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ВЪВЕДЕНИЕ 

Един от големите френски слависти беше написал някъде, че ако произходът на някое 

езиково явление може да се обясни по няколко начина и единият от тях е чрез заемане от друг 

език, най-вероятно последното предположение е правилното. Изхождайки от тази теза, и най-

вече от езиковедския си нюх, ще обърна внимание върху произхода на някои от българските 

форми на личните местоимения, който досега е бил обясняван по друг начин или изобщо не 

му е било обръщано внимание. Дори и да не съм изцяло прав, балканистичното влияние върху 

някои от тези форми най-малкото е катализирало налагането им в българските диалекти и във 

формираните на тяхна основа книжовни норми. 

Добре известен факт е, че от съседните на българския език езици в последния са 

преминали редица нелични местоименни форми. Още в средновековните Влахобългарски 

грамоти и Седмоградски тесктове се срещат неопределителни и относителни местоимения, 

разширени с румънския елемент варе/vare: варе кои, vare fto ’някой, който’ и т. н. (вж. Iliev 2012: 

416). И досега в българските говори в Румъния се срещат форми като òркой ’някой’, òрквò 

’някакво’ и т. н., разширени с румънския предпоставен елемент òр (Mladenov 1993: 70 и др.). 

Такива местоимения и наречия обаче, най-малкото поради сезонната миграция на румънските 

подвижни скотовъдци мокани и цуцуени из българските земи по време на турската власт, а 

навярно и преди това, се срещат и далеч на юг от река Дунав и Стара планина, примерно в 

Чирпанско: вàри кòй си ’някой’, ’който и да е’, вàри къд’à си или вàри си къд’à ’някъде’, 

’където и да е’ (Galabov 1962: 20). 

Под гръцко влияние в родопските и тракийските български говори се е настанило 

въпросителното местоимение кинà ’какво’ (от което по-нататък са възниквали и варианти като 

канà). Доскоро произходът му наивно бе обясняван с всевъзможни езикови фокуси (вж. Iliev 

2012: 228), но най-вероятно то е гръцка заемка от показателното местоимение εκείνος (Пак 

там). 

В редица българомохамедански диалекти са навлезнали и различни турски местоимения. 

В родопския девесилски говор, например, се използват въпросителни местоимения кàч ’колко’ 

и кàчкишù  ’колко души’ (Iliev 2016b: 337). В говора на село Егрек, Крумовградско, се среща 

обощителното местоимение бетùн ’всички’ (Кyuchukova, Iliev 2015: 54). В Главки, 

Ксантийско, срещаме биркàчкишù дỳшы ’няколко дỳши’, бàзы жòны ’някакви/няколко жени’ 

и израза хèр г’ун ’всеки ден’ (Аziz 2010: 84-85; Iliev, Mihaylov 2017: 304). Всичко това показва, 

че заемането на местоимения от съседни езици в славянобългарския е един непрекъснат и 

естествен процес, което допуска той да е протичал и при личните местоимения.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

А. Именителни форми за 1 лице множествено число 
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Ще се върна към същността на задачата си. В не особено подробния труд на Петя 

Асенова, посветен на балканското езикознание (Аsenova 1989), изобщо не се отделя внимание 

на местоименията. Което не означава, че и при тях не може да съществуват балканизми. Аз ще 

започна изложението си с формата за 1 лице множествено число, която в книжовния български 

език, а също и в македонския му книжовен вариант, гласи ние (срещу старобългарското и 

общославянско мъ¶/мы/my). Традиционно хронологията на замяната, която не се среща в 

другите славянски езици, се представя със следните етапи: мъ¶ →  нъ¶ → ние, като се обяснява, 

че тя е станала под влиянието на косвените форми на личните местоимения – насъ, намъ и т. 

н. (Mirchev 1978: 181; Haralampiev 1992: 134). От това обаче не ни става ясно защо процесът 

не се е извършил и в останалите славянски езици. Значи обяснението, както при много други 

явления от историята на българския език, се намира на Балканите. Дали не би могло, например, 

формите нъ¶/ние да са заменили старата форма мъ¶, от която сега в българския език има само 

редки остатъци, под влияние на говорещото румънски език балканско население? Естествено, 

че да, защото на румънски ’ние’ е noi, а ’вие’ – voi (Stoyanova 2008: 72 ), като втората румънска 

форма пък е подобна на старобългарското въ¶. Това е било предпоставка парадигмата им в 

румънски да е принуждавала  двуезичните власи да ù потърсят и българско съответствие, 

започващо със съгласната -н. В албански за 1 лице множествено число пък има местоимение 

ne ’ние’ (Stankov 2009: 186), което също би могло да повлияе върху прехода  мъ¶ →  нъ¶ → ние 

в български. Но има една още по-любопитна подробност – че в редица български говори (тук 

съвсем не ги показвам изчерпателно) се използва или само лично местоимение нè/нΝ/нèе ’ние’, 

заедно с вè/вΝ/вèе ’вие’, или в съчетание с други варианти. Което също може да е под влиянието 

на разпрострелите се из целия Балкански полуостров в миналото албански диалекти. Така 

например, за Гърнати, Неделинско, Филип Синапов (Sinapov 2019: 214) показва само облици 

нè ’ние’, вè ’вие’. От собствени наблюдения знам, че и в родопския диалект на циганите агупти 

от Мадан, Смолянско, за ’ние’ също се използва само нè/нΝ:. За селата Жълтуша и Падина, 

Маданско, Наталия Кехайова (Kehayova 2012: 35) изнася примери като нèе гувèм, вèе ут дè 

сте? А още Любомир Милетич (Miletich 2013: 161) сочи, че в централния родопски говор в 

Смолянско най-често се използват местоименията нΝ, вΝ. В родопския девесилски говор, 

където още се пази звук ы, се използват още по-разнородни варианти: н´, нè, н´è; в´, в´е 

(Marinska 2020: 160). В говора на изчезналото село Дарец, Крумовградско, също срещаме нèе, 

вèе, наред с нù, нèйъ, вèйъ (Iliev 2016а: 204). В говора на Ропката (хвойненския родопски 

говор), заедно с нùй(е), вùй(е), отново има форми н’è, в’è (Keremidchieva 1993: 182). В 

златоградския диалект за пореден път се натъкваме на разнообразие от местоимения, сред 

които са и разглежданите от нас: не, н’è, нề, ве, в’è, вề (Mihaylov 2016: 122, 126).  

Б. Кратки винителни форми за единствено и множествено число мъ, нъ, въ, съ 

Според Кирил Мирчев (Mirchev 1978: 182) произходът на кратките винителни форми  ма 

’ме’, та ’те’ не е ясен – дали от м©, т© или от редукция на гласната е (наследник на 

старобългарското ť). Б. Конески (Кoneski 1966: 122) е по-категоричен и отбелязва, че  

диалектните ма/мъ ’ме’, та/тъ ’те’, са/съ ’се’ най-вероятно са получени от редукция на ť в 

неударена позиция. И тук обаче възниква проблем, защото от тази логика не е ясно откъде 

трябва да се изведе аналогичната кратка винителна форма ва/въ (от стб. въ¶). Вярно е, че в 

някои български диалекти ы минава в ъ. Но промяната въ¶ → ва/въ е далеч по-разпространена 

и не би могло да се обясни защо извън споменатите диалекти би трябвало да се случва само 

при тази местоименна форма. 

Ако погледнем дали в други балкански езици, освен българския, има подобни 

местоименни облици, няма да ни се наложи да търсим дълго, докато открием, че в румънски 

за ’ме’ се използва mă [мъ], а за краткото винително ’ви’ се използва vă [въ] (Stoyanova 2008: 

72). На свой ред в албански за се използват формите më ’ми’, të ’ти’, na ’ни’ и първите две 
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също се произнасят точно като българските мъ, тъ (Stankov 2009: 186). Ето и примери за 

илюстриране на явлението. 

От румънски (Boboc 2007:  12, 40, 267, 268, 289): mă bucur că vă văd ’радвам се да ви 

видя’ – буквално ’радва ме, че ви виждам’;  mă doare capul ’боли ме главата’; vă rog ’моля 

ви’; pot să vă fotografiez? ’може ли да ви фотографирам?’ и др. В същия език показаните 

местоимения се използват и като възвратни (Пак там: 233, 266): aş vrea să mă abonez ’искам да 

се абонирам’ – буквално ’*искам да ме абонирам’; cum vă simţiţ azi? ’как се чувствате днес?’ 

– буквално ’*как ви чувствате днес?’. 

От албански (Stankov 2009: 189): Agimi më pyet mua për adresën ’Агим ме пита мен за 

адреса’; Agimi të pyet ty për adresën ’Агим те пита теб за адреса’; Agimi na pyet ne për adresën 

’Агим ни пита нак за адреса’ (формата na ’нас, ни’ ще бъде обсъдена по-долу). 

В. Кратки винителни форми не, ве за 1 и 2 лице множествено число  

В някои български диалекти кратките винителни плурални форми на личните 

местоимения не са ни, ви, а не, ве (срещат се и паралелни употреби). Например, в Съчанли, 

Гюмюрджинско (Boyadzhiev 1972: 113-114): Пустèлихъ и не пукрùвът ’постелиха и ни 

покриват’, съ ве искòл’ът ’ще ви изколят’. Другаде в  Тракия (Boyadzhiev 1991: 74-75) също 

сe отбелязва кратка винителна форма не, наред с нъ, и дори фе вместо ве. В Дарец, 

Крумовградско, е записан примерът дòйдаха да не утбрàнет ’дойдоха да ни защитят’ (Iliev 

2016а: 204). Формите не, ве обаче се срещат и в югозападните (македонски) български говори. 

Включително в книжовния македонски: Не нè познаваат ’не ни познават’, ве молам ’моля ви’ 

(Аjdinska-Papazovska 1999: 134, 68). Отделно от него изследваните местоимения не, ве се 

отбелязват и в диалектите (Коneski 1966: 121, 124; Vidoeski 1999: 127), като там те дори се 

срещат по-често от ни, ви (Vidoeski 1999: 132). Ето примери, да речем, за костурския говор 

(Shklifov 1973: 77-78): не видòе на пłто ’видяха ни на пътя’, ве вùке о Кỳстур ’вика ви в 

Костур’.  

Конески (Кoneski 1966: 121, 124) не обяснява произхода на кратките местоименни форми 

не, ве. Според Харалампиев (Haralampiev 1992: 135) те вероятно са образувани по аналогия на 

ме, те. И тук отново на помощ ни идва балканистиката, защото, примерно в румънски, за 

пореден път също се срещат такива местоимения. Конкретно ne ’ни’: ne va vedea ’ще ни види’ 

– буквално ’ни/нас ще види’ (Stoyanova 2008: 72-73).  

В някои северни поречки села в Македония пък, наред с не може да се чуе и ме: нас ме 

виде ’нас ни видя’  (Vidoeski 1999: 132). Същата форма е засвидетелствана и в Беломорска и 

Одринска Тракия (Boyadzhiev 1991: 74). Не е изключено при нея да има влияние на гръцкото 

μας ’ни’ (Parvanov 1997: 69). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показаното по-горе ни дава основание да преоценим досегашните възгледи за произхода 

на някои от българските лични местоимения. И за пореден път да установим, че на Балканите 

няма нищо случайно, що се отнася до лингвистика. 
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