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ЗА БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ЕЗИКОВА ГРАНИЦА  
от Румен Иванов, с допълнения и редакция от Живко Войников 

 

 

 
В историята на южнославянската диалектология един от най-спорните 

въпроси, е бил въпросът за характеристиката (и най-вече за народностната 
принадлежност) на диалектите, които се говорят в пограничната преходна зона 
между българския и сръбския език. По своя генезис и структурни особености те 
се отнасят повече към българския диалектен континиум. Това се обуславя от 
историческата съдба на тази зона през вековете, включвана ту в пределите на 
българската, ту в пределите на сръбската държава. Всъщност решаването на 
този проблем означава да бъде точно определена западната граница на 
българската езикова територия.  
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„Торлашки диалект“ е общо макар и не особено точно наименование, 
използвано от диалектолозите и езиковедите за обозначение на диалектите 
говорени в днешна Източна и Южна Сърбия, както и в някои части на Косово, 
североизточната част на република Македония (Кратово – Куманово), Западна 
и Северозападна България (Трънско, Брезнишко, Белоградчишко), както и на 
говора на малките общности на карашовените и свиничаните в Румъния и 
гораните в Косово и Албания. Карич пише за торлашкия говор, че в него се 
усещал дъха на българския език. Торлашки се говорел и в България, но самият 
говор е нито сръбски, нито български. (Карић, 1887: 209) 

Този диалект е известен в сръбската диалектология като тимошко-

призренски. Далибор Брозович го изключва от ареала на щокавския диалект. В 
сръбската диалектология този диалект се разделя на четири типа – 
призренско-южноморавски, свърлижко-заплански, тимошко-лужнишки и 
свиничанско-карашовенски. Напоследък от групата се отделя горанския 
говор, който принадлежи всъщност към западномакедонските наречия. 
Косово-ресавският диалект е разположен непосредствено западно от него. 

Според Станислав Станкович, призренско-южноморавския говор достига 
до Сталач, а косово-ресавския достига до Джердап (завоя на Дунав при 
Кладово). Граничната линия между тях преминава през землището на Косово и 
Метохия, като започва от сръбско-албанската държавна граница (сега косово-
албанска) югозападно от Дечани, пресича Метохия, планината Чичавица, 
извива по реките Ситница и Лаб, преминава източно от Подуево и излиза при 
Косаница. Призренско-южноморавският диалект включваше южната половина 
на Метохия, Дяково, Призрен и Раховац, Щръпце и Сирнич, северно от Шар 
планина; пресича южно Косово, при Стари Качаник, Урошевц, Щимле, Липлян, 
Янево и Грачаница; минава през района на Горна Морава, Витина, Летница и 
Гиляне, Ново Бърдо и Косовска Каменица. Косово-ресавски се говори в 
северната половина на Метохия, в околностите на Дечани и Печ, в Подгор и 
Прекорупле, в района на Вучитрън, Косовска Митровица, и Подуево, и в 
селищата на десния бряг на Ибър в районите около Копаоник, Лепосавич и 
Лещан. 

В Гора, в крайния югозапад на Косово и Метохия, в седемнадесет селища 
живеят Горани, специална славянска етнокултурна общност с мюсюлманска 
вяра (естествено авторът не признава, че това са българи), ислямизирана от 
втората половина на XV до средата на XIX в., чийто местен език има 
западномакедонска диалектна основа с елементи на призренско-южноморавски 
говор и видими влияния на албански и турски. Има още девет горански селища, 
които принадлежат на Албания. Гораните обитават и в две села в Полог в 
Македония, където те представляват само един от слоевете на местното 
население. 

Зета-сенишкият диалект в района на Косово и Метохия обхваща районите 
на север от Мокра гора и северозападно от Косовска Митровица и Звечан в 
източните части на Ибърски Колашин, както и селищата на левия бряг на Ибър 
близо до Лепосавич и Лешко.1 

Виждаме като цяло, че двата диалекта призренско-тимошски и 
косовско-ресавски отговарят на най-западното разпространение на 

                                                           
1
 Станислав Станковић. Диjалекти српскога jезика на тлу Косово и Метохиjе. 

(Социолингвистичка скица, ареал и досадашња истраживања).  Зборник Радова Филозофског 
факултета XXXII (12) (2002), Свеска Б: Филолошки одсек, Косовска Миторвица, 2002., стр.251-
252. 
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българското население през средновековието и по време на турското 
владичество. Същинският сръбски щокавски говор е зетско-сенишкия. Сеница е 
първата сръбска столица Дестеника, т.е. той е свързан са най-древното 
разселване на сръбската народност. 

Косовско-ресавският диалект е разпространен в Метохия, Копаоник, 
долината на Западна (Сръбска) и Велика Морава, в източна Сърбия (Неготин, 
Зайчар) и източен Банат (Вършац с околностите). Западната граница на този 
диалект върви по поречието на река Ибър, до вливането й в Западна Морава, 
през Кралево, Крагуевац и Крагуевачка Рача, по поречието на р. Велика 
Морава, до Пожаревац, Смедерево и Смедеревска паланка, до Белград. Тук 
сръбското влияние значително по-силно, но се наблюдават и източни 
(български) черти. Ударението в 80% от случаите обикновено е на последната 
сричка (като в западните български говори). Напр. jунâк, авли'ја, црвêн, зелêн, 
миришљâв, смрдљи'в, докато в сръбски е променливо и зависи от дължината 
на гласната. Сръбското ударение е свободно, подвижно и музикално. То може 
да стои на всички срички, с изключение на последната. Освен това, то може да 
променя мястото си, дължината си и интонацията си в различни форми на една 
и съща дума (јỳнāк, јунáка, јÿначе). 

Падежната система е редуцирана до именителен, родителен, дателен, 
винителен, и звателен падеж. Често падежа се заменя с предлози. Напр.: „код 
лекара сам“, „идем код лекара“, вместо стандартното „идем лекару“. Често 
родителният падеж съвпада с дателния и показва тенденция на сливане на 
падежите. Има и съкратени форми на притежателните местоимения: нас – не 
(ние), вас – ве (вие), нам – ни, вам – ви, мене – ме, мени – ми. Тази особеност 
се вижда и в в грамотите на княз Лазар и деспот Стефан Лазаревич.  

Употребата на инфинитива е заменена от конструкцията да + сегашно вр. 
на глагола. Бъдеще време се образува от глагола хтети (искам) + да + сегашно 
вр., напр.: „Има да видиш ти шта ја могу“, при стандардно „видећеш шта ја 
могу“.  

Отсъства сръбското окончание за мн. ч. –ад, напр: бураћи вместо бурад 
(бурета, бъчви). Използват се двойни притежателни месоимения като в 
български, напр. „мене ми е казао“.  

Друга особеност е отсъствието ва звука „х“, нетипично за сръбския език, но 
типично за западните български говори, напр. когато е в началото на думата, не 
се поризнася „оћу, леба“, вместо „хоћу, хлеба“, когато е в края на думата се 
заменя с „и“ „греј – грех“, или с „к“ – „тепик вместо тепих“.  

Присъства и звука „ѕ“ произнася се между „дз и ц“, напр. ѕид, ѕвезда,  
ѕвоно, ѕиља.  

Формирането на косово-ресавския говор, според Павле Илич става по 
време на австро-турските войни и „великата сеоба“, когато населението на 
Косово се изселва на север по долината на р. Морава, към Банат. Преди това в 
средновековна Сърбия се е говорил само в областта Косово2. Но предвид 
факта, че в Косово до експанзията на Неманичите в ХІІІ в., живее българско 
население, нещо което сръбските учени не признават, се вижда че българското 
влияние върху този говор е много старо. 

Например Гаврил Занетов, посочва някои особености на говора в с. 
Кличевац (Кличевци), на Дунав, родното място на воеводата от Първото 
сръбско въстание Миленко Стойкович, говор който е част от косовско-ресавския 

                                                           
2
 Ивић, Павле. Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и штокавско наречје. Нови 

Сад, 1956, стр. 101-109. 
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диалект. Сравнителната степен се образува с частиците „по-„ и „най-„ като в 
български, „по-бърже, по-добро“, срещат се и типични български думи и изрази, 
като „ти две унучета“, „леле майко, голи-боси“, „че умрем от глад“, „е това“, 
„цръкни“, „иска алал да еду“ (иска да яде без да е платил), „не пита мат ли“ (не 
пита ли майка си), „да ми помри деца от глад“, „едва чекамо да умремо“, „нег да 
гледамо“, „кюти“, „на чаира фурун“ (турцизъм „на ливадата пещ за хляб“), 
„трябва да направи“, „Ако некой додже да ме тражи, да кажеш отишла съм код 
мое сестра“, „Па се скара само да се мучи“.3  

Най-общо косово-ресавския и призренско-тимошкия диалект влизат в 
групата на преходните „у-говори“, поради прехода на ѫ > у. 

Българските лингвисти, се фокусирт само върху разпространението на „у-
говорите“ на територията на България и Западните покрайнини, и 
класифицират призренско-тимошкия диалект като торлашки западнобългарски 
говор под името Белоградчишко-Трънски (Рангел Божков и други). На 
територията на България са обособени Белоградчишки, Годечки, Трънски и 
други подговори. 

През 1898 г, пръв обръща внимание на моравските говори (призренско-
тимошки и косово-ресавски) Кръстьо Мисирков и ги определя като български 
говори със сръбско влияние: „Като имам предвид ролята, която играе езикът 
при класификацията на различните племена и по-големи единици – народи, 
позволявам си да обърна внимание на едно твърде малко изследвано за 
съжаление южнославянско наречие, погранично между българския и сръбския 
език и твърде важно, както за съвременната, тъй и за историческата 
етнография на Балканския полуостров. Подразбирам моравското или 
ресавското наречие (според Вук Караджича, който подменя името на 
Моравското наречие с Ресавско заради названието на реката Българска 
Морава, по което е наречено то. Това име красноречиво разкрива етническия 
характер на населението от областта), на което говорят повече от двете трети 
на всичкото славянско население в Сърбия. 

Моравското наречие, което обхвата цялата южна, източна и централна 
Сърбия до реката Колубара и левите притоци на Ибър, и което е много близо 
до шопския и скопския говор, показва от една страна, народността на днешните 
моравски селяни, и от друга, като се вземе предвид разпространеността му, 
родството с речените говори и съвпадението на неговите и ония на поменатите 
говори граници с границите на средновековното на пръв поглед сръбско 
царство, дава ни да узнаем народността на славянските племена, които 
влизаха в състава на това царство...В моравското наречие се срещат следните 
особености: 

1. Вместо старославянския (старобългарския) носов звук „ѫ“, чува се зву-
кът „у“: „рука, мука, пут“. 

2. Гласно „л“ не съществува и вместо него се явило „у“: „вук“ 
(вълк), „iабука“ (ябълка), „вуна“ (вълна). 

3.  Старославянските тъмни звуци „ъ“ и „ь“ се заменят със звука „а“, който 
когато е без ударение, се произнася средно между „а“ и „ъ“. напр.: „Пожаревац 
и Пожаревъц“. 

4. Вместо старославянското „шт“ и „жд“ – „ћ“ и „ђ“, които хора по-стари от 
трийсет години произнасят по-меко, приблизително като смекчени „к“ и „г“ - кь, 
гь (к', г'). (бел. а.: като в македонсикте говори) 

                                                           
3
 Гаврил Занетов. Населението по долината на Велика Морава. София, 1918., стр. 57. 
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5.  Ударението в моравското наречие може да пада на всичките слогове на 
думата. Назначението му е в това, да покаже на кой слог, гласът трябва да се 
повиши... 

На основание на горепосочените особености на моравското наречие, по-
голямата му близост до българския, отколкото до сърбо-хърватския език, 
разпространеността му до най-западните граници на средновековното Сръбско 
царство, отсъствието на точни данни за съществуването на сърби в пределите 
на моравското наречие до основаването на царството на Неманичите и най-
после, понеже има прави и косвени указания за отсъствието на сръбски 
племена в тая страна, аз дохождам до следните заключения: 

1. Че съвременните сръбски славяни от моравското наречие са по-близки 
до българските славяни, отколкото до сърбо-хърватите: 

2. Че прадедите на моравските славяни са били по-близки до ония 
славяни, от които по-после се образува българският народ; 

3. Че средновековието славянско царство, основано от Неманя, разшире-
но от приемниците му и наричано сръбско, е било образувано от племена по-
близки до ония славяни, от които бе образувано българското царство, 
отколкото до сърбо-хърватските племена: 

4. Че в сръбското царство сръбска е била само династията на Неманя. 
Трябва да се надяваме, че по-близкото запознаване с моравското наречие 

и сравнителното му изучаваше с македонското и шопско наречие ще доведат 
до най-верни понятия за съвременната и историческата етнография на 
славянския мир.4 

Относно сръбските напъни да се изопъчи истината Кр. Мисирков, който 
добре познава сръбския манталитет заключава „Сърбите стоят далеч по-ниско 
от нас. Ние искаме свобода за всички ни, а не да бъдеме материал за 
асимилаторски експерименти на славяните сърби, които далеч по-ниско стоят 
от нас със своята душевна ограниченост и със своят голем шовинизъм. Най-
големият удар на българската народност в Моравския басейн бе нанесен от Вук 
Караджичовата реформа на правописът и литературният език. Тая реформа 
подчини българското население в тия страни, особено през втората половина 
на ХІХ век, на силно влияние на сръбският език, който в своето южно, най-
разпространено наречие стана оръдие на национално обединение на сърбо-
хърватският народ и на посърбяването на ония, които носеха името сърби, но 
говореха на българските си наречия.“.5 

Йован Цвийч публикува мнението си относно тази статия на Мисирков и 
казва следното: „Като се знае произхода на населението в градовете на 
Сърбия, не е чудно че Мисирков е могъл да чуе във всеки град моравско 
наречие. Но измислица е, че това наречие отива до левите притоци на Ибър, 
защо то не се чува в югозападните села на Лепеница, а камо ли в Драгачево и 
по-нататък на югозапад. В оклонстите на Белград има села, които са населени 
главно с торлаци, и не е чудно че Мисирков е могъл да чуе моравско наречие, 
като и в много други села в югозапдна Сърбия“. И това е едно косвено 
признание на Цвийч, че моравското наречие е българско по произход. (Занетов, 
1918: 69) 

                                                           
4
 Кръстьо Мисирков.  Значение на Моравското или ресавското наречие, за съвременната 

и историческата етнография на Балканския полуостров. сп. Български преглед,   V, кн. I, 
септември  1898, с.   121-127. 

5
 Кръстьо (Кръсте) Петковъ Мисирковъ (без коментар). Прозрения. Съставили проф. д-р 

Иван Кочев и Петьо Мисирков. София 1999. 
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Проф. Беню Цонев и Гаврил Занетов, изследват тези говори по време на 
Първата световна война, когато цялото Поморавие е част от България, и 
поставят в границите на диалектния континум, районът на Пожаревац с цялото 
поречие на река Велика Морава (Обща Морава), включително Крушевац, 
Смедерево, региона на Левоч, и другите леви (западни) притоци на Велика 
Морава (само по долните течения в долноморавската котловина). Поради това 
по-старите сръбски автори наричат косовско-моравското (косовско-ресавското) 
наречие – левачки говор. 

В своята „История на българския език“, том 1, издаден през 1919 г., 
доайенът на българското езикознание, проф. Беню Цонев отнася призренско-
тимошките и косовско-ресавските говори към българския език, а за междинен 
смята само диалекта в областта Морава – Ресава. Обсега на разпространение 
на призренско-тимошкия диалект според него, обхваща най-вече територията 
на Югоизточна Сърбия по течението на р. Българска (Южна) Морава от 
мястото, където тя извира до нейното устие, също така Тимошко, като той е 
представен във вид на островни ареали в едни или други райони на Южно и 
Югоизточно Косово, в няколко села от р. Македония, намиращи се на границата 
й със р. Сърбия, Белоградчишко и района на Чупрене в р. България, както и 
говора на малките общности на карашовените и свиничаните в Румъния и 
гораните в Косово и Албания. Западната граница на българския език с 
преходните говори, според него върви по линията Смедерево-Крагуевац-
Тръстеник-Куршумлия-Прищина-Призрен.  

Проф. Беню Цонев, също изследва моравското (призренско-тимошко и 
косовско-ресавско) наречие и констатира следните 10 езикови особености:  

1. липса на сръбската падежна система, използват се само винителен 
падеж „главу, руку“ или определителен член „главуту, рукуту“, в Призренско се 
използват изрази като „детево“ – детето, „кучево“ – кучето, но също и типично 
българското „кобилете“ – кобилите, както и „кобилава“ – кобилата, „пушкеве“ и 
пушкете – пушките, т.е. определителният член се използва както в 
общобългарската си форма „–та“, „-те“, „-то“, така и в местната диалектна „–ва“,  
„-ве“, „-во“. Сравни с врачанското „бащеве“ – бащите.  

2. Дателният падеж се изказва като в български посредством частицата 
„на“ – „он йе на мою жену брат“, вместо сръбското „он је брат моје жене“. 

3. Ударението е българско, в повечето случаи на последната сричка, а не 
като в сръбски, тонално, което никога не е на последната сричка. 

4. Средно- и краесричното „л“ не преминава навсякъде в „о“ или да се 
изпуща, както е в сръбски: „длъго“, а не „дуго“, „пепело“, а не „пепео“, „сулза“, а 
не „суза“,  

5. Отсъства лабиалното меко „л“, напр. „здравйе, гробйе, снопйе“ вместо 
сръбското „здравље, гробље, снопље“ (б.а. сравни българското Прокоп, 
Прокопие, „градът на Св. Прокопий“, със сръбската форма Прокупле, 
Поморавие вместо сръбското Поморавље, Липян вместо Липлян). 

6. Сравнителната степен се образува по български с частицата „по-“, напр. 
„убав, по-убав“ а не „леп, леп-ше“. 

7. Липсва инфинитивната глаголна форма и неопределителното 
наклонение, напр. „немой да лъжеш“, в сръбски „не лажи“. 

8. Словното богатство е българско идентично със западните български 
говори,  
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9.  Употребата на определителен член се използва навсякъде и почти 
заглъхва едва в крайните северозападни райони около устието на р. Велика 
Морава.  

10. Изговорът на „ъ“ се среща в цялата територия, вкл. и в 
северозападните райони, като отсъства в сръбски, където „ъ“ се пропуща и се 
получава струпване на съгласни „србин, брдо“.  

Със сръбския език се откриват четири особености:  
1. Преминаването на „ѫ“ в „у“. 
2. В мн.ч. има родово различие, „добри човеци“, „добре жене“, „добри 

села“,  
3. Личното мест. се изговаря „га“ вместо „го“. 
4. в 1 л. мн.ч. глаголите завършват на „мо“ вместо на „ме“ както е в 

български.  
В зключение Б. Цонев казва че Моравското наречие е два пъти повече 

българско, отколкото сръбско.6  
Също така се забелязва че за призренско-тимошкия говор са характерни 

турцизми използвани и в останалите български говори, но нетипични за сръбски 
и обратно, липсват типичните сръбски турцизми като: пиринач – ориз, басамак – 
перила, мердевен – стълба, кашика – лъжица, ястук – възглавница, сирка – 
оцет, бакрач – меден котел, бакър, като меден съд.  

В призренско-тимошкия има също чуждици, типични за останалите 
български говори, но нехарактерни за сръбски: порта, дисаги, фтаса, балдисал, 
ерген, серкме, (х)атър, бозгун, нишан, саба(х)ле, башкá, борч, и др. Също се 
употребяват и турцизми, с прибавен суфикс „-лък“ отсъстващ в сръбски, напр.: 
касаплък, комшилък, ра(х)атлък, кованлък, както и български думи със същия 
суфикс: дечурлък, рибарлък, юнаклък, патлък (патило), кожарлък (кожарски 
занаят).7 В езиково отношение в призренско-тимошкия говор се използвали 
следните по-интересни думи и изрази: „да му бидне“ – да бъде, „не му искам 
нищо“ – аналогично и съвр. български, „кой знае како е било“ (како – какво се 
използва и в тракийските диалекти), „сач“ – връшник (сач е бълг. турцизъм 
използва се в цяла България дори и днес), „босча“ – престилка, от бохча – нещо 
завързано, използва се и днес, за разлика от сръбския аналог „кицела“, „да не 
се скавгава“ – кавга да не става, „да се напие“, „може да държи“, „ако да не 
стигне“, „куй“ – кой, „пшеница“, „ръж“, „леб“, „има ли“, „да мръдну“ – да мръдна, 
„намисти го“ - намести го, „бързо да дойдеш“, „по-бързо“, „соли“ – сол, „обор“ – 
двор, „агата  се разпореди“ (с членна форма), „от тоя край“, „дреха“, „бива ли“, 
„муж гу умре“ – мъж й умре, както казват с западните бълг. говори, „добро да га 
слуша“, „мене“, „лойзе“, „мечка“, „делба“, „бадева“, „терам,  дотерам“ – докарам, 
тиря, „седея“, „вечерая“ – като в македонските говори, „ручал съм“ – ял съм, 
„сега, съг“, „да те лажим не бива“. Думи показващи прилика с македонските и 
шопските говори.  

Позовавайки се Ал. Белич, който е публикувал около 2000 специфични 
думи от призренско-тимошкия диалект, Б. Цонев определя 800 от тях като 
локални, които не се срещат нито с сръбски, нито в български, около 1000 думи 
са типични български и останалите 200 думи са сръбски. Но те са късно 
навлезли, след 1878 г. и са свързани с администрацията, градския живот и 
управлението. От останалите специфични 800 думи, Цонев забелязва, че това 
всъщност са диалектни варианти, срещащи се основно в македонските говори, 

                                                           
6
 Научна Експедеция в Македония и Поморавието – 1916 г. София. 1993., стр.153. 

7
 Беню Цонев. История на българския език. Том 1, София, 1919., стр. 356. 
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напр.: лапавина – лапавица, трвон – трион, трапушка – трапче, съвлак – 
кукувича прежда, ранкине – вид раноузряващи круши, жъзну ме – жегна ме, 
мачуга – мотика, крупавица – градушка, клашнанка – шапка, клашна – дебело 
сукно (виж клашник – връхна дреха без ръкави в други части на България), 
ватрал – ръжен и др.8 Така става ясно, че призренско-тимошкия диалект е 
неотделим от останалите български диалекти и се е развивал заедно с тях. 

Политическата власт в Сърбия признава българската народност на 
населението в Царибродско и Босилеградско. Тези две околии заедно с десетки 
села са дадени на Сърбия съгласно Ньойския мирен договор (1919 г.). Въпреки 
че е бил част от Българската екзархия, Сърбия с типичния си шовинизъм, 
никога не признава българския произход на окупирания през 1878 г. Нишки 
санджак (Ниш, Прокопие, Бела паланка, Пирот, Враня, Лескавац), или на 
присъединената по-рано, през 1833 г. Тимошка област и Алексинското 
Поморавие. 

Стефан Младенов определя „преходните у-говори“, като преход от 
български към сръбски език, но все пак български по отношение на по-голямата 
част от своите характеристики, но съкращава обсега им на север до 
приблизителната линия р. Тимок – Кюприя, т.е. изключва напълно косово-
ресавските говори и по-специално говорите в Тимошко (Зайчар, Неготин) и 
дорината на Велика Морава и Ресава (Алексинац, Кюприя, Паракин, 
Свилайнац, Пожаревац). Това своеволно отстъпление на Младенов, е в 
основата на съвр. карта на българските диалекти използвана от българските 
езиковеди днес. 

Светомир Иванчев забелазва, че старославянските звуци „*tj“ и  „*dj“ които 
в български се поризнасят „шт“ и „жд“, а в сръбски дава нетипичните за 
българския език – „ћ“ (меко ч) и „ђ“ (меко дж), в косовско-ресавските говори 
преминават в твърдите  „ч“ и „ц“, и едва в призренско-тимошките дават „к`“ и 
„г`“, както в македонските говори.9 Това е още едно доказателство за тяхната 
несръбска, а българска основа. 

През 1912 г. сръбският езиковед Александър Белич описва 
разпространението на призренско-тимошкия говор: „Източно от косовския 
диалектен пояс, от склоновете на Шар планина, та чак до Кюстендил, се 
намира говор, който по своите главни особености се простира в Сърбия по 
течението на Южна Морава, като продължава по нейната долина до сливането 
на Западна Морава с Южна и землището на запад от нея чак до Куршумлия, 
Прокупле и Ястребац, а на изток до Сува планина. Този говор е еднакво 
говорен в Призрен, Щръбце (Сирничка жупа), Гниляне, Куманово, и с някои 
отклонения – в Скопие, Кратово и Крива Паланка; по на север, той се говори 
във Враня, Лесковац, Ниш и Алексинац, в част от долината на р. Топлица около 
Прокупле (Прокопие), в Източна Сърбия около Пирот, Свърлиг, Соко(л) баня, 
Болевац, Княжевац (Гургусовъц), завършвайки с една зона около Зайчар, 
където косовско-ресавския диалект става доминиращ. Записани са няколко 
анклава с носители на тимошко-призренски диалект навътре в косовско-
ресавската диалектна зона. От тях един от най-изявените и запазени е този в с. 
Дубле близо до Свилайнац, където мнозинството от жителите са по потекло от 
с. Велики Извор до Зайчар. Неговото влияние преминава и отвъд тук 
споменатите места, чак до Парачин и Ягодина. Това е този диалект, на който 
говорят героите в разказите на Стефан Сремац (Ивкова слава, Зона 

                                                           
8
 Беню Цонев. Произход, име и език на моравците. София, 1918., стр. 28 – 29. 

9
 Светомир Иванчев. Българският език, класически и екзотичен. София, 1988., стр. 60-64. 
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Замфирова) и Борислав Станкович (Кощана). Това е в основата си същински 
сръбски диалект с източен изговор, с най-старите гласни и форми, който е бил 
подложен в известна посока на влиянието на македонските говори. Наред със 
старите сръбски особености, този диалект е свел всички падежи само до две 
или три форми, а за обозначаване на различните падежни завършеци се 
употребяват предлози (къщата на сестра ми и подобни); след това той е 
изгубил разликата между различните ударения и не познава дължината на 
сричките.“ 10 Доколко е сръбски, при условие че е загубил най-характерните 
сръбски черти – падежите и тоналното ударение, е ясно. Става дума за 
български говор, приличащ на македонските говори, т.е. пак български говори, 
въпреки напъните на Белич, да го изкара „стар сръбски говор“. 

Говорът характерен за Паракинското Поморавие наскоро е изследван от 
сръбската диалектоложка София Милорадович. В тази област тя намира 
голямо влияние от страна на преселници от „вардарско-южноморавската“ 
миграционна вълна на заселване. Определя този говор като преходен между 
тимошко-призренския и косовско-ресавския. Милорадович сама изтъква, че в 
този говор е налице силно изразена тенденция към аналитизъм и че той 
притежава редица от характеристиките на говорите спадащи към Балканския 
езиков съюз, към които истинските сръбски диалекти не принадлежат, като: 
последователно приравняване на формите за винителен падеж в мн. число с 
тези за именителен падеж също в мн. число при съществителни от мъжки род, 
използване на ограничен брой форми за аналитични сравнения, образуване на 
бъдеще време без инфинитив – с частица пред глагола (с изключение на 1 л. 
ед. число) и използване на „да конструкция“ (т.е. частицата да + глагол в 
сегашно време), несъществуване на инфинитив и на причастия за минало 
време.11  

За българският характер на този говор загатват и някои специфични 
лексеми използвани в него. Известно, е че думата тъкмо – „сега“ е типично 
българска и отсъства от речника на сръбския език (Вук Караджич). Сръбският 
езиковед от руски произход Кулабкин, я записва под формата “такам” в 
диалекта говорен в Паракин (Поморавието). Населението на Паракин, както и в 
някои села и махали по поречието на р. Велика Морава е предимно от 
български произход. Ст. Младенов посочва румънското tocmai - тъкмо, като 
старобългарска заемка.  

Изследвайки говорите в Алексинското Поморавие, Неделко Богданович е 
посетил и някои села намиращи се по на север в Ръжанско. Според него в 
Липовац, Руище, Църни кал, Пардик, Грабово, Прасковче, Послон, Чебуре по 
своя експираторно ударение, аналитично склонение и отсъствието на 
инфинитив (с други особености) населението спада към призренско-тимошката 
говорна зона, въпреки липсата на важни южноморавски черти в неговия говор.12  

До същите изводи стига и Милош Ивкович в 1911 г. Проучвайки ресавския 
говор, той се спира и на въпроса за граничните отношения между този диалект 
и призренско-тимошкия. Според него по южната граница, на пространството от 

                                                           
10

 Александар Белић. Стара Србиjа са историско – jезичке тачке гледиште. В: сп. Српски 
књижевни гласник, књига 29, 1912 г., стр. 668 – 669.  

11
 Софиjа Милорадовић. Скица за етнодиjалектолошка истраживања подjохорских 

поморавских села. В: Бањаши на Балкану. Идентитет етничке заjеднице. Београд. 2005 г., стр. 
108.  

12
 Недељко Богдановић. Говор Алексиначког Поморавља. В: Српски диjалектолошки 

зборник, XXXIII, 1987 г., стр. 52. 
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Морава до планината Ртан (Хъртен, Рътан), се намира широк пояс от смесване 
между ресавския говор, южноморавския и жупския говор (Грабово, Смиловац и 
др.). Южната граница на този пояс следва (с отправна точка Морава) линията 
от село Вукашиновац (до Делиград) през Буковик на Ртан, оставяйки от дясната 
си страна селата: Брадарце, Мозгово, Върбовац, Руевица, Жучковац, Връмча, 
Мужинце, Шарбановац. От лявата страна на тази линия (от Морава към 
Буковик) остават: Ясене, Ябуковац, Липовац, Руище, Пардик, Грабово, 
Йошаница. Сам Ивкович отбелязва, че широчината на този пояс не е 
констатирана от него, но все пак е възможно достоверно да се каже, че той 
обхваща цялата Ражанска околия, северно от тази линия, като е твърде 
вероятно да се простира и по-надалеч. Заслужава се да се спомене, че това 
смесване не е навсякъде еднакво и в една и съща степен; в отделните 
населени места е различно, по-силно и по-слабо, по-старо и по-ново; в някои от 
селата са запазени черти, които са изгубени в други и т.н.  В югоизточна посока, 
Ивкович установява смесване на ресавския говор с тимошкия (отново в 
различна степен и в различно състояние в отделните села) в Криви вир, Луково, 
Мирово, Илино, Ябланица, Мали извор, докато останалите села в областта 
Църна река, които лежат югоизточно от тях са толкова асимилирани, че почти 
изцяло може да се включат в областта на тимошкия говор. Съответната 
разграничителна линия през Църна река се простира от Ртан към Болевац: от 
Шарбановац през Руище и Добруевац. – От Болевац до Зайчар граничната 
линия в западно направление има само чисти ресавски села като Сумраковац и 
Звездан. Тези две села заедно с Вражогърнац представляват най-южните точки 
с чист ресавски говор на североизточната граница на Сърбия, и оттам по 
протежение на Тимок до Дунав се простират само чисти ресавски говори, 
завършва Ивкович.13  

Известният сръбски етнограф и писател Вук Караджич (1787 – 1864 г.), в 
писмото си от 10 март 1818 г. до своя приятел словенския филолог Бартоломей 
Копитар пише: През април, смятам отново да ида в Сърбия, за да чуя как 
говорят сърбите и какво пеят, след което ще се върна за да отпечатам Речника. 
Тук намерих една баба от Сърбия от Крушевац, която ми каза повече от 50 
женски песни и аз ги записах. Тези песни, освен обичайната си красота, имат и 
това по-специално;  

1. имената от женски род, които окончават на „а“, в дателен и звателен 
падеж, вместо окончанието „и“ получават окончание „е“ 

2. „ѣ“ не преминава в „и“, както е в сръбски, например в Срем казват 
„летио, видио“, а преминава в „е“ – „летео, видео“ 

Сега, когато отида в Сърбия, ще видя дали в целият този регион говорят 
така; Струва ми се, че това е диалект на българския език.“14 

Б. Миланович старши научен сътрудник към Филологическия факултет на 
САНУ в периода юли – август 1960 г. е изследвал говора в село Макрешане, 

                                                           
13

 Милош Ивковић. Прилог извештаjу А. Белића о диjалектолошким екскурзиjама. 
Годишњак Српске краљевске академиjе, XXV, 1911 г., с. 372 – 374.   

14
 „Я ћу у априлу мѣсецу прећи у Србiю, сад да чуем како Србльи говоре, и шта пѣваю, пак 

ћу онда опеть прећи амо да печатамь Рѣчникь. Овде самь нашао едну бабу изь Србiе од 
Крушевца коjа ми е казала више од 50 пѣсана женских те самь пописао. Пѣсне ове, осимь свое 
обычне красоте, имаю то особито; 1. что кодь имена женскога рода, коя се окончаваю на а, у 
дателном‘ и у сказателном‘ единственном‘ на мѣсто и имаю е. 2. мѣсто ѣ нигде не‘маю и (осимь 
тимь), него свуде е н.п. летео, видео; а Сремцы кажу летио, видио и пр. Сад кадь предьемь, у 
Србiю отићи ћу да видимь да ли читавь предѣль овако говори; чини ми се да е ово некакво 
нарѣчiе Бугарског езыка.“  
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което се намира на устието на река Расина към Сръбска Морава, а е посетил 
освен това и няколко села, които се намират източно от Расина, а именно 
Текия, Добромир, Дедина, Дворане, Петина, Поляци, Ловци, Бован, Мали 
Шилеговац, Читлук, Гаглово. Говорът в този край има редица езикови черти, 
които са характерни за южноморавския говор (напр. местоименни падежни 
предлози  „ги“, „гу“; погрешни склонения: „из наш браник“, „сече батаци“ и др.15 
Виждаме типични за българският език особености. Следователно и в 
Крушевацко се говори на едно българско наречие, макар и сега силно повлияно 
от сръбския език. Говорът в областта Темнич, според сръбският езиковед 
Александър Белич представлява смесване на южноморавския диалект с 
левачки (ресавски), при което това смесване в долината на р. Морава и на 
нейния десен (източен) бряг е по-осезателно, отколкото на левия, като той 
определя планината Юхор като най-крайния предел, в който може да се 
открият след от това смесване.  

В република БЮРМ / Северна Македония носители на тимошко-
призренския диалект се срещат в някои села около град Куманово – Мършевци, 
Умин Дол, Ново село, Матейче, Тромегя, Лопате, Опае, Долно Коняри, Горно 
коняри, Речица, Старо нагоричане, Никуляне, Табановци, Четирци, Пузайка, 
Карабичане, Сушево, Алгуня, Мъгленце, както и в самия околийски център 
Куманово, било като местни жители сърбомани, по потекло от предци, 
преселени по време на турското владичество от Поморавието в Македония, 
било като „сръбски“ колонисти от Пиротско и Вранско след 1918 г.16 

Като най-отдалечената северозападна точка на призренско-тимошката 
говорна зона, в диалектоложката литература се посочва планината Ртан, 
откъдето границата на тази говорна зона се описва различно. От Ртан, тя 
според Александър Белич, завива източно към Топужница изключвайки цялата 
територия на Горното Църноречие от призренско-тимошкия диалект. По 
описанието на Павле Илич границата от Ртан се спуска към град Болевац, а 
след това идва източно към Зайчар и въз основа на това описание границата на 
Призренско-Тимошката зона обхваща и дял от община Болевац. Обаче, на 
своята диалектоложка карта Павле Ивич е означил цялата област 
североизточно от Ртан като зона на косовско-ресавския диалект.  

Интересно е детайлно да се проследи говорната ситуация в Горното 
Църноречие и да се установи дали всички говори принадлежат към Косовско-
Ресавския тип, а след това да се тегли прецизна разграничителна линия между 
двата диалекта. Това е направил сръбският езиковед Ненад Радосавлевич. В 
тази област говорната ситуация е много интересна, както заради етническия 
състав на населението на Горното Църноречие (значително присъствие на 
власи), така и заради различният произход на жителите от невлашки произход, 
а следователно и заради етнопсихологическите различия между тамошните 
обитатели, влиянието което си оказват едни на други, протичащите 
асимилационни процеси и т.н.    

Според Радосавлевич на северозапад призренско-тимошкия диалект 
върви от планината Ртан, която в научната литература се отбелязва като 
негова северозападна гранична точка, спусната е разграничителна линия до 

                                                           
15

 Б. Милановић. Извештај о испитивању говор села Макрешане. В: Гласник на САНУ, 12, 
свезка 2,  1962 г., стр. 231 – 232.  

16
 Станислав Станковић. О аутохтоним српским народним говорима на тлу Републике 

Македоније. Истра-живање, стање, перспектива. Зборник радова етнографског института САНУ: 
Теренска истраживања - поетика сусрета, бр. 27, 2012 г., с. 160.  
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село Луково, което представлява най-западното село в този край, където може 
да се чуе ударение при издишване. Село Криви вир, чийто говор се откроява с 
три вида ударения, остава в Косовско-Ресавската зона, а село Мирово с един 
вид ударение – в призренско-тимошката зона. По-нататък границата отива към 
Църни Тимок и по този начин село Ябланица би представлявало косовско-
ресавски населен пункт, тъй като с оглед на акцентната система (т.е. 
ударенията) отговаря на това състояние. Следователно, село Ябланица, се 
намира на самата граница между тези два диалекта и представлява най-
южната точка, в която се говори на Косовско-Ресавски диалект в тази област. 
По-нататък границата отива на Църни Тимок и оставя село Мали извор в 
призренско-тимошката диалектна зона. Със своето един вид ударение това 
населено място представлява най-северният пункт в община Болевац, където 
се говори български. Отивайки на североизток от Църни Тимок границата 
според Радосавлевич минава през село Сумраковац, в което според него се 
говори косовско-ресавски диалект, а село Върбовац (първото „сръбско“ село 
изпод Църни Тимок) остава в призренско-тимошката говорна зона, като най-
североизточна точка в Горното Църноречие, в която се говори призренско-
тимошки. Говорът в селата Илино, Добруевац, Руище и Болевац принадлежи 
към призренско-тимошкия диалект, като тази класификация е направена въз 
основа на акцентната система (системата от ударения) в тях.17 Характерно за 
говора на село Руище е, че той е доста консервативен. Изолиран и затворен 
откъм влияние на косовско-ресавските езикови особености, този говор е приел 
най-малко иновации, или с други думи ако има такива те не са широко 
разпространени. За това със сигурност е допринесло географското положение 
на това село и по-голямата отдалеченост от селата, в които се говори на 
косовско-ресавски диалект. Трябва да се отчете също и това, че Руище винаги 
е гравитирало към западните соколбански и източните княжевацки села, а не 
към селата от областта Църна Река, което е имало за последица запазване в 
него на многобройни архаични езикови черти типични за свърлижко-запланския 
говор. Сравнително сходните говори в селата Илино, Мирово, Върбовац, Мали 
извор, Добруевац и Болевац, които може въз основа на още някои свои 
особености да се отнесат към най-северната точка от призренско-тимошката 
диалектна зона ако приемем, че в цяла Неготинска Крайна се говори косовско-
ресавски, както това правят сръбските езиковеди. За тях са характерни 
несъществуването на инфинитив, който е заменен от „да“ конструкция + 
презент (сегашно време на глагола), (както е в български „да чета“, „да ходя“, 
вместо сръбското „читати“, „ходати“) аналитично склонение, остатъци от 
аналитично сравнение, които обхващат и втората дума (особено, чисто 
обстоятелствената сравнителна и превъзходна степен).18 

Днес носители на торлашкия диалект у нас живеят в северозападната 
част на България, областите Видин и Монтана. На брой са около 20 хиляди и 
намаляват вследствие на миграционните и демографски промени през 
последните три десетилетия. В област Видин селищата на торлаците са 
Салаш, Стакевци, Праужда, Репляна, Гюргич, Буковец, Плещивец, Боровица, 
Върбово, Извос, Пролазница, Яновец, Орешец, гр. Белоградчик, Скомля, 
Дъбровка, Крачимир, Сливовник, Острокапци, Протопинци, Върба, Димово, 

                                                           
17

 Ненад Радосављjевић. Поглед на северозападну границу Призренског-Тимочког 
диjалекта. В: сп. Српски jезик. Студиjе српске и словенске, година VII, свезка 1-2, 2002 г., стр. 
503.   

18
 Пак там, стр. 504.  
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Струйн Дол, Кладоруб, Калугер, Бостан, Вещица, Ошане, Раяновци, Търговище, 
Чифлик, Чупрене, Горни и Долни Лом; област Монтана: Превала, Горна лука, 
Мартиново, Железна, Митровци, гр. Чипровци, Копиловци, Дълги дел, Дива 
Слатина, Говежда, Котеновци. В райони от Белоградчишко, в Стакевци и 
Чупрене, говорът определено е торлашки.19 

 
И така да обобщим. Призренско-тимошкия диалект се дели на няколко 

подгрупи, като тази говорена в Паракинското Поморавие има преходен 
характер с преобладаване на южноморавските особености. Тимошко-
лужнишкия поддиалект се говори в районите на Зайчар, Княжевац, Свърлиг, 
Пирот, Бела Паланка, Бабушница, Църна Трава, Босилеград, Търговище, както 
и в общините Чупрене, Чипровци и Белоградчик на територията на р. България. 
Тук населението е известно с етнографското си название торлаци. Свърлижко-
запланската подгрупа е разпространена в околностите  на гр. Свърлиг и в 
региона Заплана. Най-значителен е призренско-южноморавския поддиалект, 
който се говори в Южна Метохия (Призрен и Дяково (Джаковица), косовското 
Поморавие (Гниляне, Косовска каменица, Витина), южноморавската област 
(Буяновац, Прешево, Враня, Сурдулица, Владичин Хан, Лесковац, Власотинци 
(смесен с тимошко-лужнишки), Лебане, Гаджин Хан (смесен с тимошко-
лужнишки), Ниш, Житораджа, Долевац, Алексинац, и областта Топлица (около 
Прокоп, Куршумлия, Блаца – смесен с чисто сръбските зетско-санджакски и 

                                                           
19

 Анюта П. Каменова – Борин. Торлаците от северозапада. Народна култура на 
балканджиите, т. 8, 2010 г, с. 78.  
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източнохерцеговски, от преселниците), Тимошко и Неготинска Крайна 
(Соко/л/баня, Болевац, Майданпек, Бор, Неготин – смесен с влашки и косовско-
ресавски).  

Според сръбските езиковеди преди големите миграции от XVI в. в 
Неготинско се е говорел призренско-тимошки диалект, сходен с този, който се 
говори по Тимок и в днешна Северозападна България, а в наши дни диалекта е 
косовско-ресавски. В действителност нещата са далеч по-сложни и тук може да 
се наблюдава смесване на три народностни елемента: българи, сърби и власи. 
Тази смесица от племена е тясно преляла една в друга. Не само селата на 
власите се редуват със „славянски“, но дори в едно и също село много често 
може да се срещнат представители на трите народности. При такова объркване 
и непрекъснати сблъсквания на тези елементи от населението резултатите от 
кръстосването естествено трябва да се явяват тук в най-различни и резки 
форми. За говорът тук не е написана специална студия, но различните 
пътешественици минали през областта по време на турското владичество 
определят невлашкото й население в по-голямата му част като българско. 

Интересна хипотеза за 
потеклото на населението в 
Неготинска Крайна изказва 
Антон Страшимиров. Власи 
от Карпатите минават през 
Голубина-планина и се 
разливат на изток пряко 
Тимок и на запад до Морава 
и заемат няколко околии. По 
време на Първата световна 
война Стоян Романски ги 
изчислява на около 200 000, 
но той преувеличава техния 
брой, давайки редица 
неверни данни за етническия 

състав на някои селища в Поморавието и Тимошко. Българи от широката 
Тетевенска планина се разселват в Кулско, прехвърлят Тимок, заемат Зайчар и 
с отделни поселения дори до Пожаревац на Велика Морава. Големи групи 
българи от ислямизираните торбеши в Призренско, както и други християни от 
същинско Косово поле, заедно с истински сърби от Новопазарския санджак 
бягат от турските и албанските насилия в тези области и също намират 
обширната празна площ от Видин до Сталак и се раселват в уединени 
поселища от по 5 – 6 семейства. Тези преселници от Косово поле обаче в по-
голямата си част са били с български произход, а не със сръбски, както 
погрешно се смята от много български историци, затова и езикът им има 
толкова български черти. Те заемат сега главно Кюприйско, Паракинско, 
Деспотовацко, Пожаревацко, като отделни техни селища достигат до Тимок. 
Маса българи от Тиквешията (средна Македония) също бягат от турските и 
албански насилия там и пак намират девствените лесове по запустелите Църна 
река и Крайна. Те вървят също групово и заселват Неготин, Вражегрънци, 
Райце, Търговище, Мокрен, Темник – т. е. съставят поселища и им поставят 
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названията на своите родни села в Тиквешията, така както българските 
поселения в Бесарабия носят имената на напуснатите села в родината.20   

 Сръбските учени не признават така очертаната територия – сръбският 
проф. Александър Белич (1905) счита Вардарска Македония и Западна 
България чак до р. Искър за сръбска езикова територия и с това оспорва 
езиковата граница между България и Сърбия. Според него, там славянизацията 
на Поморавието и Тимошко е късна, в периода XIV – XV в. Той я свързва с 
инвазията на Неманичите, при която сърби от запад се заселили в т.н. 
„Българска гора“, иначе рехаво населена преди това от власи. При сливането 
между едните и другите, субстратните власи предали на колонистите сърби 
балканизмите – разклащане на падежната система, аналитичност на езика и 
т.н. В Тимошко и Пиротско това сърбизирано население проникнало през XV в. 
и също покрило заварено влашко население. На изток от Белоградчишко, 
Трънско и Брезнишко, т.е. в Софийско, Ломско, Берковско, Кутловишко и 
Видинско пак били проникнали през XV в., но в Ломско, Видинско, Кутловишко и 
Берковско се били смесили със заварено западнобългарско население, а в 
Софийско проникнали едновременно или малко по-късно от западнобългарско 
и двете групи заварили влашко и печенежко субстратно население. Така според 
него торлаците са сърби смесени с посърбени власи, а шопите смесица между 
българи, сърби, власи и печенеги. Под торлаци той разбира и населението в 
Западните покрайнини, включително и хората от Трънско, Брезнишко и 
Белоградчишко. 

Според Павле Ивич, зад формата и големината на територията заета от 
един от подвидовете на призренско-тимошкия диалект, призренско-
южноморавския, стои следното обяснение: населението на призренската зона и 
разположеното на близо Югоизточно Косово, е било засегнато от силни 
миграционни движения, главно в североизточна посока, под натиска на притока 
на експанзивен албански етнически елемент. По този начин призренския 
говорен тип е проникнал в южноморавската долина и е залял нейния 
оригинален диалект, изтласквайки го към хълмистите райони по-далече на 
изток, където днес той е запазен като свърлижко-заплански диалект.21 Същият 
този Павле Ивич отбелязва, че е налице и безспорно македонско влияние в 
структурата и генезиса на призренско-южноморавския диалект, което той също 
отдава на миграционни движения, само че тук посоката е от юг на север. За 
несъмнени македонски черти в южноморавския говор може да се смятат 
глаголни форми, от вида „викнáла“, „рипнáло“, родовия синкретизъм в 
прилагателните думи от вида „божйе путове“, „друге села“, „турске жене“, 
окончанието „–ле“ във всичките три рода в множествено число на глагола 
изразяващ конкретно действие „люди стигнáле“, „жене стигнáле“, „деца 
стигнáле“, форма на лични местоимения „ми(j)е“, „ви(j)е“ и др.   

Сръбските етнографи Караджич, Миличевич, Карич обясняват, че в сърбо-
хърватските земи се говорят три наречия: чакавското в Далмация, кайкавското 
на границата със словенците или в Западна Хърватия, и щокатовското което е 
най-разпространено и се говори в Сърбия, Босна, Войводина и Източна 
Хърватия, което е основата на литературния сърбо-хърватски език. 

                                                           
20

 Антон Страшимиров. По Морава. В: в-к „Военни известия“, XXVII, бр. 209, 14 септември 
1918 г., стр. 2 – 3.  

21
 Слободан Н. Реметић. Српски диjалекатски комплекс у светлу миграционих струjања 

(лингвистички и социолингвистички аспект). В: Српска славистика. Колективна монографиjа.  
Том 1. 2018 г. Београд, с. 332.   
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Щокатовското наречие от своя страна се подразделя на три поднаречия: 
„иекавско“ или южно, „икавско“ или западно и „екавско“ или източно. Иекавското 
наречие се говори в Западна Сърбия (Шумадия) край Дрин и по-горното 
течение на Сръбска Морава до Ибър. Икавското се говори на едно малко 
пространство около Валево и по Колубара. Екавското се говори в Северно 
Косово и в областите Ресава, Браничево и Източна Шумадия. Но с това не се 
изчерпва целият въпрос. Оказва се, че спрямо тях тимошко-призренският 
диалект, няма как да е сръбски диалект, тъй като по самата сръбска 
терминология на юг от южното сръбско наречие, не може да има друго по-южно 
сръбско наречие; също и на изток от източното – косовско-моравското наречие 
не би трябвало да се счита за сръбско, а за българско.  

Другият преходен косовско-ресавски диалект се дели на следните 
говори: косовски, жупски, тръстенички, левачки, ресавски, копаонички, 
джердапски и смедеревско-вършачки. Имената си тези подварианти са 
придобили по географски признак. Прави впечатление, че от неговият ареал са 
изключени районите на Крушевац, Паракин, Кюприя и Неготин, в които уж се 
говори на този диалект също. Но преобладаващата част от жителите на тези 
райони са българи по произход и са носители на български диалектни 
особености, макар и подложени на силна сърбизация в наше време. Върху тези 
говори се усеща силното влияние на българския език. Така например говорът 
около градовете Александровац и Брус представляващ част от косовско-
ресавския диалект е претърпял значително влияние от тимошко-призренския 
диалект отразяващо се и в загуба на флексията (системата на склонения и 
спрежения между съществителните, глаголите, прилагателните и 
местоименията). Тръстеничкия говор, който се явява типичен за косовско-
ресавския диалект в цяло, също представлява в своята система ред 
аналитични иновации в падежния синтаксис, намиращи своя опора на 
територията на тимошко-призренския говор. Говорът в областта Левоч, 
отнасящ се по най-голямо число особености към косовско-ресавския, но 
претъпял очевидно влияние от шумадийските говори, също има погрешности в 
падежите и склоненията, която несъмнено се е разпространила от говорите в 
Източна Сърбия. По мнението на Р. Симич „този говор най-общо казано се 
включва в „новощокавската“ диалектна област, по малка част от своята 
структура той още гравитира към балканощокавските тимошко-призренски 
говори, освен това „проникването на общия падеж е причинено предимно от 
външни инфилтрации“. Обаче ред черти от падежния синтаксис на този говор Р. 
Симич счита за автохтонни.   

Ресавския говор е изследван от А. Пецо и Б. Миланович. Те подчертавайки 
смесения характер на населението в тази зона, свързват с това смесване и 
значителното разрушение на „ресавското склонение“. Копаоничкият говор се 
счита, че е запазил в най-висока степен определени архаични характеристики. 
Той отразява историческото развитие на говора на местните сърби, въпреки че 
през XIX – XX век Копаоник с неговите подстъпи (с изключение на 
североизточния му край) приема различни струи преселници от запад – от 
Пещера, Сиеница, околностите на Нови пазар, а по-късно от Черна гора и 
Херцеговина (т.нар. ери). В Долното Поибрие и в т.нар. Поибрие при Кралево 
изговорът е екавски, но с някои йекавски характеристики. С това се отличава и 
говора около манастира Студеница. Що се отнася до косовския говор той се е 
сформирал в резултат на смесване в различни пропорции на различни места 
на собствено косовския говор със зетско-сеницкия при достатъчно силно 
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албанско влияние и при относително слабо участие на говорите от призренско-
южноморавския ареал в северната част от Косово и при значително участие в 
центъра.22  

Различни учени от Русия, САЩ, скандинавските страни и др. твърдят, че 
съществува един ареал, който те наричат Балканославянски (Р. Александър, 
Св. Густавсон, Г. А. Цыхун). Тези автори не са далече от „измислянето“ на още 
един славянски език – „балканославянски“, който се покрива с торлашкия 
диалект. Този нов език сякаш е в противовес на българския книжовен език, но 
неизвестно защо, има черти на българския език.  

Терминът „балканославянски език“ като цяло се употребява по 
отношение на съвременния български, защото от всички славянски езици само 
той влиза в Балканския езиков съюз. Друг е въпросът, доколко той е изцяло 
славянски и че в неговото изграждане изцяло е подценен прабългарския 
фактор. Балкански езиков съюз (БЕС) е термин, с който се подчертават общите 
особености в граматиката, синтаксиса, речника и фонетиката на някои езици, 
говорени на Балканите, независимо, че те принадлежат към различни езикови 
групи на индоевропейското езиково семейство. Тук се включват най-вече 
български (включително т.н. „македонски“ диалекти), румънски (включително 
арумънски, мъглено-румънски и истро-румънски) и албански, както и в по-слаба 
степен гръцки. В още по-слаба степен към БЕС се включва и сръбския език, по-
специално неговия най-източен призернско-тимошки диалект, който всъщност 
се говори на територия, представляваща част от българското етническо 
землище. Този езиков съюз е повлиял в последствие езиците на късно дошлите 
на Балканите цигани (индоирански език) и на евреите – сефариди (езика 
ладино). Традиционният списък на най-важните балкански сходства в 
морфологията и синтаксиса, въз основа на които се говори за балкански езиков 
съюз и въз основа на които българският се отнася към този съюз, е следният:  

1) българският език има задпоставен определителен член при 
съществителни, прилагателни, числителни местоимения и причастия.;  

2) той единствен от славянската група езици който няма склонения и 
падежи, освен именителен, звателен и твърде рядко винителен.;  

3) образува сравнителна и превъзходна степен при прилагателни, някои 
съществителни и глаголи с частицата „по“ и „най“.;  

4) характеризира се с наличието т. нар. двойно местоимение. То е 
типично и за осетинския език, говорен от потомците на някогашните алани в 
Кавказ, близки съседи на древните българи.;  

5) в него липсва неопределено наклонение – инфинитив.;  
6) образува бъдеще време с частицата „ще“.;  
7) притежава спомагателния глагол „съм“.;  
8) доста интересна и съществена особеност на българския език е, 

запазилият се изговор на звука „ъ“, прехода „е-я“, отразяван до 1945 г. с буквата  
- ѣ „е-двойно“. Всъщност тази черта не е славянска, и вероятно е донесена от 
древните българи. В съвременния осетински език (предците на осетинците са 
били непосредствени съседи и сродници на прабългарите в Кавказ) този звук е 
добре представен, както и специфичния звук „ӕ“ – произнасян като нещо 
средно между „е“ и „а“.  

По отношение на генезиса на Балканския езиков съюз има няколко 
хипотези. След 46 г. пр. н.е. Рим налага властта си над земите на античното 

                                                           
22

 Андрей Соболев. Категория падежа на периферии балканославянского ареала.  В: 
Зборник матице српске за филологиjу и лингвистику, 1991 г., XXXIV/1, стр. 118 – 119.  
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балканско население – траки, гети, мизи и др. Североизточната част от 
страната и особено районите в близост до Дунава са били населени с римляни, 
идващи от всички части на империята. Преди да бъде изместен от гръцкия като 
език на администрацията на Византия, балканският латински – дали в резултат 
на негавата „варваризация“, или на естествен вътрешен развой – вече е 
показвал ясна тенденция към аналитизъм. Тази хипотеза обаче се обезсмисля 
от факта, че твърде малко от посочените по-горе особености на Балканския 
езиков съюз могат да се намерят в латинския и другите романски езици (без 
румънския). Липсват доказателства, че тези особености са били развити в 
местния простонароден латински за малкото време на владеене на Балканите. 
Ако тази хипотеза е вярна, тя може да обясни появата на такива особености в 
“македонския” диалект на българския чрез заимстване от езика на аромъните, 
но тя не може да обясни как тези особености са се появили в самия език на 
аромъните! Сред значимите поддръжници на тази хипотеза от българска 
страна е проф. Кирил Мирчев.23 Тенденцията към структурно отделяне на 
българския език от типичните славянски езици се наблюдава още в 
старобългарските паметници от X в. и е най-ясно изразена в паметниците, 
създадени в североизточния книжовен център Преслав, ръководен лично от 
българския владетел Симеон, където концентрацията на неславянизираните 
потомци на древнобългарското население е била значителна. След 
създаването на българската държава, в продължение на поне две столетия 
древнобългарският език е бил разговорният езикът на управляващата общност, 
за разлика от гръцкия използван като писмен език.  

Дори след налагането на „славянския“ като език на църквата и държавата, 
именно български владетели и книжовници са ръководили дейността на 
книжовните центрове. Може би най-логичната от съществуващите хипотези за 
появата на Балканския езиков съюз е именно тази за съществено влияние на 
древнобългарския (прабългарския) език върху развоя на езиците попадащи в 
него, предвид и на това, че всички най-характерни особености на Балканския 
езиков съюз са били присъщи са българския език, и вероятно са наследени от 
езика говорен от ранните българи. Например задпоставният член е вероятно 
прабългарско езиково наследство. Фиксиран е за пръв път в названието 
Верегава – източната част на Стара планина и очевидно означава „веригата“. 
Споменава се за събития през 681 и 759 г. от Теофан Изповедник, като 
българско название. Не се среща в античните и късноантичните извори. Сравни 
с аналогичното женава, детево, бащеви – жената, детето, бащите, диалектни 
членни форми от западнобългарските говори. 

Въпросът свързан с наличието на задпоставен определителен член е 
твърде интересен и изобщо нерешен. Според Миклошич, това е неславянски 
белег, възникнал под влияние на стария “трако-илирийски” език. Авторът 
изхожда от факта, че в румънски и албански също съществува подобен  
задпоставен определителен член. Например в албански burrë – „мъж“, bur-i – 
„мъжът“; grua – „жена“; grua-ja – „жената“. Въпреки това явление, албанският 
език е падежен и има пет падежа: именителен, родителен, винителен, дателен 
и отложителен (аблатив). Румънският език също е падежен (именителен, 
родителен, винителен, дателен, звателен), но там се наблюдава сливане на 
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 Мария Стамболиева. Българо-ирански езикови паралели. В: Булгарика – Ираника. 
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дипломатически отношения между република България и Ислямска република Иран, София, 
2012 октомври. София. 2016 г., с. 220. 



19 

 

падежите, например именителен с винителен и родителен с дателен, и появата 
на задпоставен член: băiatul – момче, băiatu-lui – момчето. Когато се отнася са 
лични имена, определителното местоимение lui, се поставя пред името lui 
Brâncuși. Звателният падеж е като в български: Maria → Mări-e !, Ștefan →   
Ștefan-e !  

През Възраждането наличието на задпоставен определителен член е 
предмет на уживени  дискусии. Под влияние на модните тогава славянофилски 
и панславистки настроения, националист като Георги С. Раковски стига до 
погрешните изводи, че членуването отдалечава българския език от останалите  
„братски“ славянски езици и затова се стреми, да избягва неговата употреба в 
произведенията си. 

От всички романски езици, единствено в румънски има задпоставен член, 
което показва че това явление възникнало под чуждо езиково влияние. Липсата 
на задпоставен член в древногръцки и тракийски (поне от известните ни 
надписи с гръцки букви, разчетени от акад. Вл. Георгиев) показва, че и при 
албанците това е чуждо езиково влияние, също като се има предвид и 
запазената падежна система. А то може да бъде единствено и само – 

българско! 
Непонятно е как една малка езикова общност на средновековните 

албанци би повлияла на огромната българска територия. Средновековните 
албанци са безписмен, примитивен народ, с основн поминък, грабежа, 
наемничеството и скотовъдството. Що се отнася до румънците, техните предци 
преди да се заселят на север от Дунав, едва в ХІІІ – ХІV в., са били поданици на 
Първото и Второто българско царство и езикът им е бил подложен на силно 
българско виляние. 

Ясно е че задпоставеният определителен член си е исконно българско  
явление  повлиял  и  на  съседни  езици. Възниква  въпросът  как  е  възникнало  
това  явление, непознато за другите славяни. 

Беню Цонев го разглежда като резултат от отпадането на падежите и 
заместването на падежните окончания с показателните местоимения. В 
старобългарски те са: „тъ“, „та“, „то“, отговарящи на съвремените „този“, „тази“, 
„това“. Членуването възниква чрез прибавяне на съответното местоимение към  
съществителното или прилагателното. Например: човек-тъ = човекъ, с редукция 
на „т“, жена-та = жената, дете-то = детето. Конструкцията съществително + 
показателно местоимение уточвява, че не се касае за човек изобщо, като 
абстрактно понятие, а за определен конкретен човек (респ. всеки друг  предмет 
или явление). Така че „човекъ“ би означавало „човек – този, този човек“ или „тъ 
човек“. Поставянето  на показателното местоимение пред съответното понятие 
се среща също в българския език, като равностойна конструкция на 
членуването. Старите показателни местоимения са се запазили в някои  
диалекти. Например в Хасковско се е казвало: то чвякь – този  човек, та  жéна – 
тази  жена, тва  дéте – това  дете. 

Поставянето на показателното местоимение пред обекта е аналогично на  
предпоставените членове, разпространени в други езици. Например в 
германските, немското der, die, das и производното им английско the (поради 
загубата на родовете в англ. ез.). 

Според Беню Цонев задпоставните членни конструкции са естествен ход  
на развитието на езика, възникнало през годините на турското владичество, 
когато не е съществувала официална писмена норма, консервираща 
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състоянието на езика. Той посочва като пример, че в някои руски диалекти  
(Перм) са се появили такива конструкци през ХІХ в., корова-та, дорога-та.24  

Но Стефан Младенов открива наченките на този процес още в ХІ в., в 
„Супрасилския сборник“. Той открива членувани думи: мъжътъ, местото, 
пещерата, влагата, работъ.25  Йоан Скилица (живял в края на ХІ в.) пише, че 
пълководецът на Самуил, Ивац оказал отчаена съпротива на Василий ІІ, и се 
укрепил в планината Томор (сега в Южна Албания), в планинската местност 
Врохот, т.е. „върхът“, където е била крепостта му Копринища. 

А това показва че в живия, разговорен език, членуването е съществувало 
още в старобългарския  период, като отделни думи са се промъквали неволно 
изпускани от преписвачите, в нарушение на каноничната  падежна норма. 

Ако в руски това е екзотично явление, то в български членуването е 
закономерност, позната още  в  ІХ – Х в. и въобще не е продукт на турското 
владичество. Членувани форми се наблюдават в много от старобългарските 
църковни преписи, паралелно с официално приетото показателно местоимение 
– иже26 (този, това) чрез което се е превеждал, буквално гръцкия предпоставен 
член. 

Според Св. Иванчев задпоставения член е остатък от аглунативна езикова 
конструкция. Тя се проявява особено при използването на двойните 
местоимения в тяхната енклитична дателна форма, което също е аглунативна 
конструкция. Например:  „на  жената  детето  й“,  „на  човека  шапката  му“. 

Аглунативната, прилепчива форма на българския определителен член е 
посочена в 1949 г., още от Ю. С. Маслов. Светомир Иванчев смята че това е 
прабългарско езиково наследство. Тюркските и изобщо алтайските езици са 
аглунативни по конструкция и там такива енклитични дателни конструкции са 
много типични. Например турското „benim babam“ (на мене баща ми, моят 
баща), от ben – аз и im – афикс показващ принадлежност, babamin sapkasi (на 
баща ми шапката), респ. бащината шапка.27 С. Иванчев, естествено изхожда от 
битуващата официална тюркска теория за произхода на прабългарите. 

Аглунативността не е типична само за алтайските езици. Аглунативни 
езици са угрофинските, тохарските (най-източните древни индоевропейски 
езици) и осетинския. За тохарските и осетинския се смята, че това е вторично 
придобит белег, поради тохаро-угрофинските езикови взаимодействия, и 
кавказкото влияние върху осетински, а Василий Абаев приема и тохарско 
влияние върху осетински (т.е. върху езика на древните сармати и алани, в чието 
формиране са взели участие древни тохари). 

В тохарски показателните местоимения също се поставят след обекта, в 
т.н. косвен падеж. Съответно те са в тохарски А, В : м.р. –säm / –se – този, ж.р. –
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sām / –sā – тази, ср.р. täm / –te – това. Напр. в тохарски А tsopats wäl – велик 
цар, tsopatssäm wäl – великият цар.28  

 В някои български диалекти, от Македония, Родопите, Трънско се  срещат 
членна форма, за близка определеност: м.р  –ъс, –ос – този,  ж.р. –са – тази, 
ср.р. –со – това. В Хаскавско тези частици се използват като притежателно  
местоимение, слагано пред думата:  м.р. со – този, ж.р. са – тази, ср.р. сва – 
това, напр.: в Трънско „човек-ос“, „жена-са“, „дете-со“ и в Хасковско „со чвяк“, 
„са жена“, „сва дете“. 

В осетински подобни конструкци възникват при така нар. местен вътрешен 
падеж, който се смята че е производен на родителния. Отговаря на въпроса 
къде – кæм ? Например: кæм дæ ? (къде си) - скъола-иы (в училището). Друга, 
интересна осетинска аглунатативна конструкция представлява склонението на  
личното местоимение æз – аз. В направителен падеж, показващ посоката на 
действие, имаме формата мæнмæ – към мен, аналогична на българското 
двойно местоимение – мене ме. 

Интересна тенденция в развитието си, показват иранските езици. Още в 
ранните етапи, в античността, се наблюдава разпадане на падежната система. 
Родителният и дателният падеж се сливат. Причинно-следствените отношения 
се уточняват с допълнителни постпозитивни частици, производни на  
притежателните местоимения. Например в таджикски odam - човек, odam-e – 
някой човек, odam-ki – този  човек, човек-ът. 

Бъдеще време в иранските езици се образува със спомагателният глагол 
čina – искам. В согдийски той преминава в kām, като се поставя зад глагола, 
напр. kumand - работя, kumand-kām – ще работя. В осетински преминава в 
dzæn, хотаносакски – jsin. В старобългарски се среща подобна конструкция за  
бъдеще време, с глагола чиня – искам (вероятно е прабългарско наследство) и 
инфинитива на глагола. В  българските  диалекти  се  е  запазило, като  напр.  
„чиня да ходя”.  

Друга особеност е в персийски, таджикски, използването на частиците  be-, 
bi- към глагола, независимо от времето, за подчертаване на действието, 
аналогично като в български, би дошъл, би останал. 

Също в български суфикса „–че“ се използва за създаване на умалителни 
форми. Аналогичен феномен откриваме в чувашкия език, но там това се смята 
за иранско заимстване. Например дариче – малка врата, вратичка, от иранского 
dar – врата, баг-че – градинка, гюл-че – розичка.29 От славянските езици, 
принципно сходно е руското „-ок“, за образуване на умалителни форми ребен-
ок, собач-ок, котен-ок, зайчон-ок, респ. детенце, кученце, котенце, зайченце. 

В някои ирански езици, гилянски, за обозначаването на множество от хора, 
свързани с някого, се използва следната граматична конструкция: името + 
притежателно местоимение в 3 л. мн.ч., напр. Mэryэme šån – Мариамините 
синове, Mэryэm – Мариам (Мария), аналогично и в български, напр. Алцековите 
българи, Крумовите  закони, където се стига до членуване на името, а опр. член 
произлиза от  л.мест. 3 л. мн. ч. - те.30  

Друга особеност отличавача българския от останалите славянски езици е 
сравнителната степен. В български тя се образува с частиците „по-“ и „най-“ 
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слагани пред обекта на сравняване, в славянските езици това става със 
задпоставен суфикс „–ше“. В сръбски леп – хубав, лепше – по-хубав. В тохарски  
сравнителната степен е подобна на българската, с поставяне на частицата „la-“  
пред обекта, например spuk la-bana – „от перо (spuk) по-лек (la-bana)“. 
Превъзходната степен се получава с частицата posa – всички, например  posa-
lare, „най-любима“, буквално „най-любима от всички“.31 Подобно сравнение има 
в български, всезнаещ, всеможещ, всесилен, вселюбима, адекватно на „най-„. 

Разбира се натрупаната догматика и инерция в българското езикознание е 
твърде голяма и е трудно преодолима, както цялата тая концепция за 
балканския езиков съюз. А на практика означава българското влияние върху 
останалите балкански езици, което никак не е малко. 

Въпросът кои български земи под сръбска власт или под сръбско влияние 
са се били запазили като български до най-ново време, или с други думи, 
докъде се е простирал българския народностен елемент в Сърбия и в 
сръбските земи не е изследван добре и се представя като доста тъмен. Според 
вярната бележка на слависта, проф. Флорински, литературата за 
етнографските граници на българи и сърби още повече затъмнява въпроса. И 
действително, тези, които възбуждат този спор, го правят именно с целта да 
затъмнят въпроса, защото го пренасят на съвсем друга почва – в Македония, 
където няма защо да се възбужда такъв спор. 

За отношението на местното население към освобождението в 1833 г., 
говори следния факт. През 70-те год. на ХІХ в., в Княжевац (Гургусовъц) живее 
и работи като лекар и аптекар, унгареца д-р Стефан (Ищван) Мачай. В една 
своя статия, публикувана в „Гласник српског ученог друштва, књ. ХІХ, 1866 г.“ 
той казва, че често може да се чуе от стари хора, когато става дума за 
определяне времето на дадено събитие, използват изразите „Когато ни взеха 
сърбите“ (Кад су нас срби узели), или „Когато ни завладя Сърбия“ (Кад je 
Србиjа завладала). Според Мачай, националното съзнание на княжевчани било 
неукрепнало, на много ниско ниво. Това показва, че населението не се е 
чувствало сръбско. 

В 1839 г. Д. Момирович издава на руски език „Кратка история и география 
на Сърбия“. В нея той съобщава за наличие на българско население. По негови 
данни населението на страната е около 1 мил., българите са 150 000 (т.е. 
втората по големина народност), власите 43 000, турци 4000 (от тях 1500 
живеещи и имащи имоти в Сърбия и 2500 съставящи турския военен гарнизон в 
Белград) и цигани 2000. Също гърци, арменци и евреи но значително по-малко, 
общо около 1000 души.32  

Г. Ценов33 имайки предвид рядката населеност на Източна Сърбия – 10 
човека на кв.км. пресмята, че българското население обхваща грубо 15 000 
кв.км. което отговаря точно на сръбската територия между Велика Морава, 
Дунав и Тимок (13 300 кв.км.), което показва и приблизителната достоверност на 
сведенията представени от Моимирович. Разбира се бавно, постепенно и 
безвъзвратно, сърбизма се налага трайно в тези райони.  
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Сръбския политик и писател Йован Ристич (1831–1889 г.) казва, че в 
първата половина на ХІХ в., самите сърби наричат „бугари“ жителите на Църна 
река и Княжевацката нахия.  

Милутин Гарашанин сръбски министър-председател през 80-те год. на ХІХ 
в., син на известния Илия Гарашанин в разговор с българския дипломатически 
представител в Белград, Михалаки Георгиев (1854–1916 г.) споделя, че 
жителите на Неготински окръг са „бугари“.  

Проф. Вайганд, който изследва говора на власите в Тимошко, отбелязва 
съвсем откровено, че от Неготин на юг към Зайчар се говори „сръбски“, който 
честно казано е чист български, еднакъв с българския говорен в Ниш и Пирот.34  

Бащата на сръбския политик Коста Таушанович (1854–1902 г.) е казвал, че 
„до 1833 г. ние в Алексинац знаехме, че сме българи. Тогава като ни взеха 
сърбите, почнаха да ни наричат сърби и така ние станахме сърби“. Това са 
думите на Милошев казани пред Г. Занетов. Този Милошев е българин роден в 
Сурдулица, живял в Алексинац и Крушевац и после преселил се в Сливница.35  

Синът Коста Таушанович, заедно с друг тимошки българин по произход – 
Никола Пашич и произлизащия от Крушевац Стоян Протич (1857–1923 г.), също 
от български произход, са създателите на Сръбската радикална партия. Но 
произход не означава и самосъзнание. 

В Крушевац отделни хора са запазили българското си съзнание до 
началото на ХХ в., напр. известни са двама крушовчани Атанас Димитрович и 
Вучко Живков – доброволци в Македоно-Одринското опълчение през 
Балканската война. Друга известна крушовчанка е сръбската писателка Елена 
Димитриевич (1862–1945 г.), макар и със сръбско съзнание, пише изцяло на 
родния си торлашки (български) диалект, а не на книжовната сръбска норма.  

Много точно етническата и езикова граница между българи и сърби в края 
на XIX в. е определена от босненският хърватин Стефан Веркович в писмо до 
руския панславист Владимир Ламански от 17/29 март 1878 г.: „Както личи от 
вестниците, сърбите предявяват съвсем безсъвестни претенции при 
разглеждане на своите граници, основавайки правата си на някакви 
фантастични и баснословни исторически предания, защото те не трябва да 
постъпват въз основа на миналото, а на сегашното, т.е. да поставят 
естествените граници на всяко племе там, където свършва езикът му. По това 
природно неприкосновено право не са сръбски не само Скопският, Нишкият и 
Видинският санджак, тъй като тук говорят така, както в Солун и Одрин, но дори 
в самото сръбско княжество има около 200 000 души, които говорят като 
жителите на гореспоменатите три санджака, т.е. на чисто български език, 
следователно принадлежат на българския клон, а не на сръбския. Споменатите 
200 000 души българи живеят в Крушевацкия, Неготинския и Алексинацкия 
окръг до град Кюприя на Морава. Според моето мнение, основавайки се на 
сръбската теория за народностите, всичко би принадлежало на България до 
Паракина и Кюприя на Морава в Сърбия, тъй като, обратно, сърбите си 
присвояват едва ли не 3 части от България, наричайки я Стара Сърбия. 
Нечуваните безобразия на сърбите отиват дотам, че те никак не се стесняват 
да лъжат пред целия свят, като говорят: „Сърбин от Ниш, сърбин от Пирот, 
сърбин от Лесковец, от Враня, Куманово, Воден, Скопие, Велес, Дебър, 
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Кюстендил, Самоков, Видин и т.н. … истинската граница между сърби и 
българи е Шар планина. Но и при така начертаната от мен граница сърбите 
остават с по-голяма печалба по отношение на българите, защото Гилянската 
каза, която граничи с Прищинската каза, е цялата населена с българи с 
изключение само на 12 села с арнаутско-шиптарско население и език, но също 
и във всички села, които се намират на Шар планина, не само се говори 
български, но и акцентът, и самият тип е български“. 

Унгарският професор Йозеф Сабо, който е пътувал през Сърбия в 
периода 1872 – 1874 г., казва, че населението на сръбското княжество се 
състои от различни народности, какъвто е случая с почти всички европейски 
държави. Сърбия се населява от три главни народности: сърби, българи и 
власи. Освен тези народности има още цигани и евреи. Само незначителен 
брой се пада на жители от други националности, които са също така и чужди 
поданници. За сърбите Сабо казва: чисто сръбския жител се намира в 
Далмация, Херцеговина, Черна гора, в една част от т. нар. Стара Сърбия, в 
Босна и накрая в Сърбия, но тук е чист само в западните окръзи приблизително 
до река Морава, като от тази граница на изток все повече се смесва с 
българско и румънско население. (б.а.: да уточним, че тук се говори за Сърбия 
без Ниш, Пирот, Враня, Лесковац и Прокопие). Чисто сръбското племе, 
продължава професорът, се характеризира с висок и строен ръст, с правилни 
черти на лицето, гостолюбивост; сърбинът като цяло не обича да работи, 
затова и не просперира. За българите професор Сабо пише следното: 
българският народ само частично е от славянски произход и от съседните 
сърби се различава значително. Тази разлика се явява още в езиците на двата 
народа, защото те не са диалекти на един език, това са два различни, макар и в 
някаква степен близки езика. Българина е с по-нисък ръст, и в лице се 
различава много от сърбина (Сабо обяснява това, като следствие на 
смесването на прабългарите със славяните, като първите смята, че имат 
финско-татарско потекло, според схващанията на тогавашното време). Според 
него българите са много работливи и прилежни, живеят скромно и увеличават 
богатството си. Те здраво пазят своята народност и не са склонни да се женят и 
омъжват за сърби. По неговата оценка, в Сърбия живеят около 100 000 
българи. Тъй като тяхната народност не се признава от властта, те нямат свои 
училища и не смеят да си служат със своя език на публични места.36  

И именно те са носителите на призренско-тимошия и косово-ресавския 
говори, употребявани по долината на р. Велика Морава, Ресава и в Тимошка 
Крайна. 

 За призренско-тимошкия говор са характерни и още особености, повечето 
са цитирани по-горе по проф. Беню Цонев: 

1) „ь/ъ“ вместо „а“ в думата Великден „Възкръс“ и подобни названия на 
празника; В сръбски е „Васкрс“;  

2) метатеза в думата „цъфти“ (в сръбски цветање);  
3) отсъствие на съгласната „в“ в думата „бука“; В сръбски думата „буква“ 

не се употребява, неин аналог е „писмо“ ; 
4) бройна конструкция, в която съществителното има една и съща форма с 

всички числа; 
5) съществително „пролет“, а не „пролећ(е)“;  
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6) разширение „–е“ във вокатив (звателен падеж) на женските имена, 
евентуално и някои други, главно съществителни от женски род завършващи на 
„–ка“ (Стоянке, Йованке);  

7) енклитика (дума или форма без ударение в речта, които се произнасят 
заедно с предходната дума) „ги“ в аккузатив (винителен падеж) мн. число при 
лични местоимения в 3 лице;  

8) липса на сръбска падежна система, използват се само винителен 
падеж: „главу, руку“; или с определителен член: „главуту, рукуту“; „при 
майстора“; 

9) дателният падеж се изказва като в български посредством частицата 
„на“ – „он йе на мою жену брат“ при сръбското „он је брат моје жене“;  

10) употреба на сегашно време като „искам“ и „викам“, в сръбски „желим“,  
„вичем“;  

11) употреба на гласна „у“ в инфинитивната основа на глагола в сегашно 
време, вместо „уйе“, напр. „купувам“ и сърбското „купујем“; 

12) липса на тонално ударение, характерно за сръбски; 
13) многобройни деминутиви (умалителни форми) със суфикса „–ка“ 

(чашка); 
14) употребата на определителен член (използва се и в западната 

половина на територията на торлашките говори);  
15) разширяване на инфинитивната основа във форми като „станула“ или 

„станала“;  
16) сравнителната степен се образува по български с частицата „по“, 

например „убав, по-убав“ , а не „леп, леп–ше“;  
17) средно и краесричното „л“ не преминава в „о“, както е в сръбски → 

„длъго“, а не „дуго“; „влк“, а не „вук“, „слънце“, а не „сунце“, „пепело“, а не 
„пепео“; „сулза“, а не „суза“, „дол“ а не „до“; едва в свърлижко-запланския 
поддиалект, както и в трънския „л“ се редуцира „вук“, „суза“; 

18) изговорът на „ъ“ (произлизащ от старите ерове ѫ, ѧ) се среща на 
цялата територия, включително и в северозападните райони, като отсъства в 
сръбски, където еквивалентът е „а“ – Лесковъц, Княжевъц, Пожаревъц; дън 
(ден, сръбски дан), зълва (сръбски заова), пъс (пес, сръбски пас); 

19) умалителна формация тип „петел > петле“; 
20) „оре(х)“, а не „ора(х)“, 
Вранският говор, като част от призренско-южноморавския деалект, също 

показва показва подобни български черти:  
1. употреба на полугласната „а“ (данǝс), 
2. африкат, съгласна изговаряна „през зъби“ ѕ (средно между дз и ц) 

(ѕинѕа), в сръбски слина – слюнка, 
3. словообразувателна частица „-на-“ < „-нѫ-“ за глаголи (викнаја), като в 

македонските говори, 
4. звателен падеж, на имената от женски род, завършващи на „–ка“, 

получават окончание „-е“ (стринка > стринке),  
5. употреба на енклитични местоимения, поставени след глагола (гу, не, 

ни, ве, ви, ги), напр. „видим гу“, „дава ни“, „давам ми“, „давам ги“, 
6. аналитично склонение (давам на њега, на мене ми вика, с мајку ми, с 

мене),  
7. непознаване на инфинитива (ће паднеш, ће идеш),  
8. сегашно време в 3 л. мн.ч., на „-в“ (радив), они радив – те се радват, в 

сръбски „радују се“, 
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9. глагол в м.р. ед.ч. с оконч. “–ја“ (радија), радвам се 
10. двойно местоимение (на мене ми вика),  
11. замяна на дателния падеж с притежателни местоимения (мајка ми, 

татко ми), като в останалите български говори 
12. особена лексика, отсъстваща в сръбски (ѕинѕа, татко, вика).37 
Сръбските езиковеди отдавна са забелязали, че в тимошко-призренският 

говор като балканистичен феномен възниква общ падеж, който с помощта на 
предлози изразява всички значения на частен падеж. Най-честата констатация 
за падежната система в тези диалектна зона е, че в говорите, които 
принадлежат към нея не съществува общ падеж, с една и съща форма на 
винителен падеж, и че значенията на частния падеж се изразяват посредством 
конструкция от предлози и общ падеж. Това явление е по-характерно за 
призренско-тимошките говори, но съществува и при косово-ресавските. Тук 
трябва да отбележа, че една голяма част от тези предлози са нехарактерни за 
сръбските диалекти и сръбския книжовен език като цяло. Ето и кои са те: 

врз/врза – основното значение на предлога „врз“ в разглеждания говор е 
над. Със значенията си „на“, „над“ върха този предлог е широко разпространен, 
и обхваща ареала на призренско-тимошкия и косовско-ресавския диалекти, 
простирайки се до пожаревацко-вършачкия (село Касидол). Божидар Видоески 
го регистрира на кумановска територия, но той отсътва в Шарпланинската Жупа 
и Гора, както и в нито един от съседните македонски говори. Първоначалното 
значение на предлога „врз“ със съществително име в общ падеж е свързано с 
категорията специалност, преди всичко за адлативност и  местна насоченост, 
докато по-рядко се среща в други категории. „Врз“ отговаря на българското 
„връз“ – „върху“. 

зарад – този предлог намираме само в монографиите за говора на селата 
Бучия и Бели поток и в Алексинкото Поморавие, където се среща като 
семантичен еквивалент на предлога „ради“. В говорите от Алексинското 
Поморавие се забелязва смесване на смисъл за причина и цел. Отсъствието на 
предлога „због“ в някои говори (Църна Трава), се компенсира с употребата на 
предлога „ради“, който тук има причинен смисъл. В нито едно от значенията си 
предлога „зарад“ не е регистриран в говорите от областите Заплана, Горна 
Пчиня, Лужница и Понишавието. Възможна е неговата замяна с други, по-често 
употребявани предлози. В косовско-ресавските говори той се среща 
изключително във варианта ради, но и тук няма разграничение между причинен 
смисъл и смисъла на целта. Отговаря на българското „заради“. 

към – предлога „к(а)“ не е известен сред говорите в Югоизточна Сърбия, 
но неговата функция някъде се изпълнява от предлога към/кам. В различни 
форми той е присъщ за тимошко-призренската диалектна зона. В Алексинското 
Поморавие не се среща формата „кам“, а по-скоро „как“, която е фонетичен 
вариант на формата „ка“. Това личи от следните примери: „тераj овце как 
планину, оде как Делиград, одатле су кренулуи как Ражањ“. Предлогът „ка“ във 
формата „как“ се среща и в Паракинското Поморавие. 

кре/кра – този предлог се среща в областта Заплана и Понишавието и 
синоним на сръбският предлог „код“ (при). В говорът от областта Горна Пчиня 
се използва нередуцирания предлог „краj“, както и неговия гласов вариант 
„крьј“: „она си улегне у рупу краj лисичики, не ву давав леб да jеде крьј њим.“ 
Отговаря на българското „край“ – до, около, при. 
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куде  - този предлог в повечето тимошко-призренски говори се използва 
като синоним на предлога „код“. В речта на жителите от селата Бучия и Бели 
Поток е еквивалент на предлога около за време и място. Отговаря на 
българското „къде“. 

порад – този предлог е регистриран единствено в говора от областта 
Заплана като се среща в три разновидности: в синонимия с поред + глагол, за 
изразяване на динамика на движение по отношение на дадено място, както и за 
тълкуването на позиция с глагол, вместо книжовното сръбско „уз“ и вместо „са“ 
+ „и“. Отговаря на българското „поради“. 

през/прз/проз – този предлог е еквивалент на сръбският „кроз“. Най-често 
означава мястото на движение, но може да се срещне също и в друга функция 
в зависимост от контекста на изречението. Отговаря на българското „през“. 

спроти – този предлог отговаря на сръбския „према“ в книжовния сръбски 
език и се среща с местен и времеви смисъл, както и за означаване на 
отношението към някое лице. Във формата „спроћу“ е забелязан в 
Паракинското Поморавие със същото значение каквото има и в говора от 
областта Заплана.38 Отговаря на българското „според“. 

*** 
Проф. Беню Цонев пише, че произхода на моравското население се вижда 

и по това как сърбите го наричат. А то е твърде показателното „бугари“ или 
презрително „бугараши“. Въпреки твърде плоските и глупави опити на проф. 
Йован Цвиич, да раздели понятията „българи“ и „бугари“, твърдейки че 
„българин“ е народност, а „бугарин“ означавало „будала“, „простак“, „недодялан 
селянин“, е пределно ясно, че „бугарин“ е сръбския изговор на „българин“, с 
изпадането на краесричното „л“ (като сълза > суза, вълк > вук и др.). Сърбите 
са нарекли така своите съседи от долината на реките Българиска и Велика 
Морава, защото ясно са ги разграничили от себе си, по език, носия, обичаи и 
манталитет.39 

Че населението в източна и югоизточна Сърбия е българско по произход и 
се отличава от другото сръбско население, може да се види и по носията, 
дрехите на жителите. По костюмите, а също и по типът на населението според 
Гаврил Занетов, тук може да се отличат две или три български племенни групи. 
Едната група съставляват бившите окръзи Черноречки (Зайчарски), Княжевацки 
(Гургусовски), и източната половина на Алексински, в които жителите се 
наричат торлаци или шопи и са еднакви по език и по тип с жителите от 
Пиротско, Вранско и от сегашните западни български предели – Трънско и 
Белоградчишко. Тук мъжете не са носили долни гащи, а само горни сукнени, 
бели, които са тесни, на пояса стегнати с ремък или връв и които на повечето 
места се наричат „беневреци“. Обували са цървули, а краката си завивали с 
„навуща“. Обличали са кожуси, дълги до коленете, с „долама“ от същата 
дължина, обшита с черни гайтани, с дорамник и долактица от бяло сукно, пак 
дълги до коленете, но без ръкави; най-отгоре са обличали една „дреха“ от 
черно сукно като дорамник, но с ръкави. На кръста са се препасвали с пояс, а 
на главата си са носили калпак от овча кожа; по на север в Зайчарско, вълната 
на калпаците е по-голяма, като у власите. Жените са носили на главата си 
дълги пешкири, като в Царибродско и Софийско, а със забрадки са се завивали 
само по градовете. На кръста жените са се стягали с пояс, по на юг и с колан с 

                                                           
38

 Тања Милосављевић.  Померања у употреби предлога  у вези са општим падежом 
призренском – тимочких говора. В:  Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.  

39
 Беню Цонев. Произход, име и език на моравците. София, 1918., стр. 10. 



28 

 

големи „пафти“. Над ризата се е носило „сукно“ или „сукман“, дълга по някъде 
колкото ризата, по някъде до коленете. Сукното някъде е било цяло, а по други 
места се е състояло от две престилки, предна и задна.40 До седемдесетте 
години на XIX в. старите хора от тази българска племенна група са носили 
дълги коси, слетени на „перчин“. Някой от тях са носили такива коси и по-късно, 
та са само тях сплитали при тръгване на печалба, в края на XIX в.  

Ризата е била изработена от прост домашен плат от кълчища, право 
кроена, дълга до коленете, с широки ръкави и без таслица. На гърдите е била 
дълбоко прорязана, а под гърлото са се везали клипове от конец. Ниските 
колиета и гърдите са били везани с черна, зелена и червена вълна.41 До 
присъединяването на тези райони към Сърбия девойките са ходили гологлави, 
а жените се забраждали с шамия. След венчавката кумът е слагал на младите 
„каица“ на главата, която е била носена от тях цял живот. Каицата се 
приготвяла от конопен плат, така че цялата да изглежда червена. Върхът на 
шапката е бил „заплетен“ и извезан с многоцветна вълна. Пряко каицата се 
слагала бяла марама, а отпред е бил прочелника – наниз от ситни пари. Още 
Бузбек, в 1553 г. пише, че в някои райони на Поморавието се е носила червена 
шапка каквато можеше да се види миналото в околията на София. Тук е 
мястото да отбележа, че плитка в съчетание с червена шапка, като фес с бяла 
марама, се е носила и в Родопите, която, съгласно описанието, напълно 
отговаря на торлашката каица.42 А на много пътешстевини прави 
впечатлението на високата женска шапка с разширяващ се горен край, окичена 
с дребни монети. 

Към друга племенна група принадлежи 
населението по двете страни на Българска Морава 
в Лесковацко, Прокуплийско и в част от Нишко, 
Крушевачко и Алексинско. Тук мъжете са носили 
на главата си фес с хлабаво завит пешкир, 
единият край на който е отпуснат като в 
Кумановско. Гащите са от тъмен цвят и широки. 
Жените, като в Лесковацко, носят на главата си 
дълъг пешкир, като 
шопкините, а другаде 

по на север, носят „тървели“ (едно парче дебела 
тъкана материя). Карич пише, че „тървели“ се 
носят в Крушевацки, Алексинацки, Княжевацки, 
Църноречки, Кюприйски, Нишки, Ягодински окръзи 
до Пожаревацко и Хомоле. Също в Крушевацки, 
Алексиначки, Ягодински, Княжевацки, Нишки 
окръзи, жените носят и „ручник“. Докато в 
Пиротско, Вранско, Тимошка Крайна, в някои 
части на Нишко, жените слагат на главите си 
обикновена забрадка. Съвсем различно е в Шумадия, по р. Ибар, в Подрински, 
Чачакски, Руднички, Ужички и западната част на Крушевацки окръзи, т.е. в 
същинска Сърбия, жените носят конга – един вид обръч който пристяга косите и 
се поставя под кърпата за главата. (Карић, 1887: 122-125) 
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Живеейки под различни обществено-исторически и икономически условия, 
под силното влияние на турските господари, населението от южноморавската 
област е носило проста, груба носия от домашни и обикновени платове, без 
много украса и везбена орнаментика, с изключение на женската носия от 
Поморавието. Това е отбелязал и Йован Цвийч, който пише, че „моравската 
носия, в сравнение с косовската е проста и безвкусна“. На носията във Вранско 
в миналото, наред с ориенталската, забелязва се и влияние на съседните 
македонска, краищко-кюстендилска и знеполска носии. След анексирането на 
Вранско от Сърбия, а особено след 1912 г. се усеща силното влияние на 
носията от Северна Сърбия, особено шумадийската.43  

В Паракинско може да се каже, че носията е като на шопите в България. 
Мъжете носят беневреци без долни гащи, препасани доста низко с ремък, 
долама дълга до колени, дорамник, долактица; на краката завиват навуща на 
главата носят голям овчи калпак. Също носят кожуси. Най-разпространена е 
бялата аба. Жените носят сукно, две престилки от пред и отзад, а на краката си 
завиват навуща. 

В областта на народните игри (хората) що се отнася до Югоизточна 
Сърбия също може да се установи различие между нея и населението в 
останалите райони на Сърбия. Интересуващата ни етнографска област е 
съставена от отделни по-малки ландшафтни единици: Баня, Алексинско 
Поморавие, Тимок, Заглавак, Буджак, Нишава (районите на Ниш, Свърлиг и 
Белопаланкското поле), Пиротско поле, Лужница, Висок, Бурел, Знеполе,  
Босилеградско Краище, Власина, Лесковацка Морава, Вранско Поморавие 
(районите на Владичин Хан, Вранското поле и Буяновац), Пчиня, Горна Морава, 
Изморник, Косово поле, Сириничка жупа, Средска жупа, Ябланица, Пуста Река, 
Ветерница, Добрич, Топлица и дял от Копоаничката жупа. В тази етнографска 
област живеят голям брой староседелци („старовремци“), представители на 
косовската и мораво-вардарската вълна на заселване, а най-малък брой са 
динарците (б.а. – истинските сърби). Това е най-богатата етнографска област в 
западната ни съседка по отношение на игрите и техния музикален съпровод. 
Характерни за нея са асиметрията в игрите и поддържащата музика, както и 
богатството от неравноделни тактове (3/8, 5/8, 7/8, 9/8…). Най-популярни тук са 
следните игри (народни хора): Руменка, Белопаланкска шесторка, Крупна 
шесторка, Чачак, Лесковачка шесторка, Власинка, Бугарка, Цоне моме Цоне, 
Пешачка. Виждаме типични български особености. Интересното е, че същата 
игра Бугарка се среща и в района на Крушевац. Великоизворци са показали, че 
умеят да пазят своите игри и дори да ги пренесат на съседите си. Днес във 
Велики Извор, независимо от общо приетите игри, каквито са „жикино“ хоро и 
други хора с произход от Централна Сърбия, играят се и игри пренесени по 
време на заселването: грънчарка, дайчовата, клекуцанка, ценеле байовата, 
костенка, ломско, чораво хоро и др. По стил, техника на игране и 
наименования, тези игри напълно се различават от днешните игри в същото 
село, така че спокойно можем да кажем, че са пренесени от България, от 
където идват част от жителите на това населено място. Описаните игри 
практикуват и други етнографски групи. По-интересен е примера със село 
Дубле в областта Ресава заселено с жители емигрирали от Велики (Голям) 
Извор. Там и до днес са се запазили игрите, които населението е донесло по 
време на преселението. По време на подготовката за Първия фестивал на 
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народните игри в Сърбия през 1950 г., танцьорите от това село, наред с 
останалите са изиграли и следните игри (хора): едрото, карловка, лудо хоро, 
ситното, тежкото и църквенац, които днес не са запазени дори във Велики 
извор. Този пример убедително говори, че при отдавна асимилирано население 
може да се запазят игри от старият край и след дълго време да бъдат 
прекарани в новата среда. В крайнските села Бракевци и Кленовац, където има 
известен брой тетевенци, може да бъдат забелязани игрите грънчарка и 
дайчовата. Половината от село Гърлян е било заселено с тетевенски българи 
по същото време, когато и Велики извор. Гърлян в XVII в. са заселели жителите 
на румънското село Гурле, на устието на Дунав. Оттам и името на селото. 
Тетевенците са усвоили нещо от влашките игри, но са им дали и от своите. 
Това е например сватбената игра ръченица. В село Градсково, което е 
населено с власи, се играе и ломско хоро. Неговото название показва, че не е 
влашко (тетевенците според сръбските изследователи са се преселили в 
Поморавието от Ломска околия), но то в Градсково се интерпретира по 
специфичен начин, който се различава от стария образец.  

Сръбските автори нееднократно са изтъквали, че западните сръбски земи 
се отличават с особени етнически и психологически черти на населението. 
Според Томич в Дробняк (планинска област в Черна гора) са запазени в най-
чист вид старинните сръбски обичаи. Подобно е състоянието в Западна 
Шумадия и Херцеговина. Съвсем различно е положението по р. Морава и 
Тимок, където населението празнува специфични български езически 
празници, непознати за сърбите. Това са „вълчите дни“ или „куряци“, „петльов 
ден“, „мишов ден“, „мишкин ден“44 или неделята след Димитровден, Бабин ден, 
„мечкин ден“, съвпадащ с Андреевден‚ празната неделя“ след Великден, също 
„лудата сряда“ и „лудия петък“.45  

Например „вълчите дни“ които са след Тодоровден, имат точен аналоги 
при осетинците, където с Тотир се отбелязва като празник на вълка, а Тотир 
означава същото Тодоровден! А това говори за много древен прабългарски 
ппразник. Също „вълчите празници“ са известни и под наименованието 
Мратинци в широк ареал от българската етническа територия. За сравнение в 
околностите на Паракин и областта Темнич в Крушевачко е популярно 
названието Мрàтинци. Като Мратинци се среща в Алесиначкото Поморавие, 
Болевацкия край, областите Буджак и Свърлиг, Пиротския край, околностите на 
Свърлиг, Ниш, по Нишава. Във Вранска баня „вълчите празници“ са известни 
като Мрати́нци, а в град Враня като Мратинци, Мртинци. В българската по 
произход част на Косово също е познато названието Мратинци (Ново бърдо, 
Косовска Каменица, областта Средска в източно и южно Косово). На 
територията на Македония този тип термини са регистрирани преимуществено 
в западната и източната част на областта: Мартинци (Радовиш, Гевгелия), 
Мъртенци (Гевгелия), Мартинија в областта Дебърца до Кичевско, единична са 
фиксирани в едно село в Скопската котловина (с. Катлановци) – Мратиняци. 
Картината на тези чужди за сърбите традиции като „вълчите празници“ на 
територията на Поморавието и Македония може да бъде допълнена със 
свидетелства и от Югозападна България: Мратинци, Мартинци, област 
Каменица и Кюстендилско Краище. Терминът се среща също и в няколко 
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отдалечени от западната ни граница региони: Мратинци (в Плевенско), 
Мратиняци (в Самоковско). Друг типичен български ритуал е „сурвата“46. 
Разпространен е в цялата българска езикова територия, и конкретно в 
Тимошко, Зайчар, Пирот, Враня и Пчиня, в Южното Поморавие.47 

Кр. Мисирков забелязва също, че в Моравската област, Източно Косово и 
Тимошко, съществува жестова символика идентична с българската. Когато се 
казва „да“ главата се върти хоризонтално, когато се дава знак за отрицание, 
главата се клати отгоре на долу във вертикална посока. Известно е, че при 
българите тази символика е обратна на използвана от другите европейски 
народи. Аналогично на запад от Морава, в Шумадия и по-западно, се използва 
жестова символика еднаква с европейската и обратна на „моравската“, респ. 
българската.48 По въпроса за обратната жестовата символика, сръбският учен 
Л. В. Попович пише: „При повечето народи, кимането с глава означава „да“ а 
въртенето на страни е „не“, но у балканските народи – гърци, българи, 
македонци, а също в някои сръбски региони, граничещи с България, се 
наблюдава обратно представяне на тези невербални декларативи: „да“ е 
въртене на главата в страни а „не“ кимане с главата надолу“.49 Всъщност, тази 
жестова символика е характерна за гърците и българите (македонците и 
„сърбите“ от граничните с България райони, са също българи по произход), а 
според други автори и за турците50, албанците и в по-далечен план, за 
индийците.51 

Този въпрос вече е детайлно изяснен от българският историк А. Орачев. 
Изследвайки произвиденията на Овидий „Писма от Понта“ и „Тъги“ писани 
когато живее в изгнание в Томи в Малка Скития (Констанца в Северна 
Добруджа), той отбелязва една любопитна подробност. Местните гети, в 
разговорите си с него използвали обратна жестова символика, кимането 
възприемали като „да“ а въртенето на главата, като „не“, противно на римското 
им значение: „Случва се, че когато те ми говорят някаква лъжа, и аз ми кимна с 
глава, те възприемат това като съгласие, че съм им повярвал“. Така че 
българите възпиреман тази жестова символика, след като се заселват в Мизия 
през VІІ в., а в последствие с разселването си я разпространяват на Балканите. 
И този белег може да се използва за сигурен, показващ произхода на дадена 
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група население, в случая на моравците. Аналогично е и състоянието в Гърция. 
В Беломорието (Егейска Тракия) и днес кимат одобряващо с глава само онези 
възрастни вече гърцизирани „славофони“, които в литературата се определят и 
като „македонски славяни“, а на практика са чисти българи по произход. И това 
е несъмнено, защото българското одобрително кимане с глава се нарежда сред 
най-устойчивите поведенческо-народностни стереотипи. Същевременно и в 
Егейска Тракия (дн. Северна Гърция) понякога отрицателното въртене на глава 
се придружава с „цъ“ - звукова частица за подсилване на отрицанието („не“), 
която се произнася инспираторно (при вдишване). Това неизследвано от 
езиковедите „цъ“ наистина се среща и при гърците, като се изписва „τσου“. При 
тях обаче този звук за отрицание се придружава с повдигане на главата нагоре, 
т. е. прави се точно обратното в сравнение с българския поведенчески 
стереотип.52 Относно турците, може да се мисли, че става дума или за 
изселници български турци, или за помаци, изселиле се към Одринска Тракия 
след 1912-13 г., чийто потомци днес вече са се турцизирали. За албанците, 
също вероятно става дамя за потомци на поалбанчени българи. В противен 
случай, ако това е съхранен древен дако-гето-дардански белег, при трябвало 
да се очаква и у съвр. румънци и у аромъните, а такива данни няма.  

В областта на призренско-тимокото и кодовско-ресавското наречие къщите 
по селата са от сгрупирания тип, т.е. те са една до друга, с малки дворове, 
улиците са криви. Селата са разположени почти винаги в долищата или по 
страните на реките. По средата на селото обикновено има площад, където 
става хорото. Селата имат кръгла форма и се състоят от отделни махали. 
Всяко село има едни гробища. Такива са селата от двете страни на съединена 
Морава, по Българска Морава, в Скопско, в Македония, даже и по най-високите 
планини. Такива са в цяла Източна и Южна Сърбия и цяла България, с малки 
изключения. Този тип село сръбският антропогеограф Йован Цвийч нарича 
„сгрупирран тип“. В западна Сърбия типът на селата е съвършено друг: къщите 
са много разпръснати, с много големи дворове, в които има градини и ниви. 
Разпръснати са селата по Колубара, Валевско, край Сава, Дрина, в Копаоник до 
водораздела на Ибър и в горното течение на Топлица. Този тип села Цвийч 
нарича „старовлашки тип“.  

В долината на Западна (Сръбска) Морава такива села идват до гр. 
Тръстеник. В Горна Шумадия отиват до една зона около до Белград, откъдето 
започват сгрупираните села. Етнографа Смилянич поставя между двата типа 
села следната граница: от село Рибник в долината на западна Морава през 
селата: Каменяне, Велуча, Тулена, Трешца, в долината на Кожетинска река с. 
Станево, в долината на Расина през Шубич, Щатар. Оттук отива на югоизток по 
западната страна на Велики Ястребац и слиза на южната му страна в долината 
на Бресница, приток на Топлица. По нататък отива през селата: Конъля, 
Гайновци до Прокоп (Прокупле). На юг през Житораджа, сетне се повръща на 
югозапад през Житни поток, Голема река и слиза на Пуста река през с. 
Бойчица. На юг отива до с. Шилово в долината на Медведжа приток на 
Ябланица. По нататък най-южните села на сгрупирания тип са следните: 
Гургусовац (навярно преселено в ново време от Гургусовац (Княжевац на 
Тимок), Буково глава, Гарина, Вуче и Чухляник. Североизточно от тази граница 
са селата от сгрупирания тип, на югозапад от разпръснатия и смесения тип. И 
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по на юг по водораздела на Българска Морава от запад селата са от 
сгрупирания тип.53  

 
В своята студия „Антропогеографски проблеми на Балканския полуостров“ 

Йован Цвийч говорейки за типовете села на Балканите, косвено признава, 
българският характер на сгрупираният тип села, а оттам и на населението, 
което ги обитава: „В Сърбия от сгрупираният тип села са тези на Морава и в 
долния дял на Западна Морава, след това тези в източна и южна Сърбия. Тук-
таме и по останалата  част на Сърбия, където ги има на оазиси възникнали, 
това винаги е свързано със заселено торлашко или шопско население. Такива 
са торлашките села около Белград (Раковица, Яайнци, Баница, Мокри Луг), 
след това селата в белградското Подунавие, в Шумадия, например селата 
Спич, Църни Кал и други“. По отношение на типовете села той казва и 
следното: „Старовласите носят сега със себе си своите разпръснати, а шопите 
и торлаците, своите сгрупирани типове села, където и да е възможно.“54  От 
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картата на Цвиич, веднага се набива на очи, че „сгрупираният тип“ селища е 
харектерен за двата преходни диалекта „призренско-тимошки“ и „косовско-
ресавски“, което само по себе си е показателно. 

По сведения на Гражданското управление при Руската главна квартира 
през 1877 г. в каазите Ниш, Пирот, Враня, Лесковац, Прокопие (сръбски 
Прокупле) и Куршумлия (присъединени към Сърбия по Санстефанския и 
Берлинския договор от 1878 г.) имало 405 000 българи, които съставляли 75,4 
% от населението, като само в Нишавско (Нишко и Пиротско) те наброявали 
270 000 души. 55 По сръбски данни днес носителите на призренско-тимошкия 
диалект, считащи себе си за част от сръбският етнос възлизат на около 
1 500 000 души.  

През ХVІІІ в. броя на населението в Белградския пашалък е било около 
60 000 души, а по време на Първото сръбско въстание към 1804 г. той 
изведнъж нараства на около 368 000 души. Този прираст е резултат на 
миграциите и преселението на християнско население, сърби от Банат, 
Херцеговина, Рашка, Черна гора, Западно Косово, но и много българи от 
българските предели, към свободната от турците Сърбия.  

Това води до създаването на специфична структура на населението на 
княжеството през ХІХ в. Западно от линията Белград-Авала-Козмай-Крагуевац-
Ястребац населението е основно по произход от Босна, Херцеговина, Черна 
гора. По долината на р. Велика Морава и Южна (Българска) Морава 
населението е основно по произход от „моравско-вардарската и шопска струя“ 
(т.е. българи), а в Тимошко-Браничевската област прониква население както от 
долината на Морава и Косово поле (в мнозинството си от българи), така и от 
съседния Видински санджак. В резултат на тези процеси и взаимодействието 
на тези три основни „струи“ (потоци) от преселващо се население, се формира 
и съвремената сръбска нация.56  

Относно българско минало и българския характер на Поморавието и 
Тимошко потвърждение може да бъде получено и в областта на топонимията. В 
специален труд посветен на „основата бугар(ин)“ в сръбската ономастика 
сръбският филолог В. Николич отбелязва, че тя се среща често както в лични и 
фамилни имена, така и в топоними, и е свързана с името на народа българи. За 
името „Бугарин“  Николич показва с примери, че то сочи български произход и 
както и топонимите е свързано с български произход и преселване от България: 
„Фамилията Бугарин очевидно е получена от земята, от която са се преселили“. 
Николич добавя: „Така е и в Черна гора: Бугар, при Риека Църноевич, са се 
преселили през 1852 г. от Битоля (Македония)“.57 За преселници от България в 
Моравско, които са „дали име“ на махала, пише и Беню Цонев: „…в самия град 
Пожарево (Пожаревац) има една цяла махала, която и досега се казва 
„Бугарска махала“.58 В. Николич дава още примери за названия, свързани с 
българите и България: Бугариче (при Митровица), Бугарска Мала и Бугарско 
гробље (в Шумадия) и т.н. В контекста на горепосоченото са естествени и 
следните названия: 1. Село Бугар Корито източно от гр. Княжевац, в Тимошко, 
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почти на самата граница с Османската империя.; 2. Село Бугариновча и 
Бугариновска река източно от гр. Прокупле (близо до града).; 3. Село Шилова 
булгарска, на р. Ябланица, западно от гр. Лесковац. Забележителното е, че 
названия 2 и 3 са западно от р. Българска Морава.59 В района на град Прешево, 
в най-южните части от Поморавието до началото на XX в. са се срещали 
селищните названия Бугариня (днес Славуевац) и Бугаровце (днес Маджаре). В 
допълнение, би могло да се посочи, че областта между Паракин и Ниш през XVI 
– XVII в. е известна като Бугарски лес. 

Макар и като че ли обречено на забрава, “старото” име на река Южна 
Морава – “Българска Морава” – все още се среща в стари книги, справочници, 
географска литература. Знае го и все по-намаляваща част от българската 
интелигенция. Знаят го без съмнение и историците, които изучават българската 
история от ХІХ век – то присъства в документи, с които работят. Към ХVІ в. 
днешната Велика Морава е била наричана само Морава. Тя се е образувала от 
сливането на реките Ибар и Нишава. В горното си течение днешна Южна 
Морава се е наричала Голема, а в долното си течение до сливането си с 
Нишава се е наричала България.60 Т.е. Българска Морава! Йордан Табов 
посочва някои географски карти. Например тази на Конрад Лотер от 1770 г., 
където Българска Морава е обозначена „Morava sive Bulgaria Fl.“, р. Морава или 
България (р. Морава, т.е., България), а Сръбска Морава е обозначена „Morava 
de Servia“. Също в картата от 1745 г. на Райниер и Джошуа Отенс, отново е 
отбелязана „Bulgaria sive Morava flu.“ – р. България или Морава. На карта от 
1738 г. на Йоханес Рателбанд, също четем „Bulgaria als Morava fl.“ – р. България 
или Морава. Разбира се, това са просто варианти в названието на река 
Българска Морава, използвани от западните картографи. А това показва, че 
населението живяло по поречието на тази река, тогава се е определяло като 
българи. 

Както Южна Морава поради българското население, което живее край  
нея, е наречена българска, „бугар“, също така и Източния или Велики Тимок се 
е наричал Български Тимок. Това виждаме в картите на Marsigli и на von 
Neüberg. По-късно (1827 – 1829 г.) Вук Караджич в своите писма споменава 
често Бугарски Тимок. И изследователите от по-късно време, след като долни 
Тимок бил присъединен към сръбското княжество, са поставяли изворите на 
Велики или Бугарски Тимок в България. В едно свое писмо от 1827 г. той 
изброява селата, които лежат дясно от Български Тимок, и пише, че 
Гургусовички (Княжевацки) окръг, както и селата на дясно от Български Тимок, 
ги е владеел Кара Георги, но тях турците ще ги задържат, защото те са вече в 
България.61 

Тези названия са още едно доказателство за някогашния български 
етнически облик на Тимошко и Поморавието и нагледно показват като какви по 
народност са били схващани техните жители от околното небългарско 
население.  
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Тези краища с българско по произход население в Сърбия са един от най-
бедните, без разлика дали това е Босилеградско или Царибродско, където 
повечето хора се самоопределят като българи или районите на Враня, 
Лесковац, Сурдулица, Пирот, Княжевац и други, където населението е вече 
сърбизирано, но демографски са по-добре от редица региони в България, 
въпреки изселванията.  

И днес призренско-тимошкия диалект се нарича „селски“ и е максимално 
дискриминиран. Друг малко известен факт, е че и днес дори самите сърби 
казват, че тези на юг от Паракин са „бугари“. Така че, българският етнически 
елемент в границите на днешна Сърбия не е изчезнал безследно. Просто 
липсва каквато и да е заинтересованост от българска страна в лицето на 
историци, езиковеди, общественици, политици, и т.н., дори и само за това, да 
се парира и разобличава всеки намек от страна на Сърбия, че в България 
живеят отделни „сръбски“ етноси като „торлаци“ и „шопи“.  

И причината за това е тежката инерция на наложената тенденция от 
„класово-партийната“ българска наука по време на социалистическия период, 
на открито отричане на българска същност на това население, което ясно се 
илюстрира в написаното под влияние на „класово-партийния диктат“, от проф. 
Стойко Стойков: „Говорите по западната българска граница, които ние 
наричаме „преходни“, през последните няколко десетилетия бяха обект на 
великобългарския и великосръбския шовинизъм. Българските и сръбските 
политици се стараеха с помощта на диалектологията да доказват, че говорите в 
пограничните области са чисто български или чисто сръбски. При това 
българските езиковеди поставяха границите на българския език далеч на 
запад – от устието на р. Тимок през Зайчар, Болевац, Сталак, Прищина до 
Призрен. А сръбските езиковеди смятаха за източна граница на сръбски език р. 
Искър и дори ятовата граница“.62 … Аналогично сръбсикте автори приемат 
изцяло тенденциозно, че етническата граница между българи и сърби е 
прокарана през 1878 г. на Берлинския конгрес.63 

А днес тази тенденция намира особено благоприятна почва, да се прероди 
в новите, внесени отвън и също толкова вредни „западни либерални ценности“ 
или известни като „политкоректност“ стигащи до откровенна шизофрения и 
пълна дебилност! Малко хора в България могат да видят и осъзнаят, че съвр. 
„Запад“ с всичките му структури като цяло, е една мъртва, и разлагаща се 
консуматорска цивилизация, загубила всякакви нормални и естествени човешки 
ценности и норми на поведение. Но за съжаление „синдрома на 
криворазбраната цивилизация“ е твърде тежък за нашето общество и ще ни 
преследва и в бъдеще, а най-вероятно ще ни завлече към дъното, като 
воденичен камък на шията. 

Понастоящем косовско-тимошкия говор се е запазил относително 
обособен на територията на Република Сърбия, въпреки значителното влияние 
на официалния сръбски език в държавата. И днес в Източна Сърбия, в 
моравските, шопските и торлашки села, местните казват „Причамо пола-
бугарски, пола-српски“, т.е. „говорим полубългарски, полусръбски“, а когато 
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разберат, че сте от България, могат да ви зададат следния въпрос „хочеш да ти 
причам по српски, или сакаш да ти зборвам по нашенски“.64   

Жителите на Източна Сърбия самоопределят разговорния си език като 
„нашинско“ наречие (с изрази като: „я ти вревим по нашински“ и „он си говори по 
нашки“). Това явление среща сериозна съпротива у официозната сръбска 
(преди югославска) държавна езикова политика. Тази констатация, характерна 
и за говора на гораните, кара сърбите да наричат косово-моравския говор 
„селјачки“, т.е селяшки, просташки, целенасочено формирайки едно 
пейоративно, подигравателно отношение към употребата му, а по-рано през 
XIX и началото на XX в., самите сърби са наричали това население с ясното и 
нямащо нужда от коментар название „бугари“, влагайки същия пейоративен 
смисъл. Но не трябва да си правим илюзии за принадлежността на неговите 
носители. Въпреки българския си произход, и особения полубългарски диалект, 
това население отдавна е придобило сръбско национално съзнание, и е 
пример за успешно извършена асимилация на несръбско население в сръбска 
среда, при това откъснато в един по-ранен етап, преди да се затвърди неговото 
национално самоопределяне, т.е. преди народността да премине в нация. 
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„Мечкин ден“, „Вълчите дни – Мартиници“, „Мишкин ден“ и „Сурва“, в 

районите където се отбелязват. (автор Анна Плотникова) 
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Карта на българските диалекти по Стефан Младенов, публикувана за пръв 

път в неговата „История на Българския език“ издадена в Берлин през 1929 г. 
 

 
Призернско-тимошкия (моравски) и косовско-ресавския диалект като част 

от Българското езиково пространство 
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И какво показва генетиката  
 
Сърбите винаги са представяни като най-близко стоящия до българите 

съседен народ, въпреки историческото противопоставяне, появило се изцяло 
по вина на великосръбския шовинизъм.  

Днес сравнителната генетика и генеалогия, все по-сериозно се 
утвърждават като помощна историческа дисциплина, която дава неоценима 
информация за произхода и миграциите на големи групи от хора. 

Във Форума на Сръбския ДНК проект „ПОРЕКЛО“ се появиха интересни 
карти за разпределението на различните Y-хромозомни хаплогрупи на 
територията на Сърбия, дело на участник в Сръбския ДНК-проект, подписващ 
се с псевдонима (ник-нейма) „Гмитар“.65 Особено интересна е картата 
представяща разпределението на Y хаплогрупа G. Оказва се, че зоната на най-
голяма концентрация (10 – 20 %) съвпада точно със Западните покрайнини и 
Южното Поморавие, т.е. българските етнически земи, окупирани и асимилирани 
от сърбите в периода 1878 – 1918 г. За уточнение на читателя, Y хромозомните 
хаплогрупи се предават единствено по мъжка линия, от баща на син, внук, 
правнук и т.н. и така се проследява даден род във времето и пространството. 

 
Тази хаплогрупа има древно разпространение на Балканите и Европа, но 

по данни на Eupedia у сърбите се среща почти два пъти по-малко отколкото при 
българите, т.е. 2,5% и съотв. 5%. Същата диспропорция се наблюдава и при 
хърватите – 2,5%, черногорците – 2,5%, в Босна и Херцеговина 1 – 1,5%, 
Словения – 1,5%. А това подсказва, че именно по-високия дял на G у българите 
се дължи на второ нейно увеличаване, върху античния фон, станало с идването 
на прабългарите от района на Западен Кавказ! 

Друга такава интересна карта е свързана с разпределението на 
хаплогрупа I1. При сърбите тя е представена в по-голямо хаплотипно 
разнообразие и концентрация отколкото при българите. 
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Зоната на ниска концентрация в югоизточната периферия на съвр. Сърбия, 
отново съвпада с района на населението от български етнически произход в 
Поморавието + Западните покрайнини.  

Според Eupedia, у сърбите I1 е 8%, а при българите е 5%, в БЮРМ – 3%, и 
тази разлика се вижда и с останалите южнославянски страни, в Словения 9%, 
Черна Гора – 6%, при босненските сърби – 7,5%, в Хърватия – 5,5%. По-
високите стойности на І1, е свързано със славянските заселвания, въпреки 
нейния по-стар „германски“ произход.  Показателна е разликата с острова на 
по-висока концентрация на I1, между Голубац, долината на р. Ресава, 
планината Мироч и долината на р. Пореч и р. Дунав, в участъка след големия 
завой при Железни врата, до устието на р. Велика Морава, населен основно с 
влашко население. И в същото време по поречието на р. Велика Морава и р. 
Левоч (на запад от В. Морава), концентрацията на I1 пада с нива като в Южното 
Поморавие. Тук населението е също от български произход, заселило се към 
края на XVIII – началото на XIX в.  

Историята може да се фалшифицира, националното съзнание може да се 
деформира с методите на принудата, идеологията и пропагандата, както това е 
станало с поморавските и македонските българи, но генетичните следи 
остават! 

 
 

 


