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Статията проследява фонетичните промени, настъпили при застъпниците на 

праславянските съчетания *tj, *dj, *kt’, както и при преградните съгласни т, д, к и 

г, в резултат от които са се появили рефлекси шт, жд, ч, ж. Целта е да се 

акцентира върху наличието на някои специфични диагностициращи белези на 

българския език, напълно функционални в разглеждания местен говор, които още 

веднъж потвърждават неговата етническа принадлежност, както и върху факта, че 

разположението му във възможно най-западната част на българското езиково 

землище го превръща във важно доказателство за непрекъснатостта на българския 

езиков континуум и местоположението на неговата западна граница. Представе-

ният анализ на мекостната консонантна система на говора на с. Речане, Приз-

ренско, се прави въз основа на материал, лично събран от автора по време на про-

веждането на кандидатстудентски курсове по български език, литература, история 

и култура за българското малцинство там в периода 2015–2019 г.  

Ключови думи: диалектология, териториален говор, палаталност, консонантна 

система, българска национална идентичност  

 

 

 

                                                 
1 Статията е написана във връзка с работата по проекта „Изследване на българските 

диалекти на различни езикови равнища“, подтема 2: „Българските говори в областта Жупа, 

Република Косово“. 
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The article traces the phonetic changes that took place in the Proto-Slavic com-

binations *tj, *dj, *kt’ as well as the changes in the plosives т, д, к and г that resulted in 

the reflexes шт, дж, ч, ж. The goal is to highlight certain diagnostic features specific 

for Bulgarian that are completely functional in the dialect under discussion as further 

confirmation of its affiliation to the Bulgarian dialects, as well as to bring into focus the 

fact that the dialect’s localisation at the westernmost part of the Bulgarian linguistic 

territory provides evidence for the continuity of the Bulgarian linguistic continuum and 

the geographical position of its western border. The proposed analysis of the soft 

consonant system of the dialect of the village of Rechane in the Prizren Region is based 

on material collected by the author during the conduction of preparatory courses for 

university entrance exams in Bulgarian language, literature, history and culture for the 

local Bulgarian minority during the period 2015–2019.  

Кeywords: dialectology, regional language variety, palatality, consonant systems, 

Bulgarian national identity 

 
Социално-историческият и политически въпрос за наличието или от-

съствието на българско малцинство в Косово и етническата принадлеж-

ност на жителите на областта Средска Жупа е пренесен и на лингвистично 

равнище преди повече от столетие, като по него вземат отношение редица 

наши и чужди езиковеди (Антонова-Василева/Antonova-Vasileva 2013; 

Антонова-Василева/Antonova-Vasileva 2019; Белић/Belič 1905; Гаравалова/ 

Garavalova 2015; Кочева-Лефеджиева/Kocheva-Lefedzhieva 2003; Кънчов/ 

Kanchov 1900; Павловић/Pavlovich 1939; Селищев/Selishtev 1929; Тончева/ 

Toncheva 2012 и др.). През този сериозен времеви период дебатите затих-

ват и отново се изострят, като наличните в балканския контекст проучва-

ния за произхода и националността на населението от региона много често 

са политически пристрастни, с превес на едни или други етнически, наци-

онални или религиозни тежнения, а езиковедските доводи целенасочено се 

пренебрегват в полза на определена политическа конюнктура. Затова, в 

духа на лигвистичната традиция в Сърбия и Югославия от края на ХІХ в., 

населението се определя като сръбско, а напоследък и като македонско 

или ароманско (Младеновић/Mladenović 2005; Белић/Belič 1905; Павловић/ 

Pavlovich 1939; по-подробно вж. Антонова-Василева 2018б/Antonova-Vasi-

leva 2018b; Антонова-Василева 2018в/Antonova-Vasileva 2018c; Гаравало-

ва/Garavalova 2020).  
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В последните години отново се наблюдава тенденция към изостряне на 

разглеждания проблем, дължащо се на опитите говорът на славянската 

общност в областта Средска Жупа да се определи като „македонски“ или 

„бошняшки“ език в резултат от толерирането на самоопределянето на поя-

вилите се след разпадането на Социалистическа федеративна република 

Югославия нови самостоятелни държави на Балканите. Изследването на 

техните „микроезици“ (най-общо казано, новообособени на базата на ня-

каква книжовна практика или на опитите за създаване на книжовна прак-

тика регионални езици в рамките на дадена държава) поражда развитие на 

„микрофилологиите“ – пореден опит филологията да бъде поставена в 

служба на актуалните политически процеси (Антонова-Василева/Antono-

va-Vasileva 2013). Ето защо обнародването на нови, обективни научни дан-

ни, чрез които да бъдат подкрепени защитаваните от различните страни в 

спора хипотези за етническата принадлежност на населението на Средска 

Жупа, е особено важно.  

Именно такава е целта на тази статия, в която въпросът за застъпници-

те на праславянските съчетания *tj, *dj, *kt’ и за палатализационните про-

цеси, настъпващи при преградните съгласни т, д, к, и г в говора на с. Ре-

чане, Призренско, ще бъде разгледан изцяло въз основа на нов диалектен 

материал, лично събран на терен в периода 2015–2019 г., по време на про-

веждането там на кандидатстудентски курсове по български език, литера-

тура, история и култура. 

За да бъдат убедителни, лингвистичните доказателства в защита на да-

дена теза за етническата принадлежност на населението от определен ре-

гион следва да бъдат поставени в съответния потвърждаващ защитаваната 

гледна точка историкогеографски и демографски контекст. В държавната 

територия на Република Косово (самостоятелна държава от 17.02.2008 г.) 

се включва обширна част от областите Гора и Жупа, чието население, ма-

кар и ислямизирано, е с доказано български произход. Гора се дели на две 

части – Призренска Гора и Кукъска Гора (по имената на най-близките гра-

дове Призрен и Кукъс); тя е разположена между планините Шар, Кораб и 

Коритник, като се намира в държавните граници на Република Косово (19 

селища), Република Албания (9 селища) и Република Северна Македония 

(2 селища), а Жупа включва Дебърско (Република Северна Македония) и 

териториите на северозапад в Република Косово (Антонова-Василева/An-

tonova-Vasileva 2018а: 79; Антонова-Василева/Antonova-Vasileva 2019: 1; 

Гаравалова/Garavalova 2015: 53; Кочева-Лефеджиева/Kocheva-Lefedzhieva 

2003: 134; Тончева/Toncheva 2012: 7). Именно тук е областта Средска Жу-

па (наричана още Сретечка, Средачка, Призренска или Ябланичка), разпо-

ложена в южната част на Република Косово и включваща десетина селища 

в Призренско (Антонова-Василева/Antonova-Vasileva 2018а: 78; Антонова-

Василева/Antonova-Vasileva 2019: 1; Гаравалова/Garavalova 2015: 53). Тя 

се намира югоизточно от гр. Призрен, по горното течение на р. Брезница, в 

защитена планинска котловина: на север е планинската верига Ошляк, на 
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изток – планинският предел Превалац, на юг – билото на Шар планина, на 

запад – върховете Свилен, Марско поле и Въртоп. Достъпна е само през 

каньона на р. Бистрица откъм Призрен и през Превалац откъм Брезница. 

Името ѝ на сръбски означава „област“. Богата е на извори, потоци и реки, 

които при с. Речане се вливат в р. Бистрица, и през нея преминава глав-

ният път Призрен – Брезовица – Скопие (Мангалакова/Mangalakova 2008: 

91).  

За първи път областта Жупа се споменава през 1066 г. по повод бунт 

на български пастири заради високите византийски данъци. По времето на 

цар Душан през ХIII в. тя е включена в землището на манастира „Св. 

Архангел“, от 1455 до 1912 г. е в рамките на Османската империя, а в го-

дините на Първата световна война е част от българската окупационна зо-

на, но през Втората световна война е окупирана от Италия и Албания и за-

почва нейната албанизация (Мангалакова/Mangalakova 2008: 84). След 

края на войната областта Жупа влиза в границите на СФРЮ, а след нейно-

то разпадане, в резултат от различни политически интереси (вж. по-горе), 

населението ѝ се определя като сръбско, македонско, ароманско, бошняч-

ко и пр., като дори се правят опити да се изведе неговият произход от хе-

тите (Мангалакова/Mangalakova 2008: 84). Научните доказателства, бази-

рани на поредица от исторически, културоложки, етнолингвистични и др. 

проучвания, включително на анализ на езика на жупаните, свидетелстват 

за техния български произход, резултат от преселническите движения в 

епохата на богомилите, когато Албания и прилежащите ѝ територии се 

заселват с българско население (Антонова-Василева 2018б/Antonova-Vasi-

leva 2018b: 96–100; Антонова-Василева 2018в/Antonova-Vasileva 2018c; 

Гаравалова/Garavalova 2020 и др.). 

Т. Мангалакова цитира няколко демографски сведения за областта, об-

народвани през последните близо сто години – на руския консул Ястребов 

от 70-те години на ХIX в.; от преброяването на населението в Жупа през 

1991 г. и от данните на Временната административна комисия на ООН в 

Косово (ЮНМИК), които единодушно сочат, че регионът е населен пре-

обладаващо с мюсюлмани, а броят на християните прогресивно намалява. 

Така се стига до съвременното състояние на областта, където „нашенци“ 

живеят в селата Долно Любине (2200 души), Горно Любине (2600–2700 

души), Небрегоще (1600 души), Манастирица (2000 души), Речане (1100 

души), Планяне (1200 души), Локвица (500 души „нашенци“ и две сръбски 

семейства), Драйчичи (380 души, от които 70% „наши“, 30% сърби и мал-

ко албанци), Мушниково (1700 души – албанци, „нашенци“ и сърби), Бо-

бошевци (7 души), т.е. около 14 500 човека (Мангалакова/Mangalakova 

2008: 85–87). В областта има няколко християнски села, но те са сръбски и 

няколко албански, предимно високо по течението на р. Бистрица, но „на-

шенци“ не обичат чужденците и рядко ги допускат в селата си, макар че 

поради силната безработица в последните години се наблюдава тенденция 

на изселване на местното население и продаване на имотите главно на 
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албанци, които масово се заселват в района (Гаравалова/Garavalova 2020; 

Мангалакова/Mangalakova 2008: 87, 92). 

Още едно пряко доказателство за българския произход на местното 

население е фактът, че на 23.06.2003 г. ЮНМИК регистрира неправителст-

вената организация „Културно-просветно дружество на българите от Жупа 

„Български мохамедани“ със седалище с. Долно Любине, чиято задача е: 

„да обединим българите от Косово с цел да поддържат, развиват и пред-

ставят културата и традициите на българската общност в Косово, да рабо-

тят за задълбочаването на връзките за интелектуално обединение на бълга-

рите на Балканите, за образование, за представяне на толерантност, демок-

рация, човешки и малцинствени права, да поддържа и окуражава литера-

турното творчество, да запознава членовете и техните фамилии с древната 

българска история и култура“ (Гаравалова/Garavalova 2015; Мангалакова/ 

Mangalakova 2008: 93). С помощта на дружеството се организират седем 

поредни години и кандидатстудентските курсове, в резултат от които бе 

събран анализираният в статията нов диалектен материал. 

Изборът да се изследва диалектът именно на с. Речане бе направен по 

същите причини, поради които това селище бе избрано и за център на про-

веждане на кандидатстудентските курсове по български език, литература, 

история и култура, въпреки че седалището на дружеството, което ги орга-

низира, е с. Долно Любине. Село Речане се намира на 11,5 км югозападно 

от гр. Призрен, на мястото, където в р. Бистрица се вливат няколко нейни 

притока (от където идва и името му). То е разположено най-ниско в пла-

нинската котловина от „нашенските“ селища и е на главния път Призрен – 

Брезовица – Скопие, което го прави най-лесно достъпно, а следователно и 

най-оживено и процъфтяващо в региона. Тук има начално и средно учи-

лище, както и факултет, където учат и децата от селата, в които училищата 

са закрити поради липса на ученици.  

Както бе отбелязано и по-горе, населението му е изцяло мюсюлманско 

– няма сръбски или албански семейства, живеещи на територията му, а 

само отделни хора, част от смесени бракове (при това рядко). Речанци из-

ключително ревниво пазят своя говор, обреди и обичаи – всичко, което ги 

прави част от „нашенци“, но едновременно с това са и най-уязвими за 

външните влияния поради своята достъпност (Гаравалова/Garavalova 2015; 

Гаравалова/Garavalova 2020). Ето защо е необходимо да бъде описано 

актуалното състояние на техния диалект и той да бъде анализиран с оглед 

на народностната принадлежност на местното население. Това е от из-

ключителна важност за определяне на западната граница на българското 

езиково землище и доказване на единството на българския диалектен кон-

тинуум (напр. в речанския говор са регистрирани някои типично източно-

български черти, какъвто е якавият изговор при думи като тях, тяхно, 

някой и др.). 

Важна фонетична особеност на славянските езици и в частност на бъл-

гарския е наличието на меки съгласни. И в тази част на фонетичната сис-
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тема, подобно на всички останали езикови равнища, съществуват някои 

специфично български черти, наличието на които доказва принадлеж-

ността на даден говор към българското езиково землище. Най-ярката от 

тях несъмнено е появата на застъпници шт, жд на мястото на праславян-

ските съчетания *tj, *dj, *kt’ – типологичен белег, отличаващ българския 

от останалите славянски езици и в частност от сръбския, където се наб-

людават рефлекси ћ, ђ в анализирания случай (Цонев/Tsonev 1981: 281; 

Мирчев/Mirchev 1978: 155; Павловић/Pavlovich 1939: 27–29). Ето защо по-

явата на тези много характерни застъпници в говора на населението от 

Средска Жупа се счита за особено показателна при определяне на неговата 

етническа принадлежност и задължително присъства в разработките на 

лингвистите, работили по проблема, независимо от коя страна на спора 

стоят. Застъпниците на тезата за българска етническа принадлежност ак-

центират върху тяхната функционалност в местния говор, а техните про-

тивници се стремят да докажат, че става дума за изключително редки 

употреби, основно в топоними, които нямат отношение към живия език 

(Цонев/Tsonev 1981: 281; Павловић/Pavlovič 1939: 27–38; Селищев/Selish-

tev 1929: 329–330; Антонова-Василева/Antonova-Vasileva 2018а: 58–59; 

Антонова-Василева/Antonova-Vasileva 2019 и др.). 

Ако се приеме, че действително става дума за архаични остатъци в то-

понимията, чужди (привнесени отвън) и нефункционални за анализирания 

териториален диалект застъпници, то би следвало да се очаква, че рефлек-

сите шт, жд напълно ще отсъстват от днешния диалект на речанци или 

ще се срещат само в названията на географски обекти в района. Анализът 

на новия езиков материал, събран на терен в с. Речане, Призренско, обаче 

обективно показва, че и днес, повече от 100 години след първите сведения 

за него, типично българските застъпници на праславянските съчетания *tj, 

*dj, *kt’ са живи и функционални в говора на местното население, включи-

телно и на най-младите негови представители. 

Определянето на диалекта на Средска Жупа като смесен както от ези-

коведи, застъпници на противоположните гледни точки в споменатия по-

горе спор (Павлович/Pavlovič 1939: 235–242; Селищев/Selishtev 1929: 411–

416; Антонова-Василева 2018б/Antonova-Vasileva 2018b: 99 и др.), така и 

от самото местно население (Гаравалова/Garavalova 2020) от съвременна 

гледна точка напълно отговаря на истината, тъй като са факт както задъл-

жителното изучаване на сръбски (в миналото) и бошняшки (сега), така и 

засилващото се влияние на албанския език вследствие на все по-увелича-

ващата се имиграция на албанци в държавата Косово и в областта. Това, 

както подчертава Л. Антонова, не променя факта, че в топонимията, във 

фамилните имена, в езиковите особености и в самоопределянето на мест-

ните хора се пази съзнанието за българската етническа и езикова принад-

лежност (Антонова-Василева2018б/Antonova-Vasileva 2018b: 99). Разбира 

се, топонимите и родовите имена принадлежат към най-устойчивата лек-

сика, затова не е учудващо, че селищните названия, които Селишчев при-
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вежда като пример за българския произход на населението на Полог, се 

регистрират и в диалекта на речанци, и то със същия фонетичен облик, 

показателен за произхода на езика на местното население. Именно голяма-

та близост между говорите от Полог и Средска Жупа принуждава Павло-

вич да цитира руския автор в изследванията си за Призренско, но доводите 

му против изказаните от него тези не звучат убедително (Селищев/Selish-

tev 1929: 229–230; Павловић/Pavlovič 1939: 29–30), защото и до днес в то-

понимията на региона се срещат рефлексите шт, жд на праславянските 

съчетания *tj, *dj, регистрирани още от Селишчев (срв.: Прѝштина вàмо, 

Л’ỳбижда и Прѝзрен òдмак йè. Пѝше Л’ỳбижда и пòсле вàке йе ресторàн. 

Пòсле околѝна – Жỳпа. Л’ỳбине, Нèбрегоште, Манастѝрица мòж да свè 

ѝмаа у Бỳгарска. Нèброште и пòсле вàмо се ѝде прèма Л’ỳбине.). Тук 

следва да се спомене и наличието на фамилията „Bulgari“ и „бугарски“ 

квартал в с. Речане – факт, който е подробно разгледан и обяснен от Л. 

Антонова (Антонова-Василева 2018б/Antonova-Vasileva 2018b), затова в 

тази статия само се отбелязва и потвърждава.  

Най-често срещаният застъпник на праславянското съчетание *tj в го-

вора на с. Речане, Призренско, е ч (напр.: Кỳй зна кàкво чè наджеш по  

кỳча. Рèнее мѝйе смо прàиле йèдна кỳча од чèрпич. Пàре трèба кòл’ко да 

ѝмаш трèба, кат ѝмаш фамѝлийа, порòдица, кỳча. И сèлото му плàча, да 

ѝде. Па не плàча хрàна, не плàча за нѝшта, нèшто зàради òвде, ѝма и 

дòбър бàкшиш, плỳс бàкшише нèвни. И òна се сèча (сеща), ооо, кàва сум 

бѝла, вѝка, со тỳй сум бѝла. Àли се сèчаш ỳвек. и др.). Същата съгласна, 

както и нейният смекчен вариант ч’ се срещат и на мястото на праславян-

ското съчетание *kt’ (напр.: Е, тò мòже вѝка да зàсечеш и стѝскаш да се 

ѝзбаци, дòк прỳжиш пòмоч да нè иде кр в. Тỳй смо пòмочно òсобле кад 

нèма стрỳйа (ток). А йà пòмочно сум, де кỳве. Йà йòш йèдна од дирèктора 

сèстра ѝсто кà йе пòмочно осòбйе. Òз (със) пòмоч Алàхова. Ѝде уз тàй 

пòмочник, йèс, сòс пòмочник ѝде (количка, проходилка). А каквò бѝло у 

Бòсно, мòйа чèрко. Снàа ми о свè тàйа от Л’ỳине с чèрке, ỳнуке, отѝшли у 

рòда. Па èве от йèтерво ми чèрка у Скòпл’е с рце оперѝшала. Òва од 

Мàхира чèрка кàшл’ала. У нòч’ кѝша пàда (вали дъжд). Чѝр нèкой ѝмаш 

тѝ, бèре и стàвиш, и òно прèко нòч вèжеш (вържеш) и òно свè очѝсти. За 

двàйссèдма нòч’ – спèц’ална нòч’ – тà нòч’ цèла нòч’ са ỳчи кỳран – 

вèрска кнѝга и клàн’а се цèла нòч’. И тàа нòч’ йе п рва нòч’ коя Мохàмед 

пòчва да дòноси Корàна, стрàници Курàна, пѝсан на бѝкови кòжи).  

При същите фонетични условия се появява и рефлекс шт на *tj, като 

примерите, макар и по-малобройни, далеч не са редки и се срещат в говора 

и на най-младите интервюирани ученици, в някои случаи дори успоредно 

със застъпник ч в рамките на едно и също изречение (напр.: А че тỳримо 

на нòш вèч йèно кàфе, кàснее. Мàло пòмошно ти бѝло тèбе пàтике, 

пòмочно мàло. Òна нèма òна ни стрỳйа да плàшта, ни вòда, нѝшта, 

нѝшта. Мàштерка вàкво, йè. Е тò йе мàштерка. Òт (оти) стрàй йà на 

к ща мàло), което е показателно за тяхната жизненост и функционалност 
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в разглеждания диалект. В някои случаи е регистриран и рефлекс к’ на *tj 

(напр.: Глèдат, ỳбава кỳк’а. Плàина, шỳма, бòрови, кỳк’е). Приведените 

дотук примери са показателни и още веднъж потвърждават направения от 

Л. Антонова извод за пътя на фонетичния развой шт > шч > ч или шт > т 

> к’ в диалектната област Жупа (Антонова-Василева 2018б/Antonova-Vasi-

leva 2018b: 58). 

Най-често срещаният застъпник на праславянското съчетание *dj в го-

вора на с. Речане, Призренско, е звукът џ, който съответства на писмено 

отбелязвания със съчетание дж африкат в българския език (напр.: на-

реджуем (заповядвам). Па не смò са вѝджали то затỳй. Довиджèн’а. За 

бỳгарска смо ỳчили за рàтове, за... окупàция тỳрская, бỳгарском и за 

освободжèния, за бàлкански сàвет. Ѝма одреджѝне (отредени) кàо чòвек’ 

– пѝтарка (вид тестено ястие). Клàн’айу и òду на грòби, на грòбишта да 

проòджат (Честват и ходят на гробовете, през гробищата преминават да 

се поклонят). Рòджен дàн òбично слàви са пòродица (роднини), àли коѝ са 

прийàтели тàм да ѝдемо. Нèма откỳде нàй-вѝше ѝдет у лцин (име на 

курортен град) на мòре, òни довàджат из Фрàнцузко, Нèмачко от òва и 

дрỳги д ржаве. Тàмо смо се вѝджеле). И в този случай, както и при *tj, 

съвсем не са единични случаите, когато при същите фонетични условия се 

появява и типично българският рефлекс жд (напр.: Йà, позàди вѝжда са. 

И òна ги вѝжда, вѝдела слѝки (снимки) òна. Ѝма тòй од Манастѝрица 

доòжда и ѝма другàри. Ѝма, ѝма дèца, оооо, у сèлото рàждат. Вàко се 

òткине и се бр цне (бодне) – пà рàжда. Àйде па да ми пòкажеш дòма 

àдреса, свè да ми нàпишеш мèне тàмо да се обàждат у ѝнтернет. Мàма 

ги кỳпила за прèжен рòжден дèн. Н’àкой стопàни йèждат (изяждат), йà. 

Па сèга ѝме мèсец дàна òво, кàко сè вѝка, провèж (провежда) (първенство 

футболно), мèсец дàна прòвеж тò. И като ѝма нỳжда да са òпере, òвде 

ѝма си кỳча машѝну, кỳп’а, бàн’а се. А вѝйе код вàс нѝшта си не зèмете, 

свè ѝдете на кỳпено нỳжда). Редовно срещащите се примери от този тип, 

регистрирани в речта на речанци от различните възрастови групи, свиде-

телстват, че тук не става дума за архаизъм, наследен от далечното минало, 

както твърдят защитниците на тезата за принадлежността на местното на-

селение към сръбския етнос, а за живо и функционално явление от бъл-

гарската фонетична система.  

Регистрираната висока фреквентност на примерите с развой *tj, *dj > ч, 

џ в диалекта на с. Речане не бива да се разглежда като доказателство за 

принадлежността на говора на населението към диалектите на сръбския 

език, а следва да се обясни с местоположението на диалекта. Още Б. Цонев 

отбелязва, че наличието на застъпници ч, џ на мястото на *tj, *dj е ха-

рактерна особеност на моравските говори, докато рефлексите к’, г’ са ти-

пични за югозападните български говори (Цонев/Tsonev 1918: 12). Приз-

ренска Жупа и в частност разглежданото село се намират на границата 

между тези две големи групи български диалекти и логично, в тях се съ-

четават особености от всяка от тези групи. Това се потвърждава от факта, 
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че в реченския говор преобладават ч, џ рефлексите на *tj, *dj, но се срещат 

и застъпници к’, г’, а далеч неспорадичното присъствие на примери с из-

говор шт, жд доказва принадлежността на диалекта към българското ези-

ково землище.  

Палаталните съгласни т’ и д’ също могат да преминават в ч и џ в го-

вора на с. Речане, като регистрирането на редица примери с дублетен 

изговор т’ // т’’ // к’ // ч и д’ // д’’ // г’ // дж потвърждава направения от Л. 

Антонова за областта Жупа извод (Антонова-Василева 2018б/Antonova-

Vasileva 2018b: 58), че този развой се дължи на палатализационни промени 

на денталните съгласни (напр.: Мỳжи ни са брàт’а. Мàхиров òтъц и йà 

смо брàт’а. Ама брàт’а ѝмаш. Свè, и брàт’а, и сèстра ми бѝла, и свè, èва 

сàмо йà самà съм òвде. А дè ти са брàт’а? А ѝмамо мѝйе из йèна кỳча 

òвде, трòица брàт’а са тàмо у бỳгарско, трòица брàч’а. Мѝйе сỳшто 

озгòр ѝма гòст’е, ѝма. Ѝмам гòст’и. Йà зàтуй ти вѝкам на’ тèбе йà не, 

ка чè ỳзет дèтето сỳнет (ритуал по обрязване), па че дòдет òнейа гòч’и 

(гости), тỳпане, нè знàм како вѝкате вѝе òва. Нѝско йе, ко л’ỳбичасто 

(пъстро) цвèче.; грòзг’е // грождже. и др.). Интересно е да се отбележи, че 

според публикуваните в „Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. 

I–III“ фонетични карти за западната част на българското езиково землище 

е задължителен преходът т’ // т’’ // к’ пред задни йотувани гласни във 

форми от типа братя, дявол и д’ // д’’ // г’ пред предни гласни и й в думи 

от типа гости; грозде (БДА/BDA 2001: 163–164). Макар че регистрирането 

на случаи като г’à (тя), грòзг’е, свидетелства, че диалектът не е чужд на 

тази западнобългарска особеност, анализът на записите от с. Речане 

показва преобладаване на формите с т’ // т’’; д’ // д’’ в разглеждания слу-

чай. Нещо повече, за реченския диалект е характерна широка дистрибуция 

на палаталните съгласни т и д в различни позиции, включително в краес-

ловие (напр.: Вѝсоко сѝгурно вѝсоко вуòт’ (ето). Т’èз (тази) дрỳга гòдина – 

фурòр. Да кỳпе йèдна дрỳги като т’àх. А с йàбука тỳй йе баклàва, слàдка 

йе т’è (тя). Сèк че дрàжи (държи) трèт’а гòдина. Чỳт’. Т’ề тỳвой òв’а 

(тя е точно тази), што сèг мàлине посèйале. Свè йèдеш, àма че т’а дòдет 

до òчи и рỳки и нòги и свè, а йе тàко. И òна рàди (‘работи’) ут свàтбе 

снàа, трèт’а смèна (смяна) рàди. Дрỳги, трèт’и мòже да бỳде, дрỳги, 

трèт’и да пòчует (почват). Ѝма, мàло (малко) си до шкòла (училище), нèй 

йèдан прàзник, нè дрỳги, нè трèт’и, свè са слàвет прàзници. Èва сегà 

порàснала, медицѝна трèт’а гòдина завършѝла. Е пà и òвай Сузàнина йèна 

(една) йе и т’à. Йà сум глèдала на йỳт’уб йèна бỳгарска свàдба тàма. Сум 

ѝмала йа йèно т’àвно, алѝ врỳто ми йè (Имала съм едно тяхно (одеяло), но 

ми е горещо.). Àма àко, ако вѝдиш нèшта да нè ти йè дòбро, прèмери на 

аперàт’. И ка дòйдеш код дрỳго, ка дòйде свè: комунàлийа, стрỳйа (елект-

ричество), вòда и òвд’ê йе понè двèста – пèтста èура си опỳс (на сметка). 

Штò и кад’à, бе. К д’а чè идеш?). Широката дистрибуция на анализира-

ните меки съгласни доказва по категоричен начин, че изговорът ч, дж в 

цитираните по-горе случаи от типа брàч’а, гòч’и, цвèче, грождже се е 
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появил под влияние на сръбски, докато за традиционния речански говор са 

характерни палаталните т и д. Тук, макар и в единични думи, и то често 

като фонетичен вариант, се появява и застъпник дж вместо консонантите 

ж и з предимно в нови чужди думи (срв.: Ѝмеа свòй фрѝджидер (фризер). 

Мèни йèдна чàша вòда дàй из фрѝджидер. И пòсле у фрѝзер се стàи 

дòста. А сте ỳзеле òвде кат че а ѝсто се прòдадже у фрѝджера или у 

Прѝзрен мòж да сте йèеле? и др.).  

В резултат от подобни стари и нови палатализационни процеси застъп-

ници ч, џ // ж се появяват и на мястото на задноезичните съгласни к и г в 

речанския говор (напр.: Кàд мè вѝдели мèне, àу, ỳзеле да плàчет. Сè 

плàчемо од òвийа лèкари. Плàча, àма дè йе пò-добрò. А зàщо не сѝ брàла 

мàйчина дỳшица (мащерка) дòк имàло? Тỳй ѝма мàйчина дỳшица. 

Мàйчина дỳшица у мàй òдма цвèт ѝма òве. Иди тàмо у чуше (в ъгъла). Ка 

йà прàти у дỳджена (дюкяна), àма брè нѝ пòла цèнт, вѝка, нèче да 

зàдржи. Е, тò мòже вѝка да зàсечеш и стѝскаш да се ѝзбаци, Рàд’ат (ра-

ботят) сàмо Рèчанци и òве од òвде сàмо чỳвали (сме чували). И дòктор 

ѝма у Рèчане, не мòга ли до Рèчане да дòджеш? Кàко ѝдет у шкòла, у òс-

новна, у гимнàзия у свè ѝдет у Рèчане. Èве ти Джỳрджудан (Гергьовден). 

Па мòдже да дòе с тèбе. Мòджет, рàнее тò йе бѝло. // Мòж да ѝма и 

мèчечике пòсле. Не мòжете да ѝдете блѝзо. Ако мòже нèкой да глèда да 

дòди да зàради код мèне. Нàрод се мнòжи, хòрата жѝвет). Л. Антонова 

регистрира наличието на същите дублети и в думи от албански произход 

на мястото на силно палатална съгласна г’’: От тàзи мучèница се вàдила 

г’ѝза. // џѝза. Да йе свàриш, па да извàдиш енà џѝза, подчертавайки, че из-

говорът дж в диалекта се е появил под влияние на сръбски, докато за тра-

диционния говор е характерно д’’// г’ (Антонова-Василева/ Antonova-Vasi-

leva 2018а: 58–59). В диалекта се регистрира и успоредна употреба на лек-

семите шекер // шечер, но това не се дължи на преход на к в ч (както в Бан-

ско напр.), а на факта, че двата облика на чуждицата отразяват фонетич-

ните особености на заемането на двата езика (сръбски и български) (срв.: 

Ако ти трèба шèчер, è ти йòш че стàвиш. Мòйа мỳш пѝйе без шèчер, йà 

нè – нѝкако. Без шèчер èли уз шèчер? Слàдка èли без шèчер? А òчеш 

шèчер да тỳриш? Èво и шèчер сум дòнела. // Вàмо у шèрпа йàйца че 

нòсиш, йàйа и шèкер. Йèна чàша шèкер, йèна чàша млèко. Я вѝше вòлим и 

двè шòли че попѝйем без шèкер, нèго нè нèго мàло шèкер да не ѝма).  

В говора на с. Речане, Призренско, в резултат от действието на втората 

палатализация на мястото на задноезичната съгласна к се появява ц, във 

вариант с к, но в анализирания материал не са регистрирани примери с 

промяна г > з, както и не се отбелязва промяна на г пред предна гласна при 

образуване на множествено число на думата (срв.: до òчи и рỳки; 

ỳчбеници (учебници); Профèсори свѝ че бѝдет и ученѝци свàка шкòла – 

гимнàзия, медицѝна, технѝчка.). Едновременно с това в говора се регист-

рират и палатални к и г в различни фонетични и фономорфологични пози-

ции, включително и като вариант на посочените по-горе примери (напр.: È 
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вèк’ òве мòже. Бàйрак вѝдите, нèк’е стàв’ат зàставу, а нèк’е кѝте 

(Сватбарското знаме виждате ли, някои поставят на високо, някои го 

кичат.). Ѝмаш бре кнѝга, кнѝга ѝмаш, а нѝйе тàке, àле код нàс е вàк’е. 

Мòж да ѝма и мèчечике пòсле, ѝма кой мàйк’а кòе дèте што брàни и 

бòлее сèди и чỳти (кротувай). Àма нè ѝде на сèнк’ê пò-лàдки (хладни). Йà 

сум тỳйк’а. Àко òчеш òвде, а йе сỳйк’а (тука). Да нè йе òва Джевàто 

ỳнук’е. Рàно ми ỳмрела мòа мàйк’а. Òво нèкий стàрий рèч, òн не вѝк’ет 

вèч (Това е някоя стара дума, която вече не се използва). Òна кнѝгу ỳзела, 

ѝсто кат òтец зèла кнѝги òве, ѝнструкции, Шàбан че дòнесе од озгòр, и 

пòсле òна че ỳзе, и пòсле ѝма пỳно кнѝг’е. А ѝндийска ли сè вѝка, кàко сè 

вѝка г’à (тя), сèрийа йè. Аа, йèс, аа, тèзг’аа (тезгях). Това явление е типич-

но за северозападните, част от югозападните и част от югоизточните бъл-

гарски говори (БДА/BDA 2001: 165). В разглеждания говор, макар и рядко, 

се регистрират и меки ч и ц (срв.: Елèнч’ътъ слàбо у зелèното, рийèдко 

нèгде, нèгде по вѝсоко, как гуòре дàлеко с рна че вѝдж’е. Ч’ỳла й за тèбе. 

По кòц’ке (неравност, баир). 

Анализът на представения материал от с. Речане, Призренско, дава ос-

нования за няколко извода. В него и днес се регистрира наличието на ти-

пично българските рефлекси шт, жд < *tj, *dj и *kt’. При това те са на-

пълно жизнени и функционални в разглеждания диалект, срещат се в реч-

та и на най-младите жители на селото. Това, както и фактът, че в речан-

ския говор се срещат някои изключително стари български палатализаци-

онни промени на съгласните т, д, к и г, свидетелства по категоричен на-

чин за етническия произход на населението, което го говори. Това е факт 

от особена важност за точното определяне на западната граница на българ-

ското езиково землище.  
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