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Статията е посветена на архаични особености от царибродския говор. Разгле-

дани са също и народни рецепти с непозната и необичайна употреба на растения и 

химически субстанции. Обект на анализ са няколко рецепти от Царибродско, 

представящи интересни моменти от развитието на знанието в областта на химията 

и биологията в традиционната българска култура. Лингвистичният материал е 

събран от лично проведени интервюта с жителите от района.  
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The article is dedicated to some archaic features of the Tsaribrod dialect. In ad-

dition, the author analyses folk recipes with unknown or unusual application of plants 

and chemical substances. The subject of the study are several recipes that represent the 

development of the chemical and biological knowledge in the traditional Bulgarian cul-

ture. The language material is collected from personal interviews with elder people from 

the Tsaribrod Region.  
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Настоящата статия е посветена на някои особености на диалекта и тра-

диционната култура на нашите сънародници от Царибродско. Обект на из-

следване са рецепти, разкриващи стари и нови познания и практически 

приложения на народната медицина и кулинария. Лингвистичният мате-

риал е събран по време експедиции, финансирани по програма КИННПОР1. 

През август и октомври 2019 г. посетих селата Драговѝта, Смѝловци, Мъз-
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гòш, Брàкьовци, Вълковѝя, Гòрни и Дòлни Криводòл, Сенокòс (Цариброд-

ско). Искам да изкажа благодарност към адв. Павле Виденович и Борис 

Лазаров за оказаната логистична подкрепа.  

Царибродският диалект е описан подробно по преселници в гр. Бер-

ковица, Трън, Драгоман, Годеч, с. Габер, Калотина и др. от Рангел Божков 

(Божков/Bozhkov 1984). Без да си поставям задача да правя пълно описа- 

ние на този говор, тук ще припомня основните му особености. Диалектът 

на населението от бившата Царибродска околия представлява неразделна 

част от белоградчишко-трънския диалект. Фонологичната система на цари-

бродския говор е от северозападнобългарски тип: наследник на старобъл-

гарския ѣ е е (млѐко, снѐк, бѐлийат, белò); окончанията за сегашно време 

са твърди: òду, нòсу; характерни са палаталите н’, л’. Сред специфичните 

фонетични черти на диалекта Р. Божков определя липсата на квантитет; 

наличие на редукция, фонема ъ, окситонно ударение. Сред основните мор-

фологични особености авторът извежда: аналитичното изразяване на па-

дежните отношения, като остатъци от падежи се срещат основно при име-

ната от м.р.; аналитичното изразяване на степените за сравнение; тенден-

цията към заличаването на тройната родова корелация в множествено чис-

ло; наличието на категорията определеност; липсата на инфинитив; анали-

тичното изразяване на бъдеще време; наличието на ренаратив и като цяло 

– използването на общобългарската темпорална система (Божков/Bozhkov 

1984: 10–39).  

Събраният лингвистичен материал от двете експедиции дава възмож-

ност да се направи сравнение на говора на царибродските българи в най-

ново време с това отпреди около 40 години, описано от Р. Божков. Както 

казахме, говорът е неразривна част от белоградчишко-трънския диалект, 

но от 1918 г. се развива извън държавните ни граници (Божков/Bozhkov 

1984: 5–7). Интересно би било още да се направи сравнение с някогашния 

и сегашния годечкия говор (Виденов/Videnov 1978), който принадлежи 

към един сравнително монолитен западнобългарски макродиалект. В него 

се включват още диалектите от Белоградчишко, Западноберковско, Брез-

нишко и Трънско. Част от неговия ареал обхваща територия от Източна 

Сърбия, където също могат да се разграничат няколко подговора. В гра-

ницата на годечкия говор влизат следните селища: Губеш, Равна, Голеш, 

Ропот, Годеч, Връдловци, Туден, махала Рекето, Лопушня, Връбница, 

Мургаш, Разбоище, Букоровци, Беренде, Каленовци, Василовци, Раянов-

ци, Големо Малово, Мало Малово. Диалектът има единен характер, но се 

откриват някои вътрешнодиалектни различия. Повечето от тях се дължат 

на влиянието на софийския говор, който е в настъпление. Така например 

членната морфема в повечето селища е -ът, но в Равна, Годеч, Рекето, 

Лопушня и Връбница е -о, както в софийския говор. Окончанието -ът все 

още характеризира речта на по-възрастните хора от Равна, Годеч, Рекето, 

Лопушна и Връбница. В селата, в които се среща членна морфема -ът, се 
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наблюдава склоняем член: Йа кò вукатòга сѝраво га рІчам (Голеш). 

Изключение прави говорът на селата Василовци, Раяновци, Големо и Ма-

ло Малово. Винителната форма при имената от женски род е с окончание  

-у. То обаче не се среща в диалекта на селата Василовци и Цръклевци, от-

ново под въздействието на софийския говор. Обратната тенденция, при ко-

ято годечкият говор оказва влияние върху говора на селища, принадле- 

жащи към софийския, М. Виденов вижда в разпространението на кратката 

винителна форма йу от ѭ. В част от селищата на годечкия говор е съх-

ранен аорист със запазена сигма в окончанията, напр. одѝсте, рѐкосте, 

йàдосте (Виденов/Videnov 1978: 10–16). 

В лингвогеографска проекция връзката между царибродския и годеч-

кия говор личи най-добре на интерактивната карта на българските диалек-

ти https://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/.  

У жителите от Западните покрайнини, които еднакво добре се изразя-

ват както на български, така и на сръбски, се наблюдава симетричен би-

лингвизъм. Под симетричен билингвизъм се разбира владеенето на повече 

от една езикова система на еднакво равнище (Кючуков/Kyuchukov 1997: 7; 

Bialstok 2013). 

Ето какво споделят за родния си говор някои от информаторите. 

Стоян Стоядинов, 70-годишен, от с. Драговѝта, по професия шофьор в 

Димитровград и няколко години в София, сега пенсионер:  

С. С.: Стойадѝнов, Стойàн от Драговѝта, е катò се т гне от Жел’І-

ша налѐво… или от Погàновск’ийат манастѝр… И налѐво Погàново и 

Драговѝта… Товà са местà, така нарѐчени Бурѐл… ТІка са пòвече 

шòпи… като Сòфийа, Слѝвница. Тòйа дѐл сѝчките хòра штò са, Пѐр-

нишко, до Трън, товà са шòпи. А прàви бłлгари не прикàзват като нѝе 

тІка… 

К. К.: Е, йà разкажѝ нѐшто като тІка как прикàзвате. 

С. С.: Тò йе шòпск’и. Добрѐ, да си орàтимо по нàшенск’и… ТІка съм 

праѝл Петровдłн. Праѝли смò слàву… И тогàва… 

К. К.: Ама тогàва ли кàзвахте или… 

С. С.: Тегàаа, тегàаа… 

Адв. П. Виденович: Ей, да му се не вѝди… Кà сѐ срѐтнете по пІтът, 

се на ш пск’и прикàзуете, а сłга не мòжемо да ви накàрамо… 

С. С.: Ама далѝ че ме разбѐру… На ѝм прикàжем на с пск’и… 

На следващия ден: 

Спас, Спасов, 72-годишен, земеделец, учил е международни отноше-

ния в Белград, работил е известно време в радиоцентъра в града:  

К. К.: Ти кòй нàбор си? 

С. С.: Четѝресе и òсми. 

К. К.: Каквò си работѝл? 

С. С.: Земедѐлие, кłсно ми дàдоха рàбота… Б’àх неблагонадѐжден… 
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К. К.: Да ми разкàжеш за едно врѐме, амà постàрому, на шòпск’и, мò-

жеш ли? 

С. С.: Мòжем… Тука, катò тръгнеш ѝма мѐстност Козарѝца, козѝ и 

бѝволи са се глѐдали.. 

Адв. П. Виденович към Спас: На шòпск’и им кажѝ! 

С. С.: Ама че ме разбѐру ли? 

Адв. П. Виденович: Че те разбѐру, товà им йе рàбуту.  

 

С. С. Нàй-мнòго са садѝли ечмѝк, рłш и овѐс. 

Адв. П. Виденович: Овłс, брѐ, шòпск’и говòриш! 

К. К.: И нѝе по Годѐч овłс кàжемо. 

С. С.: Книжòвнийа езѝк е фризѝран, спорѐт мѐне… И срłпск’ийат, и 

бłлгарск’ийат. На нѐкой кигà му течѐ обІвката или опѝнакът, или 

ботІшът, кàжемо жмѝчка… А го превѐди…  

От кратките дискурси се вижда, че информаторите наричат родния ди-

алект шòпск’и. Това е ненаучен термин, назоваващ български диалекти, 

които се говорят както на територията на Западна България, така и на те-

риторията на Източна Сърбия и Северна Македония (https://ibl.bas.bg/interak 

tivna-dialektna-karta-na-balgarskiya-ezik/; Белић/Belič 1905). Информаторите 

обаче са наясно, че това е чист български език; те наричат своя диалект 

шòпск’и, но не пропускат да добавят, че по същия начин говорят в Драго-

ман, Сливница, Трън, Брезник и т.н.  

Мултиетническият характер на бивша Югославия безспорно е дал от-

ражение в езика на населението. Анкетираните употребяват сръбски думи 

за понятия от областта на администрацията и бита: Тàмо, у дòмът, дѐка 

склепà, нѐма нѝшто, сàмо стѐне и крòв, ни вòду, ни стрІйу (‘електри-

чество’). П. В. Една част от информаторите са били на работа в Западна 

Европа и често пъти, за да подчертаят това, употребяват английска или 

немска лексика. Прави впечатление употребата на някои унгарски думи, 

като самите информатори не знаят, че са унгарски: В цѝте одвòили еднІ 

свѝн’у от чòпорът (от унг. csoport ‘група’) (MNESZ I 1884: 926). Долни 

Криводол. Други от тях са работили в Западна Европа и са усвоили съ-

ответния език. Те не пропускат да се похвалят с неговото владеене: Учѝ у 

Бѐлград, дипломàцийу. Фрѐнск’и, пòлск’и мòжем да ти прикàзвам катò 

бІгарск’и. С. С., Цариброд.  

От проведените интервюта се вижда, че в сегашния царибродски диа-

лект са запазени много архаични езикови особености: 

– склоняемият член при имената от мъжки род, напр.: На куматòга че 

Ізнем двà уèма, штè ми е кІм, родà. Оди штрàпку ‘стъпка’ на волатòга 

вòду съм пѝл. Òдоровци, Царибродско. Женà сам амà йàшеше кон’атòга 

катò мІж. Радèйна (Царибродско).  

https://ibl.bas.bg/interak%20tivna-dialektna-karta-na-balgarskiya-ezik/
https://ibl.bas.bg/interak%20tivna-dialektna-karta-na-balgarskiya-ezik/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B
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– старата сигма при наследниците на първи и втори сигматичен аорист: 

Сречавàсте ли кІмът оздòле? Опèкосте ли рекѝйуту? Жел ша (Цари-

бродско). Окончанието се среща и при глаголи, които не са характерни за 

българския език: Катò глèдам вѝе га промашѝсте (‘пропуснахте’). Вѝе се  

запричàсте ‘заговорихте’ и йа ви подминІ. Дòлни Криводòл (Цариброд-

ско). 

– запазени форми на прост аорист: И вòлът тукІ пàде у йарłмът, 

слàб. И едвàм се дѝже. Радѐйна (Царибродско). 

В последно време само най-възрастните хора от селата Голеш, Ком-

щица, Смолча употребят аорист с непроменена сигма. В царибродския го-

вор всички тези особености се пазят дори в езика на по-младите: Вѝе се за-

причàсте дòле, а йа ви чѐкам тІва. Б. Л. 42 г. Пѝни от тІйу вòду, чѝча 

Пѐро, па кажѝ пò ли йѐ блàга от тІйу дѐка си пѝл одѝ штрàпкуту на во-

латòга. Това са думи на сервитьора, около 30-годишен, докато подава бу-

тилка минерална вода на моя информатор. ОнІйу одѝ штрàпкуту на вола-

тòга ми йе пò блàга, òти бѐ млàт. П. В.  

Сред събрания материал има и няколко интересни рецепти. Идеята да 

ги анализирам в настоящата статия, се появи във връзка с работата ми вър-

ху Терминологичния речник на Йоан Екзарх (ТРЙЕ/TRYE 2019). Току-що 

приключил работата по термините от естествените науки в творчеството 

на Й. Екзарх, като прослушвах разказите на моите събеседници и инфор-

матори, забелязах интересни практически употреби на растения и химиче-

ски субстанции. В най-общи линии тези практики свидетелстват за разви-

тието на примитивна народна наука, напомняща средновековната. От своя 

страна корените на модерната наука водят към Античността, Средновеко-

вието, преднаучните форми на съзнанието в психологията, етнологията и 

историята на материалната култура (Старостин/Starostin 1975: 386; Чоло-

ва/Cholova 1988; Кристанов, Дуйчев/Kristanov, Duychev 1954).  

Нека погледнем старите и нови „рецепти“ от Царибродско.  

Спомняйки си овчарските си години, Петър Войнов, 81-годишен, от 

Одоровци, Царибродско, сподели интересна практика за пречистване на 

застояла вода: 

Павле Виденович: Кà отѝдеш з говèдата вòду дèка пийèш? 

Петър Войнов: И не остàне ми водà у йенджłкът (‘овчарска чанта’), 

ѝма мàтурка войнѝчка. Напłлним с вòду и гòре кà да рІчам, и онò не ос-

тàде водà... И ѝма мèсто, дèка се òка Дренòва ѝворка (‘вдлъбнатина в 

скала, която след дъжд се пълни с вода’), и отѝдем тàмо и затечèм пѝ-

лето се шл’àпа с крѝлата, кІпе се, ѝма тàмо, сàма прирòда го створѝла, 

нѝе га òкамо ѝворка. И пѝлето шл’àпа с крѝла, кІпе се, а йà трèбе да прѝ-

дем да пийèм. И Ізнем млèч (‘сок от глухарче, Taraxacum’), млèч Ізнем, та 

га разкàрам да си ѝде, ли се укупàло... И млèч пІштим двè кàпк’е, и тѝйа  
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млèч раскàра рІсн’ете (‘дребни боклуци’), ѝма рІсн’е, боклІци раскàра 

г’и по к’òшковете, а на средѝну нèма, чѝсто. И тłг’е лèгам и глèдам да не 

глłтнем тѝн’у, глèдам да не стѝгнем дòле до блàтото, дòле до калѝ-

штето. А, добрè, че бІде са, преглèдана (‘пречистена, проверена’) водà,  

кàже, не е зарàзна. Тàа не е зарàзна, тàа е добрà вода. И на йèдно мèсто, 

ж’èдън съм вòду и минІем на йèдно мèсто по пІтът волòве ли минувàли, 

па штрàпк’е ѝма у калѝштето напраѝли. И озгòр се избистрѝло, а оздòле 

тѝн’у и ка̀пнем млèч, наведèм се и пàзим тѝн’уту да не пийèм. 

 

Павле Виденович: Кòлко си гòдин? 

П. В.: Осемдесè и йеднІ. 

П. Виденович: Пийèш ли лèкове? 

П. Войнов: Не пийèм нѝкакви лèкове, заштò съм пѝл здрàву вòду... 

Пѝле штòм се е купàло и пл’аскàло с крѝлата, и йà че пийèм... Амà млèчът 

раскàра по к’òшковете и на средІту стоѝ чѝсто. 

К. К.: А кòй те е учѝл млèч да кàпнеш? 

П. В.: Дèда ми, покòйни. И òн йè такà пѝл и изрàсал. Йà му рèко: „Гòре 

ѝма пѝле и се кІпе у ѝверкуту, у кàмикът, и тèпа с крѝла, тèпа и не знàм 

штò да прàим...“ А òн рèче: „Не бòй се, пѝй слòбодно, сàмо узнѝ млèч и 

пІшти по двè кàпк’е тІва и тІва. Изчèкай мàлко, нека раскàра товà. И 

лèгай и пѝ...“. И здрàв кò кàмик...  

Глухарчето привлича вниманието със своя външен вид и белия сок, 

който отделя. Л. Антонова-Василева, М. Неваци, И. Гаравалова свързват 

произхода на научното му название Taraxacum със старогръцки, а именно 

с лексемите τάραζις, ταραγμός ‛възбуда, объркване, ужас’, ταράζω, ταράσσω 

‛предизвиквам, провокирам; разбърквам; развълнувам’. Оттук има голяма 

вероятност растението да е получило своето име въз основа на външния си 

вид. Авторите разглеждат и други източници, според които старогръцкото 

τάραξις е означавало възпаление на очите https://bg.wikipedia.org/wiki/% 

D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5. 

Тази идея дава пълното основание на Л. Антонова-Василева, М. Неваци, 

И. Гаравалова да посочат още, че името Taraxacum може да е свързано с 

пречистващия ефект на растението (Неваци/Nevatsi 2018: 223). Изтичащи-

ят от стъблото на глухарчето бял сок, на който растението дължи името си 

в много български диалекти, е силно алкален и има антибактериални и ан-

тигъбични свойства. Той помага при ужилване от насекоми и при раз-

лични кожни инфекции. А самото глухарче действа като диуретик и под-

помага изчистването на организма от токсини (https://vitalispharma.bg/).  

От цитирания по-горе диалог, от особеностите и етимологията на Ta-

raxacum можем да направим извода, че славяните са дали името на расте-

нието глухарче на базата на белия, подобен на мляко сок (БЕР/BER III 

2012: 168), но са познавали и неговите пречистващи свойства. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%25
https://vitalispharma.bg/
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По време на втората експедиция направих запис на разговор с Петър 

Войнов, който вареше ракия и сподели някои особености на процеса: 

К. К.: Да ми кàжеш, чичà Пèре, кòлку остàйаш да е йàку рекѝуту.  

П. Войнов: Остàвл’аш срèдну рàкийу – 50 грàдуса. Прèвише не вàл’а 

(‘не помага, вреди’) за стòмак. Че пѝйеш ли еднІ, ама е тезè (‘прясна’). 

К. К.: Рàно ми е. Кавè пѝйем, пòчас (‘по-късно’). 

П. В.: Йа сабàле като стàнем, òдма пѝнем йеднІ, да изпèре стòмак, 

йèтра (‘бъбреци’)... 

К. К.: Еее, амà тàйа е за лèк. 

П. В: Пийàн човèк (‘ходи несигурно’ – за пиян човек) не вàл’а, изгІби 

равнотèжуту ‘равновесие’, мèри навàм-натàм.  

К. К.: Ти сегà от штò печèш рек’ѝйу. 

П. В.: Од дІл’е, слѝве, йàбълка от штò ѝма матриàл. 

К. К.: И на кòлко г’йу остàйъш? 

П. В.: На 53... Не трèбе да г’йу остàйаш на 70, 60... Оштèти (‘нав-

реди’) свè штò има дèлови – йèтра, стòмак... Пò рàно су пèкли стàрците 

ракѝа, амà слàба, мòже да испийè полалѝтра и не га лòви. Мирѝше сàмо 

на рекѝа... Кàжу: „Нèка да е пòвече, онà че се огризè (‘ще се намали вод-

ното съдържание, респективно ще стане по-силна’ – за ракия), че стàне 

йàка.“ Амà мòже ли водà да стàне йàка. А онѝ такà навѝкли... И дòйде 

нèкой учèн човèк катò вàс да пѝне, амà не мòже слàба, кѝсела, нèма 

йачѝна...Сегà зèтът се занимàва, у свàки казàн стàвл’а сòда бикарбòна... 

К. К.: Товà заштò е? 

П. В.: Убѝе к’иселѝнуту... Отѝдем у магазѝно и кІпим сòду. И òн по 

еднІ шакІ (‘шепа’) стàви и посòли, с дръвцè измèша свè. Онò к’ипѝ и гò-

тово... Товà убѝва к’иселѝнуту... И кà прòбаш, кà потечè тàм... Ааа нèма 

к’ѝсело... Товà сòдата унѝштила к’иселѝната, не дàва к’иселѝна да ѝма. 

К. К.: Еднò врèме турàли ли су тòва? 

П. В.: Стàвимо цàревица, клàсовете, кукурІз. Когà печè рекѝйу у 

казàнът, стàви 2-3 клàса... какалàшк’е... мурІз òште му кàжемо... Двè-

трѝ клàса със свè з на и заклàпа казàнът и кипѝ и тѝйа клàсове упѝйу 

к’иселѝнуту... Тàа з на, шашалѝнката, и катò извàди тѝйа клàса г’и бàца 

(‘хвърля’)… Пòсле, акò стàви дрІг казàн, пòново стàвл’а дрІга мурІз, 

кукурІз... Тò ѝсто катò сòда и сà нèма к’иселѝнуту... Амà не мòже у дрІги 

казàн ѝстата кукурІз, цàревица, да кàжем... Сàмо за йедàн пІт за 

казàнът се печè... След пłрвийат казàн товà го дàдеш на кокòшк’ете... И 

онѝ се упѝйу... А петłлът пèва, пòйе пийàн и не се утàвуе ‘успокоява, 

млъква’ ... Йà кàжем дèди: „Мнòго пèва тòа петłл, бил певàч.“ А дèда: 

„От царèвицата е. Дòбар певач йе, не се отàвуйе.“ Кòлко му трèбе на 

петлàтога... 

От представените пример се вижда, че познанията по химия с времето 

се развиват и обогатяват. С пристигането на османците българите се запоз-

нават с процеса на дестилация. Ето защо термините, свързани с дестилира-
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нето на ракия, са от арабски и турски произход. Лексемата ракия е с араб-

ски произход araqi ‘ракия от фурми’, влязла през турски (БЕР/BER VI 

2002: 169). Прилагателното тезѐ от тур. диал. ‘пресен’ (БЕР/BER VII 2010: 

895) в царибродския диалект се отнася само за ракия; за сирене или други  

продукти се употребява прѐсън. С откриването на Новия свят българите 

започват да отглеждат нови растения. Заради субстанциите, които прите-

жават, тези растения започват да намират приложение в различни произ- 

водствени процеси. В народните рецепти за приготвяне на домашна ракия  

са познати практиките с добавяне към кашата на сода бикарбонат или в 

по-старо време – на пепел от дървени въглища (http://mogilino.info/bibliote 

ka/sht_14/dom_rakia/dom_rakiadom_rakia.pdf), но използването на царевични 

кочани е непознато.  

Интересни са и разказите на Драголюб Нотев2, учител по физическо 

възпитание в гимназията „Св. Кирил и Методий“. Той говори на цариброд-

ски диалект само когато разказва събития от личния си живот. Въпреки 

предложението от моя страна да разкаже историята на своето родно село 

Драговѝта на диалект, той разказваше на перфектен български книжовен 

език с отделни превключвания на диалект. Повечето от преданията за този 

край Нотев си е направил труда да ги запише и издаде. Силно впечатление 

ми направи използването на растението лопен Verbascum densiflorum като 

отрова през Средновековието: 

Д. Н.: Да ти кàжем за Св. Пèтка... През 1204 г. ти е най-голèмата 

пл’àчка у истòрийата на човечàнството. Кръстонòсците по пІт, че ти 

говòрим на нàшенск’и, по пІт за Дубрòвник откІде су требàли да мѝну да 

пресечІ Балкàнът за Адриàтикът, ааа, су спирàли в поднòжието на РІй 

планинà и в котловинàта на р. Èрма, оттàм през РІй, Влàсина, Кòсово и 

са слизàли по най-кłсийа пłт, околò 280 км е по прàва лЈнийа, до Дуб-

рòвник. РІй планинà е билà пàсбище и са се гледàли конè на брàт’а Асè-

невци – товà е 9., 10., 11. век. Човèкът, който отговàр’ал за конèте, е 

имàл, и за кръстонòсците, почЈвна стàнцийа. Сѐкакви занайàти е имàло. 

Нѝе намѐрихме мѐстото. Чѐтири прикòлице, ремаркѐта, иман’àрите 

железà извàдиха – сѐкакви – от кòпийа, от стрелѝ... КвЈ ли не нештà са 

намѐрени и са закарàни ... тогàва бѐше хàос... Предполàга се, не се пред-

полàга, знàе се... 1204 г. кръстонòсците минàват и спЈрат тІка да си 

подмен’àт конèте. И катò вЈжда нàшийат човèк, дèто отговà’а за цàр-

ската кòнница, той избЈва и пл’àчкосва тèзи хòра... И товà богàтство е 

скрЈто... Петдесèт годЈни по-кłсно, еднЈ кàзват 1254, дрІги 1257, сед-

мЈцата и четвòрката се лòшо четè, Јдват гłрците, византЈйците, с 

намерèние да се пазар’àт да им се вłрне товà богàтство от антЈки, пе-

чàти, прłстени... Обàче мàй не се спазàрват и стàва нѐкаква бѝтка и 

срІтват, пàлат манастЈра... Обàче бłлгаринът е знàел, тàм сегà, катò 

се трłгне към Трłнско Òдоровци, Петàчинци, има Грłчка стра̀на и Асè-

нова падЈна... Асèнева падЈна означàва цàрска падЈна, падЈна на брàт’а 

http://mogilino.info/bibliote%20ka/sht_14/dom_rakia/dom_rakiadom_rakia.pdf
http://mogilino.info/bibliote%20ka/sht_14/dom_rakia/dom_rakiadom_rakia.pdf
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Асèневци. Селòто се кàзва Йàсенов дèл, а се е казвàло Асèневски предèл. И 

тàм у Йàсенову падЈну е имàло к’Інци и сегà мòже да ги открЈемо... От 

Грèбен планинà е слизàла водà и е имàло кàменни корЈта, та конèте да 

пѝйу вòду... Те слàгат лопèн. Знàеш ли каквò е лопèн? 

К. К.: Знам. 

Д. Н.: Цвèт от лопèн във водàта и им натрòват конèте. 

К. К.: Е, та отрòвно ли е товà? 

Д. Н.: Да. Катò го стłрл’аш (‘стриеш’) цвèтът, слòжиш у водàта... 

ПодІват им се конèте и измЈрат... И мàй усп’àват да се спрàв’ат с ви-

зантЈйците, с гłрците... Обàче манастЈрът е запàлен... 

Разказът на Д. Нотев е класически пример за народно предание. Чрез 

преданията селището изгражда своята идентичност. В този тип народна 

проза освен местни герои и събития присъстват и общи, а в по-късно 

време – национални герои и събития. Пределна епоха, която се приема за 

начало за българската история, е падането ни под османска власт (Георги-

ева/Georgieva 2007). Рядко преданията прекрачват съдбоносния ХIV век 

(Парпулова/Parpulova 1984: 19). Повествованието на Д. Нотев „прекрачва“ 

този праг, но нашият интерес е насочен към описания пример за използ-

ване на растения за отрова. По принцип билката лопен съдържа тритерпе-

нови сапонини, около 3% слузни вещества, флавоноиди, иридоиди и дру-

ги. Цветовете от лопена имат омекчаващо, отхрачващо и противовъзпали-

телно действие, което се дължи на слузните вещества и сапонините. Упот-

ребява се във вид на запарка като много добро противокашлично средство 

при ларингити, трахеити, бронхити, коклюш и при сухи катари, съпрово-

дени с мъчителна и дразнеща нощна кашлица. Прилага се също при въз-

паления на устата, хранопровода, стомаха и червата https://bgflora.net/fa 

milies/scrophulariaceae/verbascum/verbascum_densiflorum/verbascum_densifl

orum.html. Успях да открия не един източник, който посочва, че расте-

нието Verbascum densiflorum има приложениe като лечебно растение, но не 

можах да открия дали приемът на субстанциите, които съдържа стритият 

цвят на лопен, би имал летален изход за конете (Equus ferus caballus).  

От направения анализ можем да обобщим, че днешният царибродски 

диалект е запазил архаични езикови особености. Както възрастни, така и 

по-млади жители на Западните покрайнини употребяват в своята реч 

склоняем член, прост аорист и аористни окончания със запазена сигма. 

Архаични особености българите от Западните покрайнини пазят и в своята 

традиционна култура. Събраните разкази представят не само изолирани и 

непознати древни химически практики, а показват в най-общи линии как 

се развиват знанията по химия и фитология в народната култура. Позна-

нията в тези науки имат само практическо приложение – никой не се пита 

защо и дали това е така. Те се предават от поколение на поколение, като с 

времето се обогатяват. Описаните рецепти имат широко разпространение  

 

https://bgflora.net/fa%20milies/scrophulariaceae/verbascum/verbascum_densiflorum/verbascum_densiflorum.html
https://bgflora.net/fa%20milies/scrophulariaceae/verbascum/verbascum_densiflorum/verbascum_densiflorum.html
https://bgflora.net/fa%20milies/scrophulariaceae/verbascum/verbascum_densiflorum/verbascum_densiflorum.html


Архаични особености на царибродския говор и народни рецепти от Царибродско 

 

 59 

в бита на хората: срещаме за първи път употреба на билка (Taraxacum) за 

превенция от заболяване и (Verbascum densiflorum) за отрова. Рецептите  

представят сложна картина, формирана от хилядолетия – най-напред 

предците ни използват растенията от нашите ширини – глухарче, лопен. 

Постепенно обогатяват своя бит с нови технологии, каквато е дестилация-

та на ракия, и нови растения, каквато е царевицата. През последните годи-

ни на миналия век започват да се прилагат и готови химически субстанции 

като сода бикарбонат.  

 

БЕЛЕЖКИ / NOTES 
1 Статията е подготвена в изпълнение на Национална програма „Културноис-

торическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от 

Министерството на образованието и науката. 
2 Д. Нотев е активен общественик, краевед и писател. Има издадени няколко 

книги, посветени на българите от Западните покрайнини, една от които е Гордите 

не забравят (2008, Пирот). 
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