюф Па̀влюуту Мѝти – от гр. Тараклия, Пѐюф Ива̀нуф Го̀чу – от с. Валя 

Пержей и т.н. 

 Понякога такава конструкция може да съдържа притежателна форма, създадена по 

ЛЖИ или  ЖИ по мъж, например: Вѐрян Фидо̀суф Ива̀нуф Са̀ви (Верян ˂ Вера), 

Илѝйчан Ла̀заруф Фѐдю (Илийчан ˂ Илийца ˂ Илия), Димѝрчан Ко̀стуф Пѐню 
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(Дичирчан ˂ Димирца ˂ Димир), Нѐйкуф Ива̀нчанту Ва̀ни (Иванчанту ˂ Иванца ˂ 

Иван) и т.н. – от с. Кортен. 

 Изследователката от Одеса В. Колесник (с първа дисертация, посветена на 

българската бесарабска антропонимия) твърди: „В некоторых селах употребляются 

многочисленные формы именования с перечислением имен всех предков, начиная 

обычно с прибывшего из Болгарии главы семьи, главы рода.” Тя дава като примери 

конструкциите: Симу Танасу Желю Начоуту Гени (т.е. Евгений Аванасьевич, сын 

Зиновия Афанасьевича, сына Семена), Петри Ристу Коли Андрейкууту Гечи, Георгиух 

Добрех Петрух Илиух Васиуту Тоти и др., записвани вероятно в Тарутинско, Одеска 

област. 

 Както виждаме, в тези примери на народни български именни конструкции от 

Бесарабия форми на –ович, -евич, -ич няма. 

 За фамилните имена на българите и гагаузите от Бесарабия най-важно е следното:  

 а/ най-разпространеният тип ФИ се образува от притежателни прилагателни с 

наставка –ов, -ев, получени от личните имена на бащата или дядото, нечленувани: 

Георгиев, Желев, Иванов – по ЛИ Георги, Желю, Иван. 

 б/ срещат се и ФИ, образувани от названия на занятия на бащите – предците: 

Попов, Колар, Ковач (последните две без наставка), а също така от прякори: Бучков, 

Танурков, Кишкильов, като някои от тях са от турски произход: Таукчи, Манаф, 

Дерменжи. 

 в/ създадени по географски принцип – Македонски, Разградски. 

 г/ от други основи – Гургуров, Белев, Безволев, Путаров, Обретенов. 

 Някои фамилни имена на тукашни българи под руско фонетично влияние са 

променени до неузнаваемост – Ужако̀в (от Оджаков), Рыбако̀в (всъщност това ФИ 

няма нищо общо с руското ФИ, получено от думата рыба, а е от РПр Руба̀ците – 

вероятно от роб ʼпленникʼ, с отмет на ударението), Чумѐртов (също така няма нищо 

общо с думата чума, а е от РПр Джумертя̀та, от тур. джумерт ʼщедърʼ), Гарано̀вский 

(от Горановски, с отмет на ударението и с руски акавизъм), Симино̀вский (от 

Симеоновски, с отмет на ударението, редукция на неудареното е и елизия на о), 

Юро̀вский (по ЛИ Йоро или Гьоро). 

 Във фамилните имена Ковалов, Монолов, Монаф, Стоматов пак под руско 

влияние първата гласна о е получена в резултат на хиперкорекция, т.е. поради 

престараване. 

 Изследователите посочват ФИ през Възраждането, образувани под влияние на 

чужди езици с небългарски наставки. Така например доста широко разпространение са 

получили сръбските наставки –ович, -евич: Петър хаджи Берович, Христаки Павлович, 

Гаврил Кръстевич, Райно Попович, Христодул Костович, хаджи Геро Добревич. 

Впоследствие обаче тези наставки за образуване на български ФИ се използват много 

рядко. В Бесарабия ФИ с такава наставка сред българите и гагаузите също са редки: 

Димитрович, Петкович, Петрович, Попович. 

 За разлика от България в Бесарабия се срещат ФИ с турската наставка –оглу / - 

огло, която означава „син на”, не само сред гагаузите, но и сред българите: Ворнико̀гло 

или Белио̀глова, Митио̀глова, Писаро̀глов (както виждаме и с наставката -ов). 

 Гагаузката народна именна система ще илюстрираме с помощта на примери, 

записани лично, а също така взети от съответните изследвания: Го̀гу Пѐтринин Демѝр, 
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т.е. Демир, син на Петър, който е син на Гогу; Ка̀ля То̀дурун Алѐкси, т.е. Алекси, син на 

Тодур, а Тодур е син на Каля, вариант на Калина. 

 Интересно е, че в някои случаи към ЛИ сред гагаузите вместо ЖИ може да бъде 

прибавена само думата „жена”: Кад̀ън Ва̀нканън Пѐти, т.е. Пети, син на Ванка, който е 

син на жена (вж. Дрон и Курогло 1989: 103). 

 А ето и примери, записани в гр. Комрат лично от мене неотдавна: Ва̀ни Ко̀линин 

Мѝлевън оолу, т.е. Вани, син на Коли Милев или официално – Иван Николаевич Милев; 

Фѐди Мѝтинин Делѝнин оолу, т.е. Феди, син на Мити Дели.  

 Когато пък става въпрос за жена (дъщеря), тогава естествено се използва 

съответната дума: Са̀нда Гьо̀ргинин Арабаджѝнън къз̀ъ, т.е. Санда, дъщеря на Георги 

Арабаджи. 

 Факт е, че голяма част от ФИ на гагаузите в Бесарабия са от български произход – 

от ЛИ, прякори: А̀нгелов, А̀нгельчев, Ба̀нков, Ба̀нчев, Бѐльчев, Ва̀рбан и Варбано̀глу, 

Вѐлев и Велико̀глу, Вѐльчев,  Во̀рников и Ворнико̀глу, Гео̀ргиев и Георгио̀глу и т.н. Някои 

от гагаузките интелигенти предпочитат напоследък да гагаузират ФИ, например: от 

Ма̀рѝнов на Марино̀глу… 

 В изследването на Дрон и Куроглу са отбелязани у гагаузите и интересни прякори 

от български произход, като например Вардиса… 

 Във връзка с езиковата русификация сред гагаузкото население се наблюдава и 

съответния изговор на неудареното о, т.е руски акавизъм на българските по произход 

ФИ, например: Стая̀наф, Геаргѝеф, Памѐтка и т.н. Едва ли например сегашните 

носители на иначе известното сред гагаузите ФИ Помѐтко го свързват с някогашното 

българско ЛИ Пометко, което е от помет, пометка ʼпарцал за измитане на пещʼу 

известно от ХVII в., и което се отнася към така нар. Отблъскващи „грозни” имена, 

предпазващи, според поверието, носителите им от „уруки и почуди”, от завистливи очи 

(Ковачев 1987: 136).  

 Има и други случаи с български по произход ФИ у гагаузите, от формите на които 

се вижда, че са вече с изгубена или губеща се семантика. В случая ще използвам 

следните примери: Пѐю – Пѐев – Пейо̀гло – Пио̀гло, включени в телефонен справочник, 

като с най-голямо разпространение е формата Пио̀гло. 

 Би могло и по-нататък да се продължи с подобни примери, но нещата тук 

всъщност са ясни. Гагаузите, носители на ФИ, огромна част от които са от български 

произход, днес в повечето случаи в друго отношение вече нямат нищо общо с 

българския език… 

 Голяма част от ЛИ у гагаузите в повечето случаи неофициални, също са от 

български произход, с източнобългарски изговор: Бо̀йку, Гѐню, Жѐку, Кѝру и Кѝрчу, 

Ла̀мбу, Ма̀рку, Нѐдю, Стуя̀на и Стуя̀нка, То̀дур и Тудо̀ра, Тудо̀рка и т.н.  Такива ги е 

записал още в началото на ХХ в. и руският учен В.А. Мошков (2004: 195, 198): 

Аврамчу, Андрейчу, Антончу, Васильчу, Гаврильчу, Гогу, Йофчу, Кирчу и т.н. 

 В заключение ще цитирам двама известни езиковеди, след което ще се опитам да 

направя и общ извод, свързан с изложението по темата. Първото изказване принадлежи 

на известния американски учен Едуард Сапир (авторитет, между другото, и за руската 

лингвистична наука), който твърди, че всеки естествен език е съвършена система за 

комуникация. Оттук, според мене, е много логично да се направи извод, че всеки език 

има преди всичко достатъчно добра собствена именна система… 



199 

 

 Другото изказване принадлежи на известния български езиковед акад. А. 

Теодоров-Балан, който казва, че никой език на народ, който общува с други народи за 

култура, не е без чуждо покрай домашното… И това, разбира се, е вярно.  

 Но все пак какъв трябва да бъде изводът, според мене, след всичко казано дотук? 

Вероятно този, че всеки народ трябва преди всичко да използва (неофициално и 

официално) собствената си именна система, характерна за неговия език, за неговата 

култура. 

 Да, но нещата в нашия живот най-често не са толкова прости и лесни. Работата е 

там, че до 2001 г. в Молдова например, след разпадането на СССР, представителите на 

националните малцинства вкл. българите, гагаузите и други, бяха лишени от павото да 

използват народностните си именни форми официално, в официалните документи – 

лични и др. От 2001 г. всеки представител на национално малцинство в Република 

Молдова при желание може да използва нородностните си имена и в личните си 

документи във връзка със съответния „Закон о правах лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам и правовом статусе их организаций”, който гласи: 

 „Ст. 16 /1/ Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право 

употреблять свои фамилии, имена и отчества (если таковые используются в их родном 

языке), в том числе в официалных документах, так, как это принято в их родном 

языке.” 
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БЪЛГАРСКИТЕ ФАМИЛНИ ИМЕНА 

 В МОЛДОВСКА БЕСАРАБИЯ И РУСКОТО ЕЗИКОВО ВЛИЯНИЕ 

 

Васил Кондов, доктор по филология 

Комратски държавен университет 

 

 Понятието фамилно име руският езиковед В.И. Дал определя и като „прозванье, 

проименованье, родовое имя”… 

 Съвременните български фамилни имена са сравнително ново явление, тъй като са 

се формирали предимно през ХIХ в. Във връзка с развитието на културата и 

икономиката, много често по форма, установена много преди това в практиката на 

други, съседни и европейски народи. Това се отнася и към фамилните имена на 

българското население, което в резултат на преселване се е озовало на територията на 

други държави. Така например, тъкмо през това време, в епохата на Българското 

възраждане, при образуването на фамилните имена у българите широко 

разпространение е получило окончанието –ич (-ович, -евич), вероятно под влияние на 

подобни форми, съществуващи у сърби и руси. Известният български ономаст Стефан 

Илчев (1969) отбелязва, че имена от този тип, както всяка мода, към края на ХIХ в. Са 

спрели разпространението си и сега са останали много малко. 

 Трябва да се отбележи, че редица такива фамилни имена у българите и гагаузите в 

Молдова (именната система у гагаузите е много близка, ако не е идентична, с 

българската) се срещат и в сегашно време, например: Волкович (Вулканещи, от бълг. 

вълк ˃ Вълко, тук е русифицирано, вж. по-долу: Вълков, Вълкович – България), 

Димитрович (Комрат, от бълг. Димитър: Димитров, Димитровски – България), 

Кукович (Светлий, от бълг. диал. кук ˂ кукумявка; кукер ˃ Куков, Куковски – 

България), Лейкович (Комрат, от бълг. Лейко – успоредно с Лейчо – от Малейчо ˂ 

Малей, Мальо: Лейков, Малеев – България), Михнович (Вулканещи, от западнобълг. 

Михно – успоредно с Михньо: Михнев, Михньов – България, а също и Михнев в с. 

Урсоая и т.н. в Молдова), Могулич (Суворово, вероятно от Мар(о)+ул, което пък  е от 

Манго, Магдо, Маргарит и др.: Магулев, Магов – в България), Москович (Комрат, от 

бълг. Моско ˂ Моисей: Москов, Московски, Москович – България), Палиевич (Комрат, 

от бълг. Пале – разновидност на Пальо: Палев, Палиев, Палийски – България), 

Петкович (Комрат, от бълг. Петко – мъжка форма от Петка, която пък е свободен 

превод от грц. на Параскева, име на светица: Петков, Петковски, Петкович – 

България), Петрович (Вулканещи, от бълг. Петър: Петров, Петровски, Петрович – 

България), Попович (Вулканещи, от бълг. поп: Попов, Поповски, Попович – България), 

Пурич (Комрат, от бълг. Пуро, Пурьо, които пък са от рум. pur ˂ лат. puris ʼчист, 

девственʼ: Пуров, Пурев – България), Симинович (Дезгинжа, от бълг. Симеон, 

русифиц., с редукция на неударена широка гласна: Симеонов, Симеонски – България, 

срв. и със Симиновский – Тараклия), Сосевич (Вулканещи, от бълг. Сосо, Созан – грц.: 

Сосов, Созанов – България), Стерич (Вулканещи, от бълг. Стерьо: Стерев – 

България), Танасович (Комрат, от бълг. Танас, Атанас : Танасов, Атанасов – България, 

срв. и Танасов във Валя Пержей, Молдова), Ткалич (Конгаз, Ткачев, Ткачов и Тъкачев – 

в България), Тодорович (Комрат, от бълг. Тодор: Тодоров, Тодоровски, Тодорович – 

България), Триколич (Комрат, от бълг. Трико, Трифон: Триков – България), Уласевич 
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(Вулканещи, вероятно от Власе и Власьо, Власий и Власи – име на светец: Власев, 

Власински – в България), Шушкевич (Вулканещи, от бълг. Шушко – умалит от Шуше, 

което пък е от Шуте – от шут ʼс умствен или телесен недостатъкʼ – защитно име пред 

злите духове или при еничерските набори: Шутев, Шушев, Шушков – в България). 

  

 Преди освобождението на България от турско робство сред българите са били 

разпространени и фамилни имена с турска наставка –оглу / -оолу със значение ˂ син 

на… ˃. Днес в България фамилни имена с този елемент не са запазени. В молдова обаче 

те особено широко са разпространени у гагаузите, като се срещат и у българи. В някои 

случаи към тях е прибавено и окончание –ов, един от основните елементи, с помощта 

на който се образуват фамилните имена не само у българите, но и у русите: Белиоглов 

(Тараклия), Митиоглов (Мирное), Писароглов (Кишинев). 

 Говорейки за съвременната българска именна система, която според българската 

ономатска М. Ангелова-Атанасова (1988) била заимствана от русите след 

освобождението на страната от турско господство. Необходимо е тук обаче да се 

уточни, че предпоставки за възприемане тъкмо на такава система в качеството и на 

официална, според нас, се съдържат преди всичко в българската народна, традиционна 

именна система, която до ден днешен битува и в българските селища в Молдова, срв. 

например: Пейов Иванов Георги, Джеджов Васильов Илия, Димов Васильов Моньо 

(Кортен), и т.н., макар че се срещат народни конструкции, които включват и по-голямо 

количество компоненти, срв. например: Верян Фидосов Иванов Сави, Гургурцки 

Андрейов Иванов Митьо (Кортен) и др. 

 Най-разпространен тип български фамилни имена, в това число и в Молдова, 

както беше отбелязано по-горе, това са фамилните имена, обазувани с помощта на 

окончанието –ов или –ев, които нямат специален, характерен за българските 

съществителни и прилагателни имена и някои видове местоимения, определителен 

член (стол, стол-а, стол-ът; син, син-ия, син-ият; мой, мо-я, мо-ят): Ангелов, 

Драгнев. 

 Друга група български фамилни имена е образувана от прякори. Както и 

фамилните имена от предходната група, тези фамилни имена в Молдова също в много 

случаи нямат окончания: Браснибрада (Кирсово, от бълг. бръсни брада), Геврек 

(Вулканещи, Максимени), Лисица (Тараклия), Маджар (Вулканещи), Пукал 

(Тараклия) – в България: Гевреков, Лисицов, Маджаров, Пукалов. 

 Доста голяма група и в Молдова са българските фамилни имена на –ски. Тук под 

влияние на руската езикова система тези фамилни имена са получили окончание (-ск-) 

-ий: Алавацкий (Тараклия), и Алуатский (Новосьоловка, от името на с. Алуат – нар. 

Алават), Боровский (Боров, Боровски – в България), Брадарский (Комрат, Брадачки – 

България), Величанский (Вулканещи, вероятно от бълг. диал. великан ʼкойто се 

големее, големанʼ, Великански – в България), Воинский (Тараклия, Войнов, Войнски – в 

България), Григоровский (Комрат, Григоров – в България), Думанский (Комрат, 

Думанов – в България), Загорский (Светлий, Загоров, Загорски – в България), 

Зеленский (Комрат, Зеленов, Зеленски – в България), Кацарский (Вулканещи, от бълг. 

каца, Кацаров, Кацарски – в България), Качаровский (Вулканещи, от бълг. диал. качар 

ʼкацарʼ, Качаров, Качаровски – в България), Кукуревский (Кайраклия, Кукуров – в 

България), Кулинский (Тараклия, Кулинов, Кулински – в България), Лукаревский 
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(Балабан, Лукаров, Лукарски – в България), Люцкий (Етулия, Люцканов – в България, 

от бълг. диал. люцки ʼчуждʼ), Македонский (Светлий, Македонски – в България), 

Мариновский (Конгаз, Маринов, Мариновски, Маринович – в България), Марковский 

(Комрат, Марков, Марковски, Маркович – в България), Мечевский (Чишмикиой, Мечев, 

Мечов, Мечовски – в България), Милиневский (Тараклия, Милинов – в България), 

Минковский (Урсоая, Минков, Минковски – в България), Паничерский (Тараклия, от 

името на с. Паничере в България), Поповский (Комрат, Попов, Поповски, Попович – в 

България), Раденский (Кайраклия, Раденов, Радински, Раденовски – в България), 

Раевский (Тараклия, Раев, Раевски – в България), Разградский (Казаклия, Тараклия, от 

името на гр. Разград в България – Разградлиев), Табанский (Комрат, Табанлиев, 

Табански – в България), Челарский (Тараклия, Пчеларов – в България), Шупарский 

(Комрат, Шопаров, Шупаров, Шипаров, Шипарев – в България), Юровский (Тараклия, 

Димитровка, Йоров – в България).   

 В редки случаи българските фамилни имена могат да се образуват от женски 

лични имена, например: Виткин, от Витка ˂ Вита, а също така от имена, получавани от 

жените след женитба, основа на които е името на мъжа, например: Андрей ˃ Андрейца 

˃ Андрейчин. В Молдова се откриват само няколко такива фамилни имена Бельчевичин 

(Твърдица, от бълг. ЛИ Белчо ˂ Бельо, Бело ˃ Белчовица ˃ Белчовичин, Белчев, Белчов 

– в България), Златовчен (Кирсово, от бълг. Злат ˃ Златьо ˃ Златовица и Златьовица ˃ 

Златовичин и Златьовичин, Златев, Златевски – в България), тук с изпадане на гласната 

и и с преход или редукция на второто и в е: Нейковчен (Кирсово, от бълг. ЛИ Нейко ˂ 

Недко ˂ Недько, с преход на меко д в й: Нейков – в България), Раковчен (Кирсово, от 

бълг. ЛИ Радко, Райко, Рашко и др. с изпадане на съгласните д, й, ш: Раков, Раковски – 

в България). 

 Попаднали в условия, където един от най-разпространените и официални езици 

дълго време е руският език, българските фамилни имена неизбежно е трябвало да се 

приспособяват към фонетичната, граматичната, а също така и към графичната система 

на този език. Така например, заради отсъствието в руския език на гласния звук ъ се 

наблюдава замяна на този звук с няколко други, руски звукове: 

 а/ ъ ˃ ы: Вылков (Тараклия, от бълг. Вълко – Вълков, Вълковски, Вълкович – в 

България), Кынев (Комрат, от бълг. Къньо – Кънев – в България), Сыбий (Руска 

Киселия, от бълг. Съби – Събев – в България), Сыбчу (Комрат, от бъл. Събчо – Събчев, 

Събчов – в България), Штырболов (Алуат, от бълг. щърб ʼбеззъбʼ – Щърбо ˃ Щърбов 

– в България),  

 б/ ъ ˃ а: Браснибрада (Кирсово, от бълг. бръсни брада, Бръснаров – в България), 

Варбан (Комрат, от бълг. ЛИ Върбан – Върбанов – в България), Карамовский (Горна 

Албота, от Пр. Каръм – от тур. karim ʼсчупенʼ или от Каръм ʼКримʼ – стар диал. 

изговор на думата – Каръмов – в България), Карпачев (Тараклия, от бълг. кърпач 

ʼкойто кърпи, слага кръпкиʼ – Кърпачев – в България), Парликов (Твърдица, от бълг. 

пърле ʼмагареʼ или от Пр. Пърликокош – Пърленков, Пърликов – в България), 

Тарновский (Комрат, от гр. Търново). 

 в/ ъ ˃ е: Вербанов (Копчак, вж. по-горе Варбан), Герков (Кортен, Гърков – в 

България), Грек (Кишинев), Греков (Кайраклия, срв. С Пр. в с. Валя Пержей – 

Гръкуйти – Гръков – в България), Крестинков (Кортен, Стояновка, от бълг. ЛИ 

Кръстинко ˂ Кръстин ˂ Кръстьо – Кръстинков, Кръстинов, Кръстински – в 
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България), Штербалов (Цолика) и Штреблев (Тараклия, от бълг. Щърбо и Щръбльо). 

 г/ ъ ˃ и: Кинев (Кирсово, вж. по-горе Кынев), Кирнев (Тараклия, от бълг. Кърньо 

˂ Кръстьо – Кърнев, Кърниев – в България), Кристев (Вулканещи, Конгаз), а също и 

Кристиогло (Кирсово, Кръстев, Кръстьов, Кръстевич – в България), Некит 

(Тараклия, вероятно от диал некът ʼнокътʼ, в началото като прякор или от ЛИ Никита), 

Таласимов (Кортен, от бълг. таласъм – Таласъмов, Таласъмски – в България), 

Штирбалов (Димитрово, вж. по-горе Штырбулов). 

 д/ ъ ˃ у: Болгар (Комрат), Болгарин (Коротное, носителят на това фамилно име 

тук е Сергей Иванович Болгарин – Герой на Съветския Съюз), Рожда (Виноградовка, 

от бълг. ръжда, първо вероятно като прякор). 

 Влиянието и отражението на акавизма, характерен за руската фонологична 

система, се наблюдава в следните български фамилни имена в Молдова: Бажинов 

(Колибаш, вм. Божинов – в България, от бълг. ЛИ Божин ˂ бог), Гарановский 

(Тараклия, от бълг. ЛИ Горан – Горанов – в България), Калаянов (Комрат, вм. Калоянов 

– в България, от бълг. ЛИ Калоян), Карастаян (Конгаз, вм. Карастоян – от тур. kara 

ʼчеренʼ и ЛИ Стоян, Карастоянов – в България). 

 Влиянието на акавизма се наблюдава и във вид на хиперкорекция: Бойректар 

(Тараклия, вм. Байрактар – Байрактаров, Байрактарски – в България), Ковальжи 

(Вулканещи, вм. Кавал/д/жи, от думата кавал ʼвид духов музикален инструментʼ), 

Ковалов (Кирсово, Кавалов, Кавалджиев – в България), Коврик (Чадър Лунга), 

Ковриков (Конгаз, тук не сам а ˃ о, но и ъ ˃ и, от диал. каврък ʼкъдравʼ - тур., Кавръков 

– в България), Кокошко (Комрат, от бълг. кокошка – Кокошков, Кокошки – в България), 

Колоев (Чалък, от бълг. ЛИ Кало ˂ Калоян или от ЛИ Калин, Калов – в България), 

Коломан (Кайраклия, от старобълг. ЛИ Калиман, Калиманов – в България), Колпакчи 

(Тараклия, от бълг. калпакчия ʼкойто прави калпациʼ, Калпакчиев – в България), 

Монолов (Тараклия, Кайраклия, от бълг. ЛИ Манол ˂ Емануил, Манолов – в България), 

Стоматов (Комрат, от бълг. ЛИ Стамат, Стаматов – в България), Тобакарь (Руска 

Киселия, от табакар – ар.-тур. tabak ʼкожар, шивач на кожиʼ, Табаков – в България). 

  Друга особеност, която се наблюдава в някои български фамилни имена в 

Молдова, също така характерна за руската фонологична система, е палатализацията:  

 а/ с йотация на следващата гласна: Васильев (Вулканещи, от бъл. Васил – Василев, 

Василов, Василовски, Василски – в България), Дьяков (Комрат, от бълг. ЛИ Дяко, Дяков, 

Дяковски, Дякович – в България), Стратьев (Кортен, от бълг. ЛИ Страти ˂ 

Калистрат, Стратев, Стратиев – в България). 

 б/ без йотация: Костев (Вулканещи, от бълг. ЛИ Коста ˂ Костадин, Константин 

срв. с рус. Костя, Костов – в България, а също и във В. Пержей, Тараклийско). 

 в/ запазване на бълг. диал. мек звук лʼ пред съгласни в българските фамилни 

имена в Молдова благодарение на руската литературна норма, което е недопустимо от 

гледна точка на българска книжовна норма: Вельчев (Вулканещи, но Велчев, Велчов, 

Велчевски – в България, от бълг. ЛИ Велчо), Дюльгер (Тараклия, но Дюлгеров, 

Дюлгерски – в България), Кальчев (Тараклия, от бълг. ЛИ Калчо ˂ Кальо, Калчев, 

Калчов – в България), Кальчишков (Кортен, от бълг. диал. кальчишка ʼкълчищаʼ, 

Калчишков – в България), Кольчев (Валя Пержей, от бълг. ЛИ Колчо ˂ Кольо, Колчев, 

Колчов, Колчевски, Колчовски – в България), Мальчев (Вулканещи, от бълг. ЛИ Малчо 

˂ Мальо, Малеев, Мальов, Малиев, Малевски – в България), Недельчев (Тараклия, от 
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бълг. ЛИ Неделчо ˂ Недельо, Неделчев – в България), Чульский (Вулканещи, от бълг. 

ЛИ Чуло и Чульо, а/ видоизменено от Янчул и др., б/ видоизменено от ЛИ Шуле, Суле, 

в/ от диал. чул ʼс отрязано ухоʼ, Чулов, Чулев, Чульовски – в България).  

 г/ палатализация на други съгласни в същата позиция, т.е. пред други съгласни: 

Руньковский (Вулканещи, от бълг. ЛИ Ронко – умалит. от Роно, видоизменено от 

Мирон, Ирон, Полихрон и др., Ронков – в България). 

 д/ в края на формата, където в българския книжовен език и в много български 

диалекти палатализацията е невъзможна: Балактарь (Садък, с дисимилация и 

дейотация: Байрактаров – в България), Беженарь (Тараклия, от бълг. беженар), 

Градинарь (Комрат, Градинаров – в България), Кожухарь (Комрат, Кожухаров – в 

България), Коларь (Тараклия, Коларов – в България), Чавдарь (Кортен и др., Чавдаров 

– в България), Червень (Чадър Лунга, Червенков, Червенаков – в България). 

 Както в българския, така и в руския език действа фонетичен закон, свързан с 

асимилацията (уподобяването) на съгласните (реглесивна и прогресивна и др.), а също 

така и закон, свързан с обеззвучаването на съгласните в края на думите. Действието на 

тези закони е намерило отражение в следните български фамилни имена в Молдова:  

 а/ асимилация: Бошков (Вулканещи, от бълг. ЛИ Божко, Божков, Божев, 

Божевич – в България), Ратков, Раткогло (Кирсово, от бълг. ЛИ Радко, Радков, 

Радковски – в България), а също и Каратков (където, според нас, формата е резултат от 

хаплология, т.е. изпадане на една от двете еднакви съседни срички вследствие на 

дисимилация, или в случая – от Карарадков, срв. още Карарачев, Карарусев и др. 

подобни – в България). 

 б/ обеззвучаване (десоноризация): Таралеш (Конгаз, от бълг. таралеж, вероятно 

първо като прякор, Таралежов – в България). 

 Адаптация на българските фамилни имена в Молдова във връзка с отсъствието на 

звучната африката дж в руския език се наблюдава в следните случаи: Делижан 

(Тараклия, от тур. deli и саn ʼбуенʼ и ʼдушаʼ, Делиджанов – в България), Ужаков 

(Тараклия, от бълг. диал. оджак ʼогнищеʼ, от тур. ocak, Оджаков – в България), 

Чумертов (Кортен, от бълг. джумерт ʼщедърʼ, от тур.-перс. comert, Джумертов – в 

България). 

 Наличието пък на беззвучната африката ц, характерна както за руския, така и за 

българския език, намира отражение, например, в българското фамилно име Люцканов 

(Тараклия, от бълг. ЛИ Люцкан, писмена форма – Людскан, от бълг. диал. люцки 

ʼчуждʼ, дск ˃ тск ˃ цк, в България – Люцканов, срв. и рус. фамилно име Высоцкий, 

където се наблюдава същата промяна: тск ˃ цк). 

 Редица други примери също така свидетелстват за адаптация на български 

фамилни имена в Молдова във връзка с особеностите на руския език: Добров (Комрат, 

от бълг. ЛИ Добри, Добрев – в България, а също и в с. В. Пержей, Молдова), Железков 

(Вулканещи, където основното население е гагаузко, тук също не е изключено да има 

руско влияние, тъй като източнобългарският вариант е Желязков, който се среща, 

например, в с. Кортен, където населението е българоезично), Завричко (Дезгинжа, 

вероятно от бълг. диал. завръкчия ʼнатрапник, лепкаʼ, Завръкчийски – в България), 

Кисаков (Вулканещи, от бълг. ЛИ Кесо, което пък е от грц.-лат. Кесарий, Кесарев, 

Кесов, Кесев, Кесяков – в България), Матвейчев (Комрат, от бълг. ЛИ Матейчо ˂ 

Матей, тук е вмъкнато в, което идва от руската форма на ЛИ Матвей, от която са 
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възможни умалит. Матвейка, Матвеюшка, но не и Матвейчо, Матеев, Матейски – от 

Матей, Матейков, Матейкин – от Матейко, Матейка, Матеин – от Матея ˂ Матей – 

в България), Плахов (Кайраклия, вероятно във връзка с руско-укр. фрикативно г, срв. с 

бълг. Плагов – в Тараклия), Поглубко (Светлий, от бълг. похлупка, вероятно първо като 

прякор, Похлупков – в България), Руссев (Кишинев, от бълг. Русьо, двойната съгласна 

тук не е характерна за българското фамилно име, Русев – в България), Рыбаков 

(Кортен, от старин бълг. ЛИ Роб, срв. с Пр. Робака в селото, Робов, Робовски, Робски – 

в България), Савастин (Комрат, Вулканещи, от грц.-бълг. ЛИ Севаст ʼпочитан, 

почтенʼ, Севастин – в България), Яников (Вулканещи), Янников (Комрат, най-

вероятно от бълг. ЛИ Янко, Янков – в България, тук русифицирано чрез наставката –ик- 

и двойното н).  

 Като резултат на адаптация след българско-руски езиков контакт са и такива 

форми на български фамилни имена в Молдова като: Дмитрович и Дмитрогло 

(Комрат, вж. горе Димитрович, Димитрогло), Семенов (Вулканещи) и Симиновский 

(Тараклия, от бълг. ЛИ Симеон, Симеонов, Симеонски – в България). 

 Изчезването на ЛИ Пейо от българската именна система в Молдова и неговото 

отсъствие в руската именна система, а също и наличието на редукция на гласните както 

в местните български диалекти, така също и в руския език, вероятно са довели до поява 

на такава форма на фамилно име като Пиогло (Комрат, Буджак), наред с формите 

Пейогло, Пеев, Пею (Комрат). 

 Има и други интересни примери на фамилни имена на българи и гагаузи в 

Молдова, които по един или друг начин са свързани или биха могли да се свържат с 

руското езиково влияние. Така например много рядкото българско фамилно име 

Столейков (Кортен), разбира се, няма нищо общо, когато става дума за произхода му, 

със словосъчетанието „сто лея”, а по-скоро началото му е свързано с бълг. ЛИ Столо, 

Столе от Апостол, Столев, Столов – в България.  

    Голям интерес предизвиква и едно друго кортенско фамилно име – Безволев. 

Това е съвременната му форма. Известен е обаче прякорът на 100-годишна жена от този 

род – Бозилийката / Бозвелийката. По този начин, според нас, тук нещата водят към 

известния български прякор Бозвели – от тур. bozgun и ар.-тур. veli ʼсмахнат светец, 

луд калугерʼ, Бозвелиев – в България.  

 А фамилното име Жуков в Комрат се появява по желанието на един от носителите 

на българското фамилно име Жеков преди около 40 години…  

 Адаптацията на фамилните имена е свързана с още едно съществено различие 

между езиците – местото на ударението. В нашия случай за примери могат да послужат 

следните фамилни имена: Богда̀нов (Валя Пержей) – бълг. Бо̀гданов, Ва̀рбан (Комрат) – 

бълг. ЛИ Върба̀н, ФИ Върба̀нов, Вѐликов (Кирсово) – бълг. Велѝков, Гарано̀вский 

(Тараклия) – бълг. Гора̀новски – от ЛИ Горан, бълг. Георгиѐв, а не Гео̀ргиев, Гу̀ргуров, а 

не – Гургу̀ров, Забу̀нов, а не – Забуно̀в, Турла̀ков, а не – Турлако̀в и др. 

 В заключение е необходимо да се отбележи, че въпреки промените, засегнали 

редица български фамилни имена в Молдова във връзка с тяхната адаптация преди 

всичко към руската фонологична система, основният корпус на българските фамилни 

имена тук не е имал нужда от специално приспособяване поради голямата близост 

между българската и руската фонетична и графична система: Антонов, Банков, Беров, 

Богоев, Бойков, Велев, Витков, Георгиев, Гуйгов, Гургуров, Димитров, Димов, Дойков, 
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Дончев, Драгнев, Душков, Желев, Зайков, Златов, Иванов, Карапенков, Киров, Койчев, 

Кондов, Константинов, Кочев, Куртев, Михнев, Михнев, Михов, Млечков, Недов, 

Недялков, Новаков, Обретенов, Пейков, Петков, Пиронков, Попов, Радов, Ризов, 

Рунтов, Спасов, Стоянов, Танов, Тодоров, Факиров, Фуклев, Цвятков, Чернеков, 

Чернев, Шишков, Янков и т.н. 
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ЗА НЯКОИ ФАМИЛНИ ИМЕНА В БЕСАРАБИЯ 

(Към въпроса за фамилните имена на българите и гагаузите от Бесарабия) 

Д-р Васил Кондов (България) 

Комратски държавен университет 

 Фамилните имена, както и изобщо имената на това население, от известно време 

са обект на специално проучване на редица изследователи като Н. Кара, И. Дрон, Ст. 

Курогло, Н. Неделчев, К. Цанков, Н. Куртев, А. Войникова, Г. Карамфил, В. Малчев, Д. 

Маринов и др. 

 Те бяха обект на изследване и в две мои статии (Кондов 2007 и Кондов 2009), 

изнесени първоначално като доклади на научни конференции в Комрат и Кишинев. 

 Тук ще се спра само на няколко фамилни имена, които привлякоха вниманието 

ми напоследък най-вече поради по-особения си вид и звучене, т.е. които предизвикват 

по-големи трудности относно тълкуването на произхода им. Това са например 

фамилните имена: Ариков, Грахмез, Коврик(ов), Колса, Кисаков, Кыльчик, Мачикарь и 

Мечкарь, Ламбантов, Пометко, Савастин, Самси, Сонгров, Тетриогло. 

 Фамилното име Ариков е характерно преди всичко за едно от най-големите 

български села в Бесарабия с. Твърдица и неговите колонии в молдовската и 

украинската й част.  

 Н. Куртев (вж. Куртев 2006:200) го извежда от Харика, с рум. –ика, от Хари ˂ 

Харизан, които форми обаче тук, в Бесарабия, не се откриват в момента. По-скоро 

смятам, че това е русифицирана форма от бълг. ФИ (фамилно име) Ар̀ъков, фиксирано 

от Ст. Илчев (Илчев 1969: 54) – от тур. arIk ʼслаб, мършав, старʼ, и се среща в 

Копривщица, Калофер, т.е. в Източна България, откъдето в повечето случаи са 

преселниците в Бесарабия.  

 Голям интерес предизвиква и рядкото ФИ Грахмез, което е характерно за най-

голямото гагаузко селище с. Конгаз (не само в Бесарабия, между другото), и за което 

никъде и никакви обяснения не можах да открия. Доколкото може да се предположи от 

формата му, допускайки, че е възникнала на базата на българския език, както по-

голямата част от личните и фамилни имена на гагаузите, това ФИ се състои от два 

корена – грах и мез, които от гледна точка на българския език са с ясна семантика 

(особено първият), свързваща ги с думите грах и мезе. Това ФИ най-вероятно е 

възникнало като прякор, както и много други ФИ. Впрочем в това гагаузко селище има 

още едно подобно ФИ, което обаче е фиксирано в два източника, в единия от които е 

направен опит за обяснение на произхода му. 

 Става въпрос за разпространеното пак само сред гагаузите ФИ Самси, което 

вероятно първоначално е било характерно само за с. Конгаз, а сега се среща и в други 

гагаузки селища (например в Баурчи, Конгазчик, Комрат). Ст. Илчев само е фиксирал 

ФИ Самсиев, регистрирано в Златарица (Еленско), без всякакъв опит за обяснение 

(Илчев 1969: 438). Не се позовава и на обяснението, дадено за това ФИ от Г. Занетов, 

автор на „Български народни песни от с. Конгаз, Бесарабия” (Занетов 1933: 123), който 

твърди, че … този първи Самси бил наречен така, защото сам си ходил на нивата, без 

жена и деца.” Авторът, който родом е от това село, отбелязва и българоезичието на 

редица родове в с. Конгаз тогава. 
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 Но нека сега да продължим пак по азбучен ред. И пак ФИ от с. Конгаз: Коврик и 

Ковриков. И пак, според мене, както и при ФИ Ариков, тук явно не е минало без руско 

влияние, още повече, че формата Коври(ов) от гледна точка на руския език  придобива 

и съответната семантика – ʼкилимчеʼ. От гледна точка на българския и гагаузкия 

(турския) език обаче това ФИ най-вероятно да е дошло от Каврък(ов), което ФИ е 

регистрирано и от Ст. Илчев (Илчев 1969: 230) с обяснение, че е от диал. каврък 

ʼкъдравʼ – тур. kIvrIk.   

 ФИ Колца и Кольца, разпространено в Комрат, е регистрирано в България (вж. 

Илчев 1969: 265) като ЛИ (лично име), умалително от Никола, от което е ФИ Колцов. В 

Бесарабия тази форма отдавна е изгубила значението си. А преди да се превърне в ФИ, 

тя вероятно е била схващана като прякор. 

 ФИ Кисаков е най-разпространено във гр. Вулканещи. Нека го сравним с ФИ 

Кесаков, регистрирано у Ст. Илчев (вж. Илчев 1969: 53): Кеся̀ков ˂ Кесяк – прякорно 

име от Кесьо / Кесо – съкратено от Кесар, Кесарий. На руска почва тук, в Бесарабия, 

ударението му е изместено на последната сричка. 

 Заслуга за откриването на произхода на едно от най-разпространените ФИ сред 

гагаузкото население в гр. Комрат явно принадлежи на К. Цанков (вж. Цанков 2006: 

410), който смята, че тукашното ФИ Кыльчик всъщност е вариант на регистрираното от 

Ст. Илчев ФИ Кълчиклиев (вж. Илчев 1969: 289) – „преселник от Кълъчкьой” (от 1942 

г. Тюленово, община Шабла, Добричко). 

 ФИ Мачикарь и Мечкарь (придимно) са разпространени в гр. Чадър Лунга и са 

абсолютно ясни и прозрачни в семантично отношение на българска почва. Но, както 

виждаме, на местна, небългарска – гагаузка (турска) и руска почва ФИ Мечкар е 

претърпяло известна деформация. 

 ФИ Ламбант и Ламбантов, срещащо се в гр. Комрат, естествено е вариант на 

Налбантов (вж. Илчев 1969: 353, от перс.-тур. nalbant ʼподковачʼ), който се е получил 

благодарение на фонетичното явление метатеза, т.е. разместване на звуковете във 

формата. 

 Много разпространено в гр. Комрат е и ФИ Пометко. Според Н. Ковачев това 

име спада към предпазните лични имена и е от помет, пометка ʼпарцал за измитане на 

пещʼ. Известно е от ХIХ в. в Тревненско (вж. Ковачев 1987: 136). 

 ФИ Савастин пък е разпространено в гр. Вулканещи. У Ст. Илчев намираме ЛИ 

Севастин и Севаст ʼпочитан, почтенʼ, от грц. 

 Интересни са вариантите на ФИ от с. Копчак: Сонгров, Сонгоров, Сонгуров, 

Соногров, Сонугров. У Ст. Илчев – Сонгуров и Сонгурски, съкратени от Сонгурларски – 

от името на с. Согурларе (сега Сулица, Старозагорско). 

 Интерес предизвиква и ФИ Тетриогло, което се среща в с. Чокмайдан. 

Възможно да се е получило чрез допусната грешка от Петриогло. Но не е изключена 

тук и метатеза от Третиогло, макар такъв вариант все още да не съм открил… 

 Запознавайки се с книгата на К. Курдогло „Голод в Гагаузии”, прочетох 

спомените на жител от с. Казаклия, който твърди, че неговото ФИ Разградский е от 

полски произход: „Откуда такая фамилия у меня? Дело в том, что мой дед по отцу был 

поляком, а его предки когда-то переселились в наши края”. 
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 Не знам дали в Полша има град Разград, но в България – без всякакво 

съмнение… А като се има предвид, че Казаклия е възникнала като гагаузко селище, то 

едва ли този „поляк” наистина е дошъл от Полша, а не от България. Народната памет на 

тукашното население в това отношение в повечето случаи отдавна е изтъняла. Освен 

това някои тукашни учени относно  земите, от които са се изселили гагаузите, обичат 

да обобщават до невъзможност, че това население се е преселило в Бесарабия, чисто и 

просто, от Балканския полуостров. Колко му е да сбъркаш тогава България с Полша! 
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ОЩЕ ВЕДНЪЖ КЪМ ВЪПРОСА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА  

ВЪРХУ КАРТАТА НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

Васил Кондов 

 

Ако погледнем внимателно съвременна карта на Република Молдова, ще 

открием български имена на селища не само с българско население, такива като 

например Stoianovca (район Кантемир), Tvardiţa (район Тараклия), но и такива, в които 

има друго, предимно молдовско население, например Branişte (район Ришкан), Gradişte 

(район Чимишлия), Gisca (район Каушени), Coşniţa (Приднестровие), Prepeliţa (район 

Теленещ), Selişte (район Леова, Ниспорен, Орхей), Tîrnava (район Единец), Ţarigrad 

(район Дрокия) и други. 

Внимателният поглед ще открие и имена, които по форма не са български, но 

най-важната им морфема – коренът – е явно чисто българска: Brezoaia (район Щефан-

Вода, от бряз – за животни ‘с бяло петно на челото’), Gradinita (район Каушени, от 

градина), Cîrpeşti (район Кантемир), Drăguşeni (район Хънчещ, Страшен), Drăgăneşti 

(район Сънжерей), Izvoare (район Фалещи), Izvoreni (район Унген), Sipoteni (район 

Хънчещи, от шепот) и други. 

Затова не можем да се съгласим с твърденията на някои изследователи, които 

смятат, че славянските топоними в РМолдова съдържат лингвистични черти, 

характерни само за руския и украинския език, което е било свидетелство за това, че 

селата с тези имена са били основани от източни славяни – предци на русите и 

украинците (1). 

Доказателство за това, че тези названия по своя произход са български служат не 

само данните на езиковия анализ, но и историческите факти, които показват, че от 

южнславянските народи именно българското население се е намирало и продължава да 

се намира в най-голям контакт с румънското население. И днес българската реч 

продължава да звучи в селищата с компактно българско население както на 

територията на Република Румъния, така и на територията на Република Молдова (2). 

Разбира се, че на картата на Р. Молдова ще открием и източнославянски имена, 

такива като Lăpuşna (район Хънчещ), Voroteţ, Peresecina (район Орхей), Dubna (район 

Сорока), Vărăncău (район Ръбница, Сорока) и други. Но трябва да се отбележи, че 

някои от тези имена, смятани за източнославянски, предизвикват съмнение дали 

наистина са такива, например Lăpuşna. Работата е там, че думата лопух (а също така и 

лопуш) съществува и в съвременния български език (3). Много е сложно да бъдат 

разграничени източнославянските имена от българските и в много други случаи, 

например: Podgoreni (район Орхей), Pojareni (район Яловен), Poiana (от поляна, район 

Шолданещ) и други. 

Наличието на български имена в топонимията на Р. Молдова обаче не трябва да 

ни кара да смятаме, че съответните селища непременно са основани от български 

славяни (макар че и това не бива съвсем да се изключва, особено като се има предвид 

историческото минало на тези земи, обитавани и от славини, т.е. южни славяни, а също 

и фактът, че тези земи през определени периоди от своята история са влизали в 

пределите на българската държава), защото много от тези имена-думи отдавна са част 

от лексиката на езика на молдовците, например: branişte «горски резерват; гъста гора; 
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господарско имение» – бълг. бранище «запазена от сеч гора», gradişte «хълм; градище» 

– бълг. градище «развалини от сгради и селища; място, където някога е имало град или 

селище», selişte «селище; място за построяване на дом; необработена 

земя» – бълг. селище «населено място; заселище; дворно място (заедно с други 

стопански сгради); място, където някога е имало село», coşniţa «кошница; кошер» – 

бълг. кошница «изплетен от пръчки или дървени ленти съд, обикновено с повръзло за 

носене» и други. Ето къде преди всичко трябва да се търсят, според нас, причините за 

означаване с български имена на някои споменати горе селища в Р. Молдова. 

Множество други български думи отдавна също така са станали част от 

лексикалния състав на молдовския (румънския) език. Ще илюстрираме това само с 

примери, съдържащи безспорната, отдавна доказана «южнославянска», т.е. и българска 

езикова особеност – краткогласието (разпространено под влиянието на 

славянобългарската писменост и в източнославянския руски език), тъй като точно тази 

особеност се открива, както виждаме и от дадените примери, в редица имена на селища 

в РМолдова: grădina «градина» – бълг. градина (рус. огород), drag1 «мил, скъп, драг; 

приятен», drag2 «обич, любов», drag3 «изгора, либе, любим» – бълг. драг «мил, любим, 

скъп, обичан» и драгост «удоволствие, приятност, радост» (рус. дорогой), vlaga «мощ, 

сила, енергия» – бълг. влага (рус. форма волога «тлъстина, масло, сметана» се е 

съхранила днес само в някои руски говори, в книжовния руски език се използва 

«старославянизмът», т.е. българизмът влага), hrana «храна, продоволствие» – бълг. 

храна, vreme «рано, отрано» – бълг. време (рус. форма не се е съхранила, използва се 

българизмът время), crac «пищял; част от крака между стъпалото и коляното; крачол; 

разклон (на дърво); подвижната половина на пергел; рог на вила» – бълг. крак ( срв. със 

запазената форма в рус. окорок), pleavă «плява; прен. отрепка, нищожество» – бълг. 

плява (рус. полова), claca «тлака, седянка; ист. ангария» – бълг. тлака (рус. толока), 

slănină «сланина» – бълг. сланина (рус. солонина), straja «стража, караул; пазач, 

часовой» – бълг. стража (рус. сторож, в рус. език се използва и «старославянизмът» 

стража) и много други (4).  

След като в езика на молдовци се открива такова голямо количество българска 

лексика, редно е да се мисли, че и те, както власите, в далечно минало са били в пряк 

контакт с българските славяни, а впоследствие и със самите българи, нещо, което почти 

не се отбелязва и не се подчертава от известни автори, в това число и от лингвисти. Ето 

какво пише например проф. С.Б. Бернщейн: «Славянските говори на Валахия, по 

признание на всички обективни изследователи, са принадлежали към онази група 

говори, които са обединени под общото название български. За това свидетелстват 

топонимията, личните имена, лексикалните славянски елементи в говорите на Влахия 

и техните фонетични признаци, целият бит на влашкото село. От друг произход са 

били славянските говори на централна и източна Молдова» (5).  

Ако наистина това е така, възниква въпросът откъде тогава в езика на 

молдованите, т.е. в молдовските говори, са се взели толкова българизми? За да се 

изяснят по-добре нещата в този аспект, трябва да се засегне тук, разбира се, и въпросът 

за разпространението и влиянието в Молдова на така наречения «старославянски» (т.е. 

старобългарски) език. Ето какво пише по този въпрос цитираният по-горе автор: 

«Съобщението на Уреке, че третата част от жителите е говорила на 

старославянски, не е преувеличение. През 15 в. общото количество украинско 
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население в Молдова е било голямо и старославянският език със значително 

количество елементи от украинските диалекти се е използвал не само в 

господарските канцеларии, но и от болярите и чиновниците. Старославянският език в 

качеството си на език на делопроизводството е битувал в Молдова от 14 в. до 

началото на 18 в. Но и по-късно в някои от градовете на Бесарабия е продължавал да 

се съхранява като разговорен.”(6)  

Струва ни се, че тук не е място да се прави подробен анализ на характера на така 

наречения старославянски език през посочения от този автор период. Но трябва все пак 

да се отбележи, че тоя език през по-голямата част от времето, за което става въпрос в 

изказването, вече не е бил говорим... Тогава? Тогава, според нас, излиза, че вероятно не 

толкова използваният известно време и в Молдова писмен старобългарски език е 

виновен за голямото количество топоними от български тип и друга българска лексика 

в езика на молдовското население, а контактите на това население с живи носители на 

българския език от стари времена, та до наши дни... И това като че ли най-добре се 

изтъква от авторите на «Диалектоложия молдовеняскэ» (1976), където се отбелязва, че 

към старата южнославянска лексика (от български тип) се отнасят думите: плуг, плаз, 

потынг «ланц ла плуг», браздэ, коасэ, клин, топор, осие, сание, овэс, хрян, сноп, полог, 

плявэ, оградэ, пилэ, лопатэ, кош, нисип, бабэ, (а) лови, (а) опри и много други. 

Молдовските кастравете, прэсад, (а) праши са от българските краставица, присад, 

праша (оттук са и рус. прашевать, прашовка, защото срещу бълг. прах рус. е порох – 

порошить, пороша) и т.н. (7) 

Накрая ще отбележим, че и според езиковедите от Румъния от 

славянските езици именно българският език от самото начало е оказал най-голямо 

влияние върху формирането на съвременния румънски език. Ето какво пише например 

румънският славист проф. Г. Михаилъ: «Най-старите славянски елементи в румънския 

език имат явно български характер». (8)  

Друг известен румънски езиковед също така отбелязва, че «Румънският език се е 

намирал под влиянието на славянския (български) език, който е звучал на 

съвременната територия на нашето отечество». (9) 
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К ВОПРОСУ О БОЛГАРО-МОЛДАВСКИХ ЯЗЫКОВЫХ 

КОНТАКТАХ НА ПРИМЕРЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ (ОЙКОНИМОВ) 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Кондов Васил Илиев, 

доктор филологии, и.о. конференциара университар; 

Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака 

(Республика Молдова) 

 

Аннотация. В статье на примерах названий населенных пунктов на территории 

Республики Молдова, в которых нет болгарского населения, показано определенное 

влияние болгарского языка на язык молдавского населения. Прежде всего это делается 

на примере лексем, характеризующихся так называемым краткогласием, которое 

является яркой особенностью южнославянских языков (в том числе и болгарского). 

Ключевые слова: болгаризмы в топонимике Молдовы, краткогласие, молдо-болгарские 

языковые контакты. 

 

BULGARIAN-MOLDOVAN LINGVISTIC CONTACTS 

ON THE PLACENAMES ON THE TERRITORY OF MOLDOVA 

 

Abstract. In the present article on examples of names of settlements in the territory of the 

Republic of Moldova where there is no Bulgarian population, is shown a certain influence of 

the Bulgarian language on the language of the Moldavian population. First of all it becomes 

on 800x600 an example of the lexemes, being characterized by the so-called 

"kratkoglasie" (shortening of vowels) which is a bright feature of South Slavic languages 

(including Bulgarian). 

Key words: Bolgarisms in the toponymy of Moldova, "kratkoglasie" 

(shortening of vowels), Moldovan- Bulgarian linguistic contacts. 

 

CONTACTELE LINGVISTICE MOLDO-BULGARE, 

ÎN BAZA DENUMIRILOR LOCALITĂŢILOR DE PE TERITORIUL  

REPUBLICII MOLDOVA 

 

Adnotare. În articol este reflectată influenţa limbii bulgare asupra limbii moldoveneşti, în 

baza denumirilor localităţilor de pe teritoriul Republicii Moldova, în care nu există populaţie 

de naţionalitate bulgară. Aceasta se efectuiază prin evedenţierea lexemelor caracterizate prin 

aşa numitele „vocale scurte” utilizate în limba moldovenescă, care sînt o particularitate a 

limbilor slavilor de sud (inclusiv a limbii bulgare).   

Cuvinte cheie: bulgaizme în toponimica Moldovei, vocalele scurte 

 

Если посмотреть внимательно на карту Республики Молдова, то нельзя не 

заметить, что названия болгарского происхождения имеют не только села с болгарским 

населением, такие, как Stoianоvca (район Кантемир), Corten и Tvardiţa (район 

Тараклия). Интересно отметить, что названия болгарского происхождения имеют и 
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села, в которых живут в основном молдаване, например: Branişte (район Рышкань), 

Gîsca (район Каушень), Gradişte (район Чимишлия), Coşniţa (Приднестровье), 

Prepeliţa (район Теленешть), Selişte (район Леова, Ниспорень, Орхей), Tîrnova (район 

Единец), Ţarigrad (район Дрокия) и другие.  

Исследователь обнаружит на карте страны топонимы, которые по форме не 

являются болгарскими, но самая важная их морфема – корень – свидетельствует о 

таком их происхождении, например: Brezoaia (район Штефан-Вода, от бряз – о 

животных ’с белым пятном на лбу’), Cîrpeşti (район Кантемир, от кърпя ’латать’), 

Drăguşeni (район Хынчешть, Страшень), Drăgăneşti (район Сынжерей, от драг 

дорогой, любимый), Grădiniţa (район Каушень, от градина ‘огород, сад’), Izvoare 

(район Фалешть, Сынжерей), Izvoreni (район Унгень, от извор `источник`), Şipoteni 

(район Хынчешть, от шепот ‘шепот’) и другие. Поэтому мы не можем согласиться с 

мнением некоторых исследователей, которые считают, что славянские топонимы 

Республики Молдова содержат лингвистические черты, характерные только для 

русского и украинского языков, что свидетельствует об основании населенных пунктов 

восточными славянами – предками русских и украинцев [1: 50]. Доказательством тому, 

что эти названия по своему происхождению являются болгарскими, служат не только 

данные языкового анализа, но и исторические факты, показывающие, что на 

протяжении многих столетий и до сегодняшнего дня из южнославянских народов 

именно болгарское население находилось и продолжает находиться в наибольшем 

контакте с румыноязычным населением. И в наше время болгарская речь продолжает 

звучать в местах компактного проживания болгар как на территории Республики 

Румыния, так и на территории Республики Молдова. 

Известный исследователь топонимии Республики Молдова А.Еремия отмечает, 

что „исконно молдавскими топонимическими образованиями можно считать названия 

Гырла, Думбрэвица, Езэрень, Пояна, хотя они и были созданы на основе элементов 

славянского происхождения...”, с чем, разумеется, нельзя не согласиться. Но нельзя 

не согласиться, на наш взгляд, и с тем, что эти названия не потеряли своей связи и с 

языком, на базе которого они появились[2: 20]. Разумеется, на карте Молдовы немало 

топонимов, созданных на основе восточно-славянской лексики: Lăpuşna (район 

Хынчешть), Voroteţ, Peresecina (район Орхей), Dubna (район Сорока), Horodişte 

(район Дондушень, Рышкань, Калараш), Vărăncău (район Рыбница, Сорока) и другие.  

Но надо отметить, что отнесение некоторых из этих названий к 

восточнославянским по происхождению небесспорно, например: Lăpuşna. Слово 

лопух, а также лопуш существуют и в современном болгарском языке [3: 423 ]. Очень 

трудно отличить восточнославянизмы от болгарских имен и во многих других случаях, 

например: Pоdgoreni (район Орхей), Pojareni (район Яловень), Poiana (район 

Шолданешть, от поляна) и другие. 

Наличие болгарских названий в топонимике Молдовы, однако, не должно 

заставлять нас непременно считать, что данные населенные пункты были основаны 

болгарами (хотя и этого не следует исключать, ибо в прошлом здесь обитали и 

склавины, то есть предки южных славян). Многие их этих названий давно вошли в 

состав лексики языка молдаван, например: branişte ‘лесной заповедник; густой лес; 

господарское предместье’ – болг. бранище ‘лес, в котором запрещено рубить деревья’, 

gradişte ’холм, пригорок; городище’ – болг. градище ’развалины, место, где когда-то 
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был город или село’, selişte ’место поселения; место для постройки дома; 

необработанная земля’ – болг. селище ’населенный пункт; двор вместе с домом и 

другими постройками; место, где когда-то находилось село’, coşniţa ’корзинка, 

кошелка; камышовый улей’ – болг. кошница ’корзина’ и другие. 

Множество других болгарских слов также являются частью лексикального 

состава молдавского языка [4: 247, 335, 351, 613, 748, 765,874, 879]. Проиллюстрируем 

это только лексическими единицами, обладающими бесспорной, давно доказанной, 

«южнославянской», то есть болгарской, языковой особенностью, так называемым 

краткогласием, неполногласием (ра, ла, ре, ле), которое в восточнославянских языках 

(особенно широко распространено в русском языке в связи с использованием 

письменности, созданной, как известно, на базе диалектов древнеболгарского языка) 

принято считать признаком «старославянизмов». Например: grădină – болг. градина – 

рус. огород; drag – болг. драг – рус. дорогой; vlagă – болг. влага – рус. волога ’жир, 

масло, сметана’ (сохранилось в некоторых русских диалектах [4], а в литературном 

русском вытеснено «старославянизмом», то есть /старо/болгаризмом влага); hrană – 

болг. храна – в литературном русском эта лексема отсутствует; vreme – болг. време – в 

современном русском литературном языке также используется «старославянизм» 

время; prag – болг. праг – рус. порог; praf (с лабиализацией конечного согласного) – 

болг. прах – рус. порох, praznic – болг. празник – в русском литературном языке 

праздник также «старославянизм», срв. со словом порожний; crac – болг. крак – рус. 

окорок; pleavă – болг. плява – рус. полова; clacă (с дистанционной ассимиляцией тк в 

кк ) – болг. тлака – рус. толока; slănină - болг. сланина – рус. солонина, straja – болг. 

стража – рус. сторож, сторожить, но и «старославянизм» стража и многие другие 

[5: 106]. Но если в языке молдаван обнаруживается такое количество болгарской 

лексики, логично думать, что в далеком, да и в более близком прошлом, они 

находились в прямом контакте с болгарскими славянами, а впоследствии и с 

болгарами. 

Вот что пишет, например, проф. С.Б. Бернштейн: «Славянские говоры Валахии, 

по признанию всех объективных исследователей, принадлежали к той группе говоров, 

которые объединяют под общим названием болгарские. Об этом свидетельствуют 

топонимия, личные имена, лексикальные славянские элементы в говорах Валахии и их 

фонетические признаки, весь быт волошского села. Другого происхождения были 

славянские говоры центральной и восточной Молдовы» [6: 18-19]. Если это так, 

возникает вопрос, откуда в языке молдаван, то есть в молдавских говорах, столько 

болгаризмов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить и о 

распространении и влиянии так называемого старославянского (то есть 

древнеболгарского языка) в Молдове, что, между прочим, подчеркивает В.С. Зеленчук: 

«Сообщение Уреке, что третья часть жителей говорила на старославянском, не 

является преувеличением... Старославянский язык в качестве языка делопроизводства 

бытовал в Молдове с XIV в. до начала XVIII в. Но и позже в некоторых городах 

Бессарабии он продолжал сохраняться...» [1: 52-53]. И все же нам кажется, что не 

влияние старославянского (то есть древнеболгарского литературного) языка прежде 

всего является причиной большого количества топонимов и другой болгарской лексики 

в словаре молдавского населения, а контакты этого населения с живыми носителями 

болгарского языка с древних времен и до наших дней. И это подчеркивается авторами 
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«Диалектоложия молдовеняскэ», где отмечается, что к старой южнославянской лексике 

(болгарского типа) относятся слова плуг, плаз, потынг ’lanţ la plug’, браздэ, коасэ, 

клин, топор, осие, сание, овэс, хрян, сноп, полог, плявэ, оградэ, пилэ, лопатэ, кош, 

нисип, бабэ, (а) лови, (а) опри и многие другие. Молдавские castravete, prăşi и многие 

другие слова появились под влиянием болгарских слов краставица, праша (отсюда же 

и рус. прашевать, прашовка – ср. болг. прах и рус. порох, порошить, пороша) [7: 

179-182].  

В заключение остается добавить, что по мнению и языковедов Румынии из 

славянских языков именно болгарский с самого начала оказал наибольшее влияние на 

формирование современного румынского языка. Вот что пишет, например, румынский 

славист проф. Г. Михэилэ: “Самые старые елементы в румынском языке имеют явно 

болгарский характер” [8: 30-45]. Другой известный румынский языковед также 

отмечает, что “Румынский язык находился под влиянием славянского (болгарского) 

языка, который звучал на современной территории нашего отечества” [9: 225-228]. 

Топонимика на карте Республики Молдова, связанная с болгарским языком, на наш 

взгляд, очень часто продолжает оставаться загадкой, разгадку которой надо искать как 

в языке болгарского народа, так и в языковом взаимодействии этого народа с 

молдавским населением. 
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МИКРОТОПОНИМЪТ „ГАЙДАБУЛАТА” 

В ОКОЛНОСТИТЕ НА ТАРАКЛИЙ 

 

Доц. д-р Васил Кондов 

Доц. д-р Мария Паслар 

 

 Микротопонимът Гайдабулата в околностите на град Тараклия вероятно е един 

от най-интересните и загадъчните сред топонимите в землището. Между другото, 

българският народен вариант на името на селището е именно Тараклий (в мъжки род), а 

не Тараклия (този вариант вероятно е резултат на русификация)… 

 От информатори тараклийци за топонима Гайдабула/та записахме следното: 

1. Мястото е до новия, Сталинския пруд (рус., малко изкуствено езеро). Турско 

място, където има злато… 

2. В Гайдаб`у[лта] тукашните жители в „Румънско” са се крили от властите, за да 

не ги вземат на военна служба. Тук имало пещери. Това място за тараклийци е 

тайнствено. 

3. Гайдабу[л’]ци – разбойници… 

Щом гайдабулци са разбойници, значи, местността Гайдабула/та е място, 

където разбойници и подобни на тях са намирали укритие, подслон.  

В книгата на един от съвременните изследователи на историята и езика на 

тараклийските българи проф. Н. Неделчев за топонима е отбелязано следното: „Гайдаб 

улата” член. от жен. род – Х/идроним/, но и топоним, И/8 (т.е. намира се източно от 

селището на разстояние 8 км - б.н.) - название на езеро, пасище около него и друго 

название на река Тараклийка/Лунгуца.54 

Към тази информация трябва да се добави, че местността Гайдабулата се 

намира на границата със землището на съседното българско село Нови Троян (която 

граница след разпадането на СССР се превръща и в държавна граница между Р. 

Молдова и Р. Украйна). А след като е така, названието й, т.е. топонимът не може да не е 

известен и да не е използван и от жителите на това българско селище, а може би и 

предаден от тях на тараклийци… 

Оказва се, че въпросното име е съзвучно преди всичко на доста 

разпространеното в бившия СССР ФИ (фамилно име) Гайдабура (което има и 

производни: Гайдабуров, Гайдебуров). Според информация от Интернет: „Фамилия 

Гайдабура ведет свое начало от прозвища Гайдабура. Фамилия Гайдабура образована 

от аналогичного прозвища, которое восходит к украинскому диалектному слову 

„гайдабура” – озорник, дебошир.” Скорее всего, такое прозвище указывало на 

особенности характера предка – веселый нрав и неугомонность.” 

Според известния речник на Б.Д. Гринченко55: „Гайдабура, ри. м. Разбойник. К. 

Досв. 209, 218 (К. Досв. = Досвитки. Думи и поеми П.А. Кулиша. Спб. 1862) 209, 

218…” 

                                                           
54 Н. Неделчев, Бесарабските българи в Тараклия, В. Търново, 1998, с. 103.  
55 Б.Д. Гринченко, Словарь украинского словаря, собранный редакцией журнала „Киевская 

старина.” Редактировал, с добавлением собственных материалов Б.Д. Гринченко. Российской 

Императорской Академии Наук удостоен второй премии Н.И. Костомарова, том 1, Киев, 1907. 
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Както се вижда, значението на думата гайдабура от речника на Б.Д. Гринченко 

съвпада със значението на тараклийската форма „гайдабул’ци”… - разбойници. 

Разликата е само във фонетиката на формите, свързана със съгласните [р] и [л]. 

 В речника на Вл. Даль56 намираме следната информация относно първата 

съставка на интересуващата ни дума, като допускаме, че тя вероятно е със сложен 

строеж: 

1. Гайд`а, айд`а, тат., иди, пошел, пойдем, ну 

2. [Гайда см. хулиганъ] 

Гайдам`акъ – легкий воин, ратник 

Гайд`ать см. 1. гайд`а 

Гайд`укъ - гайдам`акъ 

 

Ако става въпрос за сложна дума (А според нас, очертава се гайдабулата да е 

именно такава), образувана от две съставки, т.е. от две други думи, то според Български 

тълковен речник57 и Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от 

XIX и XX в.58 „була 1 ж.нар.” означава: „кадъна, туркиня.” 

За определяне произхода на думата гайдабула много е важен фактът, че в 

българската топонимия и антропонимия и изобщо в лексикалния състав на българския 

език (книжовен и диалектен) не е отбелязана нито една от двете форми – нито 

гайдабула, нито гайдабура. Не виждаме сигурна основа и каквито и да било определени 

предпоставки за нейното възникване и в езика на тараклийските българи. 

А след като е така, според нас, тук, относно появата на  Гайдабула/та в езика на 

тараклийци, се очертават следните изводи, или по-точно, предположения: 

- че с оглед на еднаквото им значение, както в украинския език, така и в 

диалекта на българите от Тараклий, независимо от малката разлика във фонетично 

отношение, тук може да става въпрос за една и съща дума; 

- и че тъй като втората съставка на тараклийския вариант съвпада и по форма, 

и по значение, и по фонетика с тюркска (тат. Или тур.) по произход дума, то възможно 

тъкмо вариантът гайдабула и да е първичен; 

- че не е изключено поне в някои украински диалекти изговорът на думата да е 

същият, както в Тараклий…, защото вероятно точно от тези диалекти тя да е дошла 

както в езика на съседите, така и в езика на самите тараклийски българи; 

- че не е изключен също така и смесеният произход на думата, която да е 

възникнала на базата не само на един език/диалект, а на основата на два езика/диалекта, 

т.е. украински или руски (от тат. или тур.), тъй като за първата съставка (гайда-) 

информация имаме от тези два езика, а за втората съставка (-була) имаме информация 

за съществуването й само в българския език (като заемка от турски език).  

И така, както се вижда от направените изводи и предположения, изясняването на 

произхода на топонима „Гайдабула/та” трябва да продължи и по-нататък, докато не 

бъдат намерени приемливи отговори на всички важни въпроси, предположения, 

свързани със създаването и появата му в езика на тараклийските (и не само) българи.  

                                                           
56 Вл. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1 А-З, С. Петербург, 1903. 
57 Андрейчин, Л. и др. Български тълковен речник, 4 изд. (допълнено и преработено от Д. Попов), 

С., 1994. 
58 Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX в., София, 1974. 
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Например, важен и интересен е и въпросът, че във формата [гайдаб ула/та] не се 

е отразило специфичното за украинския език, т. нар. фрикативно [г] – [h] (или, общо 

казано, звучно [х]), както това става, например, в заетата вероятно от украински език в 

говорите на българите от Бесарабия дума [х]айдамак, срв. с рус. [г]айдамак… 

И още нещо към заключението. Преди този материал да бъде публикуван където 

и да било, запознахме с него един наш колега от България, а по-точно доц. д-р Д. 

Михайлов, преподавател от университета във В. Търново, който преди години, като 

командирован от Министерството на образованието на Р. България преподавател по 

български език и литература в гр. Тараклия, знаехме, че тогава от време на време е 

посещавал местността Гайдабулата, воден от рибарската си страст… И ето той какво 

ни написа: 

 „Не бях чувал за Гайдабулата, колкото и да съм ходил на Сталинския пруд. 

Повече на стария, на новия (който е близо до с. Нови Троян – нали там е Гайдабулата?) 

съм бил само 1-2 пъти. Стана ми много интересно, та чак направих набързо някои 

справки. В речниците никъде не намерих думата гайдабула, но хайдамак  ми е позната 

от заниманията ми със Стоян Михайловски. В поемата му „Книга за българския народ” 

(1897 г.) тя е в следния контекст: 

Тез хайдамаци питомни, тез мазни аги, тез елегантни блюдолизи и камергери се 

преобразяват в ръцете ми… 

Хайдамак я има в речника на остарели думи, обяснението е: нехранимайко, 

вагабонтин, скитник (с. 59) и са дадени три примера от творби на Борис Несторов, 

Людмил Стоянов и Йордан Йовков. Те са от по-късно време (20-30-те години на ХХ в.), 

докато у Михайловски е от края на ХIХ в. По-интересното е, че хайдамак я има в 

речника на Найден Геров с обяснението: глупав чловек, глупак. И даден пример: 

Хайдамаку недный! Хайдамаку проклятый! (Н. Геров. Речник на българския език. 

Фототипно издание. Част пета, С., 1978, с. 480.). Прави ми впечатление, че обясненията 

са различни. Възможно ли е в българските говори да е имала значението, дадено от Н. 

Геров, а в по-късната й употреба в художествената литература тя придобива ново или 

по-скоро да разширява старото?” 

Любопитно е също така да се отбележи съвсем накрая и това, че сред 

тараклийските ФИ (фамилни имена) се открива и ФИ Трандабула, което също отсъства 

в българската антропонимия, но което, както виждаме, има определено сходство с 

топонима Гайдабула/та… 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Публикувано в: 

- ТУК, ТДУ „Гр. Цамблак”, бр. 31, 2013, с. 13-15. 
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ЛИЧНИТЕ ИМЕНА НА КОРТЕНЦИ  

В БЕСАРАБИЯ 

 

Васил Кондов 

 

Личните имена на кортенци може да се разгледат в сравнителен план по следните 

няколко документа, с които разполагам: 

1. Данъчен регистър от края на XV век (1472 г. – ХII), дефтер на акънджийте /2/ от 

с. Християнско Кордане /Кордене игиберан/, и данъчен регистър от края на ХVII в., в 

които са включени само МЛИ на жителите на селото, публикувани от Ю. Петкова, вж. 

Характеристика на собствените имена от с. Кортен /Новозагорско/, включени в 

османски документи // Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали 

от Втората кръгла маса и Първа национална конференция по българска ономастика, 

състояли се на 14 юни 1990 г. и на 21-25 октомври 1991 г. във В. Търново, В. Търново, 

1994 г., кн. 2, с. 53-67. 

2. Список переселенцев по Ревизской сказке 1835 г. и др. Но ще се огранича само с 

този, тъй като той е достатъчен, за да се покажат основните форми на МЛИ и ЖЛИ на 

кортенци, преселили се в Бесарабия и основали с. Кортен в сегашна Р. Молдова. 

3. Списък на МЛИ и ЖЛИ на ученици от 1-11 клас в с. Кортен, Р. Молдова, 

съставен въз основа на училищни дневници за 2014-2015 учебна година. 

Анализирайки МЛИ от данъчните регистри, Ю. Петкова посочва, че те могат да 

бъдат групирани в три основни семантични групи: ЛИ, отразяващи психофизиологични 

белези, природни особености или елементе на социалната култура /титли, вярвания/, 

например: 

1. Социална култура – Богой, Васил, Киряк, Кърстьо, Люцкан, Стайко, Стою, 

Стоян, Станиша, Станко. 

2. Психофизиологични белези – Владо, Драган, Драгия Драге /Гане, Гани/, 

Желяско, Деян, Добър, Добре, Злати, Мальо, Новак, Руси, Серьо и др. 

3.  Природни особености – Вълчо, Вукан и др. 

Авторката отбелязва, че ЛИ са давани по-често във връзка с 

психофизиологичните особености на лицето, като по-рядко те отразяват елементи на 

социалната култура или природни особености. 

Както правилно отбелязва авторката, ЛИ, включени в регистрите, отразяват и 

трите основни периода в развитието на българската антропонимична система: 

1. Дохристиянски: Драгия, Драган, Желязко, Злати, Стальо /от което смятам, че е 

образувано по-късно ФИ Сталейков/, Новак /станало основа за образуване на ФИ 

Новаков/, Радан /основа за ФИ Раданов/, Сиво, Серьо /смекчено по Сяро, основа на 

някои РПр в с. Кортен, Молдова, вж./ и др. 

2. Християнски, давани най-често по имената на християнски светци като 
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пожелателни имена: Атанас, Георги – с варианти Герге, Джоро; Димитър, Димо; Илия 

– Личо; Истрати; Йован – Иван; Йово – Йофчо; Яни; Йокиме; Киряк – Киряко; 

Костандил, Костанден, Костандин, Костанди, Коста; Никола – Койо, Койчо; Манол, 

Марко, Мартин, Минчо; Михо, Михне;  Мичо; Парашкево, Петко, съкр. Пейо, Петър, 

Петре; Тома, Тодор, Тодоре; Христо.     

3. Ислямски: Арман /който ходи по армана, от което е и срещащото се в Список 

переселенцев по Ревизской сказке 1835 г. ЖЛИ Арма, вж./, Маризан /вж. и ЖЛИ 

Мариза в Список переселенцев по Ревизской сказке 1835 г./.  

А в семантично отношение ЛИ в съчетание с прозвища или прозвищата 

обхващат следните основни групи: 

1. Занаяти: Аргат Стойчо, Славе Аргатина, Доган Мейхане /Хаймане/, Тавукчи 

Христо /Кокошкаря/, Стоян Гайдарджи и т.н. 

2. Психофизиологични особености: Дели Пейо /Лудия Пейо/, Коджа Георги 

/Големия Георги/, Къса Яне /Ниския Яне/, Кусурко / който намира недостатъци – 

кусури у хората/ и т.н. 

3. Местопроизход /етноними/: Урум Димо /Гърка, Християнина/, Тите Торлак и др.   

По известни причини употребата на турцизми в тези прозвища е много честа. 

В данъчния регистър от края на XVII в. се срещат ЛИ, които са характерни за 

кортенци и при преселването им в Бесарабия и които са отразени и в Список 

переселенцев по Ревизской сказке 1835 г., а също така са и в основата на ФИ и на някои 

РПр, битуващи в селото и до ден днешен: Арманчо (в Список переселенцев по Ревизской 

сказке 1835 г. е отбелязано ЖЛИ Арма), Бахо, Герге, Гойчо, Добре, Драгия, Жельо, 

Желязко, Злати,  Йово, Койо, Коста, Личо / Лишо, Манол, Маризан (в Список 

переселенцев… от 1835 г. е регистрирано ЖЛИ Мариза), Новак, Минчо, Пейо, Радан, 

Сиво, Стоян и др. 

По Списъка на преселниците от Ревизската сказка, 1835 г. 

Стари МЛИ: Абретен, с руски акавизъм на неударената начална гласна ọ > ạ, Андрей, 

Аргир, Атанас, Балю, Босю, с характерна за говора редукция на неударената широка 

гласна ọ > у, Василь и Василий, Вачко, Велико, Генчо, Георгий, Григорий, Деню, Димир / 

Демир, с характерна за говора редукция на неударената широка гласна ẹ > и; тук не е 

отбелязана краесловната мекост на съгласната рʼ, характерна за това ЛИ в говора/, 

Димо,  Диордий, с интересния преглас на съгл. г > д, Д/и/митрий, Добри, Драган, 

Драгия, Драгне, Йордан, Жежо, Жеко, Желез, Желю, Жерко, Жечо, Злати, Иван, Игнат 

и Игнатий, Илия, Кирчо, Койчо, Колю, Костадин, Костю /от Коста/, с характерна за 

говора редукция на неударената широка гласна ọ > у; формата едва ли е била 

характерна за говора; вероятно е записа по аналогия с подобни форми, като: Митю и 

пр., Кръстю, с характерна за говора редукция на неударената широка гласна ọ > у, 

Куджа, Кунчо, Курт, Кънчо, Лейчо, Мани, Милан, Мани, Маноил, Маноль, Марин, 

Марку, с редукция на неударената широка гласна о > у, Милан, Миндо, Минчо, 

Митотий (от Митотʼ), Митью и Митю, Михаил и Михаль, Неделко, Неделчо, Недко, 
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Недю, Нейко, Ненчо, Никола, Николай, Новак, Обретен, Павел,  Пейко, Пею, Пейчо, 

Пенко, Пенчо, Петко, Петр, безспорно е от Петър, Продан, Прокопий, Радой, Райко, 

Руси, Семка, вероятно от Семко, Сиво, Семен и Симеон, Слав, Стани, Стефан, Стойо, 

Стойчо, Стоян,  Себи и Съби, Танас, Тодор, Христю, с характерна за говора редукция 

на неударената широка гласна ọ > у, Цони, Щерю,  с характерна за говора редукция на 

неударената широка гласна ọ > у, Яни, Янчо. 

Стари ЖЛИ: Анна, Анастасия, Аница, Арма, Валкана, Бойка, Васила, Вела, Вида, 

Гарда, Гергина, Герга, Груда, Дена, Димка, Добра, Дойка, Домна, Дона, Евдокия, Елена, 

Елисавет, Елка, Епифана, Жела, Желязна, Жера, Замфира, Злата, Зрафа, Ивана, 

Ирина, Йордана, Калина, Калуда, Каля, Катерина, Кера, Кина, Койна, Кристина, 

Малама, Мара, Марза, Марина, Мария / Марийка / Маруся, Милка, Минка, Мита, Неда, 

Неделя, Нейка, Параскива, Пейка, Пена, Петка, Петра, Прода, Рада, Раиса, Руса, 

Сиба, Слава, София, Стана, Стойка, Стояна, Султана, Таша, Тодора, Тона, Ульяна, 

Федора, Христина, Цона, Чубра, Яна. 

Попадайки след преселването в Бесарабия  в нови условия на живот, кортенци 

постепенно са принудени да изоставят голяма част от старите си ЛИ, някои от които  

все пак се запазват донякъде в устната българска реч като варианти на официалното ЛИ 

или благодарение на това, че са станали основа на РПр, или защото са използвани и в 

руската антропонимична система. Ще илюстрираме нещата със Списъка на ЛИ на 

учениците от с. Кортен, извадени от училищните дневници за 2014-2015 учебна година. 

 

ЛИ на учениците от ТЛ „Паисий Хилендарски” в с. Кортен, 

1-11 клас, 2014-2015 учебна година. 

 

МЛИ: Алексей, Александр – 9, Андрей – 3, Антон, Артем – 2, Афанасий – 4, 

Вадим – 2, Валерий – 4, Васил – 3, Виктор – 3, Виталий, Владимир – 3, Вячеслав – 2, 

Георгий – 6, Геннадий, Давид, Денис – 2, Дмитрий – 11, Евгений – 3, Егор, Елисей, 

Елиферий, Иван – 12, Игорь, Илья – 4, Константин, Максим – 6, Марат, Михаил – 

8, Никита, Николай, Павел, Петр – 4, Рафаель, Радион, Роман, Семен, Сергей – 5, 

Станислав – 2, Степан – 3, Федор, Эдуард – 2, Юрий – 3, при 43 ЛИ. 

Както се вижда, първи по употреба сред младите поколения кортенци са ЛИ 

Иван, Дмитрий, Александр, Михаил и Георгий, които са във връзка със старите ЛИ: 

Иван – Ваню, Ванка, Димитър – Димо, Митю, Александър – Санди / Сандю, Михаил – 

Михалʼ, които са от групата християнски имена, но към тях се доближават и 

нетрадиционните ЛИ Максим и Сергей, които по никакъв начин никога не са били част 

от атропонимичната система на ЛИ на кортенци. Все още се използват ЛИ Афанасий, 

Елиферий, Илья, Константин, Николай, Петър, Радион, Семен, Степан, Федор, Юрий, 

които са във връзка със старите ЛИ: Танас, Лефтерʼ, Илия – Лишо, Коста, Колю, 

Петър – Пейю, Пеню, Радия, Стефан, Семьон – Моню, Тодор, Йордан – Даню, Данчо, 

които също са от групата християнски имена и явно най-вече това ги спасява от 

изчезване, тъй като те са присъствали и присъстват в именника на руската православна 

църква. 
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ЖЛИ: Аделина, Алена, Анастасия – 2, Анна  – 5, Арина, Валентина,  

Валерия, Василина, Вероника, Галина, Дарья – 4, Диана – 2, Докульетта, Евгения, 

Екатерина – 3, Елена – 4, Зинаида – 3, Зиновья, Ирина – 6, Карина, Корина, 

Кристина – 2, Ксения – 5, Любов, Марианна – 2, Марина – 2, Мария – 17, Меланья, 

Надежда – 4, Наталия – 2, Николета, Олеся, Ольга – 4, Прасковья, Римма – 1, 

Софья, Татьяна – 7, Цветана, Юлия – 4, Яна – 3, при 40 ЛИ. 

При ЖЛИ на учениците на първо място е ЛИ Мария, последвано от ЛИ Татяна, 

Ирина, Анна и Ксения. Освен ЛИ Мария със старите ЛИ донякъде са свързани ЛИ – 

Анастасия – Сия, Таша; Василина – Васила, Василка; Екатерина – Катя, Катина; 

Зинаида и Зиновья – Дзана, Дзанка; Меланья – Мялана (от ЛИ Милана, което не от гр. 

Мелания ʼчернаʼ, име на календарска преподобна, а от ЛИ Милан ˂ Мило, а то от 

Милетий или от Михаил, с преход на и > ʼạ, съгласно една важните фонетични от 

особености на говора, така нар. околосонорна редукция); Прасковья – Пена; Софья – 

Цона, Софѝя, Соня; Яна. Има и едно чисто българско ЖЛИ Цветана, което явно е 

дошло от съвременна България, а също така и едно много екзотично ЛИ – Докульетта 

– резултат вероятно от гурбетчийството на кортенци в днешно време… 
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ДАЛИ НАИСТИНА КАЛЧО Е ОТ „КАЛ”, 
 А КИРЧО – ОТ „КИР” 

 

д-р Васил Кондов (България) 

Комратски държавен университет 

Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак” 

 

 Повод за този материал (може да го наречем и научно съобщение) стана преди 

всичко докладът на колегата д-р Гюллю Каранфил „Гагаузская антропонимия (имена и 

фамилии)”, изнесен на 2212.2009 г. на конференция, посветена на 15-годишнината от 

създаването на АТО „Гагауз Ери”. Неин материал със заглавие „Антропоника гагаузов 

(Личные имена) е поместен и в Интернет-пространството. 

 Темата за имената, лични, фамилни и др., у всеки народ и всяка общност е 

интересна и благодатна. Но изследователите трябва да бъдат много внимателни при 

проучването им, за да не допускат толкова елементарни грешки, каквито, за съжаление, 

са допуснати от Г. Каранфил. 

Като се започне от обяснението в самото начало на доклада, че антропонимика е 

от латинските antropos «человек» и onoma „имя”, а не от гръцки…, че гръцкият звук t се 

предава в славянските форми чрез f, а не обратното, както е в български: Тодор, а оттам 

и в гагаузки: Todur > Tudora. Обясненията за формите Atanas > Tanas > // Tanasku > Tani 

// Tanika от гръцкото Afanasiy (или по-точно: Афанасиос) се правят без всякакво 

позоваване на каквото и да било българско влияние, което, според нас, е очевидно… 

 По-нататък изследователката стига до още по-големи (или, както се изразяват 

русите: до сногсшибательных) открития, особено в частта „Гагаузские фамилии 

болгарского происхождения”, такива например като: „Фамилии, образованные от 

прозвищ: Kalcu, Kircu, Peev, Cerven и др. Таким образом, фамилии, образованные от 

прозвищ Калчу и Кирчу „грязный”, образовались от болгарского кал и от тюркского 

кир  „грязь”. Слова-синонимы кал и кир оба употребляются в болгарском языке. Пеев в 

болгарском языке означает „певец”, Червен – „красный”, Боев – „бык”, Малчев – 

„маленький”. В гагаузском языке болгарские слова, образующие данные фамилии не 

употребляются”. Както виждаме, тук нещата в повечето случаи се обясняват, като се 

използва така нар. народна етимология… Защо ли пък трябва да се използват известни 

български научни трудове, източници, където тези форми отдавна са изяснени? И още 

един въпрос възниква: дали в едно изречение на един филологически труд е допустима 

такава тавтология (повтаряне), като „образованные” и „образовались”? 

 Но ако се погледне сериозно на нещата, оказва се, че Калчо и Кирчо нямат нищо 

общо с кал и кир, Пеев – с певец и Боев – с бык, защото, както отбелязва известият 

български изследовател Стефан Илчев, Калчо е умалителна форма от Кальо, а 

последната е съкратена от Калин, Калофер, Калоян, Калистър; Кирчо пък е от 

умалителна форма от Киро, Кирил. Фамилното име Пеев е от личното име Пейо, 

което пък е видоизменено от Петър, Петьо или Петко (чрез по-старите форми – Пейко 

или Пейчо). Що се отнася до ФИ Боев, то пък е от пожелателното име Бойо – да се 

боят от него. Изследователката тук донякъде е „улучила” нещата относно семантиката 

на последното ФИ…, само че го е извела от молдовската (румънската) дума bou „вол; 
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говедо”, а не от някоя българска форма, дума, както е обявила в гореспоменатото 

подзаглавие на материала си. 

 Има и други куриозни обяснения у Г. Каранфил. Например, едва русистите или 

славистите ще се съгласят, че името Vladimir (с краткогласие –ла-) е руско по 

произход. Авторката вероятно ще се възмути, ако й се каже, че то пак е българско, или 

най-малко, южнославянско…, изместило всъщност изконно руското, историческо вече 

– Володимир (с пълногласието –оло-). А кой сериозен изследовател ще повярва, че и 

ФИ Македонский също е руско? Най-малко, защото се знае, че Македония не е в 

границите на Русия… А наставката -ск- е средство за образуване на форми и в други 

славянски езици, включително и в български език, а не само в руски… 

 И най-накрая. Смятаме да се въздържим от изводи, защото те се подразбират, 

при това съвсем, съвсем ясно: много кал и кир има в нашия живот, но все пак далеч не 

всичко, слава богу, е от тях… 
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА УЧАЩИХСЯ Г. ТВАРДИЦА, РАЙОНА ТАРАКЛИЯ 

(по данным школьных журналов за 2014-2015 учебный год) 

 

KONDOV Vasil / КОНДОВ Васил 

 

Основатели Твардицы в Бессарабии переселились в этот край в 1829 г. 

Първоначално они провели определенное время в сатуновском карантине, а вслед за 

этим, так как дело было осенью, их направили в Чадыр Лунгу перезимовать. И уже в 

1830 г. эти переселенцы на свободной земле недалеко от Чадыр Лунги начали 

обустраиваться, назвав свое новое селение именем, откуда родом была основная их 

часть – Твардица, Сливенского края Болгарии. 

Исследователи, занимающиеся историей этого поселения, твердят, что известны 

все имена первых переселенцев, например: Ив. Шарков, Вл. Минчев, Йово Кара, Ив. 

Бритков, Ст. Калинков, Злати Караиванов, Господин Попов, Дм. Дерменжи, Коста 

Казак, Зл. Шошев, Тодор Забун, Коста Боров, И. Шавриев, С. Писов, И. Барбов, Д. 

Пашов, однако до сих пор эти списки почему-то не опубликованы ни в одном из 

исследований о Твардице. Вероятно, речь идет о так называемых Ревизских сказках, 

сoставленных во время переписи населения в Бессарабской губернии, начиная с 

1835. 

Из-за отсутствия этих важных документов и для нашего небольшого 

исследования, посвященного ЛИ (личным именам) жителей этого населенного пункта в 

наше время, необходимых нам для сравнения, приходится прибегнуть к другим 

источникам, которые в определенной степени сохраняют часть старых ЛИ 

переселенцев и их потомков – к топонимам. 

Итак, в развитии болгарской антропонимической системы, на наш взгляд, можно 

отметить несколько самых важных периодов: 

 

1. Дохристианский или народный период. 

 

ЛИ, связанные с этим периодом в Твардице у исследуемых учащихся практически 

отсутствуют, не сохранились. Но их еще можно обнаружить в топонимах, например: 

Ба̀лчова д̀ол – по ЛИ Ба̀лчо < Ба̀лʼо (с депалатализацией мягкого б) < Бʼа̀лʼо (восточно-

болгарская форма от Белʼо); Бойоф Тодоровата воденица – по ЛИ Бо̀йо < 

пожелательное имя ʼчтобы боялись его, чтобы был сильным в боюʼ; На̀йденово лозе – 

по ЛИ На̀йден ʼнайденныйʼ в связи с обычаем подкидывать новорожденного 

ребенка, о котором боятся выживет ли, так как перед этим в данной семье дети 

умирали, и чтобы тот, кто „найдет” его, придал ему свое здоровье и жизнь, изменил его 

судьбу; Вл̀адова гер̀ан, Вл̀адохте гер̀ани – по ЛИ Владо < Владим̀ир < Владим̀ер 

ʼвеликий владетельʼ; Вл̀айкоф Ив̀анова геран – по ЛИ Вл̀айко < Вл̀адко < Вл̀адо и т.д.; 

До̀брюва гер̀ан – по ЛИ До̀бри < от прил. добъ̀р ʼдобрыйʼ или сокр. от 

Добром̀ир, Добросл̀ав; Драгановата воденица – по ЛИ Драг̀ан < Др̀ага от прил. др̀ага 

ʼдорогаяʼ; Сл̀авох Ко̀люва гер̀ан – и по ЛИ Слав < сокр. от Радосл̀ав, Добросл̀ав, 

Владисл̀ав или другого подобного имени; Ста̀йковата воден̀ица – по ЛИ Ст̀айко < 

Ст̀айо пожелательное имя: чтобы остался (живым), чтобы стоял; Ст̀анʼовата 

воден̀ица – по ЛИ Ста̀нʼо пожелательное имя, по значению одинаковое со Ст̀айо и 
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Ст̀ойо; Ся̀ровата воден̀ица – по ЛИ Ся̀ро < диал. сяр ʼсерыйʼ; Ша̀ркох Симʼо̀нова 

герʼан – по ЛИ Ша̀рко < ш̀арен ʼкрасивыйʼ.  

От ЛИ образованы и некоторые фамилии (ФИ) и РПр – родовые прозвища, 

например: РПр Га̀нчеви – от ЛИ Га̀нчо < Ган < сокр. от Драг̀ан и т.д.; РПр 

Драгн̀ашеви – от ЛИ Др̀агне < прил. драг; РПр Жѐлкови < ЛИ Жѐлко < ЛИ Жѐлʼо < ЛИ 

Жел̀ез, Жел̀яз – защитные имена от сущ. жел̀язо – ʼчтобы был здоровым как железоʼ; 

ФИ Зл̀атеви < ЛИ Зл̀ати (болгарская северо-восточная форма от Зл̀атʼо) < Злат < 

прил. злат ʼзолотойʼ. 

Все эти личные имена утрачены болгарами Твардицы в связи с тем, что они не 

были характерны для руской антропонимической системы и не фигурировали в 

соответствующих списках русских церквей на территории Бессарабии, куда 

переселились болгары, а следовательно и были под запретом, который действовал не 

только в царской России, но и во времена СССР, т.е. официально они не 

могли быть использованы.  

ЛИ Борис, Борислав, Вадим, Владимир, Владислав, Ростислав, Станислав у 

учащихся, по нашему мнению, являются не унаследованными от переселенцев 

болгарскими ЛИ, а более поздними заимствованными русскими ЛИ. Другой въпрос, 

что ЛИ Борис является праболгарским или первоболгарским именем, а ЛИ Борислав 

переосмыслено от первоначального Берислав. 

 

2. Христианский период.  

 

Чаще всего это пожелательные имена в честь христианских святых. Например, 

имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает 

«помилованный Богом». Это имя двух самых важных героев Нового Завета – Иоанна 

Крестителя и апостола Иоанна.  

Среди учащихся Твардицы это самые распространенные имена, см. таблицу: 

МЛИ: имя Иван носят 29 учащихся, Георгий – 28, Александр – 27, Петр – 21, 

Дмитрий – 17, Николай – 14, за которыми следуют Илья, Константин, Степан, 

Владимир.  

Но среди этих имен есть и имена с не совсем ясным происхождением – Вадим 

(от древнерус. вадити, т.е. «учить, привлекать», либо от сокращенного варианта имени 

Владимир. Преподобный архимандрит Вадим Персидский вел активную 

миссионерскую деятельность, почитался как святой еще при жизни и был казнен по 

приказанию персидского царя Шапура II. День памяти – 22 апреля), Виталий /Имя 

имеет латинское происхождение, появилось от личного прозвища Vitalis, которое 

дословно переводится как «относящийся к жизни», «жизненный». Данному слову 

также приписываются значения «дающий жизнь», «животворящий» и 

«жизнеспособный», т.е. «живой, (долго) живущий», которые пришли в Твардицу, 

вероятно, благодаря прежде всего моде на русские имена. 

Фамилий, возникших на основе христианских имен, в Твардице не так много, 

например, Петров – от ЛИ Петър. Что касается ЖЛИ христианского периода, то 

самыми распространенными среди учащихся г. Твардица являются: Мария – 32, Анна – 

22, Татьяна – 22, Ирина – 16.  
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Однако имена Диана и Полина, также достаточно широко распространенные 

среди учащихся Твардицы, являются именами дохристианского периода. Надо 

отметить, что эти имена, а также имя Татьяна, разумеется, не являются 

традиционными для жителей Твардицы.  

Таким образом, среди ЖЛИ гораздо меньше традиционных христианских имен, 

нежели среди МЛИ. И, наверное, это не случайно. 

 

3. Исламский или османский период.  

 

Не располагая основными источниками о ЛИ переселенцев, основавших 

Твардицу, нельзя, конечно, категорично утверждать что-либо о них, но, что касается 

современного их состояния, то надо отметить, что из исламских ЛИ этого периода, 

пожалуй, ничего не дошло до нашего времени. Вопреки вековому турецкому 

господству над болгарским народом, вероятно из-за религиозного различия турецкие 

личные имена, фактически, не восприняты православными болгарами, какими 

являются и потомки болгар переселенцев в Бессарабии, в том числе и в Твардице. 

Исламские имена встречаются только у болгар-помаков, принявших ислам. Надо, 

однако, все-таки отметить, что небольшое количество таких имен, созданных на основе 

турецких слов, но по моделям, характерным для болгарского языка, имели 

определенное распространение и среди болгар-переселенцев в Бессарабии:  

Демир (от тур. demir ʼжелезо, железныйʼ), Курти (от тур. kurt ʼволкʼ), Султана 

(от тур. Sultan), Севда (от тур.-араб. Sevda ʼлюбовʼ) и др. Возможно такие ЛИ были 

распространены и среди твардичан. Что касается МЛИ Карим (Имеет два варианта 

перевода. По первой версии означает «милосердный», «с широкой душой», «честный», 

а по другой переводится как «уважаемый», «почитаемый», «дорогой»), то имя это 

распространено, в частности, у татар и башкир и не является именем, которое 

досталось жителям Твардицы в наследство от пятивекового османского периода в 

истории болгарского народа.  

То же самое касается и ЖЛИ Карина (Существует мнение, что оно образовано 

от арабского имени Карима, означающее «щедрая»), носителем которого является одна 

из школьниц Твардицы. Кстати, это имя встречается и у жителей других болгарских 

населенных пунктов района, например, в г. Тараклия.  

Другое дело фамилии потомков переселенцев из Твардицы. Да, большинство из 

них вoзникли на основе турецких слов: Арабадж̀и – от тур. arabaci ʼтот, кто 

изготовляет или управляет повозкойʼ, А̀риков – от тур. arik ʼслабый, старыйʼ, 

Боядж̀иев – от тур. boyaci ʼкрасильщикʼ, Доломанж̀и – от тур. dolamanci ʼтот, кто 

делает доламы – вид длинной верхней одеждыʼ, Дюлг̀еров – от тур.-перс. dülger 

ʼплотник, строительʼ, Жел̀япов – от тур.-араб. сelep ʼторговец животнымиʼ, Камбу̀ров – 

от тур. kambur ʼгорбатыйʼ, Пармакл̀и – от тур. parmakli ʼс оградой, с решетками на 

окнахʼ, Сандыкчи – от тур.-араб. sandɩkci ʼтот, кто делает и продает сундукиʼ, Чоба̀нов 

– от тур. çoban ʼпастухʼ, Чол̀аков – от тур. çolak ʼс отрезанной рукой или пальцамиʼ, 

Шерем̀етьев – от тур. şеremet ʼбезнравственный, бесстыдныйʼ, Язадж̀и – от тур. yazici 

ʼписарьʼ. 

Фамилий болгар, образованных прежде всего под турецким влиянием 

действительно довольно много. Автор „Български именник” Й. Заимов предлагает 
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варианты переведенных на болгарский язык фамилий, образованных на турецкой и 

других основах. 

 

4. Современный период (с момента переселения в Бессарабию).  

 

После переселения в Бессарабию антропонимическая система болгар 

переселенцев попадает под влияние, в основном, русской антропонимической системы. 

За 2х-вековой период времени из официального употребления у болгар Бессарабии и 

т.д. в пределах Русской империи и СССР исчезают практически все ЛИ 

дохристианского периода, начинают появляться ЛИ, характерные для русской 

антропонимической системы. ЛИ болгар, характерные для христианского периода, 

сохраняются благодаря тому, что они присущи и для христиан России. Однако, такие 

болгарские МЛИ и ЖЛИ этого периода, как Атанас, Йордан, Стефан, Тодор, 

Стефана, Тодора официально руссифицируются – Афанасий, Юрий, Степан, Федор, 

Степанида и Стефанида или Татьяна, Федора. Болгарские варианты этих ЛИ в 

определенной степени все еще живут только в устной речи болгарского населения, 

включительно и в г. Твардица. 
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Приложение:  

МЛИ и ЖЛИ учащихся г. Твардица 2014-2015 учебного года, 1-12 клас 

 

МЛИ учащихся г. Твардица, 

2014-2015 учебный год, 1-12 класс 

ЖЛИ учащихся г. Твардица, 

2014-2015 учебный год, 1-12 класс 

Иван – 29,  

Георгий – 28,  

Александр – 27 

Петр – 21,  

Дмитрий – 17,  

Николай – 14 

Вадим – 10,  

Илия – 9,  

Константин – 9 

Степан – 9,  

Виталий – 8,  

Владимир – 8 

Захарий – 7,  

Сергей – 7,  

Алексей – 6 

Владислав – 6,  

Евгений – 6,  

Олег – 6 

Денис – 5,  

Фьодор – 5,  

Юрий – 5,  

Андрей – 4 

Павел – 4,  

Василий – 3,  

Кристиан – 3 

Виктор – 2,  

Егор – 2,  

Игнат – 2 

Максим – 2,  

Михаил – 2,  

Никита – 2 

Роман – 2,  

Ростислав – 2,  

Семьон – 2 

Станислав –2,  

Антон – 1,  

Афанасий – 1 

Бироя – 1,  

Борис – 1,  

Борислав – 1 

Мария – 32,  

Мария-Магдалена – 1,  

Анна – 22 

Татьяна – 22,  

Ирина – 16,  

Диана – 12 

Полина – 12,  

Дарья – 11,  

Анастасия – 10 

Майя – 10,  

Марианна – 10,  

Прасковия – 9 

Алина – 8,  

Галина – 8,  

Софья – 8,  

Надежда – 7, 

Елена – 6,  

Наталия – 6,  

Людмила – 5,  

Марина – 5, 

Юлия – 5,  

Валерия – 4,  

Ольга – 4,  

Евгения – 3 

Кристина – 3,  

Нина – 3,  

Александра – 2 

Алла – 2,  

Альона – 2,  

Валентина – 2,  

Виктория – 2, 

Влада – 2,  

Дана – 2,  

Домна – 2,  

Екатерина – 2, 

Лариса – 2,  

Олеся – 2,  

Раиса – 2,  

Росина – 2, 

Светлана – 2,  
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Валентин – 1,  

Вячеслав – 1,  

Давид – 1 

Данил – 1,  

Игорь – 1 ,  

Карим – 1 

Савелий – 1,  

Стас – 1,  

Филипп – 1 

Юлиан – 1,  

Яков – 1 

Степанида – 2,  

Стефанида – 2, 

Таисия – 2,  

Яна – 2,  

Альбина – 1 ,  

Владислава – 1, 

Глория – 1 ,  

Екатерина – 1 ,  

Елизавета –1, 

Жанна – 1 ,  

Зинаида – 1,  

Инна – 1,  

Иоанна – 1, 

Карина – 1,  

Леонора – 1 ,  

Лидия – 1,  

Лина – 1, 

Лия – 1 ,  

Любов – 1,  

Оксана – 1,  

Олеся – 1, 

Юлиана – 1 

 

Публикувано в: 

- Diaspora în timp și spațiu / Этнические общины и диаспоры во времени и 

пространстве, Chișinău, 2019, p. 126-128. 
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5. Български диалекти в Русия, Молдова и  Украйна 

 

ЕЗИКЪТ НА КОРТЕНЦИ В БЕСАРАБИЯ, 

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

Васил Кондов 

Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак” 

 
Говорът на село Кортен в Бесарабия е моят роден говор. Родил съм се и съм 

израснал в селото. Познанията ми по съвременен български език обаче дати- 

рат от по-късно време – от времето, когато бях вече студент... Тогава за пръв  

път се запознах с българската граматика по учебника на Любомир Андрейчин  

(издаден през 1949 година в Москва на руски език) и малко по-късно – с фонетиката на 

Д. Тилков и Т. Бояджиев и др. Освен това по същото време имах също така и 

възможността да посещавам курса по български език във филологическия факултет на 

Кишиневския университет (където следвах редовно руска филология), воден от добре 

подготвената преподавателка Н.В. Кара. След завършване на обучението си в този 

университет няколко години работих като учител по руски език в редица български 

селища в Южна Молдова. Там, доколкото имах възможност, продължих да се 

интересувам от всичко българско: език, фолклор, литература, история, етнография. 

В избора на тази тема се ръководех от това, че най-добре познавам говора  

на родното си село Кортен и че направеното досега за изследване на този говор  

е недостатъчно. В стремежа си да изследвам по-добре говора на с. Кортен в Бесарабия 

няколко пъти (през пролетта и лятото на 1987, 1988, 1989 и 1990 г.) посетих с.  

Кортен, Новозагорско (откъдето предимно са основателите на селището в Бесарабия) и 

направих проучване на говора му. През зимата и лятото на 1988, 1989 и 1990 г. (тъй 

като вече не живеех в родното си село) посещавах и с. Кортен в Бесарабия, за да проуча 

на място говора му и да събера материал за този труд. Посетих също така и почти 

всички други селища в Бесарабия, които изцяло или частично са основани по същия 

начин от кортенци (но вече бесарабски): Антоновка, Викторовка, Стояновка 

(Кантемирско), Димитровка, Максимени (Чимишлийско), Новия Кортен 

(Тараклийско). По различни причини не можах да посетя само малкото с. Българийка, 

населено с около стотина жители, предимно кортенци по произход, проучено в 

ономастичен аспект по-късно от колегата Д. Маринов (1). 

Село Кортен се намира в южната част на сегашната Република Молдова  на 150 

км южно от столицата й град Кишинев. Макар и заобиколено от големи реки като 

Днестър, Дунав и Прут, селото е разположено в най-сухото място на този край, в 

степите на така наречения Буджак (2), който влиза в пределите на историческата област 

Бесарабия (3). Онгъл (4) е още едно, по-старо название на тази територия. А в 

античността междуречието е било познато под името Пустиа Сехитика (5). Според 

българския учен Т. Балкански този край е имал още едно название, което го е свързвало 

с времето, когато той е бил под контрола на прабългарите – Аспар ери (6). 

На юг и югоизток от селото се намират българските селища Тараклия (в езика на 

българите от Кортен – Тараклѝй) и Нови Троян (последното е в пределите на 
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Болградски район в Одеска област на Р. Украйна), на югозапад, северозапад и север от 

селото са гагаузките села Казаклия (Казаклѝй), Баурчи (Буурчѝй) и Гайдари (Хайда̀р’), 

на североизток – град Чадър Лунга (Чад̀ъра), сега в пределите на АТО (Автономно-

териториално образование) Гагауз Ери (Земя на гагаузите), където преобладава 

гагаузко население.  

Село Кортен в момента се отнася към район Тараклия, в който се намират и 

няколко други български селища, като: самият град Тараклия, град Твърдица, с. 

Кайраклия (Кайраклѝй), с. Валя Пержей (Вали Пержа, с преобладаващо българско 

население, наред с молдовско). С голям процент българско население в този район са и 

селата Горна и Долна Албота, Новосьоловка и някои други.   

За произхода на с. Кортен има относително сигурни сведения. То е основано 

през пролетта на 1830 г. от българи преселници предимно от с. Кортен, Новозагорско. 

Това е станало след руско-турската война от 1828-1829 г. Когато руските войски се 

оттеглили от българските земи, заедно с тях (и известно време след това) на север, към 

Русия, са тръгнали хиляди българи, застрашени от турския терор. За това преселване 

много добре разказва в спомените си (които са единствени от този род за преселванията 

на българи в Бесарабия) войводата Генчо Къргов, който с дружината си придружавал 

един от керваните на преселниците: „Ние минавахме край Твърдица и други села и 

отвсякъде към нас се присъединяваха каруци.. Държаха път на север преди всичко 

тези, които знаеха, че ако останат, османците ще се разправят с тях” (7). 

Преселването в Русия, като събитие, което е засегнало немалка част от 

българския народ, е отразено и в българското народно творчество, и най-вече в 

песенното. В случая представя определен интерес народната песен, която записах в с. 

Кортен, Новозагорско, от баба Тонка Петрова Начкова:  

 

И той си мъртвите погреба, 

И си имота продаде, 

Във къра чешма направи 

И я за спомен остави 

На Кортен, село голямо.  

Та се Караджа задигна 

В тази ми стара (пуста) Русия. 

 

Според условията на Одринския мирен договор от 1829 г., който е укрепил  

влияние на Русия на Балканите, на християнските поданици на султана им е било 

разрешено да се преселват в пределите на Руската империя с покъщнината си и с друго 

имущество в продължение на 18 месеца след сключването на мира. От това право са се 

възползвали преди всичко онези, които са взели участие във войната на страната на 

Русия. В книгата „Кортен в миналото и сега” се отбелязва: „Тогава голяма част от 

населението на Кортен се заселила в днешна Съветска Молдавия. Доскоро нямахме 

никакви връзки с нашите съселяни кортенци от Молдавия. Голямо беше учудването ни, 

когато узнахме, че там живеят семейства и хора, които носят имена и фамилии, 

живеещи у нас. Установи се, че някои родове се изселили изцяло, а у нас са оставили 

наименования на местности, където се предполага да са се намирали техните имоти 

(Бучково пладнище, Барбарови орехи и др.). Такива фамилии има сега в съветския 
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Кортен. Други се изселили частично. И там например живеят Чавдарови, Таукчиеви, 

Табанови и др.” (8). 

В „Енциклопедия България” е отбелязано, че с. Кортен се споменава в турски 

документи от ХV в. с имената Българско Кортене и Кортене (9). 

В юбилейния сборник «Българско село» за с. Кортен се дава следната 

информация: «Наричало се Кортен. Преданието говори, че жителите му правели 

корита: Коританово – Коритен, а от 100 години и Кортен. През Севастополската 

война голяма част от населението се е изселило в Бесарабия, дето основало селище на 

същото име» (10). 

Има няколко предположения относно произхода на названието Кортен.  

Смята се още, че това название е свързано с коритото на река Черковна, която тече през 

селото. Предполага се също така, че названието на селището възхожда към латинската 

дума «кохорта». Кохорта (военно поделение от римската войска) твърди се, че е имало 

в далечното минало край сегашното село в специален укрепен лагер. Тази кохорта е 

охранявала началото на пътя, който минавал през Средна гора и продължавал през 

Твърдишкия проход в Стара планина. В подкрепа на тази версия са и няколкото 

топоними, свързани с този период от историята на страната – римския. 

Сведения за селото на преселниците в Бесарабия пръв дава руският изследовател 

Аполон Скалковски: „...основана от румелийски българи в 1830 година, името си 

колонията е получила от селището със същото име в Румелия, откъдето е произлязла 

по-голямата част от местните българи. Жителите на колонията се отличават с 

добри стопанства, градинарство, винарство и нравственост. Къщите са 116, църква 

1, каменна, прекрасно построена, жителите са 105 семейства от 976 души, земята е 

4560 десетини” (11). Говорейки за названието на селището, А. Скалковски безспорно 

има предвид не официалното доскоро название на селото (Кирютня), а названието 

Кортен, с което жителите на селото никога не са преставали да си служат. Това 

название от октомври месец 1990 година по молба на жителите най-сетне бе утвърдено 

като официално название на селото от властите на Република Молдова. Що се отнася 

до названието Кирютня, утвърдено от руския император през януари 1832 г. наред с 

названията на други нови селища в Бесарабия, то неговият произход също не е много 

ясен. От една страна названието Кирютня има определено съзвучие с названията 

Кортен и Коритен, а от друга – почти напълно се покрива с местните татарски 

названия Бююк Кирют и Кючюк Кирют, които се срещат по старите карти на 

Бесарабия (например на картата на Бауер от втората половина на ХVІІІ в.). За 

окончателното формиране на официалното до 1990 г. название на селището вероятно е 

оказал влияние и руският език. Сравни например: Плевен – Плевна, Сливен – Сливна 

или рус. Ельня, а в нашия случай: Коритен – Кортен – Кирют/ен/ – Кирютня. 

За селото в Бесарабия дава сведения и Й. Титоров: „Официалното име на това 

село е Кирютне, а жителите му го наричат Кортен. Днешните жители от това село 

са потомци на изселници от село Кортен, находящо се в Южна България 

(Старозагорски окръг, Новозагорска околия). Впрочем, селото Кирютне е забелязано 

„Кортен” и в „Карта Бесарабской губернии”, приложена към съчиненията на П.А. 

Крушевана „Бессарабия”. Село Кирютне е населено с българи и е основано през 1830 

година, има хубава църква и работна земя 4560 десятини” (12). 
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През 1832 г. в бесарабското село Кортен са живели 110 семейства. Запазен  

е списъкът на жителите му от преброяването на населението през 1835 г., така 

наречената „ревизская сказка”, в която са включени 105 семейства с 668 души.  

След Кримската война (1853-1856) в селото се заселили още български семейства, 

които дошли от югозападната част на Бесарабия, преминала след мирния договор към 

Молдовското княжество (по това време все още васал на Турция). Преселниците от 

Кортен са били предимно земеделци. Тук, на новото място в Бесарабия, те започнали да 

отглеждат зърнени култури (ръж, царевица, пшеница, овес, ечемик) и лозя. Занимавали 

са се също така и със животновъдство, като отглеждали крави, овце, кози, коне, 

магарета. Кортенци са използвали предимно тези оръдия на труда, които са си донесли 

от България. Голяма част от преселниците са имали каруци с впрягове. Кортенци са 

добри лозари. Според старите хора в селото от България са били донесени лозови 

пръчки от няколко вида грозде, някои от които добре се знаят и сега: бяла торба, 

държанка, каравълчевка и др. С нарастване броя на жителите в с. Кортен, както и в 

другите селища в Южна Бесарабия, постепенно са намалявали размерите на личните 

дялове земя. Това е било една от най-важните причини за изселване на много жители  

от селото още в началото на 40-те години на ХІХ в. в други села и места в Бесарабия.  В 

края на ХІХ и в началото на ХХ в. положението на жителите на селото  

още повече се е влошило. Това е накарало част от тях да напуснат селото и да  

основат на други места в Бесарабия още няколко села и махали, като: Новия  

Кортен (Шленгяра), Викторовка (Тутувана), Стояновка, Антоновка, Димитровка, 

Максимени, Българѝйка, а също така да се заселят и в други села: Манукбей, 

Казанджик, Цига̀нка и т.н. В резултат на извършената от царското правителство в 

Русия аграрна реформа (известна като столипинска) в началото на ХХ в. десетки 

семейства от Кортен се заселват в Тургайските степи (днешен Казахстан). През времето 

на румънското управление в Бесарабия (1918-1940) десетки семейства от Кортен са 

били принудени да напуснат селото и да търсят по-добър живот в Бразилия, Уругвай и 

в други страни на Южна Америка. След време някои се завръщат. През 1844 г. в с. 

Кортен е било основано начално училище. През 1858 г. и селото било открито народно 

училище, а малко по-късно и училище на министерството на народното образование. 

Преподаването в училищата се е водело предимно на руски език, но някои учители 

обучавали децата и на български език. От запазените много оскъдни сведения за 

учителите българи в селото през ХІХ в. е известно например, че тук за кратко време е 

бил учител Димитър Филов от Калофер (приятел на Хр. Ботев от детските му години), 

който впоследствие е взел участие в Освободителната руско-турска война (1878-1879)  

като опълченец и в бунта на русофилите в Русе, където починал от рани. 

През времето на румънското управление в Бесарабия обучението в селото  

се е водело на румънски език (13).  

Сега в селото има две детски градини, средно училище, училище за деца със 

забавено развитие, в които обучението се води на руски език, но в които българският 

език все пак се изучава като отделен предмет. Българският език в селото се изучава от 

1986-1987 учебна година, първоначално, в продължение на две учебни години, 

факултативно, а след това и до ден днешен като редовен предмет за учениците от 

всички класове. Предполага се също така децата занапред да се учат на родния си 

български език и в детските градини. По редица причини, обективни и субективни, 
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обучението на роден език в училището все още не е получило разширение. Във връзка с 

изработването на диалектен атлас на българските говори в СССР говорът на с. Кортен в 

Бесарабия е проучван през 1948 г. от група съветски българисти с ръководител Л.С. 

Плотникова и е картографиран под No 7 в „Атлас болгарских говоров в СССР” (14).  

На Л.С. Плотникова принадлежи работата „О некоторых особенностях говора 

села Кирютня Конгазского района Молдавской ССР” (15), в която се дават сведения за 

историята на селището, изнасят се и се характеризират, макар и не винаги адекватно, 

според нас, някои особености, свързани с фонетиката, морфологията и лексиката на 

говора.  

В едно от изданията от поредицата „Статьи и материалы по болгарской 

диалектологии” (16) са публикувани три текста, записани през август месец 1948 г. в с. 

Кортен в Бесарабия.  

От съветската българистка Э.И. Зеленина е съставен „Сравнительный 

тематический словарь трех болгарских сел Молдовии”, включващ лексика от селата 

Кортен, Твърдица и Кирсово (17). 

Фолклорни материали, а именно народни песни и мелодии от село Кортен в 

Бесарабия, са записани от проф. д-р Н. Кауфман, които до известна степен също могат 

да се използват и за лингвистични цели (18).  

Като сведение за говора заслужава внимание и кратката характеристика на 

горепосочената работа на Л.С. Плотникова, която дава проф. Ст. Стойков в „Нови 

проучвания на българските говори в Съветския съюз” (19).  

Публикувани са също така и изследвания, свързани с говора на с. Кортен, 

Новозагорско. Това е работата на съветската българистка Т.В. Попова „Из болгарской 

диалектной морфонологии /чередования в глаголе с. Кортен/” (20), а също така и 

статията на А. Манолева „Наименования на змията и видовете змии в с. Кортен, 

Новозагорско” (21).  

Т.В. Попова и Л.Э. Калнынь, от бившия СССР, изследват фонетиката на двете 

едноименни села в Молдова и България в обширния труд: „Фонетика двух болгарских 

говоров, функционирующих в разной языковой ситуации” (22), публикуван в Москва 

през 1993 г. 

Публикации, засягащи едни или други явления, характерни за говора на  

с. Кортен в Молдова и на с. Кортен в Новозагорско, са направени и от езиковедите Ив. 

Кочев, В. Кондов и др. (23). Книгата ми „Кортенските колонии в Бесарабия. 

Ономастика. Език” излезе от печат през 2005 г. и освен топонимия и антропонимия 

включва кратка характеристика, речник и текстове, свързани с езика на кортенци в 

Бесарабия.  

В „Атлас болгарских говоров в СССР” говорът на с. Кортен в Молдова е  

картографиран с No 7. В „Български диалектен атлас” (24) говорът на с. Кортен, 

Новозагорско, е картографиран с No 3147.  

Езикът на кортенци в Новозагорско и в Молдова спада към подбалканския 

(сливенския) говор, който се характеризира със следните особености: 

 

1. Гласна -а вм. стбълг. голяма носовка под ударение в глаголното окончание за 

1 л., ед. ч., сег. вр. (мита̀, мур’̀а, нарид’`а, плита̀, чита̀) и при имената  

от ж. р. на –а (гура̀, мъгла̀, ръка̀, уда̀). В 3 л., мн. ч., сег. вр. глаголните форми, а също 
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така и членуваната форма на същ. имена от ж. р. на съгласна (кал, кръф’, сол’) имат 

гласна –`а (мит̀ът, плит̀ът, чит̀ът; калт̀ъ, кръфт̀ъ, султ̀ъ). Глаголите от 2 спр. в 

говора обаче с мека предходна съгласна в 3 л., мн. ч., сег. вр. имат гласна –`е (варѐт, 

мурѐт, наридѐт). В говора на кортенци в Бесарабия членуваната форма на същ. имена 

от ж.р. на гласна (гура̀, мъгла̀, ръка̀, уда̀) има гласна –а (гура̀та, мъгла̀та, ръка̀та, 

уда̀та).  

2. Изговор на гласна –`а вместо стбълг. ятова гласна в края на думата  

под ударение дв’а, дубр’а̀, къд’а̀, вид’а̀, умр’а̀) и на гласна –ъ без ударение (го̀р’ъ, 

зѝм’ъ, лѐт’ъ). Старите двойствени форми в говора на кортенци в Бесарабия колене,  

рамене, криле обаче имат гласна –а и гласна –е (кулина̀, рамина̀, крила̀ и кулинѐ, раминѐ, 

крилѐ). В числителното две и в наречията добре и къде в говора обаче – и гласна -`е 

(две, къ/дѐ). 

3. Редукция на неударената гласна –и в –ъ пред твърди срички или пред  

съгласни в следударено положение в суфиксите –ин, -ина, -ино, -ини и –ик (ту̀рч’ън, 

бъ̀лгар’ън; `ист’ъна, су̀тр’ъна; ба̀б’ън, До̀нк’ън; пундѐл’н’ък, фто̀рн’ък). В говора на 

кортенци в Бесарабия обаче се наблюдава редукция на –и в –ъ предимно пред съгласни 

в суфиксите –ин, -ина, -ино, -ини и пред други сонорни съгласни (бъ̀лгар’ън, гагау̀з’ън, 

мулдува̀н’ън, ту̀рч’ън; хо̀д’ъл, но пундѐл’ник, а също и фто̀рник). Точно тази особеност 

е една от най-характерните езикови особености за подбалканския (сливенския) говор.  

Освен това в говора се наблюдава и редукция на –е в –ъ предимно пред сонорни 

съгласни (вѐс’ъл, пѐп’ъл; хо̀д’ъл, дѐв’ър), а също така понякога и  

пред несонорни (дѐв’ът, дѐс’ът, за̀в’ът, т’ъзѐк’) в предударено и следударено 

положение.  

4. Преглас на групата дн в нн/н: гла̀нна (гладна), ина̀, ино̀, инѝ (една, едно, едни), 

па̀нна (падна), пр̀ънна (пръдна) сѐнна (седна). В говора на кортенци в Бесарабия това 

явление е доста разпространено (жѐнна, срʼа̀нна), но има случаи когато прегласът не се 

извършва: бѐдна, кумѐдна.  

Крайно ударение при някои глаголи в минало свършено време (аорист): глидах, 

глида, глида, глидахми, глидахти, глидаха; нусѝх, нусѝ, нусѝ, нусѝхми, нусѝхти, нусѝха; 

худѝх, правѝх. В езика на кортенци от Бесарабия обаче ударението в тези глаголи си 

остава върху основата: глѐдам – глѐдах, глѐда, глѐда, глѐдахми, глѐдахти, глѐдаха; но̀ся 

– но̀с’ъх, но̀си, но̀си, но̀с`ъхми, но̀с’ъхти, но̀с’ъха; хо̀д’ъх, пра̀йъх.  

5. Съществена особеност, според проф. Ст. Стойков (25), на подбалканския 

говор, която го отделя от централния балкански говор, е липсата на агломеративни 

форми при одушевените съществителни имена от мъжки род: да̀дух на Ива̀н, пувѝках 

Пѐнчу. В езика на кортенци от Бесарабия обаче се наблюдава обратното, т.е. наличието 

на тези така наречени агломеративни (падежни, родително-винителни) форми: ка̀зах на 

д’а̀да, хо̀д’ах при тѐт’а, пувѝках Г’о̀рг’а, като по този начин говорът се свързва с тъкмо 

с централно-балканския говор, а не с подбалканския. 

Още една интересна особеност свързва езика на кортенци в Бесарабия с 

централния балкански говор. И това е прегласът на етимологично а в е пред мека 

сричка или мека съгласна: джам – джѐмчи, жа̀ба – жѐби, йа̀сла – йѐсли, йал – йѐли, 

пийа̀н – пийѐни, ша̀пка – шѐпки; йеш - йѐшти, фчѐр’ън, чѐша и др. Въз основа на някои 

по-дребни особености, преди всичко морфологични, в подбалканския говор се 

очертават два подговора: източен, който обхваща Сливенско, Карнобатско, Ямболско и 
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Бургаско, и западен, който обхваща Старозагорско и Чирпанско. Така например в 

западния подговор личното местоимение за 3 л., ед. ч., ж. р. е гъ вместо я: зимѝ гъ, 

пѝтъй гъ. В езика на кортенци от Бесарабия личното местоимение за 3 л., ед. ч., ж. р.  

е я: зимѝ я, пѝтъй я. Тази особеност, безспорно, го свързва с подбалканския източен 

(сливенски) подговор.  

Проф. Ст. Стойков твърди, че подбалканският (сливенският (26) говор със 

своите особености представя до известна степен преход от балканските към рупските 

говори (27). 

Както се вижда от направения сравнителен анализ относно принадлежността 

езика (говора) на кортенци от Бесарабия към подбалканския говор, не са малко 

особеностите, които го свързват и с централния балкански говор, а също така и с други 

български говори.  
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В статията се прави преглед на основните изследвания, посветени на езика на 

българското население в град Тараклия, които са извършени в продължение на повече от 

половин век. Тук се разглеждат подробно преди всичко отчетите за командировките на 

съветските българисти проф. С. Бернщейн и Е. В. Чешко в Тараклия през 1947 г., а също 

така труда на българския изследовател проф. Н. Неделчев, посветен на историята и езика 

на българите в гр. Тараклия, както и изследването върху историята на Тараклия, направено 

от молдовските учени проф. Н. Червенков и д-р И. Думиника. Направен е опит да бъдат 

събрани и цитирани и всички други изследвания и материали, свързани с езика на българите в 

гр. Тараклия. Статията завършва с авторски изводи относно състояние и развитието на 

формацията през периода на съществуването й.  

 

Проучването на езика на българите от град Тараклия има вече над половинвековна 

история. Но трябва да се отбележи, че Тараклия е била посетена с научна цел още от акад. Н. 

С. Державин в началото на ХХ в. За съжаление, обаче в издадения от него труд, посветен на 

езика на българите в Русия, „Болгарские колонии в России. Язык”59, няма нищо за езика на 

тараклийските българи, тъй като авторът тогава си е поставил за цел да изследва само 

„чистите” български говори. След като посетил Тараклия и е направил определени 

наблюдения върху бита, фолклора60 и езика на тукашното население, Н. С. Державин е бил 

наясно, че езикът на тези българи е представен от различни български говори, които са се 

намирали в процес на сближаване и смесване.  

През по-голямата част от първата половина на ХХ в. Бесарабия се намира в пределите 

на Румъния. И въпреки, че в тогавашна Румъния е имало сред лингвистите и учени-слависти, 

никой от тях не е проявил желание да изследва който и да било тукашен български говор. 

Както отбелязва известният съветски славист и българист проф. С. Б. Бернщейн: „Румынские 

лингвисты, среди которых есть немало и славистов, болгарскими говорами Бессарабии не 

интересовались и не опубликовали ни одной работы в этом направлении”61. И така е до 1947 

г., когато редица български селища в Бесарабия, която вече е пределите на СССР, 

включително и Тараклия, са посетени за пръв път от проф. С.иБ. Бернщейн.62  

В посочения отчет С. Б. Бернщейн отбелязва също така, че секторът по филология към 

Института по славянознание планира в продължение на три години създаване на лингвистичен 

                                                           
59 Державинъ Н. С. Болгарскiя колонiи въ Россiи. Т. 2. Языкъ. Петроградъ, 1915. 
60 Державин Н. С. Болгарскiя колонiи в Россiи (Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернiи). 

Сборникъ за народни умотворения и народописъ. Книга ХХIХ, София, 1914. Тук са включени 6 народни 

песни, записани от автора в Тараклия. 
61 Бернштейн С. Б. Отчет о диалектологической поездке в болгарские села Молдавской ССР и Измаильской 

области УССР летом 1947 года // Ученые записки Института славяноведения. Т. I. Москва, 1949, с. 386.  
62 Пак там. 
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атлас на българските села в Бесарабия. За тази цел се предполага провеждане на три големи 

диалектоложки експедиции и че в момента тече подготовката на първата от тях63.  

А това, което пише авторът за Тараклия в отчета си, ще цитираме изцяло, тъй като този 

материал не е достъпен за тукашния читател: „Из Чадър Лунги мы выехали в Тараклию. Это 

большой красивый районный центр с планировкой города. В центре много красивых зданий. 

Главная улица мощеная. Язык тараклийцев резко отличается от языка Твардицы и Вале 

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

характеристиками. Говор представляет многочисленные случаи полной редукции безударных 

гласных: цкл`о, парл`ия (вм. парал`ия) и др. Имеется здесь небольшое количество шопов, с 

которыми мне, однако, встретиться не удалось (Подробнее см. в отчете Е. В. Чешко). В 

Тараклии в течение нескольких лет работала учительница М. Г. Иванова. В настоящее время 

она заведует начальной школой в Болграде. Она написала большую работу о Тараклии. 

Вводная историческая и географическая части большого интереса не представляют, зато 

дано подробное и точное описание старых сельскохозяйственных орудий, жилища, одежды, 

изготовленных тканей, ковров, орнамента и пр. К описанию приложены многочисленные 

фотографические снимки и рисунки. Специалист по этнографии найдет для себя здесь много 

интересного. Рукопись хранится у автора”64. 

С. Б. Бернщейн отбелязва, както виждаме, в отчета си, че в Тараклия е имало и малко 

количество шопи, с които обаче той не е успял да се срещне65. По-нататък, разбира се, ще 

стане дума и за тях, за техния говор. 

Няколко месеца след посещението на Тараклия от проф. С. Б. Бернщейн през август на 

1949 г. в края на тази година и в началото на другата (от 28 декември 1947 г. до 8 януари 1948 

г.) селището бива посетено от още един московски българист, а по-точно, от българистката от 

екипа на проф. С.Б. Бернщейн Е.В. Чешко. От съдържанието на този отчет се разбира, че 

първоначално е било планирано само посещението на Тараклия, а посещението на с. Табаки е 

станало случайно: „Помимо Тараклии я посетила село Табаки, где мне пришлось провести 

день в ожидании поезда”66.  

Задачата на Е. В. Чешко е била да направи опит за описване на езика на селището по 

програмата за съставяне на лингвистичен атлас на българските говори в Бесарабия, изработена 

от филологическия сектор на Института по славянознание в Москва, да направи проверка на 

тази програма чрез пробно записване и подбиране на материал за нейното допълване. 

Смятаме, че наблюденията на Е. В. Чешко върху езика на тараклийци преди повече от 

половин век за нас сега са много важни. Затова по-нататък ще се постараем да ги предадем 

колкото се може по-подробно.  

Според авторката на отчета названието „Тараклия” се е съхранило от старо ногайско 

селище, на мястото на което е била основана българската колония. По думите на нейния 

информатор 65-годишния Трифон Георгиевич Лисицин, българите са дошли тук много 

отдавна. И пръв преселник е бил Георгий Кочев от българското село Курлуй. Оттук авторката 

прави извод, че вероятно курлийци „действительно составляют древнейшую часть населения 

                                                           
63 Пак там, с. 386. 
64 Пак там, с. 390. 
65 Пак там, с. 390. 
66 Чешко Е. В. Отчет о диалектологической поездке в болгарское село Тараклию Молдавской ССР и село 

Табаки Измаильской области УССР // Ученые записки Института славяноведения. Т. 1. Москва, 1949, с. 

391-394.  
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Тараклии”, че не случайно техните съседи гагаузи „называют их „туканцами, т.е. местными”67. 

По-нататък в отчета се съобщава, че курлийци „составляют главную часть населения „горней” 

(т.е. верхней) части Тараклии” и че освен тях тук живеят още „чарганцы” и „шопы”. 

Чарганците, според информацията в отчета на Е. В. Чешко, не са много – два малки квартала в 

края на селото, а названието им е било свързано с името на село „Чарганы” в България, 

откъдето е и техният произход. 

Е. В. Чешко отбелязва, че в административно отношение Тараклия е разделена на две 

части: „сельская” – „горняя часть”, където живеят курлийци, чарганци и шопи (село Шоп-

Тараклия), и „городскую” – „дольняя” (нижняя), която сега е районен център. 

По изговора на ѣ курлийският и чарганският говор се отнасят към югоизточните 

български говори. Третият говор на „горняя” Тараклия, според Е. В. Чешко, е представен от 

изселници от Западна България – шопи. С тяхното название е свързаното и името на селото – 

Шоп-Тараклия. На долнeнски диалект, на който говорят всички долненци, говори по-голямата 

част от населението на Тараклия. Този диалект се смята в Тараклия за образцов и правилен, 

той е прогресиращ, изместващ другите говори. По изговор на ѣ той е североизточен български 

говор. 

По-нататък Е. В. Чешко отбелязва, че долнeнският говор е описан от нея главно въз 

основа на наблюденията й върху езика на Василиса Ивановна Нейкулова, 48-годишна: 

„Л’атну вр`еме д`ету с’`адами да ид`ем в`ика му съ парл`иiа, курл`ийци в`икът суфрътъ, а 

ш`опити - син`иiа” или „з`имну вр`еме пич`ем л’ап фъф пишт`ъ, ш`опити в`икът – с`оба.” 

Информаторката е родена в Тараклия, където са живели нейните родители и дядовци и никъде 

не е излизала извън селището. Тя е съобщила на авторката на отчета, че дядо й е пристигнал в 

Тараклия от „Вилиата”, т.е. от отечеството. Обаче никакви други, по-точни сведения за 

произхода на долненци Е. В. Чешко не е успяла да събере.  

Активна помощ в работата на Е. В. Чешко в Тараклия са й оказали информаторите 

Илья Данилович Войнский и неговите приятели-шопи – Семен Захарович Дериволков (63 г.) и 

Дмитрий Георгиевич Дериволков (52 г.).  

Изследователката констатира, че шопският говор в Тараклия е умиращ. Повечето шопи 

на шопски вече не говорят, а са минали на долненски говор. Шопска реч можела да се чуе 

само от възрастни хора, и то не от всички, макар че техните бащи още са били говорили на 

чист шопски диалект. Така например С. З. Дериволков, който, според Е. В. Чешко, най-чисто е 

говорел на шопски, често различно е изговарял частицата за бъдеще време: ту като ште – на 

шопски, ту като же, както в другите тараклийски говори. Влиянието на долненския говор 

силно се е отразявало върху изговора на ѣ. В шопския говор старото ѣ се изговаряло като е във 

всички фонетични позиции. В речта на С. З. Дериволков редом с шопския изговор често 

можело да се чуе ’а под ударение пред твърд съгласен звук (см’ах, мл’ако) и е пред мек 

(см`ешен, мл`ечна), както това е характерно за долненския говор. Той например е изговарял: 

гул`ем и гул’`ам, сид`енка и сид’`анка, не в’`арваш ли?, см`ешен чул’`ак (на шопски - чил`ек), 

н’`ама см’ах, н’`ама н`ишто. 

По-нататък Е. В. Чешко представя наблюденията си относно ударението в говорите на 

Тараклия. Според нея, в говора на шопите много думи, в това число и от ж. род, се изговарят с 

друго ударение в сравнение с долненския и курлийския говор, например: тр`ева´, в`ода´, 

р`ъка´, гл`ава´, но в същите думи от ж. род, където ударението пада върху последната сричка, 

                                                           
67 Пак там, с. 392. 
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в края се чува ъ, както и в долненския говор: мъгл`ъ, стин`ъ, снъх`ъ, хран`ъ, връб`ъ, брад`ъ. 

При това и думата ръкъ се изговаря понякога като в долненския говор, с ударение в края на 

думата. 

Под влияние на долненския и курлийския говор, отбелязва Е. В. Чешко, шопите 

усвояват новия изговор на неудареното о, което при шопите можело да се наблюдава: 1/ като 

чисто /о/ - ви´но, изра´ботил; 2/ затворено /о/, насочено към /у/ - ра´боута, моумче´; 3/ накрая, 

чисто у – вудъ´, убе´т, както е у долненци и курлийци, в речта на които неудареното о винаги 

звучи като у. 

Е.В. Чешко в отчета си говори и за посещението си в с. Табаки и твърде краткото 

проучване на говора му в семейството на Иван Афанасьевич Ташчи, като прави сравнителен 

анализ на говора, който е от български североизточен тип,  с езика на тараклийци: 

Тараклия,  

долненски говор                     Табаки 

нъш, аз придъ´, аз пиръ´,           нош, аз пира´, аз прида´, глава´, ръка´,  

главъ´, ръкъ´, чуре´ши, чул’а´к, чире´ши, чил’а´к, жил’а´зу, жув 

жул’а´зу, жуве´ет, но жив  

 

 Във всички говори на Тараклия в 1 л. ед. ч. на аориста крайното -х се съхранява: аз 

б’ах, купи´х, ia´дох, а в Табаки крайното –х се заменя от звук –ф: аз б’аф, купи´ф, iа´доф.  

Кратката форма на местоимението не´я във всички говори на Тараклия – а, в Табаки – 

га, показателните местоимения в говорите на Тараклия – м.р. то´о, уно´о, ж.р. та´а, уна´а, 

ср.р. това´, тва; в Табаки – тоз, уно´з, тъз, унъ´з, туй, уну´й. Частицата за бъдеще време в 

Тараклия – же, в Табаки – ше  и др. 

Според Е. В. Чешко, изследването на смесените говори е по-трудна задача. Целта е да 

се фиксират всички традиционни черти, съхранени до наши дни в изчезващите говори, тъй 

като задачата на атласа се състои в това – да се разкрият връзките на бесарабските говори с 

говорите в самата България. 

Чарганският говор в Тараклия, според изследователката, също е бил деградиращ говор. 

От селския съвет тя е получила сведения, че само старци са могли да й бъдат полезни, за да 

получи представа как са говорили чарганци преди 30 години. Но, за съжаление, такива в 

селото са били останали малко в резултат на войната…68. 

Според Е. В. Чешко, запознаването с говорите на Тараклия е показало, че различията в 

тях се отнасят главно към областта на фонетиката и речника, докато морфологичните форми в 

по-голямата си част са единни. В самия край на отчета си тя отбелязва, че има различие при 

изговора на ударените окончания в съществителните от женски род. В долненския говор се 

чувало напрегнато – ъ: брадъ´, главъ´, ръкъ´, а курлийци изговаряли тези думи с – а: брада´, 

вуда´, глава´, трива´, като някои от информаторите са изговаряли тези думи двояко. 

Изследователката допуска, че това е в резултат от влиянието на долненския говор, което се 

разпространявало върху другите говори в Тараклия. Според Е. В. Чешко, в Тараклия се 

                                                           
68 Тук трябва да кажем откровено, че авторката на отчета по този въпрос лукаво заблуждава читателите, 

защото това не е толкова резултат от войната, колкото е резултат от глада, който „се е случил” преди година 

и в Тараклия по вина на новата, съветска власт. Но това, разбира се, не е могло тогава да бъде нито изречено, 

нито пък още повече написано от когото и да било, включително, за голямо съжаление, и от 

изследователката Е. В. Чешко… В противен случай нито нейните материали за Тараклия, нито вероятно и тя 

самата биха видели „бял свят” тогава, след разпространяване на такава информация … 
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наблюдавали всички основни типове на изговора на ѣ, характерни за различни български 

диалекти: в говора на шопите екав: леп-ле´бен, ле´ту-ле´тен, грех-гре´шен, смех-сме´шен, 

мле´ку, мле´чна кра´ва, не´ма; в долненския говор – а с предшестващ мек съгласен под 

ударение и е в други фонетични позиции, характерно за североизточните български говори: 

л’ап-ле´бен, л’а´ту-ле´тен и т.н.; на мястото на ѣ под ударение както пред твърда, така и пред 

мека съгласна, се наблюдавало а по-последователно в говора на чарганците и по-малко 

последователно в говора на курлийци.  

Интересно и важно е в случая да се подчертае, че наблюденията на Е. В. Чешко в 

Тараклия, както тя отбелязва в отчета си, са станали материал, използван за допълване на 

програмата за създаване на „Атлас болгарских говоров в СССР”, който е бил подготвен и 

издаден в Москва от екип в състав: С. Б. Бернщейн, Е. В. Чешко и Е. И. Зеленина69. 

Според класификацията на българските говори в СССР, изработена от авторите на този 

атлас, в Тараклия се откриват следните говори: от чийшийски тип, който според тях включва 

североизточни говори в България, намиращи се североизточно от гр. Шумен, все още 

непроучени тогава (13a), два фракийски говора – курлийски (13б) и чаргански (13в) и 

западнобългарски – шопски говор (13г)70. Как се е стигнало до определянето на тези говори в 

Тараклия ние вече знаем от отчета на Е. В. Чешко. 

40 години по-късно след тези лингвистични проучвания езикът на тараклийските 

българи става обект на изследване и от страна на българския езиковед проф. Нено Неделчев, 

работил в Тараклия в продължение на 2 години в края на миналия век в тукашния 

педагогически колеж-лицей „Св. св. Кирил и Методий”71. 

Н. Неделчев смята, че ако казаното за езика на българите в Тараклия преди 50 години 

за наличието на един тогава смесен говор е вярно, то още по-вярно е това твърдение днес, 

защото днес в селището има само един говор (ойколект), който основно има източнобългарски 

характер, и че той не може да се отнесе към нито един традиционен източнобългарски говор 

(мизийски или тракийски). Според Н. Неделчев говорът на Тараклия не е дори и чийшийски, а 

бесарабски тараклийски български говор, който няма свое подобие нито в диаспората, нито в 

метрополията. Условията, при които той се формира, нямат аналог и придобитите  и 

утвърдени в него характерни особености не го правят по-малко български, но му придават 

оригинални и специфични черти. Както отбелязва Н. Неделчев, времето, през което 

съставящите го четири български говора се преборват, са цели 200 години, и те са достатъчни, 

за да стане той смесен по произход, но монолитен като система. На това се дължи и фактът, че 

дублетите (фонетични и лексикални) са вече по-малко. Чуждоезиковото славянско и 

неславянско влияние му придава допълнителен нюанс на уникалност72. 

За произхода на по-старото название на селището (Шоп Тараклия) Н. Неделчев, както и 

Е. В. Чешко, също така смята, че то трябва да се извежда от говора. Според него, причина, за 

да нарекат българите от съседните села селото Шоп Тараклия, е западният диалект, на който е 

говорела група заселници в Тараклия, колкото и малка да е била тя73.  

                                                           
69 Бернштейн С. Б., Чешко Е. В., Зеленина Е. И. Атлас болгарских говоров в СССР. Москва, 1958. 
70 Пак там, с. 35, 39, 41. 
71 Неделчев Н. Бесарабските българи в Тараклия (История, диалект, речник. Социолингвистично 

изследване), Велико Търново, 1998; вж. и неговата статия «Предварителни наблюдения върху историята, 

характера на диалекта, езиковата ситуация и статуса на българския език в гр. Тараклия, Република Молдова» 

в сборника му «Език свещен (Подбрани българистични опити), В. Търново, 2008, с. 123-139.   
72 Пак там, с. 56-57. 
73 Пак там, с. 46-47. 
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В същото време Н. Неделчев цитира Н. Кауфман, който в известното си издание отрича 

да има каквито и да било следи от шопски песенен фолклор в Бесарабия, включително и в 

Тараклия: „На места слушахме да се говори за преселници-шопи, но въпреки упоритото 

търсене не открихме никакви следи от диафония и дори от едногласни шопски песни. Може 

би единствена останка от население, придошло от шоплука, са някои песни в десетосложно 

стихосложение, но практиката показва, че те се разпространяват и в Източна България”74. 

На свой ред Н. Неделчев прави критичен анализ на регистрираните в Тараклия като 

шопски езикови явления в Атласа на българските говори в СССР и стига до извода, че още по 

време на проучването на говора на Шоп-Тараклия в края на 50-те година на миналия век, той 

почти не е притежавал шопски черти, а само някои западни, и то главно по отношение на 

ятовия преглас, и че в такъв случай той би могъл да бъде и плевенски, и белослатински и т.н., 

но няма основания да се нарича и най-малко да се отнася към шопските говори75. 

В част II „Говорът на Тараклия в сравнение с българските говори в метрополията” и в 

част III „Социолингвистични наблюдения върху характерните особености на българската реч” 

в Тараклия Н. Неделчев прави сполучлив анализ на лингвистичния материал от Тараклия, като 

сравненията са направени по Български диалектен атлас.76  

Въз основа на тях той прави извода, че в повечето случаи отбелязаните фонетични 

явления в езика на българите от Тараклия са еднакви с тези от „гребенския” тип мизийски 

говори в района между градовете Тутракан и Силистра, проучен от известния български 

диалектолог И. Кочев77. Ще посочим само една от особеностите на този говор, която обаче 

липсва в българската реч в Тараклия – краесловната мекост: бустан’, късмет’, тезек’, ченгел’, 

шупар’ и т.н. 

Друга част от особеностите на българската реч в Тараклия Н. Неделчев смята, че я 

свързва с подбалканския говор в Южна България, като в края на краищата обобщава, че днес 

говорът на Тараклия е основно мизийски от „гребенски” тип с множество подбалкански 

черти78. 

В специална статия Н. Неделчев в съавторство с Т. Чухацкая разглежда лексикалната 

интерференция в езика на българите от Тараклия79. Авторите отбелязват, че най-големият 

лексикален пласт в езика на българите от гр. Тараклия има общобългарски национален и 

книжовен характер, като неголям пласт са лексемите със старинен или архаичен характер, 

значителен е пластът на руските заемки и отделни са случаите на друго чуждоезиково 

лексикално влияние на територията на Бесарабия – румънско, украинско, гагаузко.  

Известният български ономаст проф. д-р Тодор Балкански в съавторство с колегата си, 

също от България, д-р Цанка Константинова в една от статиите си, посветена на името на град 

Тараклия, смятат, че то произлиза от имената на две племенни групи ногайски татари – шоп и 

тараклъ.80 Версията за произхода на названието на селището от името на ногайския род 

тараклъ като най-вероятна споделят и Н. Червенков и И. Думиника81. 

                                                           
74 Кауфман Н. Народни песни на българите от Украинска и Молдовска ССР. Т. 1 (и 2). София, 1982, с. 20. 
75 Неделчев Н. Цит. съч., с. 59. 
76 Български диалектен атлас. Т. I, ч. 1 и 2. София, 1964.  
77 Кочев И. Гребенският говор в Силистренско, София, 1969. 
78 Пак там, с. 74. 
79 Неделчев Н., Чухацкая Т. Лексикалната интерференция в ойколекта на гр. Тараклия // Вопросы истории 

и культуры болгар Молдовы и Украины. Кишинев, 1997, с. 6-14. 
80 Балкански Т., Константинова Ц. Селищното име Тараклий в светлината на езиковата археология // 

Дунав-Днеcтър. Обществознание. Езикознание. Педагогика. Годишник на Тараклийския държавен 
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Езикът на българите от Тараклия и названието на селището са обект на изследване и на 

други автори82. 

Изследователите историци Н. Червенков и И. Думиника въз основа предимно на 

архивни материали открояват 5 етапа в създаването и развитието на Тараклия. За първи етап 

те смятат 1813 г., когато на мястото на бъдещето селище се заселват 58 български семейства 

(148 – мъже и 151 − жени). За съжаление, няма точни данни от кои български земи са тези 

преселници.  

По време на втория етап (1814−1815 г.) в Тараклия се заселват 36 семейства от 

селището Кугурлуй (името на което вероятно дава названието на тази група и на говора й – 

курлийци, курлийски), което се е намирало в района на гр. Измаил и е принадлежало на 

местния земевладелец Я. Балш. За тази група има сведения, че се е създала в резултат на две 

преселнически вълни. По време на първата в Кугурлуй през 1808 г. са пристигнали българи от 

южните региони на българските земи (предимно от Пловдивско, а също така и от Ямболско). 

В резултат на втората вълна през 1811 г. българските преселници са от североизточните 

български земи (от Силистренско и от гр. Русе). През този период се преселват в Тараклия и 

13 семейства от Шомайлия, които са пристигнали в Бесарабия още през 1801 г. През 1815 г. в 

Тараклия се заселват и 27 семейства от с. Алуат, пристигнали в Бесарабия през 1810 г. (от 

Хасковско, Бургаско и от гр. Адрианопол). 

                                                                                                                                                                                     
университет „Григорий Цамблак”. Т. 2. Кагул, 2010, с. 22-27; вж. и Балкански Т. Тутракан. 

Езиковоархеологически обзор. Велико Търново, 2011, с. 46, където обаче се предлага нова версия за 

създаването на името Тараклий – от тараклии, т.е. бежанци от Тарак(а) или Тутракан, която не ни се струва 

правдоподобна, тъй като името Тараклъ е отбелязано в района на сегашното селище върху картата на Ф.Г. 

Бауер. Молдовското и Влашкото княжество по време на руско-турската война от 1769−1771 г., размер 2Х2, 

на немски език, издадена за пръв път в Амстердам през 1783 г., т.е. още преди появата на българското 

селище Шоп Тараклий през 1813 г. 
81 Червенков Н., Думиника И. Тараклии – 200 лет. Т. 1 (1813−1940). Кишинев, 2013, с. 42. 
82 Баклажанская Л. Лични и фамилни имена на родените в гр. Тараклия в периода 1901−1950 г. Дипломна 

работа. Комратски университет, 2003, 79 с.; Дериволков, Н. Еще раз о названии поселка // Свет Октября. 

Тараклия, от 2 юни 1988 г., с. 4; Димова Св. Типични правописни и правоговорни грешки в речта на 

ученици от град Тараклия във връзка с диалекта // Българският език в Молдова. № 10, Комрат, 2010, с. 27-37; 

Димова Св. Характерни особености на тараклийския говор // Дунав-Днестър. Обществознание. 

Езикознание. Педагогика, Годишник на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”. Т. 

2. Кагул, 2010, с. 28-31; Жепан Е. Езикът на българите в гр. Тараклия. Дипломна работа. Тараклийски 

държавен университет „Гр. Цамблак”, Тараклия, 2008; Кара А. Личните и фамилните имена на родените в 

гр. Тараклия в периода 1990−2000 г. Дипломна работа. Тараклийски държавен университет „Гр. Цамблак”, 

2008; Коджебаш М. Личните и фамилните имена на родените в гр. Тараклия в периода 1950−2000 г. 

Дипломна работа в Комратския държавен университет, Комрат, 2003. 84 с.; Куртев Н. Селища с българско 

население в Северозападния Буджак. Велико Търново, 2006, с. 119-120 (вж. за произхода на името Тараклия); 

Люцканова А. Съвременна езикова ситуация в гр. Тараклия. Дипломна работа. Комратски държавен 

университет, 2009; Паслар М. Особености на числителното име в тараклийския говор // Българите в 

Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 9. Одеса, 2006, с. 469-474; Паслар, М. Българският 

език в условията на билингвизма в Република Молдова (По материали от Тараклия) // Българи и гагаузи 

заедно през годините. Материали от Петата и от Шестата международни научни конференции на тема 

„Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в 

Република Молдова”. Комрат, 2007, с. 179-190; Българският език в Молдова, № 7, Комрат, 2007, с. 22-37; 

Скальковский А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае, Одесса, 1848 (вж. за името на 

„Тайраклия”); Танов С. Страницы нашей истории // Свет Октября. Тараклия, от 1 май 1988, с. 4; Тимонина 

Е. В. Болгарские говоры в Молдавии // Вестник Московского университета. Сер. ІХ. Филология, Москва, 

1977, № 4, с. 69-72. (По резултати от експедицията на МГУ, катедра „Славянска филология” 1976 г. – 

Твардица, В. Пержей, Тараклия, Каракурт-Жовтневое); Ciachir M. Explicația numirilor turco-tatare ale 

orașelor, comunelor, cătunelor, și fermelor din Moldova dintre Prut și Nistru și unele tradițiuni păstrate în legatura cu 

aceste numiri // Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Chişinău. Vol. 13. Chișinău, 1921, p. 53. 
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По време на третия етап в Тараклия стават единични заселвания на българи от други 

бесарабски колонии. 

По време на четвъртия етап (1830 г.) в Тараклия от разпределителния граничен пункт в 

с. Сатуново пристигат 49 български семейства (неизвестно обаче от кои български земи). 

Известният молдовски историк Ив. Мешчерюк пише, че през този период в Тараклия отсядат 

88 български семейства, които според него са шопи от с. Годеч, Софийско. Н. Червенков и Ив. 

Думиника отбелязват, че съгласно „Ревизката сказка от 1835 г.” тук са останали 49 семейства. 

Останалите или са се върнали обратно, което е било характерно за този период, или са се 

заселили в други колонии. 

По време на петия етап през 1854 г. в Тараклия пристигат 241 преселник от 

Силистренско, от които в продължение на една година селището са напуснали 78 души83. 

Както се вижда и от изследванията на историците, заселването на Тараклия е било 

продължителен (около половинвековен) и сложен процес.  

Изводите относно езика на българите в Тараклия, които може да се направят въз основа 

на извършените, преди всичко лингвистични изследвания, включващи и наши наблюдения, са 

следните: 

1. От началото на лингвистичните изследвания в Тараклия през 1947 г. и до днес тук 

реално съществуващи са два говора – долненски и горненски. И до ден днешен жителите на 

селището и относно езика си делят себе си преди всичко на горненци и долненци. Основни 

езикови особености, които все още разделят тукашното българско население на такива, са: във 

фонетично отношение - якавски изговор на ятовата гласна при горненци: б`яли, б`яличку, пяй, 

жув`яй и т.н. и якаво-екавски изговор при долненци: б`ялу - б`ели, пей, жув`ей; по аналогия с 

ятовия преглас при част от горненци (чарганци) все още се наблюдава преглас и на 

етимологично а: же´би, е´би ’вид вила’, йе´дини, пийе´ни, ше´пки, при долненци: жа´би, я´би, 

я´дини, пия´ни, ша´пки; йотация-дейотация: я´бълка - а´бълка; лексикални особености, 

съответно при горненци-долненци: ба´н’ца -мили´на, боб - фасу´л, джам - пе´нджур, каза´н - 

ко´фа, копто´р - со´ба, пу´йка - фи´тка, арнау´шки - мию´нчета и др.  

Езикът на българите в Тараклия действително представлява смесен български говор, 

тъй като в речта на тукашните българи тези и други особености се срещат както в речта на 

долненци, така и в речта на горненци, но процесът на смесване все още не е завършен, а 

продължава. Самите носители на езика – преди всичко представителите на по-възрастното 

население и носителите на българския език с по-нисък образователен ценз в много случаи, по 

тези и други особености, все още ясно разграничават двата говора.  

2. Посоченото от Ив. Мешчерюк количество преселници в Тараклия от Софийско – 88 

семейства, вероятно носители на западен български говор, ако това действително е било така, 

би трябвало да даде достатъчно сериозно отражение върху езика и фолклора на българското 

население в селището, но това не се е случило. Относно тази група преселници в Тараклия 

явно е допусната неточност (най-малко в количествено отношение), която, надяваме се, да 

бъде поправена в бъдещите исторически изследвания. Такова отражение няма и върху другите 

български говори в Бесарабия, макар че в някои тукашни български селища се срещат 

прякори, които вероятно са свързани с „западен” произход на определени представители на 

български заселници, например в с. Кортен: Бошнака-Бошнаците (от Босна), Шопа-Шопите. 

                                                           
83 Червенков Н., Думиника И. Цит. съч., с. 45-48. 
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С оглед на въпроса за шопското езиково присъствие в Тараклия нека тук да обърнем 

внимание и на още един факт, който според нас не е маловажен във връзка с формирането на 

говора на българите в Тараклия. В Добруджа, която е най-близка до Бесарабия българска земя 

и през която в повечето случаи са се движели преселниците на път за Русия и обратно, 

диалектолозите откриват при компактноживеещото българско население три типа български 

говори: мизийски, тракийски и балкански, всички – източнобългарски, но не и който и да било 

западен български говор84. 

3. Обаче въпреки посочените различия и двата говора в Тараклия ги обединява в едно 

частицата за образуване на бъдеще време – же/жъ (жъ `ода), характерна за тракийския тип 

говори85, което пък противоречи на тезата, че говорът на Тараклия е основно мизийски от 

„гребенски” тип, тъй като в този говор частицата за образуване на бъдеще време не е же/жъ, а 

е ше/шъ.  

Няма сходство между езика на българите от Тараклия и говора на гребенци в България, 

в Силистренско, както вече отбелязахме, и по отношение на крайната съгласна при 

съществителните имена, която в гребенския говор може да бъде мека: берек`еть, късм`еть, 

буст`ань, кътр`ань, тют`юнь, тез`екь и т.н., докато в българската реч на тараклийци е само 

твърда: кон, сол, паз`ар и т.н.86 

Изпадането на звук /х/ в начална или в средисловна позиция (о´дъ, дууд`аъ) или 

прегласянето му в звуковете /в,й/ (д`увъ, дув`адъ, с`уву, т`яйни) в езика на тараклийци е 

характерно явление, което пък го доближава до мизийския тип говори.  

Не се наблюдава абсолютно сходство между езика на тараклийци и гребенци по 

отношение на членуваните форми в мъжки род ед. число, тъй като за гребенци са характерни 

предимно формите на –о и –у, в зависимост от ударението: гърбо´, зъбо´, ко´лу, ля´бу и 

т.н.(което е ярка морфологична особеност за типично мизийския тип говори), докато за езика 

на тараклийци са характерни само формите на –ъ: гърбъ´, зъбъ´, ко´лъ, ля´бъ и т.н.87 

използвани преди всичко в балканския тип говори88. Сходство обаче с гребенския подтип в 

Тараклия се наблюдава по отношение на същ. имена: вуд`ъ, глъв`ъ, гур`ъ, дъск`ъ, включително 

и в членуваните им форми: вуд`ъта, глъв`ъта. 

4. И общият извод, който може да се направи въз основа на споменатите особености е 

този, че смесеният български говор в Тараклия се формира предимно въз основата на три 

източнобългарски диалекта: мизийски, тракийски и балкански.  

И съвсем в заключение ще отбележим, че не само за изследователите историци  има 

още доста работа относно проучването историята на Тараклия, но и за езиковедите работата 

относно изследването езика на тараклийци не е малка, тъй като изследването на смесен тип 

говори наистина е много сложна задача. Тук трябва да се имат предвид всички причини, които 

водят до конкретните промени в речта на тукашните българи: контактите, взаимодействието 

на техните говори, както помежду им, така също и с други езици, включително и влиянието на 

                                                           
84 Младенов М. Характеристика на говорите в Добруджа // Помагало по българска диалектология (съст. Т. 

Бояджиев). София, 1984, с. 100-127; Младенов М. Към характеристиката на добруджанските диалекти // 

Българските народни говори (съст. Е. Георгиева, Н. Тодорова). Знания за езика. Т. 6. София, 1986, с. 38-41. 
85 Стойков Ст. Българска диалектология. София, 2002, с. 125. 
86 Кочев И. Цит. съч., с. 76, 21-37. 
87 Пак там, с. 52. 
88 Младенов М. Характеристика на говорите в Добруджа // Помагало по българска диалектология (съст. Т. 

Бояджиев). София, 1984, с. 113.  
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книжовната форма на българския език, непрекъснато променящия се начин на живот на 

населението, смесването му, смяна на поколенията и т.н. 
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЗАПАДНОБЪЛГАРСКИЯ ТИП ГОВОРИ 

В МОЛДОВА И УКРАЙНА 

 (таврийско-терновски, видински говор), ъ-диалект /снẹг̀ъ, кр̀ъсникạ/ 

 

Васил Кондов 

 

Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, гр. Тараклия, Р. Молдова 

Катедра „Филология и история и обществени дисциплини” 

 
Анотация 

 

 В статията се дава кратка характеристика на единствения западнобългарски говор 

на територията на бившия СССР, сега в днешна Р. Украйна, като се отбелязва, че от 

съветските българисти в средата на миналия век се е твърдяло, че такъв е открит от тях и в 

Тараклия, сега в Р. Молдова. Въз основа на техни изследвания и на собствени наблюдения 

авторът подчертава, че за реално съществуващ западнобългарски говор в Тараклия не е 

можело нито тогава, нито пък още повече в днешно време да се твърди, тъй като нито 

тогава, нито сега в селището не е имало и сега няма нито един пълноценен носител на такъв 

български говор.  

 Единствен западнобългарски говор на територията на бившия СССР, сега в Р. 

Украйна, е говорът на с. Терновка, Якимовски район, Запорожка област, в близост до гр. 

Мелитопол. Преселниците в това село са дошли от Видинско, като част от тях е живяла и в 

други места на Таврия, а чрез вторично преселване се е озовала и в Крим, където най-

вероятно е била асимилирана, преди всичко в езиково отношение.  В днешно време този говор е 

на изчезване дори в самото с. Терновка. Единственият изследовател на говора е акад. Н. 

Державин, публикувал сведения за особеностите му през 1905 и 1915 г. 

Ключови думи: западнобългарски тип говор, етноним шоп/и, преселници. 

 

Резюме 

 В статията се прави кратка характеристика на един от говорите на българите в 

бившия СССР, като се подлага на критика становището на съветските българисти от 

средата на миналия век, които обявяват като западен /шопски/ български говор абсолютно 

непълноценна и нефункционираща по това време езикова формация в град Тараклия, сега в Р. 

Молдова. За това пресилване вероятно съществено допринася тогавашното име на селището 

– Шоп-Тараклия, първата съставка на което се препокрива с българския етноним шопи.   

В работата се подчертава, че единствен говор в бившия СССР или в сегашна Р. 

Украйна от западно-български тип е е терновският (видинско-таврийският) говор, който 

обаче е на изчезване. Той се е функционирал в редица селища, създадени от българи преселници 

от Видинско в района на Таврия и Крим, основно от които е с. Терновка, Мелитополско. 

Ключoви думи: западнобългарски тип говори, етноним шоп/и, преселници. 
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TO THE QUESTION OF THE WEST-BULGARIAN TYPE OF DIALECTS  

(IN BESSARABIA)  

(The Vidin ъ-dialect in Ternovka: снẹг̀ъ (the snow), кр̀ъсникạ (the godfather). 

 

Summary: 

 In this article, a short description of one Bilgarian dialect on the territory of the former USSR 

(in Taraclia, Moldova) is made.  The author states that the opinion of some Soviet cholars from the 

middle of the 20th century, according to whom the dialect in question is a West-Bulgarian type, is 

wrong. The reason for this mistake is that the first element of the former name of the settlement (Shop-

Taraklia) is mistakenly taken for having a connection with the ethnonym shops which designates the 

inhabitants of Sofia and the neighbouring villages.  

It is also stated that the only dialect in Ukraine which belongs to the West-Bulgarian type there 

is the Vidin dialect of Ternovka (in Tavria), which is dying. In the past, it was spoken in a number of 

villages in Tavria and the Crimea, founded by the Bulgarian population from the Vidin region. The 

village of Ternovka, Melitopol region, is the main settlement inhabited by these Bulgarians. 

Key words: West-Bulgarian type of dialects, ethnonym shops, refugees. 

 

Това е последният тип български говори в бившия СССР. Към него в Атлас 

болгарских говоров в СССР е отнесен видинският говор на с. Терновка в Приазовието и 

един от говорите на с. Шоп-Тараклия (сега гр. Тараклия) в молдовската част на 

Бесарабия или в сегашна Р. Молдова, а именно така нар. шопски говор, който още 

тогава (преди повече от половин век) е бил отбелязан само при отделни възрастни хора. 

Още по-точно, в речта на тези отделни възрастни хора са отбелязани само някои 

отделни особености на западнобългарските говори.  

Имайки това предвид, да се счита такова явление за отделен шопски, т.е. 

западнобългарски говор в Тараклия, е просто нереално. Защото още тогава това е била 

абсолютно непълноценна и нефункционираща езикова формация (Бернштейн 1949: 

386, Бернштейн, Чешко, Зеленина 1958: 41, Чешко 1949: 391-394). Освен това, авторите 

на Атласа свързват този говор и с името на селището – Шоп-Тараклий, явно смятайки, 

че съставката шоп от името на селището се препокрива с българския етноним шопи, 

което може да се окаже подвеждащо. И ето, че по повод произхода на тази съставка от 

ойконима сега има и друга версия, а именно: че тя може да е онаследена от татарски 

етноним (Балкански, Константинова 2010: 22-27) по същия начин, както и втората му 

съставка – Тараклий. Освен това, оказва се, че нищо шопско няма и в народния песенен 

фолклор на тараклийци (Кауфман 1982: 22). 

Изследователката Е. Чешко пише: „В административном отношении Тараклия 

разделена на две части: сельскую – „горняя” часть, где живут курлийцы, чарганцы и 

шопы (село Шоп-Тараклия), и городскую – долняя (нижняя) Тараклия, которая сейчас 

является районным центром…  

Курлийцы составляют главную часть населения „горней”(т.е. верхней части) 

Тараклии…Помимо них здесь живут еще чарганцы и шопы. Чарганцев в Тараклии 

немного (два небольшие квартала на краю села). Название их связано с названием села 

Чарганы в Болгарии, откуда они ведут свое происхождение. 

По типу произношения Ѣ Курлийский и Чарганский говоры принадлежат к юго-

восточным болгарским диалектам. Третий говор „горней” Тараклии представлен 
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выходцами из западной Болгарии – шопами. С их именем связано название села – Шоп-

Тараклия…  

Шопский говор в Тараклии является вымирающим… Шопскую речь можно 

услышать только у пожилых людей, да и то не у всех, хотя отцы их говорили на 

чистом шопском диалекте… 

Чарганский говор также представляет собой тип деградирующего говора. В 

сельском совете мне сказали, что только глубокие старики могут дать представление 

о том, как говорили чарганцы лет 30 тому назад. К сожалению, в результате войны 

старых людей осталось в селе немного…”.  

Първо, не в резултат на войната, а в резултат на големия глад след войната – 

през 1946-1947 г. голяма част от населението и в това бесарабско селище „си отива”, 

почива.  

Второ, интересно е, че, според изследователката, „большинство шопов по-

шопски уже не говорит, они перешли на Долнинский говор”, независимо, че те са 

живели заедно с курлийци и чарганци в „горняя” част на селището, докато чарганци 

обаче са възприели говора на най-близките си съседи – курлийци, независимо от това, 

че долнинският говор в селото е доминиращ.  

Съвременните жители на гр. Тараклия, между другото, не знаят за 

съществуването на компактна група шопи в пределите на селището, за които пише в 

отчета си съветската българистка Е. Чешко, независимо от факта, че отделни жители на 

селището са били и досега все още са известни с прякора Шопа. До ден днешен обаче 

възрастните хора знаят в кои части на селището живеят курлийци и чарганята – 

отделни, обособени, компактни групи българи преди време в рамките на селището. 

Съвременните изследователи на езика и фолклора на тараклийци също така не 

констатират каквито и да било западнобългарски особености в тяхната култура, 

директно изнесени от българския Запад. 

Ето какво пише например музикологът акад. Н. Кауфман, събрал и изследвал 

песенното творчество на българите в Бесарабия и Таврия: „На места слушахме да се 

говори за преселници-шопи, но въпреки упоритото търсене не открихме никакви следи 

от диафония и дори от едногласни шопски песни. Може би единствена останка от 

население, придошло от Шоплука, са някои песни в десетосложно стихосложение, но 

практиката показва, че те се разпространяват и в Източна България.”  

Диалектологът и социолингвистът проф. Н. Неделчев, изследвал езика на 

тараклийци и издал за него специална монография, отбелязва следното: „Направените 

112 съпоставки по БДА на фонетични явления в говора на Тараклия със същите от 

картографираната част на българското езиково землище показват, че 

традиционният диалект на Тараклия има източнобългарски характер. Западни 

фонетични черти днес той почти няма, защото отбелязваните на някои места 

северозападни или само западни характерни особености (т. 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 

25, 30, 41, 54) се откриват и по цялата българска езикова територия (в 

метрополията) или успоредно битуват и в българския Изток.” (Кауфман 1982: 20, 

Кондов, Паслар, Сухинина 2016: 448-462, Неделчев 1998: 1998: 73-74). 

 

По този начин, единственият говор от западнобългарски тип в широките 

предели на царска Русия или в сегашна Р. Украйна (Бернштейн, Чешко, Зеленина 1958: 
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41, Державин 1905: 136-146, 1915: 253-192), е терновският (видинско-таврийският) 

говор, който, доколкото се разбира от публикации на лингвистични, исторически и 

краеведски изследвания, за съжаление, е на изчезване и в самата Терновка, и извън нея 

(Гнедашев 2017, Паскалов 1996: 2, 1999). 

Българи от Видинско пристигат в обезлюдена Таврия през 1861 г. в резултат на 

агитация за преселване от страна на руските власти. Преселването се извършва по вода 

– с шлепове по река Дунав до румънското пристанище Сулина, а от там с кораби – в 

Крим. Според някои от източниците в Русия от Видинско пристигат общо 1560 

български семейства или 10388 души. По-голямата част от тях презимуват в различни 

райони на Таврия, а по-малка част - и в Крим. В резултат на лишения и болести през 

това време умират 2129 преселници, или почти 20 % от тях. Несвикнали със тукашния 

много по-суров климат, по-голямата част от оцелелите на следващата година се 

завръщат в България. В Русия остават едва около 800 души, или 7,7% от пристигналите 

там българи. Това вероятно е най-трагичното от всички масови преселвания на българи 

в Русия.  

Във връзка с това събитие, станало в резултат на постигнато споразумение 

между Русия и Високата порта за преселване на българско население от Видинския 

край в пределите на Южна Русия и размяната му с татарско и черкезко население, 

Георги Раковски написва и издава през 1861 г. брошурата си „Преселение в Русия или 

руската убийствена политика за българите.”: „Не е ли срамота за вас, о Видински 

Българи! Да ви заменят с Татарите и да правят с вас трампа, като с някои си коне 

или волове! Я, вижте ги тех Татари в какво бедно състояние ги е докарала 

немилостива Русия! Те, мислите, от добрина ли са се преселили оттамо? Не можете 

ли, окаяни, да разсъдите, че ще ви докарат в още по-жалостно и окаяно от тях 

състояние! Те, както ги гледате, просят и чакат други да ги прехранят и досега са 

измрели половината им! Не ще ли изпатите и вие същото? Но те се намериха между 

вас, народ земеделски и работлив, ами вие в руските диви и голи пустини при кого ще 

прибегнете и от кого ще поищете нещо си?... (Раковски 1861, 1886, 1922, 1998: 1-28, 

2004, 2017).” 

В Приазовието видинци създават само две колонии – Терновка в Мелитополско 

и Царицино в Бердянско, в които през 1864 г. се наброяват 796 души. През 80-те години 

на ХIХ в. жителите на Царицино се местят в Крим, където създават колониите Ново-

Царицино и Ново-Николаевка, а също се заселват и във вече съществуващи там други 

селища, като Стари Крим и Кишлав, Ишун Болгарский и др..  В същото време част от 

жителите на Терновка създават и с. Сарабуз-болгар (Парзулова 2007, Пачев 1994: 3, , 

2006: 109-117, 2007, 2009: 85-92). 

През 1944 г. видинските българи в Крим ги постига съдбата на всички останали 

кримски българи – те са депортирани, изселени от съветската власт от родните си 

селища. 

Първият изследовател на говора на видинските българи в Терновка (и 

единственият, ако не се смята за такъв авторският колектив на Атлас болгарских 

говоров в СССР, в който не е отбелязано откъде е взета информацията за говора) е акад. 

Н. Державин. Още през 1905 г. той публикува специална бележка за говора им, а през 

1915 г. излиза трудът му „Болгарские колонии в России, т. II-й. Язык”, който включва 
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описание на говора на с. Терновка - мелитополска и текстове, записани от него в 

селото.  

В том I на този си труд (1914, с. 188) Н. Державин, говорейки за песенното 

творчество на българите от Таврическа и Херсонска губерния, отбелязва: „… Наконец, 

группа почти обрусевших колоний, каковы: Терновка, Мелитопольского уезда 

Таврической губернии, Малый Буялык Одесского уезда Херсонской губернии и Парканы 

Тираспольского уезда той же губернии или вовсе забыли свои народные песни, или же, 

если и вспоминают о них, то как о чем-то, что знали их отцы и деды, но чего они уже 

не знают.” 

В началото на описанието на говора Н. Державин отбелязва: „Единственный 

представитель у нас западно-болгарского наречия /видинцы/ и при том – 

представитель вымирающий, по причинам, подробно указанным мною в 1-м томе 

исследования, - терновский говор можно было бы охарактеризовать как своеобразный 

е-кавский говор не только потому, что в нем имеем гласную е на месте общеслав. ĕ 

независимо от положения в слове и ударения, но также и в виду того, что эта 

гласная, тождественная в произношении с русским э, в связи с утратою согласными 

своей палатальности доминирует здесь над всеми другими гласными.” Ето и някои от 

примерите, които дава изследователят: dèdu - дѣдъ, lèto - лѣто, mlèko - млѣко, mèsto - 

мѣсто. Това всъщност е най-характерната за западните български говори фонетична 

особеност.  

В морфологично отношение ще подчертаем, че говорът на терновци се 

характеризира с членна морфема -ъ, отбелязана от Н. Державин в ударено и неударено 

положение по следния начин: brek – bregä̀ /брек - брег̀ъ/, zäp – zǎbä̀ /зъп – зъб̀ъ/, dom – 

dòma /дом – до̀ма/ и др. (Державин 1915: 253-192).  

 В Атлас болгарских говоров в СССР (1958) е направена кратка характеристика 

на говора, като освен тези са отбелязани и някои други особености на говора на 

Терновка, като: 

- липса на лабиализация на гласните е, и след шушкави съгласни: жел̀езо, 

жиф, шип̀ар; 

- отсъствие на начално и интервокално х;  

- наличие на лично местоимение за 1 л. ед.ч. – jа вм. аз; 

- липса на промяна в групите на съгласни: гл̀адна, п̀адна, др̀ебни; 

- преглас на звуковете к в т и на г в д: м̀айтʼа вм. майка, тирам̀иди вм. 

кирамиди, ди вм. ги, дир̀ан вм. гиран и т.н.;  

- наличие на особена диалектна лексика – с̀акам ʼискамʼ, кукур̀ус ʼцаревицаʼ, 

уп̀енти ʼцървулиʼ и др. (Бернштейн, Чешко, Зеленина 1958: 41).  

Известният съвременен таврийски краевед и журналист Леонид Паскалов в 

статията си, написана въз основа на интервю с тамошния ентусиаст-учител по 

български език Иван Гогунски, „Ще звучи ли в акимовските села българска реч” на 

въпроса „А колко български села има в Акимовски район?” Отбелязва: ”Българи 

живеят в Акимовка, Велика Терновка, Димитровка, Александровка. Помнят езика само 

възрастните хора. Има и доста гагаузи. Но те не се различават от българите. Сега 

българският език не се преподава. Не мога да ходя, а транспорт няма. Уча децата у 

дома, индивидуално. Обаче много се надявам, че някой от моите ученици ще се завърне 

и ще продължи работата, която започнах преди 7 години.” (Паскалов 1996: 2).  
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Оттогава са изминали повече от десет години… Дано нещата около изучаването 

на българския език в Терновка и в останалите села в този район наистина да са 

потръгнали…  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Снимки. Карти. 

 
Република Молдова. 
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Град Тараклия. Гледка към Чарган̀ята откъм Курл̀ийската майл̀ъ. Снимка: В. Кондов /2018/. 

 

 
Гр. Тараклия. В Курл̀ийската майл̀ъ: „Нѝй смẹ курл̀ийци, ạ ѐй т̀ам д̀олу сạ Чạрган̀ятạ…”   

Снимка: В. Кондов /2018/. 
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Република Украйна. Запорожка област / Таврия. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Р. Украйна. Запорожка област, Акимовски район, в който се намира В. Терновка  

и други села с българско население. 

 

 

 
Акимовка. 
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Великая Терновка: 1860 — дата основания как колония болгар Терновка. По состоянию на 

1886 год в колонии  проживало 615 жителей, работала школа. Население по переписи 2001 года 

составляло 729 человек. 

 
Малая Терновка. 

 
 

 

  

 

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

Република България: област Видин. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



267 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДИАЛЕКТЕН ТЕКСТ. 
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Записано от акад. Н.С. Державин (1915) в с. Терновка - мелитополска, сега в Р. Украйна. 
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ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ  

В ТАРАКЛИЙСКО, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

Кондов, Васил 

 

 В република Молдова, в район Тараклия се намират почти всички най-големи и 

най-стари български селища, сред които са: градовете – Тараклия (1813) и Твърдица 

(1830), селата – Валя Пержей (втората половина на 18 в.), Кайраклия (втората половина 

на 19 в.), Кортен (1830). До ден днешен в тях се говори диалектен български език, 

който функционира и в създадените от населението на повечето от тези селища 

вторични и третични колонии, например: 

 

ВАЛЯ ПЕРЖЕЙ 

Валяпержки колонии в Бесарабия са: 

– ГОЛЯМАта ВАЛИ ПЕРЖА / Валя Пержей, Тараклийско.  

– МАЛКАта ВАЛИ ПЕРЖА / Валя Пержей, Чимишлийско.  

– БОГДАНОВКА, Тарутинско, Одеска област, Р. Украйна.  

– НОВАта ЛАРГА, Кагулско.  

– Циганка / СТОЯНОВКА (тя е кортенско-валяпержка), Кантемирско.   

 

 "Это второе Вале Перже, которое я посетил во время своей 

поездки. Оно показано на карте академика Н.С. Державина. Вале Перже имеет свыше 

1000 дворов. Село имеет верхнюю и нижнюю части (горня и долня махали). Сами 

крестьяне обратили мое внимание на то, что в языке (главным образом в лексике) 

жителей этих двух частей села есть различия. Так, в одной части говорят кун’`е (мн. 

ч. от „кон”), – в другой к`они. Все важнейшие отличия мною были отмечены. 

Несомненно, что в этом селе до сих пор сохраняется два различных говора. Совпадая 

во многих своих важнейших особенностях, эти два говора представляют заметные 

отличия в названиях одежды, утвари, отдельных частей дома и пр. Все это 

свидетельствует о глубоких лексических различиях в очень близких говорах самой 

метрополии, о том, что каждая из черт определенного говора имеет свою границу 

распространения. Все это мало учитывалось болгарскими диалектологами, 

стремившимися прежде всего охарактеризовать фонетико-морфологические 

особенности отдельного, замкнутого говора. Различия в лексике никак нельзя 

объяснить более поздними влияниями местных языков. Эти различия отражают 

традиционный фонд говоров, тот фонд, с которым переселенцы пришли из Болгарии. 

Вообще следует указать, что болгарские говоры Бессарабии /особенно в южной 

части/ не представляют значительных следов влияния соседних языков. Заимствованы 

отдельные русские и молдавские слова вместе с новыми реалиями, которые 

отсутствовали в жизни болгарского крестьянина на родине. Так, словом „риза” 
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теперь обычно называют нижнюю рубашку. Верхняя же рубашка называется русским 

словом „рубашка”; ср. еще: „жилетка”, „стакан”, молд. „скаун” /стул/ и еще 

отдельные слова. Заметно влияние русского языка в области числительных. В 

Настоящее время наблюдается сильное русское влияние в области социально-

экономической и колхозной терминологии." Проф. С. Бернштейн (1949: 387-391). 

 

Основният говор на селото се определя като южнобалкански. Другият, който 

постепенно се асимилира от основния, се определя като тракийски. 
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   Д-р Николай Тодоров       

   

  
                                                     Д-р Николай Куртев 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
КАЙРАКЛИЯ 

 

Говорът на с. Кайраклия, Тараклийско, се отнася към болградската подгрупа 

говори от подбалкански тип. Селото е вторично. Основано е предимно от жители на гр. 

Болград и околните български села. 
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культурологии, т. XVII, Кишинев, 2015, р. 45-48 (вж. Кирсово, Комратски район, Кортен – 

България и Кортен, Тараклийско, Кайраклия, Тараклийски район). 

 CERGA, Alexandru / Черга, А. Lăcaşurile sfinte ale bulgarilor din satele 

Cairaclia şi Сorten, raionul Taraclia  

/Священные места болгар села Кайраклия и Кортен Тараклийского 

района // ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI / АКАДЕМИЯ НАУК 

МОЛДОВЫ / INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL / ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ / REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI 

CULTUROLOGIE / Volumul XVII /. 

 

  Д-р Галина Манолова, в момента живее в Сащ, в гр. Чикаго. 
 

КОРТЕН 

 
"Колониите" на кортенци са селата:  

- АНТОНОВКА (кортенско-тараклийско-молдовска), район Кантемир /Кортенската 

махла/.  

- БЪЛГАРИЙКА/та, сега в състава на с. Сарата ноу, район Леова.  

- ВИКТОРОВКА / ТОТОВАНа, сега в състава на с. Чебалакчия, район Кантемир.  

- ДИМИТРОВКА, район Чимишлия.  

- МАКСИМЕНи, район Чимишлия.  

- Новия КОРТЕН / ДЕНЬОВИЦа / ШЛЕНГЕРа, район Тараклия.  

- СТОЯНОВКА / ЦИГАНКА (кортенско-валяпержка), район Кантемир.   

 През 1869 г. селата Кортен и Тараклия са посетени от проф. Виктор Григорович, 

който погрешно след това твърди, като пише, че населението 

им е шопско: "Две следующие колонии Кюретня и Тайраклия 

представили весьма замечательное отличие. В них 

преобладает поселение шопское..."  

  

Според по-късните проучвания обаче, на съветските 

българисти-езиковеди, кортенският говор е определен като 

български говор от подбалкански тип. 
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 Съветската българистка Л. 

Плотникова от групата на проф. С.Б. 

Бернщейн пише за с. Кортен: „В 

конце прошлого века, когда число 

жителей в селе значительно 

возросло, кирютнинцы стали брать 

земли в аренду у соседних помещиков. 

В поисках новой свободной земли 

часть крестьян выехала в первых 

годах ХХ в. в глубь России: на Урал, в 

Сибирь и на Дальний Восток. Около 

1901 г. свыше 100 семейств, купив помещичью землю на левом берегу р. Прут, 

поселилось несколько южнее Стояновки, основав с. Циганка. Третье довольно крупное 

значительное пересесение кирютнинцев /около 60 семейств/ на купленные ими земли 

относитсь к 1908-1910 гг. Эти выходцы из Кирютни поселились в северной части села 

Чобалокчия Баймаклийского района, образовав там махалу под названием Тотован. 

Четвертое переселение /около 30 хозяйств/ было, приблизительно, в 1912 г.. 

Поселившись почти рядом с селом Деневица, крестьяне основали село Новый Кортен. 

Кроме названных крупных переселений, кирютнинцы, приобретая земли, выезжали из 

села в разное время группами в 7-20 семейств. Так, до 10-ти кирютнинских семейств 

поселилось в селе Голубом, около 8 – в Московей-Чикуре, примерно столько же – в 

Манукбееве, около 20 – в Казанджике” (вж. Плотникова, Л.С. (1950: 260-269). 

Посетила селото Л. Плотникова и: „весной 1948 г., случайно и 

непродолжительно…” Вторично: „летом 1948 г., на этот раз я находилась здесь 8 

дней… По последним данным в селе проживает 2650 человек…, в том числе 2640 

болгар… Сел. совет, 7-летняя школа…, детдом, библиотека-читальня, почта, сельпо с 

3-мя магазинами, амбулатория…”  

Каква е съвременната картина на разселването на кортенци?... Според данните 

от преброяването на населението в Р. Молдова от 2004 г. българите в с. Казанджик са 

само 4 души от 906 жители (като тези около 20 сем., за които пише Л. Плотникова, 

вероятно са се преместили в други селища, възможно в най-близките до Казанджик – 

Сарата Ноуа и Българийката), в сегашното село Циганка, което се намира югоизточно 

от с. Стояновка / Циганка, българите са 20 души или 1,16% от общо 1724 жители, в с. 

Новая Циганка, което е съседно на тях, българите са само 2-ма души. В с. Московей 

кортенските фамилии са Бахови, Кишкилеви и Робакови. В с. Хулубоая, Кагулско 

българите са 56 души или 5,54% от 1011 жители, от които едва ли всички са кортенци. 

Село Манукбеевка на картата на днешна Р. Молдова не съществува, вероятно е 

преименовано, но и там, според данните от същото преброяване, българите или изобщо 

вече ги няма, или са останали много малко... 
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 Автор – Э.И. Зеленина                                                     

Проф. д-р Иван Кочев 

   
Доц. д-р Васил Кондов 
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ТАРАКЛИЯ 

Шоп-ТАРАКЛИЙ / ТАРАКЛИЙ / ТАРАКЛИЯ, град, районен център.  

Тараклийци активно са участвали в създаването на следните вторични селища с 

компактно българско население в Бесарабия:  

- АНТОНОВКА, район Кантемир /с Тараклийска и Кортенска майл̀ъ / махл̀а/.  

- БАЛАБАН/а, район Тараклия /предимно от гр. Тараклия/.  

- ГОРНА/та Алба/АЛБОТА, район Тараклия /тараклийско-чийшийско българско 

население/.  

- ДИМИТРОВО, район Кантемир /предимно от гр. Тараклия/.  

- ДОЛНА/та Алба/АЛБОТА, район Тараклия /предимно от гр. Тараклия и от с. 

Чийший/.  

- ЛОПАЦИКА/та, район Кагул /предимно от с. Чийший / Городне, болградски 

район, Одеска област, Украйна, и от гр. Тараклия/.  

- НОВОСЬОЛОВКА, район Тараклия /предимно от гр. Тараклия/.  

- ОРЕХОВКА / БИСЕРИКУЦА/та, район Тараклия /предимно от гр. Тараклия/.  

- ПЛОПь, район Кантемир /предимно от с. Тараклия, Кантемирско, основано от 

тараклийци/.  

- САЛЧИЯ / САЛьЧЕТО, район Тараклия /предимно от гр. Тараклия/.  

- ДЕНЬОВИЦа / ШЛЕНГЕРа / СВЕТЛЫЙ, АТО Гагауз ери /предимно от гр. 

Тараклия и с. Кортен/.  

- СОФИЕВКА, район Тараклия /предимно от гр. Тараклия и с. Чийший/  

- ТАРАКЛИЙ / ТАРАКЛИЯ, село, район Кантемир /предимно от гр. Тараклия/.  

- ТУДОРЕЩ, район Кагул /предимно от гр. Тараклия и с. Чийший/.  

- ХЪРТОП/а, район Тараклия / предимно от гр. Тараклия/. 

 

По-късно, след проф. В. Григорович, друг известен руски учен, който изследва 

както етнографията, така и езика на българите в Русия, акад. Николай Державин, 

също посещава Тараклия. Но тук той записва народни песни и изследва етнографията 

на българите, не проучва говора на селището, тъй като той е от смесен тип. Важни са 

обаче мислите на Н. Державин относно съхраняването на българската култура в Русия, 

които той откровено изразява на страниците на своята книга, посветена на колониите 

на българите в тази държава:    

 "...среди нашего болгарского населения самая незначительная 

часть, быть может только в городах, имеет в своих руках 

книгу на родном языке, а между тем в интересах подъема 

народной культурности болгарской деревни следовало бы 

теперь же, не ожидая пока народ руссифицируется и станет 

читать газеты и книжки на русском языке, не только 

разрешить болгарской деревне читать болгарские газеты и 

книги, но принять меры к тому, чтобы дать народу такие 

книги. В обще-культурной отсталости нашего болгарского 

населения сравнительно с другими народностями Новороссийского края кроется 

объяснение и ничтожного процента лиц болгарского населения, получивших 

образование выше начального /0,8%/: ниже болгар в этом отношении стоят: татары, 

молдаване и цыгане..." (Акад. Н. Державин /1914: 52/).  

"Вместо разумного попечения о законных моральных и материальных нуждах 

единоверного и единокровного нам народа, исследователь на каждом шагу в 
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настоящее время сталкивается с грустными фактами нетерпимого отношения к 

этой ничтожной в сравнении с великою Россией горсточке населения, всецело 

преданного России и живущего только ее интересами да интересами своего 

хозяйства. Все духовные интересы народа опечатаны двойною печатью 

административного усмотрения, и всякое малейшее проявление духовной 

самодеятельности преследуется здесь и как таковое по существу, и как болгарское в 

частности. В конце концов на почве такого отношения к народности создается 

невыносимая, ничем не оправдываемая, никому не нужная атмосфера взаимного 

недоверия и постоянной вражды, в которой страдают действительные, жизненные 

интересы обеих половин, и в большей степени, конечно, страдают интересы народа и 

народного хозяйства. В результате мы видим сейчас в наших болгарских колониях 

полный застой в культурном развитии и большой упадок в народном хозяйстве: 

овцеводство у болгар почти вымерло, виноградники почти истреблены филоксерой и 

мильдиу, виноделие - примитивно и не улучшается, огородничество не развивается, 

хлебопашество по-прежнему примитивно, с тою лишь разницей, что периоды 

неурожайных годов стали продолжительней. У народа всячески отбирается его 

лучшее сокровище и законнейшее достояние – язык матери и национальные традиции, 

вернейший залог народной нравственности, и взамен этого ему предоставляется 

право заимствоваться русской культурностью у низов городского мещанства, и наш 

болгарский народ, утрачивая свои национальные традиции, с успехом, действительно, 

приобщается к этой "русской" культурности, неся с базара в свою деревню русскую 

песню городского трактира и такую же нравственность со всеми ее спутниками: 

алкоголизмом, развратом, преступностью и пр., и пр." (Акад. Н. Державин /1914: 42/).  

PS. Такива книги обаче на българите в този край бяха дадени, за съжаление, 

само с известно изключение и голямо ограничение във времето и пространството, както 

в царска Русия, така и в бившия СССР... 

   

 Тараклия посещава и проф. С. Бернщейн, ръководител на 

мащабното изследване на българските говори в СССР след 

Втората световна война, в резултат на което е съставен „Атлас 

болгарских говоров в СССР”:  

„Из Чадър Лунги мы выехали в Тараклию. Это большой 

красивый районный центр с планировкой города. В центре много 

красивых зданий. Главная улица мощеная. Язык тараклийцев 

резко отличается от языка Твардицы и Вале Перже и 

приближается к языку Кирсова. Это тоже северо-восточный 

говор со всеми его характеристиками. Говор представляет 

многочисленные случаи полной редукции безударных гласных: цкл`о, парл`ия (вм. 

парал`ия) и др. Имеется здесь небольшое количество шопов, с которыми мне, однако, 

встретиться не удалось (По-подробно вж. в отчета на Е.В. Чешко) (Проф. С. 

Бернштейн /1949: 387-391/). 

 
Основна литература за езика на българите в гр. Тараклия: 
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Паслар, М. Българският език в условията на билингвизма в Република Молдова (По  

материали от Тараклия) // Българи и гагаузи заедно през годините. Материали от Петата и от 

Шестата международни научни конференции на тема „Функционирането на българския и 

другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова”. Комрат, 

2007, с. 179-190 и Българският език в Молдова, № 7, Комрат, 2007, с. 22-37. 

Паслар, М. Обогатяване на лексикалния запас на учениците при изучаване на книжовния български език  

в мултилингвална среда (Република Молдова), Тараклия, 2013, 244 с. 

Сухинина, М.П. Стари думи от Тараклия // Дунав-Днестър. Годишник на Тараклийския  

държавен университет „Григорий Цамблак”, том 4, Тараклия, 2016, с. 117-130. 

Сухинина, М.П. Диалектни особености  на семейно-родовата лексика на българите от гр. Тараклия и  

географското й разпределение по българската езикова и етнокултурна територия // Дунав-

Днестър. Годишник на ТДУ „Гр. Цамблак”, Тараклия, 2019 (под печат). 

Тимонина, Е.В. Болгарские говоры в Молдавии // Вестник Московского университета. Сер. ІХ.  

Филология, М., 1977, № 4, с. 69-72 (По резултати от експедиция на  преподаватели и студенти от 

МГУ, катедра „Славянская филология”, 1976 г. – Твардица, В. Пержей, Тараклия, Каракурт-

Жовтневое, Бесарабия).  

Чешко, Е.В. Отчет о диалектологической поездке в болгарское село Тараклию Молдавской ССР и село  

Табаки Измаильской области УССР // УЗИС (Ученые записки Института славяноведения), т. 1, 

М., 1949, с. 391-394. 

 

Говорът на селището е предимно 

от смесен мизийско-балкански тип, като 

съдържа и незначително влияние и от 

страна на тракийските говори . Въпреки 

някои твърдения, няма никакви езикови 

доказателства за западнобългарско 

/шопско/ влияние. 

 
  Проф. д-р Нено Неделчев           
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Доц. д-р Мария Паслар 
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ТВЪРДИЦА 

Твърдишките колонии в Бесарабия са: 

 

- ТВЪРДИЦА, град, район Тараклия, Р. Молдова.  

- АРСА / ЕВГЕНОВКА, Тарутинско, Одеска област, Р. Украина /твърдишко-

дюлменска колония/.  

- Новата ТВЪРДИЦА / КОЛИБАБОВКА, район Леова.  

- ПАВЛЬОВОТО / ПЕТРОСТАЛЬ / ПЕТРОВСК, Тарутинско. 

 

 "Только посетив Твардицу, я услышал повсеместно язык 

болгарский. Жители этой колонии переселились из Сливны, что 

на Балканах. Остановившись в ней на ночлег, я в теченини 

полудня обозрел церковь, посетил училище и заходил в частные 

дома. Почтенный учитель Дмитрий Карпов Шептифрац был 

моим руководителем. Особенно наблюдал я в училище за 

приемами преподавания, успехами учеников, преимущественно в 

русском и болгарском языках, и за отношениями училища с 

общине. Образцовое это училище послужило мне мерилом в 

подобных же наблюдениях над другими училищами. Я не мог не 

позавидовать такому училищу, припоминая училища, виденные 

мною в других краях России." (Проф. В. Григорович /1869: 137/). 

 
Основна литература за говора на гр. Твърдица в Бесарабия: 

 

Барболова, З. Лексикална и словообразувателна характеристика на имената на забрадката // Българска  

реч, кн. 3, С., 2001, с. 20-26 (с примери от Бесарабия – Н. Троян, Суворово / Шикирли- Китай, 

Твърдица). 

Бернштейн, С. Б. и др. Атлас болгарских говоров в СССР. Вступительные статьи. Комментарии к  

картам. М., 1958, с. 38.  

Гайдаржи-Забунова, Н.Ф. Българският диалектен език в устното народно творчество на българите от  

село Твърдица, Република Молдова // Научно-практическая конференция, посвященная дню 

славянской письменности „Функционирование славянских и других языков и литератур в 

контексте языковой ситуации Республики Молдова”, 23 мая 2014 г., Комрат, 2015, с. 31-34.  

Гайдаржи, Н. Фамилните и уличните имена на гр. Твърдица, Република Молдова // Състояние и  

проблеми на българската ономастика, т. 14, 2016, с. 112-120.  

Гайдаржи, Н. За някои особености на говора на гр. Твърдица, Бесарабия // Дунав-Днестър. Годишник на  
Тараклийския университет, Тараклия, 2016, с. 75-82.  

Гайдаржи, Н. Съвременно състояние на българския език в района на гр. Чадър Лунга, Република  
Молдова. Проблеми на изучаването и преподаването. Автореферат на дисертация за получаване 

на научната степен „доктор”, В. Търново, 2018, 30 с.  

Григорович, В.И. Собрание сочинений Виктора Ивановича Григоровича /1864-1876/, Одесса:  

«Экономическая» типография, 1916, [4], XXXIII, 450 c. 

Зеленина – (Полтораднева), Э.И. Термины ткачества в балканских болгарских говорах Молдавии //  

Советское славяноведение, 1976, № 4, с. 76-87 (върху материал от селата Твардица, Кирютня / 

Кортен, Кирсово).  

Зеленина – (Полтораднева), Э.И. Сравнительный тематический словарь трех болгарских  

сел Молдавии (Кортен / Кирютня, Твърдица, Кирсово) // Българска диалектология, кн. 10, С., 

1981, 179 с.  

Илиев, Ив., П. Петков, Бележки за новобългарските писмено-диалектните езикови форми // Онгъл, 17,  

2018 (под печат; засяга се и Бесарабия – Твърдица и Тараклия). 

Кара, Н. Българският език в Молдова (материали за проучване) // Българите в Сев. Причерноморие.  

Изследвания и материали, т. 8, В. Търново, 2004, с. 31-58 (съдържа диалектни текстове на 

българска реч, записани в селата Кортен, Твърдица и Паркан).  

Кондов, В. Езикът на българите на Пусто пладне – в Русия, СССР, Украйна и Молдова. История и  

съвременно състояние /Класификация, библиография, карти, снимки, текстове/, Тараклия, 2019 

/вж. Балкански тип, с. 169/. 
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Котова, Н. Говор села Твардицы МССР // Ученые записки Института славяноведения (УЗИС), т. 2, М.,  

1950, с. 270-308.  

Куртев, Н. Селищата с българско население в Северозападния Буджак. Ономастика. Етнонимия.  

Групонимия, В. Търново, 2006, 288 с. /вж. очерка за ономастиката на гр. Твърдица/. 

Стойков, С. Говор села Твырдицы (Сливенской околии в Болгарии) и села Твардицы (Молдавской ССР)  

// Статьи и материалы по болгарской диалектологии (СМБД), 8, М., 1958, с. 3-63.  

Тимонина, Е.В. Болгарские говоры в Молдавии // Вестник Московского университета. Сер. ІХ.  

Филология, М., 1977, № 4, с. 69-72 (По резултати от експедиция на  преподаватели и студенти от 

МГУ, катедра „Славянская филология”, 1976 г. – Твардица, В. Пержей, Тараклия, Каракурт-

Жовтневое, Бесарабия).  

 

 Говорът на Твърдица се определя като /южно/балкански, каквито са и говорите 

на селата Кортен и Кайраклия и основният говор на Валя Пержей в район Тараклия. 

 

  
Доц. д-р Н. Котова – първа отляво надясно                                         

 Д-р Надежда Гайдаржи, унив. преподавател, ТДУ „Гр. Цамблак“ – 

Gaidar-77@mail.ru 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 Васил Кондов, доц. д-р, унив.  

преподавател, ТДУ „Гр. 

Цамблак” – kondov55@abv.bg 

Публикувано в:  
- Сборник с материали от научната конференция, посветена на годишнините на 

Тараклия като административно-териториален център – 20 ноември 2020 г., 

Тараклия, 2021, с. 

mailto:Gaidar-77@mail.ru
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БОЛГАРСКИЕ ДИАЛЕКТЫ  

В РОССИИ, МОЛДАВИИ И НА УКРАИНЕ   

 

В. Кондов 

 

    Первые работы по исследованию болгарских диалектов на территории России 

появляются в начале ХХ в. Их авторами являются Державин Н.С. [Державин 1902, 

1906, 1911, 1915] и Музыченко А.Ф. [Музыченко,1907, 2004]. Исследовав некоторые 

говоры болгар почти во всех губерниях России, где они компактно проживали (за 

исключением говора ольшанских / кировоградских), академик Н. Державин пришел к 

выводу о том, что болгарские говоры на территории страны представляют собой 

„бессистемный конгломерат” [Державин, 1921. С. 68].  

Уже во времена СССР, во второй половине 1930-х гг. о языке болгар Украины 

первые свои работы публикуют Дринов Д. [Дринов, 1936] и Бернштейн С. 

[Бернштейн, 1939].     

     Однако масштабное исследование языка болгар было осуществлено в СССР 

после Второй мировой войны, когда целью болгаристов страны под руководством 

проф. С.Б. Бернштейна стало создание первого болгарского лингвистического атласа и 

составление словаря болгарских говоров СССР. С первой задачей болгаристы 

справились на высоком уровне и атлас (Атлас болгарских говоров в СССР – далее АБГ 

СССР) был издан в 1958 г. [АБГ СССР, 1958]. Была составлена классификация 

болгарских говоров. Что же касается словаря болгарских говоров, то целый ряд этих 

говоров был исследован и описан и в лексикальном отношении, но общий словарь 

болгарских говоров в СССР не был составлен [Бернштейн, 1950. С. 224].  

По понятной причине после войны не были исследованы диалекты болгар в 

Крыму, так как к тому времени их там уже не существовало – 15 июня 1944 г. наряду с 

армянами, греками и татарами болгары Крыма были также депортированы 

[Постановление ГКО от 2 июня 1944 года № ГКО-5984сс].  

После завершения масштабных исследований болгарских говоров в СССР под 

руководством проф. С.Б. Бернштейна работа болгаристов языковедов, хотя и с гораздо 

меньшим размахом, продолжалась. Их исследования были продолжены и после распада 

СССР. Вот некоторые из имен языковедов болгаристов, продолживших эти 

исследования после его исчезновения: Балкански Т. [Балкански 2009], Барболова З. 

[Барболова 1999, 2013], Бокова П. [Бокова, 2000], Войникова А. [Войникова, 2008], 

Георгиева Св. [Георгиева, 2015], Горе М. [Горе, 1999],  Кара Н. [Кара, 2017], Колесник 

В.О. [Колесник, 2003], Кондов В. [Кондов, 2019], Куртев Н. [Куртев, 2006], Маринов 

Д. [Маринов, 2013], Михина А. [Михина, 2014], Парзулова М. [Парзулова, 2016], 

Стоичкова Л. [Стоичкова, 1993], Стоянов И.А. [Стоянов, 1995], Тодоров Н. [Тодоров, 

2018], Шабашов А. [Шабашов, 1999] и др.       

   

Классификация болгарских говоров  

Как было отмечено выше, в результате масштабного исследования говоров 

болгар на территории СССР в послевоенный период под руководством проф. С.Б. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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Бернштейна по программе лингвистического атласа и картографирования, как было 

уже отмечено выше, была составлена их классификация, произведена их группировка. 

По данным этих исследований на территории Советского Союза представлены почти 

все основные типы говоров восточной части Болгарии. Говоры болгар-переселенцев из 

северовосточных районов Болгарии представлены тремя типами говоров: 

чушмелийским, чийшийским и ольшанским. 

 

1. Чушмелийский тип, о-диалект /снẹг̀о, кр̀ъсникọ/.  

Назван так по одному из старых названий с. Криничное / Чушмелий / Чешма-

Варуита в украинской части Бессарабии, говор которого является наиболее ярким 

представителем этой группы говоров. На нем говорит и часть жителей с. Кубей /  

Червоноармейское (болгарский говор гагаузов) в этой же части Бессарабии.  

Типичными представителями чушмелийского диалекта в Приазовье являются 

говоры с. Богдановка / Долни Чушмелий, а также говор с. Степановка Вторая / Горни 

Чушмелий  (основанные соответственно переселенцами из с. Криничное / Чушмелий / 

Чешма Варуита). Говор обладает характерными особенностями шуменского диалекта 

Болгарии. Когда-то он звучал и в селах Долинское / Анадол и Озерное / Бабели / Ердек-

Бурну в украинской части Бессарабии, болгарское население которых, как и некоторых 

других сел (Джурджулешты, Сатунов, Нов. Карагач, Новопокровка, Трапоклу), почти 

целиком переселилось в Приазовье (АБГ СССР, 1958. С. 15-16).  

Основными исследователями чушмелийского говора являются: Барболова З. 

[Барболова, 1999], Державин Н.С. [Державин, 1915. С. 3-30], Журавлев В.К. 

[Журавлев, 1955. С. 18-62, 1957а; 1957б; 1958. С. 64-85; 1962. С. 3-44], Кара Л.И. [Кара, 

2001], Колесник В. [Колесник, 2008].  

2. Чийшийский тип, ъ-диалект /снẹг̀ъ, кр̀ъсникạ/.   

Этот тип болгарского диалекта в Бессарабии является самым проблемным для 

его исследователей. Назван так по старому имени с. Городне / Огородное / Чийший в 

украинской части Бессарабии. Исследователям под руководством проф. С.Б. 

Бернштейна не удалось идентифицировать этот болгарский диалект, поскольку говоры 

крайнего северо-востока Болгарии в то время не были достаточно  изучены, но тем не 

менее они предполагают, что он характеризуется особенностями говоров Болгарии, 

расположенных северо-восточнее шуменского. Наиболее типичными его 

представителями являются говоры ряда других сел той же части Бессарабии – Бановка, 

Болград (Туканская махала), Нагорное / Карагач, Владичени / Импуцита, болгар г. 

Измаила, Каменка / Таш-Бунар, Калчево, а также говоры в молдавской части 

Бессарабии – г. Тараклия / Шоп-Тараклий (основной говор – дольненский) [АБГ СССР, 

1958. С. 35-36]. 

       Надо отметить, что на территории нынешней Республики Молдова выселенцы 

из с. Городне / Чийший и г. Тараклия / Шоп Тараклий основали целый ряд сел, в 

которых звучит говор чийшийского типа: Алуату / Алават района Тараклия (большая 

часть населения – молдаване, болгары живут в своей махале), Антонешть / Антоновка 

района Кантемир (в селе обособлены все еще – тараклийская, кортенская и молдавская 

части), Балабану / Балабаны, Будей (с обособленной болгарской частью), Горната Алба 

/ Верхняя Албота, Долната Алба / Нижняя Албота, района Тараклия, Димитрово 
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(находится под сильным молдавским влиянием), района Кантемир, Лопацика, района 

Кагул, Максимены, района Чимишлия (основной говор чийшийский, но 

функционирует и говор кортенцев), Новоселовка, Ореховка / Бисерикуца, района 

Тараклия, Плопь, района Кантемир, Салчия / Салчето, района Тараклия, пос. Светлый / 

Деневица (функционируют говоры болгар тараклийцев и кортенцев, но основным 

является гагаузский говор), АТО Гагауз Ери, Софиевка (со смешенным населением, 

болгарский говор находится под сильным влиянием русского языка), района Тараклия, 

Тудорешть и Урсоая, района Кагул, Хыртоп, района Тараклия, и Цолика, района 

Кантемир (под сильным влиянием молдавского языка) [Кондов, 2019. С. 67-96].  

    В Приазовье наиболее типичными его представителями являются говоры сел: 

Анновка, Бановка, Зеленовка, Инзовка, Манойловка, Мариновка, Первониколаевка, 

Петровка, Преслав [АБГ СССР, 1958. С. 35].  

Следует отметить, что современные российские болгаристы Клепикова, Г.И., 

Попова, Т.В., которые продолжили исследование чийшийского говора, сравнивая его 

особенности с данными БДА (Болгарского диалектного атласа), а также опираясь на 

исследования своих болгарских коллег, пришли к выводу о том, что чийшийский говор 

скорее всего относится к балканским говорам Болгарии, или точнее, этот говор имеет 

как мизийские особенности, так и особенности, приближающие его к говорам юго-

восточной части Болгарии в районе г. Казанлык. Таким образом, говор чийшийцев, по 

их мнению, по сути, является переходным говором мизийско-балканского типа) 

[Клепикова, Попова, 1968. C. 103-104]. 

    В более поздней своей публикации Т.В. Попова пишет: „Чийшийский тип. 

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

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

[Попова, 2001. С. 219]. 

Однако известный болгарский языковед-диалектолог Ст. Стойков отмечает 

следующее: „Подбалканският говор, называемый в прошлом сливенским, охватывает 

пределы Сливенского, Ямбольско, Бургасского, Новозагорского, Старозагорского 

округов и простирается до Чирпанского. Южные границы этого говора 

соприкасаются с  рупскими говорами, но точная его граница еще не определена. 

Подбалканский говор распространен и в Северо-восточной Болгарии. В первой 

половине прошлого века (ХIХ в.) большие группы населения Сливенского, 

Старозагорского и Ямбольского округов перешли Балканы и поселилились в Северо-

восточной Болгарии, особенно в Варненском, Добричком и Бальчишком округах, а 

некоторые достигли Бессарабии, где и сегодня есть многочисленные колонии с таким 

населением. 

Наиболее важной и характерной чертой подбалканского говора, которая 

выделяет его среди других балканских говоров и сближает с пирдопским, 

ботевградским и другими а-говорами, является гласная а на месте стб. ѫ под 

ударением в глагольном окончании в 1 л. ед. ч. наст. вр. (мит̀а, плит̀а, чит̀а, измурʼˋа, 

наредʼˋа)” [Стойков, 2002. С. 117]. 

И это происходит в сочетании с глагольными формами, которые в 3 л. мн. ч. 

наст. вр. имеют в окончании гласную -ъ: мит̀ът, плит̀ът, чит̀ът, измурʼ̀ът. Эта 

особенность подбалканского /сливенского/ говора, однако, не характерна для говоров 

чийшийского типа в Бессарабии.  
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Необходимо отметить, что и в отношении некоторых других особенностей 

говоры чийшийского типа не соотносятся с подбалканским (сливенским) говором. 

Например, относительно характерной только для сливенского говора и уникальной, по 

словам проф. И. Кочева [Кочев, 1991. С. 307-310], для этого говора предсонорной 

редукции в суффиксе -ик, -ин: и ˃ ʼъ, они „соотносятся” только частично – ба̀штин и 

ба̀штян, но бъ̀лгạрин, однако: бумажнʼак, гуведарян, гутуванян, даулджиян, дуйерян, 

душманян, душняк, кръснʼак, младуженʼак, фторняк [Колесник, 2019]. 

Кроме того, болгарские говоры в Бессарабии обладают особенностями, которые 

не были отмечены до сих пор их исследователями, начиная с советских болгаристов, 

проводивших свои исследования под руководством проф. С. Бернштейна. Речь идет, 

например, об употреблении редкой частицы для образования форм будущего времени 

и/й в некоторых из этих говоров как в молдавской, так и в украинской ее части, 

например, в говорах с. Чийший / Огородное, Украина, г. Тараклия, с. Валя Пержей, 

района Тараклия, Р. Молдова и др.:  

Чийший, Болградский район, Украина:  

И си прод̀ам, кв̀оту изр̀астих. 

А̀с и си гу напр̀ава.  

Га̀ту и си д̀ойш, жъ ти к̀ажа.  

 

Тараклия, Р. Молдова:  

Ма̀ма шч̀ас и си ̀иди.   

Сѐ рамн̀о и си д̀оат.  

Каз̀аа, чи за м̀асленица и си д̀оат.  

Кит̀айскити и тур̀ецкити д̀ес’ат п̀ът’а и съ ступ̀ът.  

Тя̀ та̀м и са разбѝра ужѐ. 

Сѝчката Молдо̀ва и са смѐй с на̀с. 

Га̀ и са мрѐ, ни зна̀м. 

Жа ми платѝш пиисѐ ѝляди ру̀бли, тога̀ва и са разбирѐм. 

Сѐ рạмно̀ и си до̀ạт.  

Абрик̀осити и си ѝдат. 

Ут у̀ченти и са к̀ончи  свит̀ъ.   

Нак̀арай гл̀упувия са кр̀ъсти - и си нач̀упи ч̀елоту.  

На с̀уф к̀амък и съ нар̀ани.   

Прав̀и,  к̀оту  пр̀айш, чи и си л̀ягами.  

Куту ти к̀ажат: „Фърл̀и са в гир̀аня! Ти и са ф̀ърлиш ли?".  

Г̀ату и са в̀ърни тв̀а к̀амънчи, таг̀ава да са в̀ърниш и т̀и.  

Дурдѐту м̀ъдрия и са нам̀ъдри, л̀удия и са наск̀ача  (Посл.),  

Ед̀ин п̀ът и са мр̀е (Пог.).  

На пл̀яшка и гъз̀ъ и си раздир̀е.   

Уткъсн̀и си от сън̀ец – и си т̀уриш на гъз̀ец.  

 

Валя Пержей, район Тараклия, Р. Молдова:   

И си ѝда.  

Рạк̀ийцạ и си нạпр̀айạ  
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А̀с и си д̀ода ск̀ору.   

А̀с и си л̀ягам И са в̀идим.  

И си ѝдим.  

И си ут̀иваш ли т̀ъс нид̀еля? 

 

Заря / Камчик, Саратский район, Одесская область, Украина: 

 

Га̀ту т̀ой и са нагр̀ей, т̀ургат мис̀оту и лук̀ъ. Мạ ужѐ га̀ту й си ѝди. 

Селиолу / Холмское, Арцизки район, Одеска област, Украина: 

 

Сạдѐ тʼа̀ с тва̀ ла̀пи прика̀звạ и с нѐгу и сạ жѐни, гъ̀ту ж до̀й рѐд дạ сạ жѐнʼạт. 

Шикирли-Китай / Суворово, Измаильский район, Одесская область, Украина: 

 

Ко̀йту ѝскạ и сạ иска̀звạ нạ ру̀ски, ко̀йту ѝскạ и сạ иска̀звạ нạ бъ̀лгạрски.  

Эта частица встречается в некоторых говорах юго-восточной Болгарии - в селах 

Главан, Медникарово, Мыдрец, Стражари, Харманлийского округа, в говорах северо-

восточной Болгарии – в селах Водолей, Дичин, Лесичери, Ресен в районе г. В. Тырново, 

в говорах юго-западной Болгарии – в селах Бегунци, Васил Левски, Войнягово, Дыбене, 

Сушица, Карловского округа [Кондов, 2019. С. 71-73]. 

Этот вариант частицы буд. времени, однако, не является особенностью говоров 

подбалканского типа. 

Таким образом, говоры чийшийского типа имеют смешанный характер, обладая 

в то же время исключительно особенностями говоров болгарского востока.   

  Основными исследователями говоров чийшийского типа являются:  Журавлев 

В.К. [Журавлев, 1953. C. 124-166], Илиев И. [Кондов, Илиев, 2018], Колесник В. 

[Колесник, 2019], Кондов В. [Кондов, 2016. С. 87-91], Неделчев Н. [Неделчев, 1999], 

Паслар М., Сухинина, М. [Кондов, Паслар, Сухинина, 2016. С. 448-462], Топалова Св. 

[Топалова, 2009], Чешко Е. [Чешко, 1949. С. 391-394]. 

3. Ольшанский / Кировоградский тип, о-диалект /снẹг̀о, кр̀ъсникọ/. 

Назван так по имени самого старого болгарского поселения в Российской 

империи, располагающегося на Кировоградчине в Украине. Предки ольшанцев 

переселились сюда из с. Алфатар, находящегося в районе г. Силистра в Болгарии. 

Жители с. Ольшанка основали вблизи еще несколько сел: Добра, Малая Мазница, 

Малая Ольшанка, Станковата. Исследователи считают, что чушмелийский и 

ольшанский не являются коренными северо-восточными говорами. Они отмечают, что 

классифицировать восточно-болгарские говоры по типу членной формы нельзя, так как 

к о-диалекту относятся и многие типично балканские говоры  [АБГ СССР, 1958. С. 36]. 

 Основными исследователями ольшанского диалекта являются: Бунина И.К. 

[Бунина, 1951а, 1951б, 1952. С. 49-58, 1953а. С. 3-84, 1953б. С. 5-123, 1954. С. 9-63, 

1955. С. 3-17, 2013. С. 301- 384], Колесник В.А. [Колесник, 2000а. С. 17-18, 2000б. С. 

337-350, 2013. С. 283-301].  

4. Балканский тип: ъ-говор /снẹг̀ъ, кр̀ъсникạ/ и о-говор /снẹг̀о, кр̀ъсникọ/. 
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На территории бывшего СССР эти говоры, в основном, южно-балканского типа. 

По целому ряду особенностей они объединяются между собой, но по типу членной 

формы их можно разделить на две группы: о-говоры и ъ-говоры.  

а/ сливенская подгруппа /снẹг̀о, кр̀ъсникọ/.  

К о-диалекту / сливенскому [Кочев, 1974] относятся говоры сел: Кирсово - в Р. 

Молдова, Задунаевка, Н. Ивановка, Ровное / Купаран, Виноградовка / Бургуджий - в 

бессарабской части Украины [АБГ СССР, 1958. С. 36-39].  

Выходцы из с. Ровное / Купаран (Тарутинского района, Одесской области) 

основали с. Купаран в молдавской части Бессарабии в районе г. Леова, а также с. 

Лужанка / Казба – в районе п.г.т. Тарутино в украинской части Бессарабии. 

Основными исследователями этой группы говоров являются Бойкова 

Л.В. [Бойкова, 2015. С. 14-19], Дрон И. [Дрон, 1997. С. 115-117], Полтораднева Э.И. 

[Полтораднева, 1953. С. 86-109], Зеленина Э.И. [Зеленина, 1981], Карасени М. 

[Карасени, 2009], Кочев Ив. [Кочев, 1974], Куртев Н. [Куртев, 2006. C. 48-54], 

Маринов Д. [Маринов, 2013], Неделчев Н. [Неделчев, 2005. C. 91], Панайотов П. 

[Панайотов, 1901. C. 507-523], Парзулова М. [Парзулова, 2006. 298-302], Чуфарличева 

Н. [Чуфарличева, 2004. C. 335-342; 2007. С. 116-123; 2009. С. 76-84]. 

Говоры, относящиеся к ъ-диалекту, в свою очередь, делятся еще на две 

подгруппы: 

б/ Чумленско-твардицкая подгруппа /снẹг̀ъ, кр̀ъсникạ/.  

К ней относятся говоры сел: Валя Пержей, Комрат (сегодня город), Кортен / 

Кирютня, Твардица (сегодня город) – в Р Молдова, Виноградное / Гасан-Батър, 

Виноградовка / Чумлек / Чумлекюф, Голица / Кара-Марин, Делены / Девлетагач / 

Деветлий, Димитровка / Делджилер, Каланчак /  Дермендере, Кирнички / Фынтына 

Дзинилор, Новопокровка, Ореховка / Пандаклий, Яровое / Дюльмен – в бессарабской 

части Украины, Ботево и Строгановка – в Приазовье.  

К этой подгруппе исследователи, на основе сходства большинства особенностей, 

относят и один из говоров с. Заря / Камчик [АБГ СССР, 1958. С. 36-39].  

Выходцы из с. Валя Пержей, района Тараклия, Р. Молдова вместе с болгарами 

из других сел основывают села Валя Пержей, Нова Ларга и Стояновка (в Стояновке 

образуют свой квартал-махалу) - в молдавской части Бессарабии, с. Богдановка – в 

украинской ее части. А выходцы из с. Виноградовка / Чумлек / Чумлекиой, 

Тарутинского района, Одесской области Украины, участвуют в основании сел 

Александровка, района Яловены, Константиновка и Первомайск, района Каушаны, 

Троица, района Леова - в молдавской части, а также с. Перемога / Новый Чумлек – в 

украинской части Бессарабии. Выходцы из с. Вольное / Исерлий, Тарутинского района, 

основывают с. Исерлия, района Басарабяска, а также участвуют в создании других сел в 

молдавской части Бессарабии. Выходцы из с. Кортен / Кирютня, района Тараклия, 

являются основателями или участвуют в создании сел – Новый Кортен, района 

Тараклия, Светлый / Деневица, АТО (Автономно-территориальное образование) Гагауз 

Ери, Антоновка, Викторовка (ныне в составе с. Чебалакчия) и Стояновка, района 
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Кантемир, Болгарийка, района Леова, Димитровка и Максимены, района Чимишлия - в 

молдавской части Бессарабии. Выходцы из г. Твардицы, района Тараклия – основные 

участники в создании села Колибабовка, района Леова, на территории молдавской 

Бессарабии, сел Петровск и Евгеновка и др. – в украинской части Бессарабии. Выходцы 

из с. Яровое / Гюльмян / Дюльмян, Тарутинского района, основывают сëла Н. Гюльмян 

(ныне Елизаветовка), Евгеновка / Арса, Ново-Георгиевка / Кролевка в том же районе, а 

также наряду с болгарами из других селений участвуют в создании с. Московей / 

Москово - в молдавской части Бессарабии. Говоры этих сел характеризуются 

особенностями говоров сëл-метрополий.  

Следует добавить, однако, что болгарский говор г. Комрата постепенно был 

вытеснен говором его гагаузского населения и в настоящее время в городе нет единого 

болгарского диалекта [Кондов, 2019. С. 136-155]. 

Основными исследователями говоров этой подгруппы являются: Балкански Т. 

[Балкански, 2007. С. 16-20], Бернштейн С.Б. [Бернштейн, 1949. С. 385-391],  Бойкова 

Л. [Бойкова, 2007. С. 418-424, 2008], Бунина И. [Бунина, 1963. С. 119-147], Гайдаржи 

Н. [Гайдаржи, 2016. С. 75-82, 2018], Георгиева Св. [Георгиева, 2015], Димитриева Л. 

[Димитриева, 1999. С. 285-287], Димитрова И. [Димитрова, 2010], Дрон И.В. [Дрон, 

1981], Зеленина Э.И. [Зеленина, 1981], Калнынь Л.Э., Попова Т.В. [Калнынь, Попова, 

1993. С. 5-188], Калоянов В. [Калоянов, 2008], Кара Н. [Кара, 2004. С. 31-58], 

Колесник В. [Колесник, 1998, 2001a. С. 55-65, 2001б. С. 43-44, 2001в],  Кондов В. 

[Кондов, 1991a, 1991б, 2018], Котова Н. [Котова, 1950. С. 270-308], Кочев И. [Кочев, 

1989. С. 491-494, 2010. С. 137-149], Мисержи А. [Мисержи, 2009-2010. С. 136-140], 

Млечкова М. [Млечкова, 2010], Плотникова Л.С. [Плотникова, 1950. С. 260-269], 

Стойков Ст. [Стойков, 1958. С. 3-63], Тимонина Е.В. [Тимонина, 1977. C. 69-72], 

Тодоров Н.Н. [Тодоров, 1993. С. 27-67, 2002],  Цанков К. [Цанков, 2006. С. 405-412]. 

в/ Болградская подгруппа /снẹг̀ъ, кр̀ъсникạ/. К ней отнесены: один из говоров г. 

Болграда, один из говоров с. Васильевка / Вайсал, Виноградовка / Курчий, Жовтневое / 

Каракурт, современный говор с. Каланчак / Дермендере, один из говоров с. Кубей / 

Червоноармейское, Табаки, отчасти и говор с. Богатое / Долукëй – все в украинской 

части Бессарабии. Авторы Атласа отмечают, что в «туканской махале Болграда, в селах 

Каракурт, Курчий и Табаки старый чийшийский говор утратил многие свои исконные 

черты, и в настоящее время говоры этих сел можно отнести к балканскому типу». К 

южно-балканским говорам авторы Атласа отнесли и говоры сел Александровка, 

Вольное / Исерлий. К смешанным балкано-фракийским говорам относятся говоры 

следующих селений: один из говоров Н. Валя Пержей, старый говор Комрата, Голица / 

Карамарин, Делены / Девлетагач, Богатое / Долукей. А говоры ряда сел, подчеркивают 

авторы Атласа, находятся под влиянием основного говора г. Болграда (балканского): 

Васильевка / Вайсал (балканский говор), Жовтневое / Каракурт, Зализничное / 

Болгарията / Болгарийка, Кайраклия, Калинчак / Дермендере, Кубей (болгарский говор 

гагаузов), Табаки.  

Необходимо отметить, что в с. Виноградовка / Курчи (Болградский район) под 

влиянием говора гагаузов болгарский говор перестал существовать.  
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Кроме того, как отмечается в Атласе: «Особое место среди балканских говоров 

Советского Союза занимает говор с. Главан» – расположенный в украинской части 

Бессарабии   [АБГ СССР, 1958. С. 38-39]. 

Основными исследователями говоров этой подгруппы являются: 

Балкански Т., Д. Маринов [Балкански, Маринов, 2014], Бернштейн С. Б. [Бернштейн, 

1950, с. 225-231],  Бунина И.К. [Бунина, 1950.  С. 242-259, 1963. С. 119-147], 

Войникова А. [Войникова, 2007. С. 270-281], Илиев Ив., Георгиева М. [Илиев, 

Георгиева, 2018], Дрон И. [Дрон, 1997, C. 113], Топалова Св. [Топалова, 1996, C. 272-

280, 1994. С. 305-311], Манолова Св. [Манолова, 2003], Младенов М. [Младенов, 1972, 

с. 239-241], Никонов В. [Никонов, 1966], Пушков И. [Пушков, 1996. С. 191-196, 1999. 

С. 40-45], Стоилов А. [Стоилов, 2013. С. 329], Стоянов И. [Стоянов, 1999. С. 20-25.], 

Тимонина Е.В. [Тимонина, 1977. C. 69-72]. 

5. Фракийские говоры: о-говор /снẹг̀о, кр̀ъсникọ/ и ъ-говор /снẹг̀ъ, кр̀ъсникạ/. 

Наиболее отличительной фонетичной особенностью фракийских говоров на 

Одесщине и в Бессарабии является произношение звука ʼа на месте стб. ѣ независимо 

от характера следующего слога: бʼал – бʼа̀ли, зрʼал – зрʼа̀ли, лʼа̀то – лʼа̀тен, пʼа̀сна – 

пʼа̀сни. Другой, также наиболее отличительной их чертой, является частица ке/ки, с 

помощью которой образуются формы буд. времени. Останальные фонетические и 

морфологические особенности, которые дифференцируют или объединяют этот тип 

говоров с балканскими и мизийскими говорами, не могут быть квалифицированы как 

чисто фракийские, так как не совпадают с большой частью самых важных 

особенностей, характерных для фракийских говоров в метрополии. 

 В лексикальном отношении в этих говорах используются слова, которые также 

выделяют их среди остальных болгарских говоров: шт̀ерка ʼдочьʼ, разбо̀й ʼткацкий 

станокʼ, лахна̀ ʼкапустаʼ и др., сравни с: дъщеря̀, стан, зѐле [Колесник, 1996. С. 50-56].    

Эта группа говоров также делится на две подгруппы: 

a/ Одесская подгруппа /снẹг̀о, кр̀ъсникọ/ и /снẹг̀ъ, кр̀ъсникạ/.  

К ней относятся говоры сел:  Катаржино // Червонознаменка / Сталино, 

Бакалово, Великий Буялык // Благоево / Большой Буялык, Кубанка, Свердлово / Малый 

Буялык и говор с. Терновка – сейчас квартал г. Николаева. На одном из этих говоров 

говорили и основатели с. Парканы. Членная форма -о в Парканах под воздействием 

чийшийского говора заменена ъ-формой, которая характерна и для говора с. Благоево.  

Резко выделяет говоры этой подгруппы среди всех других болгарских говоров 

бывшего СССР форма будущего времени ке/ки в некоторых из них (Парканы, 

Терновка). К этой подгруппе относится и говор с. Колесное / Кулевча.   

Выселенцы из с. Терновка основали поблизости сëла Добрая Надежда и Ясная 

поляна, а выселенцы из с. Катаржино / Червонознаменка в радиусе от 12 до 21 км – 

сëла Даниловка, Димитрово, Мартово, Первомайск / Вознесенск, Раковский.  

В районе Одессы болгары основали или участвовали в создании и ряда других 

поселений, как: Болгарка, Верхний Куляльник, Визирка, Нижний Куяльник, 

Першотравнее, Петровка, Ульяновка и др., язык которых, надо полагать, 

характеризуется особенностями говоров тех сел данного района, откуда они 

переселились. К сожалению, отсутствуют исследования этих вторичных поселений 
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болгар, хотя бы, в ономастическом плане, такие, какие есть о других болгарских 

поселениях, в Бессарабии и Таврии, например:  Войникова А. [Войникова, 2008], 

Колесник В. [Колесник, 1984а, 1984б], Куртев Н. [Куртев, , 2006], Маринов Д. 

[Маринов, 2012], Михинa А. [Михинa, 2014], Парзуловa М. [Парзуловa, 2007. C. 174-

180, 2009. C. 136-143] и др.   

Основными исследователями говоров этой подгруппы являются: 

Барболова З. [Барболова, 2013], Державин Н.С. [Державин, 1906. С. 131-146; 1915], 

Зеленина Э.И. [Зеленина, 1955. С. 115-131], Кара Н. [Кара, 2004. С. 31-58], Колесник 

В.А. [Колесник, 1996. С. 50-56; 1997. С. 111-114; 2017. С. 673-677; 2017. С. 35—55], 

Маринов Д. [Маринов, 2017. С. 420-428], Николаевская Т.В. [Николаевская, 1969. С. 

192-196; 1970. С. 145-148; 1973. С.152-157], Парзулова, М. [Парзулова, 2015. С. 172-

185]. 

б/ Измаильская подгруппа /снẹг̀о, кр̀ъсникọ/ и /снẹг̀ъ, кр̀ъсникạ/. 

К ней относятся говоры сел: Суворово /  Шикирлик / Шикирли-Китай, 

Васильевка / Вайсал, Островное / Кот-Китай / Бабата, Холмское / Селиоглу. В 

некоторых говорах этой подгруппы членная форма -о вытесняется формой -ъ 

(например – в с. Лощиновка / Кайраклий).    

В Приазовье к ним относятся говоры сел Траяны и Андровка.  

Говоры этой подгруппы различаются и формой будущего времени. Частица жъ 

характерна для говоров сел Суворово / Шикирлик, Островное / Кот-Китай / Бабата, 

Новосельское / Новосьоловка / Енѝкюф / Еникëй, Троян / Старый Троян, Лощиновка / 

Кайраклий, которая объединяет их с говором чийшийской группы. Форма характерна и 

для Нового Трояна, говор которого является смешанным. Форма жъ заменена формой 

шъ в говоре с. В. Пержей.  К фракийским говорам авторы Атласа болгарских говоров в 

СССР относят и два говора Тараклии – курлийский и чарганский (13б и 13в) [АБГ 

СССР, 1958. C. 42].  

Однако, как отмечает в своем отчете о посещении Тараклии в конце 1947-го и в 

начале 1948-го гг. Е. Чешко, «только глубокие старики могут дать представление о 

том, как говорили чарганцы лет 30 тому назад». В том же самом состоянии тогда 

находился и так называемый „шопский” говор в этом болгарском поселении [Чешко, 

1949. С. 391-394]. Таким образом, реально существовавшими и  функционирующими 

тогда и все еще различающимися и сегодня в Тараклии являются два говора – 

дольненский (по типу – чийшийский) и горненский или курлийский (по типу – 

фракийский). Авторы Атласа болгарских говоров в СССР отмечают, что „сильный 

фракийский элемент отмечен и в говорах 3, 8а, 14, 47б, 54” (т.е. в говорах сел 

Парканы, В. Пержей, Н. Траян, Заря/ Камчик, Богатое / Долукей) [АБГ СССР, 1958. C. 

42]. Фракийский говор с. Валя Пержей в молдавской части Бессарабии был подвержен 

огромному влиянию соседнего, балканского говора и в настоящее время его очень 

трудно диференцировать.”  

Выше было отмечено, что один из фракийских говоров г. Тараклия, а точнее 

чарганский, перестал быть функционирующим говором еще лет за тридцать до начала 

исследования болгарской речи в этом селении в 1947 г.)  [Чешко, 1949. С. 391-394]. 

Основными исследователями говоров этой подгруппы являются: Бокова П. 

[Боковa, 2000], Бунина И.К. [Бунина, 1950. C. 242-259], Державин Н.С. [Державин, 
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1906. C. 131-146; 1915. С. 58-338], Илиев И. [Илиев, 2018], Колесник В. [Колесник, 

1997. C. 111-114; 2016. C. 42-50], Манджукова Р. [Манджукова, 2004. C. 267-271], 

Маринов Д. [Маринов, 2013. C. 114-115], Милетич Л. [Милетич, 1989, C. 30], Михина 

А. [Михина, 2013. С. 478-493],  Пейчев В.В. [Пейчев, 2003. C. 178-183; 2003], 

Полтораднева Э.И. [Полтораднева, 1955. С. 64-134, 1958. C. 86-105], Руссев Н. 

[Руссев, 2004. С. 101-118], Чешко Е.В. [Чешко, 1949. C. 391-394; 1952а. C. 21-75; 

1952б. С. 76-83]. 

6. Восточно-рупский тип / крымский говор / странджанский, 

 ъ-диалект /снẹг̀ъ, кр̀ъсникạ/. 

Авторы Атласа ограничились только упоминанием двух из основных болгарских 

говоров в Крыму [АБГ СССР, 1958. С. 40-41], вероятно исходя из политических 

соображений того времени. Болгары Крыма (свыше 12 тыс.) наряду с некоторыми 

другими народами в 1944 г. были депортированы из родных мест.  После долгих лет 

запрета, получив, наконец, разрешение на возврат в родные места, воспользовались им 

около 2 тыс. болгар. Былую компактность проживания болгар в этом регионе возродить 

не предвидится. Тем не менее, как до депортации, так и после нее, в основном после 

распада СССР, исследователи проявляют достаточно большой интерес к истории и 

культуре крымских болгар, а также  и к их языку. 

   Выселенцы из Кишлава и Старого Крыма – самых старых болгарских сел в 

Криму, основали на этой территории еще девять болгарских поселений – Марфовка / 

Даутели, Чая / Андреевка, Османчик, Алач, Колпак, Сияджет, Кабурчак, Коктебел и 

хутор Каясти / Коа Оста. Согласно историческим исследованиям, основатели сел 

Кишлав и Старый Крым прибыли из юго-восточной Болгарии, а точнее из сел Малко 

Търново, Българи, Граматиково, Стоилово, Мурзово и др. [Носкова, 2002: 29], что 

подтверждается и при сравнивании особенностей говоров этих сел с данными БДА – 

Български диалектен атлас [Георгиева, Стоилов, Барболова, 2009. С. 21]. 

Среди наиболее важных особенностей говора крымских болгар Кишлава и 

Старого Крыма, отмеченные еще акад. Н. Державиным, является наличие членной 

формы после твердой согласной -ът, после мягкой согласной -ẹт: о̀ganʼät, odinat, 

dr̀ugʼet, gulèmʼiǎt br̀at, m̀alʼkʼät, tʼüfàkat. Для кишлавского говора были характерны и 

формы annà (zmia), annò (dὰrvu), отмеченные также акад. Н. Державиным [Державин, 

1915. C. 199-253]. 

Очень ценной является и информация З. Барболовой о селе Фадеево (в Крымском 

районе, Варениковского с/с) и пос. Сенной (в Темрюковском районе), Краснодарской 

области, в Руской федерации, с компактным болгарским населением (крымским по 

происхождению, обосновавшимся здесь после возвращения из мест, связанных с его 

депортацией в 1944 г.), которые она успела посетить и исследовать в определенной 

степени их говор.  

В болгарской народной сказке, записанной З. Барболовой в с. Фадеевка, также 

используется полная членная форма в именах существительных муж. рода:  ко̀нят, у 

ца̀рят, на мъжа̀т си, да зѐмиш уража̀ят, фто̀рият арга̀тин, о̀ганят [Георгиева, 

Стоилов, 2009. С. 113-155].  

Остатки восточно-рупского говора, как отмечают составители Атласа, были 

обнаружены в с. Новосельском / Сатунове (от молд. сату ноуэ ʼновое селоʼ) в 
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украинской части Бессарабии, на котором в настоящее време, однако, все еще говорят 

лишь немногие болгары пожилого возраста. Родным языком основной части жителей 

села является молдавский язык. Многие болгары этого села переселились в с. 

Лощиновка / Кайраклия, а оттуда, в начале 60-ых годов ХIХ в. – в приазовские села 

Радоловка и Гюневка, основанные кайраклийцами, где их говор постепенно слился с 

говором основной части жителей этих сел [АБГ СССР, 1958. С. 30, 42]. 

Основными исследователями говоров этой группы являются: 

Барболова З. [Барболова, 2009. C. 113-155], Булаховский Л.А. [Булаховский, C. 131-

143], Георгиева Ив., Стоилов Кр. [Георгиева, Стоилов, 2009], Горов Г. [Горов, С. 

1962], Державин Н.С. [Державин, 1915. C. 199-253], Илиев Ив., Георгиева М. [Илиев, 

Георгиева, 2017. C. 130-134], Музыченко А.Ф. [Музыченко, 1907. C. 72-173], Носкова 

И.А. [Носкова, 2002a. C. 142-148; 2002б], Парзулова М. [Парзулова, 2007; 2011], 

Сертова З. [Сертова, 2005. C. 32-38; 2006; 2007], Шапошников А. [Шапошников, 1999. 

C. 176-184, C. 185-207; 2006. C. 443-458; 2009]. 

7. Западноболгарские говоры, ъ-диалекты /снẹг̀ъ/т, кр̀ъсникạ/т/.  

     Это последний тип болгарских говоров в бывшем СССР, который в 

определенной степени также является проблемным для исследователей. К говорам 

этого типа в Атласе отнесены видинский говор с. Терновка в Приазовье и один из 

говоров с. Шоп-Тараклия (сейчас г. Тараклия) в молдавской части Бессарабии или в 

нынешней Р. Молдова, а именно так называемый шопский говор, отмеченный в конце 

40-50-ых годов только у отдельных стариков, в речи которых замечены всего лишь 

отдельные особенности западноболгарских говоров.  

Исходя из этого, нам кажется, что считать это явление отдельным говором в 

Тараклии, будь то шопским или каким-либо другим, нереально. Это далеко не 

полноценный и не функционирующий говор. Кроме того, авторы Атласа привязывают 

этот говор и к названию селения – Шоп-Тараклия, связывая шоп с болгарским 

этнонимом шопы.  

Современные жители г. Тараклия, впрочем, в большинстве случаев не знают о 

существовании компактной группы шопов в пределах селения, о которых пишет Е. 

Чешко, независимо от факта, что отдельные его жители и в настоящее время все още са 

известны с прозвищем Шопа. Только некоторые пожилые люди и теперь называют 

шопами жителей Долнего края (в отличие от утверждения Е. Чешко, что шопы жили в 

Горния край селения, рядом с чарганцами [Чешко, 1949. С. 391-394].  

По поводу происхождения этого названия в настоящее время есть другая версия, 

а именно, то, что он может быть всего лишь унаследованным татарским этнонимом 

[Балкански, Константинова, 2010. С. 22-27], таким же, каким является народное 

название селения – Тараклий и каким являются и по сей день множество названий 

поселений болгар, гагаузов и т.д. в Буджаке (также татарского, кстати, происхождения), 

т.е. в южной части Бессарабии. 

Оказывается, что ничего шопского нет и в народном песенном фольклоре 

тараклийцев  [Кауфман, 1982. С. 22]. Выходцами из Тараклии на территории 

молдавской части Бессарабии создан целый ряд болгарских поселений (см. выше о 

чийшийском говоре).  
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Что касается видинских болгары, то они  поселяются и в Крыму. Часть этих 

болгар была заселена в Старом Крыму и Кишлаве, в селах Царицино и Новое Царицино 

/ Чота,  а также в некоторых немецких колониях. Другая же часть основывает с. Ишун 

Болгарский [Носкова, 1999, № 6.  С. 183-187; 2002]. 

О современном состоянии говора болгар Таврии, вблизи г. Мелитополя, в том 

числе и в с. Терновка, журналист Л. Паскалов пишет следующее: „В селах Акимовка, 

Великая Тырновка, Александровка болгарский язык помнят только пожилые люди...” 

[Паскалов, 1996. № 38. C. 2]. 

Основным и единственным исследователем говора таврического с. Терновка 

является акад. Н.С. Державин [Державин, 1905.  C. 136-146; 1915. C. 253-292].  

Историей этих болгар, кроме Носковой И.А., занимались и: Гнедашев В. 

[Гнедашев, 2017], Дойнов С.К. [Дойнов, 1992. C. 17-39], Паскалов Л. [Паскалов, 1996. 

С. 2; 1999. № 22], Пачев С. [Пачев, 1994. С. 3; 2009. С. 85-92], Раковски Г. [Раковски, 

1861].  

Исследованием языка болгар г. Тараклия, ныне в Р. Молдова, занимались: 

Бернштейн С.Б. [Бернштейн, 1949. C. 386], Кондов В. [Кондов, 2016. С. 448-462; 2019. 

C. 325-343], Неделчев Н. [Неделчев, 1998], Чешко Е.В. [Чешко, 1949. C. 391-394] и др. 

     Вместо заключения. Результаты исследования болгарских говоров в России, 

СССР, Молдове, Украине, о которых говорилось выше и которые не были упомянуты, 

показали и продолжают показывать, что они не представляют «бессистемный 

конгломерат», как считал в свое время Н.С. Державин, а в основном сохранили и 

продолжают сохранять свой грамматический строй и словарный состав. Как отмечают 

составители Атласа болгарских говоров в СССР, «несмотря на переселение, на 

многочисленные случаи смешения, на влияние со стороны русского и других языков, … 

сохранили свой традиционный звуковой и грамматический строй». Однако, как было 

уже отмечено выше, именно в связи с иноязыковым влиянием на новой территории они 

приобрели на всех своих уровнях ряд особенностей, которые отличают их от диалектов 

болгарского языка на территории Болгарии и в других странах, где также существуют 

компактное проживание болгар.  

Назовем основные из них: 

1. На фонетическом уровне: 

а/ сохранение звука ы в речи болгар, говорящих лучше на русском языке: 

быва̀ва ʼбываетʼ, вы̀нуждẹн, вы̀писах ʼвыписал, взял под росписьʼ вы̀стафка, 

выступа̀вам ʼвыступаюʼ, калы̀м,  и др., некоторые формы из русских заимствований 

утвердились в речи одних и других со звуком и: крѝша, пусѝлка, сѝрус, часѝ - от рус. 

крыша, посылка, сырость, часы, а другие встречаются в речи людей с более слабым 

владением русского языка с заменой звука ы в ạ/ъ̀ или даже в у: бува̀ва и бạва̀вạ, 

вѝзʼạф, до̀бри вѐчạр, ко̀зʼạр, ло̀дạр, рѝби жѝр – от рус. вызов, добрый вечер, козырь, 

лодырь, рыбий жир и др. 

 Этот звук всречается и в некоторых заимствованиях из румынсого языка: 

ну́майдекы̀т ʼнепременноʼ, а также и в болгарских диалектных формах: кык, кы̀кту 

ʼкакʼ; 
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б/ это прежде всего акавизм или аканье, характерная особенность русского 

языка – как литературного, так и большинства его диалектов, т.е. сохранение акавизма 

в заимствованных из русского языка словах  и формах: ạц̀енкạ, гạдʼа̀ сạ ʼгожусьʼ, 

дѐвạчкạ, кạлхо̀с, кạнвѐрт, кạнфѐти, кạнча̀вạм ʼкончаюʼ, кạпѐйка, кạро̀пка, кạтлѐтạ, 

мạлạдʼо̀ш и т.н.  

Разумеется, что наряду с сохранением русского произношения в некоторых 

русских словах и формах наблюдается редукция безударной гласной о, характерная для 

здешних болгарских говоров : го̀рут, гусуда̀рству, дѐучкạ, жилу̀дук, ка̀ртучкạ, 

кунча̀вạм, куро̀пкạ. В некоторых случаях, а точнее в наречных формах на –о, в едной и 

той же форме наблюдается и русско-болгарское произношение: кạнѐчну, нạрма̀лʼну, 

пạлѐзну, пạстạйа̀нну и т.д. 

Явление акавизма / аканья встречается и в некоторых болгарских говорах на 

территории Болгарии, например, в смолянском говоре: вḁд̀ица, гḁр̀ица, кḁбˋила, дḁш̀ол, 

ḁт̀иде, мḁм̀а вм. вод̀ица, гор̀ица, кобˋила, дош̀ел, от̀иде, мом̀а и т.н.) [Стойков, 2002. C. 

131], но из этих мест массового переселения в Бессарабию не было. Единственные 

примеры с акавизмом записаны акад. Н.С. Державиным в говоре с. Кашлоу [Державин, 

1915. 199-253].  

в/ сохранение мягкого звука лʼ перед твердым слогом в заимствованиях из 

русского языка: кулʼту̀рạ, нạрма̀лʼну, пẹча̀лʼну, прạвѝтелʼствọ и др., хотя в некоторых 

случаях наблюдается и депалатализация согласных: тʼулкạ, Фетка и др. – от рус. 

тюлька, Федька; 

г/ отсутствие чередования к > ц, г > з, х > с : збо̀рники, исто̀рики, учѐбники, 

учẹнѝки, хѝмики; био̀лạги, фило̀лạги; мọна̀хи, к тому же с русским ударением – срв. с 

болг. лит. формами: сбо̀рници, исторѝци, учѐбници, ученѝци, химѝци, биоло̀зи, филоло̀зи, 

мона̀си и т.д.; 

д/ сохранение звучности предлога в перед гласными и сонорными согласными 

/й, л, м, н, р/, как это происходит в русском языке: в а̀рмийата, в Измаѝл, в 

университѐта, в на̀шийа райо̀н, в Русѝйạ  и т.д., тогда как в болгарских говорах и в 

болгарском литературном языке предлог в в этой позиции обеззвучивается: ф а̀рмията, 

ф Измаѝл, ф на̀шия университѐт, ф Русѝйạ [Кондов, 2019. С. 273-274]. 

2. На морфологическом и словообразовательном уровне:  

а/ различия в роде у некоторых същ. под влиянием рус. языка: зал, за̀хар – 

за̀хара, кạм̀ин, мạйạнѐз, рицѐпт, сạла̀т, суп, торт - м.р. 

б/ употребление форм русских имен прилагательных: лʼубо̀й ʼвсекиʼ, лʼуба̀йạ, 

лʼуб`о̀йу, лʼубы̀и: Лʼуб̀ой читв̀ъртạк м̀ой дạ бъ́ди. 

в/ употребление формы русского числительного со̀рук ʼчетиридесетʼ, сохранено 

только в народно-религиозном словосочетании: Свитѝ читѝриси. 

г/ некоторые носители болгарских диалектов под влиянием русского языка 

используют формы повелительного наклонения: кажѝти, пишѝти, сиднѝти! вм. 

кажете, пишете, седнете! 

д/ болгаризация суффиксальной и флективной части форм заимствованных 

глаголов: крạсʼв̀ам, кунч̀авạм или кạнча̀вạм, приглạша̀вам, фстрич̀авạм, пу/знạко̀мя /сạ/ 

и т.н. 
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е/ широкое изпользование форм русских наречий: уж̀е ʼвечеʼ, пр̀осту ʼплохоʼ 

(по аналогия с рус. плохо), т̀ожẹ ʼсъщоʼ, фсигд̀а ʼвинагиʼ, шчас ʼсегаʼ и др.: И м̀ойạ 

бạшт̀а т̀ожẹ игр̀ай нạ циг̀улкạ. 

ж/ использование русских предлогов: кр̀омẹ – вм. болг. освен, про / пру – вм. 

болг. за, за – вм. болг. на, към – вм. болг. при: кр̀омʼạ т̀и дạ д̀ойш, пру м̀ойтạ ж̀изнʼạ, 

зạ м̀астạ, ут̀ивạт към н̀егу. 

 з/ употребление русской вопросительной частицы ниуж̀ели вм. болг. нима: 

Ниуж̀ели н̀и мạ рạзбѝрạш? 

 и/ использование полукалькированных форм неопределительных местоимений 

и местоименных наречий, создаденных под влиянием их русских соответствий: кто-

то, какой-то, что-то, где-то, как-то, когда-то, столько-то. 

Местоимения: 

1. Для лиц и предметов: ко̀йтọ, ку/го̀тọ, куйа̀тọ, куй̀етọ, куѝтọ /си/ 

ʼнякой, някого, някоя, някое, някоиʼ: Ко̀йтọ чу̀кạ нạ врạта̀тạ. Кạту ухлʼа̀зạл и чу̀а: 

ко̀йту пла̀чи. Пạк шча̀с ко̀йтọ сạ полʼзвạ, си нạбѝвạ кạрма̀нʼти, пạк нạ хо̀ртạ ко̀ да̀вạт? 

…и т̀ий, к̀ой к̀ыкту душ̀ел, ут куйѐту с̀елу, н̀ашти ут чийш̀ий душл̀е, др̀уги ут Ст̀артạ 

Вạлип̀ерджạ, др̀уги ут Труйа̀н. … когато чувам, че койту отива в България. Та̀м нạ 

сидʼа̀нка р̀абутим. Кọйа̀ту ш̀ий, кọйа̀ту прẹдѐ. Да́ваа ни по три капе́йки, но ко́йто 

дава́ше и́днъ ру́блъ. Утѝва ла̀питу, та̀м, бạшта̀ му, та̀м, чѝчу му ли ба̀ти му и ко̀йту 

о̀шти. 

 Приведем здесь и пример с такой формой из бессарабской болгарской поэзии: 

 Който е казал: живота  

е радост, 

 знаел – тъга е. 

 Който е казал: живота  

    е щастие,  

 знаел – мъка е. 

 Който е казал: живота е живот – 

 Какво би казал сега?  

[Танасова, 1989. С. 12].  

 

2.  Для неодушевленных предметов и животных: кạ/ко̀тọ/к̀отạ /си/ ʼнещоʼ:  

Та̀м ко̀тọ, к̀ъктọ нѝ им уйдѝсạлу. Нѝ пạка̀ о̀шти сạ стạра̀йм хо̀тʼ ко̀ту дạ вѝдạт 

на̀шти дица̀. Нѝ тạ вѝждạм ко̀ту си.  А̀с видʼа̀х, чи т̀ука ̀имạти к̀оту уст̀авẹну. Ко̀ту 

си ̀искạти? То̀й к̀оту си уст̀ави нạ Па̀шạ. Шч̀ас п̀ак нач̀енạ к̀отọ. То̀ нạ к̀отọ упрʼа̀. 

Ко̀то ни йѐ т̀ъй. Сѐ к̀отạ ̀имạ зạ пр̀айạни. Ко̀то ̀ас ̀искạх ̀ошти. Дуга̀т ни внядрѝш 

како̀т си. 

3. Для признаков: кạ/къ̀фтọ, ка/ква̀тọ, кạ/ко̀тọ, кạ/квѝтọ /си/ 

ʼнякакъв, някаква, някакво, някаквиʼ:  

То̀й ут̀иди при к̀ъфтạ друг̀арʼạн. Дạ сạст̀ави к̀ъфтọ гр̀афик. Сѐ ми сạ сạнѝ, чи прис 

ква̀ту уда̀ мина̀вам, прис ква̀ту ка̀л. Никạл̀ай Ив̀анạвич бѐши нạ кв̀атọ кạнфẹр̀енцийạ. 

Трʼа̀бвạ дạ ̀имạт пọткр̀епạ кв̀атọ. Са̀вạтạ гу д̀ади нạ кв̀иту квạртир̀анти. Шạ 

духо̀дʼạт квѝтọ худо̀жници дạ йạ крạсѐт, дạ рису̀вạт ку̀ни. Та̀м, д̀ету Бѐрдʼа̀нск, 



296 

 

с̀ъшту ̀ималу кв̀иту нạг̀айци. …душэл замесник на министара на вэнкашньти рабути ут 

балгария и ришава тук квити си праблеми. И н̀ий дạ нạбẹр̀ем пạр̀и кв̀иту. То̀й трʼа̀бвạ 

дạ плạт̀и кв̀ито пạр̀и. Трʼа̀бвạ дạ к̀упи кв̀итọ м̀арки. Ф Румъняа ималу квату 

санаторяа.  

4.  Для числа и количества: ко̀лкọтọ /си/ ʼняколкоʼ:  

То̀ си ̀има к̀олкọтọ зн̀акạ. То̀й сидʼа̀л к̀олкọтọ си гуд̀ини ф тʼурм̀атạ. Им пусти́лат 

йурга́н / и ту́ргат паду́шкити ф та́чката  / и са́ждат в нʼе́йа тʼах / и ката́йат пу 

у́лица сас музи́ка / сʼе́тнʼа с тов йурга́н ги пудфъ́ргат ко́лкуту пъ́тʼа //. 

5. Для притежания ч̀ийтọ /си/ – за м. и ср.р. и мн. ч., чийа̀тọ – за 

ж.р., и чич̀ифтọ, чича̀тọ, чич̀етọ и чич̀итọ – за м., ж. и ср.р. и мн.ч. (формы 

характерны для кортенского говора в Р. Молдова) ʼнечий, нечия, нечие, нечииʼ:  Ку̀чи 

ч̀ийт͜ си бъфн̀а. Ч̀ѝйту дит̀е нъбѐе. Чийто си бигонка уткрамнаха вчера във школата. 

Местоименные наречия: 

1.  Для места: кạ/дѐтọ/дѐтạ /си/ ʼнякъде, нейде; приблизително, 

околоʼ:  

Дѐтọ а̀с видʼа̀х тạкѝвạ. То̀ сạ мин̀а д̀етọ тр̀и гуд̀ини. О̀шти бʼа̀х д̀етọ нạ с̀едʼẹм- ̀осʼẹм 

г̀один. Дѐтạ си тр̀ийси и ш̀ес л̀ейạ. Изл̀ези д̀ету си. И т̀ой та̀м сл̀ужал д̀етọ с̀едʼạм-

̀осʼạм гудѝни. 

2. Для времени: кọг̀атọ /си/ ʼнякогаʼ: Га̀ту си и ̀ас ш си к̀ажа 

сл̀овуту. Га̀ту си жạ пур̀аснạ. Га̀ту си сạм̀и ги дукạрв̀айми. 

3. Для способа: к̀ъктọ /си/ ʼнякакʼ: Та̀м ко̀тọ, к̀ъктọ  нѝ им уйдѝсạлу. 

Мạ зạп̀омни к̀ыктọ т̀ъй, бъ̀рджи. Къ̀кту си п̀ак сạ исприм̀ъкнạ. 

4.  Для количества и степени к̀олкọтọ /си/  ʼняколко, неколцина, 

някоеʼ:  

…и с’а̀куй си к̀упил к̀олкуту икт̀ари зим’а̀. Ко̀лкọтọ врѐми ги дạрджѐли та̀м и пудʼạр 

ту̀й ги нạсо̀чạли кạм Бẹсạр̀абийạ…. Куг̀ату сạ прẹс̀елили н̀ашти прạдʼа̀дуви, т̀е з̀ели 

т̀ейнити (на татарите – з.м.) х̀ижини и жув̀ели к̀олкуту гуд̀ини, дурд̀ету си нạпр̀айат 

св̀ои. Видели са тий пудар колкоту гудини.  

5. Для причины и цели: зạ н̀ештọ /си/ ʼза нещо сиʼ:  

То̀й зạ к̀оту си шạ мạ й т̀ърсʼạл. 

Эти формы долгое время почти не отмечались исследователями болгарских 

говоров в Бессарабии и в других регионах СССР, так как они использовались, и сейчас 

используются, наряду с традиционными болгарскими формами. Несмотря на то, что 

иногда их записывали, коллеги болгаристы, вероятно, не успевали понять, что они 

представляют собой нечто различное от форм, которые они напоминают, с которыми 

они созвучны, т.е. формы относительных местоимений и соответствующие формы 

местоименных наречий, например: …к̀ъфту нạрʼа̀т шъ ̀имам и д̀ету шạ мạ испр̀атạт, 

т̀ам ш ̀идạ; Га̀ту с кун̀е, г̀ату бис кун̀е ут̀адạт [Чешко, 1952. С. 28, 52]. 

Первым исследователем, который отметил такие неопределительные 

местоименные формы още в 1955 г. в болгарском говоре на Украйне, находящийся под 

сильным украинским влиянием, является Е.И. Зеленина, которая  считает их 

заимствованиями из украинского языка: „В значении „какой-то” в терновском говоре 

употребляется местоимение кӑкάфсту, имеющее категорию рода и числа – кӑкάфсту, 
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кάфсту /м.р./, кӑква́сту, ква́сту /ж.р./, кӑкво́сту, кво́сту /ср.р./, кӑкви́сту, кви́сту 

/мн.ч./, например: йас чух кӑкάфсту глас; ква́сту кра́вӑ” [Зеленина, 1955. С. 124]. 

Об инновацииях в говорах болгар Украины более подробно пишет проф. В. 

Колесник, но, к сожалению, эти формы не являются объектом внимания в ее трудах 

[Колесник, 2003]. 

А вот как объясняют появление и использование этих форм в говорах болгар 

Бессарабии и т.д. некоторые исследователи: 

Н. Тодоров: „В разговорно-бытовой речи бессарабских болгар вместо 

неопределенных местоимений някой, някакъв, нечий, няколко, вероятно под влиянием 

русского языка, употребляются относительные местоимения който /си/, какъвто /си/, 

чийто /си/, колкото /си/ – ср.: рус. некто – кто-то, некий – какой-то и пр. Такое 

употребление противоречит нормам современного болгарского языка” [Тодоров, 1992. 

С. 117]. 

Н. Тодоров: „Кодифицированным неопределительным местоимениям для 

признаков в говоре и регионе соответствуют формы няккъф, някква, някко, няккви, 

которые напоследок употребляются все реже – вместо них используются относителные 

местоимения ко̀йту, ко̀йту си; ква̀ту, ква̀ту си; ко̀ту, кво̀ту, кво̀ту си; квѝту, квѝту 

си; ко̀лкуту, ко̀лкуту си. Форма кво̀ту, ко̀ту, кво̀ту си может употребляться в значении 

кодифицированного нѐщо. То же самое относится и к неопределительным 

местоимениям для притежания: они заменяются относительными, срв. чѝйту вм. нечий, 

нечия, нечие, нечии. Таким образом, относительные местоимения постепенно 

вытесняют неопределительные” (региональный маркер) [Тодоров, 2002, С. 43]. 

З. Барболова: „Эти формы широко распространены среди бессарабских болгар и 

это одно из самых характерных отличий от литературной нормы и большинства 

диалектов в стране, которое предполагает, что речь идет об архаичных формах, 

которые в метрополии уже исчезли  из употребления” [Барболова, 1999, С. 80-83]. 

З. Барболова: „Эти формы широко распространены в болгарских говорах в 

Бессарабии (см.: Топалова, 1997: 16-18; Барболова, Колесник, 1998: 73; Барболова, 

1999: 81; Кондов, 2000: 50-55 и др.). По мнению С. Топаловой, это новые формирования 

под влиянием русских местоимений “кто-то, что-то, какой-то,так как напоминают 

диалектные формы ... (кой-ту)” /с. 18/. Подобным является по этому вопросу и мнение 

В. Кондова. Несмотря на это, нельзя исключать возможность получения этих форм 

через контракцию составных местоименных форм еди какъф си; еди каква си, еди 

какво си, еди какви си, которые были знакомы говорам, но с течением времени 

претерпели различные изменения. 

Различие между бессарабскими и терновскими формами говорят о 

самостоятельном развитии, но вряд ли невъзможно то, что это могли бы быть 

старинными диалектными формами. А наличие бессарабских форм в терновском 

говоре, говорит о междиалектной интерференции, а также  и о заселении 

бессарабских болгар в Терновку,” [Барболова, 2013. C. 142-146, 219-220]. 

 Св. Топалова: „Наряду с исконными неопределительными формами 

используются и относительные местоимения, как правило с частицей си, которая в 

данном случае играет смыслоразличительную роль в отличие от литературной  речи, 

и в настоящий момент в чийшийских говорах превалируют „новые формы: ”Ко̀йту си 
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дувд̀а. Кв̀оту ми миш̀ай на ук̀оту. Къ̀фту си чулʼа̀к тъ тр̀ъси. Ку̀чи ч̀ийт си бъфн̀а. 

Прис к̀олкуту си мин̀ути мл̀ъкна. 

Подобные формы появляются и при отнаречных местоименных  формах: 

Дѐту си забр̀авих кашилʼо̀ка. Жъ к̀онча д̀ету ф м̀ай. Га̀ту си жъ пур̀асна. Къ̀кт͜ си п̀ак 

съ исприм̀ъкна. 

Неопределительные местоимения являются предметом другого специального 

исследования. Эти и подобные явления, рассмотренные в нем, ведут нас к выводу, что 

этот языковой закон развился в результате „звукового сходства между двумя 

различного вида местоимениями (рус. неопр. кто-то и болг. отн. к̀ойту) в связи с 

продолжительным  сожительством двух славянских языков – болгарского 

диалектного и русского, и  привел к созданию новой местоименной формы, которая 

вытесняет исконную болгарскую (болг. неопр. някой и др.)” [Топалова, 1997. C. 444-

445]. 

Н. Неделчев: „Наверно, русскому влиянию обязано употребление 

относительного местоимения който /си/ (рус. некто, кто-то), вместо 

неопределительного някой” [Неделчев, 1998. C. 86]. 

 Проф. Ив. Стоянов в беседе с нами об этих формах, также как и доц. Св. 

Георгиева-Митител в корреспонденции, отрицали использвание этих форм в их родных 

сeлах: съответственно – в с. Бановка, Болградского района, и Заря / Камчик, 

Татарбунарского района. Но записанные и в этих селах примеры красноречиво говорят 

об обратном – что и здесь эти формы также распространены, как и в других болгарских 

селах Бессарабии, впрочем, как мы предполагали в одной из статей, не только в 

Бессарабии. И это наше предположение со временем подтвердилось. [Кондов, 1998. № 

19; 1999а. С. 257-263; 1999/2000б. C. 50-55].   

По мнению проф. К. Димчева предпосылкой к появлению этих форм в языке 

болгар Румынии является аналитическая образовательная форма соответствующих 

румынских неопределительных местоимений, а также и некоторых вопросительных и 

относительных наречий, в составе которых входит элемент ор- /рум. оri/ и 

вопросительное местоимение cine ʼкойʼ, care ʼкой, какъвʼ, се ʼкакво, щоʼ: оркой ʼнякойʼ, 

орд̀ету ʼкъдетоʼ, оркъко̀ту ʼкаквотоʼ и др.” [Димчев, 1969. С. 182-288; 1970. C. 751-

755]. 

Интересно, что подобные формы неопределенных местоимений и наречий К. 

Димчев и М. Младенов отмечают в говорах болгар Румынии. Последний называет их 

„усилительными формами неопределительных местоимений”. Вот что пишет он, 

например, о таких формах в болгарском никопольском говоре в этой стране: „Можно 

встретить и усилительные формы неопределительных местоимений. Например, 

оркфо является неопределительным местоимением, образованным от ор- (рум. ori), 

которое употребляется для образования румынских неопределительных местоимений, 

и вопросительного местоимения кфо” [Младенов, 1993. C. 70, 96, 134, 181, 211, 386]. 

Такова же и причината образования подобных форм в болгарских диалектах в 

бывшем СССР под влиянием русского языка, в котором также функционируют 

образованные аналитичным способом неопределительные местоименные и наречные 

формы, срв. кто-то или кто-либо, что-то или что-либо, где-то, как-то, когда-то и 

т.д.   
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Итак, независимо под каким, под румынским, русским или украинским 

влиянием, эти формы, так или иначе, как неопределительные местоимения и 

местоименные наречия образуются, явно, одним и тем же способом, – благодаря своей 

аналитической природе.  

Фактом является и то, что они не были до сих пор обнаружены ни в одном из 

говоров та территории Болгарии, а всречаются в говорах болгар Румынии и бывших 

советских республик, в Молдове, на Украине, в Крыму, говорит об их возникновении 

под иноязычным влиянием – румынским, русским, украинским.  

Интересно и то, что эти формы обнаруживаются и в письмах выдающегося 

болгарского революционера Васила Левского, что, по нашему мнению, можно 

объяснить только тем, что он, как дьякон, вероятно имел хорошие познания как по 

церковнославянскому, так и по русскому языку [Кондов, 2008. C. 147-152; 2018, С. 13-

16]. 

3. На синтаксическом уровне:  

а/ сохранены, но все реже употребляются, главным образом, более 

пожилыми людьми, болгарские формы, указывающие на приблизительное количество. 

Обыкновенно, для этой цели используются калкированные с  русского языка формы: 

Нѝй бʼ̀ахми чулʼа̀кạ дѐсẹт, срв. с рус. Нас было человек десять. И пạстạрма̀ ѝмạ 

нạвѐрну килạгра̀мạ два̀йси. 

б/ для обозначения дат и указания времени широко употребляются болгарско-

русские или чисто русские формы: `ас сạ руд̀их два̀цạт пя̀тọạ ạпрѐлʼạ ты̀хчạ дивицо̀т 

пийсʼа̀т фто̀ртạ гудѝнạ, по́лфтạр̀овạ, нạч̀алạ пʼа̀тạвạ и т.д. [Кондов, 2019. С. 280]. 

4. На лексическом уровне. 

Заимствование лексики: 

 а/ из молдавского / румынского языка: алдам̀ач ʼугощение по какому-либо поводуʼ, беч 

ʼпогреб, ʼбуѐрян ʼкрупный землевладелец, богачʼ, булва̀н/а ʼкомʼ, бурдѐл ʼпогребʼ, га̀та 

ʼготов, готовоʼ, кʼар ʼдаже, действительно, на самом делеʼ, кару̀ца ʼтелегаʼ, 

мамалѝга/мумалѝга ʼмамалыгаʼ, ма̀са ʼстолʼ, мо̀ш/ул ʼстарецʼ, мала̀й  ʼкукурузный 

хлебʼ, мъй ʼобръщениеʼ, пума̀на ʼпоминкиʼ, паралѝя ʼмужская широкополая шляпаʼ, 

паш̀ой ʼкукурузаʼ, р̀ъпа ʼоврагʼ, п̀офтạ ʼаппетитʼ, пуфт̀исвạм ʼприглашатьʼ, тʼа̀скạ 

ʼпресс для выжимки виноградных отрубейʼ, тр̀ънтур ʼтрутеньʼ, уло̀й ʼподсолнечное 

маслоʼ, фаркулѝца ʼвилкаʼ, фарту̀на ʼбуряʼ, харлѐц ʼштыковая лопатаʼ, штубѐй ʼулейʼ и 

др., некоторые из них, вероятно, заимствованы еще до переселения в Бессарабию и т.д., 

как, например: каруца, маса, фаркул̀ицạ  и пр.;  

 

б/ из украинского языка: бал̀акам ʼразговариватьʼ, брехлѝф ʼлживыйʼ, валк ʼком 

из глины с половой для строительстваʼ, з̀араз ʼсразуʼ, карпѐтки ʼкороткие 

хлопчатобумажные носкиʼ, пузѝчвам ʼбрать или давать взаймыʼ (из польск. языка), 

ск̀ърта ʼскирдаʼ, улʼа̀ндра ʼвид танцаʼ (вероятно, из укр.), х/у̀ртум ʼодним разомʼ, 

ш̀искạ и с̀имкạ ʼшестерка и семерка при игре в картыʼ и др. Влияние со стороны 

украинского языка на болгарские говоры очень сильно в таких селах, как Ольшанка, 

Терновка – ник. и др.).  
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в/ из гагаузского языка: збадаша̀вам са ʼподружитьсяʼ – от гаг. бадашмаа, 

тайна̀к ʼплотинаʼ, харца̀к ʼхарактерʼ, хо̀жма ʼпостоянноʼ, чика̀л ʼконь с белым петном 

на лбуʼ, шупʼа̀ ʼстрахʼ и др. 

 г/ из русского языка: гạз̀етạ, ж̀изнʼạ ʼжизньʼ, журн̀ал, кạлẹр̀офкạ ʼвид 

винограда, от рус. окулироватьʼ, кạнф̀етạ, к̀омнạтạ  ʼстаяʼ, к̀урткạ, п̀ойẹзд, 

пọвạрдж̀ийкạ ʼповариха – с помощью суф. -джи-ʼ, пạтр̀етʼ ʼфотография в рамкеʼ, 

прустин̀е ʼпростыньʼ, сạлд̀атẹн ʼсолдатʼ, с̀емучкạ ʼподсолнухʼ, стạк̀ан, с̀уткạ ʼсуткиʼ, 

т̀апучки, т̀уфли, ф̀артạ ʼфартукʼ, йу̀пкạ и др.  

Сущ. и прил. имена, глаголы, заимствованные из русского языка, подчиняются 

правилам строя болгарского языка: ут шк̀олтạ, пудẹр ̀армийạтạ, ф к̀омнạтạтạ и т.н.  

Глаголы д̀умạм и игр̀айạ обыкновенно используются со значениями, имеющими 

в русском языке – думать и играть, т.е. ʼмисляʼ и ʼсвиряʼ, а не в болгарском – ʼказвамʼ 

и ʼтанцувамʼ, збѝрạм сạ вм. каня се, к̀азва сạ вм. струва /ми/ се, штрạх̀увạм вм. 

глобявам и т.д.: Трʼа̀ д̀умạт, чи к̀ыкту сиг̀а. Дʼа̀ду ми нạ циг̀улка игр̀ай. Сѐ сạ збѝрạм дạ 

̀идạ дạ гу в̀идạ. Пр̀айạ к̀оту пр̀айạ и испий̀а ид̀ин стạк̀ан в̀ину. На̀ м̀енʼạ ми сạ к̀азвạ, чи 

и т.д. [Кондов, 2019, 273-274, 280-281]. 

Как видно,  иноязычное влияние, в большинстве случаев прежде всего со 

стороны русского языка, на болгарские говоры со времен царской России и бывшего 

СССР, в той или иной степени затрагивает не только лексику, но и все другие языковые 

уровни – фонетику, морфологию, синтаксис.  

Поэтому нельзя полностью согласиться с выводами некоторых исследователей, 

что „…системы переселенческих и исконных непереселенческих говоров фактически не 

имеют различий, за исключением лексики (об этом свидетельствует 

сопоставительное изучение систем исходного говора с. Кортен и переселенческого 

говора с. Кирютня, проведенное советскими и болгарскими диалектологами)” [Попова, 

2001. C. 218]. 

Болгарские переселенческие говоры в России, Молдове и на Украине, в 

большинстве случаев (за исключением говоров в Крыму, в мелит. Терновке и и в 

некоторых других), все еще сохраняют свои основные особенности на всех уровнях, но 

вместе с тем, попав в другие географические, социально-экономические, политические 

и культурно-языковые условия, не могут избежать инновационных влияний, 

интерференции со стороны языков, с которыми им приходится контактировать, 

взаимодействовать не только в области лексики, но и на всех остальных уровнях. 
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6. Малко литература, история… 

 

                                               И ВСЕ ПАК: КОЙ Е КЪРДЖАЛИ –  

„БУЛГАР” ИЛИ СЪРБИН? 

 

Васил Кондов 

 И така, главният въпрос на нашата тема е етническата принадлежност на 

прототипа на главния герой от произведението на А. Пушкин «Кърджали»? Съвпада ли 

тя с обявената от автора на произведението етническа принадлежност на литературния 

герой на произведението – булгар? Или пък, както пише проф. Б.А. Трубецкой и в 6-то 

издание на известната си книга за Пушкин в Молдова: «в новите архивни материали 

Кирджали се нарича сърбин, а не българин, както го е наричал Пушкин, и че в чужбина 

Кърджали са го наричали Дмитрий Павлович» [6, с. 372]. 

 Може би това действително да е така, но нас ни смущава обаче, първо, това, че 

Б.А. Трубецкой, отбелязвайки това, че «О дальнейшей судьбе Кирджали 

свидетельствуют архивные материалы, найденные Л.Н. Оганян в ЦГА МССР, 

которые дополняют сведения, данные нами выше” [6, с. 372], не прави ясни бележки и 

нищо не цитира от тези «нови архивни материали», в които тази информация уж се 

съдържа. Второ, в цитираните изцяло открити от него в архивите документи, 

потвърждаващи действителното съществуване на «етериста» Еоргий Кирджали 

(Открытое предписание № 2044 от 21 апреля 1822 г. К.А. Катакази - Бессарабского 

гражданского губернатора, Рапорт частного пристава Павлова от 23 апреля 1822 г. и 

Секретное предписание № 2206 от 29 апреля 1822 г., а также Рапорт И.Н. Инзова от 29 

марта 1823 г. на имя царя), действително няма никаква информация за етническата 

принадлежност на Еоргий Кирджали [6, с. 369 – 372]. 

 Но въпреки това в «Биографический словарь знакомых А.С. Пушкина в 

Молдавии» в книгата си за прототипа от произведението на А. Пушкин дава следната 

информация [6, с. 417:  

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество и 

годы жизни 

Краткие биографические сведения Источники, откуда взяты 

сведения 

74 Кирджали 

Георгий 

Павлович 

(Кирджали 

Еоргий) (1791 

– 1824 гг.). 

Серб, гетерист, народный мститель. 

Действительно исторически 

существовавшая личность. Быть 

может, Пушкин был свидетелем 

передачи Кирджали туркам, что им 

описано в стихотворении 

„Чиновник и поэт” и в повести 

„Кирджали”. 

Пшк. „чиновник и поэт”, 

„Кирджали”. Язв. Крдж, 

с.53; ЦГА МССР, ф. 2, 

оп. І, д.831, лл. 2, 14, 15 

(и на обороте), ф. 2, оп. І, 

ед. хр. 938, с. 35, 96 – 

103. ЛтНсл, т. 58, с. 333 – 

337.  
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  За споменатия изследовател Язвицкий Б. Трубецкой пише: «В. Язвицкий, 

опираясь на ряд документальных данных, указывает, что Кирджали – это не только 

нарицательное имя, но и собственное имя действительно существовавшего 

исторического лица – Георгия Кирджали, болгарина, гетериста, бежавшего после 

разгрома гетерии в Бессарабию, где он был схвачен, выдан туркам и повешен ими в 

Яссах 24 сентября 1824 г.” [6, с. 366].  

 И все пак кой е прав относно етническата принадлежност на прототипа на 

пушкиновия герой от споменатите изследвачи? Пък има и още факти, които не 

позволяват  да се внесе абсолютна яснота по този въпрос. И тези факти са свързани 

тъкмо със споменатата в книгата на Б. Трубецкой «заграница», изказване за която ние 

цитирахме преди всичко (вж. горе). Вярно е, че не е ясно също така коя именно 

«задграница» има предвид авторът, но може да се предположи, че това е най-близката, 

която се намира зад река Прут – където всъщност и е действал пушкиновият герой… 

 А нали специалистите в тази страна (и, разбира се, в България), които изследват 

тук съществуващите национални малцинства, отдавна са наясно, че компактно сръбско 

население в румънските земи тук няма, но въпреки това, както отбелязва Ст. Романски: 

„Сегодня население болгарских сел Валахии и Молдовы называется окружающим 

валашским населением словом şîrbi, даже если в этих селах нет ни одного серба: 

вообще сербских селений в настоящее время в Валахии и Молдове нет.” [5, с. 25].  

 Съществуват редица предположения, които обясняват този казус. 

Проф. И. Шишманов обяснява това явление по следния начин: „Это происходит 

в связи с тем, что румынский крестьянин не видит разницы между сербами и 

болгарами, которые одинаково приходят из-за Дуная.” [5, с. 26].  

Акад. П. Константинеску-Яш отбелязва, че „смешение сербов с болгарами в 

сознании румын происходило давно, так как еще в прошлом веке (ХVІ в.) одевалось в 

„сербские” одежды каждое написанное высказывание на славянском языке, особенно 

на южно-славянском, в том числе и на болгарском.” [5, с. 26].  

Проф. М. Сл. Младенов обяснява този факт така: „В момент основания 

румынского государства в Средневековье, тогда, когда уже не существует болгарская 

государственная формация, официальные отношения поддерживаются с 

существующей сербской державой. Это также содействовало установлению 

етнонима сербы со значением ’болгары’.” [5, с. 30].  

Във връзка с последното обяснение логична, разбира се, и такава трактовка на 

факта, каквато намираме у Д. Косев: „Румынское население называло ошибочно болгар 

„сербами”, потому что по языку они были похожи на сербов. В архивных документах 

из Гюргево болгары этого города значатся, обыкновенно, сербами. Так, по ошибке в 

течении многих лет бесспорным болгарам приписывалось чужое етническое название 

” [5, с. 26].  

Сърби или сърби-българи са наречении също така и българските преселници, 

определении да се заселят в „торговый город” Кишинев, окръг Орхей, имение Баба Яна 

в окръг Кодрул и т.н. в редица грамоти на молдовските князе в периода 1790 – 1810 г., 

които в момента се съхраняват в ЦГА (Центр. Държ. архив) на Република Молдова [2, 

с. 21-146]. 
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Между другото, най-вероятно, именно това обстоятелство и е станало причина 

за появата на фамилните имена: Сырбу - у молдовци и Сырф - у гагаузи в Молдова. 

Разбира се, не може да се отреча фактът, свързан с преселването в Бессарабия и 

на истински сърби, които обаче в сравнение с българските преселници са били твърде 

малобройни. Според преброяването на населението от 1897 г. от тях сръбски език като 

роден са посочили едва 53 души. 

Т. Балкански и В. Кондов считат за по-приемливо обяснението на името на 

Георгий Кърджали във връзка с бълг. кърджалия ’жител на Кърджали’ (по името на 

гр. Кърджали в България и село с бълг. население в миналото в Гърция – Егейска 

Македония).  

Освен това в бележника на И. Липранди е отбнлязано: «Георгия Кърджали, 

родом болгара из окрестностей Охрида». Освен това, Ахрида е другото, по-старо 

название на района около сегашния български град Кърджали [1, с. 96-97]. 

Що се отнася до името Павлович, както уж «зад граница» е бил наричан Георгий 

Кърджали, то по въпроса за такива фамилни имена у българите известният български 

ономаст Ст. Илчев пише: „Во времена Возрождения широкое распространение 

получило окончание –ич (-ович, -евич): Гинович, Добринович, Княжевич, Маринович, 

Павлович… Вряд ли все носители таких имен сами использовали такое необычное для 

болгар окончание… Мода на такие имена, как и всякая мода, к концу прошлого 

(имеется в виду ХІХ в. – замечание наше) прошла и сегодня их уцелело совсем мало” [4, 

с. 29].   

Както се вижда от гореизложеното, има още върху какво да поработят 

изследователите на пушкиновия «Кърджали»… Но като че ли се натрапва изводът: че у 

Пушкин и литературният герой, и неговият прототип имат един и същ произход, т.е. 

«булгарски»… Защото, както отбелязва и Б.А. Трубецкой, „это поразительное 

совпадение фактов из художественного произведения Пушкина о Кирджали с 

фактами историческими, эта историческая достоверность происшествия с 

Кирджали, описанная Пушкиным, дает нам еще одно бесспорное свидетельство 

хорошей осведомленности Пушкина о Кирджали…” [6, с. 374]. Ще добавим само 

следното: за да се повярва на това, че литературният герой «булгар» Кърджали е бил 

създаден въз основа на прототип от сръбски произход… 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Публикувано: 

- И все же: кто такой Кърджали 

– „булгар” или серб? // Славяне в карпато-

дунайском регионе: вопросы взаимовлияния 

этносов и культур. Материалы международной 

научно-практической конференции, Кишинев, 

2014, с. 138-141. 

- И все пак: кой е Пушкиновият 

Кърджали – „булгар” или сърбин? // 

Родолюбец. Алманах, бр. 8, София, 2016, с. 

222-224. 
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   Странно е, но в този сборник с поетични и прозаични произведения на А. Пушкин в едно от 
най-престижните български издания – „Световна класика” липсват както известното 
стихотворение на поета, посветено на българите в Бесарабия, така също и повестта 
„Кърджали”, с които той по право се смята за основоположник на българската тема в руската 
литература…  
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И ВСË ЖЕ: КТО ТАКОЙ КИРДЖАЛИ –  

„БУЛГАР” ИЛИ СЕРБ? 

 

Кондов Васил Илиев 

 

Государственный университет 

имени Григория Цамблака, г. Тараклия, 

Республика Молдова 

 

Резюме 

 В докладе интерпретируется вопрос об этнической принадлежности прототипа 

главного героя повести А.С. Пушкина „Кирджали”. 

Resume 

 In this report the guestion about the national descrimination of  the prototype of the 

main hero of Pushkins story „Kirdjali” is interpreted. 

Итак, главный вопрос нашей темы – этническая принадлежность прототипа 

главного героя произведения А.С. Пушкина „Кирджали”. Совпадает ли она с 

объявленной автором произведения этнической принадлежностью литературного 

героя произведения – булгар? Или же, как пишет проф. Б.А. Трубецкой и в 6-ом 

издании своей известной книги о Пушкине в Молдавии: „…в новых архивных 

материалах Кирджали называется сербом, а не болгарином, как его называл 

Пушкин, и что за границей Кирджали назывался Дмитрий Павлович” [6, с. 372].  

Может быть, это действительно так, но нас, однако смущает, во-первых, то, 

что Б.А. Трубецкой, отмечая, что  „О дальнейшей судьбе Кирджали 

свидетельствуют архивные материалы, найденные Л.Н. Оганян в ЦГА МССР, 

которые дополняют сведения, данные нами выше” [6, с. 372], не дает ясных 

ссылок и никаких выдержек из этих „новых архивных материалов”, в которых эта 

информация, якобы, содержится. Во-вторых, в цитируемых полностью открытых им 

в архивах документах, подтверждающих действительное существование „етериста” 

Кирджали Еоргия, (Открытое предписание № 2044 от 21 апреля 1822 г. К.А. 

Катакази - Бессарабского гражданского губернатора, Рапорт частного пристава 

Павлова от 23 апреля 1822 г. и Секретное предписание № 2206 от 29 апреля 1822 г., 

а также Рапорт И.Н. Инзова от 29 марта 1823 г. на имя царя), действительно не 

содержится никакой информации об этнической принадлежности Кирджали Еоргия 

[6, с. 369 – 372].  

Тем не менее, в „Биографическом словаре знакомых А.С. Пушкина в 

Молдавии” своей книги Б.А. Трубецкой помещает о прототипе произведения А. 

Пушкина следующую информацию [6, с. 417]:  

 

№ Фамилия, имя, 

отчество  

и годы жизни 

Краткие биографические 

сведения 

Источники, откуда 

взяты сведения 

74 Кирджали 

Георгий 

Павлович 

Серб, гетерист, народный 

мститель. Действительно 

исторически 

Пшк. „чиновник и 

поэт”, „Кирджали”. 

Язв. Крдж, с. 53; 
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(Кирджали 

Еоргий) (1791 – 

1824 гг.). 

существовавшая 

личность. Быть может, 

Пушкин был свидетелем 

передачи Кирджали 

туркам, что им описано в 

стихотворении 

„Чиновник и поэт” и в 

повести „Кирджали”. 

ЦГА МССР, ф. 2, оп. 

І, д. 831, лл. 2, 14, 15 

(и на обороте), ф. 2, 

оп. І, ед. хр. 938, с. 

35, 96 – 103. ЛтНсл, 

т. 58, с. 333 – 337.  

  

Об упомянутом исследователе Язвицком Б.А. Трубецкой пишет: „В. 

Язвицкий, опираясь на ряд документальных данных, указывает, что Кирджали – 

это не только нарицательное имя, но и собственное имя действительно 

существовавшего исторического лица – Георгия Кирджали, болгарина, гетериста, 

бежавшего после разгрома гетерии в Бессарабию, где он был схвачен, выдан 

туркам и повешен ими в Яссах 24 сентября 1824 г.” [6, с. 366].  

Так, кто же все-таки прав относительно этнической принадлежности 

прототипа пушкинского героя из упомянутых здесь исследователей? А, ведь, есть 

еще факты, не позволяющие внести ясность по данному вопросу. И эти факты 

связаны как раз с упоминаемой в книге Б.А. Трубецкого „заграницей”, цитату о 

которой мы привели в первую очередь (см. выше). Правда, непонятно также какая 

именно заграница имеется в виду автором, но можно предположить, что это самая 

ближайшая, находящаяся за рекой Прут – где, в сущности, и действовал, в 

основном, пушкинский герой… 

А, ведь, специалистами в этой стране (и, разумеется, в Болгарии), 

занимающимися исследованием истории появления в ней национальных 

меншинств, давно установлено, что компактного сербского населения в румынских 

землях нет, но несмотря на это, как отмечает Ст. Романски: „Сегодня население 

болгарских сел Валахии и Молдовы называется окружающим валашским 

населением словом şîrbi, даже если в этих селах нет ни одного серба: вообще 

сербских селений в настоящее время в Валахии и Молдове нет.” [5, с. 25]. 

Существует целый ряд предположений, объясняющих этот казус… 

Проф. И. Шишманов объясняет это явление следующим образом: „Это 

происходит в связи с тем, что румынский крестьянин не видит разницы между 

сербами и болгарами, которые одинаково приходят из-за Дуная.” [5, с. 26].  

Акад. П. Константинеску-Яш отмечает, что „смешение сербов с болгарами в 

сознании румын происходило давно, так как еще в прошлом веке (ХVІ в.) одевалось 

в „сербские” одежды каждое написанное высказывание на славянском языке, 

особенно на южно-славянском, в том числе и на болгарском.” [5, с. 26].  

Проф. М. Сл. Младенов объясняет этот факт таким образом: „В момент 

основания румынского государства в Средневековье, тогда, когда уже не 

существует болгарская государственная формация, официальные отношения 

поддерживаются с существующей сербской державой. Это также содействовало 

установлению етнонима сербы со значением ’болгары’.” [5, с. 30].  

В связи с последним объяснением логична, разумеется, и такая трактовка 

факта, какую мы находим у Д. Косева: „Румынское население называло ошибочно 
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болгар „сербами”, потому что по языку они были похожи на сербов. В архивных 

документах из Гюргево болгары этого города значатся, обыкновенно, сербами. 

Так, по ошибке в течении многих лет бесспорным болгарам приписывалось чужое 

етническое название ” [5, с. 26].  

Сербами или сербами-болгарами названы болгарские переселенцы, 

определенные на жительство в „торговый город” Кишинев, округ Орхей, имение 

Баба Яна округа Кодрул и т.д. и в целом ряде грамот молдавских князей периода 

1790 – 1810 гг., которые в настоящее время хранятся в ЦГА (Центр. гос. архив) 

Республики Молдова [2, с. 21-146]. 

Кстати, скорее всего, именно это обстоятельство и стало причиной 

появления фамилий Сырбу у молдован и Сырф у гагаузов Молдовы.  

Разумеется, нельзя отрицать факты переселения в Бессарабию и настоящих 

сербов, которые, однако, в сравнении с переселенцами-болгарами были слишком 

малочисленны. По Переписи 1897 г. из них сербский язык назвали родным всего 

лишь 53 человека [3, с. 228]. 

Т. Балкански и В. Кондов считают наиболее приемлимым объяснение имени 

Георгия Кирджали в связи с болг. кърджал`ия ’житель Кърджали’ (в наст. время 

город в Болгарии и село с болг. населением в прошлом в Греции – в Эгейской 

Македонии). Кроме того, в дневнике И. Липранди отмечено: „Георгия Кърджали, 

родом болгара из окрестностей Охрида”. Тут возникает следующая гипотеза: 

Липранди записал родное место в русской речи своего информатора, вероятно 

сопоставив его с единственно известным ему Охридом. Ахрѝда же является 

другим, более старым, названием района нынешнего болгарского  города Кърджали 

[1, с. 96-97]. 

Что же касается имени Павлович, как, якобы, „за границей” назывался 

Георгий Кирджали, то по поводу таких фамилий у болгар известный болгарский 

ономаст Ст. Илчев пишет: „Во времена Возрождения широкое распространение 

получило окончание –ич (-ович, -евич): Гинович, Добринович, Княжевич, 

Маринович, Павлович… Вряд ли все носители таких имен сами использовали такое 

необычное для болгар окончание… Мода на такие имена, как и всякая мода, к 

концу прошлого (имеется в виду ХІХ в. – замечание наше) прошла и сегодня их 

уцелело совсем мало” [4, с. 29].   

Как видно, есть еще над чем поработать исследователям пушкинского 

„Кирджали”… Но, как будто, напрашивается вывод: что у А. Пушкина и 

литературный герой, и его прототип, скорее всего, одинакового происхождения, т.е. 

„булгарского”…  

Ведь, отмечая, как пишет Б.А. Трубецкой, „это поразительное совпадение 

фактов из художественного произведения Пушкина о Кирджали с фактами 

историческими, эта историческая достоверность происшествия с Кирджали, 

описанная Пушкиным, дает нам еще одно бесспорное свидетельство хорошей 

осведомленности Пушкина о Кирджали…” [6, с. 374], добавим, и для того, чтобы 

поверить в то, что литературный герой „булгар” Кирджали был создан на основе 

прототипа сербского происхождения...  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КИРДЖАЛИ 

А. Пушкин 

 

Кирджали был родом булгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, 

удалец. Настоящего его имени я не знаю. 

Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Чтоб дать об нем 

некоторое понятие, расскажу один из его подвигов. Однажды ночью он и арнаут 

Михайлаки напали вдвоем на булгарское селение. Они зажгли его с двух концов и 

стали переходить из хижины в хижину. Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу. Оба 

кричали: «Кирджали! Кирджали!» Все селение разбежалось. 

Когда Александр Ипсиланти обнародовал возмущение и начал набирать себе 

войско, Кирджали привел к нему несколько старых своих товарищей. Настоящая цель 

этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться на счет 

турков, а может быть и молдаван, — и это казалось им очевидно. 

Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, 

за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, 

которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, 

ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, 

Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться и сам заступил его место. 

Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал свое проклятие людям, 

которых называл ослушниками, трусами и негодяями. Эти трусы и негодяи большею 

частию погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь 

противу неприятеля вдесятеро сильнейшего. 

Кирджали находился в отряде Георгия Кантакузина, о котором можно 

повторить то же самое, что сказано о Ипсиланти. Накануне сражения под Скулянами 

Кантакузин просил у русского начальства позволение вступить в наш карантин. 

Отряд остался без предводителя; но Кирджали, Сафьянос, Кантагони и другие не 

находили никакой нужды в предводителе. 

Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной 

истине. Вообразите себе семьсот человек арнаутов, албанцев, греков, булгар и всякого 

сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду пятнадцати 

тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута и выставил перед 

собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря и из которых, 

бывало, палили во время именинных обедов. Турки рады были бы действовать 

картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно 

перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет 

служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел 

услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился и 

разбранил за то майора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. 

Майор, не зная, что делать, побежал к реке, за которой гарцевали делибаши, и 

погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь 

турецкий отряд. Майор, погрозивший пальцем, назывался Хорчевский. Не знаю, что с 

ним сделалось. 

На другой день, однако ж, турки атаковали этеристов. Не смея употреблять ни 

картечи, ни ядер, они решились, вопреки своему обыкновению, действовать 

http://rvb.ru/pushkin/02comm/0867.htm#c1
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0867.htm#c2
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0867.htm#c4
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0867.htm#c3
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0867.htm#c5
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холодным оружием. Сражение было жестоко. Резались атаганами. Со стороны турков 

замечены были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы 

сражались в их рядах. Этеристы, с разрешения нашего государя, могли перейти Прут и 

скрыться в нашем карантине. Они начали переправляться. Кангагони и Сафьянос 

остались последние на турецком берегу. Кирджали, раненный накануне, лежал уже в 

карантине. Сафьянос был убит. Кантагони, человек очень толстый, ранен был копьем 

в брюхо. Он одной рукою поднял саблю, другою схватился за вражеское копье, всадил 

его в себя глубже и таким образом мог достать саблею своего убийцу, с которым 

вместе и повалился. 

Все было кончено. Турки остались победителями. Молдавия была очищена. 

Около шестисот арнаутов рассыпались по Бессарабии; не ведая, чем себя прокормить, 

они все ж были благодарны России за ее покровительство. Они вели жизнь праздную, 

но не беспутную. Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, 

с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких 

чашечек. Их узорные куртки и красные востроносые туфли начинали уж 

изнашиваться, но хохлатая скуфейка все же еще надета была набекрень, а атаганы и 

пистолеты все еще торчали из-за широких поясов. Никто на них не жаловался. Нельзя 

было и подумать, чтоб эти мирные бедняки были известнейшие клефты Молдавии, 

товарищи грозного Кирджали, и чтоб он сам находился между ими. 

Паша, начальствовавший в Яссах, о том узнал и на основании мирных 

договоров потребовал от русского начальства выдачи разбойника. 

Полиция стала доискиваться. Узнали, что Кирджали в самом деле находится в 

Кишиневе. Его поймали в доме беглого монаха, вечером, когда он ужинал, сидя в 

потемках с семью товарищами. 

Кирджали засадили под караул. Он не стал скрывать истины и признался, что 

он Кирджали. «Но, — прибавил он, — с тех пор, как я перешел за Прут, я не тронул ни 

волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для 

валахов я, конечно, разбойник, но для русских я гость. Когда Сафьянос, расстреляв 

всю свою картечь, пришел к нам в карантин, отбирая у раненых для последних 

зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники с атаганов, я отдал ему двадцать 

бешлыков и остался без денег. Бог видит, что я, Кирджали, жил подаянием! За что же 

теперь русские выдают меня моим врагам?» После того Кирджали замолчал и 

спокойно стал ожидать разрешения своей участи. 

Он дожидался недолго. Начальство, не обязанное смотреть на разбойников с 

их романтической стороны и убежденное в справедливости требования, повелело 

отправить Кирджали в Яссы. 

Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне 

занимающий важное место, живо описывал мне его отъезд. 

У ворот острога стояла почтовая каруца... (Может быть, вы не знаете, что такое 

каруца. Это низенькая, плетеная тележка, в которую еще недавно впрягались 

обыкновенно шесть или восемь клячонок. Молдаван в усах и в бараньей шапке, сидя 

верхом на одной из них, поминутно кричал и хлопал бичом, и клячонки его бежали 

рысью довольно крупной. Если одна из них начинала приставать, то он отпрягал ее с 

ужасными проклятиями и бросал на дороге, не заботясь об ее участи. На обратном 

пути он уверен был найти ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой степи. 

Нередко случалось, что путешественник, выехавший из одной станции на осьми 

лошадях, приезжал на другую на паре. Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в 

обрусевшей Бессарабии переняли русскую упряжь и русскую телегу.) 

http://rvb.ru/pushkin/02comm/0867.htm#c6
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0867.htm#c7
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Таковая каруца стояла у ворот острога в 1821 году, в одно из последних чисел 

сентября месяца. Жидовки, спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты в своем 

оборванном и живописном наряде, стройные молдаванки с черноглазыми ребятами 

на руках окружали каруцу. Мужчины хранили молчание, женщины с жаром чего-то 

ожидали. 

Ворота отворились, и несколько полицейских офицеров вышли на улицу; за 

ними двое солдат вывели скованного Кирджали. 

Он казался лет тридцати. Черты смуглого лица его были правильны и суровы. Он был 

высокого росту, широкоплеч, и вообще в нем изображалась необыкновенная 

физическая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкий пояс 

обхватывал тонкую поясницу; долиман из толстого синего сукна, широкие 

складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальной его 

наряд. Вид его был горд и спокоен. 

Один из чиновников, краснорожий старичок в полинялом мундире, на котором 

болтались три пуговицы, прищемил оловянными очками багровую шишку, 

заменявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, начал читать на молдавском языке. 

Время от времени он надменно взглядывал на скованного Кирджали, к которому, по-

видимому, относилась бумага. Кирджали слушал его со вниманием. Чиновник кончил 

свое чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ, приказав ему раздаться, — 

и велел подвезти каруцу. Тогда Кирджали обратился к нему и сказал ему несколько 

слов на молдавском языке; голос его дрожал, лицо изменилось; он заплакал и 

повалился в ноги полицейского чиновника, загремев своими цепями. Полицейский 

чиновник, испугавшись, отскочил; солдаты хотели было приподнять Кирджали, но он 

встал сам, подобрал свои кандалы, шагнул в каруцу и закричал: «Гайда!» Жандарм сел 

подле него, молдаван хлопнул бичом, и каруца покатилась. 

– Что это говорил вам Кирджади? — спросил молодой чиновник у 

полицейского. 

– Он (видите-с) просил меня, — отвечал, смеясь, полицейский, — чтоб я 

позаботился о его жене и ребенке, которые живут недалече от Килии в болгарской 

деревне, — он боится, чтоб и они из-за него не пострадали. Народ глупый-с. 

Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль бедного 

Кирджали. Долго не знал я ничего об его участи. Несколько лет уже спустя встретился 

я с молодым чиновником. Мы разговорились о прошедшем. 

– А что ваш приятель Кирджали? — спросил я, — не знаете ли, что с ним 

сделалось? 

– Как не знать, — отвечал он и рассказал мне следующее: 

Кирджали, привезенный в Яссы, представлен был паше, который присудил его быть 

посажену на кол. 

Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покамест заключили его в тюрьму. 

Невольника стерегли семеро турок (люди простые и в душе такие же разбойники, как 

и Кирджали); они уважали его и с жадностию, общею всему Востоку, слушали его 

чудные рассказы. 

Между стражами и невольником завелась тесная связь. Однажды Кирджали 

сказал им: «Братья! час мой близок. Никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами 

расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память». 

Турки развесили уши. 

– Братья, — продолжал Кирджали, — три года тому назад, как я разбойничал с 

покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече от Ясс котел с гальбинами. Видно, 
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ни мне, ни ему не владеть этим котлом. Так и быть: возьмите его себе и разделите 

полюбовно. 

Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место? 

Думали, думали и положили, чтобы Кирджали сам их повел. 

Настала ночь. Турки сняли оковы с ног невольника, связали ему руки веревкою и с 

ним отправились из города в степь. 

Кирджали их повел, держась одного направления, от одного кургана к другому. 

Они шли долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил 

двадцать шагов на полдень, топнул и сказал: «Здесь». 

Турки распорядились. Четверо вынули свои атаганы и начали копать землю. Трое 

остались на страже. Кирджали сел на камень и стал смотреть на их работу. 

– Ну что? скоро ли? — спрашивал он, — дорылись ли? 

– Нет, еще, — отвечали турки и работали так, что пот лил с них градом. 

Кирджали стал оказывать нетерпение. 

– Экой народ, — говорил он. — И землю-то копать порядочно не умеют. Да у 

меня дело было бы кончено в две минуты. Дети! развяжите мне руки, дайте атаган. 

Турки призадумались и стали советоваться. 

– Что же? (решили они) развяжем ему руки, дадим атаган. Что за беда? Он один, 

нас семеро. — И турки развязали ему руки и дали ему атаган.  

Наконец Кирджали был свободен и вооружен. Что-то должен он был 

почувствовать!.. Он стал проворно копать, сторожа ему помогали... Вдруг он в одного 

из них вонзил свой атаган и, оставя булат в его груди, выхватил из-за его пояса два 

пистолета. Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженного двумя пистолетами, 

разбежались. 

Кирджали ныне разбойничает около Ясс. Недавно писал он господарю, требуя 

от него пяти тысяч левов и грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь Яссы и 

добраться до самого господаря. Пять тысяч левов были ему доставлены. 

Каков Кирджали? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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190 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА ИЗСЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРИ  

КЪМ ПУСТО ПЛАДНЕ – БЕСАРАБИЯ, РУСИЯ  

 

Васил Кондов 

 

 Най-масовото преселване на българи в Русия става по време на поредната руско-

турска война от 1828-1829 г. Войната е обявена през декември 1827 г. от турския 

султан, който отменя всички предишни руско-турски договори и провъзгласява 

свещена война против Русия. Войната се води на два фронта – Балкански и 

Кавказки.  

Войната завършва с Одринския мирен договор, подписан на 14 септември 

(по стар стил от 2-ри) 1829 г. Войната е успешна за Русия и тя получава 

териториални придобивки в делтата на Дунав и в Кавказ. 

Но в същото време войната от 1828-1829 година се отразява изключително 

тежко на мирното население в Източна България. Още в нейното начало османското 

правителство решава да изсели голяма част от населението, християнско и 

мюсюлманско, на Добруджа и Делиормана в Тракия, за да затрудни руското 

настъпление. Изселването се осъществява от армията и наскоро преселени в 

региона татари с масови насилия и избиване на добитък, а някои села са изгорени до 

основи. Изселването, реквизициите и масовата мобилизация на цивилно население 

за обслужване на армията предизвикват икономическа катастрофа в цяла днешна 

Източна България. Към това се добавя и епидемия от чума, която по някои оценки 

унищожава 1/3 от населението на източна Тракия. 

Българи от Добруджа и Тракийската област започват масово да участват във 

войната на страната на руснаците. През 1829 г. кап. Георги Мамарчев начело на 

българския доброволчески отряд достига Сливен. В този момент българите в 

Тракия се вдигат на въстание, останало в историята като Въстание в Тракия през 

1829 г. Сливен е освободен след атака на подпомогнатата от българите руска армия. 

Превземането на Сливен е последвано от продължителни масови кланета над 

мюсюлманското население и оскверняване на джамии, в които участват както 

български и руски войници, така и тълпи от местни жители. Така в 1829 г. с 

наближаването на руските войски българите в Странджанско-Сакарския край и 

Сливенско въстават и отхвърлят турската власт в Източна Тракия. Дружините им 

участват заедно с руснаците в щурма на редутите при овладяването на Созопол. 

Руският гарнизон на Созопол раздава нови пушки, изпратени от Одеса на 

въстаналите българи.  

Военните действия и тежкото икономическо положение предизвикват вълна 

от български бежанци, които се насочват главно към Северна Добруджа и Влашко. 

По-късно част от тях продължават към руска територия - Бесарабия и други части 

на Новорусия, като първоначално мнозинството бежанци се надяват да се върнат по 

родните си места след края на войната. Броят на бежанците по време на самата 

война се оценява на поне 4-5 хиляди души в централните части на Влашко и 2-3 

хиляди души в Новорусия (Дойнов 2005: 84-97).  

Такава е общата характеристика на началото на тази война от съвременния 

български историк Стефан Дойнов. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1827
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1829)
https://bg.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1829
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_1829
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_1829
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Ние нямаме, разбира се, за задача да правим тук пълен анализ на тази война, 

първо, защото това никак не е възможно поради обема на статията и, второ, защото 

тя отдавна е обект на проучване на наши и чужди изследователи от няколко 

поколения /Вж. Библиографията/. Нашата задача е много по-скромна и се свежда до 

следното – във връзка с относително кръглата дата от началото на тази война и 

първите изселвания на българи към Русия в резултат на нея, да припомним за това 

историческо събитие на днешните българи тук и отвъд Дунава, в Бесарабия и в 

другите региони на стара Русия, за да се знае кога и как е станало поредното, 

голямо, най-голямо разделение на народа ни. 

От някои по-подробни изследвания за преселването на българи в Русия по 

време и след тази война научаваме следното. Подчертава се, че широко е 

разпространено мнението, че преселването е ставало само през Добруджа, 

Молдавия и Бесарабия. Но в действителност не е било така, тъй като имало е друг 

път – по море, от черноморските пристанища с руски и други /австрийски, гръцки/ 

кораби. И всъщност първите групи на българите изселници по време на войната са 

били превозвани с кораби от български пристанища към руския бряг, в Одеса, по 

инициатива на Новорусийското генерал-губернаторство в лицето на граф. М. 

Воронцов, който се е надявал по този начин да реши донякъде въпроса с недостига 

на работници – корабостроители, моряци и други за растящите нужди на руския 

черноморски флот. Идеята на М. Воронцов, в края на краищата, търпи провал, но 

така или иначе няколко групи преселници от април до май са прехвърлени с кораби. 

Основната причина на провала е липсата на такива специалисти сред българите, 

пожелали да се преселят. Но имало и друга причина – неочакваното решение на 

руския император Николай I да промени характера на цялата имиграция независимо 

от това, че свободните земи в цяла Новорусия по това време вече са незначително 

количество.  Освен това, преселването на големи маси хора е изисквало и големи 

средства, с каквито новорусийското генерал-губернаторство в момента не е 

разполагало. Но така или иначе, М. Воронцов е помолил главния попечител на 

преселниците в Южна Русия генерал Иван Инзов да предостави земя на 

новопристигащите преселници, като се е разпоредил да му се предоставят сведения 

за наличието на свободни земи и в цяла Таврическа губерния. По-голямата част от 

българите преселници, пристигнали в Одеса с кораби, била изпратена в Крим, след 

което през почти целият летен период имиграцията на българи в Русия е била 

прекратена. По този начин, първият етап от българската имиграция, започнал през 

април месец 1829 г., не е дал очакваните резултати. След много грижи, много 

похарчени пари числото мореплаватели и корабостроители в руския черноморски 

флот не се е увеличило. 

Българите, пристигнали в Русия през пролетта на 1829 г., са били от 

Югоизточна България, от региона между градовете Бургас, Карнобат, Ямбол и 

Малко Търново. Откриването на селищата-метрополии на българите преселници в 

Русия има голямо значение за българската диалектология  (Бернштейн 1949).  

 И ако за преселването през пролетта на 1829 г. по море има достатъчно 

точни и ясни документи, които се използват от изследователите за проучване на 

този етап от преселването на българи в Русия, то според И. Мешчерюк (1965: 75): 

„К сожалению, нет достаточно точных сведений об общем количестве болгар и 
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гагаузов, прибывших тогда в Буджак (За съжаление, няма достатъчно точни 

сведения за общото количество българи и гагаузи, пристигнали тогава в 

Буджака).” Изследователят пише, че по данни на С.Б. Бернщейн жителите на с. 

Твърдица (сега Сливенски окръг) са се преселили през 1829 г. и като са пристигнали 

в Буджак, първо са се спрели в гагаузкото с. Чадър-Лунга, а през следващата 1830 г. 

са се установили на открития от тях участък казионна (държавна) земя и са 

основали ново с. Твърдица: „На нас ни е известно, че през 1829 г. част от 

жителите на българското село Твърдица, намиращо се западно от Сливен, 

напускат родината си и, преминавайки през Дунав, се заселват в бесарабската 

колония Чадър Лунга, населена с гагаузи. Началството е отказало да предостави 

на българите земя, позовавайки се на отсъствие на такава. Тогава самите българи 

без особен труд намират голям свободен участък земя на няколко километра 

северно от Чадър Лунга, върху който през 1830 г. са били заселени)” (Бернштейн 

1949: 335).  

Тази информация С.Б.Б. я дава под линия, без да посочва източник, откъдето 

е взета. Смеем да твърдим, че тя е почерпена от потомците на преселниците в 

самото с. Твърдица в Буджака / Бесарабия, диалектът на които е бил проучван от 

експедициите на този известен съветски българист и славист в средата на миналия 

век, когато той като изследовател-организатор посещава много български селища в 

Бесарабия, за да се запознае с езиковата ситуация в тях, преди да организира 

проучването на техните говори (1947). 

Много по-късно обаче (през 1971 и 1990 г.) в България бива издаден един 

изключително важен и интересен източник по темата – „Войводата Генчо Къргов. 

Исторически разказ” със подробни спомени и за преселването в Бесарабия точно 

през този период от време – есента на 1829 г., записани от сина на Генчо войвода 

известния български революционер Михаил Греков. Източникът е използван от С.З. 

Новаков – дългогодишен изследовател на историята на с. Кортен в Р. Молдова 

(2009: 52-55, в съавторство): „Керванът на преселниците от Кортен, станали 

беженари и преселници по принуда, според нашите изчисления, е тръгнал на 

далечен път на 21 септември 1829 г. Вълнуващо и пълно с драматизъм и тъга е 

било прощаването на изселниците с оставащите на края на селото, на пътя, 

водещ през Кортенския проход към Хаинито (съвр. Гурково), след това през 

Твърдишко-Еленския проход в Стара Планина и по-нататък през Дунавската 

низина в посока към Разград… По този начин, преселниците от Кортен, Хаинито,  

Твърдица и отделни семейства от други места са успели да пристигнат в 

Бесарабия още преди началото на зимата, а също така и навреме да се отдалечат 

от родните места, където са ги очаквали отмъщаване, разправа  и преследване от 

страна на завръщащото се османско население и възстановяващата своето 

управление турска администрация… В Болград на новите преселници им е било 

предложено сами да си търсят свободни участъци земя за заселване и устройство. 

Окръжното колонистко началство на Горно-Буджашкия окръг, като е разбрало 

какво е количеството на пристигналите семейства от всяко село, е предложило 

следното: за кортенци да се отреди участък № 18, тъй като площта му е 

осигурявала с 60 десетини всяко преселило се семейство; за твърдичани – 
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съответно участък № 16 – също така отговарящ на нормите, които са били 

разрешени от споменатия указ на руското правителство. 

 Тъй като е наближавала зимата и не е било възможно да се започва 

строителство на временни жилища и да се зимува там, е било решено зимата да 

прекарат в съседните на отредените участъци земя гагаузки селища Казаяклия, 

Баурчи и Чадър Лунга, а твърдичани – в Чадър Лунга…).” 

  А къде зимува Генчо войвода със съселяните си тогава и какво разказва той за 

преселването: 

„Каквото ще да става, аз реших напусна Колупчии и да тръгна за Русия, 

докато войската беше там. Отсам-оттатък, счуках надве-натри една кола, 

покрих я с хасъри и черги, купих в Кортен чифт волове и бях вече готов за път. 

Цялото село се раздели надве: едни искаха да останат, други се готвяха за 

път. Тръгнаха тия, които мислеха, че щом се върнат, турците, ще имат разправия 

с тях; оставаха ония, на душата на които грехове нямаше, па и бяха готови да 

превиват врат пред турчина… 

Тридесет и пет гьоча се наредиха и потеглиха след мене. Майки и бащи, 

сестри и братя ни изпращаха, плачеха и нареждаха… 

Аз вървях пред всички, с пушка на рамо, с нож и пищови на пояс. Керванът 

ни се начуруди къде Твърдица; към него се присъединиха кервани от други села и 

ние зимахме посока през Стара Планина за Дунава (б.м.)… 

Колкото повече наближавахме Дунава, толкози керванът ставаше по-дълъг. 

Подир нас пътуваха кой с кон, кой с катър, а някои с магаренца, па дори и пеш. 

Бяхме слушали, че Московията се намира към пусто пладне, но где е тая 

земя – никой не знаеше. Ние пътувахме като стадо овци; никой не знаеше ни пътя 

за Русия, ни колко време ще пътуваме, ни какво ще ни срещне там!  

Московците ни съветваха да се върнем; ние искахме да вървим, защото 

пътят назад беше отрязан… 

– Дали, войводо, всички села се преселиха в 1829 г. или имаше да се 

преселиха 

и в 1830 г.? – питах аз. 

– Ех, синко! Едни пристигнаха заедно с нас в Русия, други през лятото на 

другата година. Нашенци, които не додоха с нас, пристигнаха на другата година 

през Добруджа.  

В околността на Силистра, когато допряхме до Дунава и видяхме тихите 

му мътни води, керванът ни още повече порасна, ние бяхме се начурудили едно след 

друго 250 кола… 

Беше минал Димитровден; зимата беше под носа ни, та правителството 

прати чиновници, които ни разпределиха кой къде да зимува. 

Гьочовете от нашето село бяха отредени да зимуват в селото Броска 

(б.м.), разположено на Дунава, наблизо до Измаил… 

Наближи пролет; нам заповядаха да си изберем, което пожелаем от 

празните места за село… Цели две недели се скитахме и заничахме празните 

татарски юртове и никъде не харесвахме: тук нямало сладка вода, там било далеч 

от града, еди кое си място било диво, та не растело нищо в него и т.н. 
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Най-сетне додохме, та забихме кол на това място. То ни се виждаше 

хубаво, защото беше близо до Измаил, Дунава и Елпух… 

Селяни от селото Сливенско Дермендере, преди нас бяха дохождали преди 

нас да избират това място; бяха отбележили места за къщи; от началството то 

бе записано вече в книгите под името Дермендере, но тие хорица го бяха 

напуснали. Единствена колиба имаше и в нея живееше Дерменчето Иван, около 

когото и ние почнахме да се редим. 

Името на селото оставихме същото, т.е. Дермендере, защото инак 

трябваше да ходим, да пишем и да разписваме, докато го променим. 

Не исках вече никъде да ходя; земах търнокопа и почнах да работя, но 

моите съселяни-другари, подкукоросани от някого си, зарязаха работата, 

предумваха и мене да напусна тоя пущинак, гдето нищо не растяло, отгдето вече 

едни по-умни от нас люди, бягали. 

– Тук ще е моето жилище, – им отговорих. – Идете, където щете! Сит 

съм 

вече да ходя да гоня вятъра!   

Другарите ми не слушаха, та ходиха 3-4 дни, блъскаха си главите, а след 

това додоха и седнаха при мене. Техния пример последваха каваклийци, сливенци и 

пр. (б.м.) и скоро изникна цяло село – Дермендере…” 

За съжаление, войводата Генчо Къргов не дава информация за другите групи 

преселници от кервана къде са били разпределени да зимуват и да си основат 

селища, но не са никак малко и тези сведения – за основаването на селото му в 

Бесарабия и за самото преселване, които получаваме от неговите спомени и които с 

времето стават все по-ценни. Спомням си, във връзка с това, случая, когато бях 

публикувал преди доста години във в. „Родно слово” в Кишинев за войводата 

кратка статия, която била прочетена и в родното му село в Бесарабия Каланчак / 

Дермендере. Някои хора от селото, заедно с тогавашния му кмет, ме намериха в 

моето родно село Кортен, жадни да научат повече за първоначалната история на 

селото си.  

Ив. Мешчерюк, най-значителният изследовател на темата, въпреки това, че 

явно не е знаел за спомените на войводата Генчо Къргов, свързани с преселването, 

тъй като те  все още не са били издадени тогава, дава все пак определена 

информация, извлечена от архивите в полза на това, че преселването на българи към 

Бесарабия е започнало още преди подписването на мирния договор между 

воюващите страни, тъй като командващият руската армия генерал Дибич е издал 

секретно предписание, с което е задължил офицерския й състав да разрешава на 

българите изселници, макар и на свои разноски, да се движат след руските войскови 

части, които започват да се завръщат в Русия още през септември 1829 г. (1965: 85). 

Освен спомените на войводата Генчо Къргов, не е бил използван от историци 

и други изследователи на това преселване в Русия до публикуването му и друг 

важен източник – архивът на Балчо Нейков, в който има много важни и интересни 

спомени за това събитие след подписването на мирния договор. Досега тези 

спомени са претърпели също две издания – през 1985 г. и 2018 г. Интересно е, че 

точно те са послужили като основа на известния български писател Константин 

Петканов за написване и издаване през 1937 г. на романа „Преселници”, който също 
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не се споменава от изследователите на това значително събитие в българската 

история. По-късно въз основа на това историческо събитие са написали 

художествени произведения и Цончо Родев „Тътени” (1980) – за изселването на 

сливенци, Т. Гигов „Прокълнати ветрове. Документален летопис за необикновения 

живот на възрожденеца Васил П. Чардаклиев (капитан Васил Вълков)” (1986), и 

др.  

И така, пак според Ив. Мешчерюк (1965: 148), в резултат на преселването 

през 1828-1834 г. в Бесарабия са се появили 26 нови села, редица от които са 

получили имената си в чест и в памет на селата, от които е произлязла основната 

част от жителите им: Башкалы, Беймагала, Бургуджи, Вайсал, Главан, Голица, 

Гюлмен / Дюлмен, Девлетагач, Делжилер, Дермендере, Драгодан/ово/, Глубокое / 

Ескиполос, Исерлия, Карагач, Кирютня / Кортен, Купаран, Ново-Карагач, 

Пандаклия, Селиогло, Твардица, Тропоклу, Чумлекьой. Освен това, селата Кулевча и 

Камчик получават имената си в чест на победите на руската войска над турците 

около с. Кюлевча и на р. Камчия в България, в гр. Болград две от частите му 

получават имената на градовете Сливен и Ямбол, откъдето основно са жителите им 

– Сливенска и Ямболска.   

Иван Селимински, организатор и участник в преселването, пък пише: „със 

сигурност може да се каже, че половината българско население на Тракия между 

Одрин, Стара Загора, Балкана и морето и това от Източна България на север от 

Балкана между Варна, Силистра, Исакча и морето се изсели и целият този район 

опустя” (1989: 287).      
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Гурково / Хаинито / Колупчии, Твърдица, Кортен, Гавраилово / Дермендере и други села 

около Сливен, дали преселници в Бесарабия с кервана на войводата Генчо Къргов. 
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Карта от книгата на Ив. Мешчерюк: Градове и села в Югоизточна България, жители на 

които са се изселили в Русия, Влашко и Молдова през 1828-1834 г. 
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Карта от книгата на Ив. Мешчерюк: Колониите на заддунавските преселници,  

основани през 1809-1822 г. и през 1829-31 г. 
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ХРИСТО БОТЕВ В КОМРАТЕ 

 

Васил Кондов 

  

   В этом году исполнилось 160 лет со дня рождения одного из титанов 

болгарского национального духа великого поэта – революционера Христо Ботева. 

Находясь в этом городе в длительной командировке в качестве преподавателя 

болгарского языка и литературы из Болгарии в местном университете, я всегда с 

волнением думаю о том, что Христо Ботев бывал и здесь, в Комрате. И об этом 

факте есть неоспоримые доказательства. 

 Кстати, в Комрате, как известно, бывали и другие , не менее известные в 

болгарской истории, личности. И это в первую очередь, разумеется, Георги 

Раковски – один из организаторов национально-освободительного движения 

болгарского народа на последнем этапе его развития. Вместе с ним здесь бывал и 

один из легендарных болгарских гайдуков Панайот Хитов.  

   Комрат был местом службы для офицера русской армии Райчо Николова, 

позднее воевавшего в составе болгарского ополчения за освобождение Болгарии. 

Кстати, он был женат на комратчанке Е. Дечевой.  

   В Комрате работали учителями болгарского языка Павел Калянджи и 

Петыр Оджаков. Последний также был женат на комратчанке, дочери Тодоры 

Добровой. 

 Димитър Николов Благоев, известный болгарский педагог, также был 

преподавателем в Комрате. 

   В течение 3-х с лишним лет в Комрате учился и известный болгарский 

ученый, крупный специалист в области болгарского языка, академик А. Теодоров-

Балан, первый ректор Софийского университета. 

   К сожалению, в Комрате невозможно найти и использовать всю или хотя 

бы большую часть существующей по нашей теме литературы. Однако, на мой 

взгляд, для данного сообщения достаточно было использовать и те источники, 

которые здесь, в Комрате, а также в Тараклии, удалось найти.дело 

   Это, например, большой том, свыше 800 страниц, под названием „Христо 

Ботев. Живот и ” (София, 1972) Ивана и Цветы Унджиевых. В нем на странице 76 

отмечено, что Христо Ботев прибыл в село Задунаевка в качестве учителя из 

Комрата, административного центра бессарабских болгарских школ (который стал 

таким после Крымской войны). На странице 77 этого исследования дана ссылка на 

книгу А. Бурмова („Христо Ботев през погледа на съвреченниците си”, София, 1945, 

с. 22), где отмечено, что для того, чтобы прибыть в Комрат в поисках работы в 

качестве учителя, Христо Ботев, как видно из его письма Хр. Георгиеву, от 

23.10.1868 г., занял денег (на дорогу из Одессы до Комрата) у своего 

соотечественника Тодора Пулиева, родом из Карлово, но жившего тогда в Одессе. 

Цитируется и соответствующий момент из письма Христо Ботева (помещенного в 

„Събрани съчинения”, т. 1, София, 1971, с. 484).  

   Из современников Христо Ботева, знавших его как учителя в Бессарабии, 

оставил свои воспоминания только бессарабский болгарин Васил Лучков, который 

вместе с Христо Ботевым в Комрате получил направление на работу в качестве 
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учителя в соседнее с Задунаевкой с. Кара Марин. В своих воспоминаниях В. Лучков 

пишет, что познакомился с Христо Ботевым в с. Комрат (см. А Бурмов, цит. съч., с. 

22-24). 

   Ценным источником в связи с темой является книга Е. Челак 

(„Училищното дело и културно-просветния живот на българските преселници в 

Бесарабия (1856-1878)”, София, 1999). На стр. 20, например, отмечено, что при 

посещении русской части Бессарабии, в Комрате, Христо Ботев останавливался в 

доме хаджи Тодоры Добровой, дочь которой была замужем за учителя из Болгарии 

Петыра Оджакова. И это произошло, вероятно, в то время, когда в Комрате работал 

учителем П. Оджаков (1971-1974). Автор Е. Челак ссылается на книгу Д. Минева 

(„Град Лясковец. Минало, сегашно състояние, дейци. Исторически и стопански 

приноси”, Варна, 1944, с. 417). 

   В заключение, хотелось бы отметить и то, что во всех местах этого края, 

где бывал  жил и работал великий болгарский поэт-революционер, установлены 

памятные знаки: в Одессе – мемориальная доска с барельефом поэта на здании 

гимназии, в которой он учился, в Кишиневе – мемориальная доска на здании 

бывшей гостиницы, в которой останавливался Хр. Ботев, а также памятник-стела 

поэту на улице, названной его именем, в Измаиле – мемориальная доска на здании 

школы, где поэт работал учителем, а также бюст-памятник Хр. Ботеву перед 

зданием университета, в с. Задунаевка – мемориальная доска на доме, в котором 

жил Хр. Ботев, а также памятник ему в центре села. 

   Отрадно отметить и подчеркнуть то обстоятельство, что в г. Комрате 

сегодня улица и переулок носят имя великого поэта, что в Комратском 

университете есть кафедра болгарской филологии и кабинет болгарского языка и 

литературы, где о пребывании Христо Ботева в Комрате есть некоторые материалы. 

   Хотелось бы, однако, кроме этого, чтобы и в Комрате был установлен 

соответствующий памятный знак поэту–революционеру.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
В. Кондов, Верный сын болгарского народа // Ленинское слово, бр. 32 (4707),   

Комрат, от 16 март 1982 г. 
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Улица Хр. Ботева в Комрате. Досадно, что надпись на новой табличке содержит 
грубую ошибку в написании имени и фамилии поэта: ул. Христоботева… Фото 
сделаны 10 лет тому назад. Надеюсь, эта ошибка давно уже исправлена.  
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АКАДЕМИК А. ТЕОДОРОВ-БАЛАН В КОМРАТЕ 

 

Кондов В.И.,  

доктор филологических наук, доцент кафедры болгарской филологии 

Комратского университета  

 

 Осенью этого года болгарская наука и болгарская общественность как в педелах 

Болгарии, так и за ее пределами, и особенно здесь, в Молдове и на Украине, в так называемой 

Бессарабии, отметят 150-летие со дня рождения выдающегося болгарского ученого, одного из 

основоположников болгарской филологической науки академика Александра Стоянова 

Теодорова-Балана. Вчера же, 12 февраля, исполнилось 50 лет со дня смерти ученого. Да, 

академик А. Т.-Балан прожил без малого 100 лет. 

 По словам известного болгарского профессора П. Пашова, сам акад. А. Т.-Балан 

объяснял свое житейское и твърческое долголетие своим трудолюбием и 

„природосообразным”, т.е. отвечающим требованиям природы образом жизни: умеренностью 

во всем кроме любви к родине и к родному языку… 

 И действительно, едва дождавшись окончания русско-турецкой , освободительной для 

Болгарии, войны, после завершения своего обучения в Болградской гимназии, А. Т.-Балан 

уезжает в Болгарию, надеясь быть полезным вновь освобожденной родине своих предков. 

Родился же А. Т.-Балан в семье бессарабского болгарина-переселенца Стояна Мартинова в с. 

Кубей (сейчас носящее смешанное, украинско-русское название – Червоноармейское, 

Болградского района, Одесской области, Украины). 

 Нам, безусловно, должен быть интересен и тот факт, что, являясь уроженцем нашего 

края, А. Т.-Балан к тому же три года (1869-1872) учился здесь, в Комрате, в так называемом 

Высшем бессарабско-болгарском центральном училище (1868-1886), которое было открыто 

здесь по желанию и нициативе местной интеллигенции и общественности властями России. 

Премером для этого послужила открытая на 10 лет раньше гимназия в Болграде, находившемся 

тогда, после Крымской войны (1853-1856), в пределах Молдавского княжества. 

 20 лет тому назад в Болгарии была издана, ставшая библиографической редкостью, 

несмотря на большой для страны и для такого издания тираж в 10 тыс. экземпляров, книга 

воспоминаний акад. А. Т.-Балана, охватывающие первые 43 года его жизни. Глава вторая этой 

книги как раз и посвящена комратскому периоду его жизни. Именно из нее, несмотря на 

небольшой объем – всего лишь 7 страниц, мы узнаем многое об этом учебном заведении: о 

нравах и порядках в нем, о его учениках и преподавателях, о языке обучения и о других языках, 

которым обучались здесь его воспитанники, о причине, заставившей А. Т.-Балана оставить 

Комрат и поступить на учебу в гимназию г. Болграда, и о многом другом. 

 Читая написанное академиком, м ы узнаем и о его отношении к тому, о чем он 

повествует. При всем том, пишет А. Т.-Балан, что училище носило имя, под которым 

подразумевается и нечто народное, болгарское, там болгарского не было… В училище всецело 

владел дух господственно русский… В училище положительно отсутствовало обучение на 

болгарском языке… 

 Не знаю насколько здесь уместно делать какие-либо сравнения, но, следуя примеру 

академика, я все же скажу о том, что и на кафедре болгарской филологии нашего университета 

в большей степени владеет все тот же „господственно русский дух”, потому что только 3-я 

часть ее преподавательского состава  является носителем, крепителем и распространителем 

богарского духа, что, разумеется, создает достаточно серьезные проблемы в ее работе. Но, как 

видно, в Комрате это уже старая традиция… 
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 Естественно, отличное знание русского языка никак не помешало А. Т.-Балану в 

будущем, особенно его карьере языковеда-слависта, о чем, между прочим, он также пишет в 

своих воспоминаниях, связанных уже с докторантурой в Праге. 

 Однажды проф. Гебауер, пишет А. Т.-Балан, спросил меня сколько времени я являюсь 

студентом в Праге, удивляясь моим успехам по чешскому языку до степени его 

безукоризненности владения. Я же убежден, что эта похвала принадлежит моему русскому 

языку, обретенному мной еще в Комрате… 

 Говоря об успехах О. Т.-Балана в области болгарского языкознания, болгарской 

филологии и вообще в области славистики, мне кажется, здесь достаточно будет упомянуть тот 

момент из его жизни, когда в 1958 г. 99-летний ученый участвовал в работе IV-го 

международного конгресса славистов в Москве, занимая почетное место в его президиуме, как 

признанный всеми авторитет среди славистов всего мира. 

 В заключение я бы хотел привести несколько высказываний ученого, которые 

поражают своей логикой, актуальностью, патриотизмом: 

 

- Грижа за езика – грижа за народа / Забота о языке есть забота о народе 

 

- Чистотата и хубостта на българския език са ме занимавали на предно място в 

цялата моя научна и книжовна дейност / Чистота и красота болгарского языка 

занимали меня в первую очередь во всей моей научной и литературной деятельности. 

 

- Вардете българския език и мислете по български! / Берегите болгарский язык и 

думайте по български! 

 

- Заблуда е, че писателите творят книжовния език. А истина е, че творец на един 

език е всякой, който борави с него в общество / Заблуждением является утверждение 

о том, что писатели творят литературный язык. Истина же состоит в том, что  творцом 

языка является каждый, кто использует его в обществе. 

 

- Колкото и малко българи да стануват в някой край, България трябва да общува с 

тях духовно, та те да я познават и тачат като своя майка / Сколько бы мало 

болгар не жило в каком-либо крае, Болгария должна общаться с ними духовно, чтобы 

они знали о ней и уважали ее как свою мать. 

 

Волею судьбы мне, как болгарскому преподавателю, выпала честь здесь, в Комрате, 

своей скромной деятельностью содействовать исполнению завета академика А. Т.-Балана, что 

для меня, безусловно, приятно.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 ГАГАУЗОВЕДЕНИЕ В БОЛГАРСКОЙ НАУКЕ 

В. Кондов 

 На такой доклад окончательно „спровоцировала” меня передача „Резонанс” по 

телеканалу „Молдова-1” от 21.03.09 г., в которой ведущая, говоря о гагаузах, заявила 

буквально следующее: „Болгарские ученые считают гагаузов отуреченными 

болгарами…” 

 Так может заявлять человек, который не имеет не только ни малейшего понятия 

о гагаузоведении в Болгарии, но, мне кажется, и вообще о гагаузоведении как о науке, 

где бы то ни было. 

 То, что ряд болгарских ученых (И. Райков, Й- Титоров, В. Маринов, Е. Боев) 

считают, что гагаузы – это болгары, перешедшие на турецкий язык, является в 

определенной степени логичным и закономерным явлением. Ведь гагаузы – выходцы 

из болгарских земель. Известно, что в условиях турецкого господства в первую очередь 

навязывалась вера, но вместе с ней навязывался и язык. И определенная часть болгар 

действительно восприняла, т.е. перешла на турецкий язык в общении даже между 

собой, не говоря о вере… 

 Но ряд других болгарских ученых (К. и Х. Шкорпил, Л. Милетич, Г. Занетов) 

считали гагаузов потомками аспаруховых болгар. 

 Известный молдавский историк В.С. Зеленчук пишет о том, что „современные 

советския ученые Н.А. Баскаков и М. Губогло поддерживают теорию, выдвинутую 

болгарским ученым П.Н. Мутафчиевым о том, что эта народность сформировалась на 

основе северотюркских элементов – печенегов, узов, куманов, которые расселялись на 

Балканах, начиная с Х в.” 

 Сто прав, а кто неправ – это уже другой вопрос… 

 Другой очень важный вопрос, связанный с гагаузами, это вопрос о гагаузском 

языке – о его произхождении, развитии и нынешнем состоянии. 

 Болгарский тюрколог Е. Боев утверждает, что языковая практика гагаузов 

является единственным признаком, который отличает их от других болгар, и что 

гагаузы были вынуждены принять турецкий язык во времена турецкого владычества, 

так как это пришлось сделать многим армянам, евреям, грекам и др. 

 Но я хотел бы здесь отойти от общего анализа по этому вопросу в связи с 

докладом одного из коллег из нашего университета, посвященном проблеме 

происхождения инфинитива в гагаузском языке. Оказывается такой категории нет в 

других тюрских языках. 

 Г.Н. Мутаф цитирует советского тюрколога проф. Н.К. Димитриева, который 

пишет о том, что „…живые тюрские языки, в общем, могли обходиться без 

инфинитива и, что развитие в них инфинитива обязано какому-то внешнему толчку 

со стороны мощного литературного языка: арабского с его мадарами, а в наше время 

русского с его инфинитивом, играющем значительную грамматическую и лексическую 

роль.” И еще одно высказывание приводится Н.А. Мутаф (непонятно, правда чье): 

„Образование в гагаузском языке неизменяемого инфинитива, обладающего широкими 

синтаксическими функциями, следует классифицировать как новое для тюркских 

языков грамматическое явление, стимулом для развития которого послужили контакты 

гагаузского языка с неродственными языками. ” 
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 В связи с этими высказываниями, однако, возникает следующий вопрос. А с 

какими неродственными мощными литературными языками на территории Болгарии 

(где, по мнению, многих историков, сформировалась гагаузская общность) у 

гагаузского языка могли быть прежде всего наиболее сильные контакты как не с 

древнеболгарским языком, обладаювшим сложной глагольной системой (включавшей в 

том числе и инфинитив) и оказавший огромное влияние на такие языки, как 

неродственный румынский и родственный русский языки и др.? 

 И так, вопросы, связанные с гагаузской общностью, с ее формированием и ее 

языком, привлекали и продолжают привлекать и многих болгарских ученых, которые 

также стремятся дать на них как можно более точные ответы. Но это ни в коем случае 

не значит, что они во всех случаях являютсь и будут являться одинаковыми. 
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ГЕОРГИЙ РАКОВСКИЙ И ГАГАУЗЬІ 

Кондов В.И., доктор наук 
 

Resume 

The information in the brief form about the life and activity of the distinguish 

Bulgarian poet and revolutioner G. Rakovsky is given in this report. Taking into account 

the article of G. Rakovsky it is shown his attitude to Gagauzian people. 

 

Rezumat 
 

Comunicarea în cauză reprezentă o elocventă informaţie despre viaţa şi activitatea 

poetului revoluţionar bulgar G. Racovschi, luările sale de atitudine respectuasă faţă de 

poporul găgăuz. 

 

На предыдущих конференциях, посвященных годовщинам нашего 

университета, я представил материалы, связанные с жизнью и деятельностью таких 

известных болгарских деятелей, как Христо Ботев, капитан Райчо Николов, 

академик Александр Теодоров-Балан. Все они бывали, служили, жили или учились 

и в Комрате. Бывал в Комрате и Г.Раковски.  

Георги(й) Стойков Раковски(й) – выдающийся болгарский поэт и 

революционер родился в 1821 году в горном болгарском селении - городке Котел - в 

семье торговца Стойко Поповича. Основная заслуга Г. Раковского заключается в 

том, что он поставил болгарское национальноосвободительное движение на рельсы 

организованности, объединил болгарскую эмиграцию в Валахии и обосновал 

идеологию и тактику четнического (партизанского) движения на территории 

Болгарии.  

Он создает Болгарскую легию (отряд), с которым отважно сражается с 

турками во время так называемого сербско-турецкого конфликта. В конце 1861 года 

Г. Раковский разрабатывает ―План освобождения Болгарии‖.  

Личность Раковского соизмерима с личностью Джузеппе Гарибальди. 

Зрелость и радикализм его политической публицистики, родолюбие в его 

разработках по болгарской истории, фольклору, языкознанию – вся его 

разносторонняя деятельность задает тон незнакомой до этого болгарскому народу 

политической активности, которая совершила настоящий переворот в его 

мышлении.  

Как идеолог национальной революции Раковский в буквальном смысле слова 

формирует целое поколение, которое обрекает себя на борьбу за освобождение 

болгарскага народа. Он умирает в Бухаресте от туберкулеза в возрасте 46 лет. 

Г. Раковский не по наслышке знал о судьбе болгар и гагаузов Бессарабии, так 

как неоднократно бывал в здешних местах. В последний раз он побывал в 

Бессарабии летом 1860 года вместе с известным болгарским гайдуком Панайотом 

Хитовым, который оставил об этом следующие воспоминания: „Мы тронулись из 

Галаца 

полем, перешли реку Прут и прибыли в Болград. Остановились мы в Кубее, так как 
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Раковский заболел... Здесь он пролежал целых 20 дней. Когда ему полегчало, мы 

направились в Каприяновский монастырь, который находится вблизи Кишинева. 

Этот болгарский монастырь очень богат. Я остался в монастыре, а Раковский 

поехал в Одессу. Спустя немного времени Раковский вернулся. Из монастыря мы 

направились в Кишинев, оттуда через Комрат, Кубей, Болград и Тумарево прибыли 

в Галац. Отдохнув немного, мы поехали в село Цыганка, в имение Николы 

Балканского, где и перезимовали.” (Хитов 1940:73-74). 

Раковский пишет целый ряд произведений, посвященных бессарабским 

болгарам и гагаузам. В связи с нашей темой наиболее важен материал о гагаузах в 

статье Г. Раковского, опубликованной в издаваемой им самим газете „Дунавски 

лебед”:   

„Во время наших путешествий по Бессарабии у нас была возможность 

ближе 

познакомиться с гагаузами, которых там много в селах, основанных переселенцами 

из Болгарии. Эти гагаузы говорят на турецком языке, используя много болгарских 

слов. Их обряды, обычаи, празники и торжества являются такими же как наши 

староболгарские. Танцы и песни их – чисто болгарские. Много раз нам приходилось 

быть на их седянках (посиделках) и свадьбах и с большим удивлением слушать как 

они поют старые болгарские песни, не умея говорить на болгарском языке!  

У них нет никакого представления когда и как они потеряли свой 

материнский язык, но то, что они чистые болгары, это у них сохранилось. А когда 

им задают вопрос „Что вы за народ?”, они, бедные, решительно не знают что 

сказать, но отвечают, немного стесняясь – „Мы – гагаузы”, не зная что означает 

это название и когда оно им дано. 

Гагаузы – наши братья болгары. Живые, упомянутые остатки это 

доказывают. И мы не должны их презирать и сторониться их. Мы должны им 

доказать, что они наши братья, и привлечь их в общее наше болгарское общество. 

Им будет очень легко опять выучить свой материнский язык, так как прежде 

всего женский пол поет чистые болгарские песни, празднуют день Лазаря, ладуют, 

как делают это наши болгарки.” (Раковски 1983:183).  

Мне абсолютно не хочется давать какой бы то ни было анализ написанному 

Г. Раковским о гагаузах, особенно с позиции нынешнего времени и некоторых его 

тенденций относительно истории, культуры и языка гагаузов. Мне кажется, что 

выдающийся болгарский поэт и революционер прав в самом главном, в том, что 

гагаузы как общность наиболее близки именно к болгарам. Я бы сказал - даже и в 

отношении языка, так как нетюркский строй гагаузского языка получился прежде 

всего благодаря влиянию со стороны именно болгарского языка. Недаром многие 

гагаузы из Бессарабии в качестве болгарских ополченцев и воинов русской армии 

участвовали в освобождении Болгарии. 

Хотелось бы, однако, чтобы в краеведческом музее города Комрата нашлось 

место и для стенда, посвященного болгарской истории и культуре, а на территории 

города – место для памятника или памятного знака в честь хотя бы одного из 

выдающихся и известных болгарских деятелей, бывавших, живших и работавших 

здесь. 
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РОДЕН ЕЗИК – БЪЛГАРСКИ!  

Отзив за книгата на Н. Тодоров „Роден език”, Кишинев, 1972, 160 с. 

 

 „Роден език” – такова е названието на излезлия преди няколко месеца в Р 

Молдова учебник по български език с автор Николай Тодоров. Аз нямам амбицията и 

намерението да правя тук подробен анализ на това, според мене, безспорно полезно 

издание, но все пак  ми се ще да споделя с читателите на „Родно слово” някои мисли за 

него, като започна още от самото му заглавие. Според мене то е удачно преди всичко, 

защото иде да напомни още веднъж на хилядите българи в Молдова и в цяла Бесарабия 

кой е родният им език. В условията на невероятен нихилизъм и криворазбран 

интернационализъм по отношение към националното, и преди всичко, към родния език, 

това не е никак излишно или нелогично. Това заглавие още веднъж подчертава, че за 

българите в Бесарабия роден език все пак, въпреки всичко и все още (слава за това, 

може би, единствено Богу) не е езикът, който те доскоро изучаваха и сега все още 

изучават по учебници и учебни пособия със заглавия като „Родная речь”, „Родное 

слово” или „Родной язык”, а е езикът, с литературната норма на който те общуват 

помежду си, езикът, с литературната норма на който те доскоро нямаха възможност да 

се запознаят в училище. 

 Учебникът на Н. Тодоров е написан на руски език. И това е логично, тъй като в 

момента именно това е езикът, писмената форма на който най-добре владее по-

голямата част от българите в Бесарабия. , и особено младите поколения. Да, логично е, 

макар в същото време и да е парадоксално, че чуждият език е по-удобен за запознаване 

с нормите на книжовната норма на родния език. Логично е, защото тук образование се 

получава с помощта на чужд език. Логично е и защото да се напише учебно пособие на 

книжовен език (или за книжовната форма на език, на диалект или още повече на редица 

от диалектите на този език) е невъзможно, тъй като един диалект съществува само в 

устна форма. Впрочем, представете си, ако можете, един такъв учебник, написан 

например на кортенски, твърдишки или кирсовски диалект? Още повече, че тези 

диалекти, особено през последните десетилетия, са подложени на интензивно 

чуждоезиково (и преди всичко на руско) влияние. Друг е въпросът, ако досега от 

специалистите по българска диалектология бяха направени пълни или по-пълни 

изследвания на тези диалекти. Наистина преди около половин век в това отношение 

бяха направени доста неща. По-точно, от съветските българисти беше съставен 

диалектен атлас и бяха направени по-пълни или по-кратки изследвания на около 

десетина български диалекти в Бесарабия. Но дали това е достатъчно, след като 

българските диалекти в Бесарабия са много повече? 

 Благодарение преди всичко на личните си наблюдения върху българските 

народни говори в Бесарабия авторът на „Роден език” добре познава съвременното им 

състояние. Това му позволява да анализира и да посочва грешките, които се допускат 

от българите в Бесарабия при овладяването на литературната форма на българския 

език. Но пълно изследване на такова количество български народни говори в Бесарабия 

не е възможно да се направи  все пак от един изследовател. Именно това е причината, 

според мене, да бъде допусната в „Роден език” грешка по отношение на кортенския 

говор в Бесарабия. На 86-та страница се твърди, че „в разговорно-диалектной речи 

бессарабских болгар вместо форм чий, чия, чие, чии употребляется только 
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(подчертано от мене) одна форма – чий”. Това твърдение обаче не може да се отнесе  

до състоянието на даденото местоимение в кортенския говор в Бесарабия, където 

съществуват всички форми. Само че те спрямо книжовните имат малко по-особени 

облик: чичѝф – за м. род, чича̀ – за ж.р., чичѐ – за ср.р. и чичѝ – за мн.ч.  

 Тъй като не правя подробен анализ на учебника, няма да се спирам на 

съдържанието на всеки един урок. В предговора към книгата си самият автор добре 

разкрива като цяло  съдържанието й, подчертавайки основното й предназначение. Ще 

отбележа само, че българите в Бесарабия – ученици, учители (дори и тези от тях, които 

преди няколко години, намирайки се в състояние на краен нихилизъм по отношение на 

родния си език, не можеха да приемат безкомпромисната борба и на автора на този 

учебник за изучаване на българския език в сериозна форма в училище) и други имат 

едно пособие, което ще им помогне по-лесно да овладеят нормите на литературната 

форма на родния им език. Ще си позволя, както прави това и авторът в предговора към 

книгата си, да им пожелая на всички успехи. Във връзка с това обаче не мога да не 

отбележа, че ако трябва да се посочи най-големия недостатък на тази книга, то той, 

според мене, се състои в твърде малкия й тираж. Какво са 5 хиляди екземпляра за един 

такъв учебник в сравнение със стотиците хиляди българи в Бесарабия, за които той е 

предназначен? Тази книга поради малкия й тираж няма да стигне  до всички желаещи 

да се запознаят с литературната форма на българския език. Впрочем изход от това 

положение има – учебникът след известно време да се преиздаде, като бъдат 

премахнати грешките, и допуснатите по вина на печатните работници, и по вина 

автора. 

 Най-накрая искам да пожелая успехи в благородната и родолюбива работа и на 

самия автор на „Роден език”. 

 

Васил Кондов,  

аспирант на свободна подготовка по българска диалектология, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”.   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Публикувано в: 

- Родно слово, Кишинев, бр. 2 (275-278), 1993, с. 11. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ПРЕПОРЪКА  

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Николай Николаев 

Тодоров за дисертационния му труд „Езикът на българите в Молдова (опит за 

социолингвистично проучване)” от доктор Васил Илиев Кондов, преподавател-

методист по български език и литература към Тараклийското уездно управление на 

образованието в Р Молдова 

 

 Познавам дейността на Николай Тодоров, свързана с изследването на езика на 

българите в Бесарабия, съставянето и написването от него на различни статии, 

помагала и речници, целта на които е да бъде подпомогнато обучението по български 

език и литература в условията на Бесарабия. Според мене, структурата на 

дисертационния му труд е добре обмислена и е подходяща за едно такова изследване. 

Използвайки обширен езиков материал от различни селища в сегашната молдовска част 

на Бесарабия, авторът на този дисертационен труд правилно е преценил като решил, че 

изследването му все пак трябва да почива върху някаква „базова езикова формация”, 

която в случая вероятно не може да бъде някаква друга освен родният му говор от 

подбалкански тип в бесарабското село Валя Пержей. 

 Интересът към езика на българите в Бесарабия от страна на учени езиковеди 

съществува отдавна. Широко известни са в това отношение например изследванията на 

акад. Н.С. Державин, проф. С.Б. Бернщейн и други учени от по-старите поколения. В 

наше време все повече и повече млади изследователи, включително от средата на 

българите от самата Бесарабия (което, разбира се, е много радващо), избират за обект 

на изследователската си  дейност различни аспекти в езика на българите в Бесарабия. 

 Наистина езикът на българите в Бесарабия от гледна точка на диалектологията е 

изследван досега достатъчно добре. Тук ще спомена само названията на най-големите 

български селища в Молдова и имената на изследователите на техните говори. 

 Още в началото на миналия век акад. Державин е изследвал езика на с. Паркан, а 

също и на села в бесарабската част на сегашна Молдова. През 1947 г. проф. Бернщейн 

посещава редица български селища в Бесарабия, включително и тези в сегашна 

Молдова – Комрат, Кирсово, Траклия, Твърдица, Валя Пержей, за което публикува 

отчет. В него са отразени впечатленията му от езика на българите в тези селища. 

Бележки за езика на Тараклия се съдържат и в отчета на ЕВ. Чешко, публикуван през 

1949 г. Э. Полтораднева прави изследване на българския говор в с. Кирсово, 

публикувано през 1953 г. Н. Котова през 1950 г. публикува изследване, посветено на 

говора на с. Твърдица, а Т.В. Швецова – изследване, посветено на речника на същото 

село. Въз основа на тези две изследвания, свързани с говора на с. Твърдица в Р 

Молдова, и на свое собствено изследване, посветено на говора на гр. Твърдица в Р 

България, известният български езиковед Ст. Стойков прави сравнителен анализ на 

езика на тези две селища, публикуван през 1958 г. Говорът на с. Кортен е проучван от 

Л.С. Плотникова, Л.Е. Калнин, Т.В. Попова, Ив. Кочев и В. Кондов. През 1981 г. от 

Э.И. Зеленина е издаден „Сравнительный тематический словарь трех болгарских сел 

Молдавии” (Кортен, Твърдица и Кирсово). Нено Неделчев, който е бил преподавател 

по български език и литература в Тараклийския педагогически колеж, е автор на 

книгата „Бесарабските българи в Тараклия. История, диалект, речник 

(социолингвистично изследване)”, издадена през 1998 г. 
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 За проучване езика на с. Валя Пержей освен бележките на проф. С. Бернщейн е 

направен и опит за нетрадиционно изследване на фонетиката на говора от Н. Тодоров, 

публикуван през 1993 г. 

 Връщайки се към дисертационния труд на Н. Тодоров, искам да отбележа, че 

кратка социолингвистична характеристика на езика на българите в Бесарабия е 

направена от него още преди повече от 10 години и е публикувана на стараниците на в. 

„Родно слово” (Кишинев) и сп. „Родна реч” (бр. 5, 1989). Така че напълно логично е 

днес наред с тази кратка социолингвистична характеристика да имаме от този автор и 

един сериозен труд, посветен на същия обект – езика на българите в Бесарабия, който 

труд представлява пръв опит за цялостен анализ на българския език в този регион от 

гледна точка на социолингвистиката. 

 Безспорно е, според мене, че трудът на Н. Тодоров ще бъде полезен не само за 

науката, но и за практиката. Последното, струва ми се, в момента е особено важно, тъй 

като при обучението по български език в този регион трябва да се използва по-особена 

методика, отчитаща условията, в които функционира и се развива тук българският език. 

Изследването на Н. Тодоров ще бъде от полза и за изследователите на българския език, 

и за учителите по предмета и техните ученици, а също и за всички други, които се 

интересуват от българския език. 

 Аз нямам за цел тук да правя цялостен анализ на работата на докторанта. Това е 

направено от рецензентите му  проф. Кочев и доц. Ангелов. Затова, подчертавайки в 

обобщена форма положителните й качества, ще се спра накратко и на някои нейни 

спорни, според мене, моменти и пропуски, един от които е например въпросът за 

произхода на новите форми на неопределителните местоимения и наречия в езика на 

българите от Бесарабия. Тези форми от известно време са забелязани от редица вече 

изследователи на българската реч в Бесарабия (Н. Тодоров, В. Кондов, Св. Топалова, З. 

Барболова, В. колесник) и са отразени в съответните им публикации.  

 Изследователите на говора на българите в с. Кирнички З. Барболова и В. 

Колесник (1998), отбелязвайки новите форми само като „характерни за бесарабските 

говори неопределителни местоимения”, фактически не вземат становище по въпроса за 

техния произход: Ко̀йто си зѐл мо̀йта фъркулѝца. Съну̀вала к̀ъфто си с̀ън и са 

упла̀шила. Н. Тодоров и Св. Курдова-Топалова обаче смятат, че тези нови 

неопределителни местоименни форми по произход са относителни местоимения, които 

постепенно изместват формите на старите неопределителни местоимения. 

 Първо, според мене, такива нови форми имат не само неопределителните 

местоимения, но и неопределителните наречия, срв.: То̀ са мина̀ дѐто трѝ гудѝни. 

Къ̀кту си па̀к са прим̀ъкна. Га̀ту си и а̀с шъ си ка̀жа сло̀вуту.  

 Второ, по произход тези форми не са относителни местоимения или наречия, а 

форми, образувани под чуждоезиково влияние, т.е. в случая под влиянието на 

съответните руски неопределителни местоимения и наречни форми (с частицата -то) 

чрез калкиране на първата съставка от руски на български и контаминация или 

запазване на руската частица –то, която служи за образуване на такива форми в този 

език и която в българската бесарабска реч има различен изговор, а именно: акав (както 

е според нормите на руския литературен език при неударено о), редуциран (както е 
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според нормите на българската диалектна реч в Бесарабия) или окав (както е според 

нормите на руската писмена реч, която добре познават българите в Бесарабия). 

 В случая е интересен и фактът, че подобни форми на неопределителни 

местоимения и наречия са открити от българските езиковеди проф. К. Димчев и проф. 

М. Младенов в българските говори в Румъния, които форми са създадени под 

влиянието на румънския език, срв.: Пази съ да нʼ гу види о̀рко̀й (т.е. някой). 

 Към отбелязаните в дисертационния труд форми на неопределителни наречия за 

място, начин, време биха могли да бъдат добавени и нови, създадени по същия начин, 

както и новите неопределителни местоименни форми, напр.: То̀й беши ф Казахста̀н 

дѐту си гудѝни трѝ. Ма запо̀мни к̀ъкту т̀ъй, бъ̀рджи. Га̀ту си жъ пура̀снъ. 

 Към отбелязаните в дисертационния труд показателни местоименни форми 

могат да се добавя и използваните в кортенския говор в Бесарабия форми тосхенканак и 

тосхенак – тос/хе/нка/на/к, тос/хе/на/к, ун̀ъсхенканак и ун̀ъсхенак – ун̀ъс/хе/нка/на/к и 

ун̀ъс/хе/на/к, так̀ъсхенканак и так̀ъсхенак – так̀ъс/хе/нка/на/к и такъ̀с/хе/на/к и др., към 

атрибутивните членувани форми могат да бъдат прибавени съкратените членувани 

форми за м.р. от типа дя̀дова, ба̀бяна и др., формата на притежателното местоимение 

тя̀хан, формите на притежателните местоимения чичѝф, чича̀, чичѐ, чичѝ, към 

предлозите – руската заемка кро̀мя със значение ʼосвенʼ. 

 Като имам обаче предвид цялостното съдържание на дисертационния труд, 

смятам, че поставените в него задачи и цели са постигнати. Във връзка с това 

препоръчвам на уважаемия Специализиран научен съвет да присъди научната и 

образователна степен „доктор” на неговия автор Николай Тодоров. Нека наистина бъде 

уважен неговия труд! 

гр. Тараклия, Р Молдова        В. Кондов 

27.06.2002 г. 

 Тараклия, 2018, 160 с. 
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ПРЕПОРЪКА  

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Иван Илиев Симеонов 

за дисертационния му труд „Методическа система за изучаването на българска 

литература в българските училища на Украйна” от кфн Васил Илиев Кондов 

 

 Ако относно изследването на езика на българите в Бесарабия и изучаването на 

българския книжовен език в нейните условия има вече доста натрупан материал, то 

относно  изследването на художествената литература на български език, създадена в 

Украйна, особено в периода 20-30-те години на ХХ век, и изучаването на българска 

литература в настоящия момент направеното не е никак достатъчно. Затова 

дисертационния труд на Иван Симеоном, посветен на методиката на изучаването на 

българската литература от българите в Украйна, е очакван принос в това отношение. 

  Самата формулировка на темата на дисертационния труд ясно и правилно 

подчертава, че изучаването на българската литература в украинските училища с 

български контингент от ученици има своите особености. 

 Тъй като нямам за цел и задача тук да правя цялостен анализ на работата на 

докторанта, който е направен от официалните му рецензенти, ще се спра на някои 

нейни моменти и изводи. 

 Много правилен например, според мене, е изводът, направен в дисертацията, че 

местният български фолклор като съставна част от общобългарския трябва не само да 

се популяризира по-широко, но и да се изучава в определени часове по българска 

литература. Всъщност тъкмо по този начин популяризирането му ще стане по-бързо и 

по-широко. 

 Същото е казано и относно художествената литература на български език, 

създадена в Украйна, която трябва да се разглежда като неделима част от целокупната 

българска литература и също така трябва да бъде предмет на изучаване по българска 

литература. 

 Верен е и изводът на докторанта относно това, че историята на българския народ 

и държава трябва да се изучава като отделен предмет от българите в Украйна, като в 

този курс бъдат включени теми за бита, традициите и обичаите на българите, което, 

между другото, вече започна да се осъществява сред българската общност в Р Молдова. 

По-доброто познаване на българската история и традиции ще позволи на учениците по-

лесно да се ориентират в мястото и времето на действието в литературното 

произведение, да разберат мислите и постъпките на неговите герои, тъй като една 

национална литература винаги е пряко свързана с историческото развитие на народа. 

 Методическата система, предложена в дисертацията, както отбелязва и самият 

докторант, обхваща само онези въпроси, които са специфични за обучението по 

българска литература в училищата с български състав на ученици в Украйна. 

 Във връзка с това вярно е становището на докторанта, че едва когато обучението 

в тези училища бъде организирано на роден език и при наличието на достатъчно часове 

по българска литература, едва тогава в неговите рамки следва да се включат автори и 

творби от световната литература. 

 Преподавателят по български език и литература, както правилно отбелязва 

докторантът, трябва да се съобразява с практиката и програмите на другите му колеги – 

преподавателите по руски и украински език и литература. 
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 Методическата система, предложена от Иван Симеонов, колкото и да обхваща 

само онези въпроси, които са специфични за обучението по българска литература в 

българските училища (или по-точно, в училищата с български контингент от ученици) 

на Украйна, тя безспорно е съобразена и с методическата система за изучаването на 

българската литература в училищата на България. 

 И това е много положително, тъй като една част от тези ученици, ставайки 

студенти в български вузове, по-бързо ще се адаптират към българската обаразователна 

и обществена система, а останалите ще се доближат повече до българската духовна 

култура. 

 Като имам предвид приносните моменти в дисертационния труд на колегата 

Иван Симеонов, такива като: разработване на учебна програма по българска литература 

за 10 и 11 клас, утвърдена от МОН на Украйна, създаване на методология за 

структуриране на учебното съдържание по българска литература в училищата с 

български състав на ученици в Украйна и други страни, смятам, че поставените цели и 

задачи са постигнати, във връзка с което препоръчвам на уважаемия Специализиран 

научен съвет да присъди научната и обаразователна степен „доктор” на автора на този 

труд. 

 

22.09.2002 г.,          В. Кондов 

Гр. Пазарджик  
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ОТЗИВ 

за дисертационния труд на Мария Иванова Делибалтова на тема „Методика на 

преподаването на българска литература в диалектна среда – Тараклийски район, 

Република Молдова” 

 

 Още в самото начало на отзива искам да отбележа, че дисертационният труд на 

М. Делибалтова е посветен на твърде важна и актуална тема, свързана с българското 

литературно образование сред българите в Р Молдова (Молдовска Бесарабия). Макар и 

не съвсем скромно, ще отбележа, че предметът на този труд ми е, както се казва, познат 

до болка, тъй като вече второ десетилетие като езиковед, методист и преподавател по 

български език и литература в средното и висшето образование на Р Молдова се 

занимавам тъкмо с проблемите на изследването и преподаването на българския език и 

българската литература тук. 

 Безспорно, от трите глави в труда на М. Делибалтова централна е глава втора – 

„Българските диалекти в художествената литература на българите в Бесарабия” със 

съответните въпроси (параграфи) като: „Ролята на диалектите в литературните 

текстове”, „Такстологически наблюдения върху творбите на поетите от Бесарабия”, 

„Учебни програми и учебници по българска литература от 5 до 9 клас, издадени в 

Молдова” и др. 

 Съгласен съм в повечето случаи с критичното отношение на авторката на този 

труд относно тази учебна литература, защото наистина в условията на Бесарабия като 

основна методическа особеност при преподаването на дисциплините Българска 

литература и Български език трябва да бъде съотнасянето книжовен език – диалект, 

без, разбира се, както се отбелязва и в дисертационния труд, да се стига тук до 

конфронтация… С оглед на тази особеност трябва да се подготвя и издава тук и 

съответната учебно-методическа литература. 

 Като имам предвид съдържанието на дисертационния труд като цяло и 

посочените в Автореферата приносни моменти, определено смятам, че М. Делибалтова 

заслужава да й бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”. 

 

Гр. Комрат, Р Молдова 

15.03.2009 г.         В. Кондов 
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ПРЕПОРЪКА 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”  

на Николай Димитров Куртев  

за дисертационния му труд „Ономастиката на българските селища 

 и селища с българи в Южна Молдова 

 

 Уважаеми членове на Специализирания научен съвет, дами и господа. 

Имам приятното задължение от ректора на университета в българския град Тараклия в 

Република Молдова проф. д-р на историческите науки Николай Червенков да поздравя 

това научно събрание във Ваше лице и да изкажа неговото задоволство за това, че 

първият научен труд на поверения му университет стигна до защита. Задължен съм 

също така от името на ректора на този университет да благодаря и на проф. Т. 

Балкански като научен ръководител, който в продължение на няколко години оказваше 

помощ на г-н Н. Куртев при работата му върху темата както тук, в България, така и там, 

на място, в Бесарабия, за да се стигне до днешното събитие – до защитата й като 

дисертация. 

Уважаеми членове на Специализирания научен съвет, 

разрешете ми като човек, който професионално и по произход е свързан с Бесарабия, да 

взема отношение по защитата. Уговарям, че като такъв взех участие в екопа, който 

организира първите ономастични експедиции в Бесарабия през пролетта и през лятото 

на 2004 г. на твърческия колектив, изследващ ономастиката на тази българска езикова 

територия. Резултат от тази експедиция е и книгата ми „Кортенските колонии в 

Бесарабия”, която излезе почти едновременно с книгата на г-н Н. Куртев „Селищата с 

българско население в Северозападния Буджак”. Пред нас, учените от университета в 

Тараклия и Секцията за българска ономастика към Института за български език в 

София стои (наред с всички останали) една огромна задача – да опишем цялата 

ономастична територия и категориалност на бесарабските българи, независимо от 

политическите граници, останали след разпадането на СССР. В този аспект мога да ви 

уверя, че ономастично вече са описани няколко групи бесарабско население: 

кортенските българи (в споменатата ми книга), кавказките, казахстанските и амурските 

българи, които се преселват в тези региони от Бесарабия (в книгата на Т. Балкански 

„Кавказките българи” – 2005). Част от българите в Украинска Бесарабия (в Тарутинско) 

ономастично са описани в книгата на д-р В. Колесник „Евгеновка / Арса. Говор. 

Ономастика. Словарь” – 2001 и в една от нейните докторски дисертации. Ономастично 

се описват в момента българите в Югозападен Буджак или около градовете Болград, 
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Измаил, Рени и Килия в дисертацията на Ала Войникова (родом от с. Каменка, 

Измаилско), която дисертация също предстои да бъде представена пред Вас. 

 Ако трябва да използвам тук някаква, макар и приблизителна статистика, ще 

кажа, че например в дисертациите на Н. Куртев и А. Войникова и в книгата на В. 

Кондов са включени и са описани или се описват по една и съща методика над 60 

селища с българско население в Бесарабия, което прави премерно половината от 

планираните за такова описание селища с българоезично население в този край. 

Остават да бъдат проучени около 20 селища в Молдова и Приднестровието и над 30 – в 

Украинска Бесарабия (Тарутинско, Арцизко, Саратско и Татарбунарско). Към тази 

статистика трябва да се прибавят и селищата на турскоезичните българи, т.е. на 

гагаузи, които на брой са над 40 в двете части на Бесарабия. 

 От всичко казано дотук, мисля, става ясно, че трудът на г-н Н. Куртев се 

очертава като един от най-сериозните трудове, описващи ономастиката на външните 

българи.  

 За сведение (а и за сведение) тук, може би, трябва да бъдат споменати и 

докторските дисертации на Ив. Дуриданов за хидронимията на Вардар, на Д. Андрей – 

за свиничанските българи и на Т. Балкански за българите в Румъния. 

 И така, във връзка с тази информация, предполагам, лесно се възприема 

заключението, че г-н Н. Куртев е запълнил с ономастично и българско филологическо 

познание едно доста голямо бяло поле от картата на българската езикова територия. 

Този основен принос в неговия труд донякъде ме освобождава от задължението да 

говоря в детайли. Но всъщност тук бих искал да отбележа само следното, че в този 

дисертационен труд освен първичните български селища в Молдова (които са малко на 

брой, само 5 – Валя Пержей, Кирсово, Кортен, Тараклия и Твърдица, и които са обект и 

на други езиковедски изследвания) най-сетне обект на изследване са и голямо 

количество вторични селища с компактно българско население. Подчертавам, че преди 

излизането на книгата на г-н Куртев от печат за голяма част от тези селища така и 

толкова информация не можеше да се намери никъде. 

 Затова, приключвайки изказването си, в заключение, ще си позволя да 

препоръчам на Специализирания научен съвет за труда „Ономастиката на българските 

селища и селища с българи в Южна Молдова” на г-н Куртев да му бъде присъдена 

научната и образователна степен „доктор”. 

 

27.04.2006 г.          В. Кондов, 

         доктор по филология 
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ОТЗИВ  

за труда на Николай Куртев  

„Ономастиката на българските селища в Южна Молдова” 

 

Проучването на ономастиката на българските селища в Бесарабия в сравнение с 

изследването на българския език тук (преди всичко от гледна точка на 

диалектологията) все още изостава.  

 Досега публикуваните изследвания (на А. Скалковски, П. Чеботар, Н. Неделчев, 

Н. Кара, А. Шабашов, В. Кондов и др.) в различна степен засягат ономастиката на тези 

селища, но всички те все още не могат да бъдат определяни като системни и цялостни. 

 За пръв път такъв опит, т.е. да бъдат системно и цялостно проучени в 

ономастичен аспект повечето селища с компактно българска население в сегашна 

Молдова (като в същото време тук са включени и най-големите български селища: 

Тараклия, Твърдица, Валя Пержей, Кортен, Кирсово, Кайраклия) е направен опит в 

изследването на Николай Куртев (който е родом от този край). 

 Събраният от трийсетина селища с компактно българско население в Южна 

Молдова материал впечатлява, защото хвърля обилна светлина върху историята, езика, 

бита и културата на българите тук, защото по този начин ще допринесе за допълването 

на българската история, език и култура като цяло. 

  Смятам, че трудът на Николай Куртев надхвърля рамките на обикновена 

докторска дисертация както по обем, така също и по отношение на качеството, и това е 

логично, тъй като авторът на този труд преди това е натрупал определен 

изследователски опит, свързан със създаването на книгата за историята на родното му 

село, а също така и с написването на редица художествено-документални и чисто 

художествени произведения, посветени на родния му край. 

 

Непубликувано     В. Кондов, д-р по филология 

 

 В. Търново, 2006. 
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ОТЗИВ 

за научното езиковедско творчество на доц. д-р Нено Петров Неделчев  

(България, Габрово) 

 

 С изследователската дейност на доц. д-р Н. Неделчев, която почти изцяло е 

свързана с българския език, се запознах най-вече тук, в Бесарабия, в Молдова, където 

открих почти всички негови книги, издадени досега, в тукашните обществени и частни 

библиотеки. Някои от тях успях да получа като подаръци от самия автор по време на 

много редките ми и кратки срещи с него, които съдбата ми е подарявала. Това 

например е книгата „Език свещен”, съдържаща подбрани езиковедски изследвания, 

няколко от които са въз основа на езиков материал от Бесарабия. 

 Резултат от пребиваването на доц. Н. Неделчев в гр. Тараклия в качеството му на 

преподавател по български език е и книгата му „Бесарабските българи в Тараклия” 

(1998). Авторът е единственият български специалист, който работейки като 

преподавател, е пожелал и успял да събере достатъчно материал, за да направи 

сериозно изследване на езика на българите в гр. Тараклия, което се използва тук от нас, 

сегашните ученици, докторанти и т.н. в обучението и по-нататъшното изследване на 

езика на тукашните българи. 

 Тези дни успях да се запозная е с електронния вариант на монографията на доц. 

Н. Неделчев, която скоро предстои да бъде публикувана и която е посветена на родния 

му говор – вишовградския. 

 Искрено завиждам на предаността, упоритостта и успехите на колегата Н. 

Неделчев, свързани с изследването на нашата българска реч! 

 Безспорен, според мене, е фактът, че поради сериозното отношение към 

изследователската (а и педагогическата) работа, отразено в публикуваните му трудове, 

доц. Н. Неделчев напълно заслужава поредното „повишаване в чин”. 

 

15.10.2009 г.      Васил Кондов, доктор по филология 

Гр. Комрат, Р Молдова 

 

Публикувано в: 

- Нено Неделчев в науката за Българите. Сборник в чест на проф. д-р Нено Неделчев по 

случай неговата 70-годишнина, изд-во „ИВИС”, В. Търново, 2017, с. 136. 
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ОТЗИВ 

за ръкописа на книгата на д-р Николай Куртев и Анна Малешкова  

„Бесарабски умотворения” 

 

 След издадения миналата година 2-томник, включващ тетралоги, посветена на 

живота на българите от Бесарабия, това е поредния труд на двама известни български 

бесарабски автори, подготвен от тях за печат, който обаче съдържа българско устно 

народно творчество, а по-точно – пословици, поговорки, устойчиви словосъчетания, 

гатанки, събирани в продължение на много години в Бесарабия. Доколкото разбрах, 

това заглавие е работно. Затова, може би, по-удачно ще е, ако трудът бъде наречен 

„Български умотворения от Бесарабия”. 

 В труда преобладават пословиците и поговорките, подредени по най-простия 

начин – по азбучен ред, така, както например е направено и в „Малък фразеологичен 

речник на българския език” на Върбан Вътов, издаден във Велико Търново и 

предназначен предимно за учащи се – ученици и студенти и др. 

 Безспорно е обаче, че трудът на д-р Н. Куртев и А. Малешкова ще бъде полезен 

не само за ученици и студенти, в това число и на наши студенти-българисти, но и на 

учени, изследващи българското устно народно творчество не само в пределите на 

България, но и извън нейните сегашни държавни граници, включително и в Бесарабия. 

 Ще отбележа, че преди повече от година ми се наложи да стана редактор, 

коректор и изобщо да свърша цялата работа, свързана с набирането на изданието, което 

също включва българско устно народно творчество от Бесарабия, в това число и 

пословици и поговорки, но в което преобладават българските приказки, записани 

предимно в селата Кортен в Бесарабия и България и в техните колонии, възникнали на 

територията на Бесарабия (които сега всички са в Р. Молдова). Това издание, доколкото 

ми е известно, също още не е излязло от печат. Събирането на материала бе 

организирано от известния учен С.З. Новаков, който, за съжаление, вече не е между 

нас… 

По този начин, смятам, че тези два труда до известна степен ще се допълват, тъй като в 

единия, т.е. в труда на д-р С.З. Новаков преобладават приказките (като съдържа и 

известно количество пословици и поговорки), а другият, този на д-р Н. Куртев и А. 

Малешкова, включва предимно пословици и поговорки от нашия край., от Бесарабия. 

 Мисля, че е излишно да подчертавам значението и важността на подобни 

трудове не само за българската диаспора тук, в Бесарабия, но и като цяло за българския 

народ, за българската наука и образование. Затова препоръчвам на Научния съвет на 
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университета да одобри и подкрепи издаването на труда на д-р Н. Куртев и А. 

Малешкова, който, безспорно ще бъде положителен факт и в научната дейност на 

нашето учебно заведение. 

 

Февруари, 2014 г.        доц. д-р В. Кондов 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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РЕЦЕНЗИЯ 

за книгата на Анна Малешкова и Николай Куртев  

„Горчиви череши” 

 

 Няма да скрия, че за пореден път имам честта и удоволствието да пиша рецензия 

(макар и кратка) за произведение на А. Малешкова и Н. Куртев, автори, които отдавна 

са доказали своя талант в областта на българското художествено слово, прозаично и 

поетично. 

 Преди около 2-3 месеца се запознах и с около стотина разкази на двамата 

автори, които, надявам се, също да видят бял свят в скоро време. 

 Нека преди всичко да отбележа по-важните, според мене, достоинства на романа 

„Горчиви череши”. Едно от тях смятам, че е структурата му. Произведението е 

разделено на множество кратки озаглавени части, което го прави много удобно за 

четене, т.е. четивно. Съдържанието на тези части се запомня много по-лесно, 

отколкото, ако по друг начин беше структурирано, а и читателят винаги може да се 

върне без много търсене към даден епизод от съдържанието, за да си ги припомни или 

за да уточни нещо, някакъв детайл. 

 Другото, което засяга вече съдържанието на произведението, това са основната 

идея и по-важните теми, които се разкриват в него. Разбира се, факт преди всичко е, че 

и това произведение е посветено на живота на българите в Бесарабия, което само по 
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себе си е много важно в случая. Но също така е важно, че авторите са се опитали и са 

успели да пресъздадат живота на тези българи по време на разпадането на СССР, като 

преди всичко наблягат на негативните отражение от този процес върху живота на 

хората, на българите в Бесарабия. Впрочем, този съвременен негативизъм явно има 

исторически корени, защото и единият, и другият най-добро отражение има в 

названието на българо-молдовското селище в Бесарабия, а по-точно в съвременна Р 

Молдова, откъдето са главните герои на произведението – село Щастие… 

 Една от основните теми в романа – разпространение на наркотици в Бесарабия, 

включително и сред българското й население. Явление непознато досега в този край. 

Наблюдателните автори тук, в това произведение, му обръщат много по-голямо 

внимание, отколкото дори на нещо не толкова непознато в края – алкохолизмът. Един 

от главните герои на произведението Тодор Козлев в последната му част завършва 

живота си тъкмо като поиздигнал се наркотрафикант. 

 Трябва да се отбележи, че авторите следят и разкриват живота на българите не 

само в Бесарабия, но и в прародината им – в България, което в произведението става 

чрез образа на Катерина – дъщеря на главната героиня – Гергана. И това не е случайно, 

защото в тези тежки времена мнозина българи от Бесарабия искат и биха могли да се 

завърнат в прародината си стига тя да им предостави най-елементарни условия за 

живот… Някои от тях след разпадането на СССР всъщност и го правят това въпреки 

липсата на такава помощ от страна на прародината. 

 Като езиковед, ще си позволя да цитирам следното наблюдение на Катерина, 

което й е направило лошо впечатление: „Тук хората си кълчат имената на западен 

маниер. И новородените ги кръстят по чуждински. Смятат, че така са по-близо до 

чужбина и им звучи по-красиво, по-съвременно. Пък аз като ги гледам тези Бобита, 

Харита, Никита, Калита и прочие изкълчени имена, и си мисля, че поради това дребно 

на пръв поглед предателство към своята нация още много пъти ще бъдем 

преименувани”. Спомням си и още един епизод от произведението – кючекът по време 

на сватбата на Катерина в прародината. Безспорно това са негативни неща от живота на 

българите тук, в прародината, които правят лошо впечатление на българите от 

Бесарабия, където тези негативизми по отношение на българския начин на живот при 

тях все още ги няма… 

 За отбелязване, според мен, е и фактът, че авторите на произведението са 

намерили и много удачен символ на този живот – горчиви череши… 

 Безспорно важна е и темата за преселничеството, която в днешно време 

всъщност е актуална не само за тези българи, които са напуснали родината си в ония 

далечни, кърджалийски времена, но за много сегашни българи от прародината, които я 

напускат сега, макар и по други причини: „Дали е съжалявал за своята майка и баща, 

когато ги е изоставял, за да тръгне със стотиците преселници? Дали в последните 

минути на земния си живот въобще е съжалявал, че се е преселил? Кого е оставил и 

кого е забравилтам, в прародината си?” 

  Сигурен съм, че с тези теми и много други, някои от които са разкрити 

достатъчно добре в произведението, а други са само засегнати, то ще бъде интересно и 

полезно на много български читатели както във, така и извън прародината им. 

 

Юли 2015 г.        доц. д-р Васил Кондов 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

на книгу доцента, доктора Надежды Васильевны Кара 

„Язык болгар Молдовы: история и современность (материалы и исследования).  

Сборник статей”, Chișinău, 2017. 

 

 Будучи когда-то студентом Кишиневского университета им. В.И. Ленина по 

специальности „Русский язык и литература”, разумеется, я не мог предполагать, что 

когда-нибудь мне выпадет честь написать рецензию на книгу моего первого 

преподавателя по болгарскому языку Н.В. Кара, которая, безспорно, имеет огромную 

заслугу относительно моей профессиональной ориентации в жизни. 

 Книга в большой степени отражает ее многолетний труд в области болгарского 

языка. А структура книги очень ясно подчеркивает те направления в этой науке, в 

которых автор работал до сегодняшнего дня и продолжает и сегодня трудиться на этом 

поприще. 

 Состоит она из четырех разделов, первый из которых содержит сатьи, 

посвященные исследованиям болгарских говоров на территории Бессарабии, и 

начинается со статей, посвященных, первая, организатору масштабного исследования 
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болгарских говоров на территории Молдовы и Украины в конце 40-х и в течение 50-х 

годов прошлого века проф. Самуилу Борисовичу Бернштейну (самой важной целью 

которого было создание первого болгарского лингвистического атласа), во второй 

статье („Болгарские говоры как объект лингвистического описания”) подчеркивается 

необходимость возобновления исследования переселенческих болгарских говоров в 

связи с изучением болгарского литературного языка в учебных заведениях страны: 

„Процесс преподавания литературного болгарского языка затрудняется без знания 

преподавателем хотя бы в какой-то мере особенностей тех говоров, на которых 

студенты говорят.” 

 В „Увод” към сборника „Език, литература и култура на българите в Молдова” 

отмечаются причины активизации исследования болгарских говоров в различные 

периоды их существования: „Внешней причиной этой активизации являются 

политические и культурно-экономические перемены, произошедшие в 40-90-х годах ХХ 

в в этом регионе. А внутренней причиной являются перемены, которые неизбежно 

происходят в каждом языке и которые отражают изменения в социальной и 

культурной жизни этноса, микроэтноса, социальной группы и т.д.” 

 А помещенная в сборнике статья, содержащая лингвистический анализ и 

диалектные тексты, записанные в нескольких болгарских селах (Кортен, Твърдица, 

Паркан) дает возможность не только познакомиться с языком нескольких больших 

болгарских сел Молдовы, но и использовать эти тексты в исследовательской работе. 

Лично для меня эти тексты были очень полезны. 

 В статье „Болгарский язык в Молдове и проблемы его изучения” отмечаются 

работы ряда современных болгаристов (Н. Тодорова, В. кондова, Н. Неделчева, И. 

Стоянова, Л. Стоичковой, Н. Куртева, Св. Георгиевой, Т. Зайковской), которые 

занимаются исследованием языка болгарского населения Молдовы и Украины, 

подчеркивается характер и важность их исследований. 

 Последние две статьи этого раздела посвящены проблемам, связанным с новым 

феноменом настоящего времени – болгарской публичной речи в регионе: „Болгарский 

язык Молдовы в публичной сфере” и „Об одной языковой общности болгар Молдовы”. 

Здесь надо отметить, что их автор, безусловно, идет в ногу с временем, в котором он 

живет и в котором развиваются события, связанные с судьбой и проблемами 

болгарской речи в Молдове и в регионе, отмечая и анализируя причины и способы ее 

реализации: „Анализируя особенности языка общения, характерного для новой речевой 

общности болгар Молдовы, мы должны иметь в виду, что на отборе и использовании 

языковых средств (языка общения) отражается зависимость такого порядка: язык 

общения – дискурс – сфера функционирования – речевая ситуация (автор, адресат – 

социалные характеристики участников коммуникации, языковой код, тема, цель, 

условия коммуникации, среда общения).” 

 Второй раздел книги содержит четыре статьи, две из которых посвящены 

антропонимии бессарабских болгар (первая – „Из истории антропонимии бессарабских 

болгар середины ХIХ века”, написанная на основе материала из с. Гюльмен / Яровое, 

Тарутинского района, Одесской области Украины, и вторая – „Особенности состава 

антропонимов в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины”, название которой 

говорит само за себя). Безспорно, что имена являются частью языка и культуры 

данного народа. Какими они были раньше и какие они сейчас? Это вопрос, который 
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порождают такие материалы. Как в прошлом, так и в настоящее время очень важно 

чувствовать, знать какие имена соответствуют людям данного этноса. Разумеется, 

мотивы наименования в разные периоды человеческой жизни различны, но их общим 

качеством, на наш взгляд, является то, что они должны отвечать культуре данного 

народа, в противном случае наблюдаются неприятные казусы… 

 Другие две статьи этого раздела посвящены влиянию или заиствованиям из 

других языков. Статья „Турцизмы с экспрессивной коннотацией в бессарабских 

болгарских говорах” написана на основе материала из родного говора автора, а точнее, 

на основе идиолекта М.З. Дожа, бабушки автора (По стечению тяжелых обстоятельств 

в жизни семьи, высланной из родного места, автор вырос под опекой своей бабушки): 

„Рассматриваемый лексический пласт можно отнести к преставленному в диалекте 

жителей села Гюльмен в первой половине ХХ века.” Что можно к этому добавить? То, 

что сила языка огромна. Он сохраняется в памяти человека независимо от 

обстоятельств, в которых он оказывается! 

 Вторая из упомянутых двух, или последняя статья этого раздела – „Из истории 

румынских лексических заимствований в болгарском языке” посвящена румынскому 

влиянию на болгарский язык. Влияние это неизбежно, так как румыны и болгары 

являются соседями. Но в данном случае важно знать характер и широту этого влияния. 

 Третий раздел книги посвящен фольклору и содержит пять статей, из которых 

первая посвящена известному исследователю болгарского песенного фольклора 

бессарабских и таврических болгар проф. Николаю Кауфману. В течение нескольких 

„самокомандировок” исследователь успел записать огромное количество народных 

песен и инструментальных мелодий как в Молдове и Одесской области Украины, так и 

в Таврии, Запорожской области Украины. Часть тиража, изданных им двух томов 

болгарских народных песен и инструментальных мелодий, в свое время через 

содействие болгарского консульства в г. Одесса были подарены представителям 

болгарского населения Украины и Молдовы. Мы также являемся „собственником” 

этого издания, благодаря жесту со стороны автора, издательства и других институций 

Республики Болгария. 

 Интересны и следующие две статьи этого раздела, посвященные образу 

женщины в русском и болгарском фольклоре. Первая – „Болгарские и русские паремии 

о женщине”, имеющая интересный результат: „В результате работы с 

соответствующими источниками (В.И. Даль, Цв. Минкова)” было выделено 523 

русских и 384 болгарских паремий, содержащих лексику, называющую женщину. Все 

исследуемые единицы объединены в группы в соответствии с типом номинации 

женщины. Наибольшую группу в обоих языках составили паремии, где женщина 

обозначается по семейному положению, типу родственных отношений и возрастной 

характеристике. Мало паремий, указывающих на социальное положение женщины. В 

группе номинации по типу родственных отношений у русского и у болгарского народа 

наиболее многочисленны те, что называют ее как жену (супругу) (болг. – 112, рус. – 

219). В обоих языках на втором месте паремии, где женщина упоминается как мать 

(болг. – 30, рус. – 40). На третьем – невеста и невестка (болг. – 25, рус. – 20), затем – 

бабушка (болг. – 10, рус. – 16), наконец – свекровь (болг. – 5, рус. – 7). Редко 

встречаются в равной степени у болгар и у русских паремии о сестре и дочери. 

Обнаружились и несовпадения по степени актуальности ролевой функции женщины в 
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семейных отношениях с точки зрения ее оценки: теща (болг. – 1, рус. – 15), вдова (болг. 

– 2, рус. – 10), кума (болг. 9 нет, рус. – 15), мачеха (болг. – нет, рус. – 10).” 

   И вторая – „Представление о внешности женщины (образ-концепт „женская 

красота”) в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины”, написанная на основе 

народных песен из сборника Н. Кауфмана. Представим из этой статьи только 

заключение: „… представление о красоте девушки в песнях болгар Молдовы и Украины 

выражено через сложный концепт „красота”, включающий в себя понятийный 

(предметный), образный и ценностный элементы. Все эти элементы так или иначе 

связаны с окружающим человека миром природы, свойства и признаки которого 

актуализируются и наполняются аксиологическим и символическим содержанием. 

Происходит их стереотипизация, которая определяется как формирование базового, 

устойчивого культурно-национального представления о предмете (или ситуации).” 

 Последние две статьи этого раздела также объединены с точки зрения тематики 

и рассматриваемых проблем: „Семантика и символика фитонимической лексики в 

песенном фольлоре болгар Молдовы и Украины (группа „цветы”)” и „Символика и 

коннотация фитонимов в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины (группа 

„плодовые деревья”).” 

 Как отмечаен автор: „В современной лингвистической науке в течение последних 

трех десятилетий развивается новое направление в исследовании языка – 

лингвофольклористика. Одна из задач этого направления – исследование языка 

фольклорных текстов, и, в частности, лексики. Как пишет исследователь русского 

фольклора, в том числе и песенного (Богатырев П.Г. – б.м.), „лингвистический запас, 

которым располагает песня, во многом значительно больше, чем лингвистический 

запас разговорного языка, и творцы и исполнители фольклора свободнее пользуются 

лингивистическим материалом по сравнению с языком разговорным.” 

 По нашему мнению, эти две статьи могут послужить в качестве примера, 

образца для подобного рода исследований словесных и фольклорных произведений 

тем, кто проявляет интерес к ним – студентам, докторантам и др. 

 Последний раздел книги посящен проблемам, связанным с изучением как 

родного, так и других языков в условиях, когда родной язык не является 

государственным языком, т.е. в условиях, в которых находятся национальные 

меньшинства в данном государстве. Таким является и болгарское меньшинство в 

Республике Молдова: „Полноценная этническая самоидентификация невозможна без 

знания родного языка, без вхождения в поле национальной культуры через язык. Это – 

первая часть проблемы сохранения национальной идентичности языковой личностью. 

„Овладев языком, человек одновременно овладевает и контекстом – культурой 

социокультурной среды, в которой он реализует себя” [Сысоев 2003: 111]. Вторая 

часть проблемы самоидентификации языковой личности – это жизнь, 

функционирование, самореализация в условиях иноязычного окружения или в 

поликультурной среде.” 

 Этот раздел содержит три статьи: „Проблема интеркультурного образования и 

воспитания в полилингвальной среде”, „Болгарский язык в современной школе 

Молдовы” и „О стратегии усовершенствования куррикулума по болгарскому языку и 

литературе.” 
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 Автор сборника статей является преподавателем болгарского языка с 

многолетним стажем работы, а также автором целого ряда программ и учебников, 

связанных с изучением болгарского языка и болгарской литературы в условиях 

Республики Молдова: „В процессе преподавания языка в школе, как подчеркиваеют 

исследователи-педагоги, важно создать такие условия, в которых учащийся начинает 

соотносить себя не только со своей, но и с другими культурами, испытывать 

соучастие, симпатию, стремление найти способы взаимодействия, желание 

сотрудничать с людьми другой этнической принадлежности, несмотря на имеющиеся 

различия.” 

 И в заключение отметим следующее. Собранные в одном месте, в данной книге, 

эти статьи будет удобнее использовать учителям, студентам, докторантам, 

исследователям, будут полезны всем интересующимся проблемами болгарского языка 

в стране. Выражаем надежду на то, что данная книга действительно выйдет из печати в 

этом году. Рекомендую для публикации сборник статей Н.В. Кара, представленный на 

рецензирование. 

 

06.03.2017 г.          Васил Кондов, доцент, доктор 

филологии 

–––––––––––––––––––––––––––– 

Непубликувано 

 Кишинев, 2017, 210 с. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

за книгата на проф. Валентина Колесник 

«ГОВОРЪТ НА БЪЛГАРИТЕ В С. ГОРОДНЕ (ЧИЙШИЯ), 
БЕСАРАБИЯ. БЪЛГАРСКИТЕ ГОВОРИ В УКРАЙНА. РЕЧНИК. Випуск 8» 

 

Книгата е написана на украински език и има следната структура: 

Передмова / Предговор,  Чiйшийсьскi говiрки в Украïнi / Чийшийски говори в 

Украйна, Список цитованої літератури / Списък на цитираната литература, 

Annotation / Анотация, Список скорочень / Списък на съкращенията, Чійшійська 

говірка. Словник / Чийшийски говор. Речник, Образци на текстове /17 на брой/, 

Поговорки //, Песни /2 на брой/, Списък на респонденти (15 на брой). 

 В Предговора се отбелязва, че работата е продължение на изследванията, 

публикувани в поредицата на «Болгарські говірки в Україні», автори на които са 

специалисти от филологическия факултет на Одеския национален университет „Иля 

Мечников”. Село Городне (до 1946 г. – Чийшия) е едно от най-големите български села в 

Одеска област, което неведнъж е било обект на изследвания от страна на историци, 

етнолози и диалектолози.  

И тук веднага може да се отбележи, че въпреки това цялостно проучване говора 

на това село, дало името на група български говори в Бесарабия в средата на ХХ в., все 

още няма. В рамките на програмата за съставяне на български диалектен атлас на 

българските говори в СССР говорът на с. Чийший е изследван от съветски българисти в 

средата на миналия век. Изследвани са отделни особености на говора. В наше време 

автор на такива в повечето случаи е Св. Топалова-Курдова. За пръв път обаче от В. 

Колесник се прави опит да бъде представен речникът на говора на селото. И това, 

разбира се, е много добре, тъй като по този начин се допринася съществено за 

изследването на този тип български говори в Бесарабия, който се оказа най-проблемен за 

изследователите му до ден днешен с оглед определянето на произхода му, на 

локализирането му в метрополията.  

 В частта Чийшийски говори в Украйна се дава кратка характеристика на този тип 

български говори в страната. Към споменатите особености на този тип български говори 

освен основната форма на частицата за образуване на бъдеще време жа, же, жи, жъ, ж 

хубаво е да се добави и вариантът й, който е характерен тъкмо за този тип говори в 

Бесарабия и който не е бил забелязан досега от изследователите му (вж. В. Кондов. Една 

рядка употреба на частица за бъдеще време в български говори в Тараклийско, Р. 

Молдова (Бесарабия) // Дунав – Днестър. Годишник, т. 4, Тараклия, 2016, с. 87-91; В. 

Кондов. Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. 
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История и съвременно състояние (Класификация, библиография, карти, снимки, 

текстове), Тараклия, 2018, с. 58-80;   В. Кондов, Ив. Илиев. Образуване на бъдеще време 

с частицата „и” в говори в Средногорието, Странджа-Сакар и Бесарабия // Дунав-

Днестър. Годишник на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак”, 2019 с. 

261-270 (под печат).  

Основна част в книгата е Чийшийски говор. Речник, който включва около 5 хил. 

лексикални единици. Обемът на речника е достатъчен, за да бъде представен основният 

лексикален фонд на говора на селото. Към тези лексикални единици, разбира се, биха 

могли да бъдат добавени и други, но преди всичко хубаво е да се добавят например и 

формите на новите неопределителни местоимения и наречия от типа кви́ту /си/ - 

някакви, квот, кво́ту, кфоту /си/ - нещо (които в звуково отношение съвпадат с формите 

на относителните местоимения и наречия), така, както това е направено в речника 

относно следните лексеми:  

га́туси, гатусъ присл. някога ‘колись’ Гатуси в с’елу имаши млогу бакъри. Гатуси 

нашти баби прав'аа душ'еци. Гатусъ рани, съ носи вудъ с казанити.Тва манистинци гатуси 

гу дукарали ут Йерусалим. Гатуси бабити од’аа на прът. Гатуси в Чийший ду булницатъ 

жув’алъ иднъ стара баба. Ималу гатуси маг’осници. Мойта баба гатуси шийши б’ели 

ризи. Можи гатуси и ти ж мъ раниш, къкту ас теби. 

ко́йту займ. відн. който 1. ‘хто, хтось’ С’е койту ч’уйш.А пък л’атну вр’еми койту къту 

искъ.Койту ч’ука, там му утвар’ат. Койту има нужда ни чака зуръ. Койту съ труди, н’е 

губи. Койту съ мъчи, той се и пъчи. Койту работи ч’есну, жъ жув’ее пу-л’есну. Койту 

рану става, на н’егу й госпут пумага. Койту извар’a, той натвар’a. Койту зло прави, зло 

намира. Койту н’е крад’е, спокойну спи. Койту съ изгури със тръйнъ, той дува и на 

кис’елуту мл’aку. 2. ‘який’Днивникъ, койту б’еши на столъ и мой. 

ко́йту си (куйат си, куйет си, куит си) займ. неозн. някой 1. ‘хтось, когось’ Койту си 

дуд’е у нас. Нушт’а койтуси тропна на вратата и ас са сабуд’ах.Тòù òжмъ мùсли за 

койту си.2.‘якийсь’Куйату си жина тъ вика. 

  чи́йту займ. відн. чийто ‘чий’Чи́йту йе изва́д’енийа пръ́стин, н’е́му жъ па́дн’е 

нар’еч’е́нуту. 

  чи́йту займ.неозн. 1. нечий, нечие ‘якийсь, якесь’ Чийту дит’е наб’ее. 2. чието ‘чиєсь, 

якесь’ Чийту дит’е наб’ее, тъй и му тр’абъ. 

    Безусловно книгата на В. Колесник е съществен принос в изследването на 

чийшийските говори на българския език в Бесарабия, и по-специално на говора на с. 

Чийший / Чийшия / Городне, Болградско – основeн сред тях. Тя трябва да бъде издадена, 

тъй като ще подпомогне по-нататъшните изследвания на този тип 

български говори извън Република България, в Бесарабия, ще 

допринесе за определянето на произхода им, за идентификацията 

им с говорите на българския език в метрополията. 

 20.09.2018 г.                                                                                     доц. 

д-р Васил Кондов, 

      университет „Григорий Цамблак”, гр. 

Тараклия, Р. Молдова 

 Одеса, 2019, 682 с. 
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БЪЛГАРСКО, ПО-БЪЛГАРСКО, НАЙ-БЪЛГАРСКО… 

 Рецензия на книгата: Станчев М. Болгары в российской империи, СССР, странах 

Балтии и СНГ. Том 2: Биографическая энциклопедия. Харьков: ИПП „Контраст”, 2016. 

592 с. 

 

Т. Балкански, В. Кондов 

 

 Дълго мислехме как да представим книгата на Михаил Станчев „Болгары в 

российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. Харьков, 2016.” Энциклопедическо 

великолепие за т. нар. външни българи, поименно въведени в 1700 статии на 592 

страници, с който труд се начева науката за личностите на Българите в обширната 

руска земя, сега и в Молдова, Украйна и страните от СНГ. Българи с главна буква, дори 

когато са идеологически маркирани от съветския комунизъм, който, за съжаление, не 

доби човешко лице! 

 Запитахме се дали сме в правото си да създадем този отзив за българското 

просопографско великолепие зад политическите граници на България? И стигнахме до 

извода, че тази работа е наше задължение: 

- защото идеята за тази книга е предоставена на проф. М. Станчев от единия от 

авторите (проф. Т. Балкански); 

- защото ние бяхме и научните му приятели, консултанти, информатори, които му 

предоставихме събраното и написаното от нас (проф. Т. Балкански и доц. В. 

Кондов), която фактология М. Станчев коректно представя навсякъде в 

Просопонимикона (вж. например с. 5); 

- защото ние участвахме като пионери в събирането на просопографски данни на 

българщината не само в Руската бивша и настояща земя, а и в Сърбия, Румъния, 

Молдова, Украйна, Македония, Унгария и др. 

В този аспект виждаме нашата задача в отзива си още в няколко плана. Напълно сме 

убедени, че трудът на М. Станчев трябва да бъде настолна книга на всеки учен 

българист, а защо не и на всеки Българин, външен или вътрешен. Тази книга трябва да 

бъде постоянно допълвана и преиздавана, което, вярваме, ще се случи като второ 

издание най-скоро. По тази идея формираме задачата ни и в нашия рецензентски обзор 

– да включим преди всичко анекс към словника на М. Станчев за онези Българи, за 

които признава, че още „нищо не знае” (5), и които обаче ние също не можем поименно 

да изчерпим, но чийто списък (словник) можем да допълним с нашите наблюдения. 

 Започваме по същество. Изненадани сме от обстоятелството, че липсва първият 

просопографски труд за българите в Бесарабия на Петър Драганов. Besarabiana. 

Кишинев, 1912 г. Този труд беше издирен от нас в Кишинев (В. Кондов) и предоставен 

като копие на проф. М. Станчев.90 По каква причина не е включил просопографските 

статии от него, не става ясно. Освен статии за Николай Иванович Миронов (25), Васил 

Берон (23), има за: Д.И. Благоев, издал „Сборник болгарских песен Комрата и его 

окрестностей”, 1871 г. (27), други сведения има за Петър Иванович Калинков (68), 

представен е Панталей Кисимов (71), при М. Станчев (275) – само синът му Борис. Има 

                                                           
90 Копието е направено от оригиналното издание на П. Драганов, предоставено на В. Кондов от 
известния гагаузки изследовател Степан Курогло, когато двамата са работили в университета в Комрат 
като преподаватели и са другарували (2006-2011 г.). 
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един Павел Крушеван, вероятно българин (79), поне по име е такъв. Други данни за 

Елефтерий (Евгений) Булгариса (103), при М. Станчев – 68, за С. Радулов (145) и проч. 

 М. Станчев довърши линията по завръщането на българщината на най-известния 

Българин в СССР, на чието име са прекръстени десетки, ако не стотици селища, 

предприятия, места – Сергей Миронович Киров (271). А що се отнася до най-известния 

сега в Русия Българин, попидол на меломаните, Филип Киркоров (268), е добре да 

присъства неговото признание за дебългаризация: „Аз съм българин с руска душа!” 

 В този план словникът трябва да приеме едно, може би, случайно изпуснато име 

– инок Партений, създал един прекрасен пътепис за българските земи в Турция (1835) 

“Сказание о странствовании и путешествии по России, Молдавии и Святой земле”. 

СПб., 1855. Този знаменит свещенослужител и обявен от руската просопография за 

„русин”, но самият той, с рождено име Петър Агеев или Андреев, е българин от Яш, 

който на места в пътеписа си декларира чудесното, явно по рождение, познание на 

българския език. 

 Едва ли заслужава забвение името на поп Паскал, водача на най-големия 

бежански керван на българите към Бесарабия (за него повече в Св. Павел Атанасов. 

Народописни материали за Добруджа. Добрич, 2007, 67 с.). 

 Всички опълченци от Бесарабия и Руската земя са въведени в словника на М. 

Станчев. Липсва обаче едно знаменателно име (повече при Т. Балкански. 

Пазарджичанинът Георги Таев. Един от поборниците и опълченците на българите. 

Пазарджик, 2012). 

 С чувство на невероятно удовлетворение четем и препрочитаме статиите за 

великите, големите българи, въведени от М. Станчев в неговия просопонимикон: 

Каразин, Дриновци, Миладиновци, Палаузовци, Васил Априлов, Атанас Бендерев, Ал. 

Балан, Филип Тотю, двамата Раковски, Александър Русет, Иван Селимински, Иван 

Снегаров, Георги Стаматов и др. В статията за Райна княгиня (406) обаче липсва важна 

информация: зверският комунизъм избива децата й, също големи имена на 

българщината (повече при Т. Балкански. Партизанският терор и Вартоломеевите нощи 

в Пазарджишкото краище. В. Търново, 2008). Тук е мястото да се подчертае, че М. 

Станчев, където може и знае, не скрива убийството, разстрелите на българите по време 

на Сталинските репресии (вж. Кр. Раковски, Никола Фуклев и др.).  

 Странно е отношението на Българската енциклопедия към избитите българи по 

време на Сталинските репресии. В много от случаите просопографиите са създадени с 

изкривена информация, с подправяне, премълчаване и изобщо с всички негативи, 

познати на идеологизираното енциклопедично знание. За пример тук се представя 

статията за Тодор Главчев, панагюрец с обидно „изкривена” версия в „Енциклопедия 

България”, т. 2, с. 109, където статията зъвършва със съобщението, че бил „заместник 

директор на съвхоз” (?!). Луксозната Панагюрска енциклопедия. С., 2007, е модел „как 

не бива да се пише за известните българи”, срв. (86): 

 „Главчев, Тодор Симеонов (19 октомври 1895-1942). Роден в Панагюрище. Учи 

в Софийския университет, но е мобилизиран и като поручик-кавалерист се сражава на 

Южния фронт. За антивоенна дейност е преместен на Румънския фронт, където се 

свързва с разбунтувани руски части. През 1920 г. заминава за Съветска Русия. Взема 

участие в Гражданската война и се сражава в Четвърта кавалерийска дивизия на Първа 
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конна армия. След Гражданската война работи в Харков, в Москва – в Изпълнителния 

комитет на III Интернационал, а по-късно в Одеса.” 

 И нито дума за съдбата на този трагично загинал „нашенец”. А Голямата 

Енциклопедия България, т. 4, дори изхвърля името му от словника?! Тодор Главчев е 

„спасен” от М. Станчев с една чудесна статия, в която е казано буквално всичко за този 

Българин, повярвал на Голямата идея „Ленин-Сталин”. Историята за този Българин е 

довършена (129): Тодор Главчев е арестуван на 2.11.1938 г. за участие в Българската 

националистическа контрареволюционна организация и след два дни е разстрелян!” 

 Българският писател Й. Йоцов пише, че американският народ е имал огромния 

късмет да няма „учители” като Ленин и Сталин, към които ние добавихме и Георги 

Димитров?! 

 Няма добра енциклопедия, която да е избягвала „черните” представители на 

човечеството и на народите. Така постъпва и М. Станчев. Боготвореният от Българския 

комунизъм Димитър Благоев се представя като небългарин (48). За да не звучи „голо” 

това признание, е необходим източник на неговата реч в Народното събрание на 

България (1917 г.), вж. повече при Т. Балкански Д. Благоев, „Аз не съм българин”. Век 

21. Украинската държава отне името му на досегашното село Благоево. Българската 

обаче още задържа селищното Благоевград?!  

 Черната роля в изтреблението на Българите в СССР в статията за Г. Димитров 

(156) сякаш е „спестена”. А един от най-черните българи, поставян наравно с Ахмед ага 

Барутанлията, палача на Батак, присъства в енциклопедията (399) като герой – Атанас 

Премянов : Премяната, с чието име българите в Странджа продължават да плашат 

децата си (обстоятелство, представено при Ала Войникова, чието име присъства в 

словника – 19). Тук е въпросът и за един от най-черните българи в бившата съветска 

Русия, известният персонажоним Мужичок, описан от Мишо Хаджийски и представен 

с конкретно българско име при А. Малешкова и Н. Куртев. 

 Друг от черните българи, Йордан Кискинов, е представен с превратна история в 

Енциклопедия България, т. 3, с. 428, където е сбъркано и лобното му място. Грешката е 

препечатана от М. Станчев като „район на Солун” (276). Убит е при терористична 

акция в Копривлен, Гоцеделчевско. С него е другият парашутист – Касканджията, също 

убит от селяните при самозащита (повече при Т. Балкански и Г. Ленев „Народът” срещу 

българите. В. Търново, 2017). 

 Не знаем основанията на М. Станчев за изключване на Българите гагаузи от 

словника. Версията, която изработи съветският антибългаризъм с гагаузите, 

македонците, румънизатите и маджарите, не засяга българския просопограф, защото 

гагаузологията е такава измамна „българология”, както македонизмът. Дори такива 

големи имена на бългалския народ като Петър Драганов, Дмитрий Чакир (242) и др. се 

представят за „етнически гагаузи”. Определено смятаме, че в бъдещото издание място 

трябва да намерят имената – В.А. Мошков, генерал-майор (при П. Драганов 93), 

Николай Хорозов – „болгарский или гагаузский сепаратист” (231). Единственият 

българин-гагаузин, включен от М. Станчев, е Антон Буюкли (72). 

 В последно време излезе една невероятна книга за с. Болгарка в Казахстан на 

Юлияна Ганева „И все пак сме българи”. С., 2017, в която балканският турски език на 

тези по произход добруджански и бесарабски българи-гагаузи е наречен 

„старобългарски”. Между временно тази авторка превратно се представя за 
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„откривател” на колонията. Всъщност такъв е М. Станчев (повече при Т. Балкански. 

Кавказките българи. В. Търново, 2005, с. 47), където изрично е посочено, че Българите 

на това селище са открити от М. Станчев. В посочената книга е публикувана ст. 

„Болгары в Болгарском, из архива на проф. М. Станчев?!” В тази статия е представен 

един важен българин от групата на Туканите – Фьодор Фьодорович Маглели, написал 

първите сведения за това село. Авторката с лека ръка прескача първопроходството на 

проф. М. Станчев в Казахстан, където, междувпрочем, е и родното му място на дете-

заточеник. Независимо от всичко, Ю. Ганева представя най-известния сега Българин в 

Казахстан , дори със силни политически позиции и ярко публицистично перо, именно 

Олег Димов и неговите книги: „Ние, народът на Казахстан”, „Струны сердца моего”, 

„Земля, ставшая Родиной”. Той , между другото, е Казахският Българин, който 

подсказа на казахите за родството им с булгарите и с българите, на което много държи 

сегашният им президент. Редно е и М. Станчев да въведе О. Димов именно с 

почтителното име, с което е известен и представен при Ю. Ганева – Главният Българин 

на Казахстан! (8).  

 Разрешаваме си бележки по още две от Големите имена на българите: Иван 

Момчилов (335), няколко реда за него са без мястото му в процеса на освестяването на 

Възрожденските Българи. Втората бележка е за просопографската статия, която самият 

проф. М. Станчев е изработил за себе си (445). Сякаш нашата работа за него в 

просопографски план, въведена в книгата ни (Т. Балкански, В. Кондов. Бесарабски 

бележник. В. Търново, 2013, с. 232), е по-добра?! 

 А що се отнася до името на генерал Вл. Заимов (196), едва ли има място в 

Просопонимикона по обявените му признаци и характеристични линии. В същото 

време липсва името на друг Бесарабски или Херсонски българин от класа на М. 

Станчев, създал също така един знаменит просопонимикон, Сергей Влахов. 

Енциклопедичен речник от Авгий до Яфет. С., 1996. 

 Читателят на Просопонимикона е впечатлен и особено радостен, когато в него 

открива огромен ред от Българи – научни работници в посочената географска линия на 

труда, запълнен с имена на професори, откриватели в цвета на руското, молдовското и 

украинското научно общество, срв. по случайния ред: Касогледов, лекар, професор 

(255), К. Терновой, академик (481), и много други. А защо липсва името на проф. Иван 

Стоянов? Не може да се разбере, защото е бесарабски българин. Би било добре да се 

включат и имената на известните задкарпатски българи, представени при Т. Балкански, 

М. Парзулова. Задкарпатските българи. В. Търново, 1996. В библиографски план също 

да се добави една енциклопедия с много имена, от географския простор на 

Просопонимикона – М. Куманов и др. Третото българско царство. Историческа 

енциклопедия. С., 2003. 

 Булгарската линия в речника е великолепна! Защото „нашето” е и по Волга с 

имената на знаменити Булгари, които и днес се самоназовават булгарлък и булгаро-

татари или татаро-булгари, вж. Ваисов (75), Садри Максули (310). На булгарските 

просопографии е отделено специално „Приложение” (549), в което М. Станчев открива 

за българския читател първия муртада и свещеномъченик, светец на така нар. крещени, 

булгаротатари, станали християни: Аврамий Болгарский (XIII в.), вж. с. 549. Следват 

имената на известни булгари като Алцек, Аспарух, Батбаян и др. Липсват обаче 

известните представители на този народ с името тахалуса, Булгари, представени 
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„обидно” в различни трудове. Освен при представения от М. Станчев Веисов – Булгар, 

вж. още Абрар Карамуллин. Татары. Этнос и этноним. Казань, 1989; Т. Ярулина. 

Величието на Волжка България. С., 2002 и много други. 

  Василе Лупу е добруджански българин и не е на мястото си в Булгарския свод 

на просопонимикона (566). 

 От кишиневските българи е представено само семейството на д-р А. Головина 

(129). С такива характеристики са още: Ефрем, основателят на първата българска 

масонска ложа, в която участва и А.С. Пушкин, видните кишиневски българи – Донич / 

Дончев, Михаил Кацика и др., представени при Т. Балкански и В. Кондов. В степите 

пустинни на Буджака. В. Търново, 2010, с. 99. Историческа личност с кишиневски 

„колорит” е знаменитият Георги Кърджали, героят на едноименната творба на А. 

Пушкин (пак там, с. 92). 

 Остава пространството на Горния Буджак, където българщината е добре 

представена от М. Станчев. Липсва обаче името на д-р Д. Маринов, живял години 

наред в този район, сам бесарабски зет, написал и няколко книги за Горнобуджашките 

българи, например: Село Викторовка, Република Молдова. Кишинев, 2007; Селища с 

българско население в Северния Буджак. В. Търново, 2013. 

 Всяко представяне на автор трябва да има и край. Всеки анекс към 

представяната му работа трябва да остане „отворен” за бъдещи и следващи додатъци. И 

все пак оценката трябва да бъде финал на нашето признание пред огромното 

могогодишно дело, извършено от проф. М. Станчев, който замисля и трети том към 

поредицата за Българите в неговата научна територия. Той ще обхваща селищата с 

българи в нея, поне по досегашна информация от него.  

 Знаем много за този наш сънародник в Украйна, мой (на В. Кондов) съселянин 

от Бесарабския Кортен. Участвахме в неговите презентации в БАН, където, между 

другото, е дописен член. Бихме смятали, че делото му е повече от достатъчно за 

действителен член не само на Българската, но и за Украинската и Молдовската 

академия на науките. Това е и нашето предложение на български учени. „Казаното 

вятърът го отвява!” По паремията на българите в руските, украинските и молдовските 

степи. „Написаното обаче остава!” Остава името приживе на Михаил Станчев в 

Пантеона на Големите Българи. Да е жив и здрав! До нови срещи в българистиката! 

 Неслучайно поставихме на нашата работа за М. Станчев наслова: Българско, по-

българско и най-българско. Няма по-висока (елативна) степен за прилагателното, което 

винаги в българския правопис би трябвало да се изписва с главна буква. С тази наша 

статия бихме искали да се започне една тенденция в Българистиката, която да 

представя Българското така, както е започната от нас, двамата автори, от М. Станчев, 

Вл. Милчев и др. Външните Българи са същите Българи, които създадоха 

Средновековната Булгарска и Българска култура. Професор М. Станчев я „възпя” в 

своя Просопонимикон за тях, като я „прочете” по възможно най-добрия начин. За 

величието на Българското име, пред което коленичим! 

––––––––––––––––––––––––––––––––  

Публикувано в: 

- Дриновський збiник, том XI, Софiя – Харкiв, 2018, с. 456-459. 
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СТАНОВИЩЕ 

  

на доц. д-р Васил Илиев Кондов  

за научната и педагогическата дейност на д-р Димитър Радев Маринов, кандидат 

в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

по професионално направление 2.1. Филология (Български език. Ономастика и езикова 

археология)  

 

Имам честта да познавам д-р Димитър Маринов от времето, когато той бе 

командирован от МОН на Р. България в Р. Молдова (район Кантемир, Леова, Кахул) 

като учител методист по български език и литература през учебните 2005-2009 г. 

Запознахме се по време на научна конференция в университета в гр. Комрат, 

организирана от мен в качеството ми на командирован преподавател по български език 

и литература в този университет на Р. Молдова (АТО Гагауз Ери). Тъкмо тогава му 

предложих да се включи в изследването на ономастиката на селищата с българско 

население в Р. Молдова (започнато от други колеги под ръководството на проф. д-р 

Тодор Балкански), като подготви и защити по тази тема и докторат. След като прие 

предложението ми, започна още по-тясното ни сътрудничество с колегата Д. Маринов, 

особено в тази област. Заедно с него осъществихме няколко експедиции в редица 

селища с българско население в южната част на страната с цел – събиране на 

ономастичен материал.  

През 2009-2013 г. Д. Маринов подготвя и успешно защитава  дисертация на 

тема “Ономастика на българските селищата в северната част на Молдовския Буджак” 

пред Специализиран научен съвет на  Института за български език към БАН на по 

научна специалност 05.04.17. Български език /на 05.09.2013 г./. Въз основа на 

дисертацията си издава монография, като преди това подготвя и издава книга за 

историята и фолклора на българското село Викторовка в Р. Молдова. След издаването 

на тези книги Д. Маринов продължава целенасочено да работи в областта на 

българската ономастика както в пределите на Бесарабия и като цяло в бившия СССР, 

така и в родината си България. Като резултат от тази му дейност са още няколко книги, 

издадени и под печат, самостоятелни и в съавторство, а също така и няколко десетки 

публикации в специализирани издания в България и в чужбина.  

Безусловно, забележителен е за развитието му като езиковед ономаст и 

хабилитационният труд на д-р Д. Маринов: NOMEN ET AENIGMA: ИМЕ И 

mailto:infotdumd@gmail.com
http://www.tdu-tar.md/
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ЗАГАДКА. Принос към езиковата археология и ономастичната просопография, Велико 

Търново – Варна, 2019. 

В резултат на преподавателската си дейност Д. Маринов разработва и 

апробира и електронно учебно помагало, базирано на нов модел за дистанционно 

обучение по български език като чужд с използване на съвременни информационни 

и комуникационни технологии.  

 За сравнително кратко време Д. Маринов израства като добър изследовател 

езиковед, ономаст и преподавател във висше учебно заведение.  

 Сигурен съм, че д-р Д. Маринов ще продължи и занапред успешно да твори в 

областта на науката, която е избрал като свое поприще, като пък за направеното досега 

от него в тази насока безусловно заслужава да заеме академичната длъжност „доцент”.  

12.03.2019 г.      Доц. д-р Васил Кондов, и.д. „професор”  

гр. Тараклия, Р. Молдова     в университета „Григорий Цамблак”, 

гр. Тараклия, Република Молдова 
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 РЕЦЕНЗИЯ 

за книгата на д-р Николай Тодоров „Имена и корени“  

(„Балканските корени на българския народ“) 

 

Както отбелязва и самият автор в увода към книгата си тя е плод на 

многогодишен изследователски труд и размисъл върху проблемите на историческата 

ономастика, свързани с въпроса за произхода на българския народ.  

Книгата се състои от две основни части: Изследвания и Отзиви, рецензии, с 

обем 263 страници.  В Увода са посочени основните методологични принципи, към 

които се е придържал  авторът на книгата при провеждане на изследванията си. 

Набляга се на факта на независимостта на изследванията, на стриктното спазване на 

принципа изводите за значението на собствените имена да се правят от конкретния 

контекст и фактологията в текстовете на историческите извори, без да се пренася 

механично днешното значение на съответните имена (особено топонимите и 

етнонимите), което в много случаи не се припокрива с техните значения в древни 

времена, с които те се използват в изворите. 

Особеностите на рецензирата книга на Николай Тодоров са преди всичко в това, 

че се използват слабо познати на българската общественост, но напълно меродавни за 

историческата наука извори, които, прочетени внимателно, водят до някои изводи, 

противоречащи на приетите в официалната историография.  Още в първата статия, 

свързана с готските и тъй наречените „старогермански“ имена чрез сравнителен анализ 

на тези имена с българските антропоними се показва голямата близост, да не кажа 

идентичност на голяма част от тези имена (хиляди почти точни съответствия) със 

старите и съвременни български лични имена, отбелязани в издадените в България 

антропонимични речници – което не може да не предизвиква въпроси. В съчетание с 

цитати от най-различни исторически писмени извори, в които изрично се отбелязва 

идентитета на готите с гетите, гетите със славяните, а също и факта на идентитета на 

тъй наречените източногермански племена с готите (Прокопий Кесарийски) това, 

според автора, е сериозно основание за извода, че в случая изобщо не става дума за 

германски племена, а за древни тракийски племена, които за автора са и 

древнобългарски. 

В следващата статия: „Китайци ли сме по произход?“ (непубликувана досега), 

която  представлява полемика с д-р Петър Голийски, преподавател  в Софийския 

университет, който се опитва да обоснове хипотезата за произхода на тъй наречените 

прабългари от китайски племена хунну и булуочи, Николай Тодоров чрез многобройни 
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цитати от меродавни антични и византийски извори оборва хипотезата на д-р Голийски 

и някои негови съмишленици, и наново обосновава тезата за балканския произход на 

нашия народ. Тази идея е основна и във всички останали изследвания, публикувани в 

рецензираната книга, като получава  форма на пълна обосновка в голямата студиядване 

с надслов „Балканската прародина на трако-илирийското племе Българи“. В него 

Николай Тодоров,  чрез анализ на съдържанието на голям брой антични, византийски, 

старобългарски и древноруски извори, и древни карти, а също и чрез сравнителен 

анализ на древната и съвременна топонимия и етнонимия  убедително доказва, че 

прародината на племето българи, чийто племенен елит поема ролята на 

обединител на болшинството трако-илирийски племена в един народ, на който 

дава името си, е територията на днешна южна Албания и северо-западна Гърция 

(Епир и Тесалия).  

Считам, че в изследванията си, публикувани в тази книга, д-р Николай Тодоров 

е направил и някои научни открития, които заслужават да бъдат взети под внимание не 

само от бесарабската българистика, но и най-малко от българската научна 

общественост в метрополията, а защо не и от европейската балканистика. И ако се 

оборят някои негови тези и хипотези, това трябва да бъде направено по пътя на научно 

обоснована критика. 

От тази гледна точка препоръчвам книгата на д-р Николай Тодоров „Имена и 

корени“(Балканските корени на българския народ) да бъде отпечатана от нашия 

университет като забележителен научен труд. 

    Васил Кондов – доцент, доктор  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Публикувано в: 

- Дунав-Днестър. Годишник на ТДУ „Гр. Цамблак”, Тараклия, 2020, 7, с. 458-459. 
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V. БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА ОТ 

БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ ЗА 

ДАРЕНИ КНИГИ 
 

  Благодарствено писмо от 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” за книгата на В. Кондов за 

книгата „Българска фонетика за българите в Молдова и Украйна”, Тараклия, 2013. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   Благодарствено писмо от 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” за книгата на В. Кондов 

„Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Библиография 1829-2014”, 

Тараклия, 2016, 246 с. 
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Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и Библиотеката на 

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” за книгата на В. Кондов 

„Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и 

съвременно състояние (Класификация, библиография, карте, снимки, текстове)”, 

Тараклия, 2018 и 2019. 
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VI. РЕДАКТИРАНЕ НА ИЗДАНИЯ 

1. Българският език в Молдова. Материали от Седмата международна научна 

конференция на тема “Функционирането на българския и другите езици и 

литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова”, Комрат, 

2007, 144 с. 

2. Българският език в Молдова. Материали от Осмата международна научна 

конференция на тема “Функционирането на българския и другите езици и 

литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова”, Комрат, 

2008, 257 с. 
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БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В УЧИЛИЩАТА  

НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

Васил Кондов 

 

 Изучаването на българския език в Молдова в по-ново време започна в резултат 

на политическите промени, настъпили в бившия Съветски съюз (част от който бе и 

сегашната Република Молдова) в края на 80-те години на миналия век. 

 В интерес на истината трябва да се отбележи, че и в бившата Молдавска ССР 

молдовските (или по-точно казано, според тогавашната терминология – съветските) 

българчета не са били оставяни съвсем без внимание от страна на образователната 

система (подчинена, разбира се, на тогавашния политически режим). Като 

доказателство за това може да послужи например „Программа для подготовительных 

классов школ с учащимися гагаузами и болгарами” (Кишинев, 1985) на тогавашното 

Министерство на образованието. Още в самото начало на тази програма е казано: 

„Учебно-воспитательный процесс в подготовительном классе призван обеспечить 

всестороннее развитие 6-летних детей и подготовить их к обучению в 1 классе на 

русском языке.” 

 Оттук нататък и до края на тази и подобните на нея програми няма абсолютно 

нищо, нито едно изречение, нито дори една дума за родния език на тези деца. Така 

съветската педагогическа наука и образователна система, широко пропагандирана 

тогава в така нар. социалистически лагер, се грижеха за образованието на компактно 

живеещите в СССР българи и други народности. На думи – българо-съветска дружба, 

на практика – русификация и антибългарска политика, които, за съжаление, 

продължават да съществуват и днес, защото, както всеки бурен, пуснал дълбоки 

корени, те са трудни за унищожаване. 

 А във връзка с цитираното начало на споменатите „програми” възниква 

справедливият въпрос – как може да се осигури „всестороннее развитие 6-летних 

детей”, без да им се дадат знания за родния им език? 

Що се отнася до началото на изучаването на българския език в системата на 

образованието на Р Молдова, ако се пренебрегнат епизодичните курсове по съвременен 

български език в Кишиневския държавен университет още в съветско време (участник 

в един от които беше и пишещият тези редове), то започва с факултативни часове, за 

които на с. 28 в ”Учебные планы средних общеобразовательных школ на 1986/87 

учебный год” е отбелязано следното: „В VII классах школ, где обучаются дети 

гагаузской и болгарской национальностей, для желающих вводится факультативное 

изучение гагаузского и болгарского языков. На эти цели выделяются 2 часа в неделю за 

счет времени, отведенного на факультативные занятия (1 ч.)” и молдавского языка (1 

ч.). Да, така беше – и за сметка на молдовския език. 

Факултативното обучение като единствена форма за изучаване на българския 

език е съществувало в продължение на цели три учебни години, т.е., общо взето, до 

разпадането на СССР. 

„Учебные планы общеобразовательной школы на 1989/90 учебный год” 

(Кишинэу, 1989) предлагат няколко варианта на учебни планове за училищата с 

обучение на руски език, в които родният език (на гагаузи, българи, украинци и др.) най-
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сетне е включен като предмет от 1 до 11 клас, като на с. 50 е казано: „В учебных планах 

1989-1990 учебного года заложена основа для постепенного перехода к 

гуманитаризации образования и воспитания и более качественного изучения родного 

языка  – как основа умственного и духовного развития детей”. А в „Учебные планы 

общеобразовательной школы на 1990-1991 учебный год” (Кишинэу, 1990) се 

отбелязва, че „в учебных планах упрочились (?) позиции изучения родного языка 

(русский, гагаузский, болгарский, украинский), являющегося основой 

интеллектуального и психического развития личности учащегося” (с. 3). 

Най-сериозни и най-категорични обаче са намеренията и отношението на 

Министерството на образованието на Република Молдова спрямо обучението на 

гагаузките и българските деца на роден език в „Учебные планы общеобразовательной 

школы на 1991/92 учебный год” (Кишинэу, 1991), където на с. 3 се казва: 

„Закладываются основы для постепенного перевода на родной язык обучения детей 

гагаузской и болгарской национальностей. Создание условий для обучения на родном 

языке, признание приоритета родного языка при формировании основ умственной 

деятельности, использование потенциала детского возраста для усвоения неродных 

языков рассматривается как главное условие развития личности.” А в „Учебные 

планы общеобразовательной школы на 1993/94 учебный год” (Кишинэу, 1993) вече е 

отбелязано: „Учебные планы дают возможность организовать учебно-

воспитательный процесс на родном языке для детей русской, украинской, гагаузской и 

болгарской национальностей.” 

Плановете са си планове. Какво става обаче на практика? 

В Молдова и България се провеждат курсове по български език, в които се 

подготвят за преподаване на предмета местни учители. Започва прием на студенти по 

българска филология в Кишинев и Комрат, а също и във висши учебни заведения в 

България по различни специалности. От България в Молдова се изпращат специалисти 

по български език и литература, музика и танцово изкуство. Открит бе и Тараклийският 

песагогически колеж, в който се подготвят специалисти по предучилищна и начална 

педагогика, които да могат да обучават децата и на български език. Създават се и 

първите, така нар. експериментални класове с обучение на български език в с. В. 

Пержей и в гр. Тараклия. 

В началото като че ли всичко тръгва добре, в началния курс няма особени 

проблеми, тъй като за обучението е необходим само един достатъчно добре подготвен 

специалист. Експериментаторите, за съжаление, не бяха са погрижили за специалистите 

по другите предмети – математици, географи, историци, химици и др., които трябваше 

след определено време – в средния и в горния курс да започнат да преподават 

предметите си на български език. 

Всъщност не е била изработена добре обмислена, съобразена с реалния живот 

концепция за изучаването и обучението на български език. Пренебрегнат е бил 

примерът на Соленските братя, които преди повече от 1000 години, без да 

експериментират, са знаели какво точно е трябвало да направят, за да може да се 

организира обучение на роден език – да се създаде азбука , да се напишат и преведат 

книги и най-ваоното – да се подготвят учители. А, между другото, политическата и 

икономическата криза в Република Молдова се засилва, а заедно с това стават все по-
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трудни за решаване и проблемите в образованието, включително и свързаните с 

изучаването на родния език, и още повече – с обучението на роден език. 

В момента в Тараклийския район работят само трима местни специалисти по 

български език и литература, завършили български университети (двама от които имат 

желание и намерение да се завърнат в България) и малко повече учители по този 

предмет, завършили образованието си в Молдова. В района няма нито един специалист 

по друг предмет, завършил образованието си с обучение на български език. 

На специалистите по други предмети, завършили образованието си на руски 

език, без да са изучавали изобщо родния си език, им е много трудно да преподават 

предмета си на български, тъй като те не владеят книжовната му форма. И 

„експериментът” с обучението на български език започва да се проваля. Как де не си 

спомним в случая известното изаказване, че училището се прави не от камъни, а от 

учители?… 

Но най-страшното, което си мисля във връзка с това, е, че някои от 

„експериментаторите” може би са преследвали точно тази цел – провала, след който 

никой от българите в Молдова да не иска тук да има обучение на роден език, а да се 

запази като език на обучението руският, или да започне да се използва като такъв 

държавният (румънският) език. 

Дано да не съм прав за тези си мрачни предположения… То тъй или иначе 

първите класове с обучение на български език в с. Валя Пержей вече не съществуват, 

защото след началния курс няма кой да обучава децата на роден език по другите 

предмети.  

Освен че не е решен проблемът с преподавателите, днес не се прави нищо, за да 

се премахне и проблемът с програмите по тези предмети с обучение на роден език. Тук 

не могат да бъдат използвани местни учебници, защото такива (с изключение на 

учебника по математика за първи клас) просто не са издадени. Използват се учебници 

от България, но те пък не са съобразени с местните програми. 

От така представеното положение изводът, според мене, засега е един – в 

момента в Р Молдова обучение на роден език би могло да се организира преди всичко в 

началния курс, макар че и там това няма да е лесно поради провала на „експеримента” в 

с. В. Пержей. Основният модел, по който това би могло да се направи, е: обучение на 

български със задълбочено изучаване на държавния език. 

В средния и горния курс на училището обучението на български по отделни 

предмети може да продължи при положение, че има подготвени за това специалисти, 

програми и учебна литература. Цялата организация по обучението на роден език за 

българите, както е обявено и в гореспоменатите учебни планове, трябва да бъде поета 

от Министерството на образованието на Р Молдова, още повече, че в новоприетия 

Закон за правата на лицата, принадлежащи към националните малцинства, и 

правовия статус на техните организации (от 4 септември 2001 г.) в гл. 2, ст. 6 (2) е 

казано: „Для обспечения образовательного процесса в учебных заведениях с полным или 

частичным преподаванием на языках национальных меньшинств государство 

содействует разработке программ и учебно-методической литературы, подготовке 

педагогических кадров, а также сотрудничает в этой области с другими странами.” 

През учебната 2001/2002 г. в Р Молдова български език и литература се изучава 

в 34 учебни заведения, включително в два университета, в градовете Кишинев и 
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Комрат, и в един педагогически колеж, в гр. Тараклия, от 9061 учиници и студенти. С 

изключение на гимназията в с. Александровка, окръг Кишинев, където обучението е 

факултативно, в останалите учебни заведения то е предметно. Всъщност и в това село 

обучението е било предметно, но по решение на ръководството на училището е 

превърнато във факултативно. Все пак и това е нещо, тъй като в тараклийското с. Горна 

Албота обучението по български език изобщо е премахнато; така е и в с. Антоновка, 

Кахулски окръг. В с. Лопацика, също Кахулско, български език не се изучава, защото, 

според думите на директора на училището, липсвал учител. 

 Картината на обучението по български език и литература ще бъде, общо взето, 

завършено, ако се отбележи, че най-добри условия за това са създадени в Българското 

училище „Васил Левски” в гр. Кишинев, което донякъде, според мене, е станало за 

сметка на останалите учебни заведения с изучаване на български език и литература в Р 

Молдова. Тези училища имат нужда и очакват помощ от държавните институции и 

обществени организации в Молдова и България за подобряване качеството на 

обучението по български език, литература и история, а също така и по други 

дисциплини, преподаване на роден език, във вид на учебно-методическа литература, 

технически средства, кадри, периодичен печат, радио и телевизия на български език. 

 

 
2001/2002 учебна година. 

––––––––––––––––––––––––––––––––  
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на Васил Кондов 
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- интервю с Васил Маринов. 
 

ИНТЕРВЮТА 
с Васил Кондов 

 

1. Две села и две кладенчета // Родно слово (Кишинев), бр. 81-88, 1992, декември. 
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Молдова // Знаме (Пазарджик), бр. 199, 11 октомври 2002 г., с. 7. 
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Университет и Колеж), бр. 2, дек. 2004, с. 3-4.  
- интервю с В. Кондов. 

6. Бойчева, Дима, Няма нищо по-хубаво от това да знаеш корените си // Знаме 

(Пазарджик), бр. 166, 26 август 2005 г. 

 
- интервю с В. Кондов. 

7. Перфильева, Р., Так говорят в Кортене. Презентация книги // Свет (Тараклия), 
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Родно слово, бр. 18-19 (29-30), Кишинев, от 10 септември 1989 г., с. 4-5. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

СЪЩО, КАКТО В БЪЛГАРИЯ 

 (Интервю с Васил Маринов през 1989 г. в София, 

записано на касетофон) 

 

 С Васил Маринов, известния учен етнограф, се разбрахме да се срещнем в 

неговата къща на улица „Верила”, 4, в София. Тази малка улица, въпреки че се намира 

до НДК – Народния дворец на културата, е тиха и уютна. В същата обстановка заварих 

и домакина , който вече работеше, макар че денят едва започваше.  

 Преди две години проф. В. Маринов е навършил 80 години, но и досега е 

запазил творческия пламък. 
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 Миналата година в издателство „Отечество” в София излезе поредната му книга 

– „На гости у бесарабските българи”, която всъщност и е основната причина за тази 

среща. Проф. Маринов най-любезно се съгласи  да отговори на въпросите, които му 

зададох, като в същото време ми показа много ценни материали  – книги, снимки и т.н., 

свързани с изследователската му работа в България, в редица други страни, една от 

които е Съветския съюз. 

 В нашата страна В. Маринов е идвал три пъти. Той е изследвал тук материалната 

и донякъде духовната култура на нашия край. 

- Др. Маринов, как и откога Вие започнахте да проявявате интерес към 

съветските българи?  

- Още през 1929 г., трета година студент във Софийския университет, моят 

професор Атанас Иширков, голям учен, световна известност, създател на катедрата по 

история и етнография или антропогеография, както той я наричаше, казва, вие сте от 

Шумен и аз смятам да ви дам за студентска дипломна работа да проучите една част от 

Делиорман, селищата, и да ми я напишете в научна форма, да обиколите няколко села.  

 И, разбира се, аз от Шумен – майка ми ме изпращаше на вратата с една раница, 

малко хляб, сол и сирене – тръгнах за Делиормана. И помня, когато майка ми заплака и 

каза: – Къде отиваш? Ти знаеш ли какво е в Делиорман? Викам, професорът ми поръча 

и аз трябва да отида на всяка цена. 

 И вземах някои имена от баща ми, който имаше приятели между населението в 

Делиормана, защото, като един от най-старите майстори – сарачи, при него идваха 

българите от Делиормана, Лудогорието, да си купуват конските кожени 

принадлежности за прекрасните червени коне, арабска порода, които ги впрягаха в 

каруци и им украсяваха сандъците с разни рисунки по тях. Самият сандък на каруцата е 

от дъски, но целият украсен, дъното особено, с пейзажи, които местните майстори, 

местни художници, рисуваха. Тези каруци ги наричаха пеещи, защото имаха поставени 

металически кръгли плочки от стомана близо до колелата им. Когато се движат, тези 

плочки издават звукове, пеят. Всяко семейство познаваше каруцата на баща му по 

песента, която пееше тази каруца. 

 Обиколих 10-15 села. Спах в така наречените одаи, отделни стаи за гости. И след 

като събрах материалите, написах към 100 страници и ги прададох. 

 И така аз, значи, се запознах с българи, от чиито села са се преселили в 

Бесарабия по време на руско-турските войни. Имам специална статия с десетки села от 

Североизточна България, главно от Шуменско, с имената им  на преселници българи, 

които отиват в Бесарабия и основават там нови селища със същите имена. Още тук, в 

България, аз започнах да се запознавам с преселниците беженари, които поради 

тежкото робство са напуснали България. Цели кервани с волски и биволски коли с 

целите семейства тръгват през Добруджа. През деня пътуват бавноу а през нощта – 

бързо… 

 През деня, уж че се връщат обратно, за да не разберат турците, че отиват към 

Русия, нали, към Бесарабия.  

 Много трудно са преминавали Дунава. Но имало там каикчии, които са правели 

големи салове. На саловете цели каруци с добитъка, с хората са го преминавали. Но 

доста време са стояли и много тежко са прекарвали. По пътя някои са умрели, деца са 

се раждали по пътя… 
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 И това всичко ме накара да отида аз в Бесарабия да видя тези българи, доколко 

те са си запазили нравите, обичаите и т.н. И какво се оказа? Оказа се, че ние в България 

почти сме ги загубили, а се запазили най-древните български нрави, обичаи, народни 

песни, които аз съм слушал и съм записвал, когато ходих в Бесарабия. 

 Интересуваше ме родът на Губогло (б.м. – става дума за известния гагаузовед). 

Той ми пишеше писма, без да се познаваме. И аз виждах, че той е от български 

произход. И отидох в Чадър-Лунга нарочно, първия път, вкъщи у тях, да се срещна с 

родителите му. Бяхме с Орманжи, директора на средното училище  в Чадър-Лунга. С 

него отидохме на гости у Губогло. Вратата ни отвори немного висока жена, възрастна. 

Аз викам, добър ден. Тя също вика, добър ден. Вие, казва, какъв сте? Викам, аз съм 

българин. – Ами и аз съм българка! И така, значи, два пъти исках командировка да 

посетя Бесарабия. А трети път бях и на конференция. Поканиха ме от Академията на 

науките в Молдавия. Изнесох доклад за произхода на молдованите, на власите, защото 

съм писал и за власите. Проучвал съм ги в България, как оттук, от Балканския 

полуостров се преселили в Русия. 

– И кои български селища в Бесарабия посетихте, др. Маринов? 

– Ами, какво да ви кажа? Тези села са доста много. Аз съм ги описал в моята 

книжка, нали? Най-напред аз отидох в Чадъра. Там стях на гости у директора на 

училището, както споменах вече, Орманжи, и успях да посетя доста семейства. След 

туй вече посетих около Чадър-Лунга съседните села, например Твърдица. Там посетих 

също доста българи, които много любезно, много сърдечно ме поздравяваха. След туй 

ходих в близкото село Баурчи. В Бешалма стоях даже 20 дена. Там намерих и моя род. 

Защото прадядо ми, като деца са ги слагали в такива дисаги на магаре и се упътили към 

Бесарабията. Големи кервани от шуменските села: Кюлевча, нали, Златар. По пътя 

някои са се върнали обратно. Но една част от нашия род Маринови е стигнала чак до 

Чадър-Лунга и Бешалма. Да, в Конгаз ходих също така в Кубей, родното място на 

основателя на Софийския университет Александър Стоянов Теодоров-Балан. След това 

ходих в Тараклия, в Чийшия, в Задунаевка не можах да стигна, в това село, където е 

учителствувал Христо Ботев. То е по-далечко. В Димитровка, селото на Степан 

Курогло (б.м. – също гагаузовед) ходих с него. Той ми показа роднините си. Ходих в 

Курчи, в Болград бях, в Етулия и в още доста други села български и смесени с друго 

население. Исках и в Карагач да стигна, където е учителствувал Цани Гинчев (б.м. – 

виден български възрожденски етнограф, писател), седем години. Там той за пръв път 

започнал да пише статии във вестник, който се издавал в Болград. Та не можах да отида 

в това село. 

– Др. Маринов, вероятно ви е направил впечатление езикът на съветските 

българи? 

– Като бях в околностите на Болград, в едно от селата, в Табаки ли беше, в Кубей 

също, бях на гости у главния агроном, спах у тях. И като дойдоха от съседните къщи да 

ме видят, и вечерта като вечеряхме, и аз говорех, употребявах стари шуменски думи, че 

те викат, ама той, казват, нашия език, нашите думи изговаря. Изглежда, че тези българи 

са преселени от шуменския край, понеже познават някои стари думи, които аз нарочно 

употребявах. Този диалект, шуменския говор, е много мек, жените в Бесарабия, като ги 

слушах как говорят. Особено жената на Степан, музиколога… Тя просто говори, като 

че пее – меко говори, слива думите, просто като песен. Та който иска да изучава 
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етнографията и диалектологията, трябва да иде там, в Бесарабия. Това също така 

ме накара мене да отида там, защото разбрах, че трябва да отида да ги видя тези 

българи, да се запозная с тях. И ги видях. Цели села по 10 хиляди души, нали. Има 

големи села като Твърдица, Кортен, например, запазили стария български диалект, 

типичен, мек. Много от българите са от Североизточна България. А има и тракийци, 

които говорят на диалект на България, там, откъдето са дошли. Та това е, езикът е 

много запазен, старинния… 

– А за Болград какво ще кажете? 

– За Болград… Нямаше го в моята програма, в моята заповед, обаче на 

отговорника на фестивала във Вълканещи , др. Попов, българин, казвам ще можем ли 

да отидем в Болград, нямам разрешение… А той казва, ще отидем, защо да не отидем? 

И с държавната кола отидохме в Болград. Никой не ни спря. Посрещнаха ни много 

любезно от отдел „Култура”. След туй ме заведоха на гробищата да видим паметника 

на генерал Инзов. Фотографирах го. И на баба Елена Янкова на паметника също 

направих снимка. А освен това намерих по-възрастни хора, които разпитвах, взимах 

данни за основаването на град Болград, което основаване се дължи на генерал Инзов. 

Той е казал, че там, на това място трябва да бъде Болград, основан като нов град, с 

прави улици, кръстосани, с площад и в центъра – катедралата. Голяма катедрала, 

строена с материали, които са носели всички селяни от селата. Каменния материал са 

носели, а там майстори са го обработвали и са изградили този величествен паметник, 

който е много добър архитектурен паметник, цене. Изографисан чудесно. Цялата 

църквае в синьо така син фон с много хубави стенописи. И най-важното е, че там 

открих двата образа, на Кирил и Методий, грамадни, на квадратните стълбове, които 

подпират покрива на катедралата. Три-четири метра високи така, фигури. На единия 

стълб е Кирил, на другия – Методий. В изследванията на проф. Асен Василев в цяла 

България и в съседни страни няма ги тези. Той не ги знаеше тези два образа. Аз 

направих вътрешна снимка, обаче слаба и не можа да се отпечата в моята книжка. 

Нямах тогава светкавица. Но все пак ги имам тези образи.  

– Проф. Маринов, още ми се ще за хората, за българите да поговорим.  

– Значи, където отида, като научат, че съм дошъл от България, всички искат да ме 

видят. Като вървя по улиците, от вратите излизат мъже, жени, старци: елате за малко да 

ни видите, елате, заповядайте, все ме канят. И аз, доколкото имах време, нали, отивах.  

 Много интересно беше в Твърдица. Един 82-годишен така човек, българин, 

разбира се, ме кани. Видях му къщата. Стаите са подредени, както бяха подредени 

стаите на моя дядо и на моята баба в България. Абсолютно същата подредба. Икони 

имаше по стените, кандилото, чергите, килимите... Цветовете също, както в България. 

Нямаше никаква разлика подредбата. И ме оставиха а ме почерпят с вино, със закуска, 

а пък аз гледам и из двора какво има… 

 И в Бешалма намерих у един от старците зад гърба на къщата му затрупано едно 

дървено рало. И му викам, защо ти е? Ами оставил съм го, казва, тука да стои. Ами виж 

кво, пак му викам, то е много интересно, ще може ли да го занесем в музея? Те нямат. – 

Ах, ще го дам, казва,. То наистина е интересно това рало. То е даже дървен плуг, само 

че вместо дървена дъска, която отмята почвата като оре, те са сложили желязо. И имало 

конкурс някога: кой ще направи най-хубавия дървен плуг за оран. От Одеса бил обявен 

този конкурс. И занасят нашия дървен плуг, и там във фабрика „Ген” вземат модела на 
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този плуг, заменят дървените части със железни и на марката на плуга пише – „Англо-

български плуг”. 

 В село Кортен не можах да отида, но се срещнах с жители на Кортен, преселени 

другаде. С тях съм приказвал доста нашироко, вземал съм сведения за историята, бита 

и културата на населението, за овчарите в Кортен също. А пък аз тука съм изучавал в 

България село Кортен, и съм писал. И виждам, че няма никаква разлика. По същия 

начин доят овцете вкъщи. Имаше този кортенец частно така малко овце, дето ходих. 

Веднага го прецеждат млякото, в същите цедилки, със същите мерки-ведра го 

премерват, прецеждат, подквасват го, подсирват, правят сирене. По същия начин, както 

нашите стари българи.. Това е за хората, за българите там.  

– Др. Маринов, накрая ьискам да Ви благодаря много от свое име и от името на 

читателите на вестника за българите в Съветския съюз „Родно слово” за интересния 

разговор, който с Вас проведохме. 

– И аз Ви благодаря много! Предайте моите поздрави на всички българи в СССР. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

  В. Маринов и краеведът и 

гагаузоведът Д. Гургуров от с. Кортен, Р Молдова, в София. 

 
Публикувано в: 

- Родно слово, Кишинев, бр. 18-19 (29-30), от 10 септември 1989 г. 
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СПИСЪК НА СНИМКИТЕ 
 

1. Снимки на документи 

 

0. Свидетельство о рождении. Титулна страница (Конгаз - 1951) 

0а. Свидетельство о рождении – съдържание 

1. Аттестат о среднем образовании (с. Кирютня, МССР - 1969) 

2. Диплома за завършване на Молдовския кооперативен техникум по 

специалността „Товароведение книги” / Стоковедение на книгата – титулна 

страница (Кишинев - 1971) 

2а. Диплома за завършване на Молдовския кооперативен техникум – съдържание 

3. Диплома за завършване на Кишиневския държавен университет „В.И. Ленин” по 

специалността „Руски език и литература” – тит. страница (Кишинев - 1979) 

3а. Диплома за завършване на Кишиневския държавен университет – съдържание.  

Дипломна работа на тема: „Словообразовательная категория качественности в 

русском и болгарском языках”  

4. Диплома висше образование от Нов български университет по специалността 

„Българистика” (по индивидуален план) – обложка (София - 1997) 

4а. Диплома висше образование от Нов български университет – тит. страница 

4б. Диплома висше образование от Нов български университет – съдържание 

5. Диплома за кандидат на науките – тит. страница (София - 1994) 

5а. Диплома за кандидат на науките – съдържание 

6. Atestat de conferențiar universitar / за доцент – обложка (Кишинев - 2014) 

6а. Atestat de conferențiar universitar / за доцент – съдържание 

7. Свидетелство за професионално-квалификационна степен (Стара Загора – 2003, 

1 степен) 

8. - DIPLOMA. Ministerul educației (2014) 

- DIPLOMĂ DE ONOARE. MINISTERUL EDUCAȚIEI, CUITURII ȘI 

CERCETĂRII REPUBLICII MOLDOVA (2018) 

- DIPLOMĂ DE ONOARE. PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA (2019) 

- DIPLOMĂ DE ONOARE. GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA (Ion Chicu) 

и др. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2. Снимки: 1951-1969, Кортен (№ 9 – 13) 

 

9, 9a – родители Илия и Калина Кондови 

10 – със сестра си София 

11 – с баба си Фрасина и сестра си София 

12 – със съученички, 10 клас 

13 – със съученици 

14, 14б – 10а клас, вж. фрагмента на снимката 

15 – фотопортрет от документ, вероятно от комсомолска книжка 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

3. 1969–1971, Кишинев – Молдовски кооперативен техникум (№ 16-21) 

 

16 – фотопортрет от винетката на групата  

17 – в пълен ръст 

18 – с част от групата – крайният вдясно  

19 – на практика в магазин „Книга-поща”, прав в средата 
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20 - 20а – по време на занятие, вж. фрагмента 

21 – с групата на екскурзия в гр. Киев 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

4. 1971-1974, на работа в гр. Комрат (№ 22-24, в системата на 

„Молдкниготорг”) 

 

22 – с гагаузкия художник Петър Влах и д-р Иван Дячук в Комрат 

23 – с двама художници в Комрат 

24 – в санаториум в Сергеевка, Одеска област 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

5. 1974-1979, студент в Кишиневския държавен университет, 

специалност „Руски език и литература” (№ 25-37) 

 

25 – фотопортрет 

26 – пред сградата на филологическия факултет 

27, 27а, 27б – на фолклорна и диалектологическа практика в Северна Молдова 

28 – на бригада в Приднестровието в ябълкова градина 

29, 29а, 29б – в пионерски лагер на практика 

30 – край на обучението в университета, със състуденти от курса 

31, 31а – в учебен батальон в Северна Молдова 

32 – с гости от България в Кишинев пред паметника на Хр. Ботев 

33, 33а, 33б – на екскурзия в България със сборна младежка група от Молдова 

34 – водач-екскурзовод на българска туристическа група 

35 – с българска туристическа група в гр. Ленинград 

36, 37 – фотопортрети 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

6. 1979-1983, на работа в гр. Тараклия и гр. Чадър-Лунга (№ 38, 38а, 39, 

40, 41, 41а, 42, 42а) 

 

38, 38а – възпитател в помощно училище в гр. Чадър-Лунга, с група деца 

39 – зимна снимка в пълен ръст 

40 – между с. Кортен и гр. Чадър-Лунга с Д. Гургуров 

41, 41а – на екскурзия по местата на Хр. Ботев в СССР по маршрута: Комрат-Кишинев-

Одеса- 

Задунаевка-Болград-Измаил 

42, 42а – в казармата в гр. Кагул през лятото с колеги от с. Вознесени и Твърдица 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

7. 1983 – 2021, постоянно жителство в България, гр. Пазарджик (№ 43, 

44, 45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) 

 

43 – със семейството си 

44– за вода на чешма, в махала Ратьовица, около с. Мухово, Средна гора 

45 – на бригада с ученици от езикова гимназия „Б. Брахт”, гр. Пазарджик 

46 – в двора на Софийския университет 

47 – пред общественост в гр. Пазарджик 

48 – с Н. Тодоров, вероятно в София 

49 – в Софийския университет при д-р Вл. Жобов, сега професор 

50 – след защитата на дисертацията „Кортенският говор в Бесарабия” 
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51 – с дисертацията в с. Кортен, Молдова 

52 – на гости с акад. М. Станчев в с. Сарая при проф. Т. Балкански 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

8. На гости в Бесарабия (№ 53-68) 

 

53 – на път за Бесарабия – Молдова 

54 – в родния двор 

55 – с приятели, които ме посрещнаха 

56 – с приятели и съмишленици 

57 – с близки хора 

58 – в Дольния край на Кортен 

59 – заедно със сестрите на гроздобер в родното лозе 

60 – с приятели в дома на З. Куртов Кортен 

61 – с приятели в двора на Д. Гургуров в селото 

62 – с класния в двора на Д. Гургуров 

63 – на Великден в двора на Д. Гургуров 

64 – в Болград пред гимназията с колеги 

65 – с приятеля П. Чеботар в Кишинев 

66 – лекция по български език в спортната зала на родното училище 

67 – на тържество по случай 40-годишния юбилей на родното училище 

68 – снимка по случай участието в същия юбилей на училището 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

9. На специализация в гр. Москва в Института по руски език „А. 

Пушкин” – 1997 г. (№ 69-74) 

 

69 – в Института по руски език „А. Пушкин” в Москва с русисти от България и  

Франция 

70 – на гроба на С. Есенин 

71 на гроба на Вл. Висоцки 

72 – в музея на Вл. Висоцки – Таганка 

73 – на ул. „Арбат” в Москва 

74 – на гости на състудентка в гр. Пушкин край Москва 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

10. 1998-2002, командировка по линия на МОН на Р България в 

Молдова, гр. Тараклия, РУО, като методист по български език и 

литература (№ 75-77) 

 

75 – с колеги от Тараклия и България по случай юбилея на колежа „Св. св. Кирил и 

Методий” 

76 – по време на урок в лицея „Иван Вазов” в гр. Тараклия 

77 – с колеги пред бюст-паметника на Г. Раковски пред гимназията в гр. Болград 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

11. 2004- до ден днешен на работа в университета „Гр. Цамблак” в гр. 

Тараклия (№ 78-88) 

 

78– групова снимка по време на откриването на университета в гр. Тараклия на фона на  

излизащите от сградата двамата президенти – на Р Молдова и Р България 

79 – с първите студенти от специалността „Български и румънски език и литература” 
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79а – с първите си дипломантки в новия университет Е. Жепан и М. Саитова 

80 – с командировани от Р България колеги и културния аташе на Р България в Р  

Молдова 

81 – по случай юбилея на колегата д-р Д. Михайлов от Р България в столовата на лицея  

„Ив. Вазов” 

82 – с колегите д-р Н. Куртев и проф. Т. Балкански и културния аташе на РБ в РМ 

83 – по време на приема в българското посолство в Кишинев по случай 3 март 

84 – след връчването на Атестатите за доценти с колегата и ректора на университета  

д-р М. Паслар 

85 – по случай гостуването на поетесата Т. Танасова в университета 

86 – с колеги от университета на прием в българското посолство в Кишинев по случай 

3 Март 

87 – с акад. М. Станчев по време на конференция в университета 

88 – награждаване с грамота и сувенир в чест на годишнините на гр. Тараклия като  

адм.-тер. Център 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

12. 2006-2011, командировка по линия на МОН на Р България в 

университета в гр. Комрат, Молдова (№ 89-100), съчетана с работа и 

в университета в гр. Тараклия 

 

89 – с колеги от катедрата по българска филология в Комратския университет 

90 – в катедрата по българска филология в новата сграда на университета в гр. Комрат 

91 – със студентки-дипломантки през 2010 г. от университета, защитили дипломните си  

работи с отличен успех 

92 – със студенти от специалността „Български и английски език и литература” в  

университета 

93 – със студенти-дипломанти през 2011 г.  

94 – зимна снимка със студентки от университета 

95 – със студентка от Турция в университета от групата, в която е преподавал руски  

език 

96 – с бивши студентки от университета по време на семинар по български език в лицея  

„Ив. Вазов” в гр. Тараклия 

97 – по време на вечер в чест на Вл. Висоцки в университета 

98 – с колеги от България участници в конференция в университета 

99 – с колега от България в градската градина 

100 – със студенти от университета на практика в България 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   

13. 2013-2017, командировка в гр. Тараклия в РУО и в университета 

„Гр. Цамблак” (№ 101-102) 

 

101 – пред гимназията „Ген. Ив. Инзов” в гр. Тараклия, където започнал  

преподавателската си кариера 

102 – с колеги от Методическия център в РУО–Тараклия 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

14. По време на конференции (№ 103-117)  

 

103 – с участници в международна конференция в гр. София 

104 – по време на заседание на секцията по лингвистика в същата конференция с  

колегата Н. Тодоров – отдясно 
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105 – след конференция в университета в гр. Комрат, организирана от колегата К.  

Цанков, командирован от МОН на РБ 

106 – с колегите след същата конференция в градската градина 

107 – с колеги учители по български език и методисти на семинар по български език в  

лицея „Ив. Вазов” в гр. Тараклия 

 108 – по време на конференция в университета в гр. Комрат, организирана лично 

109 – с колеги и художника Д. Пейчев по време на негова изложба в университета в гр.  

Тараклия 

 

110 – с колеги на конференция в гр. Одеса 

111 – с колеги в Одеса по време на същата конференция 

112 – с колеги по време на същата конференция пред морето в Одеса 

113 – с колеги по време на същата конференция 

114 – с колегата д-р М. Паслар по време на същата конференция пред морето в Одеса 

115 –  с колеги на конференция в с. Кубей по случай 200-годишнината от основаването  

му – от дясно наляво: втори – Степан Курогло, Н. Червенков, Н. Руссев и 

непознат 

116 – на конференция в университета в гр. В.-Търново 

117 – на конференция в университета „Гр. Цамблак” в гр. Тараклия 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

15. По време на експедиции (№ 118, 119) 

 

118 – в с. Новия Кортен, Тараклийско 

119 – в с. Мирное с проф. Т. Балкански и жители на селото 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

16. С колеги и приятели (№ 120-123) 

 

120 – с бившия класен ръководител д-р С. Новаков в Кшинев 

121 – при приятеля си Мирон Дерменжи в с. Кубей с колегите и приятелите П. Чеботар  

и Ив. Банкова 

122 – с колеги и приятели в с. Кортен 

123 – с колегата Т. Балкански на гости у семейство Куртеви в с. Валя Пержей 
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