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The article studies dialectal differences between Bulgarian and Serbian at the le-

xical level based on data from a dialect spoken in the area of the Kosovo-Moravian 

dialects which is classified as a regional variety of Bulgarian according to onomastic 

and linguistic evidence. The author draws on material from the dialect of the village of 

Rahovets, Prizren Region, in the Republic of Kosovo, and provides information about 

the location of the settlement and the features of the dialect. She studies lexemes from 

the common Slavic words stock and the common Bulgarian vocabulary, cases of com-

petition between lexemes typical of Serbian and ones characteristic of Bulgarian, as 

well as dialect-specific lexemes found in the Rahovets dialect. 
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В своята „История на българския език“ Б. Цонев разглежда връзката на 

българския с другите славянски и балкански езици. Той цитира възгледите 

на видните слависти В. Ягич и В. Облак за постепенния преход между сла-

вянските езици и за липсата на ясно разграничение между тези от тях, кои-

то са съседни. Макар че не ги приема изцяло, Б. Цонев заключава: „Истина 

е, че съседните славянски езици имат винаги толкова общи черти, че е 

мъчно някой път да ги отделяш един от друг, но то, мисля, не пречи да си 

ги групираме пак тъй или инак – както групираме говорите от един и същ 

език. (…) Само обстоятелството, че почти всички славянски племена имат 

вече дълга история зад себе си, основали са и са си обработили самос-

тойни книжнини, може да оправдае названието славянски народи и сла-

вянски езици“ (Цонев/Tsonev 1984. Т. I: 14). 

И в съвременните лингвистични изследвания се признава, че на лекси-

кално равнище между славянските езици съществува един масивен пласт 

от обща лексика (Ангелов/Angelov 2017). При това отново може да напра-

вим паралел с възгледите за диалектните различия в отделните езици на 

лексикално равнище. Според Ст. Стойков основният речников фонд на 

българските диалекти е еднакъв, а разликите в него са малко и обикновено 

са присъщи на цели групи диалекти (Стойков/Stoykov 1993: 296–298 и сл.). 

Според В. Радева всеки диалект включва общобългарска лексика, на чийто 

фон се отделят диалектни думи (Радева/Radeva 2017: 250). 
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Целта на настоящата статия е да проследи проявата на общобългар-

ските черти и на специфичните териториални диалектни различия в речни-

ка на един диалект от най-южната част на моравската област – Призрен-

ско, днес в Република Косово, която по своето местоположение се намира 

в район на интензивни контакти между съседните близкородствени езици 

– сръбски и български. Изследването на езика и народностното самосъз-

нание на населението в Косово е от особена важност, защото районът на 

Призренско и полите на Шар планина се сочи от историци и етнографи ка-

то граничен между българската и сръбската народност. Още в първите из-

следвания в тази област се посочва, че на север границата помежду им ми-

нава по р. Морава. Ал. Теодоров-Балан определя диалектите в Косово като 

„косовско-моравски“ и смята, че те очертават западната граница на бъл-

гарската езикова територия (Балан/Balan 1886). 

Ст. Веркович в „Топографическо-етнографский очерк Македонии“ (Вер-

кович/Verkovich 1889) посочва следната граница между български и сръбски 

език: „Като се почне от оная точка, откъдето тръгва планинската верига, коя-

то отделя Призренския Санджак от Шкодренския, границите между българ-

ското и сръбското племе съставят високите вериги на Шар… “. 

Диалектите в Косово се разглеждат и от Ст. Младенов във връзка с гра-

ницата на българските говори на запад (Младенов/Mladenov 1904: 3–12). 

Й. Иванов описва, че в северния край на Македония, по Горна Пчиня, 

по Моравица, по долината на Черногорието и Шар планина владее наре-

чие, което слиза от север, от долината на Българска Морава. Това наречие 

според него държи тесен пояс от Западно Осогово до Шар. Й. Иванов из-

тъква морфологични и фонетични особености, които доказват общността 

на тези диалекти с българския език: наличие на типичния за българския 

език член, загуба на падежната система, аналитично изразяване на сравни-

телна и превъзходна степен, употреба на двойно лично местоимение, лип-

са на квантитет, проява на редукция и др. Но при това той добавя, че те 

имат и по-голямо словарно (речниково) единство с българските и с маке-

донските говори (Иванов/Ivanov 1915: LXX, LXXI). 

Б. Цонев е един от най-големите изследователи на моравските говори. 

Той публикува своите изследвания в сборник от научната експедиция в 

Македония и Поморавието (Цонев/Tsonev 1993), в студията „Произход, 

име и език на моравците“ (Цонев/Tsonev 1918), както и в редица други 

трудове. В студията „Резултати от моите изследвания на моравските гово-

ри през 1916–1917“ той пише: „Между същински български и същински 

сръбски се простира един доста широк пояс говори, които съставят пре-

ход. (…) Началото на тия говори откъм българска страна захваща от ония 

селища, в които старата носовка © се изговаря като у (…) Откъм сръбски  

език тия говори захващат оттам, дето се явяват български езикови особе-

ности, а именно: разнебитено склонение, старинско ударение, липса на  
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квантитет, отсъствие на инфинитив и на стара сравнителна степен, запаз-

ване на старото съгласно и краесрично л, по-честа употреба на определени 

глаголни форми. (…) Продължението на тия у-говори (…) към север и за-

пад през Прищинско и Призренско съставя едно диалектно цяло (…) И 

понеже това общо свойство на преходните говори са простира на юг през 

Косово поле, а на север през цялото корито на Морава, право е да ги 

свържем с тия две важни названия и да ги наречем косовско-моравски го-

вори. … Влиянието от българска страна е несравнимо по-силно в езиково 

и в културно отношение (Цонев/Tsonev 1917: 6–7).  

В публикациите на някои съвременни чужди учени определянето на 

границите между български и сръбски език по този начин се окачествява 

като проява на български „национализъм“. Споменатата западна граница 

на българската народност и българския език според тях е гpаница на „бал-

канославянски“ или на „балканския езиков съюз“ (вж. Младенов/Mladenov 

1989: 42; Гешев/Geshev 2018: 26, 27, 31, 50–51 и сл.). Термините „балкан-

ски славяни“, „балкански славянски“ и др. подобни се употребяват и от 

класиците на българското езикознание, но с по-различно съдържание. Така 

например Й. Иванов определя два дяла на балканските славяни: югоизто-

чен (български) и северозападен (сърбохърватски) (Иванов/Ivanov 1915: 

XVIII). Термин „балканославянски“ и дори „старобалканославянски“ се из-

ползва и от Ст. Младенов, но за да се уточни географското местоположе-

ние на славянските племена, дали основата за формирането на българския 

език от предписмения период (Младенов/Mladenov 1979: 22, 37). М. Мла-

денов обръща внимание на факта, че: „Една от най-невралгичните точки в 

историята на южнославянската диалектология е била свързана с проблема 

за характеристиката (и най-вече за народностната принадлежност) на диа-

лектите, които представят зоната на преход между българския и сърбохър-

ватския диалектен континуум“. Той изтъква, че те са били обект на редица 

спорове между езиковедите (Младенов/Mladenov 1989).  

Принос към съвременния отговор на въпроса може да даде установява-

нето на езиковите особености на говорите в Източно и Южно Косово в нас- 

тоящия момент. То може да спомогне за определянето на актуалните гра-

ници на съвременния български език в неговото диалектно единство. Съ-

щевременно проучването в тази насока ще допринесе за изясняването на въп-

росите за отношението между общославянския, южнославянския, общо-

българския и диалектния пласт лексика на говорите от тази специфична в 

езиково отношение зона. 

Изследването в тази статия се основава на диалектен материал от град-

чето Раховец, което е разположено на около 20 км северозападно от гр. 

Призрен. Името на селището се изписва Rahovec на албански език и Ora-

hovac – на сръбски. Раховец е отбелязван на стари карти и в документи 

под името Равац през 1770 г., а също така и като Rahuaz, Rahuiz, Rahova, 

Ravaz, Rahovce и др. С името Orahovac е отбелязано за първи път през 
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1911 г. През ХІХ в., когато се обособяват вилаетите в Призренско, този 

град става център на областта Санджак, която включва Призрен, Раховец, 

Тетово, Гостивар и Лума (Антонова/Antonova 2018). 

От публикации на албанските учени личи, че Раховец е старо селище. На 

територията на общината са разкрити редица археологически факти, които 

показват наличието на реликти, произхождащи от ранната римска епоха. 

Доста сведения за населението на Раховец дава Р. Иванов в книга, пос-

ветена на етнографските проблеми на българската народност. Според дан-

ните, приведени от него: „В района на градовете Ораховац и Суха Река, 

намиращи се на около 20 км северно от Призрен, хората също пазят спо-

мени за българския си произход. Албанците ги наричат „бугари“, а преди 

последната промяна на паспортите масово е било разпространено сред тях 

фамилното име Булгари…“. Р. Иванов посочва, че албанският етнограф 

Герлашлус Дуйзинкс през 1957 г. пише следното: „Една от най-интерес-

ните особености (б. а. – на Ораховац) е, че повечето албанци староседелци 

са славофони, тоест те не говорят албански, а славянски диалект (наш го-

вор – our tongue) вкъщи. Това население от българско потекло нарича ези-

ка си „бугарищ“, като особено интересно е, че до 70–80-те години на XX 

в., особено жените от тази общност, не са знаели албански. Характерно за 

тях е, че част от предците им са се преселили в Ораховац по всяка вероят-

ност в началото на XVII в.“ (Иванов/Ivanov 2019: 230–231).  

В действителност в албанската литература говорът на Раховец се нари-

ча „bugarishtja“ – срв. публикацията „Gjuha paralele e qytetit të rrushit: Çka 

është „bugarishtja“ e Rahovecit?“ – в превод на български „Паралелният 

език на града на гроздето; Какво представлява „булгариштя“ в Раховец“ 1. 

В тази, както и в други публикации, неговият диалект се представя като 

„смесен език“, който се говори от столетие. Обикновено се отбелязва пре-

плитането на сръбски, български и албански, турски и арабски език. Нали-

чието на фамилията „Bulgari“, както и местното име „Bugarska česhma“ в 

известните ми публикации на албански остават встрани от вниманието.  

Посочва се, че за произхода на езика може да се правят само хипотези. 

Особен акцент се поставя върху твърдението, че диалектът е изолирано яв-

ление в областта, като дори не се прави връзка с българските говори в Гò-

ра и Жупа. Според албанските езиковеди в говора на Раховец се долавят 

елементи от различни езици. Освен славянските думи в него има и много 

други думи с още неизяснен произход, които нямат връзка нито със сръб-

ски, нито с друг конкретен славянски език, макар и да имат славянски про-

изход. В списъка на подобни „архаични думи от неизвестен произход“ се 

откриват следните примери: bërcka (бърцка), bradavica (брадавица), (dë) 

baknësh (дъ бакнеш), cucalka (цуцалка), llakërdija (лакърдия), manqe (ман-

дже), troshke (трошке), zhelan/zhelajka (желан, желайка), които очевидно 

изобщо не са от „незвестен произход“. 
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Жителите на Раховец и днес разказват: И кат бù ùшле да продàва грὸзе 

по дрỳг’и грàдове, са речùле за орàвчани „ὸне са бỳгаре“ или: Булгарùшт 

ни кàзват нàши кумшùе. Те обикновено определят своя език като бỳгарски 

или като смесен – бỳгарски и сріпски, което напълно отговаря на исти-

ната, защото всички са изучавали книжовен сръбски език. Естествено, и 

влиянието на албански се разширява в периода на обявяването на незави-

симостта на Косово, а покрай разширяването на влиянието на ислямската 

религия се разширява и влиянието на турски. Въпреки всичко фактът, че 

споменът за българската народностна принадлежност е фиксиран ясно в 

местни и жителски имена в Раховец, превръща местния диалект във важен 

обект на изследване. 

Както вече бе показано, изследвайки моравските говори, Б. Цонев от-

деля внимание на характеризиращите черти в областта на морфологията и 

фонетиката. При това обаче той разграничава и типично българските осо-

бености в областта на лексиката: „Секи поморавец знае напр., че думите 

кашика, сирке, мердвен, авлия не са негови думи, че моравски вместо тях 

се употребяват думи ложица, оцът, слъба, двор, но щом иска да говори 

„аслъ по сръпски“ той ще каже кашика (в изданието калинка – очевидно 

печатна грешка – бел. Л. А.) и сирке и пр.“ (Цонев/Tsonev 1917: 5). В духа 

на наблюденията на Б. Цонев може да се посочат следните примери на ди-

алектни лексеми, отбелязани в селището в най-ново време: 

1. В записите от диалекта на Раховец и в наши дни въпреки изучава-

нето на сръбски език са регистрирани лексемите оцет, лъжица, стълба от 

общобългарския речников фонд, които са отбелязани от Б. Цонев като 

разграничителни от сръбски език – срв. примерите: 

оцèт м. (сръб. сирће) – срв.: Тèй кỳпус (зеле) исвàримо, отвòримо онò, 

врỳчо, тỳрим мàло òцет тỳ, мàло кàпку зейтùн, и тỳримо да врùе то 

лùсче да_се не мешàйу свè, он да изврùе сà вòде. Според БЕР лексемата е 

стара заемка от латински, която се среща и в другите славянски езици, 

включително и в хърватски – ocat (БЕР/BER Т. IV 1995: 987). 

лъжùца ж. – срв.: Със лъжùца мàлу гу исчỳпиш, пòсле с мàслу гу 

избіркаш. Думата се отнася към общославянския речников фонд, но тряб-

ва да се има предвид, че е отбелязана с характерния за българския език 

звук ъ, развит в началословна група ъл-. 

стỳбица ж. (с развитие на звук у на мястото на група -ъл- – явление, 

характерно за фонетиката на района, и с падежно окончание под влияние 

на сръбски език в текста): Да йàхнеш гòре у стỳбице, да зàпнеш. На стỳ-

бице къд н’à да дòйеш, да зàториш. 

В контекста на примерите, които се посочват по-горе, личи употребата 

на редица други думи от българския речник, на които не се отделя специ-

ално внимание, защото могат да се характеризират като проява на общо-

славянския речников фонд. Личат и думи от общобългарския речников 
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фонд, употребени в диалекта със специфично значение – т.е. семантични 

диалектизми – срв. йàхнеш – ‘качиш се’; зàпнеш < запънеш – ‘затвориш, 

залостиш’. 

В контекста се откроява и употребата на думата кỳпус – ‘зеле’. Тя се 

среща в сръбски език, но поради употребата ѝ и в други славянски езици 

(срв. руски капуста и др.; ОЛА/OLA 2012. Т. 4: к. № 13). Думата се среща 

в малки ареали в българските диалекти и в съответната карта от Обобща-

ващия том на БДА е коментирана като единично название (срв. БДА. ОТ/ 

BDA. OT 2001: к. № Л 33). Нейното отбелязване в говора на Раховец е важно, 

защото то се среща и в стб. – срв. капΉρςа (БЕР/BER, Т. II 1979: 225).  

2. В диалекта на Раховец са отбелязани и други лексеми, наследени от 

старобългарски, които представляват диалектни названия в българския 

език – срв.: 

кърчàк м. – ‘глинена стомна за вода’: Кърчàг’е су пò-мàли, т’’ескùйе су 

пò-вèл’ик’е. К’еск’ùе нèма чèп. (БЕР/BER, Т. III 1986: 222–223; Якобсон/ 

Yakobson 1974: 563–564). Думата се среща в редица архаични български 

диалекти – Смолянско, Банско, както и във Видинско, Врачанско, Тетевен-

ско (БДА. ОТ/BDA. OT 2001: к. № Л10). Лексемата е позната и в сръбски 

език. 

врèча ж. – ‘чувал’: А и за вùно го стàйш во врèче. Думата се свързва 

със стб. врıςишςе, чийто пряк наследник е разпространен в югозападните 

и в съседните на тях западнорупски говори – срв. вр’àтишче – Банско 

(Мъжлекова/Mazhlekova 1990: 49; БЕР/BER, Т. I 1971: 186). В голяма част 

от диалектите е разпространен обликът врèк’а, а на северозапад – врèча 

със закономерния за района застъпник ч < tj. Лексемата може да бъде от-

несена към общославянския речников фонд. 

3. Специално внимание заслужава лексемата стожер, отбелязана в го-

вора на Раховец, която е характерна за българския език, регистрирана в об-

щославянския речников фонд и отбелязана в района на северозападните 

български говори, но според наличните данни не е характерна за сръбски – 

срв.: 

стòжер м. – ‘1. Кол, побит в средата на гумно (вършило), около който 

обикалят коне или други животни при вършитба’ (РБЕ2). Лексемата и ре-

алията, която тя назовава, са характерни за Западна България (Вакарелски/ 

Vakarelski 1977: 108): Ѝшел у рàвну, ту стòжер. И кòн’ – òн, ти тèраш òн 

тірчи, знàш. И стỳч’е тỳа, стỳче тỳа нъй клас. Тù си сòбрал тỳ, онè 

камàре знàш тù, стòжер тỳ, и ти тèраш, òн тỳче òн тỳ, кòн’. Според 

БЕР лексемата стòжер е наследена от праславянски. Тя се среща в редица 

български диалекти. Има успоредици в словенски, украински, чешки, 

словашки, литовски, но БЕР не отбелязва нейното присъствие в сръбски и 

в хърватски език (БЕР/BER Т. VII 2010: 470–471), макар че са отбелязани 

примери от северозападните говори – Пиротско, Босилеградско, Цари-
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бродско, Брезнишко, Кюстендилско и др. На основание на тези данни мо-

же да се направи заключението, че стожер е славянска лексема, свойст-

вена на български, но нехарактерна за сръбски и хърватски език. 

4. В диалекта са отбелязани и някои лексеми, които отразяват конку-

ренция между диалектни названия, характерни за сръбски, и диалектни 

названия, характерни на българския език – срв.: 

патлùџан м. ‘домат’, характерно за региона (срв. БДА. ОТ/BDA. OT 

2001: к. № Л 32) – Патлиџàне ми излèгли. Думата е заемка от персийски 

чрез турски (БЕР/BER Т. V. 1999: 96; Младенова/Mladenova 2016). За раз-

лика от български език, където думата се употребява с книжовно значение 

‘патладжан; син домат’, в сръбски език е възприета заемка от латински, 

която, макар и рядко, се среща в речта на някои от информаторите – Че 

тỳримо парадàйс (срв. сръб. парадајз). 

вùнограт м. (сръб. виноград) – лексемата се употребява често, но ма-

кар и по-рядко се среща и общобългарското лозе: Мнòгу ùмало вùнограт, 

грòзг’е. Кòлико вùногради ùма, тèшка зèм’а. Òне пірскат, лòйзе пірскат. 

вùница//винùца//венùца ж. – ‘избено помещение, в което се съхранява 

виното’. Лексемата се употребява наред с характерната за сръбски език 

пòдрум, която според информаторите е възприета в по-ново време: Винùца 

– кỳча от вùно, што се чỳва вùно. Òвде пòдрум де е бùо, дè_е пòдрум од 

винàрство. 

пàприка – ‘чушка’, заемка, характерна за сръбски – срв. пàприкаш 

(БЕР/BER Т. V. 1999: 55): Сму насàдили мàлу пàприк’и; но наред с това се 

употребява и название л’ỳтик’е – срв. сръб. љута паприка. 

5. В говора на Раховец са отбелязани и някои диалектни лексеми, кои-

то не са характерни за региона според данните, които са известни досега – 

срв.: 

бостàн м. – ‘диня’. Според данните на БДА. ОТ названието бостàн е 

характерно за Югоизточна България (БДА. ОТ/BDA. OT 2001: к. № Л 34).  

За разлика от това название ды`н’е (изговорът ы на мястото на гласната и 

не е отбелязван в други случаи в диалекта и може да се дължи на силна 

твърдост на предходната съгласна д) със значение ‘пъпеш’ напълно пот-

върждава данните на Обобщаващия том на атласа за северозападните бъл-

гарски говори (БДА. ОТ/BDA. OT 2001: к. № Л 35). 

каламбòч м. –‘царевица’, което се употребява в традиционния говор 

(заемка от гръцки – срв. БЕР/BER Т. II 1979: 159). Наличието на название 

каламбòч не е отбелязано в северозападните говори. В диалекта се среща и 

названието кукурỳз, характерно за сръбски език, според БЕР – вероятно 

заемка от румънски (БЕР/BER Т. III 1986: 110) – срв.: Òвой кукурỳзни л’èба 

стàлно смо йèли тò. Не кукурỳзни. Тỳку сме рèкли каламбòчни. Калабòчен 

л’èп. Йà аку нèма дрỳгу – каламбòч. Названието кукурỳс е отбелязано в 
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регионалните томове на БДА в Северозападна България (БДА/BDA Т. IV 

1981: к. № 318) и в Югозападна България (БДА/BDA Т. III 1975: к. № 250). 

Хлябът, приготвен от царевично брашно, се нарича каламбòчница, ка-

лабòчен л’èп, а понякога и кукурỳрзни л’èп (срв. сръб. кукурузни хлеб): Ка-

ламбòчну хлèп (сръб. проја) – каламбòчница мùй му вùкаме. Òвой куку-

рỳрзни л’èба стàлно смо йèли тò. Не кукурỳзни. Тỳку сме рèкли каламбòч-

ни, калабòчен л’èп. Л’èба òвай коломбòчен, да исèчеш вàко у срèде, па да 

кà че òган’, жàр, да га грèеш, да си изèдеш. Сùр, калабòчен лèба, е тàко 

тò е. 

блак прил. – ‘сладък’ – срв. стб. благъ 1. С приятен вкус, сладък; 2. Благ, 

добър (СР/SR Т. 1, 1999: 85), характерно за западните и за югоизточните 
български говори (БДА. ОТ/BDA. OT 2001: к. № Л 97): Нèшто блàго – 
баклàва със орàсе. Същевременно в диалекта е отбелязана и употреба на 
прилагателното слàдък – срв.: 

слàдък прил. – ‘приятен’: Жùвот нèкому мнòгу слàдък, нèкому мнòгу 
гòрък. Мнòгу крùзно врèме. Нèкому мàло дèца, нèкому мнòгу што не_мòж 
г’и задòволи. Отбелязано е и съществително сласт: Òва слàст, што ùма 

òвде, нèма нùкоде дрỳгаде. Наречие сладъко, както и глагол сладити, слаж-
дѫ са отбелязани и в старобългарски (БЕР/BER Т. VI, 2002: 841–845). 

Употребата на лексемите като синоними показва, че вероятно съвремен-
ното диалектно разграничение между западноюгоизточния и североизточ-
ния български ареал е възникнало в по-ново време. 

Лексемата мірсно се употребява със значение ‘блажно, мазно’ . С това 

значение тя е разпространена в редица югозападни и югоизточни диалек-

ти, откъдето е проникнала и в езика на фолклора и на художествената ли-

тература – срв. РБЕ (PБE/RBE Т. 9, 1998: 733). Думата е отбелязана в ня-

кои моравски говори и в Ломско (БДА. ОТ/BDA. OT 2001: к. № Л 100). 

Със значение ‘мръсен, нечист’ се употребява прилагателно пірл’аф: 

пірл’аво, бърбàт (алб.); пірл’ави рàт (война), която е характерна за 

северозападните диалекти – Царибродско, Трънско, Пиянечко, Кюстен-

дилско (БЕР/BER Т. VI, 2002: 97). 

Отбелязана е употреба на наречието ріџаву със значение ‘лошо’. 

6. В диалекта на Раховец са отбелязани и някои специфични диалектни 

лексеми: 

вàл м. – ‘вълнà’ (сръб. таласи): Вàлове – кàко ùде вòда вàко и òвде се 
затèкне, вàлове вèлик’e. 

ùра ж. – ‘течността, която се добива от цвика, изцеден от мътеницата – 
т.е. от течността, получена при обработката на млякото за извличане на 
масло’– срв.: Бèло е мучèнца, ùра е кàо вòда, àс плàва (прозрачна – срв. 
БЕР/BER Т. II, 1979: 85 ире – ‘мръсотия’, ùряк – ‘слабо добиче’ от хирея – 
‘слабея’, рус. хиреть – ‘ставам хилав, слаб’). 
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калùште ср. – ‘заблатено, тинесто място’. Лексемата е производна от 

съществителното кал, която в западния дял от българските диалекти се 

среща със значение ‘глина’ – срв. производни прилагателни кàлен – ‘гли-

нен’, калица – ‘стомна’ Гоцеделчевско, Драмско (БДА. ОТ/BDA. OT 2001: 

к № Л 10). 

карел’àн м. – ‘овчарско ястие, направено от каймàк и царевично тесто, 

подредени на пластове’. То се е приготовлявало само в по-богатите къщи, 

които са отглеждали много стока: Карел’àн – от тèсто коломбòчно, хл’àп 

карел’àн. Òно тèсто, кат се жèне то би направùли, би тỳриле вàко йенò 

кàй едін пірс енò тèсто одòле, пòсле сме имàле ми каймàк, прèй со йèло 

мàсло свè бе, каймàк. И мàжеш, кòлку сме турàли ми със каймàк карел’àн 

ка се вùка тò, карел’àн; Хл’àп карел’àн то имàли сàму дебèле кỳче... Смо 

имàли стòк’е мнòгу. 

лопỳйем несв. – ‘мамя’: Све лопỳйе – лопỳешки сùстем. Сàмо то ла-

пỳжи су. 

мòкна ж. – ‘ръчна мелница (хромел)’ – Вùдиш òвде е мòкна, рỳчна во-

денùца. 

мочвàр м. – ‘място, което се наводнява при дъжд’: То е йèзеро, али тò е 

òвай – мочвàра, бè; Мочвàра. Али тò йèзеро òвде нèма ùзвор. Нèго сàмо 

като пàда к’ùша, па се бèре вòда тỳ. 

пършèш м. – ‘попара от хляб и мляко’: То млèко дèту, òно млèко дèту 

млèко врùе, ту би трòшеле пършèш и ту би йèли. 

тàла ж. ‘царевичната слама’– срв.: Тàла от каламбòч, а тỳфк’е òно 

што ùма гòре. Лексемата тàла вероятно е сродна с талаш – заемка от 

румънски – ‘едра слама’ (БЕР/BER Т. VII, 2010: 779). 

тùн’а ж. – ‘рядка течна кал’: Òвде е вàко, да е тùн’а. Знàш што е 

тùн’а? Тùн’а и тỳ е сталòжено, та тùн’а сталòжена е. В сръбски език 

лексемата има значение ‘блато’. Лексемата е заета в румънски със 

значение ‘тиня, кал’. (БЕР/BER Т. VIII. 2017: 45).  

тỳфка ж. – ‘съцветието, което се образува на върха на царевичния кочан’. 

чора ж. – ‘дъщеря, девойка’. Èдно дèте ùмам у Бèл’г’ийу, йèну ùмам у 

Словèнийу, двà òвде детèта, и двè ч’òре, всè су сèдум. Употребява се и 

названието, което съответства на българското щерка, дъщеря, сръбски 

ћерка: И Дрàпла – чèрка мòйа, у Àустрийу ùмам йàз мòе чèрку ми прà-

тила. Нèкой дрỳг’и ùма йèну чèрку, èно дèте. È, и òна е чòра, жèна èс, 

пред бòга свù ùсте прàв. Мàри, чòра. Наред с това се среща и общо-

българската лексема дèвойка. 

От прегледа на някои от лексикалните особености на говора на с. Ра-

ховец, Призренско, може да се направят следните изводи. 

В лексиката и до наши дни се проявяват някои от особеностите на 

общобългарския речников фонд, които са отбелязани още в началото на 

XIX в. – срв. употреба на лексемите лъжица, оцет, стубица и др. Отбе- 
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лязани са думи, които може да се характеризират като принадлежащи към 

общославянския речников фонд и са характерни за български език, но не 

са характерни за сръбски – срв. стожер. Диалектната лексика, която по-

казва особености, характерни за сръбски език, обикновено се конкурира с 

лексика, характерна за български език – срв. патлииџан//парадайс; лозе// 

винограт; виница//подрум. Отбелязани са диалектни лексеми, които по-

казват семантични особености, характерни предимно за западните българ-

ски диалекти – срв. мръсен – ‘блажен’; пърляв – ‘нечист’, ръџаф – ‘лош’. 

Наред с това са регистрирани и някои лексеми, които не са присъщи на 

северозападните български говори, според известните досега диалектни 

материали – срв. названията бостан ‘диня’, каламбоч ‘царевица’, сладък 

(наред с благ). Отбелязани са и някои характерни диалектни лексеми – ка-

лиште ‘блато, заблатено място’; тиня ‘утайка от кал’, които са свойствени 

на общославянския речников фонд, но по значение и употреба са по-близ-

ки до речника на българския език. Въпреки че в говора се отразява общо-

славянският речников фонд, принадлежността на лексиката към речнико-

вия състав на българския език личи от преобладаващата по обем недифе-

ренциална диалектна лексика, откриваща се в контекста. Много от спе-

цифичните диалектни лексеми намират успоредици в диалектната лексика 

от други райони на българското езиково землище.  

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1https://telegrafi.com/gjuha-paralele-e-qytetit-te-rrushit-ekziston-bugarishtja-e-raho 

vecit/ „Gjuha paralele e qytetit të rrushit: Çka është “bugarishtja” e Rahovecit?“  
2 Речник за българския език <https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/стожер/>. 
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