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НАЗВАНИЯ ЗА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРСКИТЕ ГОВОРИ В 
АЛБАНИЯ 

 
доц. д-р Лучия Антонова-Василева, 

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН 
 
Българските говори в Албания неведнъж са били обект на изследване. Между първите 
автори на лингвистични трудове, показващи границата на българското езиково 
землище на запад, трябва специално да се отбележат А. М. Селищев, А. Мазон. В по-
ново време също са издадени редица книги, които описват различни райони от широкия 
пояс на българските говори в Албания (Христова 2003, 2008; Dokle 2007; Steinke, Ylli 
2007, 2008, 2010; Тончева 2009, 2011, 2012). Освен монографичните трудове 
съществуват и множество други публикации, които осветляват различни диалектни 
черти на района. Все пак поради неговата отдалеченост и трудна достъпност редица 
езикови особености се нуждаят от допълнително проучване, за да се изясни мястото им 
в цялостната система на българския диалектен континуум. 
Настоящата статия представя проучване на лексико-тематичната група за названия на 
домашни животни в българските говори в Албания. Целта е не само да се представят 
регистрираните лексеми от групата, но и да се разкрие тяхната връзка с българската 
лексикална система. Използва се лично събран теренен материал в периода 2006–2012 
год., който в редица случаи допълва данните на Български диалектен атлас (БДА) и 
Архива на Български диалектен речник (Арх. БДР) при Института за български език 
към БАН. 
В българските говори в Албания са отбелязани три различни названия, които се 
употребяват със значение ‘добитък’: правда, стока – на юг, и хайвани, стока – на 
север. Освен това дребният добитък – овце и кози – се назовава с лексемата браф 
(употреявано и като събирателно), брàви. Отбелязано е и наличието на умалително 
брàфче Шищ. За назоваване на едрия добитък се използва лексемата гòведа, гòеда (ед. 
ч. гòведо): Зùмат се, затвòреет брàвин’е; Пòмина Сèчко, к’е нòсеа брàвите по 
планùн’ата, да гнòйат нùвине; К’е òрат со гоèдата; На пòрвиот (кат) седèа дèлено 
гоèда. Гин.; гòйеда М. Остр. В преспанско за назоваване на дребния добитък се 
употребява словосъчетанието сùтна стòка, както и мàла стòка, за разлика от гòлема 
стòка ‘едър добитък’: А`ур (обор) за сùтна стòка; Àур, ама т’èйа за òвие, што вùкаме 
нùе за стòка òва; мàла стòка што бèше, сùтна стòка, за òфзи, за кòзи тùй рàбути, 
тùйе бйèа бàшка; за крàви, кòн’ови, рàбути што бèше, големà стòка. Пуст. 
Названието прàвда, което според българския диалектен атлас е характерно за 
Костурско (БДА. ОТ: к. № Л 43), според новия теренен материал е отбелязано и в 
Корчанско: Работèе во кàшта, изганèйе правдàта, зòш имйèшйе мнòгу прàвда. Боб. 
Според картата в атласа в Преспанско се употребява название стòка, но според 
новосъбрания материал тук наред със стòка се среща и прàвда, което при това е 
записано в по-голям брой примери: Абе, ỳбао си йе, му вèл’а йàс, òти прàвда си ùма, и 
рàбута трèва да ùма за млàдите; Йòндже (въже) за прàвдата, за крàвите; К’е пòседа 
трòа и к’е бèгаме по прàвдата; За нàс да йе жùва прàвдата и нùвата во сйèло. 
В говорите в Г. бърдо е отбелязано названието айвàни, което отсъства от картата на 
атласа – срв.: Àйванов рòжда кàко си е сам. Гин.; Гнòй (тор) от àйвани. М. Остр. 
В диалектите в Гора е отбелязано название стòка, но макар и по-рядко се среща имàне: 
Тàмо но сèло не се жùвуйе бес стòка; Пасỳници, ùмане лỳг’ете рèтко го пърдурòсвае 
(употребяваха алб.). Шищ. 
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1. Названия от групата на едрия добитък 
 
Названия за вол, крава, теле 
При назоваването на мъжкото животно вол са отбелязани само фонетични различия – 
срв. както в книжовния езк вол: sèвгар (впряг от две животни) со двйè волòи. Боб.; Вол – 
во клèт (обор) шо сèди; Со вòлои шо тèгнит. М. Остр; варианти вол//ол в Преспанско: 
Магàрето т³рга за полòина òл; Со вòлой пò-рану òравме. Пуст.; Воф – тèле мỳшко за 
рàбота се вùка воф; Со вòлой к’е го тèгнит рàло. Шищ. Общи са и названията крава и 
бик: М³лзим (доим) крàвата. Боб.; Крàви д³ржиме, двè крàви ùмаме. Пуст.; И`мат 
крàва; Пàсит крàвана трèва – зèлена али сỳва. М. Остр.; Млèко к’ùсело е ỳбаво, от 
крàва нàша. Бор.; Бùко рùпа на крàве. Шищ. 
Не са отбелязани лексикални различия при названието за виме: Вùме к’е пỳшти, к’е 
нац³рпе (напълни с течност) вùме и к’е се йàгни. Шищ. Различия се откриват при 
названията за зърно на вимето – срв. бòска, с вариант бòсица: К’е му фòрлехме 
босùцата во ỳста. Гин., за разлика от сùса < цица: Сùсе к’е се òпусне. Шищ. 
Общото название за невръстно животно е теле, но се срещат различия при 
образуването на умалителни – умалителни със суфикс -нце и със суфикс -уле в Г. бърдо: 
К’е бùде со тèленце мàло во мèф (корем). Шищ.; тèле, тèлуле М. Остр. За същия 
денотат в диалектите съществуват и специализирани названия във връзка с възрастта 
без да се определя пола – йỳне Шищ., както и във връзка с възрастта и пола: йỳнец М. 
Остр.; йỳница – Тèле жèнско ка рàсте, крàва дòр нè йе утèлена се вùка йỳница. Шищ. В 
района на Гора е отбелязано и название за крава на една година – л’àшка, умал. със 
суфикс -че – л’àшче (Dokle 2007:518), както и с разширен суфикс -чиче –л’àшчиче: От 
л’àшчиче ги заглàвует (слагат под оглавник, впрягат), л’àшчиче – на èдна гòдина крàва. 
Шищ. 
Названия за кон, кобила, жребче 
Названията за кон и кобила не показват диалектни различия: Жа ни удùра кòно. Боб.; Де 
го в³рзаш кòно ти. Пуст.; Сàмар кòно не му се мèруйе. Бор.; На свàдби гàра 
(състезание) со кòн’и, п³рви кòн’ шо к’е дòйе зùма àгне бакшùш (награда). Шищ.; К’е 
йа кàчеа невèстана на бèл кон’. Гин.; Кобùлата се òждребе. И съсйèда ùма, му рòде 
кобùлата. Пуст. 
За назоваване на малко животно се употребяват умалителни, образувани с наствака -че 
или с наставка -уле, характерна за района на Г. бърдо – кòнче Пуст., кòнуле Гин. 
Освен това съществува и специализирана лексема със значение новородено и 
невръстно конче – жребче. При нея са отбелязани словообразувателни варианти, 
образуван с наставка -че или с наставка -уле: Ждрйèбе къто мънèчку. М.Остр; 
Малòвото ждрèбйе. Шищ.; И`маме ждрйèбйе. М. Остр. ГБ; ждрèпче, ждрèбуле М. 
Остр. 
Названия за магаре, магарица, магаренце 
Названията за ‘магаре’ не показват лексикални различия: Магàрето т³рга (тегли) за 
полòина òл. Пуст.; Прèко Ц³рно мòре на ц³рно мàгаре. Бор.; Кỳде ùма кòза и мàгаре – 
фỳкара (бедно) мèсто. Шищ. В Корчанско е отбелязано производно название със 
суфикс -ишта, което може да се тълкува като увеличително, но изпълнява и роля на 
форма за мн. ч.: Со магàри и со кòн’и товарèни, со магарùшта, както и: Свèто вèк 
(изцяло, целия) нè йеште муленùшта. Боб. Названието на женското животно се 
образува със суфикс -ица, а за малко и невръстно животно – със суфис -че: Магàре го 
вùкат на мòшконо. М. Остр.; Магарùца вùкат на жèнскана. Мàлото вèлим мùе 
мàгарче, мàлоно. Го рòдила магарùцана. М. Остр. 
За назоваване на ‘катър’ – приплод от магаре и кобила, се употребява лексемата м³ска 
с фонетичин вариант мòска в Г. бърдо: М³ска, што не рàг’а мàгаре. Шищ.; Мòска – 
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òна што не рàждат – ни жèнска, ни мòшка. М. Остр. За малко животно от рода на 
муле и катър се употребява название ждрйебе, муле или умалително с наставка -че – 
м³сче или с наставка -(е)нце: Ждрйèбето мòже да бùде м³сче, мòже да бùди кòн’че. 
Кату порàсне – м³сче, сèтн’е. М. Остр.; Йà Пйèтра ùмат кòбила, му рòди м³сче, ги 
зòвеме. Пуст.; Мàлово йèна гòдина, малèчково – мỳленце. Шищ. 
Названия са прасе, свиня, прасенце 
За животното ‘свиня’ в Преспанско са отбелязани диалектни названия к³рмак – мъжко 
прасе, матòрица или свùн’а – женска свиня, к³рмаче или прàсе – свинче, прасенце: 
К³рмак и матòрица. К³рмак м³шк’иот, матòрица – жèнската. Нùе го вèлиме 
к³рмаче. К³рмаче, ама прàсе е. Пуст. В Г. бърдо е отбелязано название свùне. 
 

2. Названия за дребен добитък 
 
Названия за овен, овца, агне 
Не са отбелязани лексикални различия при названията на животните овца и коза: И`ма 
èдни со òфце, со кòзе. Осòбено од нàшету тỳка кòзе, кòзата йа ùма пòвейк’е от 
òфцата. Пуст.; М³лза крàве, òфце. Шищ.; Кòзе чỳвае кàде ùма шỳма мèсто. Шищ.; 
Острùжали òфца; òфца оsèбнала (измръзнала). Бор. Названието за мъжко животно 
също е общо: òвен М. Остр. Среща се умалитено, образувано със суфикс -че: òвенче М. 
Остр. За название на новородено и невръстно животно се употребява йàгне, с йотувана 
гласна а: Уòфца и йàгне. Пуст.; Не_смè_имале йàгне, както и умалителното: Вèч 
(отделно) òфце, вèч йàгънца. Шищ. В Корчанско факултативно се открива преглас на 
йотуваната гласна: Опòзде òде во кумбàро со йèно йèгне со йèно фл’òнго чарвèно. Боб. 
Тези данни съвпадат с картографираното в обобщаващия том на диалектния атлас 
(БДА. ОТ 2001: к. № 61). В Г. бърдо не е отбелязан преглас в думата йàгне: Сèчко 
сèчит и нè_сечит, к’е му блèет йаганцàта. От това название са отбелязани умалителни 
със суфикс -це и -уле – специфичен за Голо бърдо: Нèмат рòгои йагнỳл’ето. Гин. 
Отбелязано название на двегодишно женско агне е sвùска Шищ. 
Названия за козел, коза, яре 
Както бе посочено по-горе, при названието за ‘коза’ не са отбелязяни диалектни 
различия. Общо е и названието на невръстното животно йàре: Сми гу извàйали кът гу 
кòлйеа, нъ йàрету. Пуст. В Г. бърдо отново се среща специфичният диалектен суфикс -
уле: Нъ йàрету мàлуту сирùштйету и са прàйет. Шищ.; Йàре – мàлоно от кòзата; 
йàруле. М. Остр. В Гора е отбелязано название йàрец (срв. и прилагателното в 
изречението Йàрцова удàра дỳша (миризма), което означава млад козел и умалително, 
образувано с наставка -иче: йàриче Шищ. В Г. бърдо е отбелязан преглас на йотувано а 
вън от ударение в производна от йàре, образуван със суфикс -ишта, която има 
значение на увеличително и събирателно название: К’е му врèскат йериштàта, му 
ùдет рèйа (новото алб.) от лèто. Гин. 
 

3. Названия на частите на тялото 
 
Въпреки наличието на редица общи названия сред групата за названия на частите на 
тялото на домашните животни се срещат и някои диалектни различия. На първо място 
трябва да отбележим, че в говорите се употребява названието труп със значение тяло: 
Па ùма и на трỳп шàрка. Шищ. (Антонова 2015) 
При общото название нòга, мн. нòг’е, за назоваване на крака и части от краката на 
добитък се употребяват названията з³дна нòга, п³рве нòг’е ‘предни крака’ Шищ. За 
назоваване на горната част от крака са отбелязани названията плèшка и бỳт, които не се 
отличават с диалектни особености. 
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Със значение ‘копито на животнo’ е отбелязано освен общобългарското кòпито – при 
еднокопитните животни, и диалектното название пàчунка: Пàчунка на кòза, на кòн’ – 
кòпито и го кỳйат. Шищ. В Арх. на БДР пàчунка – е отбелязана със значение ‘копито 
на кози крак’ Велес. Производни от лексемата са широко разпространени в българските 
говори със значения, свързани с денотата крак – срв. ‘крачол’: пач³ ж. ‘крачол на 
панталон’. Смол.; пачувùца ж. Връзка на долни мъжки гащи. Кост. Според БЕР, 
названието е от перс. pa- ‘крак’, но с прародство с латински и гръцки (БЕР, Т. 5: 110).  
Не са отбелязани лексикални различия при названието рог: Верòре (напролет алб.) се 
клàде и на роговùтйе кравйèтум. Боб.; Бỳцка со рòгой. Бор.; Òн ги чỳа (пази) рòгойте. 
Шищ.; Нèмат рòгои йагнỳл’ето. Гин. Лексемата ухо се отличава само фонетично: На 
òфце кà_не (разбира се, да) шèне (белези), и ỳо к’е им прèсече. Шищ.  
Названието за опашка в диалектния материал е отбелязано без суфикс -ка: Òпаш длак, 
се се брàни да не га к³сайе бỳбал’ке. Шищ., което допълва данните на диалектния атлас 
(БДА. ОТ: к. № 44). 
Специално внимание заслужава лексемата х³рбет//³рбет и производното от нея със 
суфикс -ица – ърптèница със значение гръбнак: Мачка на ³рбет не пàднуа; Кòсме, 
грùва, пу ърптèница кòн’ова. Шищ. Тя представлява точно съответствие на 
отбелязаната у Н. Геров дума хрьбет (Геров 1878, Ч. 5: 511). Сл. Керемидчиева свързва 
хрьбет с формата гêрп, отбелязана в говора на с. Еркеч, Поморийско (Керемидчиева 
2012). Материалът от Гора потвърждава предположението, че лексемата хребет не е 
русизъм в българския език, като посочва диалектно съответствие дори по-близко от 
това, отбелязано в еркечкия говор. 
Отбелязано е общо название на кост – кòска, мн. кòски – кòските к’е ги вàдиме. При 
редица други названия за кости не са отбелязани диалектни различия – напр. рèбра: 
Сỳа рàна (храна), сỳе рèбра. Шищ. Диалектна е лексемата лопàтица – кòска от п³рве 
нòг’е. Шищ. 
За назоваване на сухожилие се употребява жùла, мн. жùле – жùле от плèшка (по-
тънки сухожилия), както и жàнга, жàнг’е – жàнг’е от к³рстница (кръст). 
Следните названия за вътрешни органи имат само фонетични различия: с³рце, мèсо, 
к³рф, бỳбрек, мн. бỳбреци, лòжица ‘ямичка при долния край на гръдната кост’. Шищ., 
Бор. Лексемата с³рце се употребява със значение ‘стомах – при човека’: Го бòли с³рце 
дèте. Шищ. 
Названието за дроб e от турски произход – џиг’èр; џиг’èриица; ц³рна џиг’èриица, бèла 
џиг’èриица. Шищ., Бор. 
За назоваване на жлъчка на добитък се употребява лексемата џвр³чка: Џвр³чка сèди на 
џиг’èриица, обèсена е на џиг’èриица, она се ф³рга, не се йàде. Шищ. За назоваване на 
далак е отбелязана лексемата слес: слèс сèди на шк’èмбо залèпен. Шищ.; слèз го йàдет 
л’ỳде – мнòгу жùф (полезен за здравето, здравословен). Бор. Както личи от примера, за 
назоваване на стомаха се използва лексема шк’èмбе//шк’èмбо Шищ. и стòмак Бор., а 
общото название на корем е мех Бор., меф Шищ. 
Отбелязани са специализирани названия за някои части от месото: шùарник – ‘месо от 
шията’ Шищ., както и на мазнината на месото от дребен или едър добитък – срв. лой от 
òфца Шищ. В Корчанско, според събрания материал, животинската мазнина има общо 
название мас: Мàс ести мàсло, шо се чùни от кравйèте, от офцйèте, от козйèте. Боб. 
Между названията на вътрешности на домашно животно събраният материал откроява 
следните диалектни лексеми: шпàнделка – книжник. Стебл.; мùдето – агнешки 
момици; пàл’ца – костен мозък. Стебл. Основните названия за черва се отличават само 
с фонетични и акцентни варианти: Чòрба от црèва; Сàка да чùниш дỳпк’и в_црèво. 
Шищ. Отбелязано е и названието слепò_църво ‘сляпо черво, апендикс’ Шищ. 
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4. Обобщено название на малко животно 
 
Заслужава да се обърне внимание и на различните варианти на прилагателното ‘малък’ 
и неговите субстантивирани форми, които се употребяват като название на малко 
животно. На първо място тук се наблюдава конкуренция между корените мал- и мън-. В 
Преспанско се срещат формите мало и мънечко: Нъ йàрету мàлуту сирùштйêту и са 
прàйет; Àур, ама т’èйа за òвие, што вùкаме нùе за стòка òва; мàла стòка. Пуст.; 
Ждрйèбе къто мънèчку. Пуст. В Гора е отбелязан вариант на основата на 
прилагателното, разширен със суфикс -ов: мал > малоф > малово: Чùме ùгра от мàлоф; 
Пò-мàлово йе. Шищ. За разлика от това в Г. Бърдо са отбелязани членувани форми от 
основа, съвпадаща с корена мал-: Мàлото вèлим мùе мàгарче, мàлоно. М. Остр. Тези 
словообразувателни варианти се конкурират с вариантите, образувани с наставка -
ечък//-ечок > -ечко, -ечко: Мàлово йèна гòдина, малèчково – мỳленце. Шищ.; И мàлечко 
ùма рòгой. Шищ.; Малùчкаво – мàче; Кòза – по двè йàри òна малùчкаве, и трù мòже. 
Шищ.; Малèчките кòи стàват от йàйцата. М. Остр. В Г. бърдо наставката -ечък е 
отбелязана във вариант -ецк-, във формите за ж., ср. р. и мн. ч., което може да се обясни 
като влиянието на съгласната к: – мàецка Гин.: Вò_вода али нà_земи што шетàет ка 
глỳфци, тòку йа ùмает фòрмата на мàчин’ана мàецк’и. Гин. 
 

5. Названия на животните според техните външни белези 
 
За назоваване на белег за означаване собствеността на животните е отбелязано 
названието шèне, което е от алб. произход. На òфце кà_не шèне, и ỳо к’е им прèсече. 
Шищ. 
Между названията на домашни животни според техните външни белези може да се 
отбележат следните: 
плаф, плафка – ‘белезникав (а), сребрист(а), златист(а)’ – за животно със светло бежова, 
белезникава козина: плàфка – бèла крàва ‘светла, бежова’ Шищ. срв. плав – диал. 
’бежов, белезникав’, ’сив, пепелив’; ‘светложълт, бежов’; ’който е синеок и русокос’. 
(Влахова 2014; Антонова 2014а). С близка семантика е отбелязано и название от турски 
произход: г’ок – бèф кòн’ Шищ. от тур. gök (gökyüzü kadar – като небето). 
Други подобни названия са лùк’ – вероятно ‘красив, личен’, срв. кòн’ лùк’ Шищ., срв. 
също прùстаф ‘красив’; 
дòрийа ‘червеникав’: дòрийа – ц³рвен кòн’. Шищ.;  
арàп ‘черен’: арàп – со ц³рно, ц³рн_кон’. Шищ. 
кàлеш – за вол или овен с черни петна около очите: Кàлеш – со ц³рне òчи. Шищ.; 
сòрка – за овца с козина на черни точки: Сòрка – со ц³рне пùкице (точици алб.) Шищ. 
За добитък без рога се употребява названието шỳт – шỳт брàф Шищ., а за добитък с 
малки уши – чуп:чỳпа òфца со ỳши мàлове със словообразувателни варианти чỳпец, 
чỳпиче Шищ. 
За добитък с разноцветна козина е отбелязано названието шàрен: Шàрено – и бèло и 
ц³рно вòфна (вълна) ùма. Шищ., но също така и цùлйе: цùлйе – мèшане кòсме. Шищ. 
 

6. Названия на животни, които обитават дома на човека – куче, котка, мишка, 
плъх 

 
Според новосъбрания материал в говорите в Албания се откриват и двете названия за 
домашно животно ‘куче’ – куче, пес. Тази синонимия е регистрирана само в част от 
диалектите в северния дял на района според данните на атласа (БДА. ОТ: к. № Л. 39). 
Съответствие се открива в Г. бърдо: Кỳче му го дàде на нèго; Со кỳчин’а вардèа од 
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вòлци. Гин.; Чỳму (защо) ти е пèс, кỳче. Стебл. Тук може да добавим примери за 
синонимията от Преспанско: Да нèма нèкое кỳче нà_п³то; И йàс п’èс д³ржам. Пуст. В 
Корчанско е отбелязано названието кỳче: Да не ùзлага нèкое кỳче. Боб. В района на 
Гора също е отбелязано названието куче: От кỳчича кòй нèма стрàх; Òвой кòмшийа 
ùма кỳчич’а, мàчич’а. Бор.; Дèте ми го к³снало кỳче; Кỳче; кỳчка; кỳченце – Шищ. 
Лексемата kuç съществува в албански, където Майер ѝ определя кавказки произход 
(Meyer 2007: 263). Според БЕР тя има звукоподражателен произход и е отбелязана като 
звукоподражателно за примамване и за означаване на лай на животното в редица 
славянски езици (БЕР 1986, Т. 3: 167). Лексемата пес е регистрирана в 
старобългарските паметници (СР 2009, Т. 2: 544). Тя е по-широко разпространена в 
западните български говори, но в действителност диалектният материал ни дава 
основание да предположим, че в по-ранни периоди не съществува подобна диалектна 
двудялба. Новите данни за наличието на лексемата кỳче наред с пес в единствено и 
множествено число в българските говори в Албания потвърждават това. 
Като название за котка в диалектите е разпространено типичното за западния дял на 
българското езиково землище название от корен мач-, което също е звукоподражателно 
по произход – срв. мачка: За мàчката се вèли – се òмачи. Пуст.; Мàчка спùе. Шищ.; 
отбелязан е и вариант мàцка което допълва данните от БДА: Ка спùе мацкàта; 
Мацкàта грùтви (мърка). Боб. (срв. БДА. ОТ: к. № Л 40). За мъжко животно са 
отбелязани словообразувателни варианти мачарок: Мàчка, мàчорок Стеб., мàчор 
Шищ., което допълва данните от атласа (БДА. ОТ: к. № Л 41). Названието за коте е 
маче: Малùчкаво мàче. Шищ.; Òвой кòмшийа ùма кỳчич’а, мàчич’а. Бор. 
Отбелязани са следните диалектни названия за най-разпространения домашен гризач 
мишка: глуфец: Мàчка за глỳфци брàни. Шищ., с вариант глỳйц, глỳйци мн. В Г. бърдо се 
среща словообразувателен вариант с наставка -чер, -черица: глỳфчер, глỳфчерица: 
Глỳфчерици и глỳфчер – со чèтри нòsи, косàет свùте. Глỳфчер е гòлем тòй, глỳфчерица 
йе мàецка. Гин., което допълва данните от атласа (БДА. ОТ. 2001: к. № Л 42). 
Названието за малко животно е глỳфче. В говора на с. Пустец е отбелязано название 
стàор със словообразувателен вариант в мн. ч. с наставка -ец > -ци мн.: стàор, 
стàорци Пуст. То е характерно за географската област Македония, произхожда от 
новогръцки σταυρòς (БЕР. Т. 7: 425). 
В диалектите на юг е разпространено общобългарското название пчела: Кàшта от 
пчèли. Боб. Но в диалектите в Гора същото насекомо има название тр³мка: Тр³мк’еве 
и прàвет мèдве. Шищ.; тр³мк’и – Бор. Според Арх. на БДР подобна лексема е 
разпространена в Трънско и Кюстендилско – области, чийто диалект естествено се 
свързва с говорите в Северна Македония и Гора. Названието вероятно е 
звукоподражателно: Чèтири тр³мк’е се роùше и четиритè побèгоше у корùйу. Трън.; 
тръмки Кюст. Характерно е, че в някои от българските говори лексемата има значение 
‘конусообразен плетен от тънки клонки пчелен кошер’ – Самок., Вид., Царибр. 
Особено важно е наличието на названието с това значение в Шуменско и Провадийско: 
тр³мна – Пчèлт’е живèйът ф тр³мната. Т’а е напрàена от лòзи. Ше набùеш казвът 
му смирàлдика и пòсл’а ше го оплетèш ше остàвиш два пр³ста отгор’à туркулò – да 
улùзат мỳхит’е. Марково, Шум.; Неново, Провад. Близко до това значение е 
значението ‘пита от пчелен мед’: Сварйàваме шлйупùчките в кòтел’о. Прецèждаме ги 
през тр³мната. с. Марковча, Шум. Специализирани названия за пчела майка – мàтица 
и за мъжка пчела – бỳмбар. 
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7. Названия за домашни птици 
 
В групата на названията на домашните птици може да направим наблюдения над 
следните подгрупи: 
Названия за петел, кокошка, пиле 
Лексемата петел показва само фонетични различия: К’èлко пйèтел на грèнда. Боб.; 
Порастỳйет тòга се позùн’ат кòе пèтел, кòе пỳлка. М. Остр.; Зàшто пèтеф зàтвора 
òчи кот пèе? Зàшто ги знàе во ỳм пèсните. Бор.; пèтеф Шищ. Отбелязано е и 
умалително, образувано с наставка -ле: На мòлконо – пèтле. М. Остр.; пèтле Шищ. 
Общото название за животното от женски пол е кокошка: Кòкошка – што прàит йàйца. 
М. Остр.; Да кл’ỳфка кòкошка со кл’ỳн. Бор. В диалектите се употребяват различни 
специализирани названия за назоваване на женското животно във връзка с неговата 
възраст и във връзка с основното значение за стопанския живот – снасянето и 
мътененото на яйца. Между тези названия на първо място трябва да отбележим това за 
млада кокошка – ярка, което е отбелязано с умалителен суфикс -ичка в Преспанско – 
йарùчка Пресп., и със суфикс -че в Гора: Йàрче – незанòсено пèтле; йàрчич’а. Шищ. В 
Г. бърдо с това значение е отбелязано названието пỳлка, което се среща и като 
умалително със суфикс -че: Пỳлка – што нè праит йàйца, двумèсечна, тримèсечна; 
пỳлче. М. Остр. 
За назоваване на женско животно, което снася яйца и мъти пилци, е отбелязана 
лексемата квачка, което се среща в различни фонетични варианти – квàчка, клàчка, 
кwòчка: Квàчка во кỳкича га ùмавме. Шищ.; Стàнала клàчка – тàа што тòплит и 
стàват пилỳлин’а; Клàчка, к’е клàчит, йèсти тòкмо йàйцето за пùли; кlàчка со пùлци. 
М. Остр.; кwòчка Пресп. 
В диалектите са отбелязани различни лексеми със значение полог: пòлог – К’е клàйа 
полòsи. Пуст.; лèгало МОстр.; гнèздо Шищ. Лексемата гнездо със значение полог 
представлява една интересна успоредица между диалектите на български и на 
словански език (Антонова 2015: 129 и сл.). 
Не се наблюдават лексикални различия при думата яйце: Спорèт трỳпо (тялото) и 
йàйца: гỳск’ино, т’ỳрк’ино (пуешко), кокòшк’ино йàйце; кукàйчино йàйце. Шищ.; Йàйце 
че го грùеш. Бор.; Си кòршет йàйцана. Гин.; К’е нòсеет йàйца; Малèчките кòи стàват 
от йàйцата. М. Остр. В Корчанско факултативно се отбелязва преглас на йотуваната 
гласна а: Со червèне йèйца и со гугул’нùце (козунаци); Се чùни со двàйси и пèт’ йèца , 
но също и Во дèсет йàйца дванàйсе алжùце со брàшно; Брашнòто со йайцàта се бùе. 
Боб. 
За назоваване на частите на яйцето са отбелязани лексемите бèло и жàлто: И бйèло и 
жàлто. Бйелòто на сèбе, жалтòто на сèбе, и сèтне се накатòсва. Боб., а също така и 
желтòк: желтòков М. Остр.; пèлта, бèло – ‘белтък’, жỳфто//ж³фто – ‘жълтък’ 
Шищ. Отбелязани са разнообразни лексеми със значение на черупка на яйце: л’ỳшпа – 
Òне йàконо – л’ỳшпа. М. Остр., левèжга – Ако не пàнви левежгàта чарвèна (боядисано 
в червено черупка) дòлу, не грйе летòту. Боб.; кòруба Шищ. 
Названието за невръстно животно е пиле, като различия се отбелязват преди всичко при 
образуването на формите за мн. ч. и умалителните: пùле – пùлци: К’е ùзлезе пùлето и 
к’е го рàнет со ỳста нùвни; Йàдет пùлци от кòкошка, от квàчка. Гин.; кlàчка со пùлци 
М. Остр.; пùле – пилỳле – пилỳлин’а – Стàнала клàчка – тàа што тòплит и стàват 
пилỳлин’а. М. Остр.; пùле – пùлича – пилùчица – Кòкошка ги квàчи и ги звàд’а пùлич’а. 
Шищ.; Кàкве мàйк’е тàкве и пилùчица. Шищ. 
Названия за паток, патка, патенце  
Лексемата пàтка е отбелязана в Преспанско – зùмни пàтк’и ‘диви, прелетни патици’ 
Пуст. В Корчанско се употребява лексемата рòска. Боб. В Гора названието рòсе е 
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известно, но носителите на диалекта го свързват с понятието за ‘домашна патица’, 
каквито не се отглеждат в това високопланинско село: Нèмаме ни рòсе, ни пàте. 
Отбелязани са и диалектните названия шòтор и шòтка със значение ‘водна патица’: 
Шòтор и шòтка, шо ùде во вòда òна. Шищ. Тази информация допълва данните на 
диалектния атлас (срв. БДА. ОТ. 2001: к. № 47). В Корчанско, както е отбелязано в 
БДА, се среща названието рòска. Специфично е, че в названието, в което е отразено 
смесване на носовките, се наблюдава застъпник о, който може да се свърже със стб. @. 
За назоваване на ‘гъсок’ и ‘гъска’ са отбелязани лексемите гỳсак и гỳска, мн. гỳск’е 
Шищ. – с рефлекс у на мястото на @. Цялостната фонетична система на говора на с. 
Шищ показва, че това може да се дължи на прелабиализация на предходен застъпник о 
(Антонова: 2014). Названията за пуяк и пуйка, които са отбелязани в материала от 
района на Гора, са съответно т’ỳран, т’ỳрка Шищ., което допълва данните в 
диалектния атлас (БДА. ОТ. 2001: к. № Л 46). 
За название на ‘клюн’ се употребява лексемата клỳн, отбелязана и като 
словообразувателен вариант със суфикс -ец: Да кл’ỳфка кòкошка со кл’ỳн. Бор.; 
Кл’ỳкат со кл’ỳнот; кл’ун Гин.; кл’ỳнец М. Остр. 
Не са отбелязани лексикални различия при названието на частите на тялото крùло 
Шищ., мн. крùле Шищ., крùлйе Гин.; крùл’е М. Остр. и ‘нокти’: пòрсти со нòкти М. 
Остр. От корена на названието пèро се образуват интересни словообразувателни 
варианти за назоваване на множеството от малки пера – с разширен суфикс -дуфк’и 
(вероятно от -дулк’и): пèрдуфк’и М. Остр.; с разширен суфикс -дуфчин’а (вероятно от -
дулчин’а): Со пердỳфчин’а, тùе што се гòли пцофùн’ат М. Остр. 
За название на гребен на петел са записани диалектните лексеми чàфул и цвèк’е: чàфул 
//к’àфул Шищ.; цвèк’е ‘гребен на кокошката’ М. Остр. За червените месести висулки на 
гушата на петела е отбелязано названието гỳшник: гỳшник’и – што се бèсат Шищ. 
Между названията за вътрешности на домашни птици трябва да отбележим следните 
диалектни лексеми: кàтаник ‘воденичка’ М. Остр.; жòлш ‘жлъчка’ – Жòлшто – 
гòрклиф, ги мèкает. М Остр., както и жòлц Шищ.; чèрева М. Остр. (с група чер-, както 
в източните български говори и пълногласие); стомàче; гỳша – што го дòржит 
йадèнето; шиàнатка ‘гръклян’: шиàнатка – кòлко нòтко èстит. М. Остр. 
 
Направеният преглед на названията за домашни животни в българските говори в 
Албания показва, че в по-голямата си част те са общобългарски. Между тях се откриват 
най-често интересни словообразувателни варианти – напр. образуването на умалителни 
със суфикс -уле: кòнуле, жрèбуле и др., раширен суфикс -дуфк’и – пердỳфк’и и др.; със 
суфикс -чер – глỳфчер; със суфикс -ица – џигèрица, лопàтица и др. Срещат се прояви на 
фонетични явления, които се свързват с източнобългарската фонетична система – напр. 
преглас на йотувано а, изговор на група чер- и др. Въпреки единството в лексикалната 
система се срещат и диференциални диалектни лексеми – к³рмак и матòрица за 
название на мъжка и женска свиня, тр³мка – ‘пчела’, х³рбет//³рбет – ‘гръбнак’, 
гнèздо ‘полог’, слез – ‘далак’ и др. Някои от тези лексеми имат успоредици в други 
славянски езици, а присъствието им в диалектите доказва, че са били част от 
българската диалектна лексика.  
 

СЪКРАЩЕНИЯ 
 
Бор. – Борйе, Гора 
Вид. – Видинско 
Ген. – Гиневец, Голо бърдо 
Кост. – Костурско 
М. Остр. – Мало Острени, Голо бърдо 
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Провад. – Провадийско 
Пуст. – Преспанско 
Самок. – Самоковско 
Стебл. – Стеблево, Преспанско 
Смол. – Смолянско 
Шищ. – Шищевец, Гора 
Шум. – Шуменско 
Царибр. – Царибродско 
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NAMES FOR DOMESTIC ANIMALS IN BULGARIAN SPEECH IN ALBANIA 
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Abstract 
 
The paper studies the lexemes for domestic animals in Bulgarian dialects in Albania. The 
different dialectal lexemes as well as phonetic characteristics and features of word formation 
are described. 
 


