
} ARTS

;L AGE,

MAKEAOHCKA AKAAEMTIJA HA HAyKilTF l4 yMETHOCTI4TE

Eo>rnqap Bugoecrrz

IZJAIIEKTI4TE HA MAKEIOHCKPIOT JA3I4K

CKONJE 1998



51 

СОДРЖИНА 

Table of Contents 

Предговор (Foreword) ......... . .... . . . .. .. . .... .. , . . . . . . . . 1
.	 . . . 

ДЕЛ 1 (Part 1) 

ОПШТ ПОГЛЕД 
(GeneraIOverview) 

1. 	Диjалектна диференциjациjа на македонскиот jазик (ТЬе Dialectal 

Differentiation of ШеMacedonian Language) .. ... ..... ... . ..... . , . . . 
. 9 

2. 	Етапи во диjалектната диференциjациjа на македонскиот jазик 
(Stages in Ше Dialectal Differentiation ofthe Macedonian Language). . . . . 33 

3. 	 Формира1Ьето на македонските диjалекти (ТЬе Formation of the Dia-
Iects of Macedonian) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

4. 	Тенденции во развоjот на македонските диjалекти во XIX и хх век 

(Tendencies in the Development of the Dialects of Macedonian in the 19th 

and 20th Centuries) . .... . . . . ....... . ... . . . .. . . .. .  , . . . . . . . . . . . . . . 
. 

5. 	Основни диjалектни групи во Македониjа (ТЬе Basic Dialectal 
Groups in Macedonia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

6. 	 Македонските диjалекти во светлината на лингвистичката геогра-
фиjа (ТЬе Dialects ofMacedonian in Light ofLinguistic Geography). . . . . 79 

7. 	Проблеми на меtyдиjалектниот контакт во пре одни говорни 
области (Problems of Inter-Dialectal Contact in Transitional Dialect Re
gions). .. . . . ..... . . . .. . .. . . . . . .. ... .. . ..... . . .. . . . . . . ... . .. 95. 	 . . 

8. Меtyjазичниот контакт (на диjалектно рамниште) како фактор за 

диjалектната диференциjациjа на македонскиот jазик (Inter-Lan


guage Contact (оп the Dialectal Level) as а Factor in the Dialectal Differen
tiation of Macedonian) . .. . . ..... ..... ..... . .... .... ' ..... .... 105 

9. 	Социjалниот фактор во диференцира1Ьето на македонските гово-
ри (Social Factors in Ше Differentiation of the Dialects of Macedonian) .. . 123 

10. 	Македонски от jазик меГу балканските словенски и несловенски 
jазици (тези) (ТЬе Macedonian Language Among the Balkan Slavic and 
Non-Slavic Languages (Theses» .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 

Библиографиjа (BibIiography).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 



МОНОГРАФИИ НА ОСНОВНИТЕ ГОВОРНИ КОМПЛЕКСИ 

ДЕЛ 11 (Part lI) 

(Monographs оп the Basic Dialecta1 Complexes) 

ЗАПАДНОТО НАРЕЧJЕ 
(Тhe Western Dia1ect Rеgiоп) 

Кон разграничуван.ето на полотките говори (Towards the Differen-1. 
tiation of the Dialects of Polog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 149 

2. 	 Кон разграничуван.ето на говорите во Скопеко (Towards the Diffe-
rentiation of the Dialects in the Skopje Region) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16З 

3. 	Централните говори (ТЬе Centra1 Dialects).. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  189 


4. 	 Западните периферни говори (ТЬе Western Peripheral Dia1ects) . . . . . . 213 


4.1. Дебарскнте говори (ТЬе Dialects of the Debar Region) . . . . . . . . . . . 213 


4.2. Охридско-струтките говори (ТЬе Dia1ects of the Ohrid-Struga 

Region). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 


4.3. Преспа неките говори (Тhe Dia1ects of the Prespa Region) . . . . . . . . 277 


5. 	 Говорите на исламизираните Македонци во Западна Македониjа 

(Тhe Dialects ofthe Macedonian Muslims in Western Macedonia). . . . . . .. 309 


6. Македонските диjалекти во Албаниjа (ТЬе Dialects of Macedonian in 

Albania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 


Библиографиjа (Bibliography) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 


In place of Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 




ПРЕДГОВОР 

Книгата пред нас е првиот том од тритомното издание кое содржи моно
графски опис на диjалектите на македонскиот jазик. Пред да се сосредоточиме 
на самото издание, би сакала да кажам неколку збора за посебната улога што 
му припадна на македонскиот jазик во словенскиот jазичен свет. Се работи за 
диjалектен комплекс Koj доживеал две различни стандардизации првата, Haj
рана, кирилометодиевската, Koja го описменила целото православно словен
ство, и втората, една од последните на словенската почва, Koja го воведе маке
донскиот jазик во кругот на модерните стандардни jазици. Пишувам "една од 
последните" а не "последна", иако често ja срекаваме во славистичките трудо
ви формулациjата според Koja македонскиот е "наjмладиот словенски стандар
ден jазик". Таа е оправдана ако за единствен важечки критериум го прифакаме 
датумот на обjаВУВaIье на соодветната политичко-административна одлука. 
MetYToa, гледано од поширока перспектива, ова се чини недоволно и дури 
погрешно. Ми се чини дека поважна временска граница е она а што ja опре
делуваат првите обиди на една оппrтествена заедница све сно да одбере и да 
кодификува CBOj заеднички jазичен стандард како одраз на своето духовно 
единство. Политичката шанса да се создаде еден центар на мок KOj ке стави 
официjален печат врз таквите стремежи е нешто вторично и ретко кога зависи 
исклучиво од соодветната културна заедница. Гледан од таква перспектива, 
процесот на македонската стандардизациjа претставува интегрален дел од це
лиот пакет паралелни стремежи зародени во текот на првата половина на ми
натиот век, а кои довел е до словачката, украинската, бугареката кодифика
циjа, да ги именувам само процесите HajтecHo временски корелирани со 
македонското национално будеlЬе. Се разбира, датумот на официjалното оза
KOНYBalЬe претставува одлучувачки пресврт во животот на еден диjалектен 
комплекс KOj тежи кон нормираlЬе и кон легализациjа на cBOjOT стандарден из
раз, MetYToa и самиот TOj датум, самиот официjален акт е последица на долго
траjни подготовки без кои нема шанси на успех. 

Официjалното прогласуваlЬе на македонскиот стандарден jазик во 1945 г. се 
случува во време кога многу видни претставници на славистичката наука веке 
ja потврдиле и ja прогласиле неговата caMocтojHoCT како резултат на нивните 
истражуваlЬа на македонските диjалекти. Тука спаtаат ИМИlЬата на Сандфелд 
(Sandfeld), BajaH (Vaillant), Мазон (Мazоn), Малецки (Malecki), и др. МеГутоа, 
разбирливо, дури по 1945 г. почнува истражувачката работа на првата генера
циjа македонски диjалектолози, наjкомпетентни во анализираlЬето на CBOjOT 
маjчин jазик. Mety претставниците на таа прва генерациjа централна улога му 
припаtа на авторот на оваа монографиjа, Божидар Видоески. И сега, наjпосле, 
можам да кажам зопrто се решив OBOj MOj текст да го започнам со забелешките 
сврзани со доцната официjалнзациjа на македонскиот стандарден jазик. Имено, 
доцното влегуваlЬе на еден диjалектен комплекс и/или еден стандарден jазик во 
кругот на општо признатите jазици има и свои добри страни, под услов дека во 
текот на TOj процес на соодветно место ке се наjдат соодветни луtе. Во маке
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донскиот случаj беше токму така - на славистичката лингвистичка сцена се 
поjавиjа Блаже Конески и Божидар Видоески и знаеjа, ceKoj на CBOj начин, 
максимално интелектуално да го искористат фактот дека кон научната анализа 
и опис на македонската jазична стварност се пристапува во доба кога лингвис
тичката теориjа нуди многу инструменти за реализациjата на таа цел. 

На македонската диjалектологиjа й се случи ретката и срекна коинциден
циjа: анализата и описот на живите диjалектни системи, доскоро неподложни 
на влиjаниjа на младиот стандард, станаа животна задача на научник KOj суве
рено ja совлада современата лингвистичка теориjа, а и диjалектолошката мето
дологиjа и KOj творечки и оригинално знаеше да ги применува. Видоески го 
познава до наjситни детали македонскиот диjалектен jазик во целата негова 
диференцираност и кога ги обработува тие детали секогаш целата слика му е 
пред очи. Како резултат на таквата постапка, ceKoj нов дeTaJЪ го збогатува 
синхронискиот мозаик а истовремено ja олеснува реконструкциjата на диjахро
нискиот пат на македонскиот диjалектен комплекс. 

Македонските диjалекти претставуваат непроценлив извор на нови созна
ниjа не само за славистиката и за балканистиката, туку и за општата линг
виетичка типологиjа. Трудовите на Видоески претставуваат стручен и сигурен 
водич низ сето тоа богатство, при тоа максимално компетентен бидеjки мно
гуте откритиjа како и нивната умесна синтеза претставуваат негова инте
лектуална сопственост. 

На славистот-македонист трудовите на Видоески му нудат фасцинантен 
увид во минатото на изучуваниот jазичен материjал. Македонската диjалектна 
териториjа претставува перифериjа на словенскиот jазичен свет, и тоа една од 
старите периферии, од оние стари периферии каде што словенската (маке
донската) jазична граница со векови, иако бавно, постоjано се повлекувала, на 
jyr главно пред грчкиот, на запад главно пред албанскиот jазик. Истра
ЖУВaIЬRта на Видоески ги збогатуваат нашите сознаниjа за патиштата на ова 
повлекуваrье и - пред се за старата jазична состоjба на ареалот од коjшто се -

повлекле живите македонски диjалекти. Toj многу внимание им посветува на 
вреките меГу македонските и црногорските диjалекти кои оставиле броjни 
траги на денешната албанска jазична териториjа. Резултатите од овие проучу
BaIЬa го водат до соэнание дека западномакедонското наречjе, кое од HajcTa
риот период на самостоjниот развиток претставувало ретко jaK центар на 
ирадиjациjа на jазичните иновации, порано било поставено поцеитрално во 
однос на границите на македонската етничка и jазична териториjа и дури 
подоцна претрпело значителни загуби долж западната граница. Со ова се 
доградува и се зацврстува сликата на два поларизирани словенски jазични и 
културни центри на средниот Балкан во раниот среден век - западномаке
донскиот и источнобугарскиот. 

Славистот-компаративист во трудовите на Видоески ке наjде богато 
документирана потврда за сето она што инаку ни го кажува лингвистичката 
теориjа за широко сфатените jазични периферии, имено, дека тука се пазат 
архаизми кои овозможуваат внатрешна реконструкциjа на лостарите соетоjби, 
не само во македонскиот, туку и во наjширока смиела во словенскиот jазичен 
диjасистем. Доволно е да се споменат - на фонолошки план - чуваrьето на 
старите фонетски вредности и фонолошки дистинкции во вокалните системи, 
зацврстените во одделни диjалекти етапи на еволуциjа на слоговните сонанти, 
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како и етапите на еволуциjа на акцентскиот систем од подвижен и слободен, 
морфолошки мотивиран акцент, до различни типови на фонетска 
стабилизациjа, да ги наброjам само наjважните и наjкомплексните поjави: - на 
морфосинтаксички план - ЧУВalьето на старите синтетски минати вреМИIьа, 
стабилизациjата и функционалната еволуциjа на троjниот систем .на показните 
заменки, ЧУВalьето на присвоjните придавки во генитивна функциjа, чуван.ето и 
еволуциjата на збирните именки како граматичка категориjа, и др.; - наjпосле 
на планот на лексиката - многуте немотивирани и мотивирани формации кои се 
загубиле во центарот на словенската териториjа, а се пазат во еден, два или 
дури пове ке периферни ареали, исто така многуте семантички архаизми, 
наjпосле и некои стари заемки кои сведочат за jазичните контакти на Прасло
вените со не-словенските jазични заедници. Со еден збор: македонскиот ди
jалектен ареал, благодарение на cBojaTa периферна поставеност и вековен 
спонтан развиток, претставува олицетворение на познатата - а во однос на 
другите делови на словенскиот jазичен свет тешко применлива во резултат на 
другите историски текови - вистина дека jазичната географиjа претставува 
запис на jазичната историjа. Свесен за тоа, Видоески знае OBOj факт макси
мално да го искористи. 

Спомнав веке дека македонските диjалекти претставуваат посебно важен 
извор на информации не само за славистите и македонистите, туку и за балка
нистите. Впрочем, сакал не сакал, ceKoj македонист мора да биде и балканист. 

Балканскиот jазичен соjуз е познат како класичен пример на заедница од 
диjалектни комплекси (диjасистеми) од различно потекло коишто со векови на 
конвергентен развиток постигнале значаен структурен паралелизам. MefYToa, 
ретко ко; од теоретичарите коишто се служат со Toj пример истовремено под
влекува дека се работи за прилично изолиран пример. Имено, во Европа, пок
paj, можеби, Кавказ, немаме друга jазична заедница од сличен тип. Се нало
жува заклучокот дека на Балканот специфичните историски услови на jазич
ниот и, пошироко, културниот развиток на повеке етнички заедници создале 
една ситуациjа речиси без преседан. Токму таа ситуациjа, неjзиниот лингвис
тички аспект е предмет на истражуван.е на лингвистите балканисти, а токму во 
македонските диjалекти соодветните процеси достигнале cBoja кулминациjа. 
Овде повторно треба да се спомене значен.ето на географскиот запис на исто
риjата. Големата диференциjациjа на македонските диjалектии системи 
дозволува да се следат етапите на нивната "балканизациjа" коjашто е Haj
изразена во денешниот централен ареал од западномакедонското наречjе. 
Причината за тоа треба да се бара како во централната положба на то; ареал 
на Полуостровот, така и во интензивната симбиоза пред се на македонското и 
ароманското население токму на то; ареал. Ова се познати факти, MefYToa 
нивната се побогата документациjа и се попрецизна историска перспектива се 
должи токму на сестраната продлабочена анализа на македонскиот диjалектен 
jазик што ja водат за последните педесет години македонистите, а Mefy нив 
пред се авторот на ова дело. 

Лингвистичката балканистика е гранка на диjалектологиjата. Младите бал
кански стандардни jазици во процесот на стандардизациjата или ги ели
минираат балканизмите или го кочат нивниот натамошен развиток. Дури и на 
ниво на диjалектите новите политички граници претставуваат бариера за 
конвергентните иновации, Mefyтoa во помали размери во пограничните зони 
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на многуте развоjни механизми. Со други зборови: македонските 

ескЙ. 

или во зоните каде што живее jазично мешано население "малата конвер
генциjа" продолжува, што наога полн одраз во минуциозните анализи на Ви
доески. Прецизноста и сестраноста на неговите опсервации на балканистите
компаративисти им овозможуваат откриваIЬе на нови балкански паралелизми 
дури и кога самиот автор не ги спомнува. 

Двете основни развоjни линии на процесите на балканизациjа: (1) семан
тичката и морфосинтаксичката реструктурациjа на падежните односи и (2) 
семантичката и морфосинтаксичката реструктурациjа на аспектуално-темпо
ралниот и темпорално-модалниот систем, во сите детали се "запишани" во ма
кедонската диjалектна географиjа и прецизно одразени во трудовите на Видо

Сите досега спомнати карактеристики на македонскиот диjалектен jазик го 
прават привлечен обjект на анализа и за општите лингвисти, за теоретичарите 
заинтересирани за синхрониската и диjахрониската типологиjа, за механизмите 
на jазичната измена, за меfусистемската интерференциjа и сл. Би сакала да 
наброjам уште некои особини, по мое мислеIЬе посебно интересни од типоло
шка гледна точка. Сите тие остануваат во тесна врска со вековниот слободен, 
ненормиран развиток, без обединувачко влиjание на неко] заеднички "CBOj" 
престижен код. Имено, таквата состоjба дозволила извеени тенденции, инаку 
присутни и во другите словенски и несловенски средини, да се развиjат до 
CBOjOT краен резултат, откриваjки ja на то] начин природната логика и 
хи.ерархиjа 
диjалектни системи претставуваат необично богато опремена лабораториjа за 
истражуваIЬе на спонтаниот живот на jазикот како таков. Посебно интересни 
се оние тенденции кои ширеjКи се хоризонтално на едно ниво од jазичната 
структура со време стекнуваат и вертикална димензиjа и предизвикуваат струк
турни измени на други, повисоки нивоа. На прво место би ja навела тен
денциjата поврзана со карактерот на акцентот. Тоа е тенденциjа кон квали
тативна и квантитативна редукциjа на вокалите Koja по пат на верижна 
реакциjа води кон секундарно долгите слогови, кон измени во слоговната 
структура на збороформата, кон синкретизам на категориjалните морфолошки 
показатели, наjпосле, кон реструктурациjа на категориjалните парадигми и 
губеIЬе на дел од граматичката (граматикализирана) информациjа. Мегу про
цесите чие слободно ширеIЬе води кон далекусежии измени спагаат и некои 
аналошки израМНУВaJ:ьа во областа на деривациjата. Тука пред се треба да се 
спомене формалната имперфективизациjа со суфиксот -ува во сите негови 
морфонолошки вариjанти, чие ширеIЬе во сите наследени зборообразувачки 
модели води не само кон формално упростуваIЬе на глаголската морфологиjа, 
туку - зависно од лексичкото значеIЬе на глаголската лексема - предизвикува и 
измени во внатрешната структура на категориjата вид. И двете опишани тен
денции со сите нивни далекусежни последици ни се познати од работите на 
Видоески. 

Посебен комплексен проблем претставува начинот како македонските 
диjалектни системи реагираат на многуте импулси коишто во текот на 
секоjдневната комуникациjа доаfале, а делумно и доагаат, од диjалектните 
системи на другите jазици. Ние сите нив ги ставаме под заедничка шапка 
"балкански jазици", Mefyтoa, треба да бидеме свесни дека се тие (т.е. грчкиот, 
албанскиот, ароманскиот и мегленороманскиот, а на маргината на "балкан
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скиот соjуз" И османлитурскиот и ромскиот) jазици со многу различно гра
матичко наследство. Се работи и за начинот како се присвоjуваат туtите син
тагматски низи на сите нивоа на jазичната структура и - а, можеби, пред се - за 
начинот како се присвоjуваат туtите граматикализирани функции и значеIЬа, 
Т.е. како наследениот граматички и лексички материjал се оспособува за упо
треба во нови функционални мрежи. 

Општиот впечаток од контактот со македонските диjалектни системи, пред 
се со оние "наjбалканските", е дека, општо земено, сите измени предизвикани 
од балканската културна и jазична средина биле контролирани од прагматич
киот и/или семантичкиот фактор и воделе кон зголемуваIЬе на транспа
рентноста на граматикализираната информациjа, Т.е. кон олеСНУВaIье на кому
никациjата со претставниците на други jазични кодови. 

Како што реков на почетокот на oBoj предговор, пред нас е првиот том од 
монографскиот опис на диjалектите на македонскиот jазик. Toj содржи општ, 
синтетски дел, Т.е. низа студии кои ja опишуваат и ja обjаснуваат диjалектната 
диференциjациjа на македонскиот jазичен ареал, како и сериjа монографии на 
диjалектните комплекси што го сочинуваат западномакедонското наречjе. Она 
што во текот на самото истражуваIЬе доага на KpajoT - синтетичен поглед 
граден врз заклучоци од деталниот опис на одделните диjалектни системи 
овде го добиваме како прв сегмент на описот, систематски преглед на онаа 
богата и сестрана проблематика коjашто се обидо в да ja претставам погоре. 
Само лингвист KOj од сопствено искуство ja знае целата диjалектна териториjа 
и целата диjалектолошка проблематика на cBojOT jазик може да понуди едно 
такво решение. 

Книгата ja отвора еден општ синтетичен преглед на актуелната диjалектна 
диференциjациjа на македонскиот jазик придружен со диjалектна карта на 
Македониjа. Наредните три глави носат една богато документирана рекон
струкциjа на етапите на диjалектната диференциjациjа на македонскиот диjа
систем. Оваа реконструкциjа во двете глави што следуваат е крунисана со 
претставуваIЬето на главните диjалектни групи кои се формирале како ре
зултат на порано разгледаните процеси, карактерот на границите, одно сно на 
преодните зони мегу тие групи, главните правци на изоглосите... По пре
зентациjата и образложуваIЬето на внатрешните диjалектни граници, во осмата 
глава предмет на анализа се односите меГу македонските диjалекти и диjа
лектите на другите, соседни jазици и придонесот на меtyjазичната интерфе
ренциjа кон диференциjациjата на македонскиот диjалектен jазик. Следува 
еден поглед врз диjалектната диференциjациjа од перспектива на социjалната 
вертикала: односот меГу селските и урбаните градски диjалекти, и влиjанието 
на вероисповедта како фактор на диференциjациjата и сл. Општиот дел 
требаше да го затвори глава што врз основа на сите порано изнесени податоци 
би го определила местото на македонскиот jазик меГу другите словенски и 
несловенски jазици на Балканот. За жал Авторот не го доврши Toj текст - ги 
приведовме само главните тези врз кОи таквиот текст во неговата замисла тре
баше да биде изграден. 

Не ми е позната друга таква синтеза чиj предмет би бил еден словенски 
jазик во сите негови диjалектни разновидности, гледани како од синхрониска, 
така и од диjахрониска гледна точка. Обично одделно се обjавува синхронис
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ката синтеза, Т.е. актуелната диjалектна диференциjациjа на дадената тери
ториjа, одделно диjахрониската синтеза, Т. е. Т.Н. историска граматика каде што 
историjата на стандардниот jазик доминира над развоjот на диjалектните 
системи, пак одделно нацрт за социjалната диференциjациjа на диjалектниот 
jазик, ИТН. ВО ова издание иетнот огромен фактографски материjал коjшто е 
предмет на опис и анализа е подложен на синтеза и протолкуван во сите горе
споменати аспекти. Ова можел да го направи само автор KOj суверено го владее 
материjалот и знае да го смести во широка теоретска перспектива. 

Во вториот дел од OBOj том е претставено западномакедонското наречjе. 
Вториот том од ова издание донесува монографски описи на диjалектните ком
плекси што го сочинуваат jугоисточното наречjе, како и преглед на северните 
говори. Третиот том содржи монографии на одделни структурни особини од 
клучно значен.е за диjалектната диференциjациjа на македонскиот jазик. 

3узана ТОПОЛИIьска 

Ова издание излегува по cMpтra на Авторот. Од него доага концепциjата на првиот 
(оmnт) и на третиот дел (монографии на одделни структурни особини на макеДОНСКИОТ 
диjалектен jазик), додека концепциjата на вториот, централен дел (монографии на од
делните диjалектни комплекси) е содржана во неговите наjнови сиитетски студии за 
подел бата на македонскиот jазичен ареал. То; исто така имаше можност да се запознае 
со текстот на Предговорот. 

Уредничките интервенции во Авторскиот текст се сведени на минимум, Т.е. на: а) 
униформиран,е на фонетската транскрипциjа, б) униформиран,е на терминологиjата, и 
в) униформиран,е на начинот како се приведува користената литература. Образец за 
сите тие интервенции претставуваа наjновите трудови на Авторот. За да се одбегнат 
посериозни интервенции во авторск:иот текст, а со оглед на фактот дека врз одделните 
фрагменти на своето дело Авторот работел во текот на целиот CBOj работен век, што 
само по себе предизвикало извеени измени во перспективата на гледан,е и на оцена на 
анализираната проблематика, решивме под ceKoja глава да го ставиме датумот KOj 
кажува кога била оформена првата верзиjа на соодветииот текст. 

3абелешкu: 

1. Диjалектните карти се приложени на KpajoT на сооодветната глава. 

2. Диjалектните текстови се дадени во транскрипциjа според Аншоло'iujаша 

на м.а"едонс"uШе дujале"Шн.U ше"сшовu, составувач Б. Видоески (во печат). 

3. Фуснотите дадени со sвездичка (*) потекнуваат од Редакциjата. 
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L ДИJАЛЕКТНА ДИФЕРЕНЦИJАЦИJА 

НА МАКЕДОНСКИОТ JАЗИК 

L МакеДОlfСКИОТ jазик го зафака централниот дел на Балканскиот Полу
остров. Го зафака сливот на реките Вардар и Струма и долниот тек на реката 
Места. На запад Toj граничи со албанската jазична териториjа. Jазичната гра
ница на Toj дел во голема мера се совпаfа со државната граница мегу Репуб
лика Македониjа и Албаниjа. Неа ja сочинува планинскиот венец Кораб Де
шат - J абланица, откаде што се спушта на jугозападниот дел на Охридското 
Езеро. На OBOj дел на албанска страна остануваат триесетина македонски на
селби во долината на Дрим западно од градот Дебар и во областа Голо Брдо и 
три села на брегот на Охридското Езеро. Од jужниот брег на Охридското Езе
ро границата свртува на jугоисток и пре ку планината Галичица се спушта на 
jугозападниот дел на Преспанското Езеро, откаде што продолжува на jyr и 
преку планината Мокра избива на Грамос, jугозападно од градот Костур. На 
OBOj дел од границата на албанска страна остануваат десетина села на за
падниот брег од Преспанското Езеро и три села источно и jугоиеточно од 
градот Корча. 

На jyr македонскиот jазик граничи со грчкиот на целиот простор од 
планината Грамос па до реката Места во Тракиjа. Jазичната граница на oBoj 
дел навлегува значително подлабоко на jyr од денешната државна граница мегу 
Република Македониjа и Република Грциjа. Македонска реч може да се чуе се 
до линиjата Грамос - Бер Солун. Од Солун таа продолжува на исток, па преку 
областа Богданско, каде што се наогаат во словенската лингвистика добро 
познатите по CBojoт архаичен диjалект селата Сухо и Висока, излегува на 
реката Места нешто малку североисточно од градот Драма. На иеток маке
донекиот граничи со бугарекиот jазик. На OBOj дел имаме природна граница. 
Неа ja сочинува планинскиот венец Деспат - Рила. Од Рила границата свртува 
на северозапад нешто малку посеверно од Благоевград (Горна I,IYMaja) и из
легува на државната граница мегу Република Македониjа и Република Бу
гариjа. 

На север спрема српската jазична териториjа jазичната граница се по
клопува со денешната граница меГу Република Македониjа и СР Jугоелавиjа. И 
на OBOj дел имаме природна граница Koja ja сочинуваат планините Козjак 
Руен - Скопска Црна Гора Шар Планина Кораб. 

Овие се денешните граници на македонската jазична териториjа. Во ми
натото македонско словенско население имало далеку по на запад и по на jyr од 
денешните граници. Многу историски извори говорат дека словенско на
селение живеело во Jужна и во Средна Албаниjа, а на jyг во Епир, Тееалиjа и на 
сето ErejcKo краjбрежjе. Голем дел од топонимиjата во тие области е сло
венска, особено микротопонимиjата. Низ вековите jужната и западната гра
ница се повеке се поместувале кон север, одн. кон исток на албанска страна, 
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како што било потискувано македонското словенско население. И TOj процес 
на поместуван:.е на македонската етничка граница, респ. и jазичната, трае до 
HajHoBo време, а се врши и денеска. 

На македонско-албанското jазично пограничjе на еден не многу широк 
простор на правецот Скопjе Тетово - Дебар - Струга - Поградец - Корча 
живее мешано население - покраj македонското и албанско - со маjчин jазик 
албански. Во поголема мера тоа население е билингвално. 

Исто така и на македонско-грчкото jазично пограничjе и широк простор во 
ErejcKa Македониjа живее мешано македонско и грчко население. Македон
ското население превладува по броjот во костурско-леринското и воденско
пазарското подрачjе. Во пописните документи од 1951 година на териториjата 
на Грциjа живееле околу 250.000 Словени, респ. Македонци. 

На jугозападниот дел на пограничjето со албанскиот и со грчкиот jазик 
покраj македонското население живеат Грци, Власи и Албанци. Во многу 
пунктови на правецот Грамос - Рупишта - Негуш - Меглен населението с три
лингвално. Македонците покраj CBOjOT маjчин jазик говорат и грчки, KOj е за 
нив и службен jазик, и влашки. 

Северната jазична граница е релативно стабилна. Разместуван:.ето на насе
лението низ вековите на TOj дел се вршело сукцесивно и не оставило повидни 
траги на jазикот. Диjалектот на неколку села во областа Козjак кои се дек
ларирале за Срби не се разликува ниту по една црта од говорот на македон
ското население. 

Македонското население во областа Пиринска Македониjа (околу 180.000 
според пописот од 1956), Koja се наога во составот на Р. Бугариjа, освен со 
cBOjOT македонски диjалект се служи И со бугарскиот стандарден jазик како 
службен. 

2. Македонскиот jазик генетски спага во jужнословенската група jазици 
заедно со бугарскиот, српскиот/хрватскиот и словенечкиот. Сите овие jазици ги 
поврзуваат: развоjот на групите *ort, *olt во rat, lat, сп. мак. расше, лакош, 
замената на секвенците *tort, *tert - *tolt, * telt во trat, tret tlat, ttet, мак. врана, 
бре'i, млеко, замената на *  со е, мак. Ueш, резултатите на некои промени 
сврзани со Т.Н. втора палатализациjа на задноjазичните консонанти, консек
вентната замена на *kv-, *gv- во ЦВ-, SB- пред *е и *i од дифтоншко потекло, 
наставката *-оmь во инструменталот Kaj именките од м. и е. род од старите 0-
основи, сп. стел. рdВОlИЬ, (l'II0lИЬ, да како елемент за граматичка зависност на 
реченичкиот исказ, во областа на деривациjата развоjот на суфиксите со 
елементот -Ц-, суфиксите *-al'bka, *-ice, како и редица лексички или лексикали
зирани особености. 

3. Потесна целина во jужнословенската jазична фамилиjа сочинуваат 
македонекиот и бугарскиот. Од старите дщалектни особини од српскиот И 
хрватскиот нив ги диференцира ат пред се отворената (ниската) артикулациjа 
на вокалите *е и *Q. Назалот *Q по испагюьето на еровите и по деназализа
циjата негова во македонскиот и во бугарскиот се изедначил со Т.н. секундарен 
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ер (ъ]) 
'
, сп. мак. рака - магла, буг. рака  магла, ( : срп. рука - магла). Во бу

гарскиот jазик и на поширок ареал на македонската jазична териториjа пра
словенските групи *tj, *dj се рефлектирале во /шш, жд/, во jугозападните маке
донски говори, можеби, и во /шч, Жl.l/, сп. мак. диj. гашши - гашчи, межда 
меж , буг. гашmи, межда: срП. купа, меЬа. 

Во историскиот развиток на Балканскиот Полуостров во македонскиот и 
во бугарекиот, како и во српскиот торлачки (призренско-тимочкиот) диjалект 
се развиле ред заеднички иновации под влиjание на соседните балкански 
несловенски jазици. МеГу поважните заеднички иновации спаfаат: загубата на 
квантитетот и старите интонациони разлики, загубата на наследената син
тетичка деклинациjа и преминуваIЬе на аналитички начин на изразуваIЬе на 
именеките одно си со предлози и една општа форма (casus generalis), сп. Го 
виде Марка, Му рече на Марка, Одев со Марка, потоа поjавата на граматичката 
категориjа определеност Koja формално се изразува преку посебни членски 
морфеми, сп. Го виде човекош, во македонскиот уште и: човекон, човеко в, ана
литичкото степенуваIЬе на придавките, сп. йодобар, наjдобар. Доста заеднички 
промени овие два jазика, делумно и торлачкиот диjалект, претрпеле и во 
областа на конjугациjата. Тие го загубил е инфинитивот, KOj е заменет со да-ре
ченици, а се развиле нови форми со помошниот глагол *xoteti, сп. мак.: ке одам, 
ке одев, ке сум одел, ИТН. Една важна структурна иновациjа во двата jазика 
претставува и удвоjуваIЬето на обjектот, сп. мак. Го виде човекош, Земи ja 
книгана, Му ja даде книгаша на Пеiiiреii1a. 

Овие и уште ред други особини од областа на граматичката структура ма
кедонскиот и бугарскиот ги доближиле до несловенските балкански jазици 
влашкиот (ароманскиот), албанскиот и грчкиот. Сите тие jазици денеска ja со
чинуваат тн. балканска jазична лига. 

Така македонскиот и бугарекиот, кои ja сочинуваат источната подгрупа на 
jужнословенските jазици, се оддалечувале постепено од западната - српско
хрватско-словенечка подгрупа, Koja во наjголем дел ja сочувала наследената 
словенска граматичка структура, а повекето иновациони поjави што се развиле 
на Toj терен се од подруг карактер. 

4. Во CBOjOT историски развоj македонскиот jазик доживеал извесен броj 
промени и во контактот со српскиот. 

Еден броj од наjраните иновации настанати на српскохрватскиот ареал се 
рашириле и на северниот дел од македонската jазична териториjа. Во еден дел 
од северните македонски говори *ъ и *ь се изедначиле како во српскохрват
скиот диjасистем, сп. сан, дан. На TOj терен се вкрстосуваат изоглосите на реф
лексите /у/ и /а/ место носовката *Q, сп. рука - рака, или: рука, општата форма 
на руку nOKpaj на рука. Место *tj, *kt', *dj во апелативната лексика редовно се 
jaByвaaT континуантите IК, i/: кука, йлеки, Beiu, чаiе. Вокалното *Iовде се реф
лектирало како во соседните српски диjалекти - во /у/ и зад денталите во /лу/ 
во посеверниот поjас, одн. во /л{i/ на другиот терен од северната група, сп. вук, 
слуза слаза, длуго - длМо. 

• Оиде и во натамошниот текст конвенционалниот назии "секундарен ъ/' треба да се 
толкува како "секундарно вметната самогласка". 
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Северните македонски говори со граничните српски диjалекти ги поврзу
Ba T уште цела сериjа други особености и од областа на граматиката и дерива
ЦИJата. 

Еден дел од тие црти, карактеристични за српското jазично подрачjе, на
влегле подлабоко на македонската териториjа. Така, на пример, фонемите /к, 
1/ на местото Ha *tj, *dj ги срекаваме во ред лексеми и морфеми дури во Haj
jужните македонски говори. Така се случило на македонскиот терен место *tj, 
*kt' *dj да се jави двоjна замена - со /шш жд/, одн. /шч - Жl,l/ и IК - СП.: 

йлекu, йлешка, синок, синошен, свека, свешник, мега, межник. Некои лексеми, 
на пр. веке, срека, несрека, шакуtере, c(B)etepe, партикулата ке, се рашириле 
готово на сета македонска jазична териториjа. со српското jазично влиjание се 
обjаснуваат во македонскиот и преминот на /ч/ во /ц/ во старите групи *с[-, 
*cre-, сп. Ц/lН, Цflйe, црево, замената /у/ место *Q во одделни лексеми, сп. кука, 
суд и др., заменката он, предлогот у. 

Како заедничка тенденциjа на македонскиот и на српскиот се истакнуваат 
замената на *е со /е/: бел, леб, сено и депалатализациjата на консонантите. 
Bepojamo и jOTYBaIbeTo на групите Йlj, дj, Hj би дошло во последнава група по
jави, сп. брака, лу ге, iU/l1Ve. 

Интересно е да се укаже дека оние црти што се jавиле под влиjание на срп
скиот jазик наjдлабоко продреле во македонскиот jазичен ареал по долината на 
реката Вардар, каде што води и главната комуникациjа за Солун и ErejcKo 
Море. 

Влиjанието на српскиот jазик врз македонскиот до поголем израз доага од 
KpajoT на XIП век, кога границите на српската држава се шират на jyг. 

Од друга страна и македонскиот во извесна мера повлиjаел на граничните 
српски диjалекти. Како македонизми на призренско-jужноморавското подрачjе 
од српската териториjа се сметаат: фонетскиот облик на глаголската морфема 
-на- /< *nQ-/, сп. йаднал, протетичкото /j/ пред почетното у < *Q во примери од 
типот: jуже, jушiiк, jузiiл, тврдиот изговор на /л/ пред задните вокали и пред 
консонант: лакiiiU, лош, дал, испуштан,ето на вокалите во проклитичките збо
рови кога следната збороформа почнува со вокал, сп. с-изми, м-uзеде, д-умре 
(се изми, ме изеде, да умре), заменските клитики не, ве, глагол ските форми са 
(во 3. л. мн. од сум), биле, глаголските морфеми -(х)мо, -(х)юе во аористот
имперфектот, губен,ето на родовата диференциjациjа во множината на пар
тиципот: биле. Но за разлика од србизмите, кои влегле подлабоко во jазичната 
структура на македонскиот, македонизмите во српскиот се задржале на него
вата тесна перифериjа. 

5. Македонскиот jазик, од друга страна, развил и ред иновации коишто ja 
насочувале граматичката структура во поинаков правец, различен од OHOj по 
KOj одел процесот на бугарскиот ареал. На македонскиот терен се jaBYBa ново 
иноваЦИОНО огниште. Македонските иновации се jaBYBaaT скоро паралелно со 
оние што ги истакнавме како источно-jужнословенски. Тие иновациони поjави 
ja засегаат jазичната структура како целина. 

МеГу наjстарите фонетски иновации со коишто се диференцира македон
скиот jазичен ареал е замената на jаките ерови: *ъ во /0/, *ь во /е/, сп. *Sbnb> 

сон, *dbnb > ден. Во бугарскиот место *ъ има /а/, сп. *sbnb > сан. Во српскиот / 
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хрватскиот двата ера се изедначиле: *ъ ::; *ь > /а/ во новоштокавскиот диjалект, 
сп. сан, дан. Оваа особина, зародена на македонското иновационо огниште, ja 
опфатила готово сета денешна етничка Македониjа, со исклучок на еден по
граничен поjас со српската jазична териториjа на север и на краjниот jугоисток 
на пограничjето со родопскиот диjалект на бугарскиот jазик. Подоцна таа во 
одделни морфеми се проширила и подалеку на североисток зафакаjки и дел од 
бугарското jазично пограничjе. 

Во рамките на OBOj jазичен ареал, зацртан со замената на *ъ и *ь во /0/ и /е/, 
Koja е извршена уште во Х-ХI век, се наслоjуваат низ вековите цела редица 
нови црти, коишто се повеке и повеке го оддалечувале од другите иновациони 
центри на соседните словенски територии. МеГу поважните иновации спагаат 
во фонетиката: поjавата на протетичко /Р пред инициjалното *Q, одн. неговите 
континуанти, сп. jаzлен иоzлен, jii2лен, jii2лен во одделни локални говори), 
изедначуван,ето на' предниот назал *  со *е, на пр. ,Месо и 'мера (во диjалектите: 
Mjiico, Mjiipa), затврднуван,ето на старите палатали, со што се отклонила опо
зициjата по признакот палаталност Kaj парните палатални консонанти, поДоцна 
загубата на фонемата /х/, неjзината замена во /6, ф/ во западниот дел од jазич
ната териториjа, поjавата на палаталните консонанти /К, 1/, jOTyвaFbeTo на кон
сонант ските групи шj, дj, Hj во IК., i, т-ь/, во граматиката: множинеките наставки 
Kaj именките -ови (деН06и) и -ит-ьа (со фонетските вариjанти -ина, -ujна), сп. 
йилит-ьа, йрасит-ьа, Kaj глаголите наставките -'ме во 1 л. мн. Kaj сите глаголи, сп. 
имаме, ораме, носиме, бере'ме, и -ле во множина на л-партиципот: биле, зеле, 
потоа: испуштан,ето на помошниот глагол во 3. л. во перфектот: шоj бил, шие 
биле. Важни структурни промени во глаголскиот систем на макеДОНСКИОТ 
jазичен ареал внесле конструкциите со партикулата 'ке' и со помошните 
глаголи 'има / нема' плус глагол ската н/ш-форма во среден род од типот: има,М 
доjдено, u.мaв доjдено, су'м имал доjдено, негде дури и бев имал доjдено и 'сум' 
плус глаголската н/ш-форма од сите глаголи, вклучуваjки ги и непреодните, сп. 
су'м доjден, бев доjден, су'м бил доjден, итн. Со нивниот развоj и вклопуван,е во 
македонскиот глаголски систем дошло истовремено и до распределба на 
функциите меГу новите форми и наследените словенски облици. 

Посебен белег на македонскиот jазик му дава ат акцентот и структурата на 
ред синтагми. На македонскиот ареал се оформил нов акцентски систем. Лек
сичкиот акцент е фиксиран на третата мора во повекесложните збороформи, 
сп. бр'ашучед браш'учеди браШуч'едиве. Освен тоа македонскиот акцент 
има синтагматски карактер. Цели синтагми се потчинуваат под еден акцент, сп. 
M'ajka-му шолк'у-вре'ме не-беше-zо в'идела с'ина-си. Од-йр'ед-враша 'му-jа-з'едоа 
новаil1a-к'ошулд. Во врска со местото на акцентот истовремено треба да 
истакнеме дека не акцентираните вокали не подлежат на квалитативна редук
циjа со исклучок на еден мал броj говори во jугоисточна Македониjа. 

Посебност во македонскиот jазик во однос на околните словенски jазици е 
и можноста пред глаголот да cтojaT заменските и глаголските клитики, сп. МУ 
рече на браш-'мУ, Го викна дешешо, Су'м 'мУ бил на свадбаШа. 

Приведениве jазични особености потекнуваат од едно иновационо огниште 
и наjголем дел од нив останале во рамките на македонскиот jазичен ареал 
опфакаjки помала или поголема териториjа. Нивните изоглоси образуваат 
затворени линии и имаат приближно ист правец на движен,е. 
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Така на денешната македонска jазична териториjа се оформил еден посе
бен диjасистем, но KOj не ja прекинал вр ската ни со диjасистемот оформен во 
рамките на денешна Бугариjа, и коjшто постоjано ги продлабочувал вр ските со 
диjасистемот на српскохрватскиот jазичен ареал. 

6. Наjголем дел од приведените иновации, а уште и ред други, се jавиле во 
резултат на меtyjазичниот контакт на македонскиот со балканските несло
венски jазици, а пред се со балканскиот латински. Балканските jазици влиjаеле 
на два плана. Од една страна тие поттикнувале нови процеси, кои понатаму 
оделе по CBOj пат како што им го одредувал jазичниот систем на македонскиот, 
одн. микросистемот, ако поjавата се вршела во рамките на еден помал ареал на 
македонскиот диjасистем. Од друга страна пак несловенските jазици успору
вале некои jазични процеси во граматичката структура. 

Како "балканизми", иновациони поjави што се развил е во контактот со 
балканските несловенски jазици, во науката се прифатени: загубата на син
тетичката деклинациjа, развоjот на категориjата определеност Kaj именските 
зборови и во врска со тоа поjавата на постпозитивниот член, аналитичката 
компарациjа, удвоjУВaIьето на обjектот, модалните глаголски форми со 'ке' и 
конструкциите со 'има I нема' и со 'сум' +глаголската нlШ-форма. Овие инова
ции зафатиле поширок ареал на словенскиот Балкан. Повекето од нив во по
мала или пого лем а мера присутни се и во бугарскиот диjасистем, а дел од нив и 
во торлачките диjалекти на српската jазична териториjа. Но еден добар дел од 
нив се задржал на македонскиот терен и длабоко навлегол во структурата на 
македонскиот jазик. Во западниот и во jужниот регион на македонската jазична 
териториjа се затврднале: препозитивната употреба на клитиките, сп. Го виде 
Сшоjана, Му рече на Сшоjана, Си '20 изел лебоiu, ИСПУШТaIьето на предлагат во, 
сп. Ке адам Бишола, Оiuиде Прилей, искаЖУВaIьето на директниот обjект со 
предлагат на Kaj именките што означуваат живо суштество, сп. Го викна на 
Марко, генераЛИЗИРaIьето на една кратка заменска форма - дативната за маш
ки и среден род му како граматички сигнал за дативниот обjект, сп. Му рече на 
човекош, Му рече на дешеша, Му рече на женаша, Му рече на женише I деца ша 
I мажише. Многу сличности мегу западните македонски диjалекти и аро
манскиот наогаме во употребата на предлагат од со посесивно значеlЬе, сп. 
кукаша од Марка. На сета западна териториjа од Гостивар па до Корча и 
Костур под влиjание на назалните сонанти 1м, нI вокал от lal се назализирал q,-

а потоа се рефлектирал како и стариот назал *Q, сп. сна'2а « сна'2а), знам (знам) 
во горнополошкиот, дебарскиот, охридско-преспанските, одн. сно'2а во 
малореканскиот, сна'2а во дримколско-голобрдскиот. На еден тесен поjас во 
jугозападна Македониjа се загубил л-партиципот, а со него и сите сложени 
форми што се образувале со него (перфектот, плусквамперфектот, потен
циjалот). Функциите на тие форми ги презеле соодветните конструкции со 'има 
I нема' и со 'сум'. Во сушко-височкиот говор место партикулата 'ке' за футур 
се употребува грчкото за : за носа. Ред балканизми на македонскиот терен 
наогаме и во областа на деривациjата, на пр. деминутивно-хипокористичкиот 
суфикс -уле : дешуле, брадуле, и посебно во лексиката. Сите приведениве 
jазични особености распоредени се на западната и jужната перифериjа на 
македонскиот jазик, таму каде што се разграничува Toj со албанскиот и со 
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грчкиот, И каде што има и денеска наjголема концентрациjа на ароманско 
население. 

"Влиjанието на балканската jазична средина не се огледа само во проме
ните што ги зафатиле од наследениот словенски граматички тип, туку и во 
ОДРЖУВaIьето на поедини негови облици, во случаи каде што имало покло
пувюье со балканските jазици" (Конески, 1960 : 493). Така се обjаснува зачуву
вюьето на аористот и нмперфектот, а во западно-македонските говори и .дати
вот Kaj личните и роднинските ИМИIьа од машки и женски род. 

7. Иновационите поjави што се развиле на македонскиот jазичен ареал не 
се ширеле подеднакво и сите во еднаков правец. 

Еден дел од нив, видовме, ja опфатиле сета македонска jазична териториjа 
и станале диференциjални црти на македонскиот по однос на српскиот и на 
бугарскиот, или само на еден од нив. Таков е случаjот со континуантите на еро
вите. 

Друга група иновации зафатиле само дел од македонскиот диjалектен jазик, 
а во другиот дел се уrпте виреат старите особини кои се наогаат во отста
ПУВaIье. Тоа значи новиот процес или не заврrпил, или новата поjава во HeKoj 
микросистем е попречена. Ова се однесува, се разбира, каде што имаме уни
латерални иновации и географски тие се опонираат со старите. Старите црти 
во такви случаи се одржуваат на перифериjата. Така, на пример, на западната и 
jужната македонска jазична перифериjа се уште срекаваме примери со запазен 
назализам, вистина не во првобитниот изговор, место носовките *  и *Q, сп. 
гранди, йенда - во корчанскиот, дiiмбjе, чендо во сyrпковисочкиот, во некои -

пунктови се одржал широкиот изговор на *е : р' ака или pjiiKa. Во одделни 
лексеми се задржало Iчl во секвенци со *г, сп. чiiрйиш, чiiрвец - чарЙиiU. Во 
корчанскиот македонски говор, во Jужна Албаниjа, се пази старата дативна 

стари, неиз

флексивна форма и во еднината и во множината. Таму наогаме остатоци од 
старата промена (деклинациjа) на членот, сп. сшарцашоzо, сЙlарЦУIUОМУ. Един
ствено во TOj говор до денеска се задржала како посебен облик заменката *Sb
coj. На поrпирок ареал во Западна Македониjа се срекаваат дативни флексивни 
форми Kaj личните и роднинските ИМИIьа: Сшоjану, Марку 11 Марко(в)е, Маре 11 
Мари. Kaj .Глаголите се пази наставката -ш во 3. л. на презентот, во повеке го
вори во 1 л. едн. на презентот уrпте отсуствува наставката -М. 

Сите приведениве црти,· и уште цела редица други такии 
менети, денеска се jaBYBaaT како диjалектна специфика на западните говори и 
cTojaT во опозициjа со новите особености rпто се jавиле на нивно место во дру
гите - источните, северните или jужните говори. Такви архаични црти се 
одржале и на источната перифериjа, како на пример, слободниот подвижен 
акцент, фонемата Ixl, множ. наставки -ове, -е, -еша Kaj именките од м. и ср. род. 
Во jугоисточните говори се задржала како фонолоrпки релевантна старата 
дистинкциjа по мекост Kaj консонантите. 

Сепак пага в очи дека наjголем броj архаични црти се задржале на 
пограничjето со албанскиот, влашкиот и грчкиот, каде rпто има, од друга 
страна, и HajMHory иновации настанати во резултат на мегуjазичниот контакт. 
Така западните и jугозападните, делумно и jужните македонски диjалекти се 
одликуваат и со HajMHory архаизми, а истовремено и со HajMHory иновации. На 

15 



источната страна, на пограничjето со бугареката jазична териториjа, преминот 
кон бугареките диjалекти е поблаг. 

Kaj досега разгледуваниве унилатерални иновации се jaBYBa едно инова
ционо огниште кое се наога во централните области на македонската jазична 
териториjа. 

8. Втората група иновациоии поjави релевантни за диjалектната дифе
ренциjациjа ja сочинуваат т.н. билатерални. Стара особина гине, на неjзино 
место се jaBYBaaT две нови, се разбира, различни. Такви се, на пример: 
протетичкото /Р во западните говори и /в/ во источните пред рефлексот на по
четното *Q: j(адuца), в(адuца),j(ашок) : в(аШок). Во такви случаи зборуваме за 
две иновациони агништа. Едното се наога во централната област на западното 
наречjе. 

Не ретко се случува на местото на една стара особина во диjалектниот ja
зик да се развиле повеке од две нови, кои ceKoja посебно функционира во сво
jOT микросистем. За илустрациjа да ги земеме, на пример, континуантите на но
совката *Q. Таа се дефонологизирала. Во едни региони исчезнала напално изед
начуваjки се со HeKoja од постоjните фонеми: /а/ во централните, fy/ во 
северните, /0/ во малореканскиот. Во таквите случаи таа можела да помогне 
само во редистрибуциjата на фонемата со коjашто се изедначила, или поточно 
во Koja се преточила. МеГутоа, во повеке микро системи *Q ja задржала cBojaTa 
caMocтojHoCT во однос на другите вокални фонеми, го изменила само своето 
качество, а со тоа и своето место во системот. Со други зборови, се измениле 
неjзините составни елементи дистинктивните признаци. Така, по македон
ската jазична перифериjа ги наогаме како континуанти за *Q фонемите: /ii/, /iiI, 
/&/. Тие придонесле за фОРМИРaIье на три нови вокални системи. При вакви, да 
ги наречеме мултилатерални иновации, имаме повекекратно теренско опо
НИРaIье и зборуваме за повеке микроиновациони огништа во рамките на еден 
диjасистем. Изоглосите на ваквите иновации во повекето случаи претставуваат 
затворени линии. И овие иновациони огништа наjчесто се наогаат на западно
македонскиот терен. 

9. На македонскиот jазичен ареал се изделуваат jacHo три поголеми групи 
говори или наречjа: западно, jугоисточно и северно. 

9.1. Во зайадношо наречjе влегуваат говорите на западното пограничjе од 
Шар Планина и границата со српската jазична териториjа па до jужниот брег 
на Преспанекото Езеро. Источната негова граница од jужниот дел на Пре
спанското Езеро се движи кон североисток, поминува нешто малку посеверно 
од градат Перин и избива на завоjот на Црна Река од Пелагониjа во Мари
овската клисура. Оттука таа продолжува на север по планински от венец на Се
ле чка и преку областа Клепа излегува на Вардар нешто малку позападно од 
утоката на Црна во Вардар. Го сече Вардар и источно од градат Велес се по 
левата страна на Вардар продолжува на север, ja сече реката ПЧИIьа Kaj Катла
ново, откаде што свртува во лак кон северозапад и излегува нешто малку 
северно од Скопjе. Селата во подножjето на Скопека Црна Гора северно од ли
ниjата Арачинова Радишани - Бардовци остануваат надвор од границите на 
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западното наречjе. Северната граница оди приближно по правецот CKonje 
Тетово - Шар Планина, каде што се затвора граничниот круг. 

Hajocтpa е границата мегу западното и источното наречjе на простор от 
меГу вливот на Црна во Вардар па се до Скопска Црна Гора. На северната 
страна изразито остра граница има на скопскиот дел, додека во Полог таа 
нешто се ублажува. 

Западното наречjе го карактеризираат две групи особини. Од една страна 
во него се чуваат некои стари црти и Toj броj расте како што се оди кон запад
ното пограничjе спрема албанската jазична териториjа. Повекето од нив се од 
морфолошка природа. Мегу помаркантните од нив спагаат: пазеIЬето на ста
риот ген.-акуз. облик во функциjа на општа форма Kaj личните ИМИIЬа од м.р. 
на консонант, на -о и -е, сп. Го виде Сшоjан,а, Марка, ешолеша, роднинските: 
шешин,а, шашка, чичеiШ:l, и изведените на -ко и -ло што означуваат лична црта 
на човекот: Го викн,а :Zuбла, мuсулка (: ном. :Zuбло, мuсулко). На нешто малку 
потесен ареал се пази и стариот дативен облик од синтетичката деклинациjа, 
исто така Kaj личните и роднинските ИМИIЬа оД-машки род, како и Kaj ИМИIЬата 
од женски род на -а, сп.: Му реков Сшоjан,у I Илиjу I Марку, одн. Маркошу I 
Марко(в)е, Марко(в)и, Пешрешу I Пешру I Пешре(в)е I Пешре(в)и, ж.р. JaHU I 
JaHe, шей1ки 1 йleй1Ke. Како релативен архаизам да го земеме и чуваIЬето на 
членските форми на -в и -н,: лебов, лебон,. На другата териториjа, ке видиме, се 
jaBYBa само членот -ош. Според тоа западните говори познаваат троен член. 
Доста добро е запазен и вокативот со флексиjа: браше 1 брашу, зей1е, мажу, 
шешко, РаШке. Kaj личните и лично-предметните заменки исто така добро се 
пази дативниот облик: мен,е ми, н,ему му, н,им 1 н,ими им, кому, н,екому итн., како 
и Kaj демонстративните: овему, он,ему, овеjае I овеjаи и др. Овде се задржал 
системат од три вида демонстративни заменки, што е во согласност со три вида 
членски морфеми. Во вербалната флексиjа за ова наречjе е карактеристична 
наставката -ш во 3. л. едн. на презентот: имаш, н,осиШ. Во 1 л. едн. на презентот 
во повекето говори отсуствува наставката -м: иа - jac) койа, н,оса, бера. 

Изоглосите на споменативе особености одат приближно по означената 
диjалектна граница, негде наполно се поклопуваат со неа, на северната страна 
неколку изоглоси (на општата и дативната форма, на троjниот член) ja преми
нуваат диjалектната граница. 

Неколку фонетски архаизми: пазеIЬето на фонемата Isl, на неизменетото Iчl 
во групите *6[-, *6ri-, на краjните групи -сш, -шш, не се карактеристика на сите 
западни говори. Тие се jaByвaaT на еден тесен поjас на пограничjето со албан
скиот jазик. 

Поголем дел од диференциjалните црти на западното наречjе се иновации. 
Мегу наjзначаjните диjалектни карактеристики на западното наречjе спа га мес
тото на акцентот како во одделни збороформи, така и во синтагмите. Овде е 
акцентот фиксиран во повекесложните зборови на третата мора од KpajoT. 
OBOj е единствен акцентски модел во словенскиот jазичен ареал. Сп.: йд'ан,ин,а
йлан,'инай1а, бр'ашучед - брайl'учеди браШуч'едиШе. Во случаите како во
д'еjн,ца, красйl'аjца, вол'оjше, секвенците [aj, ej, оД иако се едносложни, содр
жат по две мори. 

Во ова наречjе има широки можности да се образува ат акцентски целости. 
Именеките и глагол ските синтагми во обичната реч, кога не се врши посебно 
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маРКИРа:Еье на составните компоненти, наjчесто се групираат под еден акцент, 
сп. H!a-Bpaz7la, uреку-л'ивада, йр'еку-ден, бела-к'ошула, зимски-'алиШiiia, 20рн'а
нива; lо-з'еде : не-l'о-зеде, не-Ке-lо-з'е.м.еше, зошШо-.м.у-l'о-даде? Од фонолош
ките карактеристики посебно се значаjни: отсуството на фонемата Ixl и неjзи
инот премин во IB, фl на KpajoT на слогот, сп. 2реф, .м.оф, беф, чевли, евла, бев.м.е 

беф.м.е, и загубата на интервокалното IBI и на некои други консонанти. Како 
последица од оваа поjава готово во сите западни говори дошло и до промени во 
дистрибуциjата на вокалите. Создадени се нови односи меГу вокалите во рамки
те на една збороформа. Настанале броjни секвенци од по два, негде и од повеке 
вокали, исти или различни, и како краен резултат настанале сериjа дифтоншки 
секвенци од различен вид. Особено на широк терен се jaBYBaaT дифтонзите со 

[j] како втора компонента: [ej, aj, oj, ул, сп. леj, лебоj , CHaj , .м.у] . Секвенците со 
еднакви вокали се контрактирале во долги фонови, па така се добил и нов 
квантитет, Koj се уште нема фонолошка вредност, сп.: сна: 1< cHaal, He:cz7la « не

есша < невеСЙlа), Йр020:ри « UPOlOOpU < Йр020вори). И едната и другата поjава 
придонесле за скратуван.е броjот на слоговите на многу збороформи. 
Можноста да се образува ат дифтонзи овозможила да се скратат во ред случаи 
особено повекесложните збороформи, како, на пример, во: вод'еjнца « воде
инца < воденица, со извршена метатеза), uол'оjна « uолоина < йоловина), 
сур'оjца « суроица < суровица), или споменатите H'e:cilla, ЙРОl'о:ри (HeBeciiia, 
UPOlOBOpu). 

Во резултат на општата тенденциjа да се скратуваат зборовните единици 
што подлежат на еден акцеит, во западните говори широко е распространето 
испаГан.ето на вокалите во клитичките зборови, кога cтojaT пред збороформа 
што почнува со вокал, сп. l-ociiiaj (lO осшави), с-ушейа (се ушеuа), H-yzope (на 
Ylope), д-оjш (да одиш), ушш-еднаш (ушiuе еднаш). 

Ограничуван.а има како за оваа, така и за горе приведените поjави само ко
га се jaBYBaaT некои фонолошки и семантички пречки. 

Од морфолошките релевантни диференциjални особености HajMHory до
агаат до израз во говорениот текст: множинската наставка -ови со разновид
носта -oj, сп. лебови 11 лебоj, личната заменка за 3. лице iiioj (шаа, шоа, шие), и 
Kaj глаголите: испуштан.ето на помошниот глагол во 3. л. на перфектот, фор
мата се во 3. л. мн. на през. од 'сум', И посебно развиените конjугации со по
мошните глаголи 'сум' + нlш-партиципот: су.м. доjден, бев доjден, су.м. бил доjден, 
бев бил доjден, 'има'+ н/Ш-парт. во среден род: имам одено, и.м.ав одено, су.м. 
имал одено, бев u.м.aл одено, како и формите со партикулата ке од типот; ке 
одев, ке су.м. одел, ке бев одел, и понатаму со конструкциите со 'имам': ке 
u.м.a(.м.) одено, ке u.м.aв одено, ке су.м. имал одено. Овие конструкции со cBojaTa 
честота во употребата и со семантичката разнообразност на западното наречjе 
му даваат посебен белег во однос на другите македонски говори. 

Западномакедонското наречjе се одликува со богат репертоар на суфикси 
со деминутивно - хипокористичко значен.е. Покраj суфиксите: -е, -це, -енце, -че, 
-uче, -uчка, кои можат да се сретнат и во другите македонски говори, овде осо
бено е продуктивен суфикост -уле со дериватите -ул че, -уленце, -ичуле, сп. бра
дуле, брадулче, дешуленце, покраj деШенцуле. 

Од синтаксичките особености важни во диjалектното диференциран.е на 
македонскиот диjасистем е местото на клитиките, посебно заменските и гла
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голските, по однос на глаголот. Во западните говори тие можат да cTojaT и во 
препозициjа дури и на почетокот на реченицата, што не е случаj во повекето 
источни диjалекти, сп.: Му рече Сшоjану да 20 чекаш, Се фашиjа йод рака, Те 
u.мa.м видено, Сум рекол нешшо за Шебе. 

Изоглосите и на овие поjави, како и на претходните, одат во правецот на 
означената граница, многу од нив на поголем простор и се поклопуваат Mety 
себе образуваjки на Toj начин еден изоглосен сноп. Само по HeKoja од нив 
навлегува подлабоко на исток и на jyr, како, на пример, изоглосите на множин
ската наставка -ови, на особеностите од глаголската флексиjа или на препо
зитивната употреба на клитиките по однос на глаголот. Тие зафакаат и еден 
ареал од jужните говори на источното наречjе. Од друга страна изоглосите на 
третосложниот акцент, на испаfаIЬето на интервокалното /в/, на синтетичкиот 
датив Kaj личните и роднинските ИМИIЬа и Kaj личните заменки, на троjниот 
член и испуштаIЬето на помошниот глагол - подлабоко продреле во североза
падните говори. 

Единството на западното наречjе го разбиваат неколку фонетски 
особености, мегу кои како наjкарактеристични и наjзабележливи се: конти
нуантите на носовката *Q и на вокалните *l и *1, кои многу придонесле во офор
МYBaIЬeTo на одделни вокални системи, потоа присуството или отсуството на 
фонемите /ф, s, /,J/, фреквенциjата и реализациjата на фонемите IК, 1./, реали
зациjата на групите /шш, жд/, во вокализмот реализациjата на неколку вокални 
групи, особено на /еа/, /оа/, /ое/. Во флексиjата одделни локални говори се 
разликуваат главно по наставките за 3 л. мн. на презентот и минатото опреде
лено време, по образуваIЬето на партиципите, распределбата на глаголите по 
конjугациските модели и некои глаголски суфикси. 

Според овие црти jacHo се изделуваат две говорни групи - една централна и 
една периферна. 

9.1.1. Во ценшра/l1Iише 20вори (скопско-велешкиот, прилепско-битолскиот 
и кичевско-поречкиот) *Q се рефлектирало во /а/: рака, иаш, вокалното *1 е 
заменето со секвенцата /олl на поголемиот дел: волна, дОЛ20, солза, доде ка 1];1 
ja задржало cBojaTa силабична вредност воф - воош, Booj, йоош, дово. Овие 
говори имаат петочлен вокален систем lи, е, у, о, а/ + силабемата 10/. Во кон
сонантизмот е постигната прилична симетричност. Африкатите имаат офор
мени корелации: 'ц : sl и /ч : /,J/. Фонемите IК, 1./ имаат релативно широка упо
треба. Kaj денталните сонанти има тенденциjа да се ликвидира корелациjата по 
палаталност. Во повеКе локални микросистеми Iл'/ се jaBYBa како маргинална 
фонема, бидеjtи се срекава главно во туfи лексеми, додека старото *1' за
тврднало и се изедначило со /лl, сп. клуч, недела, йриjашел, но йел'ше, шел'. 
Само на некои мали ареали /ф/ нема статус на фонема. 3 л. мн. на презентот 
завршува на -аш: викааш [вика:йi], носаш, 3 л. мн. на аористот и имперфектот 
завршува на -а : викаа [вика:], носеа, доjдоа. 

9.1.2. Заиаднише uериферни 20вори го пазат латералниот палатализиран 
сонант: кл'уч, недел'о, ЙриjаШел'. Се чува и старото 1st пред множинските 
морфеми, сп. ноsе/ноsи, бубреsи, белеsи, ЙоЙраsи. Фонемите /К, 1.1 се поретки; 
место *tj, *dj превладуваат примери со /шш - жд/, одн. /шч - Ж/,J/ во мало
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реканскиот, струшкиот, охридскиот. На еден потесен поjас се пази /ч/ во 
групата чере-: черево, черейна, поретко и во групата чар: чарвец, чарЙиiU. На 
целата западна перифериjа се пази наставката -ш во 3 л. едн. на презентот: 
имаш, носиш, а на пого лем ареал се употребуваат наставките -еш во 3 Л. мн. на 
презентот, сп. uмaеш // имееш [име:ш], носеш // носееш [носе:ш], и -е во 3 Л. мн. 
на простите минати вреМИlьа, сп. доjдое, имае // имее. Замената на *и во /U1ш, 
lUЧ/ оставила траги и во фонетскиот облик на наставката за глаголскиот 
прилог, сп. вuкаеU1ши во дебарскиот, вuкаеU1чи во струшкиот, викаеU1че.м // -

вике:U1че.м во градскиот охридски, викаешКу.м во некои охридски села, и др. 
Мегутоа, на западната перифериjа носовката *Q и вокалните *г и *1 немале 

еднаков развиток во сите локални говори, а тие доста придонесле за диjалект
ната диференциjациjа на односнава област. 

9.1.2.1. Во 2:0РНОЙОЛОU1киоЩ дебарскuоЩ СШРУU1кuош u охрuдскиош, 
потоа во йресйанскuош, *Q се рефлектирало во коренските морфеми во /а/: 
заби, .мака, рака. Во ист правец одел и развоjот на вокалните *1 и *г; *г во тие 
говори дало секвенца /ар/: варба, Ziiрбаф, дарво, *1 се изменило во /ал/: вiiлк, 
йiiлно, сiiлsа. По OBOj начин во споменативе говори се оформил шесточлен во
кален систем во KOj вокалот /а/ добил CBOj парник по степенот на отворот. Во 
поодделни говори од OBOj тип има и други разлики. На пример во охридскиот 
говор Kaj постарите генерации уште можат да се сретнат случаи со /х/. За него 
посебно е карактеристична неутрализациjата на изговорот на /а/ и lii/ во неини
циjален нагласен слог, сп . .м'а2:аре : .ма2:'iiреШо. Во него и во струшкиот пала
талниот назал се депалатизирал, сп. KojH, Йолuна. Во овие два говора има тен
денциjа и за изделуван.е на палаталноста Kaj фонемите /К, 2/, сп. KyjKa, л'уjtе. 

9.1.2.2. Во дримКОЛСКО-'lолобрдскuош 2:0вор од дебарската група *Q > /Ш, 
*г> /ар/, *1> Idл/, сп. рака, йарсши, салsа. Новодобиената фонема IdI, Koja има 
ограничена дистрибуциjа, образува корелациjа со /а/ по признакот заокру
женост. 

Истиот OBoj систем се оформил и на еден мал простор во jугоисточниот 
брег на Преспанското Езеро (преспански *Q > а-'lовор). Но овде има и вокално 
/0/, зашто во /Ш се рефлектирале само *Q и *J, сп. рака, сааа, да'lО, доде ка сила
бемата /0/ се задржала, сп. йосши, сой. 

9.1.2.3. Посебен развоj *Q, *г, */ имале и во говорот на неколку села во 
Струшко вевчанско-радоU1КUОШ 2:0вор. Во коренските морфеми зад нелаби
jална согласка *Q> liiI, */> /iiл/, *г> /ар/, а зад лабиjална согласка се развил ла
биjален парник /а/, ОДН. /dл/ и /ар/, сп. 2:радu, рдко, дарво, сарце, 2:iiлшаш, но: 
йаш, .мака, бардо, варба, валк, .мdлчuш. Овде имаме и наjбогат вокален систем 
во рамките на западното наречjе. 

9.1.2.4. Во .малореканскuоШ дебарски 2:0вор *Q се рефлектирало во /0/, 
додека *[ и */останале неизменети, сп. рока, йош, дово, йосши, в{JК, в.gнa, c.gза. 
Малореканскиот нешто малку отстапува од другите западни говори и во облас
та на консонантизмот; Toj не ги познава звучните африкати s, (1:. 
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9.1.2.5. Посебен интерес за диjалектолозите побудува говорот на 
Торбешите (Македонци муслимани) во областа Река, Дебарско. Во 
реканскиош шорбешки ioeop за *Q, *[, *1, има по две вредности во коренските 
морфеми. Во едносложни и двосложни збороформи под акцент *Q > lal, *[ > 
lapl, *1 > Idл!, додека во трисложни и повекесложни збороформи, и во 
едносложни и дво сложни кога не се акцентирани место *Q има !iil, место *[, *1 
liip! и liiл!, сп. йаш, рака, iapu, валк, вмна, но: рiiкаша, йiiшишча, дарвошо, 
вiiлчица, вiiлнено, или: н'а-йiiш, H'a-iiipu, н'а-кiiлк (Жировница). 

Со овие неколку црти во вокализмот западната jазична перифериjа се раз
дробила на неколку мали териториjални единици. При тоа треба и да 
истакнеме дека фонемата !d1, Koja ja констатиравме во неколку диjалектни 
пунктови, се jaBYBa само на македонско-албанското пограничjе. 

9.2. JУ20исшочношо наречjе зафака значително поголема териториjа. Тоа 
се шири источно и jужно од погоре означените граници, а на север допира при
ближно до линиjата Велес - Пробиштип, со тоа што на овчеполскиот дел гра
ницата со северното наречjе е нешто повлечена кон jyr готово до Богословец. 

За разлика од западното наречjе источното е помалку хомогено. Поголем 
дел од неговите особини, било да се тие запазени стари или се иновации, не 
претставуваат една компактна затворена целина, како што е случаjот со запад
ните говори. Повекето од старите особини, како што се: системот со слободен 
акцент, фонемата Ixl, множинската наставка -о ве Kaj именките, на еден помал 
ареал и наставката -е Kaj именките од м.р. што завршуваат на мек нли неко
га шен мек консонант, сп. коне, .маже, крае, сел'ане, и наставката -еша Kaj 
именките од среден род, сп. йрасеша, йилеша, издиференцираната множина на 
-а Kaj именките од машки род: два, йеш, ClUO леба, пазеIЬето на помошниот 
глагол 'сум' во 3 л. во перфектот, употребата на перфективен презент со пов
торливо значеIЬе, значително поархаичната конjугациjа по однос на западното 
наречjе земено во целина, потоа структурата на синтагмата, местото на за
менските клитики по однос на глаголот, источномакедонските говори ги по
врзуваат во помала или поголема мера со граничните бугарски диjалекти. Овде 
ги имаме предвид, се разбира, и македонските диjалекти во Пиринска Маке
дониjа. 

Добар дел од иновационите поjави карактеристични за источните маке
донски диjалекти се срекаваат и во бугарските говори. Така на пример: про
тетичкиот глас lel пред рефлексот на инициjалното *Q, сп. ваiлен - ваiлен, 
поjавата на секундарен вокал во групите цво, св-, сп. цафше - цафшu, са.мне -
савне, прегласот на *е во lal зад Iц/: цал, цадило, цана, изедначуваIЬето на 
општата со номинативната форма Kaj личните и роднинските ИМИIЬа, 
аналитичкото искажуваIЬе на дативниот однос Kaj личните заменки: на .мене .ми 
рече, загубата на членските морфеми на -6 и -н, И уште ред други црти што им 
се заеднички на источните македонски говори, а истовремено и диферен
циjални по однос на западните, нема ат едно jacHo оформено иновационо 
огниште на македонскиот ареал. Мнозинството и од тие црти зафакаат по
широки ареали и на бугарскиот диjасистем, а дел од нив се протегаат преку 
Северна Македониjа и во граничниот тимочко-jужноморавски диjалект или 
уште пошироко во источните српски диjалекти. 
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поне где на перифериjата и /iiл/: сiiлза. Во флексиjата овие говори ги 

ЙисШи. МеГутоа, тиквешко-мариовските говори 

отворен слог, и во 

едн. б'ере - н'осе. 

а) жен'а - жен'аiuа жен'иiUе: ж'ени, ребр'о 

кон'е, дuвар'е, ЙрUJ'аiUеле, и -еша Kaj именките од 

б'ера - бер'еш, н'оса 

Во рамките на jугоисточното наречjе поjасно се оцртуваат пет помали диjа
лектни индивидуалности. 

9.2.1. Една поголема целина во рамките на jугоисточното наречjе чинат 
шшийско-сшрумичкише 20вори, кои го опфакаат централниот негов дел од Бе
ласица па до границата со северното наречjе на север. Главна одлика на тие 
говори е слободниот парадигматски акцент, сп. ж'ена ж'ени - ж'енаша -
ж'енише, б'ерам б'ереш - б'ере - б'ереме - б'ерей1е - б'ераШ. Носовката *Q овде 

е заменета со /а/ во сите позиции на збороформите, сп. мака, рака, и оваа црта 

нив ги поврзува со централниот дел на западното наречjе, како и вокалното /и/. 

Но тие ja познаваат фонемата /iiI, Koja е добиена како континуант на *] сп. 

iаша, сiiза, 

карактеризираат наставката -м во 1 л. ед. на презентот Kaj снте глаголи: викам, 

берам, носам, и слеВaJьето на глаголите од и-група со глаголите од е-група, сп. 

береш - носещ бере 
 носе. 

9.2.2. Наjблиску до штипско-струмичките cTojaT шиквешко-мариовскише 
iовори. Тие две групи ги поврзуваат континуантите на носовката *Q и на вокал
ните *] и *[, сп: рака, сiiза, 
развиле посебен систем на акцентиран,е. Во нив акцентот не може да стои на 
краjниот слог во парадигматските збороформи. Со пренесуван,ето на акцентот 
од ултима на пенултима се добил еден потсистем со подвижен акцент, Koj ги оп
фатил сите дво сложни збороформи што заврmyваат со затворен слог, сп. 
д'uвар - див'ари, 'елен - ел'ени, д'евер - дев'ери, з'елен - зел'ена, 'имал им'ала, 

н'осен - нос'ена. Има тенденциjа акцентот да се стабилизира на пенултима. OBOj 

акцентски модел коегзистира со парадигматскиот акцент Kaj дво сложните и 

повекесложните збороформи кои завршуваат на вокал, респ. 

презентските форми Kaj глаголите, сп. 'исшина - 'исшинаша, с'абоша, през. 

в'икам - в'икаме - в'икаШе. Интеграциjата на глаголите од старите е- и и- групи 

се извршила на OBOj терен на подруг начин отколку во штипско-струмичките. 

Се образувал мешан конjугациски тип, сп. б'ериш - н'осиш, б'ериме - н'осиме, 

б'ерише - н'осише : 3 л. 


9.2.3. Малешевско-йиринскише 20вори, кои ja зафакаат граничната област 
со буга реката jазична териториjа, по рефлексот на носовката *Q и по 
вокалното * J исто така претставуваат единство со штипско-струмичките, сп. 
рака, саза. Исто така тие имаат и вокално /и/ : диво, ЙисiИи. Мегутоа, во овие 
говори има два акцентски модели парадигматски, б'аба б'абаша - б'аби -
б'абише, Kaj глаголите: в'икам - в'икаме в'икаше, и подвижен. Има неколку 
типа на подвижен акцент, сп. 
ребр'о!Uo ребр'аiШl: р'ебра, б) бр'ада - бр'ади : брад'аша - брад'uше, вак 
в'аци : вак'о : вац'ий1е, дар - д'арове : дар'о - даров'ешо, Kaj глаголите: j'ада 
jад'еш jад'еме итн. Малешевско-пиринските говори по ОДНОС на штипско
струмичките се по архаични. Kaj именската флексиjа се пазат старите 
множински наставки -е за м.р.: 
с.р. од типот шел'е - iUел'еша, Йрас'еШа. Kaj глаголите се пази старата 
морфемска дистинкциjа мегу глаголите од е- и и-група, сп. 
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- н'осиш. Во фонологиjата овие говори ja пазат фонемата Ixl, вистина со 
ограничена дистрибуциjа; консонантската група IBHI е неизменета, сп. равно, 
превладуваат примери со Iшш, ждl место *и, *dj: кашша, 2ашши вежди, 
сажди, одн. кашча, веж1rtи во некои локални говори. Стара е поjава исто така 
прегласот на 101 во lel во членската морфема за м.р. зад некогашните меки 
консонанти, сп. кон - к'оне, ,Маш 'м'аже, дрв'ар - дрв'аре. Поjачана е палат ал
носта на KpajHoTo -ш' « *-tb) во примери од типот ае-К, Йа*. Иновациjа е пала
тализациjата на IK, 21 пред предните вокали и на /кl зад палатален консонант, 
сп. paK'uja, M'ajKa IM'aKa, сук'ал'-Ка. 

9.2.4. Една поголема целина во источното наречjе претставуваат jужните 
диjалекти, кои го исполнуваат просторот на правецот Каjлар - Воден - Пазар 
Солун - Серез - Драма - Гоце Делчев (Неврокоп) и на север допираат до Бе
ласица и Кожув пробиваjки се по долината на Вардар до близу Демир Капиjа. 
Рефлексот на носовката *Q liiI: рака, uаЩ и на вокалните *г, *l - /iip - рiil и lал-

- лiil, сп. йрасши, сарце, вална, слiiнце, овие говори доста рано ги одделиле од 
централната зона на македонскиот jазик. Но како HajMapKaHrna особина на 
jужните говори денеска се jaBYBa редукциjата на не акцентираните вокали, Koja 
историски исто така се jавила доста рано во средновечjето (XIII в.), и елизиjата 
како краен резултат на редукциjата, Koja е предизвикана, Mety другото, и од 
брзото темпо на ГOBopeIЬeTo. Отворените вокали la, е, 0/ во тие говори во неак
центиран слог се редуцира ат во многу затворени алофони [{1, f/, 9], а во 
повекето локални говори тие и наполно се неутрализира ат со соодветните 
затворени парни фонеми: /еl > luI, 10/ > /yl, /а/ > /а/, сп. ел'ен > ил'ен, йек'ол > 

uик'ол, 2'ушшер > 2'ушшир, 20л'е,М > 2ул'е,М, боi"'аш > БУ2'аш, чов'ек > чув'ек, 

разб'оj > рааб'оj, раб'оilla > раб'оШа. Во одредени позиции во збороформите 
(наjчесто пред членските морфеми) редуцираните вокали и наполно се губат, 
сп. й'ол'шо - й'ол'шу « йолешо), д'ейlшо (дешешо), н'ифша (ниваша), ж'енша 
(женаша), рiiб'ошша (рабошаша). Со оваа промена се изменила во многу 
случаи и структурата на збороформите. Во ред локални говори многусложните 
зборови се скратуваат, до колку тоа, се разбира, го допуштаат фонолошките и 
семантичките услови. 

Во непосредниот контакт со грчкиот и со ароманскиот во нив се jавиле, 
како и во западните и jугозападните говори, значително пове ке балкански ино
вации, и со тоа уште повеке се оддалечиле од централната група во источното 
наречjе. На ова подрачjе значително е поматена Kaj придавките и заменките 
разликата Mety машкиот и средниот род. Почести се во конjугациjата формите 
со 'има / нема' и со 'сум'+н/Ш-партиципот. Во ек е развоjот на т.н. на-обjект Kaj 
личните и воопшто Kaj одушевените именки, сп. Гу вид'е на д'еШШо. Лексиката 
на овие говори обилува со грцизми и турцизми. Грчкото влиjание се чувствува 
особено во т.н. службена лексика и службените зборови во граматиката. Од 
друга страна, пак, овде се задржале и броjни лексеми од словенскиот фонд кои 
во посеверните диjалекти веке не се срекаваат. Во одделни пунктови во 
областа се срекаваат броjни примери со запазен назализам, сп. 'мiiнч 'маж', 
2ранди 'гради', 2ренда, чендо - во сушко-височкиот говор. 

Во зависност од акцентот овие говори можеме да ги поделиме на две под
групи солунско-воденска или долновардарска и серско-лагадинска. 
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9.2.4.1. Во сол унско-воденскаша (долновардарскаша) има парадигматски 
акцент, KOj претставува ПРОДОЛЖУВaIье од штипско-струмичките говори, сп. 
уфч'ар - уфч'арu - уфч'арuШе. Освен тоа овие говори покажуваат посебности и 
во образуван,ето на некои форми од глаголската флексиjа, како, на пример, 2 
л. мн. на императивот со наставката -еjше : бuр'еjше, нус'еjше, глаголскиот 
прилог со -шчuмuца, сп. бе2ашч'uмuца. Процесот на интеграциjата на 
глаголите започнат во тиквешко-мариовските говори овде ги опфатил и 
глаголите од а-група, и како краен резултат се добил еден заеднички 
конjугациски модел, сп.: в'икум, б'ерум, н'осум в'uкшu, б'ерuш, н'осuш ...,. в'ике, 
б'ере, н'осе. 

9.2.4.2. Во серско-лаzадuнскuше 20вори, во Koja група спага и драмскиот, 
како и гоцеделчевскиот во Пиринска Македониjа, се уште се пази подвижниот 
акцент, но нешто со поупростен вид алтернации во однос на малешевско-пи
ринскиот, сп.: ж'ена ж'енu: жен'аша - жен'uше, како и бр'ада - бр'адu : бра
д'аша - брад'Uillе, итн. Освен тоа на теренот на овие говори има и двоен акцент, 
сп. ц'ариЦ/1та, л'обудр,йla, 2л'асув,еzUу. Доста за еднички црти овие говори имаат 
со соседните родопски диjалекти на бугарскиот jазик, на пример, замената на *е 
со lal, негдегоде со liiI, кои ги палатализираат претходните консонанти, сп. 
бр 'ак, д'ал, с'анка. Место стариот *ъ овде има континуант liiI во коренската 
морфема на целата териториjа, а во афиксните морфеми само во краjните ис
точни области, сп. cim, даш. Консонантскиот систем во овие говори е значи
телно побогат, зашто диезноста се задржала, во некои случаи се jавила и нова 
мекост, така што сите тврди консонанти имаат свои палатализирани корелати. 
Добро се пази во овие говори и фонемата Ixl, додека /«:/ и /2/ се маргинални 
фонеми. Во сушко-височкиот говор се пази во акцентиран слог jaT /iiI, сп. сн'ак, 
б'iiл, м'iiсшо, р'ака. Во него има броjни примери со запазен назализам. Во ви
сочкиот говор посебен развоj имал и *у сп. бак, бал, раба, сан (бик, бил, син, 
риба). Во сите говори од оваа група има лексички архаизми, но истовремено 
нивната лексика е богата и со грцизми И со турцизми. 

9.2.5. Посебна диjалектна индивидуалност во jугоисточното наречjе прет
ставуваат kocillypcko-корчанскuШе 20вори. По акцентските особености тие, 
заедно со лерuнскuoill, се поврзуваат со тиквешко-мариовската група, со тоа 
што на костурскиот терен тенденциjата да се стабилизира акцентот на пенул
тима е поизразена. 

На костурскиот терен се испреплетуваат неколку групи особености. И овде 
се jaBYBa поголем броj запазени архаични црти, како, на пример, остатоци од 
назализмот, сп. 2ранди, зiiмбu, дiiмбjа. Основна замена за *tj, *dj се кон сонант
ските секвенци Iшчl и IЖfl,l или само Iж/, сп. сфешча, лешча, межа, сажU, чужо. 
Примери со 1«:, i/ место споменативе групи се ретки, во jужниот поjас и во кор
чанскиот нив скоро ги нема. Во корчанскиот говор уште се пази под акцент /iiI 
место *е и *  : бр,jiiк, u'jiiHa, чов'jiiко, ч,jiiндо, Zр,jiiнда. Богат репертоар на арха
ични црти има во флексиjата, како, на пример, дативот во еднината и во мно
жината, остатоци од промената на членот, сп. човекmu'О20, човекуш'ому, за
менката *Sb во формата coj, и др. 
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Посебно на ова подрачjе HajMHory доагаат до израз поновите балканизми, 
какви што се: губен,ето на предлогот во, употребата на предлогот на за изразу
ван,е на двата обjекта, сп. Го в'иде на ч'овеко, Му р'ече на ч'овеко. Заменските 
клитики преземаjки ja граматичката функциjа за обjектот, тие ги загубиле во 
многу случаи признаците за категориите род и броj, сп. Му р'ече на ч'овеко, Му 
в'икна на ж'енаша, Му се нал"ушu на д'еЦUШе. Вербалната флексиjа наполно се 
балканизирала, зашто со загубата на л-партиципот наполно се загубиле сло
жените форми што се образуваат со него (перфектот, плусквамперфектот, по
тенциjалот и др.), а нивната функциjа ja презеле формите со 'има I нема' и со 
'сум' +нlш формата, а модалните значен,а ги покриваат формите со ке. 

Сето костурско-корчанско подрачjе го карактеризираат неколку иновации 
што останале во рамките на ово] терен. Мегу нив како наjкарактеристични ни 
се предлагаат именските образуван,а на -шjе од типот жен'ешjе, клан'айijе, мно
жинската наставка -НUUlча ка] именките од среден род: морjеН'UUlча, uо
леН'UUlча, во глагол ската флексиjа суфиксите -в- и -ив- за образуван,е на несвр
шени од свршени глаголи, сп. куuва I куuви, за'одвu, на'ожва / на'ожвu - забо
рав'ива, оздрав'uва и др. 

Според рефлексите на *Q и вокалните *[, *!, и на ово] терен се изделуваат 
неколку помали говорни индивидуалности. 

9.2.5.1. Со своите архаизми и балканизми посебно се изделува корчанскuойi 
'ioBOP, ко] го репрезентираат само две села: Бобоштица и Дреновени. За *Q 
овде имаме /а/ или секвенци со назал laHI и laмl, последнава пред лабиjален кон
сонант, сп. рака, замбu, ipaHau, место *г lapl: варба, йapcйiи, место *' - /ал/:-

вална, салsа. Мегу иновациите него го карактеризираат замената на /х/ со !jI на 
KpajoT на слогот во ред случаи, сп. йр'аjцu, p'eKoj , peK'ojMe (рекох, рекохме), и 
посебно стабилизираниот акцент на пенултима како завршен резултат од кос
турско-тиквешката тенденциjа, сп. ж'ена - жен'айiа, йланuн'аflia, p'eKoj - ре
K'ojMe, и во синтагмите: majk'a-мu, с'ин-йiи : син'ови ; cиHoвийi'и-Mи. 

9.2.5.2. На пошироката костурска област *Q и вокалните *r, *' се конти
нуирале како во другите jужни ди]алекти - во /й! или liih-iiм/, liip!, !iiл!: рака, 
ipiiHaU, зiiм.бu, uiiрсшu, вiiлна. 

Во северниот дел на костурското подрачjе, на пограничjето со централните 
говори на еден тесен поjас се jaBYBa инициjален акцент, што прететавува по
се бна карактеристика за ово] регион, на пример: йл'анuнаiГю, м'осшовuше, и во 
акцентски целости: В'uкнеше-'iо (с. Ошчима). 

9.2.5.3. Во наjjужниот дел на костурското говорно подрачjе, во областа 
Костенариjа и во дел од областа Нестрам, носовката *Q се рефлектирала во Мнl 
и !ам!: рака, ipaHaU, замбu, додека *, се развило во двофонемната секвенца /ер!, 
Koja се реализира како [ер], сп. zepHe, зерно, серце. 

Ако треба да се изрази степенот на архаизмите, на грцизмите во лексиката 
и на балканизмите ВООППIТо, тогаш за ово] говор можеме да зборуваме само со 
Haj. Во него се пази и фонемата !х!, доста е голем броjот и на лексеми со лек
сикализирана редукциjа на /0/ во /у/, поретко и на /е/ во /и/. 
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9.3. Третата група ja сочинуваат ceвepHиiйe говори, кои ja опфакаат областа 
на пограничjето со српската jазична териториjа. Jужната нивна граница допира 
приближно до линиjата Тетово - Скопjе - Свети Николе (малку нешто по
jужно) - Пробиштип. На OBOj терен се вкрстуваат IIоголем броj изоглоси на по
jави чие иновационо огниште се наога на српската териториjа, и на црти 
зародени на македонскиот jазичен ареал. На северниот дел на областа 
завршуваат jужните изоглоси на континуантот Iлуl место вокалното *1 во пози
циjа зад дентали, сп. длуго, слуза, iiiлуче, на палаталното 11Ь1: UOlЬe, зеlЬе, 
UIЬ'aдa, наставката -у во општата форма Kaj именките на -а : жену, 1-Ьиву, 
наставката -ога во заменско-придавската парадигма: iйoг.a, 1-Ьег.а, cik доброга 
КО1-Ьа, потоа множинската наставка -е Kaj именките на -а : куке, убаве 1-Ьиве, и 
глаголските флексивни морфеми -мо во 1 л. МН.: uм.a.мo, -в во 3 л. мн. на 
презентот: они uм.aв, -ше во 3 л. мн. на аористот: рекоше, и др. Нешто поjужно 
во правецот што го оцртавме погоре поминува ат изоглосите на континуантот 
liil место *ъ и *ъ, сп. дiiш, дан, рефлексот Iyl место носовката *Q : зуби, рука и 
место вокалното *1: вук, жуiйо, кук, и др. Северните говори, како што гледаме, 
ни се претставуваат како типични преодни говори. 

Нивната внатрешна диференциjациjа во голема мера била условена од со
седството на двете други македонски наречjа. 

Во источниот дел на северните говори (во Кумановско, Кратовско, 
Кривопаланечко) повеке се чувствува присуството на источномакедонски осо
бености. Парадигматскиот акцент, употребата на една членска морфема -iiiil, 
удвоjуваIЬето на предлогот со - сас, поствербалната употреба на заменските 
клитики, и не само тие, североисточните говори ги доближуваат до источното 
наречjе. 

Во западниот дел од северните говори (во скопско-црногорскиот И вра
тничкиот полошки говор) акцентот е западномакедонски - фиксисран. Во овие 
говори се губи интервокалното IBI, се испушта помошниот глагол во 3 л. на 
перфектот, се употребува троен член. Речениците можат да почнуваат со 
кратка заменска форма, сп. Гу виде женуiйу, Га фана ЙеiйiiлiiiU. 

На полошкиот дел броjот на западномакедонските особини е уште поголем 
особено на поjасот околу градот Тетово. 

10. Процесот на диjалектната диференциjациjа на македонскиот jазик може 
да се следи уште од XI век. Toj започнува заправо истовремено со поjавата на 
првите иновации. Со дефонологизациjата на еровите (*ъ, *ъ) и со замената на 
jаките *ъ и *ъ во 101 и /е/ на северното пограничjе и на краjниот jугоисток спре
ма бугарската jазична териториjа останува еден поjас непокриен со новите ре
зултати. Тука започнува веке формираIЬето на преодни говорни поjаси мегу 
македонскиот и бугарскиот на исток и македонскиот и српскиот на север. Тие 
поjаси подоцна постепено ке се пополнуваат со повеке црти. Во северните го
вори ке навлегуваат иновации од север и од jyr и тука ке се вкрстуваат, а на 
источното пограничjе ке се испреплетуваат изоглоси на поjави зародени на 
бугарските иновациони огништа, а од друга страна на исток ке продираат црти 
формирани на македонскиот терен, како што е случаjот со континуантот 10/ од 
*ь во одделни морфеми, или рефлексот /а/ за *Q, замената на *е со /el, депа
латализациjата на консонантите, и други, во некои западни бугарски диjалекти. 
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Како последица на загубата на еровите внатре на македонската териториjа 
се jавиле истовремено две иновации. По испагюьето на слабиот *ъ(ь) во 
групите *CVb-, *SVb- во западниот дел на македонскиот ареал сонантот в, сека ко 
во тоа Bpe e уште билабиjален, преминува во Iyl, додека во источните говори 
во секвенците цв и св се развил секундарен вокал, KOj ги раздвоил кон
сонантските групи коишто биле тешки за изговор. Така се добиле две вред
ности: цу-, су-: цуй1ий1, осуНUiП, во западните, и цав-, сав-: цавiПu цавше, осавне 

осамне, во источните. Овие се секако меГу наjстарите диференциjални црти 
на македонскиот терен. 

Во ХII-ЮII век на македонскиот терен се jaBYBa цела сериjа промени како 
во областа на фонологиjата, така и во флексиjата. Мегу фонетските промени, 
кои HajMHory оставиле траги на диjалектното дробеJЬе на македонскиот jазик, 
спага, без сомнение, деназализациjата на носовките *Q и * . Втората се совпага 
со *е (= jaT), што претставува посебност на македонскиот по однос на бугареки
от, а вокалот *Q во разни региони на македонската териториjа се рефлектира 
различно: или се задржува неговиот темен изговор lal: рака, одн. ранка, каде 
што се задржал назалниот призвук подолго време (во сушко-височкиот и кос
турскиот), или *Q се преточува во еден од другите вокали во системот lal на 
поширок ареал во средишниот дел на Македониjа: рака, 101: рока во малоре
канскиот, - Iyl: рука во северните, или пак таа развила нови дистинкции и дала 
нови вредности: IdI - отворено о, кое го задржува признакот лабиjалност, но 
како суштествен се jaBYBa степенот на отворот, сп. рака во дримколско-голо
брдскиот И во други пунктови на западната перифериjа што ги спомнавме 
порано; lii/ - отворено е, кое има повисок степен на отвор од lal, но поради тоа 
што во вокалниот систем на дадениот говор нема друг преден вокал од широ
киот отвор повишениот отвор е редундантен. Со новите вокали ниската 
фонема lal добила свои парници и се образувале три нови корелации: /а - dI во 
едни говори, la - iiJ во други, одн. la - аl во говорите каде што се задржал 
темниот изговор. Во KpajHa линиjа место вокалот *Q на македонскиот терен 
сме добиле вкупно девет различни резултати: liiI, laH aMI, la/, laH - aмl, IdI, /ан -
ам/, liiJ, 101, Iyl. 

Во врека со носовката *Q има уште две поjави релевантни за диjалектната 
диференциjациjа. Пред почетното *Q се jавиле два протетички гласа: Ij/ во 
западниот дел, сп. jаzлен и lel во источниот: ваzлен ваZлен. И второ, од по
знатото мешаJЬе на носовките во западните говори се запазиле траги, сп. *je > 
*jQ : jiiзuк, jазuк, jозuк, jiiзuк, додека во источното наречjе место секвенцата *j  
имаме Ше, сп. (j)езuк, Шей1nва, итн. 

Во односниов период - до ХШ век во рамките на македонскиот jазик се 
извршиле уште ред промени и фонетски и морфолошки, кои оставиле видни 
траги и врз териториjалното расчленуваJЬе негово. Во вокализмот врз диjа
лектното членеJЬе многу придонесле и рефлексите на вокалните*j, *r. Во 
повекето говори вокалниот дел на континуантите на *1, *, совпаднал со реф
лексот на *Q, така што се ширел броjот на примерите со новите вокални 
фонеми. Во текстовите од односниов период наогаме примери што укажуваат и 
на редукциjата на не акцентираните вокали, една важна иновациjа, Koja ja 
продлабочила диjалектната диференциjациjа особено во jужниот дел на маке
донскиот диjасистем. HajBepojaTHo во тоа време се оформиле во главни црти и 
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акцентските системи во диjалектите. Во консонантизмот започнал процесот на 
дефонологизациjата на меките парни сонанти и губен.ето на мекоста воопшто. 
Броjни иновации се jавиле и во граматичката структура на jазикот. Се забеле
жува тенденциjа за диференциран.е на наставките -о ве и -о ви првата превла
дува како дативна во западните говори, а втората се наложува во множината, 
сп. денеска во дебарските говори: шашк:о(в)е (дат.) и синови (мн.). Kaj гла
голите како иновациjа се оформува наставката -ме во 1 л. мн. и -ле во мно
жината на активниот партицип: биле ( : били во источните говори). Во 3 л. едн. -

почнува да се испушта -ш. 
Така, кон KpajoT на ХIП век веке биле оцртани основните диjалектни групи 

во Македониjа. Со поДоцнежните иновации процесот на диjалектното членен.е 
само се продлабочувал, но во рамките на веке зацртаните, негде и оформените 
териториjални единици. 

Во XIV век, како што спомнавме, се засилува српското jазично влиjание со 
ширен.ето на српската држава и со поместуван.ето на неjзиниот центар кон jyr, 
и во резултат на тоа влиjание се зацврстуваат фонемите /К, 

Уште повеке процесот на диjалектно членен.е се продлабочува од ХУI век, 
кога започнува во западните и во северните говори дефонологизациjата на /х/ и 
губен.ето на ред консонанти во интервокална позициjа, мегу кои особено /в/. 
Како последица се jaBYBaaT нови односи мегу вокалите, а како резултат се jaBY
ваат редица дифтоншки секвенци и фонетск:и долги вокали, за кои спомнавме 
порано. Но сега да истакнеме дека овие нови процеси повеке го засегнале за
падното наречjе и некои jугозападни говори. 

По OBOj начин западните говори се здобиле со нови диференциjални осо
бини и уште повеке се оддалечиле од источното наречjе, но истовремено и во 
рамките на западното наречjе дошло до поголемо диференциран.е меrу поод
делни локални говори. 

11. Резимираjки го досега опишаното можеме да ги формулираме следниве 
констатации. 

Диjалектите на македонскиот jазик се чуваат доста добро. Наjдобро ди
jалектната реч е со чувана во областите под Грциjа и во македонските оази во 
Албаниjа, каде што нормираниот jазик не е во поширока функциjа. Во Репуб
лика Македониjа во повоениот период, особено во последниве две децении под 
влиjание на литературната норма се забележува во поголемите центри еден 
виден процес на унификациjа. Генерациите што завршиле македонски школи 
во голема мера го владеат литературниот стандард, иако нивната синтакса и 
лексика се уште носат белег на родниот диjалект. 

Наjголема диjалектна диференциjациjа има на jужната и западната пе
рифериjа, на пограничjето со албанскиот, грчкиот и влашкиот jазик. На 
пограничjето со српскиот jазик броjни диjалектни црти навлегле подлабоко на 
македонскиот jазичен ареал и се формирал еден поjас на типично преодни го
вори. Преодот меГу македонскиот и бугарск:иот jазик е значително по благ во 
однос на северната граница. 

Процесот на диjалектната диференциjациjа во Македониjа започнал уште 
со првите иновации, кои можат да се следат од XI век наваму. Основните 
контури на денешните македонски диjалекти доста се видни уште на преломот 
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од XIII во XIV век. Еволуциjата на многу процеси започнати подлабоко во 
минатото продолжила и подоцна, а некои се наогаат уште во тек, уште се не
завршени. 

Во голема мера врз диjалектното членеIЬе на македонскиот jазик придо
несле балканските несловенски jазици, во помала мера и српскиот. Наjголема 
диjалектна диференциjациjа е извршена во областите со мешано население 
македонско и немакедонско, во западна и во jужна Македониjа, каде што има 
наjголем степен на интерференциjа, бидеjки населението во тие краишта е дво
jазично, негде и триjазично. 

Наjдлабоки траги врз диференциjациjата на македонскиот jазик оставил 
акцентот. Ред диjалектни поjави во областа на диjалектниот вокализам се усло
вени од местото на акцентот, на пример, редукциjата на ниските вокали во 
jужните диjалекти, прегласот на /а/ во /Ш или /е/, исто така во jужните и во 
jугоисточните диjалекти, реализациjата на jaT /ii/ во корчанскиот, сушко-ви
сочкиот, гоцеделчевскиот и разлошкиот говор. Во охридскиот И во полошкиот 
постои разлика во реализациjата на /а/ во зависност од местото на акцентот. Во 
акцентиран неинициjален сл ог во тие говори /а/ се пеутрализира со изговорот 
на фонемата /(1/. Во повеке говори (прилепскиот, дебарскиот, нестрамскиот, 
серско-лагадинските) под акцент вокалите /е/ и /0/ имаат затворени алофони С?, 
9], а во други говори вокалот /а! се изговара во неакцентирана позициjа по
отворено [(1З, така во северните и во серско-лагадинските. Наjвероjатно акцен
тот придонесол и во двоjната рефлексациjа на *Q во пове ке западни говори, сп. 
рака, uiiz7i : обра't, йойра'2, желад. Во реканскиот торбешки говор имаме две ре
ализации на континуантите на *Q и вокалните *г, *1, сп. йат, uaz7ioz7i : h'a-Й(1zТt, 
санце : н'а-С(1нце, варба: н'а-в'.lрба. 

Вокалните системи на македонскиот доста се зависни и од консонантското 
соседство. Под влиjание на меките консонанти е извршен прегласот на la/ во lii, 
еl во jугоисточните и во некои jужни говори, на пример во корчанскиот, во по
ограничена мера и во костурскиот. Во вевчанскиот говор (Струшко) зад лаби
jална согласка носовката *Q и вокалните *г, *1, се рефлектирале, видовме, во 
лабиjализирано /а/. По испагаIЬето на консонантите Ix, в, jI и некои други во по
ограничен степен, во интервокална позициjа во западното наречjе се образу
вале нови вокални секвенци, потоа се jавиле цела сериjа дифтонзи (ej, aj, oj, yj, -
ja, je, jo; t!', оа, аС; уа, уе], се образувале нови фонетски должини [и:, е:, а:, о:], се 
jавиле промени во структурата на слогот, дошло во ред случаи до cKpaТYBaIЬe 
на збороформите, сп. воденица> водеинца > водеjнца, йолов ина > йолоина > 
йолоjна, невесiПа > Heecaia > не:сiШс > несШа, йро'20вори > йро'200ри > йро'20:ри > 
Йро'20ри. 

Влиjанието на вокалите врз кон сонантите е доста ограничено. Нешто 
малку придонесле за палатализациjата предните вокали, сп. paKuja : paK'uja 11 
paKuja, ла'2и : ла2'и // ла'lu, како и за неутрализациjа на /л/ и /л'l. Во серско
лагадинските говори пред предните вокали сите тврди консонанти леко се 
палатализираат. 

Во диjалектните фонолошки системи на македонскиот значително е пого
лема диференциjациjата на вокалите отколку на консонантите. Побогати се 
опие вокални системи што се наогаат на jазичната перифериjа, посебно на 
западната и на jужната на допирот со несловенските jазици. Во тие системи 
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броjот на вокалите варира од 6 до 8. Наjчести промени се вршени Kaj отворе
ните вокали, на пример, редукциjата во jужните диjалекти. 

Разликите во диjалектниот вокализам се доста стари. Погоре спомнавме 
дека HajMHoгy за промените во инвентарот на вокалните фонеми придонесле 
назалот *Q и вокалните *г, */. Место *Q наогаме цела една редица континуанти 
!у, о, а, а, а, а, ан ам, ан - а.м!. Исто така и за вокалното *1 !.I}, ал, ла, лу, ал, ал, -

ал, ол, у, а, iiI. 
Консонантизмот е релативно поустоjчив. Kaj сонантите промените повеке 

биле насочени кон ликвидациjа на диез носта и TOj процес се наога уште во тек 
во повеке диjалекти. Kaj опструентите повеке промени се извршиле во пот
системот на африкатите и Kaj веларите. Kaj африкатите изразена е тенден
циjата за ПОПОЛНУВaIье на потсистемат (со 1,l и ново s, негде и со палаталниот 
пар *-2), а Kaj веларите за упростуваlЬе на потсистемат (со губеlЬето на х). Не е 
напално сталожен во некои региони на диjалектниот jазик ни потсистемот на 
уснените опструенти, бидеjки фрикативното /ф/ уште фонолошки не е стабили
зирано. 

Диjалектната граматика е нешто поуедначена во споредба со фонологи
jaTa. 

Во именската флексиjа македонските диjалекти се разликуваат пред се по 
однос на формите за изразуваlЬе категориjата определеност, по однос на фор
мите за обjектот, по некои граматички морфеми, и во повеке случаи по морфо
нолошки поjави. Во дел од источните македонски говори запазени се и акцент
ски алтернации. Поголема диференциjациjа покажуваат заменките. Разлики 
постоjат и во инвентарот на формите и на одделни системи, на пример, Kaj 
демонстративните заменки, и во морфологиjата на личните заменки. 

Во глаголската флексиjа поголема разнообразност наогаме во грама
тичките морфеми, во инвентарот на формите, во однос на дистрибуциjата на 
старите и новите глагол ски форми, особено во партиципските конструкции и 
форми. 

Добар дел од разликите во флексиjата се должат на фонетски промени што 
ги засегнале и флексивните морфеми. Колку далеку можела да се измени мор
фемската структура . во одделни говори поради фонетски процеси Haj
илустративно ни го покажуваат наставките за 1 л. едн. и во множината во сите 
лица во аористот и имперфектот. Во говорите каде што /х/ се загубило или се 
изменило во друга фонема, со неjзините промени се менувал и фонемскиот 
состав на морфемите. Така, на пример, во 1 л. едн. во македонскиот диjалектен 
jазик ги наогаме формите од 'рече': рекох, реко, реку, рекоф, рекок, peKoj, 
онака како што се заменувало !х! - со ф, в-ф, J  к. Мегутоа, процесот не застанал 
само на тоа. Поради настанатите омонимии со разни други форми се jавиле ве
рижни промени, во кои биле вклучени и други граматички фактори. 

Важиа улога во глаголската флексиjа, па и воопшто во граматиката, од
играла аналогиjата. По аналогиjа се создадени во редица диjалекти сума про
мени. 

- Македонскиот jазик силни промени претрпел и во лексичкиот состав, 
како и во зборообразуваlЬето. Диjалектната лексика особено била подложена 
на промени и диференциjациjа под влиjание на балканските jазици, пред се на 
грчкиот, но особено многу под влиjание на ТУРСКИОТ. Некои од иновациите го 
покриле сиот македонски jазичен ареал, но добар броj останал во рамките на 
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одделни локални говори и станал негова карактеристика. Во jужните говори, 
не што и во западните, HajMHory се напластиле тугоjазичните лексеми. Но од 
друга страна во тие говори и HajMHory се запазиле словенски лек сички еле
менти, кои на другата македонска териториjа биле истиснати. 

елична е состоjбата и во зборообраЗУВaIьето. Некои суфикси од туго по
текло станале диjалектна особина на пове ке говори, на пример -уле со дери
ватите. 

1996 
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ЛЕГЕНДА КОН КАРТАТА 

9.1. 3айадНО'м'акедонско наречjе: 
9.1.1. Централни говори; 
9.1.2. Западни периферни говори; 
9.1.2.1. Горнополошки, дебарски, струшки, охридски и 

преспанеки говори; 
9.1.2.2. Дримколскоwголобрдски говор; 
9.1.2.3. Вевчанскоwрадошки говор; 
9.1.2.4. алорекански(галички)говор; 
9.1.2.5. Река нски (ясировнички) говор; 

9.2. Jугоисшочно наречjе: 
9.2.1. Штипскоwструмички говори; 
9.2.2. Тиквешко-мариовски говори; 
9.2.3. Малешевско-пирински говори; 
9.2.4. Jужни говори; 
9.2.4.1. Солунскоwводенски (долновардарски) говори; 
9.2.4.2. Серскоwлагадински говори; 
9.2.5. Костурско-корчански говори; 
9.2.5.1. Корчански говор; 
9.2.5.2. Костурски говор; 
9.2.5.3. Нестрамско-костенариски говор; 

9.3. Северни говори 







2. ЕТАПИ ВО ДИJАЛЕКТНАТА ДИФЕРЕНЦИJАЦИJА 
НА МАКЕДОНСКИОТ JАЗИК 

1. Процесот на диjалектната диференциjациjа на македонскиот jазик може 
да се следи уште од старословенскиот период. Веке во текстовите од KpajoT на 
Х и XI век се jaBYBaaT некои иновации, како на пример: дефонологизациjата на 
*ъ и *ь и нивната замена во о, е во jaKa позициjа, асимилациjата на вокалната 
група -ае- во -аа- Kaj глаголите (сп. П<',4()ВААТЬ), губеIЬето на епентетското *1' (ИА 
земи), поjавата на ново s. Во областа на морфологиjата наогаме примери што 
укажуваат на зачестената употреба на множинската наставка -ове (п<,п<,ве), на 
губеIЬето на наставката -ш, во 3 л. едн. (в,к,4е). Се забележува стремеж за 
обопштуваIЬе на една наставка во 2 л. мн. на императивот Kaj глаголите со 
основите на -е и -и (rIIAr<'II1JT6, П<'КАж1Jте). Kaj глаголите се срекаваат и случаи во 
кои имперфектната наставка -шеше да се заменува со аористната -сШе. 

Едни од споменативе поjави поДоцна се генерализирале на целата македон
ска jазична териториjа, а неколку се ограничиле на помали ареали и станале 
диjалектни диференциjални особености. Наставката -ш во 3 л. едн. на презен
тот денеска се пази само во западните македонски говори, додека северните и 
источните неа не ja познаваат (сп. HocuiIl : носи носе). Различно по говорите 
се оформила и императивната наставка во 2 Л. мн. (сп. береше, uосеше: беРUЙlе, 
uосuше : береjше, uосеjШе). 

Од наjстарите фонетски иновации врз диjалектната диференциjациjа на 
ма кедонскиот jазик HajMHoгy се одразила загубата на *ъ и *ь. Како што е добро 
познато, jаките *ъ и *ь се замениле со о и е. Оваа поjава, зародена секако во 
централните области на Ма кедо ниj а , станала општа особина готово на сета 
македонска jазична териториjа, со исклучок на источната и северната перифе
риjа, и важен диференциjален белег по однос на соседните словенски jазици 
српскиот и бугарекиот. На jазичните пограничjа надвладале оние процеси што 
имаат свои огништа на српската, односно на бугареката страна. На северното 
пограничjе *ъ и *ь се изедначиле во ii (*sъnъ > ciiu, *dbnb > дiiu), како и во тор
лачките српски диjалекти, а на пограничjето со бугарската jазична териториjа 
*ь > е, а *ъ > ii (сп. деu : ciiu во серско-лагадинските) или а (cau, даш, бачва во 
разлошкиот и во некои серски говори). МеГутоа, на пограничjето и спрема 
српскиот и спрема бугарскиот jазик во резултат на меfудиjалектниот контакт 
се jавиле нови процеси. Континуантот ii место *ъ, *ь во северните и ii // а од *ъ 
во jугоисточните говори се jaBYBa, главно, во коренската морфема, а во 
суфиксите и во членската морфема превладале континуантите о < *ъ и е < *ь 
(сп. ciiu, дiiu : йешок, дiiuош, сiiuош, Шii.меu, ласеu во тетовскиот и кривопала
нечкиот, или дiiжд'о во некои сер ски села, дажд'о во разлошкиот). 

Така, на денешниов македонски jазичен регион уште со наjстарите инова
циони поjави започнува и процесот на диjалектната диференциjациjа. 
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2. Нова етапа во диjалектната диференциjациjа на македонски от jазик 
започнува со XII и завршува со XIII век. Во ова време македонскиот jазик 
претрпел ред промени во сите области на неговата структура. Во вокализмот 
се губат фонемите *у, *  и *Q. се jaBYBa редукциjата на неакцентираните во
кали. Во консонантизмот настапува веларизациjата на меките консонанти и со 
тоа се отклонува дистинкциjата по мекост. Оваа поjава поната му предизвикала 
нови процеси и Kaj вокалните фонеми, како што се замената на *е со а зад веке 
депалатализираните Ц и s (сп. *се> ца, *зе> -"а) , асимилациjата на *  со *Q зад 
*с, *z, *s (сп. Ж;Атв", > жжтв"" Ч;А.40> ЧЖ.40), потоа замената на *  со *Q зад j (сп. 
,;А3ЫКЪ> 'Ж3ЫКЪ), веларизациjата на сонантот *1 (сп. ЛМУN",вШЕ). По губеlЬето на 
*ъ, *ь настанале нови одно си мегу консонантите што предизвикало ред 
промени во дистрибуциjата нивна. се jавиле сосема нови консонантни групи, 
дотогаш необични. Во резултат на сето тоа се зародуваат нови процеси, како: 
асимилациjата по звучност, испагаlЬе на некои консонанти (сп. све> се : ее 

ЖИТИЕ, вир> ир: НЕ ЛjJ"'Ш"'ЕТЪ). Броjни иновации се jавиле и во граматичката 
структура на jазикот. Во некои текстови од ХII век се забележува тенденциjа за 
диференциjациjа на наставките -ове и -ови: првата превладува како дативна 
(FEWjJrNEвE), а -ови во ном. множина (сыновн). Се срекаваат примери што 
укажуваат на почетоци на аналитизмот. Kaj глаголите како иновациjа се 
оформува наставката -ме во 1 л. мн. (сп. ЕСМЕ, НМ"'МЕ) И -ле во множината на 
активниот партицип (вым) . Во синтаксата предлогот ОТЪ се почесто се jaBYBa 
со нова функциjа посесивна. Во една преписка во Битолскиот триод употре
бен е и сврзникот оши, преземен од грчкиот. 

Приведениве иновации во текстовите од ХIII век се уште почести, некои и 
сосема обични. А се jaBYBaaT и ред нови. Kaj именките од а- и ja-основа се забе
лежува тенденциjа за генерализираlЬе на една наставка во ном. мн. (сп. овьцы). 
Се оформуваат посесивните заменски форми од типот 'негов' (сп. кrовъ). Kaj 
глаголите наогаме примери со извршена метатеза на наставката -ХОМЪ во -хмы 
во имперфектот (Р"'В"ТЕХМЫ) и со замена на -СТЕ со -ХТЕ во 2 л. мн. на аористот 
(лосlIТНХТЕ). Во 3 л. мн. на аористот се наложила имперфектната наставка -ХЖ. 
Понатаму Kaj глаголите се оформува нов суфикс -ува (jJ"'.40ув",хж), а се jaBYBaaT 
и примери што укажуваат на засилена употреба на некои префикси (сп. 
ЛjJНЛНШН). Последните проучуваlЬа покажуваат дека во ХIII век бил сосем 
развиен аналитизмот како во деклинациjата, така и во компарациjата. Се 
срекаваат исто така и примери со удвоен обjект. Член от бил исто така веке 
изградена граматичка категориjа. 

Сето ова покажува дека во периодот од ХI до ХIII век македонскиот jазик 
претрпел големи структурни промени. Кон KpajoT на ХПI век Toj ни се прет
ставува во едно ново качество. 

Во тоа време се извршиле и наjважните процеси што придонесле за 
неговата диjалектна диференциjациjа. Еден броj од jазичните иновации се 
рашириле на целата jазична териториjа и станале општа особина на македон
скиот jазик, како, на пример: аналитизмот во деклинациjата, категориjата оп
ределеност, аналитичката компарациjа, удвоjуваlЬето на обjектот, губеlЬето на 
инфинитивот и други. Но поголем дел од иновациите што настанале во 
односниов период не го зафатиле целото jазично подрачjе. Во некои гео
графски региони старите црти продолжиле да егзистираат. По TOj начин се 
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создале опозиции на стари и нови jазични особености со различна географска 
дистрибуциjа. Така, на пример, старата множинска наставка -ове, како и 
наставката -е Kaj именките од машки род, се задржала до денеска во некои 
области во источна Македониjа (сп. синове, йриjашеле, ораче). Во краjните 
источни говори во множината глаголската л-форма завршува на -ли (били). Во 
западна Македониjа K  едносложните именки се генерализирала поновата 
форма -ови (синови > синои), а во партиципот превладала наставката -ле 
(биле). Во други случаи имаме обратна поjава: старите особености виреат на 
западната jазична перифериjа, како што е случаjот со наставката -ш во 3 л. едн. 
на презентот, Koja во источните говори се загубила, и тоа доста рано, како што 
покажува материjалот од Струмичкиот апостол. 

Од иновационите особини настанати во времето од ХI до ХIП век за 
диjалектното дробеlЬе на македонскиот jазик HajMHory придонесле назалните 
самогласки и поjавите сврзани со нив. Самиот процес на деназализациjата не се 
извршил наполно во сите македонски говори. На jужната перифериjа на 
пограничjето со албанскиот и со грчкиот jазик и денеска срекаваме примери со 
запазен назализам (сп. гранди, кранк во корчанскиот, гранди, кранго во кос
турскиот И сушковисочкиот). Мегутоа, дистинктивниот признак назалност ни 
во тие говори веке не е релевантен. Паралелно со деназализациjата се мену
вала и вокалната компонента на назалите. Kaj предниот назал *е дошло до сни
жуваlЬе на артикулациjата; Toj се доближил до артикулациjата на *е (= а), а со 
отклонуваlЬето на назалниот признак Toj и наполно преминал во а. Тоа го 
потврдуваат и примерите како H3Bd8111I САо (место H3Bd811Ao САо) или ПАоТЕIIЬ (место 
пlIТЕIIЬ), каде што се заменуваат *е и *е. Место носовката *Q во коренската мор
фема на македонскиот терен денеска се срекаваат шест континуанти: а во 
централна Македониjа, а во jужниот и jугозападниот дел, о, а, ша на западната 
перифериjа на пограничjето со албанскиот, и у во северна Македониjа. Конти
нуантите на *Q одиграле наjголема улога во формираlЬето на вокалните сис
теми на македонските диjалекти. До колку *Q по деназализациjата не се 
изменило во HeKoja од постоjните самогласки (а, о, у), тоа дало нова фонема (а, 
а, а), развиваjки при тоа нови дистинктивни признаци. Во вр ска со назалот *Q 
стои уште една поjава, Koja исто така се одразила врз диjалектната диферен
циjациjа. Пред континуантот на *Q на апсолутниот почеток се развил проте
тички глас, и тоа во западните говори j (jаглен, jаглен, jоглен, jаглен), а во 
источните в (ваглен, вiilлен). И таа е стара диjалектна диференциjална црта. 

Во диjалектното дробеlЬе на македонски от jазик доста помогнале исто така 
секундарниот Ъ2 и континуантите на вокалните *1 и *г. Таканаречениот секун
дарен Ъ2 се jавил во согласнички групи тешки за изговор, коишто настанале по 
губеlЬето на слабите *ъ и *ь (сп. *mbgla > мгла > мъ2гла), и пред сонантите на 
KpajoT на зборот (сп. *ognb > огн > огЪ2Н' потоа oliiH, огон, оган, оген, огин). 
OBOj глас (Ъ2) во почетокот на зборот се совпаднал со рефлексот на *Q, сека ко 
уште кога *Q звучело како аН. Тоа го потврдуваат и случаите со секундарен на
зализам запазен и денеска во Солунско и Корчанско (сп. мангла во Сухо, 
мангла во Бобоштица). Понатаму OBOj глас се развивал како и *Q (сп. во 
диjалектите: магла, магла, могла, магла, мангла, мангла). На KpajoT на зборот 
развито кот на Ъ2 одел по самостоен пат во зависност од фонетските околности 
(сп. добар, добар, добор, добер; ceдiiм, седам, седом, седум, седем). 
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Пред в Ъ2 се jавил само во источните и во северните говори: цiiфши, оса.мна, 
одн. цафше, да осамне, ке осавне, додека во западните диjалекти заедно со в Toj 
се заменил во у: цушuш, ке осуне. 

На KpajoT на XIII век, како што се гледа од приведениве пода тоци, се 
оцртуваат доста jacHo основните диjалектни групи во Македониjа. Една група 
иновации се jaBYBaaT во западна Македониjа и се задржуваат во рамките на Toj 
географски регион, стануваjки негова диjалектна карактеристика. МеГу тие 
наjстари диjалектни диференциjални црти спаfаат: поjавата на протетичко j 
пред почетното *Q (jаZлен.), замената на в во у во случаите од типот цуiuийl, 
замената на *'Ё во *Q зад j (ltйзыкъ > hКSЫКЪ > jазик), пото а генерализирюьето на 
множинската наставка -и Kaj именките од машки род, наставката -ови Kaj 
едносложните именки од машки род, множинската наставка -ле во партиципот 
(биле). Со овие црти западните говори во ХПI век им се противставувале на 
источните. Во источното наречjе како протетички глас пред *Q се jавило в 
(ваZлен). Пред согласката в во примерите како L{iiфше / цiiфши се развил Ъ2 Koj 
пото а во некои говори се изjаснил во а (t{GфiUu). Во него нема траги од 
мешюьето на носовките (сп. език). Во множината Kaj именките од машки род 
се пазат старите наставки -е (йриjашеле) и -ове (синове), а во множината на л
формата се генерализирала наставката -ли (били). Од друга страна, во источ
ните говори се развиле некои црти кои не се познати во другите реони. Ви
довме дека зад Ц *е се заменило со а (цал). Доста рано таму се jавила редук
циjата на не акцентираните самогласки. Потоа, во нив се загубила наставката 
-ш во 3 л. едн. на презентот. Западните говори редукциjата не ja познаваат. *е 
редовно се заменува со е во сите позиции (сп. цел, цена). Во 3 л. едн. на пре
зентот се пази -ш (викаш). 

Во времето дО ХПI век некои посебности развиваат и говорите во северна 
Македониjа. Наоfаjки се на пограничjето со српската jазична териториjа во нив 
се развиле ред црти што се карактеристични за граничните српски диjалекти. 
Покраj изедначувюьето на *ь и *ъ, во тие говори доста рано е извршена заме
ната на *Q во у (кука, рука). За тие говори карактеристична е и замената на *] 
во у (вук) и во одделни фонетски позиции во лу (слуза) или ла (слаза). Во мор
фологиjата исто така превладале црти што се карактеристични за соседните 
српски диjалекти, сп. ги наставките -МО за множина (имамо ), -сёие и -ще во 
аористот (рекосше,рекОUtе) и др. 

Во рамките на пр вите две групи говори, денеска две основни наречjа во Ма

кедониjа, според рефлексите на носов ката *Q, Ъ2, според континуантите на во
калните *j и *г, и уште по некои други особини, во односниов период се офор
миле неколку помали диjалектни индивидуалности. 

3. Броjни jазични иновации на македонскиот терен настанале и по ХIII век. 

Во текстовите од XIY век се janYBaaT примери со заменето чр- во цр- (ЦР"'ВНК), 
како и случаи со к, 2 место lМШ, жд < *tj, *dj. Понатаму, наогаме примери што 
укажуваат дека акцентот во западна Македониjа бил пренесен (сп. вино, 
живошъ), а BepojaTHo бил и стабилизиран уште во тоа време. 

Од ХУ век наваму доста промени претрпел особено консонантизмот. 
Процесот на депалатализациjата ja зафатил и фонемата !-ь. Во ред говори во 
ХУ! век била загубена или се наоfала во процес на губеIЬе фонемата х (сп. 
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()УФАШАХСо/lе- во македонскиот превод на Дамаскинот, Тетово - во запис од XVI 
век). Од ова време се срекаваат и примери со загубено j во интервокална пози
циjа (сп. П()Аl- во костурскиот текст од XVI век). BepojaTHo тогаш започнал и 
процесот на губеIЬето на интервокалното в во западна Македониjа. Веке во 
ХVП век TOj е потврден со броjни примери. 

ГубеIЬето на х и на интервокалното в предизвикало нови процеси. Се jавиле 
ред нови односи во дистрибуциjата на вокалите. Сега се создале нови вокални 
групи, порано необични. Во некои говори во врска со новонастанатите вокални 
групи се jавиле разни видови асимилации, настанале нови дифтоншки групи 
(сп. во западните говори: шовар > шоар > Шо·р > шор / iuBap; сшреха > сшреа > 
сшреjа / сшрева > сшре" > сшрjа, и др.). 

Во односниов период се оформуваат и неколку иновации што ja засегнуваат 
граматичката структура на jазикот. Во текстовите од XVI век се jaBYBa, на при
мер, множинската наставка -И1Ьа (дОЛЧИ1Ьа - долчина). Во Крнинскиот 
дамаскин кратките заменски форми cTojaT во почетокот на зборот пред глагол. 
Судеjки по изразот НМАМЪ rw АфореlАNЪ во приписка од 1706 година (Б. Конески, 
1965 : 171) може да се претположи дека до KpajoT на XVП век во западните 
говори биле оформени наполно глаголските конструкции со 'има' како 
помо шен глагол (тип: има доjдено, имmие доjдено итн.). Конструкциите со 
формите на помошниот глагол *xoteti секако биле установени во системот 
многу порано. 

Новите иновации уште повеке ги продлабочиле диjалектните односи, 
создадени во времето од XI-XIII век. Интересно е да се одбележи дека повекето 
од поновите црти настанале во западна Македониjа. Со нив инвентарот на диjа
лектните диференциjални особини на западното наречjе се зголемил. Запад
ните говори од источните почнале да се разликуваат и со овие црти: со замена
та на краесложното х во в/ф, со загубеното интервокално в; самогласката и зад 
друг вокал редовно поминува во неслоговно j (.мои> Moj, снаи > cHaj, суи> cyj, 
ореи> opej). Во западните говори се оформил нов акцентски систем со стаби
лизиран третосложен акцент. Во глаголскиот систем се jавиле нови форми 
конструкциите со 'има'; има рабошено, имаше рабошено, имал рабошено, беше 
имал рабошено. Во 3 л. на перфектот помошниот глагол се загубил (шоj 
дошол, йluе дошле). Во тие говори поната му дошло до промени и во местото на 
заменските клитики (сп. 20 видел, .му рекол). Во источните говори фонемата х 
се задржала во консонантскиот систем. Интервокалното в останало непроме
нето. Во повекето источни говори се запазила и постарата акцентска состоjба 
со слободен и подвижен акцент, или до колку се извршиле некои измени, тие 
станувале во рамките на парадигмата, доде ка слободното акцентско место 
останало доминантно. Исто така во источните се задржал стариот однос на 
заменските клитики спрема глаголот. Во перфектот помошниот глагол Haj
често се пази (он е доjдел). Во поглед на глаголските конструкции со 'има' 
источните говори од западните се разликуваат само до толку што во нив тие не 
се развиени комплетно до OHOj степен, како што ги срекаваме во западните. 
Источните говори по однос на споменативе црти се поконзервативни. Инова
ционите процеси започнал е во западна Македониjа. По таков начин во западна 
Македониjа се оформило едно главно иновационо огниште. Од тоа огниште 
новите црти се ширеле во сите правци зафакаjки различни ареали. Пага, мегу
тоа, в очи дека еден добар броj од тие иновации зафакаат приближно еднакви 
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ареали. Нивните изоглоси претставуваат наjчесто затворени линии и доста 
густо се распоредени едни до други. Сето тоа упатуна на заклучок дека во за
падна Македониjа се создале наjповолни услови што придонесле за поjавата на 
наjголем броj иновации. И токму тие иновации, зародени во тоа огниште, и 
HajMHory придонесле за диjалектната диференциjациjа. 
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3. ФОРМИРАIЬЕТО НА МАКЕДОНСКИТЕ ДИJАЛЕКТИ 

1. Македонскиот jазик спа га во онаа група од словенските jазици што се 
одликуваат со голема диjалектна раздробеност. Скоро ceKoj географски ре
гион, ceKoj град со cBojaTa наjблиска околина со по HeKoja jазична особеност се 
разликуваат од соседните области. Диjалектната диференциjациjа особено е за
бележлива на jазичната перифериjа. За илустрациjа да го земеме само охрид
ското говорно подрачjе. На еден релативно тесен поjас околу Охридското Езе
ро можеме да изделиме четири до пет говорни единици. Една говорна индиви
дуалност претставува градскиот говор со говорот на приезерските села. Во 
него назалот *Q е заменет со фонемата а : рака, йаш; место вокалното *г има 
двофонемна група ар: йареШи. Во Дебарца за *Q наогаме а :  йаш, рака, а вокал
ното *г се пази: йиеши, ВRФ, вивоШ. Па дури ни градскиот говор не е единствен. 
Во стариот дел на градот, Варош, фонемата х уште се срекава во броjни приме
ри и во сите позиции, сп. харо, Охриш, Йрах. Во приградските населби Месо
кастро и Кошиште х се загубило во сите позиции како и во другите западни го
вори. На северниот и западниот брег на езерото се jaBYBa друг диjалектен тип. 
Во говорот на селата Радожда, Вевчани и Мали Влаj *Q се рефлектирало во 
широко о (а) зад лабиjална согласка, а зад нелабиjална дало широко е (а), сп. 
йаш : рака. Различни континуанти во споменативе фонетски позиции наогаме и 
место вокалните *г и *J, сп. йареши : еарце, валк : калнщu. Во дримколските 
села *Q > а, *г> ар, *J> ал: рака, дар во, жалшо. Во градскиот струшки говор *Q 
> а, *г > ар, *J > ал, како во Охрид. Мегутоа, мегу овие два говора има други 
разлики. Во струшкиот групите -ое-, -оа- се измениле во -ве-, -ва- : шоар > швар, 
чоек> чвек; 3 л. мн. на аористот и имперфектот завршува на е : викае, доjдое. 
Во охридскиот говор споменативе вокални групи се пазат неизменети: шоар, 
чоек, а во 3 л. во аористот и имперфектот има -а : доjдоа, викаа. 

Вакво диjалектно шаренило на релативно мали ареали наогаме по целата 
перифериjа - на jyr во Костур ско, Солунско, на запад во Преспа, Дебарско и 
Полог, пак и на пограничjето спрема српската и бугарската jазична териториjа. 

2. Во македонската диjалектна реч денеска наогаме пове ке од триста фо
нетско-фонолошки и граматички особености со кои се диференцираат мегу се
бе поодделни локални говори. Некои од тие црти зафакаат поголеми ареали, 
други се ограничени на помали или на сосем мали области. 

3. Поjавата на диjалектно-диференциjалните особености на историски план 
и во општи рамки може да се следи уште од старословенскиот период па до Haj
ново време. 

Наjголем дел од диjалектните особености настанале во период от од ХI до 
ХУ век. Во TOj временски интервал се извршиле и наjважните како фонетски 
така и структурни промени на македонскиот jазик. Тогаш се jaBYBaaT ред ино
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вации, а готово ceKoja од тие иновациони поjавй во одредени рамки се оформи
ла и како диференциjално-диjалектна особеност. 

МеГу наjетарите иновациони особености спага губен,ето на слабите ерови 
(1.1, !» и замената на jаките во О, е : *sbnb > сон, *dbnb > ден. Оваа фонетска 
поjава ja зафатила готово сета македонска териториjа со исклучок на север
ната и иеточната перифериjа. Промената на *ъ > о и *ь > е станала пред се ди
ференциjална црта на македонскиот по однос на српскиот / хрватскиот и 
бугарскиот. со измената на еровите, од друга страна, се одвивал истовремено и 
процесот на диjалектната диференциjациjа во рамките на македонскиот jазик. 
На пограничjето спрема српската jазична териториjа фонетскиот процес одел 
во друг правец - *ь и *ъ дале една фонема: а. На источното пограничjе *ь 
преминало во е, додека *ъ се запазило како посебна фонема, како дифузен 
корелат на вокалот (а). Во разлошкиот говор, секако подоцна, OBOj глас 
преминал во а, сп. бачва, даш. По губен,ето на еровите се развиле и други -

секвенци што оетавиле траги врз диференциjациjата на нашиот диjалектен 
jазик. Така, на пример, во групите *сvьt-, *svbn-, *зvъn- губен,ето на *ь одн. *ъ 
предизвикало два нови фонетски процеса: во западниот дел на Македониjа в се 
вокализирало и преминало во у, сп. цушиш, да осунеш, sунuш, а во иеточна 
Македониjа се развило пред в секундарно а кое после во некои говори 
приминало во а, сп. цiiфt71и, оса.мнало во кумановско-кратовскиот, цафше, ке 
осамне во штипско-струмичките, одн. да осавне во малешевско-пиринските. 

Различно се рефлектирал во одделни наши говори и Ъz што се jавил пред 
сонантите р, л, ./Ь, ом, Н. на апсолутниот Kpaj на зборот, сп. од *vetrъ: вешер, 
вешар, вешор, вешар; *ognb: 02ИН, oieH, 02ан, OiOH, 02ан; *sedmb: седам, седом, 
седем, седум итн. 

Од иновационите фонетски промени што се извршиле во ХП-ХПI век 
наjвидни траги во процесот на диjалектното дробен,е на нашиот jазик оетавиле 
назалите *Q и *€ и вокалните *г и *1. Процесот на деназализациjата не се вр
шел рамномерно на целата македонска jазична териториjа. Во краjните jугоза
падни и периферните jугоисточни говори и денеска наогаме запазен назализам, 
само со таа разлика што назалната компонента се изделува во посебна фонема, 
сп. замбо, жа банди (Бобоштица), дdмбjе, ленд'ина (Нестрам, Коетурско), 2ран
ди, 20венд'ар (Костур), манч, драНiО (Сухо). 

Доста рано во нашиот jазик се jавиле и некои ограничуван,а во 
диетрибуциjата на назалите, особено на *Q и неговите континуанти. Toj не мо
жел да стои на апсолутниот почеток и поради тоа се jавиле протетички гласо
ви, и тоа во западниот дел на Македониjа како протетички глас се jавил j: ja
шок или jашок, jdшок, jiiшок, jушак, а во иеточна и jужна Македониjа има в: ва
шок , вашок. 

И мешан,ето на назалите во некои позиции оетавило траги во процесот на 
диjалектизациjата. Зад согласката j во западните говори место *€ редовно нао
гаме иета вредноет како за * Q, сп. jазик, одн. jазик, jозик, jdзик, jiiзик, како рака, 
рока итн., додека во источните диjалекти *€ редовно се заменува со е : език, 
ей1uва. Во некои пунктови во Охридско И Преспанеко остаток од старата за-

мена на *€ со *Q наогаме и зад ч, сп. чадо (стсл. '1А1,4<'). 
Особено важна улога во дробен,ето на македонскиот jазик на диjалекти 

изиграл назалот *Q. На еден до ета проетран ареал во централна Македониjа 
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OBOj глас е заменет со а : рака. На граничниот поjас спрема српската jазична те
риториjа *Q > у : рука. Во jужна Македониjа во коренеката морфема редовно 
стои ii : рака. На западната перифериjа како континуанти се jaBYBaaT покраj а 
(во Горни Полог, Дебар, Струга, Охрид) уште и: о во малореканекиот, широко 
о (а) во Дримкол и Голо Брдо, а или ам - ан во Бобоштица. 

Паралелно со назалот *Q се одвивале и процесите еврзани со Т.Н. секун
дарен Ъ2 БО коренеката морфема, како и развоjот на вокалните *г и */. Се
кундарниот Ъ2 дал иети вредности како и *Q : а, а, о, а, сп . .маска, .маска, .моска, 

.маска. - Во повекето говори со рефлекеот на *Q се изедначила и вокалната 
компонента од континуантите на *г и */, сп. йаiИ : йарсй1 : даЛ20 во Бобоштица, 
йiiiИ : йарсiИи : дiiЛlО во Горни Полог, Струга, Костур, Воден, рака: йарсй1и : 
вак во Дримкол. Вокално *г се задржало во северна и централна Македониjа, а 
вокално */ само во малореканекиот и во дел од кичевскиот говор. 

Во периодот од ХП до XIV век БО границите на македонската jазична 
териториjа настанале уште ред иновациони поjави, како на пример: замената 
на *у со и, редукциjата на ненаглаеените вокали, депалатализациjата на некои 
консонанти (lU-Ж, Ц-S), замената на *е со а зад веке затврдените Ц-S, и др. Осо
бено е голем броjот на иновационите црти во областа на граматиката. Да спо
менеме само некои од нив: ширеIЬето на дативната наставка -ове : .му рече Мар
кове, Koja е денеска карактеристична за дебарските говори, множинеката -ови 
Kaj едносложните именки од машки род, Kaj глаголите: наставката -хж во 3 л. 
мн. на аористот, -.ме во 1 л. мн. на презентот: има.ме, -ле во множинеката форма 
на активниот партицип: биле, потоа удвоjуваIЬето на обjектот, промените из
вршени во именеките и глаголските основи, аналитичкото степенуваIЬе, и уште 
ред други. Наjголем броj од споменативе иновациони поjави одразени се овде
онде во текстовите од односниов период со македонска провениенциjа. Според 
тоа до извесен степен можеме и да ja утврдиме хронологиjата на иновационите 
поjави. 

Сите приведениве црти во помала или поголема мера, во зависност од 
нивната териториjална распространетоет, придонесле за диjалектното дифе
ренцираIЬе на македонскиот jазик. 

Процесот на диjалектното дробеIЬе на македонекиот продолжува и подоц
на. Во XIV век се срекаваат веке и примери со изменето ч во Ц пред вокалното 
р: ЦР6ВНf(. Во XIV и ХУ век се jaBYBaaT ред иновации во врска со вокалот *е, 
потоа во системот на акцентираIЬето, па во деклинациjата. Има написи што 
укажуваат дека во TOj период во северна и централна Македониjа *е гласовно 
се изедначило со е. Во ХУ век во западна Македониjа акцентот бил пренесен од 
последниот слог. Во деклинациjата наполно надвладеал аналитизмот. Може да 
се претположи дека во ова време во северните и централните делови на Маке
дониjа доста биле распространети и примери со к, l место прасловенските *tj, 
*dj. 

Некои од порано започнатите процеси се завршиле дури вО ХУ! век. Од ова 
време имаме текстови, главно записи, во коишто е одразено губеIЬето па фо
немата х во некои позиции, како и наставката -е во 3 л. мн. на минатите опре
делени вреМИIЬа. 

Во ХУН век согласките с, щ пред африкатите ц, ч преминале во х. Наогаме 
потоа примери со изменето к пред iU во х: ХТЫТОР", или во в: wвъrон (К6). На 
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преломот од XVI во ХУН век и во ХУП-от се извршиле ред нови промени кои го 
засегнуваат претежно консонантизмот. Во одделни фонетски позиции, главно 
меГу вокалите, се губат цела редица консонанти: х, в, j, негде и согласките д, i, 
ж и други. Како последица од тоа губеlЬе настанале нови односи во дистрибуци
jaTa на самогласките, кои потоа предизвикале нови промени: поjава на хиjатски 
гласови, сп. снава, cHaja, образуваlЬе на дифтоншки групи: снаи > cHaj, сшолои > 
СI710лоj, йолоина > йолоjна, jазоец > jазоjц, iоедар > iоjдар, разни видови аси
милации: шоар > moйр, а71реа > сшр'а, контракциjа на самогласките: 171aa > ша:, 
кушии > куши:, и уште многу други измени. Од консонантските промени 
извршени во ова време, а коишто имаат значеlЬе за диjалектизациjата на 
нашиот jазик, значаjно место заземаат замената на х со в, ф, или j, асимилациjа
та на групите сц, сч, шч во хц, хч, сп. йрасци > йрахци, месце> мехце, крушче > 
крухче, и др. Важии промени од диjалектен аспект се извршиле и во гла
голскиот систем. Се почесто се jaBYBaaT нови глагол ски форми настанати под 
влиjание на соседните балкански несловенски jазици, како што се оние од кон
jугациjата со помошниот глагол 'има' од типот има доjдено и со 'сум': сум 
доjден. Нов граматички признак се jaBYBa во распределбата на глаголите 
според основниот вокал. Важна улога во Toj поглед на многу терени во Ма
кедоннjа изиграл карактерот на вокал от на општиот глаголски дел, сп. сееш, 
шкаеzu, чуеш, миеш броеш: носиш - бериш, сечиш и сл. 

Процесот на диjалектното дробеlЬе на македонската диjалектна реч, како 
што гледаме, може да се следи од доста рано. Готово ceKoja иновациjа што се 
jавила во jазикот станала истовремено и диjалектно-диференциjална црта, 
зашто иновационите особености многу ретко ja зафакале целата jазична тери
ториjа. 

Оние црти што се jaBYBaaT денеска како наjкарактеристични мегу по
одделни говори или групи говори настанале, главно, во периодот до ХУ век, и 
само неколку од нив се од поново време. Тоа покажува дека основната диjа
лектна диференциjациjа на македонскиот се извршила наjдоцна до ХУ век. А 
TOj е и многу значаен период во развоjот на македонскиот jазик. Со извршените 
промени кон KpajoT на ХУ век Toj се jaByвa во едно ново качество, како jазик со 
релативно нова структура во многу различна од структурата на старосло
венскиот. Се разбира, не се безначаjнн и оние промени извршени во поново 
време. На диjалектен план тие само ги дополнуваат контурите на веке созда
дената диjалектна ситуациjа во Македониjа·. 

4. Диjалектните диференциjални црти по своето потекло се од два вида. 
Наjголем дел од нив настанале како последица на внатрешниот развиток на 
македонскиот jазик. Во оваа група би можеле да ги земеме: вокализациjата на 
еровите, мешаlЬето на назалите, деназализациjата, поjавата на секундарен Ъ2 во 
разни фонетски услови, поjавата на хиjатските гласови (в, j), преструктури
palЬeTo на вокалните системи во одделни говори и др. Има, меГутоа, и еден броj 
поjави што се jавиле под влиjание на другите балкански jазици како несло
венските: ароманскиот (влашкиот), албанскиот, грчкиот, IюДоцна и турскиот, 

• Иновационите поjави во макеДОНСКИОТ ХРОНОЛОШКИ се класирани според Конески, 
1965. 
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така и словенските. Влиjанието на балканската jазична средина е наjзабе
лежливо во областа на граматиката и лексиката, помал ку во фонологиjата. СО 
влиjание на балканските несловенски jазици се обjаснуваат сите поважни 
структурни промени во македонскиот: губен,ето на деклинациjата и преминот 
на аналитичко искажуваlЬе на падежните односи, поjавата на постпозитивниот 
член, удвоjуваlЬето на обjектот, искажуваlЬето на директниот обjект со пред
логот на : Го видов на Марко, во областа на глаголот: поjавата на сложените 
форми со 'има': Ll.AЮ доjдено, имаше доjдено и сл., конструкциите од типот су-м 
доjден, модалните форми со 'ке': ке одев, ке одел, ке беше одел, губеlЬето на 
глаголската л-форма, потоа препозитивната употреба на клитиките: Го виде 
Марка, Му рече на човекош, Сше 20 видел е деiuешо, испуштаlЬето на 
предлогот в (во): Одам Бишола. Ymтe е поголем броjот на лексичките диjа
лектизми од балканско потекло. Да го споменеме само суфиксот -уле : дешуле, 
кукуле, KOj е особено продуктивен во западна Македониjа. Сите овие црти 
влегле длабоко во структурата на македонската диjалектна реч и се jaBYBaaT 
како диференциjални особености меГу поодделни локални говори или цели 
групи диjалекти. 

Српското jазично влиjание повеке се чувствува во областа на фонологиjата 
и лексиката. Со тоа влиjание се обjаснува екавизмот (замената на *е со е), диси
милациjата на консонантската група чр- во ЦР-: ЦllH, црево, поjава на фонемите 
к, i место прасловенските *и, *dj, палатализациjата на новите консонантски 
групи шj, дj (од *tbj, *dbj) во к, t: цвеке, ливаiе, потоа континуантот у место *Q 
во десетина лексеми (кука, врук, суд, 2уска, zужва и др.), некои зборообра
зувачки морфеми, на пр. -ики во северните и централните говори, фонетската 
разновидност на предлозите *V'b, *V'bZ'b у, уз: у село, уз не20, йо-мина ус кука, и 
повеке лексички диjалектизми. 

5. За диjалектната диференциjациjа на македонскиот jазик поголемо значе
lЬe имаат, природно, оние иновациони особености што се jавиле во резултат на 
внатрешните процеси на jазикот. Според географската распространетост тие 
се од неколку типа. 

Наjголем броj од тие црти се ограничени на македонскиот терен и не изле
гуваат надвор од рамките на македонската jазична териториjа. Повекето од нив 
зафакаат континуирани ареали. Тие се распоредени, главно, во централните и 
западните области. Така, на пример, веларизациjата на старото палатално *!' 
(од *lj) цел осно се извршила во Прилепско, Порече, Велешко и Скопско, сп. 
недела, лушu, клуч, ЙриjаШел. На другата териториjа или се пази палатално.lb: 
неде.lbа, К.lbуч во северните говори, или тоа затврднало до степен на алве
оларно л': недел'а, кл'уч, йриjашел' во Полог, Дебар, Охрид, Битола, Костур, -

и во сите говори источно од Вардар. Уште поголеми континуирани ареали во 
централна и западна Македониjа зафакаат: протетичките гласови j и в во слу
чаите како jазик и визба, измената на в во у во групите цвь-, свь-, sвъ-, 
промената на и во j зад друг вокал: 2лаu > 2лаj, губеlЬето на интервокалното в, 
промената на краесложното х во в или ф: нuвно нuфно, чевлu, воф. Во TOj дел 
на Македониjа доследно е спроведена старата замена на *jr: во *jQ. На TOj терен 
имаме фиксиран акцент на третиот слог. Вокалот од клитичките зборови се 
губи во живиот говор кога се тие ненагласени и следниот збор почнува со само
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гласка: г-удри, к-оди, с-изми, м-изеде, j-осшаj (= го удри, ке оди, се измu, ме изе
де, ja ОСЙlави). Само за западните говори карактеристични се и заменските 
форми je за датив и акузатив од 'таа', демонстративноприсвоjните овегов, он е
гов, овеjЗИ1l, онеjзин, овивни, онивни, презентската форма се во 3 л. мн. од 'сум', 
проширената партиципска форма донесол, ИСПУШТaIъето на помошниот глагол 
во 3 л. на перфектот, фонетските разновидности ручек:, сшежер, и др. - Изогло

сите на споменати ве црти затвора ат пространи ареали од Тетово до IIpec
панското Езеро и на исток до Вардар и Црна Река. Западните и централните 
говори со овие особености се обединуваат во една поголема група, и истовре
мено со тие црти им се противставуваат на другите диjалекти. Географското 
единство и положба на овие особености, од друга страна, укажуваат дека тие 
настанале на западно-македонски от терен, дека нивното огниште се наога во 

западна Македониjа. 
На поограничени пространства во западна Македониjа се срекаваат: 

поjавата на секундарно s во група со сонантот л: солsа, наставката -е во 3 л. мн. 
на минатите определени вреМИlъа: вик:ае, доjдое, -ет во 3 л. мн. на презентот: 
вик:аеш/вик:еш, метатезата на гласовната група -ни- во -U1l- во повекесложни 
зборови: вод'еница вод'еинца - вод'еjнца, фонетската измена на у во в во гла
голскиот суфикс -уе / -уа, сп. к:уйуаш > к:уйваш, к:уuуеш > к:уuвеш - к:уuвиш, по
тоа обликот на партикулата ка, заменските форми ja, мие, шеа и др. Некои од 
овие форми зафакаат поголеми пространства иа во сите говори северно од 
линиjата Охрид - Велес). Има форми што ги поврзуваат охридско-дебарските 
со костурските (наставките -е, -eiu Kaj глаголите, фонетската разновидност 
к:уйва - к:уйви, одн. к:уUвиШ). 

IIo jазичната перифериjа, особено на запад и на jyr, можат да се сретнат 
уште ред други иновациони диjалектни особености, но кои се ограничени на 
релативно мали терени. На струшкото говорно подрачjе вокалните групи -иа-, 
-оа, -ое-, покажуваат поособен развиток: -иа-> -ja-, сп. рак:иа > paKja > рака (во 
повекесложни зборови), -оа-> -ва-: шоар > швар, -ое-> -ве-: jазоец > jаавец, го
едар> гведар. За костурскиот терен се св рзани глаголскиот суфикс -ива, сп. аа
борав'ива, именскиот -НUluча : uолен'ищча, морjен'ищча, потоа глаголските 
образуваlЪа на -iuje од типот жен'ешjе, осун'ашjе, и др. 

Некои диференциjални диjалектни особености се jaByвaaT во истиот облик 
на два или пове ке пунктови во рамките на македонската териториjа. На при
мер, краесложиото л со лабио-веларна артикулациjа се срекава во Тетовско, 

IIреспа, Меглен, IIиjанец и Кратовско, сп. доу, доуче. Назалот *Q со а е заменет 
во jужна Македониjа и на неколку говорни подрачjа на западната перифериjа: 
во Горни IIолог, Де бар, Струшко, Охридско и Костурско. Мегу овие зони 
наогаме други вредности: о во малореканскиот, d/(J. во реканскиот, а во дрим
колско-голобрдскиот, а/а во радошко-вевчанскиот, а/ам - ан во бобоштенскиот, 
и пак Шам - ан во нестрамскиот говор. Изоглосите на ceKoja од овие црти исто 
така ни се претставуваат како затворени линии, само со таа разлика што за 
една иста поjава има повеке ареали неповрзани меГу себе. Во ваков случаj не 
можеме да зборуваме за географско единство на односната поjава и за един
ствено диjалектио огниште. 
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Не е мал броjот ни на диференциjалните диjалектни особености што ги 
пре минува ат границите на македонската jазична териториjа. Овие црти се нао
гаат претежно на пограничjето со бугарскиот и со српскиот jазик. 

На поголемо проетранство во источна Македониjа како иновациони 
диjалектни особености се jaBYBaaT: секундарниот Ъ:? во консонантските групи 
цв-, св-, ей. цiiфше I цафii1е, осiiмяало I оса.мнало, замената на *е со а зад ц: цал, 
цад'uло, протетичкото в пред рефлексот на инициjалното *Q : ваш'ок I ваш'ок, 
разновидноета са во 3 л. мн. од глаголот 'сум', удвоjуваlЪето на предлозите во> 
вов, со > сос, фонетските разновидноети на заменските форми ниа, виа, :ги, HejH, 
нини, Boj, Hoj, или проширени со партикулите -ка, -зе или комбинирани двете: 
ниака, .менека, jазека, шuзека, потоа редукциjата на не акцентираните вокали во 
jугоисточните говори, сп. уфч'ар, 2увид'ар, парадигматичниот акцент и др. Со 
овие црти источните говори им се противетавуваат на западните и се диферен
цираат од нив. 

На еден потесен поjас на источното jазично пограничjе се срекаваат: 
прегласот на о зад палатален консонант во е во членската морфема, сп. Kpaj
крае, маж .маже, палатализациjата на KpajHoTo iu(д) во к.: зеш > зек, йаш > йак, -

и на к во к зад палатален кон сонант: MajKa > MajKa I .мака, eyjKO > ByjKo I вуко, 
ЙриjаШ'ел'к.а, ЙресШ'ил'к.а, дисимилациjата на назалната група.мн во вн: :гувно, 
сшовна, промената на фрикативните с, ш во х во група со африкативните ц, ч: 
крушче> крухче, .мосче> .мохче, множинската наставка -е Kaj именките од маш
ки род што завршуваат на палатална или некогаш палатална согласка: овчаре, 
йриjашеле, обичае, коне. Со овие особености краjните источни говори - во Ма
лешевско, Пиjанец и Пиринска Македониjа се изделуваат во посебна диjалект
на индивидуалност во рамките на источното наше наречjе. 

Изоглосите на готово сите овие диjалектни диференциjални црти ги преми
нуваат границите на македонската jазична териториjа продолжуваjки на тери
ториите на српскиот и бугарскиот jазик. Иновационите огништа на некои од 
приведениве црти се наогаат на македонски терен. Формите ниа I .миа, виа и па
радигматичниот акцент зафакаат еден широк поjас на линиjата Солун Штип
Куманова и само на север ja преминуваат jазичната граница. Поширок ареал 
зафака обликот са, но замената на *Q со а укажува дека TOj фонетски морал да 
се оформи во *Q > а говори.-

Гласовните измени: о > е, ш' > К, к> К зад палатален консонант, .мн > вн, ка
ко и промената на с, ш пред ц, ч во х се срекаваат во малешевско-пиринските 
говори и во соседните бугарски диjалекти. Нивното огниште можело да биде 
дури и на самото jазично пограничjе, сфатено тоа пошироко. 

Териториjално се наjраспроетранети протетичкото в, удвоените предлози 
сос (сас) и вов (вiiф, фiiф, уф), секундарниот ъ:? во групите цав, сав, потоа 
замената на *е со а зад Ч и редукциjата на не акцентираните вокали. Првите се 
заеднички со бугарскиот jазик, во Koj тие претставуваат општа особеност. 
УдвоjУВaIъето на предлозите, или поточно на предлогот сос (сас) и секун
дарниот Ъ2 во споменатите групи се jaBYBaaT на широк простор и во граничните 
српски диjалекти. Групата ца и редукциjата се регуларни поjави во сите jyro
источни македонски говори и се срекаваат на голем проетор на бугарската 
jазична териториjа. Сета ова укажува дека нивното огниште можело да биде и 
надвар од Македониjа. 
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Како диjалектно-диференциjални црти на северното пограничjе спре!l.fa 
српската jазична териториjа се jaBYBaaT: замената на двата ера со фонемата а : 
дан, сан, замената на *Q со у во сите позиции: рука, на руку, замената на *1 со у : 
вуна, жуй10, во морфологиjата: множи неката наставка -е : жене, заменско-при
давската -га : овога, доброzа, потоа глаголските наставки -МО во 1 л. мн., -в во 
3 л. мн. на презентот: викав, имперфектните -СМО, сй1е : викасмо, BUKaciue, 
аористната -ше: вик'аше, партиципската -ja за машки род: BUK'aja, и др. Со овие 
црти северните говори им се противставуваат на другите македонски диjа
лекти. Сите споменативе црти се карактеристични и за граничните српски диjа
лекти, а некои се и општа особина на српскохрватскиот ареал. Очигледно е де
ка нивното огниште се наога на српската териториjа. Jужните нивни изоглоси 
допреле приближно до линиjата Тетово - Скопjе - Пробиштип. 

б. Доста придонесле за внатрешното диференцирюье на македонските диjа
лекти и оние иновациони особености што се развиле под влиjание на балкан
ските несловенски jазици. 

Некои од тие црти ja опфатиле целата македонска териториjа и станале 
општомакедонски особености. Такви се: аналитизмот Kaj именските зборови, 
постпозитивниот член, отсуството на инфинитивот, категориjата определе
ност, повторениот обjект и др. Овие црти карактеристични се и за бугарскиот, 
а се jaBYBaaT и во источните и jужните српски диjалекти. Така тие станале 
општобалкански особености. Има, мегутоа, извесен броj jазични поjави од OBOj 
тип (балканизми) што се jавиле на македонскиот терен и се задржале во рам
ките на македонската jазична териториjа зафакаjки поголеми или помали 
ареали. Еден дел од овие црти влегле длабоко во структурата на диjалектната 
реч и станале релевантни во диjалектното диференцирюье. Така, на пример, 
глагол ските форми од конjугациjата со 'има' + Hlm партиципот комплетно се 
употребуваат само во западните македонски говори. Колку што се оди по на 
исток и на север нивната честота се смалува. Во источна Македониjа облиците 
од типот имал доjдено и ке имал доjдено веке се необични, а оние, пак, во 
составот на кои влегува плусквамперфектот: беше имал одено, ке беше имал 
одено, воопшто не се употребуваат. Во северна Македониjа се ретки и формите 
од типот има доjдено или имаше доjдено. Приближно вака стои положбата и со 
распространетоста на глаголските конструкции со помошниот глагол 'сум' + 
нlIИ партиципот. Наjраспространети се формите СУМ доjден и бев доjден. 
Облиците од типот: СУМ бил доjден, бев бил доjден, и оние со партикулата 'ке': 
ке СУМ доjден, ке бев доjден и сл. се ограничени, главно, на западномаке
донскиот терен. Само во западните говори се jaBYBa исто така и модалната 
форма од типот ке беше одел, деминутивноекспресивниот суфикс -уле, упо
требата на предлогот од со посесивно значен,е: кукай1а од .wajKa ми, 
испуштан,ето на предлогот во : Оди Би/иола, употребата на заменската форма 
му и за женски род: Му рече на женай1а, негде и во множината: Му рече на 
децай1а, употребата на клитиките пред глагол на апсолутниот почеток на 
реченицата: Го бuде дей1ей10, Му рече не,му, Су,м ши рекол и сл. На уште 
потесен простор се срекава употребата на предлогот на со директниот обjект: 
Го виде на деШей10. Вака се искажува обjектот Kaj одушевените именки во 
костурскиот и дебарскиот говор. Во Костурско, освен тоа, се загубила гла
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голската л-форма, поради што дошло до редукциjа на броjни сложени гла
голски форми од системот. По губеlЬето на перфектот, од една страна, се за
силила употребата на формите со 'има', а од друга, ослабнала категориjата 
определеност ка; глаголот, како и категориjата прекажаност. Во костурско
лерннските и во охридскиот говор во процес се наога и губеlЬето на глагол
скиот прилог. Со влиjание на балканските jазици се обjаснува и пазеlЬето на 
дативот во бобоштенскиот, охридскиот, дебарските, кичевско-поречките и 
полошките говори. Сите споменативе црти се вклопиле наполно во струк
турата на диjалектите каде што се употребуваат тие и станале нивни дифе
ренциjални особености. Изоглосите на повекето од овие особености на исток и 
на север се вклучиле во изоглосниот сноп што ги дели западните говори од 
другите две основни групи - источната и северната. Огништето на приведениве 
иновациони диjалектни особености од "балканско" потекло се наога во западна 
Македониjа. Од CBOjOT центар тие се шират кон исток и север. 

7. Иновационите црти што се jавиле на македонската териториjа под 
влиjание на српскиот jазик немаат некое поголемо значеlЬе за диjалектизациjа
та на македонскиот. Тие и по CBOjOT броj, видовме, не се многу. Повекето од 
иив се наслоени во северните говори, потоа во централните, а колку што се оди 
по на jyr и кон западната и источната перифериjа се срекаваат се поретко. Haj
длабоко во македонската териториjа продреле: групата цр-: ци6ен, цреи, фоне
мите к, t добиени со новото jOТYBalЬe: брака, o'ipaie, заменката он и фо
нетската разновидност у на предлогот *Vb. Последниве две се срекаваат во 
повардарските говори се до Солунскиот Залив. Нивните изоглоси во облик на 
клин одат по правецот Тетаво - Скопjе - Велес Воден Солун, а на исток 
допираат до Петрич и Разлог. Изоглосата на групата цр- прави круг по целата 
западна и jужна перифериjа. Само на еден тесен поjас покраj албанската 
граница се запазило неизменето ч (чр-). МеГутоа, во тие говори ч и не стои 
непосредно пред р, зашто пред р се jавил вокал, сп. чариuйi во дебарскиот, 
чi1риuйi во дримколско-голобрдскиот и реканскиот, чарйu во бобоштенскиот 
говор и во jугозападните костур ски села, а групата *cre- се изменила во чере-: 
череи, черево. На jужната перифериjа старото ч во оваа позициjа се пази уште 
во серско-лагадинските говори, сп. чарн. Таканареченото ново jOTYBalЬe на 
групите *tbj, *dbj во к, i наjдоследно е извршено во северните и централните 
говори. Во кичевско-поречките, дебарските, охридско-преспанските и на jyr во 
леринските и долновардарските покраj случаите со к, t се срекаваат и примери 
со запазени йij, дj: брайijа, оzрадjе, или пак се jaBYBaaT групите шк, дl: брашка, 
лuвадzе, добиени негде со контаминациjа, а негде можеби и по пат на 
апстракциjа на елементите -ке / -ка и како одделни граматички морфеми за 
збирна множина. Во костурскиот редовно има lUj, дj: брайijа, cBaйija, дjавол. 
Приближно вака се распределени и континуантите на старите *tj, *dj. Во 
северните и централните говори превладуваат примерите со к, 2, на пери
фериjата доминираат шш, жд и шч, ж(I/.). МеГутоа, меГу нив не може да се 
повлече една изоглоса на поjава, зашто ceKoja лексема во фонетската разно
видност со к има свои одредени граници. На наjголемо пространство к се jaBYBa 
во партикулата ке и во наставката за глаголскиот прилог -еки / -jКu. Во 
неколку примери во централните и западните говори се jaBYBa и континуантот 
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у место *Q: кука, zужва, zycKa, суд и др. Првите два во OBOj фонетски облик се 
срекаваат и далеку на jyr. Но веке во костурскиот наогаме кашча или кашча, 
сiiндач, сенди, во Бобоштица: кашча. - Диjалектното огниште на сите овие 
особености се наога надвор од границите на македонскиот jазик, Т.е. на терито
риjата на српскохрватското jазично подрачjе. 

8. Наjголем броj од jазичните иновациони особености, како што се гледа од 
претходново излаГaIье, настанале во централна и западна Македониjа, од CBojOT 
центар тие се ширеле во сите правци, само што тоа ширен,е на било рамно
мерно. На некои терени процесите се одвивале побавно, на други новите црти 
се ширеле побрзо. Еден дел од диjалектните иновации се задржале на помали 
пространства внатре во рамките на jазичната териториjа; некои продреле на 
jазичната перифериjа, или само на еден неjзин дел, а помал броj ja преминале 
jазичната граница. 

Новите jазични особини, што станале и диjалектна одлика на областа каде 
што настанале, створиле опозициjа со старите, коишто уште егзистирале во 
околните области. Со време некои од иновациите наполно превладеале, а ста
рите црти исчезнале. Но има терени по jазичната перифериjа каде што старите 
црти продолжиле да виреат. HajMHory такви архаични црти денеска наогаме на 
пограничjето со албанскиот и со грчкиот jазик. На цел ото тоа пограничjе 
место прасловенските групи*ij, *dj се пазат старите рефлекси шЩ жд (шч, ж
ЖI,l) не само во коренската, туку и во деривационите и граматичките морфеми. 
Во краjните западни говори добро се пази старото s пред е, и : блаsu, HOSU 
Hose. Исто така се срекаваат и примери со неизменето ч пред *г: чiiрйиш или 
чарйиш, одн. чарЙиill. На поjасот од Маврово до Костур доста добро се чува и 
KpajHoTo ш во групите -сш, -шш: лucш, йришш, доиlШ. На поголем ареал ja 
наогаме наставката -ш во 3 л. едн. на презентот; Kaj личните имин,а од машки и 
женски род се чува дативот: Сшоjану, Мари I Маре. Во централните и другите-

наши диjалекти, каКО што веке спомнавме, чр > цр; s е заменето со з; групите 
-сш, -шш се упростиле со испагаfЬе на KpajHoTo ш; во 3 Л. едн. наставката -ш се 
загубила, а дативниот однос се изразува аналитички. 

Уште е поголем броjот на архаични црти во говорот на Бобоштица, во 
костурските и лагадинските. Во тие говори се срекаваат и примери со запазен, 
но разложен, назализам, сп. zранди, zрендu (Бобоштица), дd.мбjе, jаре'мб'UI{а 
(Нестрам), 'манч, з'{jнш (Сухо). Во бобоштенскиот и сушко-височкиот *е се 
задржало како посебна фонема, сп. в' ара, л' iHZ. Во лагадинските добро се пази 
и консонантот х, постарата состоjба на акцентското место, мекоста на некои 
согласки, множинската наставка -енш(а) Kaj именките од среден род, некои за
менски облици, на пр. хшо « *kъtо), кушрu и др. По oBoj начин се формирале 
два типа говори: ценшрални и Йерuфернu. Централните со своите иновациони 
диjалектни особености ни се претставуваат како прогресивни, а периферните, 
во кои уште се jaBYBaaT стари црти, како архаични. - Но кога зборуваме за 
архаични и прогресивни говори во рамките на македонскиот jазик, тоа 
определуван,е треба да го сфатиме доста условно. Во таКОВ однос говорите 
можат да се сопоставуваат само по одреден броj црти. МеГутоа, ако се земат 
предвид многуброjните балканизми, кои се исто така нови феномени, и ако ги 
сопоставувавме диjалектите според нив (балканизмите), тогаш западната пери
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фериjа се jaBYBa како попрогресивна по однос на другите диjалектни области. 
И понатаму: западните и централните говори заедно се попрогресивни од 
источните и северните. Освен тоа, на перифериjата, како што истакнавме 
еднаш и порано, има ред нови црти кои централните говори не ги познаваат. 
Тие црти не се опонираат веке како нови спрема стари (архаични), ами како 
качествено нови по однос на соодветните иновации во централните говори. 
Наjдобро ова може да се илустрира со рефлексите на носовката *Q и вокалното 
*1. Во централното диjалектно огниште *Q> а, а нему му се противпоставуваат 
рефлексите: О, а, а во западните периферни говори, а (ан ам) во jужните, и у-

во северните. Вокалното *1 во централните е заменето со ол. Со OBoj рефлекс 
во западните говори се опонираат ал, а, ал, на исток има а, во северните у или 
ал, и во jужните ал / ла. 

9. Покажа ната распределеност на диjалектните особености не упатува на 
еден ваков заклучок. 

Уште со поjавата на старите иновациони jазични особености во западниот 
дел од македонската jазична териториjа почнало да се оформува едно главно 
иновационо огниште. Во историскиот развоj на македонскиот jазик броjот на 
новите црти се зголемувал и со тоа TOj (jазикот) се повеке се оддалечувал од 
прасловенскиот тип. Иновационите особености, кои истовремено станале и 
диjалектни диференциjални црти, со време се ширеле на поголеми простори. 
Паралелно со нивното ширеIЬе се зголемувал и ареалот на иновационото 
огниште, оформено сега како главно, основно диjалектио огниште. Диjалект
ната реч на ова огниште под определени историско-културни околности пре
раснува во основно, централно наречjе во рамките на македонската jазична те
риториjа. 

1970 
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4. ТЕНДЕНЦИИ ВО РАЗВОJОТ НА МАКЕДОНСКИ ОТ 

ДИJАЛЕКТЕН JАЗИК ВО XIX И ХХ ВЕК 

При периодизациjата на различните поjави временските граници се доста 
релативни. Тешко е да се врши строго разграНИЧУВaIье меГу поjавите што нас
танале, на пример, во KpajoT на 18 и оние на почетокот на 19 век, зашто ни една 
поjава не настанува наеднаш. Нашата временска определба на jазичните 
процеси извршени на македонскиот jазичен ареал треба да се сфати како при
ближна, зашто времето на поjаВУВaIьето на некои иновации поради немюье на 
писмени потврди е определувано со логичка хронологиjа на процесите. 

Jазичните процеси што се извршиле на македонскиот ареал во последниве 
две столетиjа можеме да ги поделиме во две групи. 

Една група сочинуваат оние поjави што се зародиле порано, пред 19 век, но 
процесот продолжил да се врши и поДоцна, Kaj некои и уште трае. Toj вид поjа
ви се и наjброjни. Повекето од нив се релативно стари иновации, веке отпо
одамна стабилизирани во системот на некои локални говори, а сега се шират и 
на други подрачjа, продираат во други микросистеми. Мегу наjактивните од нив 
од областа на фонетиката спаfаат депалатализациjата на палаталните сонанти 
*l', *n', загубата на фонемата х, губеIЬето на некои консонанти во интер
вокална позициjа и, в, ж, з, с, д, iИ, 2, К), а од граматиката позабележителни се 
стабилизираIЬето на аналитизмот Kaj именките и заменките и ред поjави во гла
голскиот систем. 

Процесот на депалатализациjата на меките *г, *n', започнат уште во ста
риот период од развоjот на македонскиот jазик, не се одвивал рамномерно на 
целата македонска териториjа. 

3aTBpДHYBaIЬeTO на *l', а тоа значи и неговата дефонологизациjа, во 
централните говори, каде што треба да се претположи и огништето на поjава
та, е отпоодамна завршен процес, сп. клуч, недела (Конески, 1965 : 56). На дру
гата териториjа, со исклучок на краjните северни говори гранични со српскиот 
jазик, каде што мекоста се уште добро се чува (ЙOJъе, уч), *г се депалата
лизирало до степен на алвеоларен изговор: кл'уч : йол'е и во повеке говори 
процесот тука застанал. Така во тие говори сме добиле опозициjа на л' : л, но 
релевантен признак не е повеке палаталноста. 

Во поново време во поодделни говори се забележуваат две тенденции - или 
сосема да се ликвидира постоjната опозициjа или таа да се продлабочи. Во по
веке пунктови на диjалектниот jазик готово на целата перифериjа процесот на 
затврднуваIЬето на *l' продолжува и се наога во фаза на превираIЬе. Наjпрво *1' 

затврднува на апсолутниот Kpaj на збороформите. Во долновардарските гово
ри, на пример, денеска не ретко ке чуеме изговор уч'uiUал (Чеган - Воденско ), 
сол, жал, но кл'УЧ, нед'ел'а I нuд'ел'а. Во кратовскиот градски говор, каде што 
процесот уште понапреднал, на KpajoT на слагат л се веларизирало, па имаме 
изговор уч'uiUеу, ж'еука, како во доу, сеУски, но: нед'ела : кл'УЧ (Видоески, 1952а 
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: 60). Таа тенденциjа за ПОСТИГНУВaIье на единствен изговор особено е пока
зателна во тиквешкиот говор. Во некои пунктови на ова подрачjе HajcTapaTa 
генерациjа изговара алвеоларно .1' : кл'уч, йосш'ел'а, во говорот на средната и 
помладата може да се чуе изговор со разни степени на веларност: кл 'уч, чеUlел' 
: челаш, нед'ела, б'озел (Барово), л'уйе, 6nл'а : чеUlла, но и: соу - како во КОУ, 
кошоу (Праведник). Во говорот на некои претставници се слуша среден изго
вор меГу л' ил, KOj ги обединува и двата гласа. Во говорот, пак, на Пиjанец, 
област мегу Кочани и Благоевград, дошло до помеСТУВaIье на артикулациjата 
на тврдото л во правец на билабиjален изговор, додека алвеоларниот изговор 
добро се пази, сп. суама, УУК, 20у: л'уш, сол'. 

Во подолг временски период се одвива и процесот на депалатализациjата на 
назалниот палатал *n·. Но TOj оди по друг пат, се шири географски конти
нуирано во правец jуг-север и неговото огниште на заРОДУВaIье, без сомнение, 
се наога на jужното jазично пограничjе. Денеска процесот е наполно завршен 
во jужните македонски говори на целиот поjас од Корча и Грамос до Солун и 
на север приближно до линиjата Охрид - Прилеп - Демир Капиjа. На кос
турското подрачjе TOj бил доста напреднат уште во 16 век (сп. кон во текст од 
16 век). Дека во TOj говор депалатализациjата на *n' започнала рано, HajpaHo во 
однос на другите македонски говори, укажува и фактот што во костурскиот не 
се извршило новото jOTYBaJbe на групата Hj « *nbj), сп. alapHje, jаденjе : кон, ба
на (Конески, 1977 : 61). Во 18 век оваа поjава ги зафатила и говорите во Пела
гониjа, сп. KoiHU во запис од 18 век (Селищев, 1933 : 221), но HajMHory Toj 
напреднал во последниве два века. Во прилепскиот говор Денеска, може да се 
рече, процесот е веке завршен и стабилизиран, особено во речта на помладите 
генерации (Конески, 1949 : 261). На охридско-струшкото подрачjе, пак, TOj се 
активирал дури во почетокот на минатиот век, и допрва сега се наога во фаза 
на полна стабилизациjа (Тошев, 1970 : 160-167). Во речта на помладите во 
Струга и во Охрид *n' наполно се депалатализирало, значи дефонологизирало: 
KOjH, баjна - бана, jадеjне (Тошев, 1970 : 107). Во посеверните македонски 
говори мекото 1-ь се уште има статус на посебна фонема со ограничена 
дистрибуциjа и интензитетот на депалатализациjата е успорен под силното 
деjство на литературната норма. Диjалектниот материjал покажува дека 
заТВРДНУВaIьето се одвивало по доста сложен пат: 1-ь > j1-b > jH > Н (ко1-Ь > KOj1-Ь > 
KOjH > кон). ИздеЛУВaIьето на палаталниот елемент во посебна палатална 
фонема добро може да се следи и денеска, како и губеIЬето негово, кое било 
условено од фонетската позициjа. Наjпрво j се загубило во позициjа зад и, сп. 
йолина : KOjH, а наjдобро се пази во суфиксот -jне « 1-Ье), каде што влегува во 
состав па морфемата: Шnjне,jадеjне. 

Со депалатализациjата на *1' и *n' во споменатите македонски диjалекти се 
ликвидира и дистинктивниот признак по мекост, со што се намалува и броjот 
на дистинктивните признаци во тие микро системи на македонската диjалектна 
реч. 

ГубеIЬето на некои консонанти во интервокална позициjа и дефонологиза
циjата на х спагаат мегу наjважните поjави извршепи во македонски от диjа
лектен jазик во поновиот период, зашто тие со последиците што настанале по 
нивната загуба оставиле длабоки траги не само во продлабочуваIЬето на диjа
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лектната диференциjациjа, туку и во фонолошкиот систем на диjалектниот ja
зик. 

Во интервокална позициjа во броjни македонски диjалекти, особено во за
падна и jужна Македониjа, се губат пове ке консонанти: j, в, с, а, Ж, Ш, д, к, 2. 
Особено е раширена поjава загубата на j ив. 

Интервокалното j се губи во одредени вокални групи повеке или помалку 
готово во сите македонски диjалекти, сп. амии, амиа, мои, мое, моа, чuо, iuaa и 
др. (Порече) (Видоески, 1950: 30). Во некои говори во jужна Македониjа тоа е 
веке завршен процес, негде се уште трае или се наога во фаза на стабилизациjа. 

Загубата на интервокалното в има поограничен ареал во однос на j, но се 
врши подоследно. Тоа се губи во одредени вокални групи, наjчесто во контакт 
со о и наjдоследно во збороформи со три и пове ке слогови, во западномаке
донскитс диjалекти, со исклучок на малореканскиот и говорот на реканските 
Торбеши. Оваа поjава во централните говори и во охридско-преспанскиот ре
гион, каде што треба да се претположи и неjзиното огниште, била доста на
предната во 18 век (Селищев, 1933 : 11). Но процесот на стабилизациjата про
должува и подоцна, а во одделни случаи TOj се врши и во HajHoBo време. Де
неска односнава поjава може добро да се следи на пограничjето мегу западното 
и источното наречjе и на контактот мегу западните и северните говори. 
Одделни случаи и морфеми со загубено в наогаме во тиквешкиот говор, сп. 
йр'аам, осШ'аам, ч'уам (Филиповски, 1952 : 15). Особено бргу процесот напре
дува во северните говори што имаат стабилизиран акцент на третиот слог. Во 
говорат на Скопска Црногориjа не се ретки примери без в, сп. ке йpauм, осШа
ено, боа'оjна, чоечк'о-месо, но: ОСН'ОВll, найрав'иле, вол'ови, вар'иво, во гово
рат со двосложен акцент. 

Значителен е броjот на примерите со загубено в дури и iю говорат на Сре
течка Жупа во Призренско, на српската jазична териториjа, Koj исто така има 
третосложен акцент, сп. РУК'lljца, в'олои (Павловиh, 1939 : 96). Ареалот на загу
бата на интервокалното в во многу се поклопува со ареалот на трето сложното 
акцеНТИРaIье, со исклучок на оние две оази во Дебарско. 

Од другите консонанти на поширок ареал е позната загубата на д, сп. воjЦll 
(водица), 2леllШ (2ледаш), сеjш (седиш), йродаjШ (йродllдиш), uajaM (иаедllМ) 
(Дебарско), луjше (лудише), воjЧКll (водичка) (Кукушко). Примери со загубено 
д можат да се наjдат готово во сите западни диjалекти, во тиквешко-мариов
скиот регион и во сите jужни говори на правецот Костур - Солун - Кукуш. 
Особено доследно таму се губи д во броевите (дваесеш дваjсе) и во глаголите 
(даjш, виjш). 

Согласките Ж, С, Ш, к, 2 се губат во одделни лексеми и претежно во запад
ните диjалекти, сп. лаjца (лажиl{ll), моеш (можеш) (Порече), вiijчка (вiiжичка), 
HOjl{U (ножици), лlijш (лiiжиш), лиjш (лuжиш) сшриjш (сшрuжиш) (Доjран), 
флеjш (флеаиш), лоjшша (лоаишiТш) (Кукуш) (Пеев, 1979), йр'еечеiil (Кичево), 
йоjчам (йосечам) (Преспа), оjдоф, коа, сеа (Дебар), йреска (upezeCKa), аеам 
(aeМllM) и др. 

Процесот на губеIЬето на фонемата х, Koj во северните и централните 
говори започнал Kaj 17 век, не престанал да се врши и во HajHoBo време. Од 
своето ониште во северните области Toj се шири во сите правци и особено 
напреднал во последниве два века. Во западна Македониjа денеска х статус на 
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фонема со многу ограничена дистрибуциjа има уште во градскиот охридски 
говор И во две оази во централна Македониjа во с. Смилево во Битолеко и 
Врановци и Мелница во Велешко, чие население е доjдено од Дебарско не по
рано од KpajoT на 17 век. Поста билна е неговата фонетска позициjа само во jy
гоисточните говори источно од линиjата Кочани - Гевгелиjа - Воден, каде што 
на KpajoT на слогот се уште добро се пази. Мегутоа, во инициjална и интер
вокална позициjа се загубило наполно, а во некои локални говори се наога во 
фаза на исчеЗНУВaIье (Лагадинско, Серско, Гоцеделчевско). 

Во врека со х има уште една поjава особено важна за диjалектната дифе
ренциjациjа неговата замена со в (ф) на KpajoT на зборот и во консонантека 
група: чевли, гр еф, беф I бев, бевме I бефме. Оваа особина ja познаваат само 
западните диjалекти и доследно се извршила во говорите со трето сложно ак
цеНТИРaIье. Самиот процес добро може да се следи од Kpajoт на 17 век до Haj
ново време. Во малореканскиот говор на почетокот на 19 нек на KpajoT на 
слогот х уште добро се пазело, сп. нихно, здихна, них, сшрах, сиромах, бех, 
доjдохме : арно, убаф, рана, бее, изедое во автобиографскиот текст на Гурчин 
Кокале(Белиh, 1935 : 313). Веке во материjалите на Пулевски и Гиновски од 
последните децении на 19 век, напишани исто така на малореканеки, во оваа 
позициjа редовно место Х се употреува в, одн. Ф(Белиh, 1935 : 120-121). Уште 
порелjефно преминот на Х во вlф може да се следи во охридскиот говор, каде 
што процесот не е уште завршен, сп. нuxно, грех, мех: чели, гра: болфа, ореф, 
и редовно беф, бефме, бефШе. 

Од фонетските поjави што оставиле видни траги врз диjалектната 
диференциjациjа а се извршиле во односниов период ке ja спомнеме метатезата 
на секвенцата ни > ин во повекесложните зборови, сп. вод'еница > вод'еинца 

(потоа вод'еjнца). Ова а поjава денеска е ограничена на целата западна jазична 
перифериjа но само во ареалот на третосложното акцентирюье. 

Во областа на граматиката во oBOj временеки интервал имаме главно 
хоризонтално помеСТУВaIье на постарите иновации и стабилизирюье на неза
вршените поjави. Така, на пример, аналитичкото искажуваlЬе на дативниот од
нос Kaj личните ИМИlЬа зззема се поголем простор потиснуваjки ja границата на 
синтетичкиот датив на запад. Денеска во прилепскиот говор дативните облици 
од типот Ашанасу, Николу, Сабошку, Jанкулу, брашу, или Цвеше, MajKe, или во 
посесивна функциjа: чедо Ашанасу, кои во KpajoT на 18 век биле жива 
категориjа, се сосема необични (Селищев, 1933 : 225-226). Нивната источна 
изоглоса е повлечена на правецот Крушево - Брод - Матка. Во KpajoT на 18 век 
во прилепскиот говор превладувал членскиот лик -ош за машки род, сп. ла-
20Ш, ковачош, 3 л. на презентот завршувало на -ш: седиш, поретки се приме
рите без--ш(Селищев, 1933 : 229) "Формата -о денеска решително надйладува" 
пишува Конеекн (Конески, 1949 : 286), а многу Се пообични и формите без-ш 

. во презентот. Во OBOj век во иетиов говор се завршил и процесот на дезин
теграциjата на е-групата Kaj глаголите, коjшто во KpajoT на 18 нек бил доста 
напреднат. Во почетокат на 20 век Д. Мирчев бележи форми како йиеш, йие, 
кои се денеска веке необични. Toj тип глаголи преминале во а-група: uujazu, 
iluja. Слична е положбата и во охридски от градски говор но коjшто исто така 
глаголите што им завршува општиот дел на -и преминале во а-група: сйujаш, 
cUuja. Во речникот на Даниила (Kpaj на 18 век) тие глаголи се од е-група: шuеш. 
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Во охридскиот говор можеме да го следиме процесот на етабилизирюъето на 
наставката -eiu во 3 л. мн. на презентот: вике:ш, носе:Ш. Во KpajoT на 18 век 
превладувале формите на -аш: се jадаш, рабошаш, имааш, дури и седааш, 
носааш, идааш, покраj сакаеш, слушаеш (Кristophson, (ed.) 1974). Денеска во 
градскиот охридски говор и во говорот на приезерските села во 3 л. мн. се 
генерализирала наставката -е:ш, сп. вике:ш, носе:ш, бере:ш, Koja се добила 
фонетски - со контракциjа на вокалната секвенца -ае-> е: (викаеш > викееш > 
вике:ш), а после се пренесла и Kaj глаголите од и-група: носе:ш, бере:Ш. Во 
говорот на Дебарца и во централните охридски села на -е:ш завршуваат само 
глаголите од а-група, додека Kaj другите се задржала наставката -аш, сп. 
вике:ш, име:ш, но: носаш, мол' аш, сечаш, jадаШ. 

Во последниве две-три столетиjа доага до полна стабилизациjа во jужните и 
во западните диjалекти и на конструкциите со ке од типот ке доjдеше, ке доjдел 
I дошол, ке беше доjдел I дошол, и на конjугациjата со 'има' како помо шен 
глагол (има доjдено, имаше доjдено, имал доjдено итн.), како и на формите од 
типот СУМ (бев, СУМ бил) доjден. Во северните и во источните говори облиците 
со 'сум' и 'има' + глаг. придавка и денеска е жив процес како на морфолошки 
така и на семантички план. Во северните и во дел од западните говори може 
добро да се следи и процесот на мофемското преустроjуван.е на формите од 
типот Шеше I кеше да оди преку кеше оди во ке одеше. 

Посебна група сочинуваат оние иновации што се развиле во поново време, 
главно во последниве два века. 

Наjголем дел од нив се настанати како последица на загубата на консо
нантите во интервокална позициjа, па затоа териториjално се ограничени на 
оние ареали каде што се губеле консонантите. Тие поjави претежно го засегну
ваат вокализмот. 

Со губен.ето на консонантите се создаваат нови вокални секвенци од по два 
исти или различни вокали кои во структурата на збороформите доготаш биле 
необични во диjалектниот систем. Во секвенците со исти вокални фонеми во 
едни говори, на пример во северните, настанатиот зев се отклонил со епентеза 
на в, сп. снаха> снава, имаха > имава. Но на поголемиот дел од jазичната тери
ториjа дошло до контракциjа во резултат на Koja се добиле нови фонетски дол
жини, а во некои говори и фонолошки релевантни, сп. аа > а: - zлава > zлаа > 
zла:, снаха> снаа > сна:, одаjа > одаа> ода:, ее> е: - невесша > неееша > не:сша, 
upezeCKa> йрееска > йре:ска, ии> и: - змиjи > змии> зми:, оо > о: - йроговори > 
йрог'оори > йрог'о:ри, zрохош > zроош > iро:ш, Радохожда > Рад'оожда > Ра
д'о:жда. И веднаш да истакнеме дека на контракциjа подлежат вокалите во 
коренскнте морфеми и на границата со суфиксите и флексивните морфеми, 
бидеjки во TOj дел на зборот обично се губат консонантите. На морфемската 
граница со пре фик сите продолжуваат старите одиоси, сп. заака < за+ака, йоора 
< йо+ора, йриима < Йри+има. 

Значително се посложени процесите што се извршиле во одделни говори во 
новодобиените секвенци од по два различни по образуван.ето вокали. Во 
северните говори и во таквите случаи непосредноста на вокалите се отклоиува 
со хиjатски глас, сп. йаук> иавук, соа (соха) > сова, ipaop (ipaxop) > гравор, на
oia > Haeoza, доjдоа > доjдова, киа (киха) > кива, чиа (чиjа) > чива, zлуо> zлу
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eo,jya иуха) > jyea, .муа (.муха) > .мува, сшреа (ciupexa) > сшрева, леа (леха) > ле
ва. По таков начин во северните говори се задржала поранешната состоjба во 
дистрибуциjата на вокалите. 

Зевот во новодобиените вокални секвенци се отклонува со вметнувюье на в 
и j и во некои поjужни говори, но веке во ограничени позиции, негде дури и во 
ограничен броj случаи: в се jaBYBa, главно, во групите со у како прв дел на 
секвенците на еден прилично простран ареал на правецот Скопjе - Велес 
Прилеп - Битала - Лерин - Костур и на западното пограничjе од Костур и Кор
ча до Дебар, сп . .мува, суво и др., а на еден тесен поjас на скопско-велешкото 
подрачjе и во други секвенци во 3 л. мн. на минатото определено време: доj
дова, u.м.aвa, носева. Хиjатско j се jaBYBa, пак, во секвенци каде што една од ком
понентите на групите е вокалот е, сп. дваjесеш, 2оjедо, чоjек, .моjеш, изеjещ, 
сшреjа, беjа, понекогаш и зад и : биjол. Така е во некои локални говори на ки
чевско-поречкото и скопското говорно подрачjе. Во 3 л. мн. на аористот и им
перфектот вака добиеното j во некои говори се генерализирало Kaj сите 
глаголи и влегло во состав на наставката, сп. eUKaja, cOluuja, доjдоjа, беjа 
(Охрид), eUKH'aja, З2рещ'иjа, Hyc'eja, сич'еjа (Чеган - Воденско). 

На другата териториjа каде што се добиле вокални групи со разновидни 
вокали се jавиле други процеси. 

Секвенците во коишто има и како втора компонента образуваат дифтонзи, 
бидеjки во таа позициjа вокалот и, кога не е на морфемската граница со пре
фикс, ja губи cBojaTa силабичност. На Toj начин настанале дифтонзите ej, aj, oj, 
yj, сп. чиреи > чиреj, снаи > cHaj, 2лаи> 2лаj, кукаица> кукаjца, лаица (лажица) 

> лаjца; лебои > лебоj, uолоина > uолоjна, .мои> Moj; кожуи> кожуj, .муи > Myj, 
БО2ороица (БО2ородица) > бо2ор'оjца. Оваа иновациjа ги зафатила сите маке
донски диjалекти, но особено е раширена во западните и во jужните говори, 
каде што и наjчесто се jaBYBaaT вакви вокални групи. 

Во некои диjалекти вокалот и се десилабизирал и во секвенците каде што 
се jaBYBa TOj како прва компонента. Така во струшкиот говор групнте иа, ио 
дале нагорни дифтонзи: ja, jo, сп. с'удиа > с'удjа:, р'акИG > p'aKja: (после и рака), 
Мариа> Mapja:, ЛOluиош > ЛOlujош, не2'овиош > He2'oejoiU. Истиот процес во 
поограничена мера може да се следи и во некои пунктави во Гевгелиско, сп. ис
Ш'орjа, Макед'онjа, у6'авjуш (убавиош) (с. CTojaKOBO). По ваков начин доби
еното j во членската форма за машки род после се проширило како формант 
-jош, одн. -jуш во говорите со редукциjа, во сите источни говори на линиjата 
Кратова - Штип - Струмица - Кукуш - Солун И Солун Воден - Каjлар. 

Дифтонзи од OBOj вид во некои локални говори на западната перифериjа во 
централните области дале и секвенците со е, кое исто така се десилабизирало. 
Во прилепскиат говор групата ае > aj, ое > oj, сп. клаенец > клаjнец, дваесе > 
дваjсе, 2оедо > 2оjдо, ШU2оец > ШU2оjц (Коне ски, 1949 : 254), сп. и jазоjц, не 
.моjще (.можеще), оjще (одеще), 2оjдо, забораjно, кабаjiIi, uоjли (иовели), Uоjча.м 
(Uосеча.м), чоjк (човек) во преспанскиат говор. Во прилагат йojiCe (йовеке) и во 
броевите оваа поjава е позната на поширок поjас во западна и jужна Македони
ja, а во глаголскиот прилог j се генерализирало готово на целата централна ja
зична зона, сп. вик'аеки > eUK'a.jiCu. 

Во струшкиот говор И некои охридски села е > j и во секвенците еа, ео, сп. 
сшреа > сшрjа, неа > Hja, беа> бjа, 2леащ > 2лjащ; Пешрео > Пешрjо, черео> 



черjо. Во другите говори, ке видиме, сите вокални групи со е дале поинакви ре
зултати. 

Кога сме на проблемот на дифтонзите добиени со десилабизациjа на пред
ните вокали, треба да иетакнеме дека во говорите со трето сложен акцент диф
тонзите се по правило долги, содржат две мори. Тоа го потврдува и фактот што 
акцентот се задржува на иетиот слог, сп. йол'о:jна : uол'о:jнаша, сuн'о.jШе, суд
j'а:ша : с'удjа, дван'а:jсе, тrешрjа: : Пешрj'а:ша, виK'a:jКи. Така е и во случаите со 
должините, сп. Рад'о:жда « Радоожда). Во тетовскиот говор должините потоа 
се скратиле, а тоа повлекло и промени во акцентското место, сп. в'олоjше, 
'осшаjше, B'UKajKU, Ш'оuеjнца, Й'олоjна. 

На охридско-преспанското говорно подрачjе се десилабизирал и вокалот о 
во секвенците оа, ое. Во таа позициjа о > в: шоар> швар, шоа > iuBa, б'укоа > 
б'уква:, д'оjдоа > д'оjдва: (Пештани), zоедо > zведо, чоек> чвек, jазоец > jазвец, 
оШ'uдое > ош'идве: (Струга). Преминот на о во в, KOj сека ко одел преку едно 
неслоговно у (чоек> чуек> чвек) е ограничен на етрушкиот говор и на неколку 
J1риезерски охридски села (Пештани, Трпеjца, JЬубаништа), и по HeKoj пример 
може да се сретне во селата на западниот брег на Преспанското Езеро. 

Во повеке говори вокалните секвенци со различни вокали се асимилирале и 
потоа се стегнале во долги вокали. Вакви асимилациони процеси можеме да 
следиме HajMHory на jугозападната перифериjа и во некои долновардарски го
вори. 

Во кукушко-доjранското подрачjе, делумно и во струмичкиот, гевгелискиот 
и еню;rевардарскиот, на асимилациjа подлежат готово сите вокални групи и таа 
се врши според првиот член во групата. Така имаме: иа > и: - мuам > ми:м, uиаш 

> uи:ш, шиа > ши:, uе > и: - йиене > йu:не, уб'uен > уби:н, рие> ри:, еа > е: - йеам> 
йе:м, дуjд'еа > дуjде:, неа > не:, ео > е: - челошо > ч'еолшо > че:лшо; ае > а: - лае> 
ла:, ое > о: - мое> МО:, кое> ко:, оа > о: шоа > iuo:, кроам > кро:м, водаша > во
aiua > вo:iйa, уа > у: - муа > му:, cyaiйa > cy:iйa, обуам> обу:м, дуовд'ен > дууд'ен 

> ду:д'ен (Пеев, 1979). 
Во западното наречjе на асимилациjа наjчесто е подложена секвенцата ао 

Koja се асимилирала во оо > О:, значи асимилациjата тука се извршила според 
вториот вокал, сп. убао > убоо > убо:. Ваква контракциjа наjчесто се врши Kaj 
придавките на -ав(о), а процесот можел да биде засилен и со придавските обра
зува а на -ово, од типот буково> букоо> буко:. Ова може да биде BepojaTHo 
барем за поречкиот, кичевскиот и прилепскиот говор, каде што во други слу
чаи групата ао не се контрактира во о. 

На охридско-преспанскиот терен асимилациони процеси се вршеле во 
повеке случаи. Групата ао > оо > о: и во други позиции: jaop > jo:p, гаол > zо:л, 
блаософ > бло:соф. Во корист на вториот член во секвенцата во преспанскиот 
говор се асимилирале и групите: ео> оо> О:, сп. неол'а, но:л'а, Смилео > Сми
л'о: , ое > ее > е: - чоек> чеек> че:к, ае > ее> е: - заек> зе:к, заедно> зе:дно. Во
калот а се асимилирал во е во секвенцата ае и во охридскиот, сп. найр'аено > 
найр'е:но, викаеш > вике:Ш. Должината на е во наставката -е:ш потоа се про
ширила на сите глаголи: бере:ш, носе:Ш. Но на охридскиот терен асимилациjата 
се вршела и во корист на првиот член на групата. Таков е случаjот во групата 
оа Koja дала о: - JoaH > JO:H, осноа > осно:, коач > ко:ч, шоар > шо:р, соал'ка > 
со:л'ка, доjдоа > доjдо:, исп. и Наум> Но:м, Наумче> Но:мче. 
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Новодобиените должини во споменативе говори станале важен фонетски 
фактор, а во некои говори и фонолошки, како на пример во доjранскиот, од 
коjшто можеме да приведеме не мал броj минимални парови, сп. ми: (мие) : ми 
(датив од jac), шри: (шрие) : шри (броj), ме:сшо (месоша) : месшо, ма:сша (ма
саша) : масша (маеш), до: (дае) : до (предлог), му: (муа) : му (заменка). Така во 
OBOj говор броjот на вокалните фонеми во акцентирана позициjа со добиените 
должини се удвоил, бидеjКи квантитетот станал дистинктивен признак. 

Нови вокални фонеми во некои централни говори во односниов временеки 
интервал се добиле и по пат на контракциjа на вокалните групи без претходна 
полна асимилациjа. Така во прилепскиот говор секвенцата оа > а (широко о), 
еа> ii (широко е), сп. леа> лii, шаш> йiiш, с.меа > ема (: сме -1 л. мн. од 'сум'); 
коач> кач, осноа > осна (Конески, 1949 : 256). По ово] начин во прилепскиот 
говор инвентарот на вокалните фонеми се зголемил со две нови фонеми. Фо
нетскиот процес се одвивал преку образуван.е на дифтоншки гласови: еа > еа, 
оа > оа И во таа фаза процесот се задржал во некои крушевски и кичевски села. 

Една важна особина на диjалектниот вокален систем претставува и испуш" 
тан.ето на вокалите во клитиките кога збороформите почнуваат со вокал, сп. 
да ода> д-'ода, ке одам > к-'одам, ме исшейа > м-'исшейа, 20 осшаj > 2-'осшаj, 2
'удри, не изеде > н-'изеде, в-'изла2а, не умира> н-'умира, на opal-be > H-'Opal-be, за 
инаеш > з-'инаеш, йо убо: > й-'убо:, или во случаи како: ушш-'еднаш, шш-'убо:, 
добр-'ушро, добр-ушру (сите примери се од поречкиот говор). Оваа поjава 
особено е раширена во говорите со стабилизиран акцент. Во текстовите напи
шани пред 19 век оваа црта не е одразена, што не мора и да значи дека е сосема 
нова. 

Во консонантизмот понови иновации се веларизациjата на краесложното л 
и неговата замена со в (ф), палатализациjата на к, 2 пред предните вокали, пре
минуван.ето на групите jH и Hj во l-b И на Kj во к, процесот на антиципациjата на 
мекоста Kaj к, i (> jK, ji), процесите сврзани со групите шш, жд, упростуван.ето 
на некои консонантски групи и др. 

Порано спомнавме дека л на Kpajaт на слогот се веларизирало во 
кратовскиот, мегленскиот, во дел од охридскиот и тетовскиот говор, на пре
спанското подрачjе и во неколку тиквешки села, и како краен резултат се до
било билабиjално л (у) со алофонски статус спрема веларното л, сп. КОУ, доу, 
доуче, но долош. Во сите овие говори процесот е доста напреднат и неговото 
ширеlЬе може да се следи и териториjално и генерациски. Во почетна фаза се 
Haofa оваа поjава и во некои села во Скопска Блатиjа. Во говорат на тетов
ските муслимани во Jеловjане и Урвич во таа позициjа л преминало во в, одн. 
ф, сп. равник (ралник), сiiвза (сiiлза), йешеф (йешел), и ТО] е завршен процес 
(Видоески, 1973: 27). 

Во говорот на некои битолски села (Буково, Орехово) артикулациjата на 
веларното л се повлекува кон грлената празнина и се изговара тоа како звучен 
грлен спирант близок до j, сп. уакшо (лакшо), суама (слама) (Koneski, 1983). 

Палатализациjата на веларните к, 2 пред предните вокали, особено пред U, 
е доста раширена во повардарските говори на правецот Тетово - Велес, и тука 
процесот е наjнапреднат. Со послаб интензитет таа е позната уште во Кратов
ско, Малешевиjата, во повеке изолирани пунктов и во Охридско, Преспанско и 
Битолско, на костурско-леринското подрачjе, и во ограничен броj случаи во 
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Солунско. Во тетовскиот и велешкиот говор к, 'i особено пред и преминале во 
к, ", сп. руке, но"е (во тетовскиот), секира, paKuja, ла"и (лаги) (во велешкиот). 
Во jугозападните говори имаме лесна палатализациjа, сп. сек'ира, к'ишка 
(Охридско). 

Палатализациjата на групата Kj во к во струшкиот говор е директна пос
ледица од десилабизациjата на и, сп. ракиа> paKja > рака. Во источните говори 
поjавата е ограничена само на членуваната форма од машки род Kaj придав
ките: вuс'окuош > вuс'окjош > вис'окош, сп. и ниско (Доjран), вuс'окуйl, jaKyiil 
(Кукуш), лекуш, сичкуш, длаб'окуш, нискуш, jакуш (с. Амбар Koj, Кукушко). 
Во говорот на rYMeHua од овие случаи издвоен елементот -куш почнал да се 
пренесува место -jyzu и на други случаи, сп. слейкуш (слепиот), неч'искуш, зад 
звучна согласка: СЛ'аб"УlU, здР'ав"уш (слабиот, здравиот). 

Како се користат некои фонетски поjави на морфолошки план добро 
илустрираат и следниве примери од дебарскиот говор: снойке, нив"е, кол"е, ка
де што елемеитите -ке, -"е се образувани според обраЗУВaIьата од типот цвеке, 
лuва"е. 

ПреминуваIЬето на Hj > н. е ограничено на поречкиот говор, сп. eyjHa > ву
н.а, вон.ик , СШон.а, ЙОл'он.а (йолоjна), вол'он.е (волоjне), он.а « ojHa < oHja). 
Во OBOj говор, каде што н. се уште добро се пази, групата jH не може да стои 
(Видоески, 1950: 20). 

Во кратовскиот говор во н. се палатализирала и групата Hj во членуваните 
форми на придавките од типот цuнuо(ш) > цuнjо(ш) > цuн.о(Ш), сп. и зелен.о, 
цuвeн.o и др (Видоески, 1952 : 64). 

Интересни поjави во македонските диjалекти се вршат Kaj фонемите к, ". 
Во повеке говори е започнат процес за нивна дефонологизациjа. Во прилеп
скиот и во струшкиот говор помладите генерации место к, 2: изговараат ч,  или 
како двофонемни групи jч, j  - со антиципирана мекост, сп. че, ЧOluек, куjча, 
сшреjча, браjча, до.маjчuн, лу е I луj е (Струга), че, цвеjче, луj е покраj ceajKa, 
eejza и веке, нок , .ме "а, 'iaza, и така наjчесто во речта на постарите. 
Материjалот од прлепскиот говор го покажува и патот по KOj се одвива 
процесот. Во првата фаза мекоста се изделува во пасе бна палатална фонема: 
кука > KyjKa. На OBoj степен од развоjот поjавата се наога во jужните 
македонски диjалекти на линиjата Лерин Воден - Солун - Кукуш И на охрид
ското говорно подрачjе, сп. epejKa, KyjKa, eejza, саjЙи : арйа, райа (Ениuе), 
epyjK'uHa, Hyc'ejKUM , eejia (Лукавец - Воденско ), HojK, cpejKa, фаjка, Mejia, 
uзв'аjiа (Кронцелево), цвеjке, л'уjlе : вике, ки, ду.м'аКин, .ме2:у (Чеган), epejKa, 
KyjKa : брака, куш (Градобор - Солунско). Во втората фаза к> ч ,  z > ,  па се до
биле секвенците jч, j , какви што можат да се сретнат на кукушко-доjранскиот 
терен, сп. aej a, caj u : райа (Доjран) (Христов, 1936), и уште подоследно во 
струшкиот: куjча, браjча, л'уj е. Во следната фаза во таквите секвенци j се 
губи: куча. Во почетокат на збороформите, каде што антиципациjата не се 
врши, к и i преминале непосредно во ч и : че, OH. 

ВО врска со фонемите к, i да споменеме уште една поjава, а коjашто не е од 
фонетска природа. Во повеке говори на jужната и западната перифериjа, каде 
што новото jOТYBaIЬe на групата шj, дj (од *tbj, *dbj) не се извршило, наогаме 
секвенци дi , сп. брашка, ливад2е, покраj брашjа, ливадjе, или брака, лuва"е. 
Таков изговор е констатиран на целото пограничjе со централните говори од 
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Тетово до Охрид и Преспа, а групата шк ja познаваат и долновардарските го
вори на jyr и беровски от на исток. Веке самата географска распространетост 
доволно упатува на заклучок дека овде се работи за вкрстувюье на два изго

вора: брашjа х брака> брашка, оiрадjе х ограге > oгpaдle. Мегутоа, истовре
мено можел да помогне и морфолошкиот момент: да се утврди заеднички 
фонетски лик за сите збороформи на одно сните лексеми: брайi-Ф, браш-ош, 
браш-ка; ливад-а, ливад-и, ливад-2е. Ова го потврдува и фактот што нигде 
немаме изговор луд2е, бидеjки нема еднински облик. 

Во фаза на преВИРaIье денеска се наога во повеке диjалекти преминот на iГt 
во ч/й: и на д во 1,l/2 во секвенците шш, жд. Toj е активен процес во градскиот 
говор во Прилеп, Доjран, Штип, Берово, Делчево и Кратово, а веке стабилизи
ран во малореканскиот, градскиот охридски говор и во jугозападна Македониjа 
на правецот Корча Костур Каjлар Воден на север до Битола и Црна на 
мариовскиот дел. На мегудиjалектниот контакт меГу шш / жд и шч I Ж(I,l) го-

вори на охридско-струшкото подрачjе доминира изговор от шк I ж:f, сп. врешка, 
.меж:fа (Пештани), о:Zнишке, :Zлуж:fОj (Рамне) : :Zушчер, дОЖI,lOl71 или дожош 
(Охрид), 2ушшер, дождош (Дебарца). Во градскиат етрупIКИ говор паралелно 
се елушаат групите шч / Ж(I,l) и шк I жi, сп. шчица, lикица, со таа разлика што 
последниве (IИК, Ж2) превладуваат во речта на помладите генерации. Сек
венцата шк во одделни лексеми констатирана е и во говорат на rYMeHr,ra, сп. 
Iикица, 2ушкер, а йешшера, Йрежда. Изговорат шк ! Ж2 во текстовите од 
Струшко од 19 век не е забележен. 

Секако од поново време се и процесите на консонантските групи што на
станале како последица од слоговната метатеза во долновардарските говори и 
елизиjата на вокалите. Познато е дека во говорите со силна редукциjа се врши 
често премеТНУВaIье на вокалот пред членските морфеми -iila, -1710, -ше, сп. 
водаша > воадша > (воaz71ша), козише> коизше, или пак вокалот непосредно 
пред тие морфеми се елидира, сп. женаша> женша, йолешо > Йол'Шо. Како по
следица на тие поjави се образуваат нови консонантски секвенци од иети или од 
различни консонанти. Иетите консонанти, а тоа значи само 171, се удолжуваат, 
сп. водт71а > вoaдiйa > воашiйa во:Ш:а. Кога се кон сонантите различни, ако се 
трпат по законите за дистрибуциjата во односниот диjалектен МИКРQсистем, 
тие остануваат, сп. козаiйa > коазша > коасша!! ко:сша, козиiliе > коизше > Koj
cl71e; женaz71а > жеанiliа > же:нz71а. Ако се создаде група од два или повеке кон
сонанти кои не можат да cTojaT во непосреден контакт, тогаш еден од нив се 
елиминира, сп. браздаша> брааздша > бра:сша, l71есшошо > шесшшо > Ше:сiГtо. 
Во случаите од типот брашношо, среБРОlОО, и:Zлаша, каде што имаме кон
сонантски секвенци со сонант (шн, бр, 2Л), поради фонетски пречки, вокалот 
пред членските морфеми во некои говори се задржал, во други испаднал но 
како компензациjа се jавил пред сонантот секундарен вокал: uiлаiliа> U2Лl71а > 
ll:iiiлiйa, браШНОiliО > браШНZ71О > бр'ашiiншо, сшреБРOL71О > Сl71р'ебiiршо (с. Му
тулово Кукушко). 

Мегу наjновите граматички иновации спагаат: губеIЬето на наставката -ш 
во 3 л. мн. на презентот во прилепскиат и во тетовекиот говор, сп. викаа, носа I 
носаа (Прилеп), промените извршени во морфемите за аорист и имперфект 
предизвикани од загубата на х, некои процеси во наставката за 2 л. мн. на 
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императивот, глаголскиот прилог, а Kaj именките образуваIЬето на множински
те наставки -енuшча и -uja. 

Наставката -енuшча денеска се jaBYBa како конкурентна со -uнa « -Иfьа) во 
костурскиот И корчанскиот говор, сп . .морjен'uшча, йолен'uшча ( : Mopje, йоле), а 
-uja е локализирана на еден тесен поjас на пограничjето мегу битолскиот и 
прилепскиот говор, сп. iiuлujа, up'acuja покраj й'uлuна, йp'acuнa или й'uлujна, 
Up'acujHa. Процесот одел по следниот пат: йuлшьа > йuлujна > йuлuна (со губе
IЬeTo на j) или йuлujа (со загуба на назалот н). 

ГубеIЬето на наставката -ш во 3 л. мн. на презентот во тетовскиот говор 
прететавува продолжуваIЬе на поjавата извршена во северните говори. Мегу
тоа, во прилепскиот тоа е сосема нов процес поникнат на TOj терен. 

По загубата на х поголеми промени во македонските диjалекти претрпеле 
наставките на минатото определено време. Во говорите каде што х > в (ф), или 
j како регуларен фонетски процес, се оформиле нови наставки: -в (ф) во 1 л. 
едн., -в.ме (-ф.ме), -вше (-фше) во 1 и 2 л. мн. сп. викав, викав.ме, вuкавше (импер
фект), реков, реков.ме, рековше (аорист), e'uKaj, BUK'ajMe, вuк'аjше; p'eKoj, 
peK'ojMe, рек'оjше (Бобоштица). Промената на х > в се извршила во ареалот на 
трето сложното акцентираIЬе, на х > j во корчанскиот, каде што имаме двос
ложен стабилизиран акцент. Во говорите, пак, каде што х > Ф на KpajoT на 
зборот и пред консонант, поради настанатата хомонимиjа меГу аористот и им
перфектот во 1 л. едн. и во множинските форми, Kaj некои глаголи настанале 
различни процеси. Во источните диjалекти што има ат слободен парадигматски 
акцент (кумановско-кратовските, штипско-струмичките и долно-вардар ските) 
хомонимиjата меГу овие две форми се отклонува со местото на акцентот; во 
аористот акцентот редовно пага на тематеката морфема, додека во импер
фектот TOj стои на коренската, сп. аор. вик'а (1-3 л. едн.) вик'а.ме, вuк'аше, 
вик'аа ( : имперфект в'ика, в'иктие, в'uкаше, в'ика.ме, в'иктие, в'икаа). Мегутоа, 
во тие говори дошло до хомонимиjа мегу имперфектот и презентот Kaj Toj тип 
глаголи, сп. имперф. в'ика, в'uкаше, в'uкаше, в'ика.ме, в'uкаше, в'икаа : през. 
в'ика.м, в'uкаш, в'ика, в'ика.ме, e'uKazIie, в'uкаШ. На поголем простор на 
кумановско-кратовското и штипското подрачjе во 1 л. едн. на имперф. се 
проширила наставката -ше и со тоа се отклонила хомонимиjата меГу 3 л. едн. на 
презентот и 1 л. едн. на имперфектот, сп. имперф. 1-3 Л. вuка-ше. Во криво
паланечкиот говор наставката -IUе се проширила и во множинеките форми на 
имперфектот, значи во целата парадигма, сп. едн. 1-3 Л. в'uка-ше, мн. в'ика
ше.мо, в'uка-шеше, в'uка-шев : през. в'ика.мо, в'uкаШе, в'икав. Во овчеполскиот и 
штипскиот во 1 и 2 Л. мн. на имперфектот по губеIЬето на х дошло до удолжу
BaIЬe на претходниот вокал како компензациjа. Оваа фонетска должина после 
се искористила како диференциjален признак на TOj начин што долгиот вокал 
се разложил на два кратки, од кои едниот влегол во состав на наставката. 
Значи, фонетскиот процес одел по OBoj пат: в'иках.ме, в'икахlце > в'ика:.ме, 
в'uка:ше> в'икаа.ме, в'uкааше, (вика-а.ме, вuка-аше); и Kaj глаголите од е-група: 
н'осех.ме, н'осехше I б'ерех.ме, б'ереХluе > н'осе:.ме, б'ере:.ме > н'осее.ме, б'ерее.ме, 
одн. н'осееше, б'ерееlIiе : през. н'осе.ме, н'осеше I б'ере.ме, б'ереlIiе. Во радовиш
киот и струмичкиот во 1 Л. едн. -х се задржало, а во множинските форми се 
извршил истиот процес, сп. аор. ор'ах, ор'а, ор'а, ор'а.ме, ор'а(х)ше, ор'аа : 
имперф. 'орах, 'ораше, 'ораа.ме, 'орааШе, 'ораа: през. 'ора.м, 'ораш, 'ора, 'ора.ме, 
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'ораше, 'ораш (с. Смолари - Струмичко). - Во долиовардарските говори имаме 
уште посложена ситуациjа. Во 1 и 2 л. мн. на имперфектот х се задржало за да 
се избегне хомонимиjата со презентот, додека во аористот тоа се загубило, сп. 
аор. глед'ах, 2лед'а, iлед'а, iлед'аме, глед'аше, 2лед'аа (со редукциjа: глuд'tl.Ме, 
2лuд'аше, 2лuд'аа) : имперф. 2л'едах.ме, 2Л'едахше, 2л'едаа : през. iл'едtl.Ме, 
iл'едаше, iл'едаш или iл'едu.ме, 2л'едuше, гл'едаш (Амбар Koj - Кукушко); аор. 
jад'е.ме, jад'еше : имперф. j'адеХllе, /адехше (> j'адUХllе, j'адuxше - со редукциjа) : 
през. /aдu.мe, j'адuше (с. ИЛЩIИево - ЕНИI.Iевардарско). Во говорите каде што х 
се загубило и во имперфектот, диференциjациjа мегу имперфектот и презентот 
вршат консонантите кили j, кои се jaBYBaaT место х само во наставката за 
имперфект, сп. имперф. в'икак, в'uкше, в'uкше, в'икак.ме, в'uкакШе, B'uKaja : 
през. в'иKtl.М, в'uкаш, в'ика, в'ик.ме, в'uкше, в'uкаш (с. Тресино - Мегленско); 
импеф. 1-3 л. едн. в'uкuше, мн. B'uKujMe, в'uкujше, B'uKuja : през. в'ика.м, в'uкuш, 
в'ике, в'икu.ме, в'uкuШе, в'uкаш (: аор. виКIl'а - виKH'tl.Мe, вuкн'аше, BUKH'aja) (с. 
Струпино). - Во тиквешко-мариовските и костурско-леринските говори, каде 
што акцентот има тенденциjа да се задржи на пенултима, хомонимиjата меГу 
презентот и имперфектот е отклонета по TOj начин што во презентот акцентот 
се задржал на коренската морфема а во имперфектот преминал на основниот 
вокал, сп. през. в'иKtl.Мe, в'uкаше: имперф. вик'аме, вuк'аше (с. Зеленич - Лерин
ско, с. Барово Тиквешко). Овде нема опасност од хомонимиjа мегу импер
фектот и аористот, зашто аористот секогаш има друга основа, бидеjки се об
разува само од свршени глаголи. Значи, во тие говори временската функциjа на 
аористот и имперфектот се изедначила со видската диференциjациjа. И тоа е 
скорашна иновациjа. Таква тенденциjа постои и во говорите со стабилизиран 
акцент, каде што мегу аористот и имперфектот во 1 л. едн. и во множината 
нема формални разлики. 

И во глаголскиот прилог иновационите процеси се предизвикани, главно, 
од фонетски промени. Како што спомнавме веке, вокалот е > j на поширок аре
ал во централна Македониjа: вuкаеки > BUKajKu. Вака оформена наставката 
-jкU се пренесла и на другите глаголи сп. 1l0cejKu, сечеjКu. Во некои диjалекти 
потоа j пред палаталното к отпаднало и како наставка егзистира елементот -ки 
(-ке), сп. вик'аки, сед'екu во тиквешкиот, рабош'аке, йе'еке, од'еке / од'еки во 
мариовскиот сuч'екu, jад'екu, нус'еки во долновардарските (Гуменца - Енице
вардарско), ор'аке, кой'аке во поречкиот. На перифериjата, пак, како наставка 
се уште се пази -еки (-еке), сп. бе'i'аекu, йлак'аекu во кумановскиот, вик'аекu во 
говорот на Скопска Црногориjа, вик'аеки, нос'ееки во малореканскиот, 
сак'аешшu во Дебарско, коЙ'аешче.м во охридскиот, вик'аеки во пиринските. Во 
малешевско-пиринските говори во сите глаголи се генерализирал еден фо
нетски облик: -аеки во пиринските, сп. од'аеки, сед'аеки, -ееки во делчевскиот и 
пехчевскиот: вик'ееки, 2лед'еекu, од'ееКu. 

* 

* * 

Наjголем дел од поновите иновации, како што гледаме, се од областа на 
фонетиката. Тука забележуваме две тенденции: од една страна се jaByвa 
стремеж да се упрости консонантскиот систем. Со губеlЬето на хостанува само 
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еден пар веларни консонанти, а со загубата на признакот палаталност во ред 
говори е ликвидиран редот на палаталните консонанти. ()д друга страна, се 
проширува вокалниот систем. Во повеке говори се jaBYBaaT нови фонеми. Сис
темот се збогатува и со дифтоншки секвенци од двата реда - нагорни и на
долни. Се jaBYBaaT нови должини кои во одделни говори стануваат и фоноло
шки релевантни. Сите тие иновации водат кон промени како во структурата на 
слогот, така и во структурата на зборот во целина. 

На географски план наjголем дел од поновите иновации и фонетски и 
граматички се jавиле во западните и во jужните македонски диjалекти, пре
тежно во ареалот на мегуjазичниот контакт мегу македонскиот и албанскиот, 
влашкиот и грчкиот jазик. Во HajHoBo време како иновациони огништа се по
веке се jaBYBaaT и градските центри. 

Изоглосите на споменативе иновации во наjголем дел се вклучуваат во изо
глосните снопови формирани уште порано, во постариот период од развоjот на 
македонскиот jазик. 

Целта на ова излагаFЬе е повеке да се укаже на поважните процеси и тен
денции што се уште се активни во нашата диjалектна реч, а не да се исцрпи 
инвентарот на постоjните поjави. Редица поjави што се наогаат во почетната 
фаза од CBOjOT развоj не се засегнати. А нив ги има не малку, особено во пого
лемите градски центри каде што по ослободуваFЬето се концентрирало разно
диjалектио население. 

1977 
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5. ОСНОВНИ ДИJАЛЕКТНИ ГРУПИ ВО МАКЕДОНИJА* 

Целта на оваа глава е да се покажат со методот на лингвистичката геогра
фиjа основните диjалектни типови на македонското jазично подрачjе, да се од
редат колку што е можно поточно нивните граници и да се означи правецот на 
движеIЬето на изоглосите на оние црти што се jaBYBaaT како диференциjални 
мегу поодделните говорни групи. Нема да се впуштаме во дискусиjа во врска со 
досегашните обиди за класификациjа на нашите говори, нити пак ке се задржу
ваме на проблем от за критериумот при изборот на диjалектннте особености во 
поодделни диjалектни подрачjа. На нив само ке укажеме во забелешката на 
KpajoT на главата. 

Уште веднаш можеме да истакнеме дека на македонската jазична терито
риjа можат да се изделат шри ОС1ювни диjалекшнu 2руЙu. 

* 
* * 

1. Една диjалектна целост сочинуваат говорите во Северна Македониjа, т.н. 
северно.македонски 20вори (в. карта 1 и III). Во ова а група влегуваат поточно 
говорите во северннте полошки села и во Скопска Црногориjа, а во Североис
точна Македониjа говорите во Кумановско, Овчеполско, Кратовско и Криво
паланечко. На север тие граничат со српската jазична териториjа на целиот 
поjас од Шар Планина па до бугарската граница. На еден тесен простор се до
пираат и со бугарските северозападни диjалекти. Од другите македонски го
вори северните се разликуваат со околу четириесет и пет-шест фонетски и гра
матичко-структурни особености. 

Диференциjални фонетски црти се: 
а: бiiчва, даUl, 

завре, йешак; дан, лан, кошал, конац, japa.м, оцiiш; 
1. изедначуваIЬето на етимолошкнте ерови во еден глас 

2. вредноста а место секундарната полугласка во сите позиции: лаже, 
.мii2ла, .маска; бuсйliiр, вешар; оса.м, седа.м; йакiiл, йе кал, рекал; 

3. развоjот на *VЪ, *Vb во у : иде у CKoйje; унесе, улезе, унушра, или унук, 
удовица, удовац; 

4. замената н а  *е со у готово во сите позиции: .мука, рука, обруч, Uoнуда, на 
руку, иду - И2У, сo.tьу, u.мay (u.мay, u.мaB); 

5. замената на старото вокално */ со у : вуна, вук, jабука, жушо, кук, йуно, 
сйузне; 

* Главите 5 и 6 се темелат врз студиите пипryвани во шеесетите години, пред 
Авторот монографски да ги обработи костурските говори и да стекне jacHa елика за 
границите на западното наспрема jугоисточното наречjе. Следствено, во текстот на тие 
глави (и на приклучените карти кон глава 6) TOj ja прифака предложената од Б. Конески 
граница мсгу западниот и источниот диjалектен комплекс. 

65 



6. а зад забновенечна согласка со лу или ла : длуzо, слуза, слуба, одно сно 
длiizо, слаза, слiiнце, iUлiiче (клiiче); 

7. непрегласеното а во шрава и обликот ора (ораф); 
8. широкиот изговор на акцентираните е, о : бело, леzа, месо, мера; кзса, 

нзz а, зса, звца, йзсша, сзва, шзчи; 
9. отсуството на протетичко в во примерите како yjKO, yjHa; 
10. ЧУВaJьето на мекото *n' пред предна самогласка: н,ива, Kfbu'ia, fbeza, 

fbezoao; 
11. ЧУВaJьето на старото меко *1' во сите позиции: Jbyii1u, недеJbа, КОШУJbа, 

ЙОJbе; 
12. преjотациjата на инициjалното е : jеш, jелен, jезик; 
13. губен,ето на гласот х во сите позиции: ладно, соа, дуна, н,ино, zpa, 

сиро.ма; 
14. jОТУВaJьето на групата л+j во случаите од типот ЗeJЬе, KOJbe (во jужниот 

поjас од оваа област: зеле, коле); 
15. пазен,ето на консонантската група бн: деБNе, sебне; 
16. дисимилациjата на мн. во .мл: млоzо, млозuна; 
17. промената HaMj во .мн,: зе.мн,а, ламн,а; 
18. и полузвучниот изговор на краjните звучни согласки: ду(j, дла?, MY:JjC, СУ!? 

и др. 

Знатен е броjот и на морфолошко-синтаксички особености и црти од об
ласта на зборообраЗУВaJьето: 

19. именките на -а множина образуваат со наставката -е : jабуке, куке, 
судиjе; 

20. како и атрибутските зборови кога се употребени со OBoj тип именки: 
Zоле.ме куке, беле КОШУJbе, црне сливе; 

21. именките од среден род на -е миожина образуваат обично со наставката 
-ики (-ики): йuлики - йuлики, йрасики - йрасики, шелики шелики; 

22. изброjана множина со наставката -а; 
23. единствено во овие говори во Македониjа се пази разликата мегу општа

та и номинативната форма Kaj одушевените именки од машки род што завршу
ваат на консонант: човек - човека, со атрибутски збор: добар човек - доброzа 
човека. 

Од другите македонски диjалекти северните говори ги изделуваат уште: 
24. заменките сваки (cBaKoza, свакакав); 
25. заменските форми н,оjзе, fbojHO (спрема неjзе, Nеjзино NejHo во другите 

наши говори); 
26. кратката заменска форма за женски род zy (поретко za); 
27. потоа формите fbeza, za; 
28. како и наставката -oza : caaKoza, HeKoza, NUKoza, доброzа, итн., 

а Kaj глаголите: 
29. изедначуваIЬето на презентската основа во сите лица: вика, вика-в; носи, 

NOCU-M, носи-в; иде, иде-.м, иде-в, покраj носу, иду, одн. NОШУ, и2У во 1 л. едн.; 
30. множинската наставка -.мо : uмaмo, NOCUМO, сечемо; 
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31. наставката -в (у') во 3 л. мн. на сегашното време: имав, носив, идев, одн. 
имау, носиу, идеу; 

32. имперфектно-аористните наставки за 1 и 2 л. мн. -смо, -сше покраj -МО, 
-ше: ви/(асмо, ви/(аеше, покраj ви/(амо, ви/(аше; 

33. наставката -ше во 3 л. мн. во аористот: ре/(оше, доjдоше, покраj ре/(оа, 
доjдоа; 

34. образуваJЬето на конструкциите од типот шеше (кеше) да иде, шеше 
(кеше) да рабоши; 

35. или шел (е) да иде, шел (е) да рабоши, одн. кел (е) да иде; 
36. партиципската наставка -ja, Koja се употребува во еден дел од ова 

подрачjе: дошjа (и дошiijа, дошаjа), имаjа, Hoeuja, покраj до шал, имал . 

За овие говори карактеристична е и употребата на предлозите: 
37. уз: йроjде ус /(уку, ошишiiл уз ре/(у, уз 1Ьега йроjде; 
38. више : замина више село, више йуш се на/(ачи; 
39. йроз: йроjде йрое село, йроз 1Ьиву идеше; 
40. из: BpHaja се ис C/(oйje, /(ад ошидоше из Вра1Ье. 

Употребата на сврзниците: 
41. буди: Буди сам еиро.ма йа сам и болiiн; 
42. не20ли со компаративно значеJЬе: йоарно je да /(ойам у рудни/( не'iоли да 

седим без рабоШу. 

Употребата на имен ските образуваJЬа со суфиксите: 
43. -ача: ва.мЙирача, МРСОJЪача, йроме1Ьача, дебе;ъача, /(рсii1aча; 
44. ·уша: водаруша, овчаруша, /(озаруша, сви1Ьаруша; 
45. -О1Ьа: ли'iО1Ьа, сивО1Ьа; 
46. -ока: лошока, 2лувока, ешарока, йроешока, слабо ка, самока, 
47. и -и1Ьа: доБРИ1Ьа, jа/(оши1Ьа, лоuюши1Ьа, самоши1Ьа, убави1Ьа. 

Треба да се истакне дека сите приведениве особености се карактеристични 
и за граничните српски призренско-jужноморавски говори. Toj факт пак довол
но jacHo укажува и за односот и врската на нашето северно диjалектно подрачjе 
со jужниот поjас од српските торлачки диjалекти. 

Границите Mety северните говори и другата македонска jазична териториjа 
се движат приближно по правецот Тетово Скопjе - Свети Никол е Злетово. 
Така земено во општи црти. Но точна слика за jужната граница на северната 
говорна зона ке ни покажат изоглосите на споменатите диjалектни особености. 

HajгycT сноп на изоглоси се образува на скопскиот терен. Тука на рела
тивно тесен поjас (од 5 до 10 км.) малку нешто посеверно од Скопjе поминуваат 
jужните изоглоси на околу четириесет фонетски и граматички црти. Само се
дум-осум изоглоси ja преминуваат реката Вардар и навлегуваат подлабоко на 
jyr: изоглосите на формите шрава и ораф (7), множинската наставка -и/(и (21), 
предлозите уз (37) и више (38), сврзникот неzоли (42) и суфиксите -ока (46) и 
-И1Ьа (47). 

QBOj сноп со изоглоси нешто западно од реката Лепенец се растура на две 
помали групи. Една група од околу седум-осум изоглоси оди во правецот 
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jугозапад и на полошкиот дел поминува jужно од градот Тетово мегу селата 
Челопек и Стенче, каде што поминува и говорната граница меГу горнополош
киот и долнополошкиот говор. Во TOj правец одат изоглосите на вокалот а 
место етимолошките *ь, *ъ (1) и секундарниот Ъ2 (2), на рефлексот у од *vb (3) и 
место носовката *Q (4), множинската наставка -е Kaj именките на -а (19), замен
ската форма 'ia за м. род (26) и множинската наставка -МО (30). 

Друга група од близу дваесетина изоглоси врви северно од Тетово, мегу 
селата Лешок и Вратница. Тука поминува ат jужните граници на вредноста у 
место старото вокално *1 (5), одн. ла од */ зад дентална согласка (6), широкиот 
изговор на акцентираните е, О (8), на примерите без протетичко в: yjKO, yjHa (9), 
потоа изоглосите на палаталниот назал 1-ь < *n' пред предна самогласка (10), 
преjотациjата на почетното е (12), па изоглосите на х > Ф (13), на групите бн 
(15), МН > мл (16), Mj > М1-Ь (17), на изброjаната множина со -а (22), заменските 
форми сваки (24), 1-Ьоjзе, 1-Ьоjт-IO (25), 1-be'ia 'ia (27), на изеднаЧУВaIъето на 
општиот глаголски дел во презентот (29), како и на наставката -в (-у) во 3 л. мн. 
на сегашното време (31), на формите од типот Kelue (шеше) да иде (34), сврзни
кот буди (41) и на суфиксот -О1-Ьа (45). 

Така во тетовската област се образува еден преоден диjалектен поjас во KOj 
се преплетуваат западно македонски и северномакедонски диjалектни особе
ности. 

Повеке од десетина изоглоси од OBOj сноп завршуваат на западната страна 
од Скопската котлина и не продолжуваат во Полог. Така, на пример, во полош
ките говори старото меко *[' се изговара полумеко (11), новото jОТУВaIъе не ja 
опфатило групата л+j (15); звучните согласки на апсолутниот Kpaj се изгова
раат безвучно (18); во множинската форма Kaj придавките се генерализирала 
наставката -и за сите три рода: црни сливе (20); Kaj одушевените именки од 
машки род нема разлика мегу општата и номинативната форма (23); на TOj дел 
не се сре кава заменско-придавската наставка -ога (28), аористпите наставки 
-СМО, -сше (32), -ше (33), нити пак предлозите ироз (39), из (40) и именските 
образуваlьа со суфиксите -ача (43), -уша (44) и -и1-Ьа (47). 

И источно од Скопjе од основниот сноп се изделуваат две групи изоглоси. 
Една помала група ja сече реката ПЧИIъа на просторот мегу селата Г. КOIьари и 
ПЧИIъа и продолжува на исток. На кумаповско-овчеполскиот дел изоглосите од 
оваа група одат приближно по долината на реката Крива. Карактеристично е 
дека во оваа област тие се движат во еден правец, во една доста права линиjа 
Koja на мпогу места се поклопува со географската граница меГу областа 
Которлак и Овчеполието. Тука поминува ат изоглосите на широките е, О (8), па 
примерите од типот yjKO (9), на гласот 1-ь < *n' во сите позиции (10) и на 
палаталното JЪ < *[' (11), преjотациjата на почетното е (12), полузвучниот 
изговор на краjните звучни консонанти (18), потоа изоглосите на множинските 
наставки -е Kaj именките и придавките на -а (19, 20) и -ики (21), на именските 
форми од типот човека, одн. доброга човека (23), зам. сваки (24), аор. имперф. 
наставки -СМО, -ciiie (32), и -ше (33), партиципската наставка -ja (36), како и на 
предлозите ироз (39) и из (40). Приближно овде поминува и границата мегу 
формите од типот жену, женуйlу и жена, женаша (општа форма). 

На кратовското говорно подрачjе неколку од овие изогласи: 1-ь < *n' (10), 
JЪ < *1' (11), наставката -ики (21), општата форма од типот човека (23) и 
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примерите без протетичко в (9), како и зам. облик сваки (24) продолжуваат од· 
свиокот на Крива кон исток, поминуваат едни над а некои под градот Кратово и 
излегуваат на Осоговеката планина. Сите овие црти се срекаваат во кратовски
те села Г. Кратово, Мушково, Кнежево, Jамиште. Изоглосите на другите црти 
пак одат по долината на Крива се до близу Крива Паланка. 

Втората поголема група изоглоси (околу триесетина на броj) од ПЧИlьа 
одат кон jугоисток; на овчеполскиот дел поминува ат малу нешто поjужно од 
линиjата Сопот Св. Николе Мечкуевци. И на oBoj простор тие одат сите во 
еден ист правец, но сега веке не во права линиjа, и распоредени се доста густо. 
Во TOj правец се движат jужните гранични линии на фонемата а од *ъ, *ь, Ъ2 (1, 
2),на вредноета у < *vъ во случаите како улезе или унук (3), У < *Q (4),У одн. ла 
< *] (5,6), губеlЬето на фонемата х (13), jOTYBalЬeTo на л+j (14), изговорот на бн 
(15), про мената на м,н >.мл (16) и Mj > м,rь (17), како и изоглосите на заменеките 
форми од типот rьоjзе, rьojHo (25), zy (26), rьeгa, za (27), израмнуваlЬето на 
презентската основа (29), множ. наставка -м,о (30) и -в (31), глаг. форми со ке
ше, кел, (34,35), предлозите уз (37) и више (38), сврзникот буди (41), и номинал
ните суфикси -ача (43), -уша (44), -orьa (45), -ока (46), -иrьa (47). Знатно поjужно 
одат изоглосите што се означени со броевите 7,22,37,42. 

На кратовско-злетовскиот терен готово сите приведениве изоглоси имаат 
еден правец, но се знатно пораштркани. Северномакедонски црти превладуваат 
дури во Злетово и околните села по долината на реката Злетовштица. За Зле
тово се карактеристични доста примери со а од *ъ, *ь, Ъ] (1, 2), со у од *Q (4) и 
*vъ (3); *j> у, ла (5, 6); бн се пази (15), Mj> м,rь (17); се употребуваат и овде за
менките rьojHo, гу (25, 26), глаг. форми со кеше (34), сврзникот буди (41) и су
фиксните образуваlЬа на -ача, -уша, -ока, -иrьа (43, 44, 46, 47). Но од друга 
страна во овие села се забележува силно влиjание од кочанскиот говор. 
Особено во нив се чувствува отсуството на наjкарактеристичните севернома
кедонски црти, како на пример: замената на *Q во у и *ъ, *ь со а во суфиксите, 
глагол ските наставки -м,о и -в и др. Изоглосите на овие црти поминува ат нешто 
посеверно од Лесново, со исклучок на изоглосата на наставката -в во 3 л. мн. на 
сегашното време Koja поминува западно од Кратово и со cBOjOT правец се изде
лу ва од другите изоглоси. Воопшто пага в очи дека во краjниот североисток од 
нашата jазична териториjа изоглосите на разгледуваните црти пове ке не се 
компактни. Тие полека се одделуваат од двата основни снопа и образува ат мре
жа на изоглоси. И наjпосле уште една констатациjа во врека со правецот на 
изоглосите: можевме да видиме дека тие одат во еден правец исток-запад или 
обратно. Освен тоа голем дел од нив на целата должина од нивното прости

palЬe се поклопуваат. 

* 

* * 


П. Посебна диjалектна целина претставуваат говорите во Западна Маке
дониjа во литературата познати како зайадном,акедонски говори или зайадно 
наречjе (карта II и Ш). Нив ги сврзуваат повеке од триесетина фонетско
фонолошки и граматички особености, кои се jaBYBaaT истовремено и како ди
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итн.; 

ференциjални црти по однос на говорите во Источна Македониjа. Такви дифе
ренциjални црти од фонетиката се: 

1. замената на групата *eVb во цу : цуш, цуши(ш),раецуши; 
2. замената на *3Vb со sy : sуниш, sункош, sумкаш; 
3. преодот на *SVb во су: оеуна, оеунува1Ье; 
4. промената на *е во е во сите позиции, и зад согласката ц: цена, цедило, 

цейи, цев ка; 
5. остатоците од некогатната замена на *jQ со *N : jазик, jашрва, jачмен, 

заjак,одн. jозик, jiiзик, jiiзик 
6. поjавата на протетичко j пред рефлексот на инициjалното *Q : jаже, 

jаШОК,jаiЛeN, одн. jоже,jiiже во поодделни говори; 
7. потоа третосложниот акцент: вод'еница, воден'ицаша, воден'ицава; 
8. и неговиот синтагматски карактер: н'е-доjде, не-е'е-iледа, he-i'о-еака, не-

му-е'е-iледа и сл.; 
9. jасниот изговор на не акцентираните вокали; 
10. губеlЬето на интервокалното в: .тоан, осно а, jaop, биол, еiuолоj; 
11-12. отсуството на гласот х и неговата зам ена со ф(в) пред консонант и на 

апсолутниот Kpaj на зборот: jaBHa, бефше, чевли, нивно - нифно, йифшиjа, 
офка(ш), врф, йраф; 

13. и промената на епирантите С, З, lU пред ц, ч преку х во ф(в): мофче, 
круфче, iрофче, мафца, йрафци (од Йраее). 

Повеке црти има и од областа на морфологиjата, синтаксата и зборообра
зуваlЬето: 

14. Kaj именеките зборови треба да ее одбележи разликуваlЬето на општата 
од номинативната форма Kaj личните и роднинските ИМИlЬа од матки род што 
завршуваат на консонант, на -о и -е : Сшоjан со Сшоjана, Марко на Марка, 
шашко на шашка му, Креше -на Крейlеша, баше -од башеша; 

15. множинската наставка -ови > oj > oj: волоj (волови), долоj, сiuолоj, 
клучоj (клучеви); 

16. троjниот член: човекош, човеков, човекон; жена ша, женава, женана; 
дешешо, дешево, дешено; луiешо, женише, децаша итн.; 

17. личната заменка за 3 л. шоj (шаа, iuoa, шие); 
18. кратката множннска заменска форма и: и виде луiешо; 
19. дативната форма за женеки род неjзе (неjзи, нези), од Koja е образувана и 

поеееивната неjзин (незин); 
20. употребата на синтетичката дативна форма Kaj заменките: мене ми, йiебе 

ши, нему му, неjзе неjзи и Ое), нам ни, вам ви, ним - ними им, кому, некому, 
никому, дем. ове.м.у, он ему; 

21. и Kaj личните и роднинските ИМИlЬа од машки и женски род: Сшоjану, 
Марко(в)е или Маркошу, Пешре(в)е или Пешрешу, Илиjу, Мари или Маре, 
шашко(в)е, шешки - шешке и сл. 

Во глаголскиот систем се jaByвaaT како диjалектно-диференциjални за ова 
подрачjе: 

22. наставката -ёи во 3 л. едн. на сегашното време: имаЩ носиЩ jадеш 
(jадиш); 
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23. обликот се во 3 л. мн. од глаголот 'сум'; 
24. партиципската форма донесол (: донел во северните и источните 

говори); 
25. широката употреба на конструкциите со 'има I нема' и глаголската при

давка во среден род: u.мa рабошено, u.мaше рабошено, u.мал рабошено, ке u.мa 
рабошено, ке u.маше рабошено, ке u.мaл рабошено; 

26. честата употреба на формите од типот е доjден, беше доjден (глагол
ската придавка од непреоден глагол со формите од помошниот глагол 'сум'); 

27. на целото западно диjалектно подрачjе предлогот *VЪ се срекава само во 
формите в, во : во CKoйje, в 'lраЩ в село (или Ф село); 

28. предлогот со не се удвоjува: со сила, со .мака; 
29. додека врз не се употребува воопшто; 
30. поголем дел од овие говори го познаваат и предлогот кон; 
31. а од може да се употреби и за искаЖУВа:Еье посвоjност: дешешо ош 

сесшра .ми, кукаша од MajKa .ми; 
32. од суфиксите само за западното наречjе е карактеристичен демину

тивниот -уле, KOj може да се комбинира и со некои други деминутивни суфикси 
(-че+уле; -це+уле): дешуле, женчуле, крфчуле, брадичуле. 

Броjот на синтаксичките особености не е голем, но тие се доста забележли
ви. 

33. Наjкарактеристична особеност е местото на кратките заменски форми: 
тие по правило cTojaT пред глаголот дури и во почетокот на реченицата: 20 вик
нав не'го, .му реков Марко(в)е; 

34. во 3 л. во сложените глаголски форми со 'сум' помошниот глагол се 
губи редовно: шоj дошол, шие дошле, ке до шол, ке доjдел; 

35. презент од перфективен глагол со повторливо значеlЬе во независни ре
ченици овде не се употребува; 

36. употребата на двоjниот обjект во западното наречjе е регуларна поjава. 

Не е мал ни броjот на лексички и фразеолошки особености со кои се раз
ликува ат западните говори од источните и северните, но тука нив не ги земаме 
предвид, бидеjки не сме во можност да ги одредиме поблиску нивните изоглоси. 

* 

* * 

UI. Третата диjалектна група ja репрезентираат говорите во источна Маке
дониjа, Т.Н. исШочно.македонски 'говори или исшочно наречjе (карта 11 и 111). Во 
оваа група влегуваат говорите што се наогаат jужно од линиjата Скопjе Св. 
Николе 3летово, вклучуваjки ги тука и солунско-воденските говори во Erej
ска Македониjа и македонските говори во Пиринска Македониjа. 

1. Во сите овие говори место старата група *CVb има вредност цав- (цаф-) : 
цафше, йрецафшело; 

2. место *:;УЬ има sво- : sвоне-sвони; 
3. и место *SVb сав-, одн. са.м-: оса.мнало - осавнало, са.мнушка; -

4. групата *се е заменета во овие говори со ца : цаде, цало, цайе, цалина; 



5. на ова подрачjе не срекаваме остатоци од меШaIьето на носовките, што 
значи источните говори не ja познавале оваа поjава, сп.: език, ечмен или ичи
мен, еч еiUрв заек; 

6. пред рефлексот на почетното *Q како протетички глас овде се развило в: 
ваглен, ваiИок, ваiИор, одн. ваiИок, ваiИор, и др; 

7 -8. акцентот по место е неопределен: може да стои на ceKoj слог со помали 
ограничувюьа во некои говори и Kaj некои категории зборови, па следствено 
Toj нема ни синтагматски карактер; 

9. во овие говори акцентот во голема мера влиjае и врз артикулациjата на 
вокалите: не акцентираните вокали обично ее пократки и позатворени, а во 
jужниот дел од источното наречjе тие дури и прео:fаат во соодветните затворе
ни гласови, сп.: г\м'ем или гул'ем; M'ec ц или м'есиц; К(Jл'ибt;lillQ, К(Jл'и§iUQ, ку
л'и§iUQ и др; 

10. интервокалното в се пази редовно во сите источни говори: говедар, 
jaaop, глава, jазовец; 

11. а на поголемо пространство од ова подрачjе егзистира и фонемата х: 
бех, кожух, бехме; 

12. таму пак каде што oBoj глас се загубил имаме поинаков резултат 
отколку во западното наречjе: на KpajoT на зборот обично се губи без трага (ме, 
ви, кожу) , а пред консонант до колку не се загубил соеема, TOj е заменет со j: 
чеjлu, HujHO; 

13. поинаков резултат во однос на западните говори овде има и место 
консонантите с, З, ш пред африкатите ч, ц: тие обично ее пазат неизменети: 
мосче, Macl a, месце, или пак првите два гласа ее измениле во ш: мошче, кршче, 
како крушче, Йушче. 

Источните говори од западните знатно ее разликуваат и по морфолошко
синтаксичките особености. 

14. Kaj ИМИIьата од машки род овде се генерализирала номинативната 
форма и како casus generalis: JoaaH на JoaaH, сос JoaaH; Марко - на Марко; 
Мuле - на Мuле; 

15. едносложните именки од маш ки род во множината завршуваат на -ове : 
волове, сiUолове, вирове, кл'учове; 

16. членски форми на -ов и -он нема; 
17. како лична заменка за 3 лице се употребува само он (она, оно, они); 
18. кратката акузативна форма од 'они' гласи ги; 
19. посесивните заменски форми за 3 л. женски род ее употребуваат без 

партикулата -зи (-зе): HejH, HejHa, HejHo, HejHU; 
20. дативниот однос ее искажува редовно со на и Kaj заменките: на мене ми, 

на iUебе iИи, на него му, на нас ни, на кого му рече; 
21. И Kaj личните имин,а: рече му на CiUojaH, на Марко, на Мара; 
22. во 3 л. едн. на еегашното време на цел ото источно подрачjе отсуствува 

наставката -iИ: вика, сече, насе - носи; 
23. 3 Л. мн. од глаголот 'сум' гласи са; 
24. место западномакеДОНСКИОТ облик донесол, (донесла, донесле) овде 

имаме донел (донела, донеле); 
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25. формите од конjугациjата со 'има' се срекаваат во овие говори доста 
ретко, особено оние во соетавот на кои влегува глаголот 'СУМ' или партикулата 
'ке'; 
26. необични се ието така и конструкциите од типот е bojbeH, беше bojbeH, 

бил bojbeH; 
27. ка] предлозите треба да се истакне употребата на у ме ето стариот 

предлог *УЪ: у граЩ у село; 
28. удвоjУВaIьето на со - како сос (сус): сос нош, сос рака (сус рака); 
29. употребата на предлагат врз, ко] може да се сретне негде и во обликот 

ерес: ерс камен, врз него, или: йодна ерес камено; 
30. отсуетвото на кон (или пак се употребува мопrnе ретко); 
31. предлагат од овде не врши присвоjна функциjа; присвоjноста се изразува 

исклучиво со на; 
32. од суфиксите како диференциjален белег меГу источните и западните 

говори се истакнува деминутивниот -уле со дериватите -чуле, -ул че, за ко] веке 
нагласивме дека е ограничен само на западното наречjе, додека во источните 
говори не се срекава; 

33. во врска со местото на кратките заменски форми во иеточните говори 
има едно ограНИЧУВaIье: тие не мажат да eтojaT на почетокат на реченицата и 
обично идат зад глаголот: караа се, рече му на Марка, расийа се рабой1аша; 

34. во нив се уште се пази, иако не доследно, помошниот глагол во 3 лице во 
перфектот: он е донел, они са донеле (донелu), ИЛИ во сложените форми од 
типот ке е донел, рабошил е бил, ке е иlpал бил; 
35. интересна е во ова наречjе и употребата на перфективен презент во 

независни реченици со повторливо значеlЬе. Сп.: Шчом флезе башчай1а Ф каш
чи, дей1ей10 се уйлаши, земе книгаша u зафане да рабоши (Берова). Во западни
те говори во такви случаи се употребуваат формите со ке, особено обликот за 
идно-минато време; 
36. и наjпосле треба да ja одбележиме во говорите во Источна Македониjа 

недоследната употреба на двоjниот обjект. 

* 

'" '" 

Границата мегу иеточното и западното наречjе оди приближно по долината 
на реката ПЧИlЬа (jужно од с. Горно КОlЬари), Вардар и Црна. Во Toj правец 
поминуваат изоглосите на наjголем броj од диjалектните особености што беа 
приведени погоре. Еден сноп од околу дваесетина изоглоси доста гуето збиени 
тргнува од долниот тек на ПЧИlЬа на просторот мегу скопеките села Г. КОlЬари 
и Катланово, оди нешто малу поисточно од градот Велес па преку областа Кле
па излегува во облаета на планината Дрен (источно од Прилеп), од каде што се 
спушта после по реката Црна се до неjзиниот влез во Пелагониjа меГу селата 
Брод иСкочивир (jугоисточно од Битола). Jужно од Брод иСкочивир ово] сноп 
се распага на неколку изоглосни групи. Наjголема група (околу десетина изо
глоси) свртува кон запад, оди по правецот на државната граница мегу нашата 
земjа и Грциjа и излегува на jужниот брег на Преспанекото Езеро. Тука поми
нуваат jужните изоглоси на третосложниот акцент (7, 8), на мешаlЬето на 
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носовките (5), губеIЬето на интервокалното в (10), замената на х со ф, в (11, 12), 
измената на с, а, ш пред ч, Ц во х кое после дало ф/в (13), разликуваIЬето на 
општата и номинативната форма Kaj личните ИМИIЬа (14), троjниот член (16), 
заменката HejaUH (19); синтетичкиот датив Kaj личните заменки (20), употреба
та на од со посесивно значеIЬе (31). Нешто малку поjужно поминува и изоглоса
та на суфикоет -уле (32). 

Една помала група изоглоси од Црна Река продолжува право на jyг кон 
Каjлар. Западно од Каjлар поминува ат изоглосите на заменките шоj - он (17), и 
- '[и (18), и на предлогот во - У (27), а иеточно, мегу Каjлар и Негуш, изоглосите 
на цу цав (1), СУ сам (3), со - сос (28), западната изоглоса на предлогот вра-

(29) и источната на предлогот кон (30). Во каjларскиот говор доста се чести и 
примери со редукциjа на неакцентираните вокали (9). 

Во краjниот jугозападен дел од нашето jазично подрачjе - меГу Корча, 
Преспанското и Оетровското Езеро, како што се гледа, немаме jacHa граница 
меГу иеточното и западното наречjе. Тука се испреплетуваат црти што се ка
рактеристични и за западното и за иеточното наречjе, па затоа овие говори 
(костурско-леринските) ги земаме како йреоднu мегу иеточното и западното 
диjалектно подрачjе. 

Од главната изоглосна група, Koja ja означува границата мегу западните и 
источните говори, се отклонуваат само неколку изоглоси. I10западно од неа 
одат иеточните граници на синтетичниот датив Kaj личните и роднинските ими
IЬa од машки и женски род (21) и на наставката -ш во 3 л. едн. на сегашното 
време (22), а иеточно изоглосите на це ца (4), на формите се са (20), на про
тетичките j в пред рефлексот на инициjалното *Q (6), глаголските форми со 
'има' и 'сум' + глаголската придавка (25), потоа изоглосата на употребата на 
помошниот глагол во 3 Л. во перфектот (34) и употребата на перфективен 
презент со повторливо значеIЬе (35), како и меетото на кратките заменски 
форми по однос на глаголот (33). Изоглосите на првите три црти поминуваат 
низ териториjата на тиквешкиот говор, доде ка другите изоглоси одат зад 
Демир Капиjа и нешто малу поиеточно од Воден и Негуш. 

Треба уште да видиме каков е правецот на движеIЬето на изоглосите на 
диференциjалните црти меГу иеточното и западното наречjе на териториjата на 
северните говори. - I10голем дел од изоглосите на скопскнот терен северно од 
с. Катланово се вклопува во големиот сноп од изоглоси на северномакедонски
те диjалектни особеноети и продолжуваат на запад. Некои од нив завршуваат 
во северниот дел од Скопеката котлина (изоглосата на со - сос, 28), а други 
продолжуваат во полошката област, на пример изоглосите на заменеките 
форми HejaUH HejH (19), на глаголските форми од тmют има доjдено (25), е 
доjден (26), на предлогот вра (29), кои поминуваат северно од Тетово, или 
изоглосите на цу - цав (1), *jf,! > (Ле (5), на групите сч, сц, UlЧ (13), заменките 

он (17), и - ги (18), на глагол ските форми се са (23), донесол - донел 
(24), употребата на од со посесивно значеIЬе (31), и на суфиксот -уле (32), кои 
поминуваат jужно од Челопек. 

Друга група продолжува од главниот сноп кон север и излегува на Скопека 
Црна Гора западно од Куманово. Таков правец имаат изоглосите на третослож
ниот акцент (7, 8) и изговорот на не акцентираните вокали (9), троjниот член 
(16), синтетичкиот датив Kaj заменките (20), предглаголската позициjа на крат
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ките заменски форми (33), употребата на помошниот глагол во сложените 
форми со 'сум' (34), употребата на повторлив презент од свршени глаголи (35). 

Кон североиеток се одделуваат само неколку изоглоси: изоглосата на це 
ца (4), на протетичките j в во случаите како jaii1o" - вашо" (6), изоглосата на 
општата форма на -а Kaj личните ИМИlЬа од типот JoBaHa JoBaH, Мар"а 
Мар"о (14). 

Распоредот на изоглосите во северниот дел од нивното простирюье jacHo го 
покажува односот меГу иеточното и западното наречjе од една страна и север
ните говори од друга. 

Знатно е поголем броjот на особеностите што ги сврзува иеточните говори 
со северните, особено со североиеточните. На целото северно диjалектно под
рачjе, како и во иеточните говори, групите *СУЬ и *SVb се измениле во цав, Сам 

(сав), одн. цав, cii.м., а *j(! во je; примери од типот на западномакедонското SYHU и 
овде нема; иста тенденциjа во источните и во северните говори има и во 
развоjот на групите сч, сц, ШЧ. Нив ги сврзуваат понатаму заменските форми 
он и lU, глаголските облици са и донел, предлозите у, врз, сос, употребата на на 
со посесивно значеlЬе и недоследната употреба на двоjниот обjект, отсуството 
на наставката -ш во 3 л. едн. на презентот, на конструкциите со 'има' и 'сум' и 
отсуството на суфиксот -уле. Кратовско-кривопаланечките и кумановско-овче
полските говори со иеточното наречjе освен тоа ги сврзуваат меетото на акцен
тот и квантитативната редукциjа на неакцентираните вокали, чуваlЬето на 
интервокалното в, отсуството на членските форми со в и н, употребата на пер
фективен повторлив презент, пазеlЬето на помошниот глагол во 3 лице во сло
жените форми со 'сум' и меетото на кратките заменски форми по однос на 
глаголот. Само што изоглосите на сите приведениве црти не се задржуваат на 
северните граници на нашата jазична териториjа, туку тие продолжуваат и на 
териториjата на српскиот jазик. 

Во северозападниот дел се чувствува знатно влиjание од западното наречjе. 
Така во северните полошки села и во Скопска Црногориjа се генерализирал 
западномакедонскиот акцент, па следствено нема ни редукциjа на ненагласе
ните вокали. Со западното наречjе овие говори ги сврзува освен тоа троjниот 
член, испуштаlЬето на помошниот глагол во 3 лице во сложените облици со 
'СУМ', употребата на кратките заменски форми пред глагол и во почетокот на 
реченицата и ограничената употреба на перфективен повторлив презент. 
Замената пак на *се со це и протетичкото j пред рефлексот на инициjалното *Q 
(jушiiк, jуже) се општа поjава во сите северни говори. Изоглосите на овие две 
црти одат по говорната граница меГу северното и источното наречjе до Злето
во, откаде што после продолжуваат на север по Злетовштица. Веке во краjните 
иеточни кривопаланечки и кратовски села превладуваат примери со проте
тичко в (вазел, вашо", но jужuца во Злетово) и со ца (цалuна во Зеленград). 

* 
* * 

Досега ги разгледувавме диференциjалните говорни особености меГу трите 
основни диjалектни групи во Македониjа и правецот на простираlЬето на изо
глосите на тие особеноети. Да видиме сега каков е односот на диjалектните 
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иновации во поодделните говорни подрачjа и во кое време при ближно се jaBY
ваат тие иновации. За нас е особено важна хронологиjата на поjаВУВaIьето на 
диjалектните црти во западното и во источното наречjе. 

Во овие две наречjа, како што видовме, како диференциjални се jaBYBaaT 
триесет и седум црти, од кои тринаесет се фонетски и дваесет и четири 
морфолошко-структурни. Наjголем дел од фоиетските особености се постари 
диjалектни иновации. Приличен броj од нив ги наогаме повеке или помалку 
одразени уште во писмените македонски текстови од ХП и ХПI век. Така 
примери со меШaIьето на носовките *j  > *jQ се срекаваат во спомениците од 
KpajoT на ХН век. Во Струмичкиот праксапостол (ХIII в.) наогаме примери со 
ца место *се и примери што укажуваат на редукциjата на неакцентираните 
вокали (Koneski, 1960 :494). Приближно во ова време Bepojamo настанале и 
промените на *CVb во цу, *3Vb во sy, *SVb во су во западните, одн. *CVb во цав, *SVb 

во сав во источните говори, и се jавиле протетичките j и в пред рефлексот на 
почетното *Q (Vasmer, 1941 : 281, 298). Процесите пак што настанале во врска со 
акцентското место, загубата на интервокалното в и промените што ги пре
трпел гласот хи забните спиранти во западните говори се нешто понови во спо
редба со првите (настануваат од XVI век наваму) (Конески, 1948 : 111-128). Од
носот мегу постарите и поновите морФолошко-структурни црти е нешто 
поинаков. Во постариот период од развитокот на македонскиот jазик како ди
jалектна црта за западното наречjе се jaBYBa демонстративната заменка ilioj во 
функциjа на лична заменка за 3 лице место он, Koja се задржала во источните 
говори. Во текстовите од ХIП-ХIV век се почесто се срекава множинската нас
тавка -ове Koja после се генерализирала во источната диjалектна област. Мегу 
постарите диjалектни диференциjални црти спага и наставката -ш во 3 лице 
еднина на сегашното време, а можеби и обликот за 3 лице множина од 
помошниот глагол 'сум'. Примери без -йl во 3 лице еднина откриени се уште во 
текстовите од ХПI век (во Струмичкиот апостол). Формата са за 3 л. мн., Koja е 
карактеристична денеска во источните и во северните говори, забележена е во 
почетокот на XIV век (Селищев, 1931а : 45). Поголем броj од морфолошките 
црти по диjалектите се jaBYBaaT во поновата историjа на нашиот jазик, како, на 
пример: изедначуваlЬето на општата со номинативната форма Kaj личните ими
lЬa од машки род, аналитичкото искажуваlЬе на дативот Kaj личните ИМИlЬа и 
личните заменки - во источните говори, поjавата на конjугациjата со формите 
од глаголот 'има' + глагол ската придавка и конструкциите од типот СУМ доjден, 
употребата на предлогот од со посесивна функциjа, удвоjуваlЬето на обjектот, 
губеlЬето на помошниот глагол во 3 лице во сложените глаголски облици со 
'сум', употребата на кратките лични заменки во почетокот на реченицата пред 
глагол, поjавата на суфиксот -уле и др. - во западните говори. 

Врз основа на изложеново може да се заклучи дека процесот на диjалектна
та диференциjациjа меГу западниот и источниот дел од македонската jазична 
териториjа започнал доста рано, негде кон KpajoT на XII век. Кон KpajoT на XIV 
век диjалектните разлики мегу овие две подрачjа биле веке доста броjни. OBoj 
процес на диференцираlЬе продолжува и подоцна, и броjот на говорните разли
ки особено пораснува во период от од XV-XVII век, кога и дефинитивно се 
оформуваат денешните териториjални диjалекти на македонскиот jазик. 
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Не што поинаку стои проблемот околу формираlЪето на северната група 
говори. Диjалектните диференциjални црти на овие говори, видовме порано, 
карактеристични се и за српските призренско-jужноморавски диjалекти и за 
дел од северозападните бугарски говори. МеГу тие диjалекти и северното 
македонско говорно подрачjе, особено пак североисточниот негов поjас, 
разликите се толку мали, што е понекогаш доста тешко по говорните особе
ности тие да се разграничат. НаоtаjКи се во непосреден допир сите споменати 
говори и на македонскиот, и на српскиот и бугарскиот дел без сомнение уште 
од наjстариот период од нивниот живот во овие области имале сличен разви
ток. На тоа укажуваат не само денешната состоjба на фонетско-фонолошките 
особености и нивната граматичка структура, туку и тенденциите во развоjот на 
овие поjави што се jaBYBaaT денеска како диференциjални по однос на другите 
македонски диjалекти. Но од друга страна северните говори никогаш не За 
прекинувале врската и со другите две наши наречjа. со источното и со западно
то наречjе тие имале постоjани и живи врски и, како што беше погоре истакна
то, од нив стално се потхранувале. Поподробна елика за односот на северните 
говори и другите наши диjалекти во историскиот развоj на македонскиот jазик 
и за нивната генеза останува да ни даде историската диjалектологиjа. Нашата 
историска диjалектолоmjа исто така треба да m открие и причините поради 
кои дошло до дробеlЪе на нашиот народен jазик како и под кои услови се обра
зувани денешните месни говори во границите на македонското jазично под
рачjе. 

* 

* * 

ПраШaIьето за класификациjата на македонските диjалекти повеке или помалку е 
засегиувано готово во сите поважни работи од областа на македонската диjалектологиjа 
и разгледувано е од разни аспекти. Сп., со хронолошки поредок, Новаковиh 1889, Masing 

1891, Цонев 1901, 1903, Селищев 1918, Ивковиh 1921, Matecki 1934, Белиh 1929, 1935, 
Ruzicic 1937, Vaillant 1938, Бернштайн 1938, Koneski 1960. 

Како критериум при поделбата се земани наjчесто поодделни фонетски црти. 
НоваковиК и Цонев, на пример, cвojaTa класификациjа ja прават според рефлексите на 
прасловенските групи * tj и *dj. На вредностите на споменатите групи подоцна особено 
инсистираат Белик и Ружичи:К. Но тие истовремено под внимание ги земаат и замените 
на групите *stj *skj И *zdj *хю. Мазинг пак македонските говори ги дели според местото 
на акцентот. Ово] критериум подоцна го прифакаат и Цонев, Ивкови:К и Малецки. 
Важноста на грамаТИЧКО-СТРУКТУРIШТе особености при поделбата на нашите говори од 
испитувачите на македонските диjалекти прв ja согледува А. Селишчев. Блаже Конески 
исто така во cBojaTa класификациjа им дава еднаква важност како на фонетско-фоно
лошките така и на граматичко-структурните особености на диjалектите. Освен тоа то] 
води сметка и за синхронискиот и за историскиот аспект на диференциjалните 
диjалектни поjави. 

Поради различните критериуми природно е шго се дошло и до различии резултати 
во поделбата. Цонев, БелиК и Ружичи:К според вредностите на *tj *dj на македонското 
jазично подрачjе изделуваат две големи говорни групи. Во едната група ги земаат 
говорите северно од линиjата Дебар Охрид - Битола - Гевгелиjа и западно од 
вододелницата Mety Вардар и Струма (К, t говори), а во другата говорите што се -

наогаат jужно, одн. jугоисточно од споменатата линиjа (шzU, жд, одн. lUч, Ж1,l - говори). 
Извесно неслагаlЬе меГу БелиКа и Цонева има во поглед на третирюьето на северните 
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наши говори. Цонев и нив ги зема во една група со централните диjалекти, додека 
БелиК, а исто така и Ружичиt, нив ги приклучува кон jужните српеки штокавски 
диjалекти. Во KpajHa линиjа, како што се гледа, БелиК и Ружичиt во границите на маке
донската jазична териториjа разликуваат три говорни типа: северен, централен и 
jугоисточен. 

Уште помалку се единствени во своите заклучоци оние што ги делат нашите говори 
според акцентот. Мазинг македонските говори ги дели на две групи - источна и западиа, 
Т.е. на говори со слободен и со неподвижен акцент. ИвковиК и Малецки изделуваат три 
групи, а Цонев пак шест. ИвковиК во една група ги зема источните говори на целиот 
поjас од Злетово до Солун и Каjлар (говори со разносложен акцент). Втората негова 
група ja сочннуваат тиквешко-мариовските и леринско-костурските говори (со 
ограничено-разносложна акцентуациjа), а третата западните говори (со установен 
акцент). Западните говори (со определен трисложен акцент) и Цонев ги разгледува 
како посебна група. На поjасот ТИквеш Лерни Костур то] изделува две диjалектни 
групи: костуреко-леринска (со определен двосложен акцент) и тиквешко-мариовска (со 
полуопределен двосложен). Говорите во Источна Македониjа Цонев ги дроби на три 
групи: говори со неОпределено-разносложен акцент (говорите источно од Кочани, 
Струмица, Кукуш и Солун), говори со ограничено-разносложен (говорите во Кочанско, 
Штипеко, РаДОВИIIIКО, Струмичко) и говори со полуопределен двосложен (говорите во 
долниот тек на Вардар на просторот Солун Воден). 

Од прегледов на класификацните на македонските диjалекти според акцентот пага в 
очи дека западиите говори Kaj сите автори фигурира ат како посебен диjалектен тип. Во 
врека со нив нема ништо спорно. Повекето од испитувачите (Мазинг, Ивковик, 
Малецки) се согласуваат дека и говорите во Иеточна Македониjа до голем етепен 
претставуваат комnактиа диjалектиа група. ИвковиК и Малецки, донекаде и Цонев, 
обрнуваат внимание на поврзаноста и на тиквешко-мариовеките и леринско
костурските говори. 

Со методот применуван од Селишчева и Конески при диjалектната класификациjа 
се добива нешто поинаква слика за односот на македонските днjалекти. Селишчев во 
Македониjа изделува две основни групи: 1. западна и 2. jугоието rnа. Во западната група 
TOj ги зема говорите западно од Вардар и Црна и северно од Преспанското и 
Охридското Езеро. Сите други говори што се наогаат jужно од Охрид И Преспа и 
иеточно од Вардар и Црна ja сочинуваат jугоисточната група. МеГу себе овие две 
диjалектии групи се разликуваат со ред фонетско-фонолошки и граматичко-структурни 
особености. Во склопот на овие две групи Селишчев не ги зема само краjните северни 
говори што непосредно граничат со српската jазична териториjа. 

На две групи - западна и исто rnа ги дели нашите диjалекти и Конески. Но то] 
иетовремено изделува и еден преоден поjас Mety источното и западното наречjе. Таков 
преоден тип сочннуваат тиквешко-мариовските и костуреко-леринеките говори, во кои 
се вкрстуваат западни и иеточни диjалектни особености. 

Правецот на границите на диjалектните области добиени со комбиниран,е на 
фонетско-структурниот метод, како што се гледа, сличен е со правецот на границите на 
акцентскнте диjалектни подрачjа, а се разликува од правецот на границите на 
диjалектните групи добиени според рефлексите на *tj и *dj. Погоре вИДовме дека 
границите меГу к г и щйl жд !щч Ж1,l - говори одат по правецот запад иеток. Границите 
пак на главните говорни групи изделени сщ!ред акцентот·имаат.друг правец: север jyr, 
ОДН. север jугозапад. Таков правец на простирюье имааt и гранИците на двете основни 
диjалектии подрачjа што ги изделуваат Селишчев иКонески. 

1960 
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6. МАКЕДОНСКИТЕ ДИJАЛЕКТИ ВО СВЕТЛИНАТА 

НА ЛИНГВИСТИЧКАТА ГЕОГРАФИJА 

1. На македонската jазична териториjа има повеке од триста само фонет
ско-фонолошки и граматичко-структурни поjави кои се реализирани различно 
по диjалектите. МеГутоа, сите тие не се подеднакво релевантни ни за диjалект
ната диференциjациjа на македонскиот jазик, нити пак за класификациjата на 
неговите говори. 

Некои од диjалектните особености се ограничени на сосем мали подрачjа, 
така што нивните ареи, кои се обично затворени, зафакаат едваj неколку десе
тици километри. Тие црти се наогаат наjчесто на jазичната перифериjа, виреат 
како архаизми на стари процеси. Таков е случаjот, на пример, со остатоците од 
назализмот во костурските и богданско-лагадинските говори (дамбjа дамбjа, 
лендuна), со замената на *у во а во височкиот говор (сан 'син', бал 'бил'), пазе
lЬeTo на ч од групата *crt- и краjните групи -шш во некои дебарски и кос
турски села (чорф, чорйuйl, йрuшйl, маеш), остатоците од палатализациjата во 
1 л. едн. на сегашното време во скопско-црногорскиот говор (ношу, MO.rьy) или 
во партиципот (же1Ьен), заменските облици coj, согов во Бобоштица и во 
струшкото село Радожда, остатоците од деклинациjата на членот во корчан
скиот говор и во некои северни периферни говори (сillарцайlоiо, сillарцуйlому) 
и уште ред други. 

Други вакви црти имаат нешто поголеми ареи, но се jaBYBaaT на диjа
лектните пограничjа. Како такви тие се наjчесто незавршени, несталожени 
процеси, процеси на понови jазични промени. Во редот на овие поjави би 
дошле, на пример, обраЗУВaIьето на дифтонзи и фонолошки должи ни во охрид

ско-преспанското подрачjе (йloap - йlо:р, смеа > cм  сме:, маала> ма:ла), от
ворениот или затворениот изговор на средните вокали, отсуството (губеlЬето) 
на фонемите s и 1,l, промената на вокалните групи оа, ое во ва, ве (шоар > швар, 

чоек> чвек) и на иа > ja во струшкиот говор (Македонua > Македонjа), лаб ио
веларизациjата на краесложното тврдо л во тетовскиот, охридско-ресенскиот, 
мегленскиот говор и во некои малешевски села (вол> воу), поjавата на тврдо 
грлено л во битолското село Буково, палатализациjата на меконепчените к, 2' 
пред предните вокали (сек'ира, лаi'u) и на сонантите л, н (.rьеШо, .rьицe, ка1Ьи 
во периферните северни говори), потоа промените во глагол ските групи, про
шируваlЬето на имперфектните наставки за 1 и 2 Л. мн. во штипскиот говор 
(носееме, носееше) и др. Jазичните феномени од OBOj вид многу често и немаат 
единствени ареи. Затоа тие имаат важност, како и поjавите од првата група, за 
типологиjата на помали говорни единици. 

2. За диjалектизациjата на македонскиот jазик и за класификациjата на не
говите говори поголема важност имаат оние jазични феномени што зафакаат 
знатно поголеми ареи и на кои ареите им се единствени, неиспрекинати, како и 
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особеностите што се наполно оформени и сталожени. Диjалектните поjави од 
oBoj вид ке бидат и предмет на нашето пона тамошно излагюье. 

Наjголем броj од овие диjалектно-диференциjални црти македонската го
ворна териториjа ja делат на два нерамни дела. Нивните изоглоси сврзуваат по 
две различни точки на спротивните страни од jазичната перифериjа. 

Според правецот на простирюьето на изоглосите диjалектно-диференциjал
ните особености можеме да ги поделиме на две основни групи. Една група со
чинуваат оние поjави чии изоглоси се простираат по правецот jуг-север (J-C), 
односно jугозапад-североисток (JЗ-СИ). Тие почнуваат од разни точки на 
jужната jазична граница и излегуваат на разни места на северната jазична гра
ница. Некои од нив на северната граница и завршуваат, а некои продолжуваат 
на териториите на граничните српски или бугареки диjалекти. 

Втората група поjави има правец исток-запад (и-з), односно запад-исток. 
Тие се сконцентрирани главно во Северна Македониjа. На источната страна го
тово сите изоглоси на особеностите од оваа група продолжуваат на ер пеката 
или бугарската jазична териториjа. Само неколку изоглоси со oBoj правец по
минуваат низ нашите централни и jужни области. 

3. Изоглосите на поjавите од првата група (со правец J-C и JЗ-СИ) на jуж  
ната jазична граница имаат три главни огништа. 

Првото изоглосно огниште на линиjата Корча - Солун се Haofa jужно од 
Преспанекото Езеро. Оттука тргнуваат неколку десетини изоглоси само на фо
нетски и граматички особености (в. карта 1). 

Наjголем дел изоглоси од оваа група во вид на изоглосен сноп одат по доли
ната на Црна Река и Вардар. Таков правец имаат источните изоглоси на: три
сложниот (фиксиран) акцент (л'uвада, лuв'адаша, 1), Koj е истовремено и син
тагматски (не-м'у-рече, не-г'о-виде, не-сум-'i'о-видел, 2), некогашната замена на 
*  со *Q зад j (сп. денеска jашрва, jачмен, aajaK, одн. jашрва, jачмен, 3), замената 
на гласовната група *зvъ со sy (sуниш, SYHKOi«, 4), губеIЬето на интервокалното 
в (5), промената на краесложното х во в И Ф (uраф, меф, чевлu, бевме, бефше, 
6) како и на спирантите с (а) и ш пред Ц, ч - пак преку х (крфче: крс-й1, мафца: 
мас-ш, круфче : круша, 7-8), понатаму изоглосите на членските форми на -ов 
(лебов. кукава, uuлево, кукиве, 9) и -он (лебон, кукана, uuлено, 10), синте
тичкиот датив Kaj личните и лично-предметните заменки (мене, шебе, н,ему, 
н,еjзе - нези, нам, вам, н,им, кому, н,екому, секому, 11), кратката акузативна 
форма je ие виде женай1а, 12), множинеките заменски форми н,ие, вие (13), 
показните заменки oBoj - oBja, оваШа, ова (14), присвоjната HejauH, -а, -о, -и 
(15), наставката -ш во 3 л. едн. на сегашното време (вuкаш, носиш, 16) и -aili во 
3 л. мн. Kaj глаголите од а-група (имааш, вuкааш, 17) партиципскиот облик 
донесол (дон,есла, -ло, -ле, 18) и употребата на предлогот од со посесивно 
значеIЬе (KYKai«a од Марка, 19). 

Источно и jугоисточно од линиjата Преспа Вардар има поjас со "полу
определен" акцент, а потоа настапуваат говори со неопределено акцентско 
место. МешаIЬето на *(1 со *Q во тие говори не е одразено, така што денеска 
место *(! зад j има замена е (език), освен во одделни случаи, како, на пример 
jaNsa, кои претставуваат импорт од западните говори. Нема случаи групата 
*зvъ да преминува во sy. Интервокалното в се пази редовно. На поголема тери

80 



ториjа суштествува фонемата х (20), а до колку пак се губи на KpajoT на слогот, 
тоа не преминува во в или ф. Консонантите с, ш пред Ц, ч. или се пазат не
изменети или пак преминуваат во х (в. т. 14). Во источните говори не се позна
ти членски форми на в ин. (9). Дативниот однос се изразува аналитички (н.а 

.мен.е.ми рече, н.а fleZOMY даде, 11). Кратката акузативна форма од личната за
менка за женски род гласи ja или а (12), множинските форми за 1 и 2 лице -
н.иШа, виШа (13), nocBojHaTa за 3 лице женски род - н.ejN, -а, -о, -и (без пар
тикулата -зи, 15), а демонстративната за блиски предмети Boj, ваа, во(в)а (14). 
Презентската наставка -ш (16) во сите источни говори се губи (н.оси н.осе, 
има). Глаголите од а-група во 3 л. мн. завршуваат на -ш (он.и вuкааЩ имаш, 17). 
Од глаголот 'донесе' глаголската л-форма гласи дон.ел (18). Предлогот од нема 
посесивна служба (19). 

При ближно по означениов правец се движи и западната граница на редук
циjата на не акцентираните вокали (21). Говорите западно од Вардар и Црна и 
северно од линиjата Црна Преспа оваа nojaBa не ja познаваат. 

4. Споменатиов (преспански) изоглосен сноп компактно оди до реката Пчи
lЬa. Во Скопската котлина TOj почнува да се растура и изоглосите дивергираат 
во разни правци. Извесен броj изоглоси поминуваат источно од градот CKonje и 
излегуваат на Скопска Црна Гора, како, на пример, изоглосите на трисложниот 
акцент (1), губеlЬето на интервокалното в (5), членските форми на в и н. (9), 
дативните синтетички заменски облици (11) и заменките н.ие, вие (13) и н.еjзuн. 
(15). 

Изоглосите пак на мешаlЬето на носовките (3), замената на х (6) и с, ш пред 
Ц, ч во в и Ф (7, 8), акузативната заменска форма jе (12), презентската наставка 
-iil (16), глаголскиот облик дон.есол (18), и на предлогот од со присвоjно значе
lЬe (19) - одат по Вардар до Дервенската клисура од каде што свртуваат после 
на запад и преку полошката област (меГу Гостивар и Тетово) излегуваат на за
падната jазична граница. 

5. со OBOj сноп до Вардар одат и источните изоглоси на општата форма на 
-а Kaj личните и роднинските ИМИlЬа што завршуваат на согласка и на -о (Ми
лан.а, ШеШин.а; Марка, ByjKa, 22), наставката -ша Kaj ИМИIьата што завршуваат 
на -е (Пешреша, Шашеша, вуjчеШа, 23), демонстративните заменски форми 
oBeza (24), ofleza (25), одн. oBoza, ofloza, и овеjзuн. - овезuн. (26), он.еjзuн. он.езuн. 
(27). Од Вардар изоглосите на споменативе заменски форми продолжуваат на 
североисток, ja сечат Брегалница западно од Штип и излегуваат на jазичната 
граница источно од Крива Паланка. Изоглосите пак на именските наставки -а и 
-ша одат приближно по долината на Брегалница до Делчево од каде што про
должуваат кон Благоевград. Во источните говори односниве заменски облици 
не се употребуваат, а општата форма Kaj сите именки се изедначила со номина
тивната. 

6. Изпесен броj изоглоси од основниот изоглосен сноп се одделуваат уште 
на просторот меГу Островското Езеро и Црна Река. Изоглосите на протетич
кото j пред рефлексот на инициjалното *Q (jаZлен., jаiцок, 28) и на заменските 
придавки ваков, ваква, -о, -и (29), олкав, олкава, -о, -и (30), он.олкав, -а, -о, -и 
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(31) одат кон североисток, го поминуваат Вардар мегу Неготино и Демир Ка
пиjа и преку Штип и Радовиш излегуваат на jазичната граница во пиjанечката 
област. Во источните и jугоисточните говори како протетички глас пред *Q се 
jaBYBa в (вашО1С, ваlлен), доде ка приведените заменски облици не се употребу
ваат или се jaBYBaaT само спорадично. 

Приближно во oBoj правец се движи и западната изоглоса на прегласеното 
а во е во лексемата чеша (32). 

7. Едно купче од десетина изоглоси од преспанското огниште оди на север и 
северозапад. Западно од Прилеп и Велес поминуваат источните изоглоси на 
синтетичката дативна форма Kaj личните и роднинските ИМИIьа од машки и 
женски род (Маркое - Маркове, Пешрешу - Пешрее, Николу - Николое, 
сшрикое, шешU1-lУ; Мари - Маре, шешки - шешке, 33), заменеките форми овеjзи 

овеjзе (34), онеjзи - онеjзе (35), oBeloB, -а, -о, -и (36), оне20в, -а, -о, -и (73), oBej
зин - овезин (38), онеjзин - онез ин (39), овивен - овивни (40), онивен - онивни 
(41). Северната jазична граница ja допира ат на скопско-црногорскиот дел. Во 
македонските говори источно од линиjата Преспа Скопjе дативниот однос се 
изразува аналитички - со предлогот на (Му рече на Марка - на Марко, на 
Мара). Со на се искажува и дативниот однос Kaj демонстративните заменки (сп. 
на оваа - ваа, на онаа или наа, доколку тие се употребуваат). Показно-присвоj
ните заменки ове20в, oHezoB, овеjзU1-l итн. во источните говори се необични или 
пак се воопшто непознати. 

8. И наjпосле има неколку црти од оваа група чии изоглоси завршуваат во 
Полог. Тие се изоглосите на промената на гласовната група -ни- (во повекесло

жни зборови) во -ин-> -jн- (воденица> водешща > водеjнца, 42), губен.ето на-м 
во 1 л. едн. од глаголот 'сум' (су, не су, 43), потоа изоглосите на употребата на 
аористната форма од 'сум' (биф, би, би, бифме, бифше, биjа, 44) и парти
ципските образуван.а на -аш Kaj глаголите од типот 'жени' (женаш, канаГй, 
сшемнаш, 45). 

9. Второто изоглосно огниmте на jужната jазична перифериjа се наога во 
каjларската област, меГу планината Снежник и Кара Камен (в. карта П). Отта
му поагаат околу триесетина изоглоси, кои се движат во три правци. 

Наjголем броj изоглоси од каjларското огниmте се движи по правецот J-C. 
Таков правец имаат западните из огласи на: вредностите сав сам место ста
рата гласовна група *SVb (оса.мна, 46), цав од *CVb (цавшu - цавше, цафшок, 47), 
ца м. *се (цал, цана, цалина, 48), и место сек.Ъz пред н (OZUH, 49), метатезата на 
консонантската група зj > jз (zроjзе, лоjзе, 50), и од областа на граматиката изо
глосите на: личната заменка он (она, оно, они, 51), енклитичната 2И за акузатив 
множина (2И виде децаша, 52), обликот са за 3 л. мн. на сегашното време од 
'СУМ' (53), наставката -м во 1 л. едн. на сегашното време Kaj глаголите од е- и и
група (носам, бера.м, 54), потоа изоглосите на аористниот облик од 'сум' (бидо 
- бидох, биде . . . , 55), полниот перфект (он е имал, они са u.мaл е имали, 56), 
перфективниот презент со повторливо значен.е (57), изведените девербативни 
глаголски образуван.а од типот ошвара (58), изброjаната множина на -а (два, 
ileЩ йедесеш динара, леба, вола, 59), на предлозите врз (60), у место стариот 
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*VЪ (Ошиде у село, у 2paiй, 61), удвоjувшьето на предлогот 'со' сос (62), како и 
изоглосите на реченичните искази во кои кратките заменски форми не можат 
да cтojaT на почетокот (Видо 20 деЙlеЙlО, Реко му на дешешо, 63). 

Сите овие изоглоси северно од Остров ското Езеро се собираат во еден сноп 
и комплетно одат преку мариовската област до Црна. Во долниот тек на реката 
Црна тие се составуваат со изоглосите од преспанското огниште и со нив про
должуваат по долината на Вардар до Скопската котлина. 

Еден дел изоглоси од оваа група од Скопската котлина свртува на запад и 
преку полошката област излегува на западната jазична граница jугозападно и 
северозападно од градот Тетово. Изоглосите на вредностите сам или сам м. *SVb 
(46), цав цав м. *CVb (47), 02ИН м. *ognb (49), потоа на заменката он (51), гла
голскиот облик са (53), наставката -м (54), предлогот у (61), броjната множина 
на -а (59) поминуваат jужно од Тетово, а изоглосите на метатезата на зj (50), 
глагол ските имперфективни образувюьа од типот ошвара (58) и на предлогот 
врз (60) одат северно од Тетово. 

Пет изоглоси од oBOj сноп се одделуваат во Скопската котлина и источно 
од реката Лепенец продолжуваат преку jазичната граница на север. Таков пра
вец имаат изоглосите на перфективниот презент (57), полниот перфект (56), 
аористната форма од 'сум' (55), постпозитивната употреба на кратките замен
ски форми (63) и удвоjуван.ето на предлогот 'со' (62). 

На североисток дивергира само изоглосата на вредноста а м. *е зад Ц (48), 
Koja од основниот сноп се одделува во долниот тек на Црна, поминува малу по
северно од Штип и Кочани и продолжува преку Пиjанец на бугарската терито
риjа. 

10. Во говорите што се наогаат западно од разгледаниов изоглосен сноп 
место гласовните групи *SVb и *CVb има вредност су (осуна, 46) и цу (цyiй, 
цушИЙ1- цуши, 47); *е е заменето со е во сите позиции, значи и зад Ц (цело, цена, 
48). Место секундарното Ъ2 пред н има вокал од заден ред (а или о : 02ан, 020Н, 
49). Метатезата на .зj овие говори не ja познава ат (лозjе, 2розjе, 50). Како лич
на заменка за 3 л. се употребува шоj (51), а кратката акузативна множинска 
форма гласи и (И виде децаша, 52). 3 л. мн. од 'сум' во сегашното време гласи 
се (53). Во вр ска со наставката во 1 л. едн. на презентот западните говори не се 
единствени. Во периферните говори од Шар па до Каjлар Kaj глаголите од е- и 
и- група наставката -м готово не се срекава (носа, сеча, 54). Во некои од овие 
говори таа ретко се срекава и Kaj глаголите од а-група (вика, скака, И2ра), па 
дури и Kaj некогашните атематски глаголи (да има йари ке ши да, место имам, 
дам). На диjалектното пограничjе веке превладуваат примерите со -м. Треба 
да истакнеме дека наставката -м Kaj глаголите од е- и и-група отсуствува и во 
северните говори на целиот поjас од Лепенец до Крива Паланка и Осоговската 
планина. Во сите западни говори во 3 Л. на минатото неопределено време по
мошниот глагол се испушта (Toj бил, шие биле, рекле, 56), а перфективен пре
зент во главната реченица воопшто не се употребува (57). Во изведените не
свршени форми од глаголите од типот 'отвори' кореновиот вокал во овие гово
ри не се редува (сп. ошвора, зашвора, спрема свршениот ошвори, зашворu, 58); 
предлогот врз не се употребува (60), со не се удвоjува (62), а стари от предлог 
*VЪ се jaBYBa во формите в, во (61). Кратките заменски форми овде можат да 
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cTojaT и на почетокот на реченицата (Му рече на дешешо, Го викна деiliешо, 
63). 

Говорите во Западна Македониjа ги сврзуваат ущте две црти чии изоглоси 
влегуваат во каjларскиот сноп. Тие се предлогот кон (64) и деминутивниот су
фикс -уле (дешуле, брадуле, 65). Во Источна Македониjа не се познати, или се 
пак сосема ретки, и двете особености. Изоглосите на овие две црти од Скопjе 
одат на запад, првата (кон) поминува северно од Тетово, а втората (-уле) jужно. 

11. Од каjларското огниште по правецот JЗ-СИ се изделуваат изоглосите 
на разносдожниот парадигматичен акцент (66), фонемата х (67), формата един 
(негде адин, 68) и заменската партикула -зе во формите на личните заменки 
(jазе, шизе, назе, вазе итн. 69). Западната граница на фонемата х оди по линиjа
та Воден - Штип - Кочани. Приближен правец има и границата на партикулата 
зе, додека изоглосата на обликот един (адин) оди малку поисточно (по линиjата 
Воден - Гевгелиjа - Делчево ). И овие изоглоси на делот мегу Делчево и Ко
чани ja минуваат нашата jазична граница. Изоглосата пак на парадигматичниот 
акцент од Демир Капиjа продолжува по левата страна на Вардар и излегува на 
Скопска Црна Гора источно од Скопjе. Говорите што се наогаат западно од оз
наченава линиjа не ja познаваат фонемата х, како ни партикулата зе Kaj споме
натите заменки. За сите нив карактеристичен е обликот еден. 

12. Неколку изоглоси од каjларскиот терен одат кон северозапад. Во то] 
правец се одделуваат западните изоглоси на гласовната група цре- место ста
рата група *ёrе- (црево, црешна, 70), презентеката наставка -аш во 3 л. мн. 
(носаш, викаш, 71), аористно-имперфектната наставка за 3 л. мн. -а (носеа, 
имаа, рекоа, 72). По западната перифериjа место *tre- има чере- (черево, че
решна). Во тие говори 3 л. мн. на сегашното време завршува на -еш (имаеш 
имеш, носеш, сечеш; во костурските говори се губи наставката -ш: (име, носе), а 
3 л. мн. на минатото определено време завршува на -е (викае, рекое). Изоглоси
те на сите три поjави имаат еден правец, одат паралелно и завршуваат северно 
од Дебар. 

На OBOj дел од нашата териториjа може да се следи и границата меГу девер
бативните глагол еки обраЗУВaJьа со суфиксот -ва I -ви, кои се карактеристични 
за костурско-леринското и преспанско-охридското говорно подрачjе (зборваш 
- зборвиш, ОДН. зборва - зборви, 73) и обраЗУВaJьата на -ува, како и границата 
на губеlЬето на е-група ка] глаголите што им заврmyва основниот дел на консо
нант (сечи - сечиш, м-ожи м-ожиш, 74). Изоглосата на втората особеност оди 
по правецот Островско Езеро - Прилеп Кичево - Дебар (и малу посеверно), а 
на глаголските форми од типот зборва зборви по правецот Островско Езеро 

Бигла - Дебарца Дебар. 

13. Ново изоглосно огниште на jужната перифериjа наогаме во солунската 
област, поточно на просторот мегу реката Вардар и Лагадинското Езеро (в. 
картаIП). 

Изоглосите од ова огниште се разидуваат во два правци. Една група оди 
источно од Солун И преку разлошкото говорно подрачjе продолжува на бугар
ската jазична териториjа. Ваков правец имаат западните изоглоси на фонемата 
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а место *е Koja може да се jави во неколку вариjанти (л'ай, мл'ако - Сухо, 
Висока, млако - Негован, Разлог, б'ал, б'ел'и Гоцеделчевско, 75), вредноста 
Ша место етимолошкото *ъ во коренските слогови (даш во гоцеделчевскиот, -

лагадинските и серските говори, даш, д'аска - во разлошкиот, 76), прегласува
IЬeTo на етимолошкото а во а, е зад ч, ж, ш (жаба во Сухо, жеби Негован,-

ж'iiл'ба, ш'ем'ар' - во гоцеделчевскиот, вуденичiiр, уфчер'е во разлошкиот 
говор, 77), потоа изоглосите на остатоците од старото мешаIЬе на носовките 
зад ч, ж, ш (ч'ас, ч'асшо, ж'ашва во гоцеделчевскиот, шайа, жашва, жаден - во 
разлошкиот говор, 78), полумекиот изговор на ч, ж, ш (ж'аба, ч'ас, 79), палата
лизациjата на тврдите согласки пред предните вокали (80), пазеIЬето на интер
вокалното х (81), како и изоглосите на демонстративните заменски форми шос 
(шус, шузи, шас, шози, 82) и нос (нус, нози, 83) и на девербативните глаголски 
образуваIЬа со суфиксот -ова (куйова, 84). Западно од линиjата Солун - Разлог 
*е е заменето, како што е познато, со е (со исклучок на говорот во Бобоштица 
и Дреновени, каде што под акцент има а), а етимолошкото *ъ со о; ч, ж и ш се 
тврди гласови и зад нив, особено зад ж и ш, не се врши прегласуваIЬе на вока
лот а1). Во говорите што се наогаат западно од Солун и Разлог пред предните 
вокали можат да се палатализираат само веларите ки z (к'ишка, лаГи). Тие не 
ги познаваат образуваIЬата со суфиксот -ова, како ни заменските форми шос, 
нос (со партикулата -зи, -з). 

Приближно по правецот Солун - Струма се движи границата меГу личната 
заменка за 3 лице шоj, Koja е карактеристична за краjните источни говори, и 
он, коjашто превладува во диjалектите на просторот Струма - Вардар (85). 

14. Вториот изоглосен сноп од солунското огниште оди право на север по 
правец от Кукуш - Берово. Броjот на изоглосите овде е поголем, но поголемо е 
исто така и растоjанието мегу краjните линии во снопот. Оваа изоглосна група 
ja сочинуваат западните граници на вредноста ра место вокалното *г (zpiiu 
Висока, брiiс, врах - Петрич, Благоевград, 86), промената на вокалот о во е во 
членската форма за машки род (мажо > маже, коне, разбоjо > разбое, 87), како 

и на палаталното ш' во к на Kpajoт на зборот (зеш' > зек, йак, z'осйок - во бла
гоевградскиот, разлошкиот, петричкиот, негованскиот говор, 88), замената на 
спирантите с, ш пред ц, ч во х (мохче, zлухци, махца, крухче, йухче - во пет
ричкиот, малешевските, серските, солунските говори, 89), како и на гласот к 
пред ш (нохшu, лахши, 90), потоа изоглосите на акцентските типови жен'а -
ж'ени 11 жен'аша жен'иШе (91), бр'ада - бр'ади /1 брад'аша брад'ише (92), 
седл'о - с'едла 11 седл'ошо - седл'аша (93), с'ело с'ела /1 сел'ошо - сел'аша (94), 
дар д'арове 11 дар'о - даров'еUio (95), вол - вол'ове 11 в'оло - волов'ешо (96), 
zHOj - zноjш'а (97), Kaj глаголите: й'еча - йеч'еш, д'ржа држ'иш (98), й'екох 
й'ече (аорист) и йеч'ех - йеч'еше (имперфект, 99) и др. Споменативе акцентски 
типови се срекаваат до линиjата Солун - Доjран Виница - Крива Паланка. На 
запад од оваа линиjа настапува друг акцентски систем - парадигматичен и раз
носложен. 

1 Само во костурските говори мажат да се срешат примери со прегласено а во е и 
тоз главно во топономиjата, СП. Брешчени. Како лексикализирана црта ja HaofaMe во 
зборот чеша (в. т.6). 
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Во македонските диjалекти што се наогаат западно од линиjата Солун 
Малешево промените на о во е и на ш' во к не се познати. Тие не ja познаваат 
ни вредноста ра место *г. Што се однесува пак до групите с, ш + Ц, Ч и на Ю71, во 
тие говори има шаренило. На едно прилично широко подрачjе во Источна Ма
кедониjа, на запад до Вардар и Црна, согласките С, ш пред ц, ч остануваат неиз
менети (ирасци, мосче, крушче), или пак промена претрпела само групата еч, 
Koja се асимилирала во шч (мошче). 

Знатен е овде и броjот на изоглосите на граматички особености. По праве
цот Солун - Берово поминуваат изоглосите на множинската наставка -еша 
(шелета, 100), партиципската множинска наставка -ли (били, дали, 101), сложе
ните глаголски форми образувани со перфектот од глаголот 'сум' и глаголска
та л-форма (рабошил сам бил бил сам рабошил, 102), и соодветната форма за -

прекаЖУВaIье на идни настани (ке сам бил рабошил, 103). До оваа граница се 
срекаваат и презентски форми без наставката -м во 1 л. ед. (носа, ееча - Kaj гла
голите од е- и и-група, 104), како и три глаголски групи (има: носи: иече, 105). 

На запад од оваа граница наставката -еша забележена е единствено во кор
чанскиот говор. Глаголската л-форма во множината завршува на -ле (биле). 
Споменативе сложени глаголски форми не се познати. На подрачjето мегу 
Вардар и Малешевиjата и на jyr до Солунскиот Залив -м е генерална наставка 
во 1 л. ед. на сег. време Kaj сите глаголи. На просторот мегу Крива Паланка, 
Осоговската планина, Беласица и Вардар и-група е разложена, така што тука 
има само две глаголски групи (има, ноее, сече). Во повардарските говори од 
Градско до Солун и Островското Езеро има ново преГРУПИрaIье на глаголите 
(сп. 1. има, 2. носиш, иечиш: носе, иече, итн.). 

На OBoj дел се разграничуваат наjпосле и заменските форми ние, вие 11 ниа, 
виа (105а), акузативните и // lU (106), мен, шеи /1 мене, шебе (107), предлозите 
воф фоф // у (108) и сврзникот, одн. прилогот кашо /1 како (109). Првите осо
бености се карактеристични за говорите што се наогаат на исток, а вторите за 
штипско-струмичките и долновардарските говори. 

На ова подрачjе имавме можност досега да ги разграничиме лексемите 
башша и шашко (110). 

Кон северниот дел од OBoj сноп се вклучуваат уште западните изоглоси на 
предлогот воз (оди воз реката, 111), на промената на гласот к зад палатална 

согласка во к (.мajKa > мака, еукал'ка > еука л'ка , 112). Овие црти ограничени се 
главно на малешевско-пиринското говорно подрачjе и немаат HeKoja посебна 
важност при дистрибуциjата на изоглосите од разгледуваната група. 

На северната страна сите приведениве изоглоси ja преминуваат нашата ja
зична граница и продолжуваат на север преку граничните бугарски диjалекти. 

15. Втората голема група изоглоси, рековме, оди по правецот З-И или СИ. 
Нивното огниште се наога во Северозападна Македониjа, на простор от мегу 
Шар Планина и Скопска Црна Гора (в. карта IV). Од шарпланинското или по
лошкото огниште изоглосите тргнуваат во две КУПЧИIьа. 

Изоглосите на фонемата ii место етимолошките *ъ и *ь (дан, даис, 113), за
мената на *vъ со у (улезе, унесе, у, 114), општата замена на носовката *Q со у 
(рука, иуш, 115), множинската наставка -е Kaj именките пrrо завршуваат во ед
нината на -а (жене, 116), глаголската наставка -мо (имамо, ноеимо, 117) и за
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менката 'ia (118) на полошкиот дел поминуваат jужно од градот Тетово и преку 
планината Жеден излегуваат во Скопската котлина. 

Друга група изоглоси во вид на збиен изоглосен сноп поминува северно од 
Тетово, мегу селата Пешок и Вратница. Таков правец имаат изоглосите на 
рефлексите у и ла место вокалното *J (вук, Йун.о, жуiiio; длак, слЙн.це вториов 
кога се наога л зад забно-венечна согласка, 119, 120), фонемата 'fb од старото 
*nj пред предните вокали ('fbuвa, 'fbe'ia, 121), преjотациjата на инициjалното е 
(jеш, jелен., 122), заменските форми сваки, -а, ·0 (123), свакакав, -ва, -во (124), 
'fbоjзе (125), 'fbojaн., -н.а, -11.0 (126), 'fbe'ia, Ko'ia, н.екога, свакога (127), 'iy (акузатив 
женски род, 128), презентската наставка за 3 л. мн. -в (f : викав, викау, 129), ге
нерализиран.ето на еден основен вокал во сите лица во сегашното време (н.оси : 
носи-м, носи-в, сече: сече-м, сече-в, 130) сврзникот буди (131), номиналниот 
суфикс -O'fba (132). Приближно по OBOj правец оди и изоглосата на протетич
кото в во случаите од типот eyjKO, вуjна (133). И овие изоглоси преку Дервен
ската клисура излегуваат во Скопско поле северно од град от Скопjе, каде што 
се составуваат со изоглосите од првата група образуваjки на TOj начин голем 
изоголосен сноп. 

Кон OBoj сноп на скопскиот терен се приклучуваат уште петшеснаесет нови 
изоглоси: на фонемата JЪ како континуант на старото *l' (HeдeJЪa, КJЪуч, ЙОJЪе, 
134) и на JЪ добиено по новото jOTYBallie (ЗeJЪе, KOJЪe, 135), полузвучниот изго
вор на краjните звучни согласки ('iYQ, су!), 136), множинеката наставка -е Kaj 
придавките од женски род (зреле крушке, наше куке, 137), потоа изоглосите на 
заменско-придавската наставка -ola 11 -e'ia (добро'iа, нашеlа, 138), аористните 
наставки -смо (139), -сше (рекосмо, рекосше, 140) и -ше (рекоше, 141), одушеве
ните именски форми на -а (увашише jедНОlа lолуба, убише човека, 142), пред
лозите из (доа2а из Скойjе, 143), йроз (иде йроз гьиву, 144) и на именеките су
фикси: -ача (ва.мЙирача, 145), -уша (водаруша, свИ'fbаруша, 145") и -игьа (са
мошигьа, 146). Изоглосите од последнава група по долината на Пепенец про
должуваат и на север и северозапад преку граничните српски диjалекти. 

16. Сите овие три изоглосни групи низ скопската низина одат како голем 
изоглосен сноп, KOj Kaj реката Пчин.а источно од градот Скопjе се распага на 
два дела. 

Еден дел од овие изоглоси одат на исток по долината на Крива Река се до 
неjзиниот изворишен тек. Во Toj правец се движат изоглосите на протетичкото 
в (133), палаталните JЪ (134) и 'fb (121), преjотациjата на почетното е (122), полу
звучниот изговор на краjните звучни согласки (136), изоглосите на множин
ската наставка -е Kaj именките и придавките (116, 137), општата именска форма 
на -а Kaj одушевените именки (142), заменките сваки (123), свакакйв (124), 
аористно-имперфектните наставки -смо (139), -сШе (140), -ше (141) и предло
зите йроз (144) и из (143). 

Во ова а група се вклучуваат пото а изоглосите на партиципската наставка 
-ja (peKja, биjа, дошаjа, 147), Koja е карактеристична само за кумановската го
ворна област, и на множинската наставка -ики (йрасики, шелики, 148), Koja се 
изделува (во западен правец) од изоглосниот сноп jугоисточно од Скопjе и пре
ку Порече излегува на планината Буковик. 
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Извесен броj изоглоси од Пчин,а свртува на jугоисток. Тие поминуваат jуж
но од Св. Николе, откаде што пак скршнуваат на североисток и по долината на 
Злетовската Река излегуваат на македонско-бугарската jазична граница, каде 
што се составуваат повторно со изоглосите од криворечкиот сноп. На OBOj дел 
од македонската jазична териториjа поминуваат околу триесет изоглоси. Тие 
се изоглосите на: фонемата ii < *ъ, *ь (113), замената на носовката *Q, вокално
то *1 и гласовната група *vъ во у (115, 119, 114), jотуван,ето на лj (135), изо
глосите на заменските облици fbоjзе (125), fbOj1l0 (126), fbeza, Zll (127), zy (128), 

израмнуван,ето на презентската основа (130), множинеките наставки -оМО (117) 

и -в (129), сврзникот буди (141), номиналните суфикси -а ча (145), -уша (145'), 
-Ofba (132) и -Иfbа (146). Освен тоа во оваа група на разгледуваниов терен вле
гуваат уште и изоглосите на предлозите уз (150) и више (149), кои во западните 
говори се срекаваат до линиjата Скопjе - Буковик - Влаиница (више), одн. до 
линиjата Велес - Брод - Кичево (уз). 

Само две изоглоси од полошкото огниште поминуваат jужно од Скопjе: на 
непрегласеното а во зборот шрава (151) и вредноста а место *е (зад р) во 
зборот ора (орав, орах), мн. ораси (152). И двете изоглоси одат заедно, наjчесто 
се поклопуваат. Споменативе форми на jyr се срекаваат приближно до линиjа
та Тетово - Кавадарци Радовиш - Кочани. Jужно од оваа линиjа *га > ре, како 
и * re : шрева, орев (орех). 

17. Важна улога при диjалектната диференциjациjа на македонскиот jазик 
одиграле освен досега приведениве црти уште и рефлексите на носовката *Q 
(153), сек. Ъ2 (154) и вокалните *[ (155) и *1 (156). Мегутоа, изоглосите на овие 
поjави не влегуваат ниту во едно од споменативе четири огништа (в. карта V). 
Замените на овие особености важни се поради нивното влиjание на фонем
скиот систем на поодделни наши говори, особено на броjот на вокалните фо
неми. 

Основни рефлекси место носовката *Q во македонските говори се а, а, о и у. 

По перифериjата има И широко о (а), односно широко е (а). Вредноета у како 

општа поjава ограничена е на северната диjалектна област и неjзината jужна 

изоглоса, видовме (т. 15), има правец З-И. Рефлексот а превладува во средиш

ниот дел од македонската jазична териториjа. Неговата jужна изоглоса оди по 

правецот Охрид - Лерин Петрич и jугоисточно од Разлог про

должува на бугарската jазична териjа. Jужно од оваа линиjа *Q > а (рака , йiiш), 

а по перифериjата на мали пространства може да се сретне пак а (сп. рака во 

корчанскиот говор, во некои jужни костурски села и во лагадинското село 

Илинец). Западната изоглоса не излегува на западната jазична граница. Од 

Охрид продолжува на север и преку Караорман, Бистра, Буковик и Сува Гора 

излегува на Вардар Kaj Скопjе. По западната перифериjа од Тетово до Костур 

се jaByвaaT наизменично рефлексите а (Г. Полог, Дебарско, Струшко, градот 

Охрид со приезерските села, Преспа), о (Мала Река, Голо Брдо, Дримкол, Дол

на Преспа, Нестрам), iilt;l (Река), Ша (во неколку струшки села, на пр. Радожда). 

Вокалното /0/ се jaBYBa во северните, централните, штипско-струмичките и 

пиjанечко-малешевските говори. Со други зборови, се шири на целата северна 

и централна териториjа северно од линиjата Лерин - Демир Капиjа - Струмица. 

На исток изоглосата на оваа фонема оди нешто позападно од реката Струма на 

Демир Капиjа 
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правецот Петрич - Благоевград. Во сите други наши говори вокалноста на *г е 

ликвидирана. Во говорите источно од линиjата Солун - Беласица, видовме, 

место *г има две вредности ар и ра. ар е единствена замена и во говорите на 

поjасот Солун Костур и Преспа, потоа во охридско-преспанските говори, во 

Дебарско и Горни Полог. Во другите говори по западната перифериjа наогаме 
ор, поретко ер (кереш), или ар, ар (сарце, Радожда) и ар (карф во Бобоштица 
и во некои костурски села, на пр. Галишта). 

На наjголем дел од македонската териториjа ликвидирано е и вокалното */. 
Во северните говори тоа е заменето со у и во некои позиции со ла (в. т. 15). Во 
другите диjалекти имаме ол или о И ал или а. Првиов рефлекс превладува во 
Западна Македониjа. Неговата источна изоглоса на делот од Преспанското 
Езеро до Скопjе влегува во преспанскиот изоглосен сноп (Црна - Вардар). За
падната граница претставува доста искршната линиjа. Покраj западната jазич
на граница има и ал (Г. Полог, Струшко), во некои говори и ал (во корчанскиот 
говор, во некои костурски села и во дебарска Река), а во галичкиот говор се 
пази и слоговно */ (Й.iJ1lO). Источно и jужно од линиjата Преспа, Црна Река, 
Вардар и jужно од Свети Николе и Злетово *1 дало ал (жалшо), а источно од 
Солун И Разлог во одредени позиции се срекава и ла. Во говорите што се на
огаат северно од Преспа - Островското Езеро -Доjран Разлог консонантски
от елемент поДоцна се загубил, па имаме а (жашо). 

18. Сите излезни пунктови на изоглосите на диjалектно-диференциjалните 
особености се наогаат на северната jазична перифериjа. 

Наjголем броj изоглоси се собираат во северниот дел на полошката област 
и во Осоговиjата (в. карта VI). Во овие два пункта се сконцентрирани над деве
десет проценти од целокупниот броj на изоглосите. На просторот мегу Шар 
Планина и Скопска Црна Гора (северен Полог) на растоjание од 40-50 км. 
поминуваат околу седумдесет изоглоси. Половината од нив идат од jyr и jyro
запад, од каjларското и преспанското огниште, а половината од северозапад. 

Приближен броj изоглоси (70-80) се слеваат и во вториот излезен пункт, 
меГу Крива Паланка иДелчево. Наjголемиот дел од оваа група го сочинуваат 
изоглосите од северното (полошкото ) огниште. Втората голема група иде од 
малешевската област, и неколку изоглоси поминуваат овде од вардарско-црно
речкиот сноп. Сите изоглоси од осоговскиот пункт продолжуваат преку ja
зичната граница на север и североисток (Ивиh, 1957-1958 : 179 нт; 1958 : 35-44, 
54 нт). 

Десетина изоглоси, како што се истакна и порано, македонската jазична 
граница ja минуваат во горниот тек на Места, во разлошката област. 

Големата концентрациjа на изоглоснте на диjалектните разновидности во 
скопско-полошката и осоговско-пиjанечката област се обjаснува, како што се 
гледа од претходното излаГaIье, со тоа што баш на овие два терена се сре
каваат, вкрстуваат или разидуваат и изоглосните снопови што идат од краjниот 
jyr (од грчко-македонската, одн. албанско-македонската jазична граница) и 
изоглосните групи што идат од северозапад (од македонско-албанската, одн. 
српско-албанската jазична граница). 
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19. Изоглосите од полошко-осоговскиот сноп на целото свое простирюье 
низ македонската териториjа се движат доста компактно. HajTeceH поjас тие 
образуваат во Скопската котлина, или поточно северно од градот Скопjе. Ши
рината на изоглосниот поjас на OBOj дел се движи мегу 5-10 км. Во полошката и 
овчеполската област изоглосите се нешто порастурени, но нивното растоjание 
ни таму не е поголемо од 20-25 км. СО нашата северна jазична граница споме
натиов сноп затвора еден диjалектен пеjзаж чиjа должина во правецот З-И из
несува до 150 км., а ширината од 20 (минимална на скопскиот терен) до 60 
(максимална на линиjата Козjак - Свети Николе). Jазичните феномени чии 
jужни изоглоси го образуваат разгледуваниов изоглосен поjас оваа диjалектна 
област ja сврзуваат со граничните српски призренско-jужноморавски диjалек
ти. 

20. Од jужните изоглосни сиопови наjголем е по броjот на изоглосите вар
дарско-црноречкиот (карта VП). Него го сочинуваат повеке од четириесет 
изоглосни линии. Голем броj од овие изоглоси или се поклопуваат (на целиот 
правец од простирюьето или само на еден дел) мегу себе, или пак одат паралел
но на мали растоjаниjа. Наjголема густина на изоглосите се забележува во до
лината на Вардар од Велес до Скопjе. Колку што се оди jужно од Велес, 
односно северозападно од Скопjе степенот на разведеноста на изоглосите ста
нува се поголем, така што на jугозападната и северозападната jазична перифе
риjа OBOj единствен сноп се распага на по неколку изоглосни групи (в. погоре). 
Ширината на изоглосниот поjас Kaj Велес достигнува до 10 километри а Kaj 
Скопjе и до 5-6 километри. На скопскиот терен, северно од гр. Скопjе, изо
глосите од OBOj сноп се мешаат со изоглосите од северниот (полошко-осогов
скиот) сноп, така што тука се групираат околу 70-80 изоглоси. Овде е по
стигната наjголема концентрациjа на изоглоси на македонската jазична терито
риjа, а тоа значи и наjголема густина на изоглосите. 

21. Вардарско-црноречкиот изоглосен сноп македонската jазична терито
риjа ja дели на два дела западен и источен, одн. на западна и источна диjа
лектна област. 

Изоглосите од OBOj сноп со западната jазична граница образуваат затво
рени линии, а целиот сноп сочинува еден доста широк изоглосен прстен. Toj 
прстен на изоглоси, кои на западната страна сите се поклопуваат, а на источ
ната образува ат тесен поjас, во Западна Македониjа затвора прилично големо 
jазично пространство, чиjа максимална должина по правецот Скопjе - Костур 
преминува 200 км., а максималната ширина во правецот Велес Дебар изнесува 
околу 120 км. Оваа говорна област ja обединуваат повеке од педесет ди
jалектни особености, коишто се jaBYBaaT истовремено и како диференциjални 
црти по однос на македонските диjалекти што се наогаат источно од Вардар и 
Црна. 

МеГу тие jазични феномени има и такви што претставуваат остатоци од 
стари црти, како, на пример, пазеIЬето на синтетичната дативна форма Kaj лич
ните и роднинските ИМИIЬа од машки и женски род (Сшоjану, Мари - Маре), 
или пазеIЬето на наставката -ш во 3 л. едн. на сегашното време. Но поголемиот 
дел претставуваат иновации, коишто влегле наполно во структурата на 
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говорот И оформиле свои jacHo оцртани ареи. И токму тие jазични особености 
на разгледуванава диjалектна област й: даваат посебно обележjе, единственост 
по однос на другите области, па дури и оригиналност. Во редот на оваа група 
поjави спаfаат, на пример, вредностите цу, су, sy, место старите групи *CVb, *SVb, 
*ЗVЬ, замената на *  во *Q зад j, поjавата на j како протетички глас пред 
почетното *Q, ОДН. неговите рефлекси, загубата на интервокалното в, 
промената на х во в (ф), членот -ов, и воопшто троjниот член, ген.-акуз. 
наставка -Ша Kaj личните и роднинските ИМИI:bа од М. р. на -е, личната заменка 
шоj, глаголскиот облик се, предлогот кон, суфиксот -уле, потоа посесивната 
служба на предлогот од, губеI:bето на помошниот глагол во 3 Л. на перфектот, 
поjавата на конjугациjата со u.м.a како помошен глагол и конструкциите со 
глаголот сум и глаг. придавка, како и препозитивната употреба на кратките 
заменски форми (Го виде Сшоjана, Му рече Сшоjану), Сите овие jазични 
иновации се формирале од Kpajoт на ХП до почетокот, некои и до KpajoT на 
ХУН век (Koneski, 1960 : 494; 1948 : 111-128). Во другите македонски диjалекти 
тие или не се срекаваат воопшто или пак се наоГаат во почетната фаза од 
развоjот, на пр., конструкциите од типот е доjден и u.мa доjдено. Поjавите од 
вторава група, од друга страна, укажуваат и за еден поособен историски 
развоен пат по Koj оделе западните македонски говори, се разбира, не 
напуштаjКи ja врската со другата македонска териториjа. 

22. Во источните македонски говори процеитот на архаизмите во однос на 
западните говори е нешто поголем. Сп. фонемата х, пазеI:bето на интервокал
ното в, заменката он, помошниот глагол во сложените форми со 'сум', местото 
на кратките заменски форми во реченицата, местото на акцентот и др. Но не 
само тоа. Во Toj дел од нашата териториjа и иновационите поjави веке не се ти
пични македонски. Готово сите тие се срекаваат и во граничните српски и бу
гарски диjалекти. Така, на пример, промените на *CVb и *SVb во цав, сав - сам, 

ОДН. цав, сам, измените во акцентското место, предлогот у М. *vъ, удвоjуваI:bето 
на предлогот *SЪ (сос, сас), заменката ги и некои други, се сре кава ат на поголе
мо пространство и на бугарската и на српската jазична териториjа. Протети
чкото в (ваглен), аналитичкото искажуваI:bе на дативниот однос Kaj заменките, 
изедначуваlЬето на општата форма со номинативната Kaj личните ИМИlЬа од 
машки род, предлозите врз и йрез, прошируваI:bето на парти кулите -зе I -зи и 
ка во формите на личните заменки (jазе, шuзе, назе, вазе, jазека, шuзека, 
менека, шебека), аористната форма бидох - бидех и сложените глаголски 
облици од типот рабошил сам бил, ке сам бил рабошил и др. имаат широки 
ареи кои зафаtаат и големи делови од бугарската jазична териториjа. Гледани 
од аспектот на македонскиот jазик ареите на овие jазични поjави има ат 
дифузна распространетост и како такви се помалу интересни. Но тие можат да 
бидат особено корисни при УТВРдуваI:bето на jазичните влиjаниjа (Ивиh, 1960-
1961 : 81-103). 

23. Погоре споменавме дека неколку изоглоси (на гласовните групи чере 

цре < *cre-, презентската наставка за 3 л. мн. -аш II-еш и аористната -а 11 -е) од 
каjларското огниште одат ПО западната jазична перифериjа. На простор от од 
Преспанското и Охридското Езеро до Шар Планина и Сува Гора оваа група се 



зголемува уште со неколку "локални" изоглоси. По правецот Галичица 
Буковик - Сува Гора одат западните изоглоси на реф

лексот а место носовката *Q (рака, 157) и секундарното Ъ2 (.ма2ла, 158), вокал
ното *[ (йnво, сnце, 159). Н,ешто малу позацадно (западно од Кичево и Охрид) 
поминува и источната изоглоса на заменката.мие (160), а поисточно изоглосата 
на веларното л место старото меко *1' (недела, 161). Наместа во оваа група се 
вмешува и западната изоглоса на вредноста ол место */ (Йолно). Овие десетина 
изоглоси од западната диjалектиа област одделуваат еден тесен говорен поjас. 
На TOj поjас посебно обележjе му даваат уште ред локални црти. 

Караорман - Бистра 

24. Изоглосите од солунското огниште со двата свои снопа - малешевскиот 
и лагадинско-разлошкиот источната диjалектна област ja разбиваат на три 
дела во правецот J-c. Изоглосите пак на вреЮIOста аШi место *Q и Ъ2, вокал
ното nШiр, фонемата ii//ал место */, пото а изоглосите на силната редукциjа на 
неакцентираните вокали и на заменските облици .ма, ша, са (M(l, ш(l, C(l) по пра
вецот JЗ-СИ неа ja делат на два нерамни дела. 

25. Изоглосите на рефлексите на носовката *Q и Ъ2, вокаЛD"Ите */ и *[, потоа 
секундарно назалираното а (сп. CHa'ia : CHo'ia : CHli'ia) и уште некои други ло
кални особености на повеке делови ja расчленуваат и нашата западна пери
фериjа на целиот поjас од Шар Планина до Грамос. И на ово] терен изоглосите 
на споменативе црти имаат правец З-И. 

26. Врз основа на изложениве диjалектни разновидности и распоредот на 
нивните изоглоси ние веке можеме да ги набележиме наjважиите диjалектни 
групи и нивните граници (карта VIП). 

На македонската jазична териториjа jacHo се оцртуваат три основни 
диjалектни групи или наречjа: 1. зааадно.македонско, 2. uсШочно.македонско· и 
3. северномакедонско наречjе. Границите меГу овие наречjа ги означуваат Haj
големите, цаjброjните со из огласи снопови. Вардарско-црноречкиот сноп ja 
означува диjалектната граница мегу западното и источното наречjе, а пол ош
ко-осоговскиот сноп ja обележува границата меГу овие две наречjа и северното. 
На пограничjето меГу основните диjалектии групи останува по еден говорен 
поjас со разна ширина, каде што поминуваат изоглосите на диjалектните особе
ности. Овие меfудиjалектни простори ги репрезентираат Т.Н. преодни говори. 
МеГу источното и западното наречjе каь;о преодни говори ни се претставуваат 
костуреко-леринските и мариовско-тиквешките, односно говорите што ее на
ОГаат во триаголникот мегу преспанското и каjларското огнищте и Велес, каде 
ШТО се збираат еите изоглоси од овие две огништа во еден густ изоглосен еноп. 
Наjголемото растоjание на оваа преодна диjалектна област изнесува до 80 ки
лометри (на делот мегу Преспанското и Островското Езеро). 

Преодниот диjалектен поjас во Северна Македониjа е HajTeceH на екоп
екиат терен (изнесува и до пет километри), а наjширок во Полог и во Овчепо
лието . 

92 

• Сп. ja фуснотата :tIa стр. 65. 



27. Во границите на источното наречjе можат да се изделат четири помали 
говорни целости: 1. шiii.u Йск:о-сiii.ру.мUЧК:U дujалек:iii., 2. долновардарск:u, 3. .мале
шевск:о-йuрuнск:u и 4. серск:о-лаzадuнск:u дujалек:iii.. Источната граница на 
штипско-струмичкиот и долновардарскиот диjалект ja означува малешевскиот 
изоглосен сноп, а границата мегу малешевско-пиринскиот диjалект и серско
лагадинскиот, каде што спагаат и разлошкиот и гоцеделчевскиот (неврокоп
скиот) говор, набележена е од лагадинско-разлошката изоглосна група. Долно
вардарскиот диjалект ja исполнува областа меГу солунското и каjларското 
огниште, а неговата граница спрема штипско-струмичкиот диjалект ja озна
чуваат изоглосите што одат по правецот Кожуф Беласица (рефлексот а//а м. 
*Q, итн., в. т. 24). 

28. Четири до пет диjалектни индивидуалности можат да се изделат и во 
границите на западното наречjе. Една целост образуваат говорите мегу вар
дарско-црноречкиот сноп и изоглосната група што оди по правецот Галичица 
Бистра Сува Гора. Овие говори во литературата се познати под називот 
ценiii.ралнu 20вори (1. ценiii.рален дujалек:iii.). Посебни говорни индивидуалности 
потоа претставуваат говорите во Охридско и Преспанеко (2. охридск:о-йрес
йанск:u дujалек:iii.), дебарските говори (3. де6арск:и дujалек:iii.), кои понатаму 
можат да се поделат на две-три помали групи, и 4. 20РНОЙОЛОUlк:uоiц (гости
варскиот) 20вор. Границите меГу овие диjалекти ги одредуваат изоглосите на 
рефлексите на *Q, Ъ2' секундарно назализираното а и вокалните *г и *1. 

со ова ние ги набележивме само основните наречjа и диjалекти на македон
скиот jазик. Дефинитивно решение на проблемот за диjалектната диференци
jациjа на македонскиот jазик и класификациjата на неговите говори ке даде ма
кедонскиот лингвистички (диjалектолошки) атлас. 

1962 
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7. ПРОБЛЕМИ НА МЕГУДИJАЛЕКТНИОТ КОНТАКТ 
ВО ПРЕ ОДНИ ГОВОРНИ ОБЛАСТИ 

1. Во диjалектолошката литература добро е познато дека мегу два диjалек
та или две наречjа на еден ист jазик, како и меГу диjалектите на два соседни 
сродни jазика нема многу остри граници. МеГу нив има еден поjас KOj може да 
биде потесен или поширок, во зависност од ред околности, каде што се срека
ваат диjалектни особености и од двата соседни диjалекта, а на jазичните погра
ничjа и особености од двата гранични jазика или нивните гранични диjалекти 
(Аванесов, 1949 : 202 нт; Serech, 1953 : 45; ВеШ:, 1963 : 135 ит). На TOj простор се 
разграничуваат голем броj диjалектни диференциjални црти карактеристични 
за граничните области, па поради тоа тука се срекава и HajrycTa мрежа на изо
глоси. Таквите диjалектни области познати се под називот "пре одни", а говори
те од таков вид се викаат "преодни" говори (Белиh, 1905 : 26). 

Но покраj OBOj вид особености во преодните области се срекаваат и броjни 
иновациони црти кои не се jaBYBaaT ниту во еден од околните диjалекти. Со тие 
иновацио ни поjави преодните области се изделуваат како посебни територи
jални говорни инидивидуалности и им се противставуваат на граничните диjа
лекти. 

Иновационите поjави во преодните диjалекти се од два вида. Едни се jавиле, 
како и во ceKoja друга териториjална говорна единица, како резултат на 
внатрешните фактори што делуваат во процесот на стабилизациjата на фоно
лошкиот систем и граматичката структура на односниот диjалект. Други се 
предизвикани од различни надворешни фактори. МеГу последниве посебно се 
изделува она а група диференциjални особености што настанале како последи
ца на меfyдиjалектниот контакт. 

Во понатамошното излаГaIье ке укажеме на некои од покарактеристичните 
иновациони особености на два типа преодни говори во Македониjа во север
ните говори, кои со граничните српски и делумно со граничните бугарски диjа
лекти сочинуваат една преодна меfуjазична зона, и во преодните говори мегу 
двете основни македонски наречjа источното и западното. 

2. Преодните диjалекти мегу македонскиот и српскиот jазик зафакаат еден 
доста широк ареал на целото денешно jазично пограничjе од границата со 
Албаниjа па до македонско-бугарската граница на исток. Во TOj ареал влегу
ваат сите северни македонски говори: долнополошкиот, скопско-црногорскиот, 
кумановскиот, кратовско-овчеполскиот и кривопаланечкиот, а на српската 
jазична териториjа: говорите во Призренеко заедно со fаковичкиот, jужните 
косовски говори, потоа говорите по долината на Jужна Морава до Стубал и во 
горниот тек на реката ПЧИ1ьа. На источната страна со оваа говорна област се 
разграничуваат бугареките диjалекти во Босилградско, Каменица, Кустен
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дилско Краиште и Пиjанец. OBOj географски регион го исполнуваат пространи 
планински масиви - Шар ПЛанина, Скопска Црна Гора, Руен, Козjак и Осогово. 

Во jазичен поглед споменатата област е доста уедначена. Лингвистичка 
граница мегу македонската и српската jазична териториjа скоро и не постои. И 
ДО колку зборуваме за jазична граница во OBOj регион, мислиме за граница на 
сферите на двата литературни jазика македонскиот и српскиот. Тука се раз
граничуваат сферата во Koja се употребува македонскиот литературен jазик и 
сферата каде што се употребува српскиот литературен jазик. Границата на тие 
две сфери е истовремено и етничка граница, а денеска и државна граница мегу 
Р. Македониjа и СР Jугославиjа. На источната страна овис две сфери се раз
граничуваат од сферата во Koja се употребува бугарскиот литературен jазик. 
На македонско-бугарското пограничjе jазичната (литературна) сфера се по
клопува со етничката и државната граница мегу Р. Македониjа и Р. Бугариjа, а 
на српско-бугарското пограничjе jазичната граница, Koja е истовремено и ет
ничка граница, не се поклопува со државната граница. 

3. Диjалектните особености што ги обединуваат сите споменативе преодни 
говори во една целина во зависност од нивниот однос кон околните jазици и ди
jалекти можеме да ги поделиме на три групи. 

Една голема група диjалектни особености преодните говори ги поврзуваат 
со другите штокавски диjалекти на српската jазична териториjа. МеГу пока
рактеристичните од нив спагаат: изеднаЧУВaIьето на континуантите на *ъ и *ь 
во jaKa позициjа: сан, дан; развоjот на почетните *уъ и *УЬ во у : унук, удовац, 
унушре, улезе; замената на *Q со у :  рука, йуш, у руку, иду, н,у; пазеIЬето на па
латалните Jb и н,: ЙОJbе, fbe'i,a, н,ива; пазеIЬето на непрегласеното а во шрава и 
замената на *е со а во ора - ораси и сваки; замената на *jed- со jед- иеде); до

следната замена на прасловенските палатални *t', *d' < *и, *dj со к 2: вокка, 
лега, обуке, .ме2н,ик l.мед'н,ик, СУ2енице; jOTYBaIЬeTo на *lbj во Jb: зеJbе, KOJbe. Од 
областа на морфологиjата пре одните говори со штокавското наречjе ги сврзу
ваат: множинската наставка -е Kaj именкит.е на -а : жене; личната заменка он; 
заменско-придавските наставки -za, -oza : fbeza, CBaKoza, доброzа; глаголските 
морфеми: -.мо во 1 л. на презентот: вика.мо, и -ше во 3 л. мн. на аористот: 
рекоше; потоа предлозите из и уз: из Вран,е, иде уз реку, и неколку суфиксни 

именски морфеми: -ик « *-оиа) : чисйiока, -Jba: шкаJbа, 
-УJbа : MazaPYJba, йобеzул,а, -ача : ва.мЙирача, -уша : водаруша, овчаруша и др. 

*-itjb): йеiйлик, -ока « 

Некои од приведениве особености претставуваат архаизми (сп. фонемите 
Jb, н" предлозите ИЗ, уз, аористната наставка -ше, споменатите именски 
суфикси), но повекето се иновации што настанале на српската jазична терито
риjа, каде што се наога и нивното иновационо огииште. Нивните jужни изо
глоси ja преминуваат денешната српско-македонска jазична граница, а добар 
дел од нив на исток навлегуваат и на бугарската jазична териториjа на пра
вецот Трн - Берковица и натаму (Ивиh, 1956 : 14; 1957-1958: 179 нт.). Jужната 
граница на повекето од овие црти на македонскиот терен образуваат еден изо
глосен сноп KOj оди приближно по правецот Тетово Скопjе Крива Река до 
Крива Паланка и бугарската граница. Една помала група изоглоси допира и до 
Свети Николе и Пробиштип. По таков начин во северна Македониjа, но jужно 
од денешната српско-македонска jазична граница, се оформил густ изоглосен 
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сноп што jacHo ja разграничува преодната диjалектна област од другите две 
македонски наречjа. Надвор од Toj сноп остануваат само неколку изоглоси: на 
фонетските разновидности шрава и ора, наставката -ок.а и предлогот уз. Пред
логот уз во оваа форма се употребува уште и во Полог, во поречкиот говор, 
спорадично и во велешкиот. Исто така jужно од линиjата Скопjе - Велес 
Штип поминуваат и изоглосите на формите шрава и ора. Наjдлабоко на ма
кедонската jазична териториjа продреле предлогот у « *vъ), заменката он и 
фонемите к. - t место пра словенските *(, *d' во одделни лексички единици. 
Нив ги наогаме во сите привардарски говори се до Солунскиот Залив, а при
мери со к. - i дури и на поширок ареал!. 

4. Втората група ja претставуваат диjалектни особености што ги поврзуваат 
преодните диjалекти со македонската jазична териториjа. Како потипични 

. 	македонизми во пре одните говори се сметаат: фонетскиот облик на глаголска
та морфема -на- « *-nQ): йадна, йаднале; ИСПУШТaIьето на вокалите во прокли
тиките пред збор што почнува со вокал: се изми> с-измu, ме изеде > м-изеде, да 
умре > д-умре; поjавата на протетичко j пред почетното у < *Q : jуже, jушiiк, 
jузiiл; ИСПУШТaIьето на краjните Щ д во група со фрикативните с, з, ш, ж: йосш 

> йос, вешш > веш, 'iрозд> 'iроз I 'ipoc, дiiжд > дiiж/ш; обеЗВУЧУВaJьето на Kpaj
ните звучни кон сонанти; тврдиот изговор на л; и од морфологиjата: заменските 
клитики не, ве, формите са во 3 л. мн. од 'сум', И биде, глаголските морфеми: 
-(х)мо во 1 л. мн. на аористот и имперфектот, -ек.и во глаголскиот прилог: 
седеек.и, губен.ето на родовата диференциjациjа во множината на партиципот: 
биле, рекле; испуштан.ето на помошниот глагол во 3. л. на перфектот: Он ми 
казаjа дека puuнaja oiii кола; одделуван.ето на партикулата не од глаголот со 
заменски енклитики: Не ми збори, Не се /Ьуши на мене, и др. 

Огништето на оваа група особености се наога на македонската териториjа. 
На север тие го преминуваат македонскиот jазичен ареал и се jaBYBaaT во по
мала или поголема мера готово во сите гранични српски диjалекти. Сп.: д-иде, 
дваес, рекомо, бuдем, к.е дам, чекаjк.и (Гн.илане) (Вarj ak:tarevic , 1965 : 58 ит. ), к.е 
д-иде, йрс, цврс, йрuш, не, ве, шресомо, знаjек.и (Вран.е) (Барjактаревиh, 1965 : 
36 нт.), бивол, йрос, йедесе, дошле, не ми казуj (Буjановац) (Барjактаревиh, 1966 
: 180), мос, uaднале, са (tаковица) (Стевановиh, 1950: 133 нт.). Северните изо
глоси на повекето од приведениве особености допираат приближно до линиjата 
tаковица Гн.илане - Стубал - Крива Феjа. Тука тие се вклопиле во изоглос
ниот сноп на оние поjави чиj центар се наога во преодната зона (в. т. 6). Нешто 
посеверно од споменатава линиjа навлегле само неколку особености. Примери 
со елизиjа на вокалите и со загубени ш, д на апсолутниот Kpaj можат да се 
сретнат и во косовско-ресавските говори (Ивиh, 1956 : 100). Во нив не се 
непознати и заменските форми не, ве и наставката -(Х)мо. 

1 Примери со " - 1 < *tj, *dj превладуваат во централните, штиnско-струмичките и 
тиквешко-мариовските говори. Во зanадните периферни говори и во краjните иеточни 
диjanекти инвниот броj се смалува; таму се jaByвaaT само во по неколку лексеми (кука, 
ке). Во jугозanадиа Македониjа единствено инв ги нема во Корчанско и во jугозападните 
костурски села. 

97 



5. Граничните српски говори со македонската jазична териториjа уште 
повеке ги поврзуваат Т.н. балканизми, како што се: губеIЪето на кванти
тативните разлики на вокалите и на нивните интонациски опозиции, анали
тичкиот начин на искажуваIЪе на падежните односи, аналитичката компа
рациjа, губеIЪето на инфинитивот, образуваIЪето на глаголските конструкции 
со партикулата ке, удвоjуваIЪето на обjектот и др. МеГутоа, овие црти немаат 
поголема важност за oдpeдyвaIЪe на диjалектните односи во пре одните 
области. 

6. Третата група особености во преодните говори ja сочинуваат диjа
лектните иновации што ги обединуваат тие говори, а истовремено нив ги 
диференцираат од сите околни диjалекти на сите три гранични jазични тери
тории. Тие црти се развиле на oBoj терен и станале диjалектна карактеристика 
само на jазичното пограничjе. Во таа група спагаат: широкиот изговор на ак
центираните е, о (е, ;)): лешо, сено, лежи - к;)са, м;)же, рха (Белиh, 1911); 
фонемата а како континуант на прасловенските *ъ, *ь и секундарниот Ъ2 во сите 
позиции: дiiж, сан, йешак - дан, лан, йас, венац, - магла, вешар, осам, оган; 
фонетската измена на у во в во 3 л. мн. на презентот: викау> викав; замената на 
вокалното *] зад дентално-алвеоларен глас со лу: длуго, слуза, слунце, шлуче; 
BMeTНYBaIЪeTo на в и j мегу две самогласки: йавук, йавун, снава или cHaja; 
силната палатализациjа на лин пред предните вокали, особено пред и: бе/Ьи, 
МО/ЬИ, СО/ЬИ, - бра1ЬU, йу1ЬU, це1Ьи; континуиран ареал на jазичното пограничjе 

имаат и резултатите од измените на консонантските групи: Mj > м1Ь: зеМ1Ьа, 
лаМ1Ьа, мн > мл: млого, iiiм > шн: ошне, зм > зн: узне , K1b-i1b > Ш'1Ь-д'1Ь: 
войl' 1Ьак, 'iаш' 1Ьик, свеш' 1Ьик, куш' 1Ьи, мед' 1Ьик покраj Mei1bUK, зj > jз: 'iроjзе, 
лоjзе, како и групите с, з + /Ь, 1ь > ш, Ж + /Ь, 1Ь: jешmuв, pYlU1baK, иж/Ьубu, 
Йрикаж1Ьа. Широко е распространета во преодните говори непостоjаноста на 
краjните вокали кога тие не вршат морфолошка функциjа, сп. дек - дека, ошуд 
- ошуда, одовуш одовуда, оздол оздола, озгор озгора, сак сага, шак 
шам, каш када, шойрв - шойрва, uсшuн - ucшuна, шуj - шуjа, нек нека, дом 
- дома, овам - овамо, шам - шамо, как - како, йолак - йолако, укол уколо, 
jош - jошше, дур - дури, свак - сваки, йозаш йозадu и др. Значителен е и 
броjот на диjалектните карактеристики од областа на морфологиjата. Како 
специфични за ова подрачjе се jaBYBaaT: множинската наставка -ики Kaj имен
ките од среден род на -е : йuлuкu, шеликu; заменските форми: 1Ьума, 1Ьоjзе, 
1buja, и кратките: ву за датив Ж.р. и гу за акузатив; заменските партикули со з, j 
во заменските облици и Kaj прилозите: 1Ьоjзе, 1Ьума, 1Ьумлj, 1Ьиjа, cBaKoj, cBaKoja, 
oByj, шуj, OHyj, oBej, шеj, oHej, oBuja, и др.; Kaj глаголите од е-/u-група во 1 л. едн. 
на презентот како наставка се оформила -у (континуант на *Q): носу/ношу, 
бе ру, иду, сечу; во 3 л. мн. на презентот се генерализирала единствена наставка 
-в СУ): викав, носив, берев; во имперфектот наставката -ше од 2 и 3 л. едн. се 
пренесла и во 1 Л.: ja носеше, ja викаше, а во jужноморавскиот и скопскоцрно
горскиот говор таа се пренесла и во множинските облици: носешемо, носе
шеше, носешев. На доста простран ареал од ова а диjалектно подрачjе се офор
мила нова партиципска наставка за машки род: peKja peKaja (: рекла, рекло), 
BUKaja, Hocuja, браjа, седеjа. Како диjалектна диференциjална особеност на 
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односниов терен се jaBYBaaT и глаголските конструкции со формите на гла
голот *xotim : Шеше да иде, шеjа да иде и др. 

Сите диjалектни особености од оваа група се иновации и нивното огниште 
се наога на OBoj терен, на некои можеби дури и на самото денешно jазично по
граничjе. Оттука тие се ширеле во сите правци. На jyr, на македонската тери
ториjа наjдалеку допреле до Тетово, Скопjе, Свети Николе и Кратово. Нешто 
малу посеверно од оваа линиjа останува само изоглосата на партициписката 
наставка -ja, Koja оди по правецот: Студена Бара - Орашац - Крива Река. Се
верните нивни граници допираат при ближно до линиjата Гаковица ГlЬилане 
Стубал (над BpalЬe) - Крива Феjа. На TOj правец се образува еден нов изо
глосен сноп. Надвор од TOj сноп остануваат само неколку изоглоси: на фоне
мата а, подвижните вокали, метатезата на зj. Овие особености се jaBYBaaT и 
значително по на север од споменатава граница. Фонемата а и подвижните 
вокали познати се во целата jужноморавска говорна област, во тимочко
лужничкиот диjалект и на еден широк поjас на бугарското пограничjе на 
правецот Трн - Берковица (Тодоров, 1936 : 201). Измената на зj во jз ja 
познаваат и косовско-ресавските диjалекти (Ивиh, 1956 : 100). Северната 
изоглоса на наставката -у во презентот оди нешто поjужно од главниот 
изоглосен сноп. Во враlЬСКИОТ говор спрема констатациjата на Барjактаревик 
пообични се презентските форми на -м: носим (Барjактаревиh, 1965 : 41), а во 
говорот на Гн,илане тие се и единствени во употреба, сп. берем, бричим (Mulaku 
Bardhi, 1974 : 93). Наставката -ики, Koja Белик ja забележил во враlЬСКИОТ 

говор (Белиh, 1905 : 366), во ГlЬилане Барjактаревик не ja наоГа. Таму е во 
употреба наставката -еша со вариjантата -еши : момчеiiiа - момчеши (Бар
jактаревиh, 1966 : 200). На источната страна северните и jужните изоглоси се -

затвораат на пограничjето со бугарскиот jазик. Само неколку изоглоси ja мину
ваат jазичната граница. Силната палатализациjа на лин ja познава и кустен
дилскиот говор, сп. КОJЪиба, беJЪим, цан.им (Умленски, 1865 : 39). Во одделни 
случаи таму се jaBYBa и хиjатско в: дува, оjд'ова, донес'ова (Умленски, 1865 : 39). 
Во Краиште и Пиjанец се чести и имперфектни форми со -ше : раб'ошешеа 
(Умленски, 1865 : 109). Источната изоглоса на заменката ву ja зафака целата 
западна перифериjа на кустендилскиот говор Краиште, Каменица и Пиjанец. 
Изоглосите на другите цртн се сврзуваат западно од jазичната граница на 
просторот мегу Крива Река (Kaj Крива Паланка) и Горна ПЧИlЬа. - На запад 
пове ке изоглоси одат се до албанската граница. Во говорот на Гаковица М. 
Стевановик приведува примери од типот: дан, сан, седам, о ган, слунце, cHaje, 
сшреjе, дaJЪeKo, СШОJЪица, .м.лого, uанши, лоjзе, гу, они имав, биjа (Стевановиh, 
1950). Готово сите овие црти констатирани се и во говорот на Сретечка Жупа, 
сп. даlU, uавук, слуз а, жен.и, Uaнши, ошне, кон.шиjа, змичики, ву, гу (Павловиh, 
1939). Но во овие два говора веке не се jaBYBa наставката -у во 1 л. на презентот 
или е сосема ретка. Во сретечкиот не се познати ни наставките -в и -ja. 
Нивните изоглоси остануваат нешто поисточно од териториjата на 
споменативе два говора. - Изоглосите на диjалектно-диференциjалните црти од 
оваа група претставуваат затворени линии. Тие линии на пограничjето со 
другите македонски диjалекти, како што видовме, се собираат во еден изо
глосен сноп, во KOj се слеваат исто така и jужните изоглоси на особеностите 
што доагаат од север (в. т. 3). Наjголема концентрациjа на изоглоси наогаме 
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особено на правецот Скопjе - Тетово - Призрен, каде што се разграничуваат 
преодните говори со западното македонско наречjе. На TOj простор во изоглос
ниот сноп се вклопуваат и изоглосите на диференциjалните црти меГу запад
ното и источното наречjе. По TOj начин тука се слеваат близу стотина изоглоси 
на различни диjалектни диференциjални особености фонетски, граматички, 
зборообразувачки и лексички. Источно од Скопjе, на пограничjето меГу пре од
ната зона и источното наречjе изоглосите одат не што поразредено, особено на 
просторот мегу Куманово и Штип. Тие се расипуваат во две групи од кои 
едната оди по правецот Скопjе - ПЧИIьа - Крива Река, а втората по превецот 
Скопjе - Свети Николе - Пробиштип - Кратово. Така порастурени тие одат го
тово до линиjата Кратово - Крива Паланка, каде што се собираат пак во една 
погуста група на пограничjето со бугареката jазична териториjа. Поразредено 
овие изоглоси одат и на српската страна. Таму значително се смалува и броjот 
на диференциjалните црти меГу преодннте и друште ер пеки диjалекти, а со тоа 
се намалува и густината на мрежата на изоглоси. МеГутоа, и на ова а страна 
изоглосите на иновационите поjави одат заедно со изоглосите на они е особе
ности што се доjдени од jyr и се обележени како македонизми. 

7. Во преодната меfyjазична зона покраj погоре споменатите наогаме уште 
два вида иновацио ни поjави. 

Едни од ннв се jaBYBaaT во поодделни локални говори на преодната зона. 
Toj вид иновации формираат по перифериjата на преодната област нови ми
кроиновациони огништа и со тоа го нарушуваат диjалектното единство на об
ласта. Во оваа група иновации би дошла, на пример, измената на краесложно

то веларно л во в во говорот на Сретечка Жупа, сп. дал > дав : дала, сшол > 

сшов, сшолче > сй1овче (Павловиh, 1939 : 80). Во горанскиот говор в се обезву

чува на KpajoT и пред безвучна согласка: бил> биф , кiiлк > кiiфк, но сiiвза. - Во 
горанскиот торбешки говор, сосема периферен, како негови сопствени ино
вации се jaBYBaaT преглаСУВaIьето на о во у пред загубен консонант, сп. чуек, 
zуедар, куач, суел'ка, шуар, йуас, како и измената на KpajHoTo палатално ш' во 
к: зек, шек, клек и др. Во jужниот поjас на преодната област вокалното *1 зад 
дентално-алвеоларните консонанти се заменило со ла : длii20, длiiжан, слiiба, 
слаза, йlлiiче - клаче. На другата териториjа од оваа зона, како што веке спо

менавме, во оваа познциjа *1 > лу додека на jужното пограничjе има ол (во 
тетовскиот), ал (во скопските) или а (во штипско-кочанските). 

8. Поголема диференциjациjа во самата зона создаваат некои поjави преди
звикани од една иста причина, но различно реализирани во поодделни локални 
говори. Така, на пример, поради губеlЬето на гласот х во сите овие говори се 
загрозила позициjата на имперфектната форма. Во говорите со пара
дигматичен акцент (кумановскиот, кратовско-овчеполскиот, прешевско-буjа
новачкиот и враlЬСКИОТ) 1 и 2 л. на имперфектот Kaj некои глаголски типови се 
изедначиле со соодветиите презентски форми. Таа омонимиjа во прешевско
буjановачкиот, враlЬСКИОТ и кривопаланечкиот се отклонила со преструктуи
palЬe на имперфектната основа со помош на наставката -lue од 2 и 3 л. едн., Koja 
се проширила во сите лица, сп. викаше-м, виктие, викаше, викаше-мо, викаше

ше, викаше-в (негде: eukatUe-а): през. вuка-м вика-ш, вика, вика-мо, вика-ше, 
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вика-в. Морфемата -ше- се jaBYBa како единствен различителен морфолошки 
елемент, додека општиот дел и наставките се исти во двете форми (освен во 2 
л. едн.). - Во кумановскиот говор пак наставката -ше се задржала само во 
еднината, додека во множината диференциjалната морфолошка функциjа ja 
презеле наставките -смо, -сше, -ва или -сва, сп. импф. вика-ше, вика-ше, вика
ше, вико-смо, вика-сше, вико-ва / вико-сва : през. вика-м, вика-ш, вика-ф, вико
мо, вика-Ше, вика-в. Во множината имперфектните наставки го добиле еле
ментот с од 2 л. И oBoj процес се извршил на нашиов терен независно од дру
гите диjалекти. - Во овчеполскиот и кратовскиот говор, како и во соседниот 
штипски, во 1 и 2 л. мн. по губеlЬето на х дошло до удолжуваlЬе на основниот 
вокал. Должината е искористена потоа за прошируваlЬе на наставките на TOj 
начин што од удолжениот вокал се излачуваат два кратки, сп. в'икахмо > 

в'ика:мо > в'икаа.мо; н'осехмо > н'осе:мо> н'осеемо : през. в'ика.мо. Во осо
говските села се генерализирала единствена наставка: в'ика-а.мо, в'ика-аше, а 
според нив и: н'осе-а.мо, н'осе-аше, б'ере-а.мо, б'ере-аше: през. в'ика-мо, б'ере-мо, 

н'оси-мо. Во сретечкиот говор, каде што е акцентот стабилизиран на третиот 
слог, имперфектната основа се преобразувала само со елементот -ш- од 2 и 3 л. 
едн., но се модифицирале истовремено и наставките за 1 л. едн. и во множината 
со дoдaBalЬe на елементот -0- преземен од аористот, сп. идеш-о, идеш-е, идеш-е, 
идеш-омо, идеш-оше, идеш-оа : аор. ид-о, ид-е, ид-е, ид-омо, ид-Оiце, ид-оа, а 
презент: иде-м, иде-ш, иде-Ф, иде-мо, иде-luе, иде-ш (Павловиh, 1939 : 193). 

9. Вториот вид иновациони поjави коишто се jaBYBaaT на перифериjата на 
преодната зона се т. н. контактни иновации. Тие претставуваат компромис на 
два резултата реализирани во граничните диjалекти. Овие иновации се срека
ваат на самото пограничjе меГу преодната област и другите соседни диjалекти. 
По OBOj начин се добила, на пример, наставката -ика во горанскиот говор, сп. 
йилика, шелиКа, спрема йилики, шелики / йилики, шелики во соседниот при
зренски, и йилиfbа, шелиfbа во полошките говори со кои граничи на jyr. Во ре
зултат на таков контакт настанала и сретечката множинска морфема -Ufьчики: 
шевчиfbчики, Koja се употребува наспоредно со -ики (унучики) и -Ufba (УНУ
чиfbа) . 

На jужната перифериjа на преодната зона, на еден многу тесен поjас на 
цел ото пограничjе од албанската граница и на исток се до границата со бугар
ската jазична териториjа во 1 л. едн. на презентот се генерализирала настав
ката -м Kaj сите глаголи, како што е тоа и во другите соседни македонски диjа
лекти. Мегутоа, во процесот на обопштуваlЬето на -м истовремено деjствувала 
и тенденциjата да се генерализира еден основен вокал во целата презентска 
парадигма, како што е тоа и во другите преодни говори. Во резултат на тие две 
поjави се образувал нов презентски облик - нос-и-м : нос-и-ш, нос-и-мо, нос-и-в; 
бер-е-м : бер-е-ш, бер-е-мо, бер-е-в. Доста материjал од OBoj вид можеме да 
наjдеме и на пограничjето меГу источното и западното наречjе. Во велешкиот 
говор, Koj се наога на непосредниот контакт мегу тие две наречjа, наставките 
за 1 и 2 Л. мн. на имперфектот гласат -авме, -ев.ме, одн. -авше, -евШе, сп. вика
авме, вика-авше; носе-евме, hoce-евШе. Добиени се со контаминациjа меГу 
западномакедонските наставки -вме, -вше (викавме, викавше) и штипско-овче
полските -а.ме, -аШе, ОДН. -еме, -еше (во овчеполскиот -амо, -емо) : вuка-а.ме, 
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ноее-еме (Конески, 1965 : 76). - Во резултат на таков компромис образуван е 
посебен конjугациски модел Kaj глаголите од е- и и-група во тиквешко-мариов
ските говори, кои претставуваат преод меГу источното и западното наречjе. ВО 
тие говори се добила една мешана група со основниот вокал -и- во 2 л. едн. и со 
-е- во 3 л., сп. ное-и-ш, бер-и-ш : ное-е-ф, бер-е- ф. Во граничните штипско-стру
мички говори и-група е наполно разложена (сп. ное-е-ш, ное-е), а во прилепско
битолските, со коишто се граничат тиквешко-мариовските на запад, ликви
дирана е е-група (сп. бер-и-ш, бер-и-Ш). 

10. Претходниот вид иновации се jaBYBaaT главно во парадигмата Koja се 
стреми да постигне посиметричен модел. Во фонологиjата мегудиjалектното и 
меfyjазичното влиjание се изразува на малку поинаков начин. Фонетските по
jави се пренесуваат преку поодделни морфемски сегменти, и за оваа цел како 
наjпогодни се покажуваат флексивните и зборообразувачките морфеми. Како 
се врши TOj процес наjрелjефно ни го покажуваат континуантите на прасло
венските *ъ и *ь И на носовката *Q во граничниот поjас мегу пре одната зона и 
другите македонски диjалекти. - Во нашите северни говори, како и во целата 
преодна зона, jаките *ъ и *Ь, видовме, дале а во сите позиции, сп. бiiчва, лан, 
сабере, йешак, йлишак, йешал, ражан, iладан, овае, uaлац, I Йрешаш. На те
товскиот терен со ваква доследност споменативе два гласа се заменети во Haj
северните села (вратнички говор). Во говорот на селото Теарце, кое се наога 
неколку километри поjужно од Вратиица континуантот а редовно се сре кава 
само во коренските морфеми: бач ва, вашка, залва, шаiаj, дан, ойанок, додека 
во суфиксите се jaBYBaaT почесто о и е, сп. шанок, ручек, jаре.м, овен, ражеfb, 
овес, оцеш, конец, но и: удоац, сшарац, орал, ileiuал, болан, осшаfb, а во член
ската морфема редовно има о : волош, лебоШ. Во говорот на с. Jедоарце, кое се 
наога jужно од Теарце во близината на Тетово, во суфиксите веке о и е се 
регуларна поjава: орел, йешел, jаре.м, овен, оцеiu, живеl{, ойанок; во коренот се 
уште доминира а : даска, даш, дан, ваздан, лак, шiiмен, и само во неколку 
случаи наогаме е М. *Ь: йеfbушке, ceia, шеЙНе. Ваков распоред на континуантите 
на *ъ и *Ь во помала или поголема мера е одразен на целото диjалектно погра
ничjе, но посебно тоа е карактеристично на кривопаланечкиот терен меГу дру
гото и поради улогата на акцент от во одделни суфикси. Во говорот на селото 
Борово (во непосредната близина на Крива Паланка) наогаме ваква ситуациjа: 
в'олiiш, б'елиiiш; 'ушак, мом'ак, oezu'iiH, кош'iiл, и потоа: вен'ац, евеш'ац (под 
акцент), но: й'алац, е'амац, и j'арец, еш'арец, уд'овец, алб'анец. Во соседното 
Конопница разграНИЧУВaFъето на континуантите се врши и според граматички
от тип на зборовите, сп. 'ушак, й'ешак (и редовно така Kaj именките), но: 
p'etUOK, ш'ешок, кр'ошок; во другите суфикси превладуваат о, е; йеlu'ел, ор'ел, 
iл'аден, й'алец, к'онец, в'олоШ. - Во некои говори, главно на западната пери
фериjа од пре одната зона, разграничуван.ето на позициjата во врека ео реф
лексите на еровите е уште поизразена. Во сретечкиот говор, KOj спага на срп
ската jазична териториjа, во суфиксите готово редовно има о, е како што се 
jaBYBa редовно и ii во коренските морфеми, сп. кошев, орев, заjем, ражеfb, 
белушок, заврзок, ойанок, белушец, венец, удовец, арен, беден, сишен : вiiздiiн, 
лiiко, накве, шiiiа , и во префиксите: разiiйне, еiiбор, еаешале ее и др. (Павловиh, 
1939: 54). 
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Два резултата на контактот мегу северните и другите македонски диjа
лекти наогаме и место носовката *Q : во коренските морфеми редовно у : йут, 
рука, дуб, во зборообразувачките и флексивните морфеми во посеверниот 
поjас исто така у : НД руку, рукушу, иду, а во селата на самото тесно пограничjе 
а : на рака, ракаша, викаа, а во 1 л. едн. на презентот веке по морфолошки пат 
се добил нов резултат (идем). Суфиксот -на- Kaj глаголите, видовме, се срекава 
и во преодните српски говори. 

11. За да биде нашата претстава за состоjбата во преодната диjалектна зона 
покомплетна, ке истакнеме дека на OBOj терен се jaBYBaaT голем броj дублетни 
форми во сите области на jазичната структура, а особено во лексиката. Од дру
га страна, пак, во изобилството на иновациони поjави во овие говори се запа
зиле и не мал броj архаизми кои на другата jазична териториjа не се jaBYBaaT 
или се сосема ретки. Да ги споменеме само остатоците од промената на член
ските морфеми во скопскоцрногорскиот и кривопаланечкиот говор (K01boaio
га, КО1Ьовога, КО1Ьонога), посесивниот датив (Син му Марку ]овановому, кука
ша Маре Марковези) и др. 

12. ИстакнуваjКи ги наjважните и според нас наjкарактеристичните диjа
лектии особености во преодната jазична област и одредуваjки ja нивната гео
графска распространетост, сакавме да ja покажеме сета сложено ст на jазич
ната проблематика во таков тип диjалекти. Но нашиов материjал може да биде 
показателен и за донесувюье на некои поопшти заклучоци во вр ска со мегу
jазичните и меfyдиjалектиите односи. На прво место Toj ja потврдува конста
тациjата дека мегу сродните соседни jазици не можат да се повлечат секогаш 
некои поjасни граници. Преодните jазични и диjалектни зони со своите ино
вации уште повеке ja разблажуваат острииата на jазичните граници. Исто така 
ни изоглосите на диференциjалните jазични поjави секогаш не одлучуваат за 
актуелните меfуjазични граници, посебно кога се работи за сродни и гранични 
jазици. Границите на поодделни jазични особености се формирани во различни 
временеки периоди, на различни етапи од jазичниот развоj и под различни 
услови, и сосем е природно што тие не се поклопуваат мегу себе, па природно 
не можат ни да претставуваат jазична граница. На македонско-српското погра
ничjе, видовме, изоглосните снопови се формирани значително подалеку (на 
север или на jyr) од денешната jазична граница. Таков распоред тие имаат и на 
српско-бугарското, и на македонско-бугарското jазично пограничjе. 

1973 
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8. МЕtУJАЗИЧНИОТ КОНТАКТ (НА ДИJАЛЕКТНО РАМНИШТЕ) 

КАКО ФАКТОР ЗА ДИJАЛЕкmАТА ДИФЕРЕНЦИJАЦИJА 


НА МАКЕДОНСКИОТ JАЗИК 


1. Во рамките на западното македонско наречjе jacHo се оцртуваат два аре
ала - еден ценшрален, Koj зафака пошироко простраиство и со незначителна 
внатрешна диференциjациjа, и еден йерuферен, коjшто е иситнет со броjни 
изоглоси на десетици микросистеми. 

Наjголема раздробеност покажува граничниот поjас со албанската jазична 
териториjа, а на jугозапад на македонско-албанско-грчкото пограничjе, каде 
што има и поголема концентрациjа на аромански етнички елемент. 

На сето македонско-албанско пограничjе од Шар Планина па до Корча и 
Грамос на jyr по двете страни на границата живее мешано население и по jазич
ната припадност и во конфесионален поглед: Македонци христиjани и мусли
мани, Албанци исто така од двете конфесии, на jугозападниот дел уште Грци и 
Аромани (Власи). На сета таа териториjа населението е билингвално и/или 
мултилингвално. 

L1. Во оваа мултиjазична средина денеска егзистираат неколку десетини 
микродиjалекти само во рамките на македонскиот диjасистем. Диjалектната 
раздробеност во некои региони е толкава што еден говор опфака две или три 
села. Така, на пример, во Дебарско на релативно мал простор по долината на 
Радика и Дрим се изделуваат пет до шест говорни целинки: жировничкиот 
говор, Koj го репрезентира ат три села (Жировница, Болетин и Видуше), гово
рот на ростушките православци, говорот на муслиманите во Ростуша и неколку 
околни села, малореканскиот (галичкиот), дебарскиот говор со посебна ва
риjанта на говорот на муслиманите во Дебарско, дримколско-голобрдскиот, 
исто така во две вариjанти - на муслиманите и на христиjаните. И на релациjата 
Струга - Охрид - Корча Нестрам - Костур можат да се наjдат разлики од се
ло до село. Во охридско-струшката котлина со значителни посебности се раз
ликуваат: градскиот струшки говор со неколку села во непосредната близина, 
радошко-вевчанскиот, KOj го репрезентираат три села во самото подножjе на 
пл. Jабланица (Вевчани, Радожда и Мали Влаj), говорот на муслиманите во 
селата Лабуништа, Подгорци и Октиси, потоа градскиот охридски говор со KOj 
е наjблизок говорот на приезерските села се до Поградец на албанската страна. 
Четири говорни посебности се изделуваат и во Преспанско (горнопреспански 
или ресенски, долнопреспански, JЬубоjнско-германски, штрбовско-арватски) и 
неколку на костурско-корчанското говорно подрачjе (корчански или бобош
тенски, нестрамски, костенариски, костурско-корешчански и леринеки, Koj 
исто така не е единствен во ceKoj поглед). На северозападната перифериjа по
голема блискост покажуваат говорите на Скопека Црногориjа и Долни Полог 
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Шо. 

(Тетовско), додека во областа Гора, на западната страна од Шар Планина, има 
поголемо говорно шаренило. 

2. Мегу наjкарактеристичните диjалектни диференциjални црти со кои се 
разликуваат периферните говори од централниот диjалект спаfаат рефлексите 
на старомакедонската носовка *Q и слоговните *г и */. Во централното диjа
лектно подрачjе *Q се рефлектирало во !а!, сп. рака, йаш, ааби, *г ja задржало 
слогообразната функциjа, сп. дово, йосши, соце, коФ, додека *] на поголемо 
пространство се развило во двофонемна секвенца !ол/: волк, волна, дОЛl-о, жол

Но рефлексите на споменатите старомакедонски гласови истовремено се 
jaBYBaaT како диференциjални и во периферните говори. 

Во скопскоцрногорскиот И долнополоmкиот *Q > !у! во сите позиции (рука, 
ауби, йуиi, на' руку, иду), *J> !у! и !лу - ла!, вториве зад забновенечните еоглас
ки (вук, йуно, жушо : слуаа, длуzо и слiiаа, длаzо), додека *г останало неизме
нето (йосши, воба, соце). 

Во малореканскиот (галичкиот) говор *Q се изедначило со етимолоmкото 
/01, сп. рока, йоиi, l-роди (во коренските морфеми) и со la/: бера, йаднал, неа (во 
зборообразувачките и флексивните морфеми), а сонантите *' и *г се задржале 
неизменети (йосши, zоло, в.qк, ж.{,Ullо). 

Во сите други периферни говори во коренските морфеми развоjот на спо
менативе три гласа одел заедно и тие се трансформирал е во нови фонеми. 

Во повекето локални говори *Q > lii/, *г> lapl, *J> /алl : рака, йаш, сабоша; 
варба, йарсши, дарво; вална, жалшо, салаа - во гостиварскиот, дебарскиот, 
струmкиот, охридскиот, во северните и западните преспански села и во кос
турско-кореmкиот говор. Сличен развоj овие стари глаеови имале и во горан
скиот говор, но TOj бил пове ке подложен на влиjание на српските говори. От
таму во него покраj рефлексот !а! за *Q наогаме и доста примери ео /у/, сп. l-Hac, 
дай, ааби, каса, лачи, .маши, нашре, но jуже, кукол', .муш .мужи, иуш, скуйо и 
др., */> /ал/ > /ав!: вавна, жаФiii, саваа, длаl-О , покраj буе, вук, jабука, йуно, а *г 
се задржало со тенденциjа во некои позиции да се реализира како [ао]. 

Во дел од костурско-нестрамските села како рефлекс за споменативе гла
сови се jaBYBa {l фон со нешто поснижена артикулациjа од /ii1, но сепак раз-

личен од !а!, сп. U{IШ, p{lKa, К{lшча; в{lЛК, Й{lЛНО, Ж{lЛШО, дt:;lрво, йt:;lрсшu, Ct:;lpU. 
Во дримколско-голобрдското говорно подрачjе и во говорот на мусли

манското население во струmките села Лабуниmта, Подгорци *Q > lii/ (еден вид 

лабиjализирано а), *1> /ал!, *г> /ар/: дай, ааби, рака, сабоша; валк, вална, йdлно, 
салsа; бардо, дарва, карф. 

Таква вредност за *Q има и во нестрамскиот и костенарискиот говор во 
Костурско И во осум села на jугоисточниот брег на Преспанското Езеро на пра
вецот JЬубоjно - Герман, сп . .мажи, рака, кашча (Езерец), вашук, кашча, раце, 
скайо (Нестрам), .мажи, йdИi, гради (JЬубоjно). Сличен развоj како носовката 
*Q имало и вокалното */: валк, вална, йално, далzо (Нестрам, Езерец), вална, 
кални и вак, жашо, jабако (со асимилирано л Герман). Нешто поинаку таму 
одел развоjот на *г; во JЬубоjнско-германскиот *г се задржало (дово, йосши, 
соце), во костенарискиот се развило во /ер/, сп. верба, герне, серце (Езерец, 
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Сничени), а во нестрамскиот 'арl со алофонот [ав]: вар ши, йарсй1и, сарце, одн. 
о о 

ававши, йавсй1и, с вце. 
Нешто посложена ситуациjа наогаме во жировничкиот и во вевчанскиот 

говор. 
Во жировничкиот врз развоjот на *Q влиjаеле и акцентот и броjот на сло

говите во збороформите. Во едносложни и двосложни зборови *Q > 'JI, кое во 
неакцентирана позициjа и во збороформи со три И повеке слогови без оглед на 
местото на акцентот се реализира како темно а [{l], сп. зай - з'аби, р'ака, ,м,'ака, 
но: З'(lбийiе, p'(lKaiUa, M'{lKuiUe, и: n'a-З(lЙ, Й'О-З{lби, n'a-р{lка. Истото важи и за 
рефлексите на *J и *г: валк - в'алкой1- в'мци : в'{lлций1е, в'мnа : В'{lлnай1а, в'{lЛ
nеnо; варба, д'арво, 'iapu: В'{lрбай1а и n'а-вq.рба, n'a-'iCJ.РЙ. 

Во радошко-вевчанскиот говор *Q > liiI, *J> liiлl, *г> lapl, одн. 1&1, IMI, 'арl 
зад лабиjалните согласки Iб-й, в-фl, сп. 'iрiiди, 'iniic, дабjе, зiiби, jiiже, каде, 
кайиnа, рака и .мdжи, ,м,ай1nо, йаnдар, йай1; 'iiiлй1аЩ жiiЛй10, кiiлnиЩ калк, но: 
валк, валnа, uaлnо, MMSUiU; 'i арnе, дарво, зарnо, карсй1ий1, и: бардо, варба, вар
nши, йарво, йарсй1и, фарл' ай1. 

Заедно одел развоjот на *Q и *J, *г и во корчанскиот говор, но таму рефлек
сите се совпаднале со етнмолошкото lal, сп. 2асеn'ица, 'inacen, кай'unа, кашча, 
.маш, рака; валк, валnа, йалnо, .малsи, жалй10, салsа; 'iарло, зарnа, сарце 
(Бобоштица). 

Мегутоа, во корчанскнот и во костурските говори во врска со рефлек
сациjата на *Q има уште една посебност: во тне говори пред звучните преградни 
согласки се задржала носовоста како одделна фонема и тоа 1,м,1 одн. laмl пред 
лабиjалните и Inl, ОДН. lanl пред нелабиjалните согласки, сп. 'iамба, дамбо, 
за,м,би, самб'ой1а, 'iол'амби, и: баnди 'биде', 'iраnди, каnд'ел'а, ,м,аnдар, йаnди, 
капкол' , краn20 и др. (Бобоштица), 2а.мба, за.мбu, граnди, краn20 (Нестрам, 
Езерец), дii,м,бjа, 2ii.мба, ,м,аnдро, кiinд'ел'а (Костур). 

Оваа констатациjа се однесува и за рефлексациjата на носовката * , сп. бра
й1уч'еnди, 20веnд'ар, реnд'ови, ере,м,б'ица. 

Во врска со рефлексациjата на носовката *Q во западните говори стои и се
кундарната назализациjа на вокал от 'аl во соседство со назален сонант. Во таа 
позициjа lal, одн.lq! совпаднал со рефлексот на *Q, сп. сnага, ,м,акеа во горански
от и гостнварскиот, зnаjill, cnaza, сnажеn, сnаа, ап доп, аnдре, Саnдре, ,м,а,м,ий1, 
,м,аШL71еа, .мiiчурек, oдii.мna во дебарскиот, ,м,iiшча, зniijЩ ,м,ii.миЩ сапа, Саnдре 
(Охрид), ,м,аuдиjа, .мii.миЩ ,м,ii.меjnца, .мiiй1иKa, сnМа, зniijЩ ,м,акар, йозniijnца, 
Manz ал, Manz ар, саnдак (Струга), Ban'i ел, зnаjЩ .мiiшй1еа, спа: сnщ, сnаг а, 
каnдило, Сй1ii.мбол, ,м,ай1ика (Преспа), како во рака, ,м,ака, .мiiй1no; во галичкиот 
говор: ,м,ошчеа, сnоа, .зnоей1, СnО2а, рока; во дримколско-голобрдскиот: ,м,а,м,ши, 
,м,ашй1еа, .зn&(,м,), каniПaр, аn2ел, Саnдре, аnдриjа (Луково), или сапа, .мdшчеjа во 
нестрамскиот (Видоески, 1989 : 52), .мd,м,ий1, ,м,а.мец, ,м,ашй1jа, но .зnаме 
(Вевчани). Приведениот материjал упатува на заклучок дека вокалот 'а/ се 
назализирал под деjство на соседниот назален сонант и артикулационо совпад
нал со рефлексот на *Q уште кога TOj се изговарал назално (NaN > NqN> NiiN). 

Во некои пунктов и на jугозападното пограничjе се срекава и фонемата liiI 
во ограничен броj примери, сп. дйкаn, бiiразер, дiiл'бер, йnер, iiшир, дйше,м,е, 
кйм,ер, ,м,йфй1ар, ,м,йрафей1, главно во туfи лексеми и само во неколку словен
ски:jii, клiiч (сите примери се од Бобоштнца). 
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За бобоштенскиот говор и воопшто за корчанскиот карактеристичен е и 
назалниот изговор на вокалот /а/ во соседство со назален сонант, сп. Вqнгел, 
Kou'qHKa, фрqнк, ii1aUqIO.lU, фqмбр'ика, шqндан. Исто така со нагласена назал
ност се изговараат и вокалите /а, й, е/ пред назалите /м, н/ добиени со рефлек
сациjа на *Q и *  сп. гqмба, дqмбjа, zрqнди, зj'qнци, ч м,бр'ица, л нд'ина 
(Видоески, 1981 : 752). 

Мегу покарактеристичните диференциjални црти меГу централните и пери
ферните говори спаfаат промените што се извршиле во некои вокални секвен
ци. 

Во охридско-преспанските говори групата /оа/ се изменила во едносложен 
дифтоншки глас [оа], сп. броаш, шо"р, негоа, осноа, или се асимилирала во долго 
/0/ - [о:] шо:р, осно:, ко:ч (коач), шро: (шроа), секо: (секоа), секо:ш (секоmи < 
секоzаш), .то:н (.тоан), бро:м, (броа.м) во охридскиот, шоUр, соал'ка, волоОр и 
шо:р, со:л'ка, воло:р - во преспанските, а во еден тесен поjас во Струшко и во 
приезерските охридски села, поретко и во некои преспански села, на промена 
подлегнал првиот член од групата: /оа/ > /уа/ > /ва/, сп. коач > квач, шоа> шва, 
шоар> швар, негоа > негва, чоа > чва, сшоа > сшва, но .lO:H, осно: (поради фо
нетски пречки) (Струга), шва, шварка, никваш, гошва (гошоа), реква (рекоа) 
во говорот на Пештани, швар, шва, свал'ка, покраj осно:, шо:, шро: во запад
ните преспански села. 

Во струшкиот говор ПО OBOj начин се разложила и групата /ое/ > /ве/: чвек 
(чоек < човек), гведо, jазвец, квел (коел) сшвел (ешоел), рекве (рекое), зедве, 
додека во преспанскиот, доколку не се задржала, таа се асимилирала во долго 
/е/, сп. чоек> че:к, че:чки (чоечки), во одделни лексеми преминала во [011: 'iоjдо 
(гоедо ), но jазоец . 

Групата /еа/ на поширок ареал во охридско-струшките и преспанските гово
ри се изменила во дифтонг /ja/, сп.: леа> лjа, cja (сеа < сега), бjа (беа), Miiulluja 
(.машi11eа) - во ресенскиот, сшрjа (сшреа), бjа (беа), Hja (неа), Пешрjа: (Пейlреа), 
cMja - во охридскиот, глjа (глеа), черjа: (череа < черева) - во струшкиот. 

На струшкото говорно подрачjе на сличен начин се развивале и групите /ео/ 
> /]0/, /иа/ > /]а/, /ио/ > /jo/, /ие/ > /je/, сп. черео> черjо, неол'а > /-Ьjол'а, Сшолео > 
Сшол]о:, койриа > койр]а:, ракиа> paKja: > paKja > рака, сеч ио > сечjо:, целиOlU > 
цел'jоШ. 

На западното пограничjе е ограничена и метатезата на секвенцата -ни- во 
-ин- во повекесложни збороформи, сп. во вод'еница > вод'еинца > вод'еjнца. 

Во повеке перифериеки говори вокалите /0/ и lel во акцентирана позициjа 
се дифтонгизираат во [Уо] , [ие] , сп. м,Уос, Л10ШО, кУожа, СУОН во дебарските 
(Белиh, 1935 : 83), БУос, кУожа, к10за, н!ос, 10ди, 10КО, 10фца; м,"есо, м,"ера, л"еlUО, 
й"еро (Нестрам, Видоески, 1989 : 48) 

На западната перифериjа во повеке лексеми како лексикализирана осо
беност може да се сретне преглас на /а/ во le/, сп. н'а-еве (на jaee), есен иасен), 
обело, (обjало), одеjа (одаjа), раеш, йечелиш, чекиjа, челеш, 2iiрклен. еребица, 
топ. Жиiйинени (Дебарско), iiiрклен, лишеj, челеш, кiiшеj, чеша, йолена, есен, 
есено: дарво, баеч, баечка (во некои западни преспански села, Видоески, 1989 : 
24), ж'еба, ж'елно, ш'ерен, j'eceH, ес'ика, 'uлеч, ч'елеш, ч'еша, шч'евеj, венч'еjне, 
воденич'ер, косшурч'ени, руйишч'ени (Костурско, Видоески, 1989 : 53), jер'ем,че, 
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u'ojec, ч'елейl, к'очен, бел'uчеф, или Bq liiI ВО акцентиран елог: jiПне, jiijце, jiicKaj, 
jiiсшjе, жjiiба, жjiiр, жjiiлен, йрujiiшел' (ВО корчанскиот, Видоески, 1981: 757). 

Интересни се од историско-диjалектолошки аспект и неколку други лекси
кализирани стари фонетски промени, кои се локализирани на западната и jyro
западната перифериjа. 

Во горанскиот, дебарскиот и ВО костурско-леринските говори ВО неколку 
случаи место носовката *Q се jaByвa lel, сп. j'ешок (*Qtbkb), к'едел'а, ке, к'еде 
(Гора, Видоески, 1986 : 50), jешок, jеглен, 'греди (*grQdb) во говорот на дебар
ските муслимани во с. Г. Папрадник, й'ешок, ед'ица, еж'ичка, 'еглен, еглен'ар (во 
некои костурски и лерински села). 

Познато е дека во западното македонско наречjе старата замена на носов
ката *(! во *Q добро се задржала само зад IjI и тоа наjдоследно во централните 
говори. Мегутоа, во неколку пунктови на перифериjата има отстаПУВaIьа. На 
пример, во говорот на муслиманите во Дебарско забележани се примерите: 
jeHsa, jезuк, jешро, jечиЙl, jечмен - со je < *j(! (Г. Папрадник, Beci, 1974 : 66), а во 
лексемата заек и ВО други говори, сп. зоек, зоеци во галичкиот (Белиh, 1935 : 
82), заек во дримколско-голобрдскиот, зiiк (заек) ВО вевчанскиот. 

Во охридските приезерски села и во некои пунктови ВО Преспанско остаток 
од старата замена на *(! > *Q е сочуван и зад ч во лексемата чiiдо чiiда (Леска, 
Глобочани). 

Нешто пошироко во периферните говори е претставен преминот на 101 во 
Iyl во разни позиции и затемнуваlЬето на lal во liil. 

Првата поjава значително е поизразена во горанскиот говор, и тоа, главно, 
во случаи каде што се загубиле консонаити во интервокална позициjа, сп. гу
едо, чуек, оснуа, муа, йуас (говедо, човек, основа, Moja, uojac, Видоески, 1986 : 
53). Од подруг вид е измената на /0/ > /у/ во дебарските и другите западни гово
ри во примерите од типот гувеjш, убешкu, улера, йейlук, восук, йойук, йасумце, 
йiiрФУЙl и др., гулуй, улера, уфкаш, собур, бuгур, jамбулujа, буриjа, увде, ушu 
(Поповски, 1970 : 22); во костурско-корчанските говори, каде што редукциjата 
на неакцентираното /0/ > /у/ бил активен процес, броjот на примерите со /уl е 
значително поголем, сп. уб'увu, уй'uнцu, уй'уша, уй'аиш, уб'ешке, куш'ул'а, 
йул'ица сув'ел'ка (Видоески, 1981 : 759), гуд'ина, гул'емо, кук'ошка, бур'uна, 
чур'айu, сл'адук, 'огнуш и др. (Нестрам, Видоееки, 1989: 54). 

ЗатемнуваlЬето на /а/ во /а/ како регуларна поjава го познаваат охридскиот 
и гостиварскиат говор (се врши во акцентирани внатрешни слогови), сп. ма
'i'iiрешо (: м'агаре), бун'iiрuше (: б'унари), брад'iijца, ов'iij-чоек, деснаШ'ii-ноzа 
(Охрид), MaZ'iipei'ii.o, гаjд'ii1,lujа (: гаjда1,l'ujайlа), млад'ii-жена (Гостиварско, По
повски, 1970 : 20). 

Во одделни лексеми /а/ се затемнува во повекето периферни говори, осо
бено кога се наога во соседство со назален сонант, сп. l'iiндре, Сандре, 'ii.мбар, 
с'андак, ам'ан, с'анки, i'ii.aм'ii.м, л'ii.мба (Гостиварско, Поповски, 1970: 21), з'iiек, 
uм'a1-be, м'iiчурек, з'iiгар, зiiш, j'iiзоец, j'iiгошка (Дебарско), м'iiшика, м'акар, 
м'ангал, м'ангар, с'андак, к'аjче, 'одiijче, j'iiглика, j'iiгошка, j'iicUKa, jiiz'ypuнa 
(Струга). 

Посебен развоj во западните периферни говори имал и секундарниот ер (Ъ2) 
во лекеемите 'лажица' и 'танок' (етел. II'6ЖНЦ4, 1'ЪНЪК'6) . ВО тие говори во 
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првиот пример развоjот на Ъ2 се врзал за вокалното *J: *lbzica > .(}Жица> алжица 

1 ilлжица 1 ол ица (во Дебарско), а во *tbnbkb > шнок > кнок. 
Во областа на консонантизмот западните периферни говори од централ

ните се диференцира ат: по рефлексот на старото палатално *l' и рефлексите 
на прасловенските групи *tj, *dj, по фреквенциjата на употребата на африка
тите Isl и I /, по гласот Ixl и процесите сврзани со него, и уште со неколку други 
поситни особености. 

На една континуирана зона на правецот Тетово - Гостивар - Дебар - Стру
га - Охрид - Костур - Лерин старото палатално *l' гласовно се изедначило со 
л' - карактеристично за балканските несловенски jазици, сп. л 'уш, недел' а, йри
jаШел'. Во централните говори тоа затврднало пред задните вокали и на KpajoT 
на слогот: клуч, недела, луш. Во северозападните говори на правецот Гора 
Вратница (во Полог) - Скопска Црна Гора пред предните вокали lи, еl сонан
тот Iлl се изговара со нагласена мекост, како фон близок до српското што
кавско lJы� сп. КОJЬиба, МОJЬИМ, цеJЬива, jacJЬe, шеJЬе (Гора, Видоески, 1986 : 52),

' 
се вaJЬИ, врJЬИ, деJЬИ, JЬейи (Вратница), JЬивада, CJЬивe, топ. МаJЬИ Руйе, гOJЬeM, 
JЬeCKa, йJЬeje, peKJЬe (Одри - Полог) БJЬUЖИ, деJЬИ, JЬице, СJЬика, БJЬека, г OJЬeM, 
гJЬeдa, JЬешо, cJЬeй (Кучково). 

На еден тесен поjас во периферните говори доста добро се познати старите 
рефлекси Iшш - ждl, одн. Iшч - ж 1 на *tj, *dj, сп. лешша, межда (Дебар, Голо 
Брдо, Радожда, Преспа), сфешча, меж а, веж и (Жировница, Струга, Охрид, 
Корча, Нестрам, Костур). 

Во тие говори не се извршила ни палатализациjата на Iшj, дj/ од старите 
групи *tbj, *дьj, сп. брашjа, цвешjе, дjавол, водjе (Охрид, Нестрам, Костур). 

На TOj простор и фреквенциjата на звучните африкати е значително по
голема; покраj старото Isl, кое доста добро се чува пред множинската наставка 
-и (блаsи, белеsи, йолоsи, бубреsи, ноsи - Hose, блаsе), во броjни случаи се 
добило Isl и од Iзl зад сонантите, како и I /, сп. алsица 1 ол ица, салsа, малsиш, 
варsи, наsриiu, йал аф, дар и, дал ина, а I I редовно пред деминутивната 
наставка -е, а и во други случаи исто така пред lel, сп. Ho e, кни е, сшо е, бре е, 

елезо, сШе ер. 
Централните говори фонемата Ixl не ja познава ат. Во инициjална и интер

вокална позициjа таа се загубила, а на KpajoT на слоговите се изменила во IBI, 
одн. во Iфl во некои случаи. Во периферните говори загубата на Ixl се наога во 
процес. Така, на пример, во градскиот охридски говор во речта на постарите ге
нерации Ixl може да се чуе готово во сите позиции, но не и во сите случаи, сп. 
хира, хор, хун ер, харчиш, бухол, рухо, ухо, мухла, чехре, Влах, сшрах, мех, здих, 
ших, мох, глух, варх, но и: ишар, оди, лей, болфа, ореф, сиромаф, очуф, и ре
довно Iфl во наставките за аор.-имперф.: беф, бефме, бефШе. Слична поjава 
може да се следи и во горанскиот говор, сп. хала, харен, хишер, ходим, хубаф, 
jaxa, дихам, соха, чоха, бахча, бохча, охка, мехлем, грах, орах, грех, мех, мох, 
глух, во наставките: бех, бехме, бехше, но: снаа - снае, леа, сшреа и задуф, 
мувл'осан (Урвич - Jеловjане, Видоески, 1973 : 24), орах, грах, мех, глух, виках, 
викахме, виках ше, или со фарингално Iyl пред сонантите: ниуно, беуме, 
муулисано, но: арен, o a, уо, орае, и zpej, кожуф - кожуфи, суф покраj су (Гора, 
Видоески, 1986 : 48, 56). Во ограничен броj случаи Ixl може да се чуе уште во 
корчанскиот говор, сп. харо, харам, хайи, хаир, хожа, xpjiiH - главно во иници
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jална позициjа и претежно во туfи зборови (Видоески, 1981 : 757) и во говорот 
на костенариските села во костурско, сп. ,мех - ,мехош - ,мех'ови, грех - грех'ови, 
з,мех, орех, ,мох - ,мохош, брухал, ирохаф (Езерец), но во броjни примери /х/ се 
загубило: ввр, сиро,м'а, чели, ,меле,м, р'еку, рек'о:,ме (Езерец), 2роша (грехоша), 
реаш, гра, 'ipjii, и во неколку примери место него има Iф, e/: кожуФ, 2луфци, 
шувла (Езерец), уво, uaз'ува, суво, ,мува, а во Бобоштица и Ij!: сшраj, 2луjче, и 
редовно во наставките; p'eKoj, peK'ojMe, рек'оjше (Mazon, 1936 : 49, 50). 

Како диjалектни карактеристики за периферните говори во описите се ис
такнуваат: ЧУВaIьето на финалните групи -сш и -шш (-шч), сп. лисш, ,мосш, 
брошш, вешш, 'iiiрсш, чисш, 20реzuш, ношш (Нестрам, Видоески, 1982 : 24), 
бресiu, 20ciu (Преспа, Видоески, 1989 : 56), и на Iчl во старите групи *сг- и *cre- : 
чарииш, чарвец (Жировница), чарвец, чарйuш покраj царн, царвен (Дебар), 
чарн, чарвен, чiiрвен'ик, чiiрвец, чариu (Нестрам), и редовно во чере-: череи, 
чер'ево, чер'есло, чер'еши во сите периферни говори од Жировница до Корча -

и Нестрам. 
По HeKoja диференциjална особеност може да се наjде и во дистрибуциjата 

на согласките. Во дебарско-голобрдските говори и во Корчанско во финална 
позициjа не се необични покраj -сш, -шш, -шч и други консонантски групи, сп. 
нокш, нuск (: ниска), сниск, шешк (: [uешко), жешк (жежок), решк (: решка), 
20рК (: 20РКО), воск, дисш, ,моск (,мозок), ,муск, сшuск, нuск, кошк, ,мушк, 
шjiiшк , 20Сй, СШUUЦ, йjaHK, шрунк (: ШРУН20), фрqнк, дц,мй, зq,ми (Бобоштица, 
Видоески, 1981: 756). 

Во бобоштенскиот говор диjалектна посебност претставуваат гласовите е и 
О, кои се ограничени претежно на туfи зборови, сп. лuв'аоа, швароо, ,мароа, 
оаск'ала, ОиасШu.ма, варои, како и вметнувюьето на Iбl во сонантските секвенци 
/,м + р, л/: ,мбравjе (мрави), ,мбра.мор (,мра,мор), у,мбри (у,мри) ,мблаш (.млад), и на 
IM/ пред групата Iбр/: фа.мбр'uка. Вакви примери можат да се сретнат и во кос
турските говори. 

2.1. Повекето од приведениве фонетско-фонолошки особености можат да 
се следат и во албанските диjалекти и тоа не само на граничниот поjас, туку не
кои и подлабоко на албанската jазична териториjа. 

За фонемите Iй!, Iе! и 101 во корчанскиот говор веке спомнавме дека тие се 
jaBYBaaT претежно во албански и грчки заемки и во многу ограничен броj сло
венски лексеми. 

Вокалите liiI и /Ш исто така се карактеристични во ред албански диjалекти, 
па и во некои аромански говори. Во албанските говори во областите Корча, 
Гора, Поградец, Девол и Опор вокал ат /ё/ се реализира како среден звук мегу е 
и а /1/'/, сп. kётЬа (Десницкая, 1968 : 312). Еден вид отворено е - [а] познава ат и 
деба рските албански диjалекти, сп. diirdh (dаrdhё) 'круша', biilt (Ьаltё) 'блато', 
kaliija (kalaja) 'кале' (Десницкая, 1968: 182); и во говорот во Лузни во одредени 
позиции, главно во соседство со палатално-алвеоларни согласки /а/ се реа
лизира како [а]: i biirdh 'бел' (Beci, 1974 : 228, 279). Според Селишчев ваков фон 
познава ат албанските говори на поширок ареал на правецот Охридско Езеро 
Елбасан (Селищев, 1931б : 292). Токму на TOj терен можел да се формира и 
македонскиот говор што го репрезентира ат денеска жителите на струшките 
села Радожда, Вевчани и Мали Влаj. 
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и вокалот 1111 има CBOj пандан во албанските говори. Во албанскиот диjа
ле кт во Дебарско назализираното Iq/, како и 'аl во соседство со назален сонант, 
се реализира како среден глас меГу а и о [qO] , сп. TirqOn 'Тирана', или пак пре
минува во [Q]: nqna > nQna 'MajKa' (Десницкая, 1968 : 181, Селищев, 1931б : 194). 
Во OBOj фонетски облик споменатава лексема е преземена во македонските го
вори во Дебарско, сп. нона во реканскиот. елична поjава познаваат и други 
албански диjалекти, на пример говорот на Пекин во долината на Шкумбини, сп. 
nаОn « nqnё), duhaon (duhan) (Десницкая, 1968: 223), на KaBaja (<;eliku, 1974 : 2 18) 
и во други говори во jужногегиската диjалектна зона, како и во областа на пре
одните говори и гегиските говори во Македониjа (Десницкая, 1968 : 190,223). 
Широки вокали 101 и 'еl познаваат некои локални говори во Дебарско, сп. 
kоОсkё, kooc 'каска', kоОрё 'копа', kat'oOnd 'село', ke°(f 'jape', vеUtllё 'вега'. 

Во ароманскиат говор во битолските села Гопеш иМаловиште вокалот 'аl 
се заменува со 101. Таков процес се извршил, вероjатно, и во македонскиот го
вор во саседните преспански села на правецот JЬубоjно - Герман (Конески, 
1981: 48). 

Фонемата 'аl прететавува постара фаза од развоjот на *Q. За неjзиното кон
зервирюье во споменатите македонски говори на македонско-албанското по
граничjе можеле да придонесат албанските и ароманските диjалекти (Конески, 
1981: 48). 

Континуантот {l во jугозападннте костур ски села (p{lKa, ZP{lHau) претета
вува преодна вариjанта меГу костурското 'аl и корчанското lal. 

Погоре приведовме поголем броj примери во кои вокалот 'аl "се затемнува" 
во 'аl во соседство со сонантите, поретко и зад други согласки (ма.миШ > 
.мii.миШ, снага> снага, jacUKa > jacUKa, заш > заш, загар). Ова а поjава е поши
роко позната и во албанските и араманските диjалекти. Во албанскиот вокалот 
'ёl во акцентирани слогови историски е добиен од назалното lal, а во неак
центирани слогови и од други вокали, сп. kётЬё (сатЬа), kётgё (canga) 'песни' 
(Десницкая, 1968: 267), исто и во ароманскиат : cfmp « campus), cfntec (canticum) 
(Конески, 1981 : 37). Во западните македонски говори назализираното Iq/ сов
паднало со рефлексот на *Q, сп. снага, заек: рака во *Q > lаl-говори, cHo'la, зо ек : 
рока во галичкиот, снага: рака и .мамиш: .мака во вевчанскиот, снага, .мамиш: 
рака во дримколско-голобрдскиот, cHa'la, .машчеjа : рака во нестрамскиот, 
снага СН{lzаша како рака - Р{lкаша во жировничкиот. 

Назализиран.ето на вокалите во соседство со назален сонант е широко за
стапено во албанските диjалекти, особено на гегискиот ареал. Под влиjание на 
албанските диjалекти се развиле назални вокали во корчанскиот, сп. Вqн'lел, 
Kou'q1lKa, iйaй'qщш, фq.мбр'ика, фрqнцко, шqнда1l, BepojaTHo и во примерите со 
запазен назализам од типот 'lP Hau, дP HK, г ба, Л 1lдtU1lа, до кол ку не се задр
жал органскиот изговор (Mazon, 1936 : 27), сп. алб. kiimb 'Hora'dhiimb 'заб' (Де с
ницкая, 1968 : 189). 

Дифтонгизациjата на акцентираните 101> [УО] и на 'еl > [l/e] е заедничка осо
беност на македонскиот и албанскиот говор во Дебарско, сп. ьиос 'вид трева', 
(fuorb 'чорба', vUorb 'вид земjен сад' (Beci, 1974 : 278). 
И западномакедонските дифтонзи во голема мера наликуваат на дифтон

зите во албанските говори, сп. dhaj 'коза',traj 'три', тбj 'глушец', shёj 'дожд', 
shoum 'многу',ktau 'овде' во дебарските (Десницкая, 1968 : 182), grua 'жена', diell 
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'сонце' во корчанско-поградечкиот (Десницкая, 1968 : 270) и др. Паралелизам 
мегу македонските и албанските говори на правецот Дебар - Охрид Корча се 
гледа и во тенденциjата некои од дифтонзите да се монофтонгизираат, сп. gru: 
(gгuё), mi:ll (miell) 'брашно' во jужногегиските (Десницкая, 1968 : 200, 312), dU'r 
(duer) 'раце' , mi:ll (miell) во преодните говори (Десницкая, 1968 : 220), мак. шо: 
(шоа) , iuo:p (шоар), че:к (чоек), забр 'е:но (забораено), Но:м, Но:мче, покраj 
Ном, Номче (Наум, Наумче), во охридско-преспанските. 

Во OBOj контекст како диjалектна особеност во македонските говори се ja
вуваат фонетските должини и/или полудолжини, добиени во резултат на кон

тракциjата на два вокала, сп. бе: (бее), 2ла: (zлаа < 2лава), ЙРО2'о:ри (ЙРО200ри 

< ЙРО20вори), или: шо:р (шоар), осно: (осноа < основа) и др. Секогаш се долги 
или полудолги вокалните компоненти во дифтоншките секвенци, што се потвр

дува и со местото на акцентот, сп. йол'о:jна или ЙОЛ'О'jна (йолоина < йоловина), 
леб'о:jше (лебоише < лебовиr71е), негва: (не20а < не20ва), накв'а:лна (накоална < 
наковална), p aКJ"a:r71a (ракитиа < ракиjаша), зай}'а:ле (заЙеале). Во вакви слу
чаи може да се зборува за компензациска должи на што се jaBYBa по девокали
зациjата на една од компонентите во дифтоншката група. 

Погоре констатиравме ваков вид долги вокали и во албанските говори во 
Дебарско, Пекин (gru:, mi:ll) и во други говори од гегиското наречjе. 

Во корчанско-костурските говори во броjнц примери место вокалот 101 во 
инициjални слогови цма /al, сп. aaer71, лаб'ода, маш'ика, йан'уда, ШаЙ'ола. Ваков 
фонетски процес познаваат и некои албански говори, сп. gam'or, dalfap, kat'ec, 
ap'et во говорот на KaBaja (<;eliku, 1974 : 218). 

Консонантскиот систем во македонскцте периферни говори готово е иден
тичен со системот во граничните албански диjалекти. 

Интерденталните () и д во корчанскиот македонски говор директно се пре
земен и од албанскиот и грчкиот. 

Фонемата Isl во различни позиции секако била поддржувана од албанскиот 
и ароманскиот. 

Вметнувюьето на /б/ во секвенците 1м + р, л/ е извршено според албански от 
изговор во корчанскиот говор и воопшто во тоекиските говори (Десницкая, 
1968: 267, 314). 

И во албанските говори се чести согласнички групи во финална позициjа 
(-ск, -цк, -шк, -СШ, -шш И др.). 

Согласничките секвенци /lиЩ жд/ како континуанти на *tj, *dj, согласката 
Iч/ во групите чр- и чере-, -сш и -шш во финална позициjа се jaBYBaaT претежно 
во словенски заемки во албанскиот, па тие можеле да придонесат за нивпото 
конзервирюье во македонските говори, сп. vrеshtё, vresht'ar, Ьаshlinё 'имот', 
grazhd 'jасли', и цел а сериjа топоними: Peshtjan, Grazhdan, /ч/ во t;eren, t;erep, 
fereptar, t;ert, gerenec, gerenishti, gerenik, gerтenina, germё, gerava и др. (Селищев, 
1974: 299-301). 

Во говорот на Девол групата Iшшl преминува во /шчl, како во граничните 
македонски говори во Корча, Костурско, Охридско, Струшко И во дебарскиот 
рекански говор, сп.: basht; (basht) 'вретено', selisht;e (sеlishtё) 'дворно место, 
градина', sh\:аtё (shtаtё) 'седум' . Десницка допушта можност оваа црта да е пре
земена од говорот на асимилираното македонско население во таа област (Дес
ницкая, 1968: 326). 
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ВО гостиварскиот говор, во ограничен броj случаи и во други западни гово
ри, место 111 во одделни примери се jaBYBa IjI, сп. zpajaHu, ozpaja, upeja, uaja 
(zpazaHU, ozpaia, upeia, ilaia). Оваа поjава потсетува на сличен процес што се 
вршел во албанскиот говор, сп. zojt (zogjt) 'птица', и др. 

Редукциjата на преградните 'д, zl, што се срекава во повеке пунктави во ма
кедонските периферни говори, ja познаваат и граничните албански диjалекти, 
сп. мак. ено, заено, сенае, йан'ае, за йани (йадни) лен'ае (леZнае). (Нестрам, 
Видоески, 1989: 56), ено, cjiiHu, йана (Бобоштица, Видоески, 1981: 774). 

Во говорат на с. Локов во Малесиjа (Дебарско ) забележани се примери со 
замена на /jl со 'К, il, во зависноет од карактерот на претходната согласка, сп. 
снойке (снопjе), Hueie (нивjе), зел'iе (зелjе), кол'iе (колjе), КРUЛ2а (крилjа) , 
шiiрнiе (TapHje),зе-мiа (земjа). Оваа поjава многу потсека на промената на IjI во 
/q/ и /ю/, (с, з) пред согласките t, m, n во тоскискиат говор во Лузини, сп. miqtё 
'другари', рlеqtё 'старци', покраj mijtё, рlеjtё (Десницкая, 1968 : 361). Од сличен 
карактер е промената на /Р во Ы, il во дебарските албански говори зад 
лабиjална согласка, сп. pj > pq,bj> Ью (Десницкая, 1968, : 185). 

Значителна сличност во македонските и албанските говори покажува фо
немата /хl и процесите сврзани со неа. Погоре конетатиравме фарингално /"11 во 
одделни фонетски позиции во горанскиат говор, кое многу напоменува на ал
банскиот изговор на иетиот глас. Во оние македонски пунктави каде што се 
уште се чува гласат /х/ во некои позиции, TOj се срекава и во саседните албан
ски говори во приближно иетите фонетски позиции. Во броjни албански диjа
лекти е констатиран и пре мин на /Ы во 1fI. Така, на пример, во дел од албан
ските говори во Корча /Ы се загубило во сите позиции, сп. sho (shoh) 'гледам', 
she (sheh) 'видиш',stгё (strеhё) 'етреа'. Во говорат на Девол 'Ы се загубило само 
во финална позициjа, сп. kra (krah) 'рака', додека во другите позиции во говоррт 
на муслиманите тоа се пази, а во говорат на христиjаните се загубило, сп. hekur 
'железо', duhan : ekur, laemi (lahemi) 'се миеме' (Десницкая, 1968 : 325). Во гово
рат на Берат во едни случаи се чува 'Ы, во други напално се загубило, а во од
делни случаи, претежно во глаголите, /Ы > 1fI, сп. hunda 'нос', duhan : ko (kоhё) 
'време',ёn (hёnё) 'месечина', sho (shoh) 'видам' (Берат, Десницкая, 1968 : 284), но 
и sho!(shoh), rref(rreh) 'знае' (Десницкая, 1968 : 299). Замената на /h/> /f/ е позна
та на поширок ареал од албанскиот диjасистем, сп. shof, njo! 'знам' njifet 
'извеетен' , izref, rra! 'удирам' , gjеnо!и gjinoh (т. giineh) и др. во говорите во Де
барско и во Елбасанско (Десницкая, 1968 : 184,202,224). 

3. Значителен е и броjот на граматичките диференциjални особености Mefy 
централните и периферните говори. 

Во именската флексиjа во периферните говори доста добро се пази датив
ната флексивна форма Kaj личните и роднинските ИМИlьа од м. и ж. род (во гос
тиварскиот, дебарските, охридско-преспанските говори), а во горанскиат и во 
бобоштенскиот говор и дативната множинека форма, сп.: Сшоjану, Марку / 
Маркои / Маркове / Маркое 1 MapKoje 1 MapKoiily; Пеiilреве / Пешреu 1 Пешрее; 
Маре 1 Мари. Во бобоштенскиот и во горанскиот дативна форма имаат и оп
штите именки и тоа и во определена и во неопределена форма, сп. браiu, дат. 
браШ'у--мu, сй1арец - сшарцу I сiuарцуШ'о-му, мн. сiuарцu - сШарцu.м / ciuap
ц'uшu-м, сесшра - сеСЙАре / сесшр/iiшуj, мн. сесшре - сесйlре-м / сесшр/iiше-м, и Kaj 
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неодушевени именки: cHoйje - cHoйje.м I сноUj'еШе.м, сарца - сарца.м I сарц'аЙlа.м 
(Бобоштица), Аде.м - Аде.му, цар цару I царуШо.му I царуво.му I царуно.му, мн. 
царо(в)и - цapoвu.м, Сlиарец сшарцу I сшарцуШо.му I сШарцуво.му I сшар
цуно.му, мн. Сluарци сШарцu.м I сшарцишим I Сlиарциви.м I сШарцинu.м, сесшра 
- сесшри I сесшриши I сесшриви I сесшрини, мн. сесшре сесШре.м I сесШреШе.м I 
сесШреве.м I сесШрене.м, ити. o костурско-корчанските говори и на север во 
скопско-црногорскиот и вратничкиот говор во Полог во жива употреба се и да
тивни форми со посесивно значеJЬе, сп. царуШ'о.му I цароШ'о.му шчерка, Пеш
реШ'о.м деше (Нестрам), Ицешу Кирово.му син, 2а викав .мужа je Маре Каровези 
(Кучевиште, СК. Ц. Гора). 

Во еден дел од западните говори, подоследно во jугозападните, изброjаната 
множина се наога во процес на губеJЬе, сп. шри син'ови, два uiiрсш'ени 
трам, Видоески, 1989 : 59), два лебоj, два uейlли (Охрид, Струга). 

Во неколку пунктови во Дебарско и Струшко, и на поширок ареал на пра
вецот Корча Костур - Солун - Серез - Драма директииот обjект Kaj одушеве
ните именки се изразува со предлогот на, сп. 20 видел на Сшолеша, ке а дар
жиш на невеСШalиа, да .ми 20 ойериш на дешешо (Г. Папрадник, Дебарско); во 
костурските говори на-обjектот наполно се граматикализирал Kaj одушевените 
именки: 20 виде на деШеlио, а викна на женаша, .ме виде на .мене (Нестрам, 
Видоески 1988: 89). 

На костурско-корчанското подрачjе ограничена е множинската наставка 
-ниш ча Kaj именките од с. р. на -е : Mopje .морjен'ишча, шеле - шелен'ишча (Ви
доески, 1989: 60). 

Во неколку пунктови мн. ф. Kaj именките на -а се образува со наставката -е 
: жене, сесшре, ниве (Нестрам), офце - офцеше, кашче (Бобоштица), iлаве, козе 
(во голобрдскиот), куке, офце (Жировница) iлаве, деjке, куке (Гора, Тетово, 
Вратница, Скопска Црна Гора). 

Kaj заменките како покарактеристични диференциjални црти мегу раз
гледуваниве две групи говори се jaBYBaaT: множинската форма .мие во говорите 
на правецот Струга - Дебар - Полог Гора (: ние во централните), отсуството 
на демонстративните заменки со основите ов- и он- во костурско-корчанските 
и долнопреспанските говори, чуваJЬето на старата демонстративна заменка coj 
(сос, сас, сази, стсл. (6) во корчанскиот, граматикализираJЬето на заменската 
форма .му за изразуваJЬе на дативниот однос, сп . .му рече не.му, .му рече на неа I 
на женаша, .му рече на женише I на децаша, во костурско-леринските говори, 
делумно во преспанските и охридско-струшките, додека во гостиварскиот го
вор И во дел од поречкиот оваа форма се обопштила само во еднината за сите 
три рода, а во множината се задржала кратката заменка u.м, сп. не.му .му рече, 
неjзе.му рече, но ни,М I нu.мu им рече (Поповски, 1970: 70). Во повекето пери
ферни говори посвоjната заменка cBoj се наога во процес на исчезнуваJЬе (То
ПОЛИJЬска, 1985: 10,43). Во jугозападните говори и заменката cuozu се пове ке 
му отстапува место на обликот цел, сп. се собра цел Hapozu, целе деце, цели чуuе 
(Нестрам, Видоески, 1989 : 62). 

Од службените зборови вниманието на диjалектологот го привлекуваат ис
пуштаJЬето на предлогот во (в) во повеке периферни говори (Конески, Видо
ески, 1966: 7, к. 8) и употребата на предлогот на со значеJЬе на правец и место 
(место предлогот во), сп. оди на Солун, беше на Солун. 
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Во областа на глаголската флексиjа разликите мегу централниот диjалект 
и периферните говори се однесуваат, главно, на наставките во 1. и 3. л. еднина и 
3 л. мн. на сег, времс::, во обраЗУВaIьето на 3 л. мн. на минатото определено вре
ме и на глаголскиот прилог. 

На поширок поjас на западната перифериjа во 1 л. едн. отсуствува наставка
та -М (носа, бера, сеча, вика, су), а во 3 л. се чува старата наставка -Ш (Hocийl, 
вuкаЩ имаШ). 

На правецот Гора - Дебар - Струга - Корча и Костур 3. л. мн. на сег. време 
се образува со наставката -еШ, одн. -е во костурско-корчанските говори, сп. бе
реЩ носеЩ вuкаjеШ (Гора, Видоески, 1986 : 68), сечеШ, ШлеjеЩ викаеЩ но 
носиШ (во галичкиот), викаейl! виKe:йl, Hoceйl! носе:Щ берейl! бере:Ш (во де
барските и охридско-струшките), вике, носе, бере (во долнопреспанските, кос
турските и корчанскиот). 

Во сите тие говори, со исклучок на горанскиот, 3 Л. мн. на имперф. -аор. за
вршува на -е : викае, носее, доjдое. 

Во голема мера со ареалот на наставката -eйl во 3 Л. мн. еег. време се по
клопува и ареалот на наставката -ешШu (-ешчu, -ешйlе, -ешйlем ! -ешчем) во 
глаг. прилог, сп. береешйlll, викаешйlll (Дебарско), llzраешчем, лежееlllчем 
(Охрид), даваешчем, носеешчем (Костур, Корча, Нестрам). Во одделни пунк
тови можат да се сретнат и други форми, сп. вllкаешйlllН, сечеешйlllН (во го
ворат на муслиманите во Дебарско, Видоески, 1968 : 78), eUKajKYM, вllканичкум 
(Преспанско), седенuчкум и седенuчким (Костурско, Видоески, 1989 : 68). Во 
централните говори 1 Л. едн. сег. време завршува на -м, во 3 Л. едн. отсуствува 
наставката -йl, 3 Л. мн. завршува на -аШ, аор. -имперф. на -а, глаг. прилог на 
jKU. Во западните говори конjугациjата со 'има ! нема' е наполно 
стабилизирана, сп. и форми од типот има имано, има бидено (во охридскиот и 
струшкиот). Во костурските и корчанските говори класичниот перфект готово 
се загубил или се наога во процес на губеIЬе, а л-формата, до колку се пази, во 
корчанскиот през ела функциjа на адмиратив. Со загубата на л-формата во тие 
говори се редуцирале и сите сложени облици што се образувале со неа 
(перфект, плусквамперфект, потенциjал и др.) и по Toj начин глаголскиот 
систем е во голема мера балканизиран. Во помаркантните диференциjални 
диjалектни особености во областа на конjугациjата ке ги спомнеме уште 
глаголските именки со наставката -йlje од типот cйlaH'aйlje, жен'еШjе, кои се 
карактеристични за костурско-корчанските говори, и продуктивните образу
BaIЬa со суфиксот -в- од типот куuвеШ (во дримколско-голобрдскиот) KyuBllill, 
менвийl (во охридско-преспанските), куйви, кажви (Костур ско ), ОДН. куйфа, 
Шурва (во леринскиот). 

3.1. Добар дел од морфолошките особености што ги приведовме претста
вуваат или калки од несловенските балкански jазици или тие се развивале со 
наслон на слични модели во тие jазици. Конjугациjата со 'има! нема' + н!Ш
парт. е општопозната балканска црта. Глагол ски именки со наставката -йlje 
(СШан'аiUjе, осун'аШjе, легнув'айljе, Видоески, 1989 : 68) познава и албанскиот, 
сп. kositje, paditje, renditje, roitje, ronitje, selitje, fepkatje (главно со словенски ко
рени). По балкански модел се предава и глаголскиот прилог, како и модалните 
форми со глагол от сака од типот сака да греди, сака да носи во костурските 
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говори. Испуштан,ето на предлогот во/в, на-обjектот, граматикализиран,ето на 
кратката заменка .му за изразуван,е на дативен однос, употребата на предлогот 
на со споменатите значен,а се карактеристични за албанскиот и за ароман
скиот, сп. аром. mi duc Skopje 'одам Скопjе', 'е vidzui pi Taki 'го видов на Таки' 
(Коне ски, 1981 : 127), алб. shkon nё karund 'оди на село'. Загубата на присвоjната 
заменка ceoj во некои локални говори во Костурско И Леринско можела да се 
jави под влиjание на грчкиот jазик (Илиевски, 1988 : 188; Тополин,ска, 1995). 
Употребата на заменката 'цел' место 'сиот' е особеност на ароманскиот. Не е 
исклучена можноста и множинската наставка -е Ka j именките на -а во бобо
штенскиот и нестрамскиот да се jавила под влиjание на албанскиот и аро
манскиот (Конески, 1981 : 140). Во голобрдскиот и жировничкиот таа може да 
се обjасни и како реликт на особеност што била карактеристична за словенски
те говори во долината на Дрим. Албанскиот и ароманскиот можеле да придо
несат и за задржуван,е на дативната форма со флексиjа и посебно неjзиното 
посесивно значен,е. 

Од сферата на деривациjата заслужуваат да бидат истакнати суфиксот -уле, 

Koj е особено продуктивен во дебарските говори, сп. дешуле, женуле, и -ар за 
образуван,е на жителски имин,а од типот несШра.мар (: Несшра.м), корчар 

(Корча), косшурар (Косшур) и др. Вториов е доста продуктивен во корчански
от и костурските говори и е карактеристичен за албанскиот. Суфиксот -уле 

има латинско-романско потекло (Коне ски, 1981 : 217). 

4. Важно место во диjалектната диференциjациjа Mety западните перифер
ни говори и централните заземаат и лексичките диjалектизми. Нив можеме да 
ги поделиме во три групи. 

4.1. Една група претставуваат словенски лексеми кои во централните го
вори станува ат веке необични или воопшто не се срекаваат. Но од друга страна 
добар дел од нив се употребуваат во албанската диjалектна реч. Тие се стари 
словенски заемки во албанскиот и сека ко многу придонесле за нивната стаби
лизациjа и во македонската диjалектна реч. Ке ги приведеме само оние што ги 
одбравме како покарактеристични заедно со албанските еквиваленти: бл'уд(о) 

(Ыudё), вада бразда за вода (vаdё), вис мало возвишение (vis), 'iал'а / 'iалица 

(gаlё), забел забран (zab'el), зазабица болест на забите (zamЫсё I zimЫСё), клека 

растение слично на смреката (klеkё), кадеш чад, кади чади (kadis), када каца 
(kаdё), каш / канш агол (kёп d), коложек jануари (kollozhek), кика врв, чукар 
(kikё), косор вид секира (kоstrё), каш спрат (kat), кобел дрвен сад за млеко, вед
ро (kob'el), койран дел на остенот (kopr'an), кой1ар заградено место за чуван,е 
свин,и (kot'ar), кошорок мачка, мачор (kot'ele), клан ик « lшаник) камен со KOj е 
заградено отворено огниште (kllanik), карш каменлива месност (kёгshё), калени

ца земjена чиниjа (kаlепiсё), кайица куп сено (kарiсё), кошец кокошарник 
(kot'ec), койан / кошmка корито (kopanj), лайа густа чорба (llарё), ли'iавец гол 
полжав (ligav'es), лисшойаш октомври (listopadh), лисник исушени лисjа од шума 
што се употребуваат за исхрана на ситен добнток (Iisnik / lesnik), ложник вид 
волнен покривач (loznik), лашка млада крава, овца пред време отелена, ojarHe
та (1lashkё), .ма'iула l.маiuла (mаg'ilё / mаg'ulё), .маШка матица (mаtkё), MaiuopHUK 
бразда низ нива за собиран,е вода при пороен дожд (matornik), .мелица направа 
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за коноп (mеl'iсё), мочал мочурлива месност (mщ:аl), мома (mоmё), музzа леп
лива земjа (muzgё), обор (ob'or), овал (оу'аО, окиш замрзнат снег на дрвjа (оkitё), 
ойуШа (aputa), oiliaoa сено од второ косен,е (оtаvё), ошреш дел на плуг (otresh), 
ойеш / айеш (opet I apet), Uлоска сад за вино (рНоskё), йраиlШа дел на самар 
(рrashtё), йод рамен терен (pod), роzач скитник (rrugщ:), риза (rizё), скайец 
стрмно место (skupec), скарка непроодно место, (skёrkё), сой возвишение (sop), 
сошина сотови Kaj пчелите во кошниците (sоtiпё), шрай бразда во бавча, йошок 
(trарё), челник водич ( elnik), чука ( ukё), черей ( erep), чуиа ( иpё). Конста
тирани се уште следните лексички архаизми: блана (*bolna), брак свадба, варш / 
варш градина, вабел / вiiмбел / jабел извор, zocuoJUH домакин, zачка приказна, 
zoJUHace годинава, оваа година, гребе чешел, греди / гренди иде, 'iреш (*greidb) 
врзулец, губа кора од баничка, драга / дрМа (*drt:zga) пат на снежен нанос, дрМ 
- драго(ш) (*dГQgъ), завор / заорна / заварна (стсл. 3АВ<>РЪ), замеш ум, косел' 

смрдлив извор, косшура J,Iепен нож, Kpazyj jастреб, лашка / лашва / лашвица 
(IIАТЬВЬ, IIАТЬВА), леЙ,-а убав, лейос убавина, обеш (*оЬеdъ), йеш / йешш (ШШТЬ) , 
йрас - йразо(ш) нескопен овен (*ргаzъ), рош образ, лице, рушишше алиште, 
облека, слоша лошо време, шойор вид сечиво, Шес(ш) (*tъstb), шешша / шешча 
( ТЬШТd) и др. 

Наjголем дел од овие лексеми се употребуваат во корчанскиот, костурски
те и охридско-преспанските говори, во поограничена мера во Дебарско. 

4.2. Посебна група лексички диjалектизми претставуваат албанските за
емки. Во одделни говори во диjалектолошките студии се забележани следниве 
лексеми: ала тетка (аНа), баРl,iа бела овца (ЬмхЬё), бир, дем. бuре син (bir), беса 
(Ьеsё), бренда затвор (brenda - внатре), буза усна (Ьuzё), бук леб (Ьukё), бабо 
татко (ЬаЬё), буаре OJ,IaK (buhare), бuшч опашка (bisht), вокра калеша овца 
(voker, -ra) , ваjза керка (vаjzё), zpoua дупка (grорё), дамалук плуг со две рачки 
(damalug), Jajo ByjKo (dаjё), даш овен (dash), iал' дечко (юаI1ё), зошнu господин 
(zotni), жур глужд (zhur), журuшше нанос од вода (zhurishtё), иман вера (алб. 
iman, Т. iman), jакуцка гуна Uakouce), кабар плускавец (kabar), кацал кочан од 
пченка (kacol), какарда измет од овци, кози (kаkёrdhi), кеч теран,е на кози (ke 
jape), крейа стена, крш (krep), коца црна коза (kосё), кока ("удри ja малку 
коката") глава (kоkё), кокарец варена пченица (kokare ), кушерujа сосед 
(kushёri), кушак вид поjас (kushak, т. ku ak), куш, дем. куше пес, куче (kutё), 
кундри чевли (kuпdёr, Т. kundura), куфиjа мега (kufi) , л'але постар брат (при 
обракан,е) (lаlё), л'оиар говедар, простак Оорм), л'ойа крава (Iорё), лоа локва 
(lоhё), л'уле цвеке (Iule), мурiаш, Mypio пес со мрки влакна (murgash, ром. murg), 
мошра сестра (mоtrё), MUI,iO ByjKO, стрико (miхhё), нуса невеста (пusё), нона Maj
ка (попа), оzич / уzuч овен (ogi ), йус бунар (pus, ром. рЩ, балк. лат. puteus), йа

JaHJa мал потпор на KOj стои голема греда во зграда (раjапdёr, Т. payanda), йреш 
праз (presh), йороже мало jаже (роrоzhё), йул'че jаричка (рulё), рийа стрмнина 
(пiрё), py'ia плата на момок (rrоgё), сейешка (sереtkё т. sepet), шар чук вид коже
на торба (tarr;:uk), шеза тетка по MajKa (tez-), шурuчка рило на СВИlьа (turi), кафе 
превоj, врв (qаfё, qafalik), кейше женско градниче (qep - скут, шев, раб), кен пес 
(qen), цикна слана, мраз (сikпё), цуца, дем. цуце девоjка (сисё), чайа чекор (r;:ap), 
чул, -а aдj. за овца со потсечени уши (r;:ullё), чuбан чир, гноjниче (r;:iban, т. r;:iban), 
чакар разрок (r;:аkёп), I,iЩЮ стрико (xhaxha, xhaxho), I,iYHKa / I,iYMKa израсток на 
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глава (хhuпgё), шаров шарен пес (sharov), шенлujа радосен (shend - радост, ве
селба), шкамй каменливо место (shkёmр - стена), шкейе крпа, шамиjа, шкумба 
пена (shkumbё), шуле клепе за затворюье врата (shul), шкор / чкор парче дрво 
(shkоrrё, shkuггё), шорzи срека (short, лат. sortem), шурuzа (shurigё), шuлzUe вид 
постилачка во муслиманска кука (shilte), во говор от на Нестрам уште: бujа 
(Ыjё) покраj шчерка, zyp камен, кушерujа роднина (kushёгi), шйuна пл еки 
(shрiпё), шИела спила (shреllё) (Видоески, 1989 : 73). 

Еден дел од OBOj лексички материjал е познат пошироко во западните гово
ри, особено лексемите од областа на сточарската номенклатура, како што се, 
на пример: баРl,lа, вокра, даш, какарда, кеч, КOl!а, кушак, KYzи, лашка, мург.о, 
УZllЧ, руга, zиарчук, чул, шаров. Лексемите од областа на роднинската и обичаj
ната, посебно од конфесионалната терминологиjа ограничени се на говорот на 
муслиманската конфесиjа во Гора и Дебарско. Во таа група снагаат: бабо, даjо, 
л' але, Mozиpa, МИl,lО, нуса, нона, zиеза, ЦУl«I, l,lal,le, иман, шенлиjа, буаре, йаjанда, 
шулеидр. 

Неколку лексеми се употребуваат на натесен поjас и со нонагласено сти
листичко-пеjоративно значеlЬе, на пр. бир, бuре, бренда, бук, zал', зоzинu, ЗOfьа, 
кока, л'ойар, Mozиpa, чаЙа. Лексемите: буза, жур, чуйа, йреш зафакаат нешто 
поширок ареал во западното наречjе. 

Приведениве лексеми се срекаваат особено во населбите со македонско на
селение што се наогаат на самото пограничjе и/или во рамките на албанската 
териториjа. Броjот на албанизмите секако е поголем од нашиов список, посеб
но во преспанските македонски села во Албаниjа и во Корчанско. Изоглосите 
на приведениве лексеми имаат правец cebep--jуг со помали или поголеми скрш
HYBalЬa во правец кон централните области на Македониjа. 

4.3. Во jугозападните периферни говори на релациjата Охрид Корча
Костур броjот на лексичките диjалектизми се збогатува и со броjни "балканиз
ми", лексеми познати во два или повеке балкански несловенски jазици. Тука ги 
земаме предвид само оние лексеми што имаат поограничени ареали во маке
донскиот диjасистем. Ке дадеме неколку од нив и тоа само во македонската 
диjалектна форма, сп.: ангула I енzул'а, андарин (нгр, алб), варуле буре за вино 
(гр, алб), велен це вид килим (нгр, алб, аром), жужелец вид инсект (гр, алб, 
аром), заркада срна (нгр, алб), калива / кулива (нгр, арам, алб), кум бар / кум
бара кум (алб, гр), кукумjафка / КYKYBajKa (нгр, алб, арам), карйус лубеница 
(нгр, алб, т), крачун бадник, божик (аром, алб), куцур пенушка (нгр, алб, аром), 
лейшuка нож без рачка (алб, гр), лангида вид баница (гр, аром), лелек штрк 
(алб, гр, т), луканик / луканкu колбаси (нгр, алб), ма.малига качамак (аром, алб, 
гр, т), Mapzииp сведок (нгр, алб, арам), миска мисирка (арам, алб), МUСУР чиниjа 
(нгр, алб, аром), нун, нунко кум (нгр, алб, арам), oMja лице (нгр, алб) и глагол 
oMjaca, Uazиаzии компири (гр, алб), Йала.мида вид плевел (нгр, арам), йейон I йе
йун ДИlЬа (гр, алб), йjazиo (нгр, алб, арам, ит), йлаj планинска страна (алб, гр, 
арам), йсун / йцун jадеlЬе без леб (аром, нгр, алб), йоzиир чаша (гр, алб, аром), 
йриzи / йрике подарок, чеиз (гр, алб), роска патка, росак патор (арам, алб), 
рофjа грам (нгр, аром, алб), скейар I шкейар I шкейар вид тесла (нгр, алб), 
ска.ма пена од сапун, сапуница (нгр, алб), CKYpzи / шкурzи кус (алб, арам), шйела 
/ Сйllла (нгр, алб), сzиис sид (нгр, алб, аром) и глагол сiliшuи sида, czиpYHгa / 
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ограда, отвор на ограда (нгр, аром, алб), шаршабuк дрвеница, тавтасшрiiнzа 
бита (т, алб, аром), шрuфил детелина (нгр, алб), форшуна 1 Фiiршума (гр, алб, 
аром,т), фунда дно, газер (нгр, алб), чуйа девоjка (алб, аром, гр), шеiун волнен 
покривач (алб, нгр). Сите овие лексеми се употребуваат во македонските гово
ри во Корчанско, Костурско, Леринско, Долна Преспа, делумно во западниот 
дел од охридско-струшкото подрачjе, вклучуваjки ги тука и македонските оази 
во Албаниjа. Еден дел од оваа лексика е карактеристичен и за jужните маке
донски говори на правецот Костур - Каjлар - Воден, Солун - Кукуш - Сер 
Драма. Во селата што се наогаат подлабоко на грчката териториjа, каде што е 
грчкиот jазик во службена употреба и каде што е населението поизмешано, 
броjот на грчките, албанските и ароманските заемки е уште поголем. За илу
страциjа ке приведам уште неколку такви заемки во селата Нестрам и Слим
ница (Шлибница) во областа Грамос, сп. асмо враг, ай'орен свршеник, аjд'и.ма, 
ашр'оj лекар, aeiepUH'oc sвезда северница, анi'исшра jадица, б'анiо маса, 
баш'анu валавица, баш'унu чизми, бuбе, буб'укu пупки, вазмул' jазовец, воuшос 
помошник, epai'uja леа, ieHap jануари, iuшон сосед, ejMoH'uK лубеница, елеф
шер'ujа слобода, ейuшр'ойи комисиjа, емборuо трговиjа, uр'uни мир, калим'ана 
кума, калиш'аша кум, кай'uсшра оглав, кар'о кола, каjш'uца зелената кора на 
орев, кuд'ujа закоп, колас пекол, кар'екла стол, карв'елка леб пешник, комка 
причесна, корда кошара, трло, кай1ар'акй1а водопад, кул'есшро првото млеко 
од овца, крава и сл., KYHSYP стебло, пенушка, лавдар олтар, лейра вид плевел, 
лu'кujа возраст, лuхн'о виделце на гас, Map'UHio бочвар, нщ'азмо светена 
водица, Huc'uja остров, ном закон, олим'ер рачна воденица, йал'ка, йайа поп, 
йад'uло велосипед, тркало, йащшрjа цвекло, иар'адис paj, йаскал'ица бубамара, 
йт71'ома патос, йелuв'ор градина, ейил/а, хаф супрашка, еакул 1 еакуле, саран
д'оиа стоножница, сурва првиот ден на нова година, фармак лек, фруй1а овошjе, 
Фулшак плик на кожа, Фурца четка, халuн'ари узда, хелu jагула, шкофа мато
рица и др. Сите овие примери се добиени при анкетира:н,ето по "Прашалникот 
за македонскиот диjалектен атлас". 

5. Диjалектните диференциjални црти меГу централните и западните пери
ферни говори, како што се гледа од приведениов материjал, можат да се сведат 
во две главни групи. 

Една група сочинуваат словенските архаизми, меГу кои како покарактерис
тични ги истакнуваме: чуваIЬeТО на jaT (а) и на стариот изговор на носовката *е 
во одредени фонетски позиции, фонемата liif како првичен рефлекс на *е, оста
тоците од стариот назализам, старите рефлекси Iшш, ждl Iшч, ЖI,lI на прасло
венските групи *tj I *dj, мекото л', африкатот Isl, пазе:н,ето на Ixl во некои пози
ции во неколку пунктови и на Iчl во групите чр- 1 чере-, ЧУВaIьето на финалните 
секвенци -сш, -шш, во именската флексиjа: ЧУВaIьето на дативната форма со 
флексиjа заедно со посесивниот датив и на флексивната ген.-акуз. форма ка] 
личните и роднинските ИМИlьа од М.р., остатоци од деклинациjата на членот, за

менката coj « *Sb), во конjугациjата: наставката -ш во 3 л. едн. сег. време, от
суството на наставката -м во 1 Л. едн., и броjни лексички архаизми. 

Во втората група влегуваат иновации иницирани или директно преземени 
од балканските несловенски jазици, како што се: вокалите /ii1, /Ш и IШ, соглас

ките 101 и /61 со ограничена дистрибуциjа, назализираниот изговор на некои во
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кали, пред се на /а/ во непосредно соседство со назалните сонанти, дифтонгиза
циjата на акцентираните /0/ и /е/, обраЗУВalьето на дифтонзи и тенденциjата за 
нивната монофтонгизациjа, разни видови на редукции и на вокалите и на кон
сонантите, промената на /х/ во /ф/, одн. во /Р и /к/ во некои говори во одделни 
позиции и случаи, обраЗУВalьето на нови консонантски секвенци особено во 
финална позициjа, вмеТНУВalьето на /6/ во или пред сонантите од типот ум6ре, и 
значителен броj нови поjави и процеси во областа на граматиката, покраj 
другите: губеlЬето на изброjаната множина Kaj именките од М.р., граматикали
зациjа на заменката му за изразуваlЬе на дативен однос, како и на предлогот НД 
за директниот обjект, загубата на присвоjната заменка cBoj и генерализираlЬе
то на обликот цел место количествената заменка сиой1, испуштаlЬето на пред
логот во (в) во некои ситуации, употребата на предлагат на место во, ред поjа
ви во глаголската флексиjа, кои се локализирани во периферните говори или 
во дел од нив: губеlЬето на л-парт., а со него и на сите соодветни сложени гла
галски форми, па и категориjата засведоченост. Но од друга страна, се зацврст
уваат формите со помошниот глагол 'има / нема' + глаг. придавка, кои наполно 
се граматикализирале, како и модалните облици од балкански тип, мегу кои и 
начинските облици со глаголот сака како помошен (сака да jаде, сакаше да 
jаде). Погоре приведовме и еден подолг список на лексички балканизми, Koj не 
е и дефинитивен. Со нови истражуваlЬа, веруваме, броjот на балканизмите на 
сите нивоа на jазичната структура ке се зголемува. 

1993 
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9. СОЦИJАЛНИОТ ФАКТОР ВО ДИФЕРЕНЦИРАIЬЕТО 
НА МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ 

1. Големата диjалектна разнообразност на македонската jазична териториjа 
во науката е доволно позната. Причините за диjалектното диференцирюье се 
различни - и надворешни и внатрешно-jазични. Наjважен надворешен фактор 
е влиjанието на околните балкански jазици. Од словенските, како што е позна
то, HajMHory повлиjаел во диjалектното дифереНЦИРaIье српскиот jазик. Ред фо
нетски поjави, на пример, групата цр место чр, к, '2 м. *tj, *dj, у од *Q и */ и др., 
навлезени од српското jазично подрачjе, станале општа особеност во повеке 
северни и централни македонски говори, а истовремено и диференциjални по 
однос на поjужните диjалекти. 

Исто така нерамномерно се ширеле на македонскиот терен и оние поjави 
што се издиференцирани како балканизми. Тие се наjброjни и наjсталожени во 
jужните и jугозападните области на Македониjа (Konesk:i, Vidoesk:i, Jasar-Nasteva, 
1966). Во тие говори тно балкански jазични црти наполно се вклучиле во систе
мот и станале диференциjални по однос на другите македонски диjалекти. 

2. Во процесите сврзани со внатрешното диференцирюье на македонските 
говори покраj други фактори (племенеки, економско-политички, географски и 
др.) важна улога има одиграно и социjалното диференцирюье на македонското 
население. Со оглед на тоа дека OBOj проблем досега не е посебно разгледуван 
на македонскиот терен, во натамошното излаГaIье нашето внимание ке го за
преме на него. 

3. Социjалното диференцирюье како фактор за диjалектно диференцирюье 
во Македониjа добро може да се посматра на два примера; а) во односот на го
ворот на градот и селото и б) во односот на говорот меГу македонското христи
jанско-православно население и исламизираното, Т.н. Торбеши. 

Во некои диjалектни подрачjа во Македониjа, особено во неjзиниот западен 
дел, каде што има поразвиени градски центри, констатирани се извеени разли
ки мегу говорот на градското и на селското население. Тие разлики се поизра
зени во градовите со поголема културна традициjа, како што се Прилеп, Бито
ла, Велес, Охрид. На прилепскиот терен Б. Коне ски како диференциjални црти 
на градскиот говор ги истакнува присуството на фонемата Ф (фурна , фес), Koja 
говорот на околината не ja познава, и пазеIЬето на гласот в во членските фор
ми за женски и среден род (женава, дешево: женаа, дешео во селата) (Конески, 
1949 : 258). Градскиот битолеки говор, според нашите посматрюьа, усвоил еден 
балканизам, Koj во говорот на селата е необичен. Мислиме на употребата на 
определените минати вреМИIЬа на местото на перфектот. 

4. Тенденциjата за диференцираIЬе на градскиот говор од селските уште по
веке е изразена на охридскиот терен. Тука jacHo се издиференцирани две говор
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ни индивидуалности - говор от на наjстариот дел на градот (Варош) и говорот 
на околината (селата). Градскиот говор од говор от на околината се разликува 
пред се по артикулациjата на нагласените е, о. Тие се изговараат пошироко во 
споредба со нивниот изговор во селата: денес, je'ipu, йеро, йеjш, йешшо, иреска, 
luрешо, чесшо, 'iарнsша, ,модерно; вШ:JРО, К:Jзjо, окi1i:J,мбар. Самогласката о, од 
друга страна, пак кога е нагласена но во друга фонетска позициjа, пред j, се из
говара затворено: бо'iор'rjца,  божuк'rjиосшu, вОЛ'{JjlUe, лаСШ'9jчина, '{Jjше, йо
Л'9jна, слuв'9jца. Акцентираното а, кога не е во почетниот слог, клони кон ii : 
ap'ii.мuja, даск'iiлица, .ма'i'ареШо, ои'ашкаша, брад'аjца, ик'аjца. Оваа особ:ина 
другите говори во Охридско не ja познаваат. ВО областа на вокализмот град
скиот говор се разликува и по континуантите на *Q, Ъz и *г. Назалот *Q е заме
нет со фонемата а : зай, jазик, кандро (со запазен назализам). Иста вредност 
наогаме и место Ъ2: ,ма'iла, ,маска , како и место секундарно назализираното а : 
снага, сана (од снаа). Темен глас се jавил и пред р: дарво, йарс. Едино во град
скиот говор е запазен остаток од старата замена на *  зад ч во *Q, сп. чадо. Во 
говорот на селата сите споменативе стари гласови се заменети со а : йти, 
,маска, а *г е слоговно: дRво. - И во областа на консонантизмот градскиот говор 
покажува некои отстаПУВalъа. Консонантските групи шj, дj во него останал е 
неизменети: брашjа, йрашjе, водjе, дjакон, спрема брака, вО2е, 2акон во селата. 
Во него во броjни примери се пази фонемата х, сп. храна, хира, хулиi1i, бухол, 
ухо, чох  бухн  сахниш, KpeXK  HUXH  (иeXH  варх, грах, 'ipe  'iлу  здux, до
дека на другата териториjа се загубило, одн. преминало во веФ). Говорот на 
градот покажува специфичност и по ОДнос на консонантските групи сц, сч, шч. 
Тука с, ш наjчесто се пазат неизменети: ,месо - ,месце, круша - крушче, одн. с 
пред ч се асимилирало во ш: гуска - 'iушче, клас - клашче, ,маска - ,мiiшче, фес
фешче. На другата охридска териториjа, и во целото западно наречjе, с и lU во 
оваа позиц:иjа се заменети со веФ): ,мефце, фефче, круфче. Мали диференцира
н,а меГу градот и селата можеме да посматраме и во врска со местото на ак
центот во поновиот пласт на интернационалната лексика. Во говорот на селата 
третосложното акцентиран,е е спроведено со поголема доследност, сп. б'о,м
бона, к'о.манда, 'офицер, ш'елефон, шелеф'онираш, спрема бо,мб'она, ко,м'анда, 
офиц'ер, шелеф'он, шелефон'ираш во градот. - Во другите области на jазикот 
разликите се помалку забележливи. Како покарактеристични за градскиот го
вор можеме да ги одбележиме наставките: -ешче,м во глаголскиот прилог: вика
ешче,м, оде:шче,м, -еш во З л. мн на презентот: вике:ш, носе:ш, .зборве:i7l,. 

сшое:i1i, и -ja во ЗЛ. мн. на аористот и имперфектот: Hoceja, доjдоjа, eUKaja. На 
другата териториjа глаголскиот прилог завршува на -jКll, З Л. мн на -аш (Kaj. 

глаголите од е- и и-група): носаш, сечаш, но вике:ш, а во З л. МН. на минатите 
определени времин,а j не влегува во наставката: доjдоа > доjдоU, носеа> Hocja, 
имаа > има:. За стилистичко диференциран,е во градот се искористени некои 
деминутивно-хипокористични суфикси, сп. иuле инл 'уле и йил 'че, гуска 
'iушче и 'iускуле, йаРСЕи - йаршче, йiiрсше, иарсшуле, йiiрсшул 'че, йарсШенце. 
Разлики можат да се наброjат и во лексиката. Образуван,ата од типот сужолi1i, 
сузелен, суцарн, кои се карактеристични за градскиот говор, во селата се не
обични. Зборовите шесш, шеutча, крак покраj бл'уш, лу'iа 'пепелница', така 
обични во градскиот говор, во селата денеска се веке ретки. 
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шч претставувал една 

5. Мегу споменативе диjалектно-дифереIЩиjални особености има архаизми, 
кои се запазиле или само во градскиот говор, или се срекаваат и во некои за
падни периферни области. Редукциjата на а и широкиот изговор на е, о досега 
не се констатирани во другите околни говори. Фонемата х освен во говорот на 
миjачката оаза Смилево (Битолско ) во западна Македониjа се загубила. Оста
тоци од меШaIьето на *  со *Q зад чисто така во западните говори не се забе
лежени, како ни прилошки обраЗУВaIьа на -ешче-м. Примери со запазено ш во 
краjните групи -сш, -шш можат да се сретнат уште во jугозападната костурска 
област и во говорот на Торбешите во Дебарско. На поширок ареал се jaBYBaaT 
консонантските групи шj, дj. Друга група дифереm иjални црти OBOj говор го 
сврзуваат со струшкото подрачjе и со говорите што се наогаат на западниот и 
jужниот дел на Охридското Езеро. Такви се: континуантот а за *Q и Ъ2> ар од *[, 
изговорот шч Ж1,l., презентската наставка -еш и уште неколку лексикализирани 
фонетски поjави и форми, како чужuна, цiiP1Coв, и сл. 

6. Овие две групи особености што му даваат на градскиот говор посебно 
обележjе во охридската група укажуваат доволно jacHo како треба да се трети
ра процесот на неговата диференциjациjа. Охридскиот говор во една постара 
етапа од неговиот развоj - кога уште не биле започнати процесите сврзани со 
гласот х и консонантските групи шj дj, -сш, -шш, СЦ, сч, 
целост со струшкиот и со говорите околу брегот на Охридското Езеро. Изо
глосите *Q > а и *Q > а оделе знатно поисточно од источниот брег на езерото. 
Потврд а за ова наогаме и во топонимиjата. Од почетокот на ХУ! век кон гра
дот и езерото се повеке се спушта население од планинските области, од диjа
лектната зона што ja познава замената на *Q со а. Во XVI-XVII век до самиот 
град се формира од придоjденото население приградеката населба Месокастро, 
а во ХVШ-ХIХ век и Кошишта (Урошевиh, 1957). Приближно во ова време на
станале и турските и влашките маала, последниве нешто малу поДоцна. На OBOj 
начин средновековниот дел на градот, денешните Варош и Канео, се нашол 
заграден не само со градските sидови, ами и со два поjаса нови населби - едниот 
со македонско население од друга диjалектна зона, а вториот со турско И влаш
ко население. Со доагюьето на новото население во приезерскиот поjас посте
пено се менувала и диjалектната елика на TOj терен. Границата мегу *Q > а и *Q 
> а - говори се повлекувала поназапад, а градскиот говор се нашол откинат од 
cBojaTa диjалектна основа. Во понатамошниот негов развоj во новото диjалект
но ОПКРУЖУВaIье се jавиле нови процеси на кои многу повлиjаела и социjалната 
издиференцираност на населението. Градското население, кое играло важна 
улога како во економскиот така и во културниот живот во целата област, во 
стремежот да го диференцира cBOjoT "повисок" стил од "простиот" говор на се
ланите, инсистирало на оние црти што го разликувале градскиот говор од гово
рот на селата. Потпираjки се донекаде и на писмениот jазик градското населе
ние запазило броjни особености кои во околните говори биле изменети или се 
наоtале во процес на губеIЬе. Тие особености се токму оние што ги изделивме 
како архаизми (гласот х, групите Еи д+j, С ш+ч, С+Ц, -сш, -шш, lUЧ, Ж1,l. место *tj 
*dj, редуцираIЬето на а, глагол ските морфеми -еш, -еlUЧе.м и др.) Стремежот за 
диференциjациjа се забележува и во развоjот на новите поjави. Ред иновации во 
градскиот говор се развивале побавно во според ба со говорот на околината. 
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Така, на пример, вокалните групи оа, ое, еа, кои во околните говори се стегнале 
и се изменил е во а, oj, ja, сп. шоар > тар, 20едо > 20jдо, сшреа > сшрjа, во гра
дот или се пазат неизменети (ое, еа) или пак процесот допрва започнува (оа), 
сп. чоек,jазоец, леа или лefа,iiloap, покраj шар. Во 3 л. мн. на минатите опреде
лени вреМИIЬа во оваа позициjа пред наставката -а се jавило хиjашско j, кое вле
гло во состав на морфемата: uмaja, peKoja, Hoceja. Исто така во град от процесот 
на лабиjализациjата уште не го зафатил сонантот л на KpajoT на слогот, сп. 
стол, столче, како што е случаjот во околните говори: сшоу, сШоУче. Од друга 
страна, во градскиот говор се развиле нови особености, кои во селата не се сре
каваат. Во него се генерализирало -М како општа наставка во 1 л. едн. на сега
шното време: викам, носам, речам. Аналитичкото искажуваIЬе на дативниот од
нос превладало и Kaj личните и роднинските ИМИIЬа: Му рече на Марка, на Сшо
леша, на Ана. Од сето ова jacHo се гледа дека градскиот говор и во новото ди-

jалектно опкружуваIЬе, благодареjки на економската мок и големата културна 
и општествена улога на неговите претставители, ja запазил cBojaTa индивидуал
ност. И не само тоа. Во извесна мера Toj и влиjаел врз говорот на она население 
што непосредно живеело до градот (во Месокастро иКошишта). Влиjанието 
на градскиот говор особено е осетно во Месокастро, кое се наога наjнепосред
но до стариот дел на град от и со кое граfаните повеке комуницирале. 

7. Интересен материjал на OBoj план ни дава и говорот на Торбешите во за
падна Македониjа. Под определени економско-политички услови во XVI-XVIII 
век, а и поДоцна, еден дел од македонското словенско население на целото по
граничjе со Албаниjа се исламизирало и се формирало како посебен етнос во 
рамките на постоjната македонска етничка група. На OBOj начин на една иста 
териториjа во рамките на една единствена етно-социjална средина се создале 
две верски групации: христиjанско-православна и мухамеданска, кои потоа се 
издиференцирале во две етно-социjални групи со верското како главно обе
лежjе: македонско-православна, со жива словенска традип,иjа и нароДНОСНО из
диференцирана, и торбешко-мухамеданска, народносно неопределена. Овие 
две групи на поголемо пространство и денеска живеат заедно, на иста терито
риjа. Некои населби се само христиjански, некои само торбешки, а во броjни 
села живее мешано население и православно и мухамеданско, наjчесто разде
лени во маала. До исламизациjата населението на некои подрачjа било един
ствено во сите етно-социjални и производствени манифестации. По извршената 
исламизациjа вр ските мегу групите лабават. Во извесен период од нивниот жи
вот контактите во производствениот процес се манифестнрале, главно, на паза
рот, додека во сите други области на животот торбешкото население се држело 
доста затворено. Еден дел од торбешката група кон KpajoT на ХУН век и во по
четокот на ХУIН-иот, во времето на големите миграциони движеIЬа во Македо
ниjа, ja напуштило старата териториjа (Дебарско ) и се преселило во централни
те области на Македониjа. Така се формирале шест торбешки села во Скопско 
(Пагаруша, Д. Количани, Држилово, Цветово, Елово, Умово) И две во Велеш
ко (Г. Врановци и Мелница). Ова население во новата христиjанска средина се 
нашло уште поусамено, така што било упатено да живее уште позатворено. 
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8. Промените што настанале во религиjата, а во врска со неа и во ред други 
области на животот (во обичаите, бракот, носиjата, домашната архитектура), 
оставиле видни траги и во jазикот. Во рамките на истата диjалектна средина со 
време се издиференцирале две говорни вариjанти, кои одговараат на двете 
етно-социjални групации. Диjалектни разлики денеска наогаме дури во говорот 
на едно исто село, ако во него живее мешано население. Како илустрациjа ке 
го приведеме реканското село Ростуша, во кое соодносот мегу торбешкото и 
христиjанското население денеска изнесува 1:1, а пред 1960 г. TOj изнесувал 1:5. 
Говорот на ова село во основата е дебарски од миjачки тип. Православното на
селение по основните диjалектни особености карактеристични за ова подрачjе 
готово не се разликува од малореканската миjачка група: *Q е заменето со о, 
сек. Ъ2 исто така со о во сите позиции ('моска, uшор, o'iOH, седо'м), R е слоговно, 
фонемата fb се пази, х преминало на KpajoT на слогот во ф. ОтклонуваlЬе од ма
лореканскиот имаме само Kaj рефлексот на вокалното *J, кое е овде заменето 
со ОЛ (uолно : й..tJн.o во малореканскиот). Metyтoa, броjот на диференциjалните 
црти со торбешкиот говор во истото село е многу поголем. Во торбешкиот 
говор, на пример, за назалот *Q наогаме две вредности кои одговараат на две 
фонетски позиции: а (широко о) во едносложни И двосложни зборови И (l во 
три- И повекесложни форми, сп. рака, раче, но pt;lKaй1a, р{lцеl7lе, йаЩ aa/710l7l 
спрема U(u"iiuшiiiа. Вакво двоjство наогаме и во континуантот за вокалното *J: 
валк но в{lлцuше, в{lЛчuца. Поинаку се рефлектирал овде и bz: ,Маска I М{lCKal7la, 
o'iaH, ul7lap, седу'м, осу'м, cHa'ia I CH{l'ial7la. Консонантските групи шЩ жд се 
пазат, fb затврднало: KOjH, Йuлuна. OBOj говор го карактеризираат и уште некои 
запазени архаични особености: се пази групата *ёг-: чliрвец, чliрuuш, како и 
краjните -сш, -шiu: suсЩ йрuшйl, дошш; 3 л. едн. од 'сум' гласи ecl7lu. Во облас
та на лексиката овие две вариjанти ги диференцира, главно, религиозната тер
минологиjа. Во говорот на Торбешите превладуваат турски лексички елемен
ти, одн. арапски или персиски. Турското лексичко влиjание во торбешкиот 
говор е поизразено и во други области на лексиката, на пример, во термино
логиите сврзани со облеката, забавниот и духовниот жнвот, внатрешното уре
ДYBalЬe на куката, во роднинската терминологиjа и др. Во овие области на лек
сиката може да се наjде и по HeKoj албански збор, како што се, на пример: цуца 
'девоjка', нона 'MajKa' покраj ана, и др. Вакви диференцираlЬа мегу говорот 
на Торбешите и македонското христиjанско население во рамките на една 
населба во иста диjалектна област можат да се посматраат и на другите терени 
во западна Македониjа, каде што има исламизирани Македонци (во Кичевско, 
Порече, Прилепско, Струшко). 

9. Во говорот на селата со чисто торбешко население броjот на диjа
лектните диференциjални црти е знатно поголем. Во говорот на торбешкото 
село Жировница (во Горна Река, Дебарско) освен оние црти што ги истакнавме 
како карактеристични во говорот на ростушките Торбеши (континуантите a-{l 
за *Q, ал (lЛ за *J, пазеlЬето на *ёг-,- -шш, глаголскиот облик есшu) како ди
ференциjални по однос на малореканскиот се jaBYBaaT континуантите ар - {lP за 
*г. aapcl7l- Ut;lpcl7lul7le, замената на сек. Ъ2 пред'м во а: осал, пазеlЬето на групи
те l7lj, дj во примери од типот брашjа, цвешjе, лuвадjе, о'iрадjе, депалатализаци
jaTa на fb, пазеlЬето на ч и во групата *{vr-: чварсl7l Ч6{lрсl7luна. Во консонантиз
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мот особено сакаме да ги истакнеме процесите што настанале во врска со гла
сот х. На KpajoT на зборот зад а, о обично х се губи: вра, 'ipa, сшра, сирома, вор, 
мо покраj моф, зад е тоа се изменило во j: 'ipej, Mej, понекогаш и зад у : zлуj, cyj, 
иердуj, но и буф, кожуф. Пред кон сонант наjчесто е заменето со Ф (в): бувна, 
шивна, бофча, и редовно така во наставките -вме, -фШе. Само пред сонантот л х 
се загубило оставаjки должина на следната согласка како компензациjа: ел:а, 
мел:ем, мол:а, чел:и. Консонантските групи с+ц, ч и ш+ч овде, како и во град
скиот охридски, останале неизменети: бресче, восче, 'iросче, класче, масца, кру
zиче, во одделни примери се извршила само асимилациjа на с во ш: квашче (од 
квас). Во морфологиjата жировничкиот од говорот на околните рекански села 
се разликува по множинската наставка -е Kaj именките на -а : zлаве, еребице, по 
наставката -м во 1 л. едн. на сегашното време: викам, носам, сечам, по промени
те во основниот вокал Kaj глаголите од е- и и-група, сп. 2 Л. бериш, сеиш, 
шкаши, иииш, доржиш, броиш, 3 Л. береш, йееш, шкаеш, сйиеш, чуеш, доржеi71, 
седеш, броеiIi, во множината: береме, седеме, береше, седеше, береш, седеШ. 

10. Уште е посилна диференциjациjата во торбешките села што се наогаат 
во друго диjалектно ОПКРУЖУВaIье. Говорот на Торбешите во велешките села 
Мелница и Г. Врановци, како и говорот на селото Долно Количани во сливот 
на Маркова Река (Скопско), ги има готово сите карактеристики на жиро
вничкиот говор. Но во Мелница и Врановци во одделни примери се уште се 
слуша слабо х: зме", zлу, су, покраj зме, су, бо:<ла, кре"ко, ме"лем, НlГHO, 

Ме"мед, шti'ко, здti'но, киХнеш, ма"ни, покраj бо:ла, ме:лем, ни:но. 

11. И во говорот на Торбешите во споредба со матицата, како во охридски
от, можеме да посматраме два вида поjави. Во прв ред се истакнува еден броj 
архаични црти, кои во говор от на православното македонско население еволу
ирале и дале поинакви резултати. Такви се: *сг-, *cvr- (чварсш), консонантските 
групи -сш, -шш; постар степен на еволуциjата претставуваат и групите шш, жд 
(шч, Ж1,l) место *tj *dj, гласот х, групите шj, дj, сц, сч, шч, глаголскиот облик 
есш- во есШи. Во говорот на православните села готово сите овие црти еволуи
рале: *сг-> цр (црви), *cvr-> цвр (цврс), -сш> -с (лис), -шш> -ш (ириш), х> Ф 
или веФ), iПj> к, дj> t, сц > фц, сч > фч, шч > фч, (мафца, мофче, круфче); во 
нив превладуваат и примери со к, 2 за *tj, *dj, особено во афиксите. 

ЧУВaIьето на поголем броj архаични особености во торбешкиот говор не 
упатува на заклучок дека во нив, по извршената исламизациjа и по издеЛУВaIье
то на Торбешите во посебна социjално-етничка групациjа, некои од порано за
почнатите процеси се развивале побавно отколку во говорот на православното 
население, кое повеке контактирало и со другите македонски диjалектни под
рачjа. Така ред поjави и до денеска останале во стадиум на развоj, уште неза
вршени и несталожени. Наjилустративен материjал во OBoj поглед ни дава гла
сот х. Во разни торбешки групи него го наогаме на разни степени од ево
луциjата. Во мелничкиот говор, видовме, во некои позиции се уште се срекава х 
во вид на слаба аспирациjа. Во говорот на скопските Торбеши и во некои ре
кански села тоа се загубило наполно. Во Жировница пак во одделни лексеми 
место х наогаме в, во други се развило j. 

128 



12. Вториот вид го сочинуваат диjалектни особености што се развиле на 
торбешкиот терен и во рамките на тие говори се задржале како нивна специ
фичност. Во областа на фонетиката интересни процеси се откриваат при раз
BOjOT на назалот *Q, секундарното Ъ2 и вокалните *1 и *[. Во говорат на право
славните миjачки села, вклучуваjtи ги тука и миjачките оази во Велешко (Пап
радиште и Ореше) и во Битолеко (с. Смилева) во коренеките слогови *Q и Ъ2 се 
заменети со о : зоu, зоби, зобише, ЗОЙЧU1ьа; моска, москаша; така и: СНО2а -
сно'lаШа. Во торбешките говори, видовме, овие два гласа се заменети со а и со 
<1, во зависност од броjот на слоговите, Т.е. од должината на зборот, негде и од 
местото на акцентот. Сонантите О и {! во малореканскиот имаат вокална функ
циjа (дово, ilgяО), додека во торбешките говори пред сонантот се развил вокал 
KOj обично се совпаfа со континуантите на *Q и Ъ2: ар - <1Р, ал <1Л. Повеке ино-

вации HaotaMe во морфологиjата и во лексиката. Како морфолошка иновациjа 
во говорат на реканеките Торбеши може да се истакне прегрупираIЬето на гла
голите по основниот вокал, сп. сечиш, носиш : сечеш, носеш, множинеката 
наставка -е Kaj именките на -а, дативната наставка -ешу Kaj личните ИМИIЬа на -е 
: Сшоле Сшолешу (: Сшолеве во малореканскиот). Во жировничкиот говор 
иновациони поjави се уште: наставката -м во 1 л. едн. на сегашното време, 
заменеките облици НlLМнин, овuмнин, ОНlLМнин, оваков, НИlLМ, употребата на 
предлогот на со директен обjект иа йрашал на женаша). Лексиката на 
торбешките говори, се истакна погоре, е подновена со еден пласт зборови 
примени заедно со мухамеданската религиjа од турскиот jазик, а нешто малку и 
од албанскиот. Врз база на TOj фонд се правени поДоцна со словенска 
деривациjа и некои нови хибридни образуваIЬа, како на пример, спрема мщto 
'стрико' и мщtojца 'стрина', спрема даj1,lО 'ByjKo' доj1,lоjца 'ByjHa' и др. Важна 
лексичка диференциjациjа претставува во торбешкиот говор антропонимиjата, 
Koja е целосно муслиманска. 

Броjот на иновационите поjави е уште поголем, особено во лексиката, во 
оние торбешки групи што рано се отцепиле од cBojaTa матица и формирале на
селби во друга диjалектна средина. 

13. Процесите што настанале во диjалектното диференцираIЬе и на охрид
скиат градски говор И на торбешките говори се многу слични. Од една страна, 
ред поjави во тие говори останале незавршени и денес ни се претставуваат како 
архаизми во споредба со иетите поjави во другите македонски диjалекти. Од 
друга, се jавиле иновации што во матичните диjалектни зони не се познати и 
како такви станале особина само на тие говори (градскиот охридски, торбеш
ките). Причините и во двата случаjа се слични: тенденциjа односната социjална 
група (во едниот случаj градска, во другиот религиозна) да го диференцира 
CBOjoт говор од говорот на другата група на истото диjалектно подрачjе. 

1968 
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10. МАКЕДОНСКИ ОТ JАЗИК MEty БАЛКАНСКИТЕ 

СЛОВЕНСКИ И НЕСЛОВЕНСКИ JАЗИЦИ 


(ТЕЗИ) 


Според концепциjата на Авторот, ирвиот дел од изданието "Диjалектите на маке
донскиот jазик" требаше да го затвори текстот под наслов "Македонски от jазик Mety 
балканските словенски и несловенски .jазици". Toj го подготвуваше OBOj текст за Хll ме
fународен конгрес на славистите во Краков (август-септември 1998), но за жал не го 
доврши. Текстот реконструиран од белешките е обjавен во македонските материjали 
посветени на Конгресот (Видоески, 1997). Овде ги приведуваме главните тези коишто 
Авторот планираше да ги елаборира во дефинитивни от текст. 

Jac сакам да се задржам на две праШaIьа од историjата на македонскиот ja
зик: на издвоjуваl:Ьето и почетоците на самостоjниот развоj на македонскиот 
диjасистем и на тоа што и колку иновационите процеси во натамошниот развоj 
на Toj систем им должат на соседните словенски и несловенски jазици. Првото 
од тие прашаl:Ьа е тесно поврзано со големиот настан во историjата на целиот 
словенски свет ПОДИГНУВaIьето на еден словенски диjалект до рангот на пис
мен jазик на словенската црква. 

Македонскиот jазик се оформил врз говорот / говорите на словенските пле
МИl:Ьа што ги населиле географските области Македониjа, Епир, Тесалиjа и 
областите на денешна jужна и средна Албаниjа. Нагласувам дека Toj се офор
мил од rоворите, што упатува на заклучок дека словенскиот jазик на овие тере
ни и воопшто на Балканот во времето на неговата кодификациjа во 9 век егзи
стирал како ,циjалектеп jазик со локални племенски разновидности кои, 
HajBepojaTHo, не биле големи. 

Jазикот на словенските преводи солунските брака го нарекле словенскu, а 
во науката денеска TOj се нарекува сшарословенскu (Haj че сто ) во опозициjа на 
новите словенски jазици, негде сшароцрковнословенскu, поради неговата мно
гувековна функциjа во црковната богослужба. Кодификаторите jазикот го зна
еле само како словенскu (не бугарски, не македонски или под некое друго име). 

Во времето на романтичарските заблуди бугарските лингвисти него го на
ре ку вале сшаробуZарскu. А ако треба на Toj jазик да му се менува името, тогаш 
наjадекватно име и од географски и од историски мотиви би требало да биде 
С1ТШРО.АШкедонскu. Toj термин го употребуваат некои лингвисти во алтернациjа 
со старословенски (А. Vaillant, Z. Gofltb). 

Не е случаjно дека во старословенскиот период токму македонскиот диjа
лектен комплекс, Koj благодарение на зафатената териториjа бил во наjблизок 
контакт со jазиците на високата култура и цивилизациjа, грчкиот и латинскиот, 
им го дал на Словените првиот писмен jазик и со тоа ги вклучил во кругот на 
европската цивилизациjа. 

На териториjата населена со македонските плеМИIьа рано се создало jaKo 
иновационо огниште кое довело до оформуваl:Ье на самостоjниот македонски 

131 



диjасистем, KOj во текот на cBOjOT развиток останувал во близок контакт со сво
ите СJ10венски и несловенски соседи. 

Спомнатото старо иновационо огнитте на териториjата на македонското 
западно наречjе, на денетната териториjа на т.н. централни говори, било ак
тивно низ целиот историски пат на макеДОНСКИОТ диjасистем и токму говорите 
затворени во TOj кругсо важни македонски иновации станале база на денетни· 
от стандарден македонски jазик. 

1998 
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ДЕЛП 

МОНОГРАФИИ НА ОСНОВНИТЕ 

ГОВОРНИ КОМПЛЕКСИ 





Врз oBoj, ценшрален дел на "Дujалекшuше на Мйкедонскuош jазuк" 
Авшорош рабошел до своuше йоследнu деновu. Со МОН02рафскu сшудии це
лосно е йокрuено зайадношо наречjе U ареалош на севернuШе 20ворu, додека за 
jУ20UСiiioчношо наречjе недосйШсувааш сuнШешскu сшудuu за некои uреодни 
20ворни комйлексu, како U за деловuше од шерuшорujайШ обрабошуванu од 
ученuцuше на Авшорош - сй. 20 йодеШалнuош коменшар во воведош кон "Jy
20UСШОЧНОШО наречjе" во вшорuош шом од ова изданuе. 

Расuоредош на Мйшерujалош во oBoj вшор дел од шрудош "Дujалекшu на 
македонскuош jазuк" е ушврден сйоред авiiioризuранаша од Б. Видоески кон
цейцujа на йоделбаша на Мйкедонскuoш jазuчен ареал йрешсйШвена во йрваша 
2лава од uрвuош дел на oBoj шом (сй. 2и сс. 9-31 U йрuклученаша карша). 

МОН02рафuuше на одделнuше 20ворни комйлексu се давааш во ОРU2инална 
форма, шшо значu дека ceKoja од нив йокраj дuференцujалнuШе цршu шшо 20 
каракшеризuрааш соодвейiнuош 20ворен ШUй носи U йре2лед на сuше особuнu 
шшо 20 uоврзувааш шоj ший со дРУ2uше дujалекшu на Мйкедонскuош jазuк U 
шшо 20 одредувааш не20вошо месшо Meiy нив. Ошшука uзвеснu йовшоруваFbа 
U йреклойуваFbа Mezy одделнuше 2лавu. Вероjашно Авшорош, да можел сам да 
20 уредува oBoj дел од изданиешо, бu знаел на минимум да 2и сведе йовшорува
FbаШа. Сейак, со 02лед на факшош дека од йерсйекшuва на разлuчнu 20ворни 
шuйовu uсшuше сшрукшурнu особuнu имааш разлuчна вредносш u разлuчно се 
вмесшувааш во целоснайШ слuка на даденuош сuсшем, на мuслеFbе сме дека из
весна редунданцujа во ойuсош не само шшо не йрешсшавува йречка, шуку може 
u да uридонесе за uокомйлешно йрей1сшавуваFbе на ойuшуванuше сосШоjбu. 
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ЗАПАДНО НАРЕЧJЕ 






МО1lO2рафujаша на зайадношо наречjе ja ошворааш две 2лавu во кои Авшо
рош 2и ушврдува севернuше 2раници на iйoa наречjе: во ПОЛ02 u во СкоЙско. 
Ipso facto йредмеш на оiluсош и анализаiйa во шuе глави се u 'iраничнuше говори 
од севернаша груЙа. Дешалниош ойuс на северниШе скойско-црногорски говори 
е даден и во главаша йосвешена на севернuше говори во вшорuош шом од ова 
издание, додека OHOj дел од Полог шшо сйоред лингвисшичкаша класuфика
цujа им йрийага на севернише говори е йрешсшавен само овде во рамкише на 
,,3айадНОilio наречjе". 

Следаш главиШе йосвеШени соодвешно на ценшралнише и на йерифернише: 
дебарскuше, охридско-сшрушкише и ЙресilанскиШе. 

Ойисош на заuaдноiйo наречjе го зашворааш 2лави йосвешени на говорише 
на исла.мизираниШе Македонци во зайадна Македониjа и на македонскише го
вори во Албанujа. Говорише на исла.мизиранuШе Македонци во 20лема мера се 
ойфашени и во йреiiixоднише две глави (3 и 4). Сейак, главаша 5, Koja ги ойфа
ка и дирекшно ги конфроншuра сише нив, дозволува многу йойрецизно и йо
сисшемашскu од шийолошка гледна шочка да се йрешсшаваш uaралелuше и 
разликише во говорош на исла.мизираниШе Македонци и нивнише ilравославни 
соседи, како и да се следи йроцесош на вековношо йремесшуваfbе на носише
лише на македонскише диjалекши на йравецош: зайад > исШок. 

Шшо се однесува до македонскише говори во Албаниjа, йовекешо од нив му 
йрийаzааш на зайадношо наречjе и се upeillciйaBeHU во главише 3 и 4, меzушоа 
главаiйa 6 носи йодешален ойuc, а ги ойфака и наjjужниii1е македонски говори 
во Албанujа коишшо дирекшно се надоврзувааш на косшурскиош говорен ком
йлекс од jy'i оисшочнощо наречjе. 

3абелешка: за да се олесни еледе1Ьеiuо на шексШош, врз содржаниош во него оuис 
на iраницише на одделниiйe говорни разновидносiuи, найравени се luеА4ашеки карши за 
'iлавuiuе 2, 3, 4.2., 4.3. и 6. 





1 

(jаже, jiiшок); 

1. КОН РАЗГРАНИЧУВАIЪЕТО НА ПОЛОШКИТЕ ГОВОРИ 

Иако за полошките говори се има пишувано релативно HajMHoгy во според
ба со другите македонски диjалекти (сп. Ивановъ, 1909 : 61-66; Селищев, 1915 : 
1-33, 1929 : 281-437; Павловиh, 1932 : 168-178, 1933 : 253-254; Стаматоски, 1956 : 
210-242, 1957 : 91-115), ние се уште немаме jacHa елика колку говорни типа ег
зистираат на ова подрачjе и како одат нивните граници. Целта на оваа глава е 
да се покаже со методот на лингвистичката географиjа диjалектната диферен
циjациjа на оваа област, обрнуваjк.и особено внимание на оние говорни единици 
и на оние поjави што се наjмалку познати!. 

Можеме веднаш да констатираме дека на полошката jазична териториjа 
jacHo се изделуваат три говорни типа, од кои двата се основни и едниот преоден 
(в. карта 1). 

Една поголема говорна целост образуваат селата во Горни Полог (тип А 
или 20сшuварскu 20вор). 

Вториот основен тип (тип Били врашнuчкu 20вор) го сочинуваат т.н. под
горски села. Тука спаfаат краjните северни долнополошки села: Рогачево, Ста
ро Село, Вратница (кое е наjголемо во ова а група села), Беловиште, Одри, и 
како гранични села се Jелошник, Доброште, Брезно и Теарце. 

Третиот говорен тип (В или шешовски 20вор) го репрезентира градскиот 
тетовски говор и говорите на тетовските села што се наогаат Mety реката Маз
драча, Koja го дели Полог на две географски целини - горни и долни, и Дервен
ската Клисура. 

* 
* * 

Госшuварскuош говор и по фонетските особености и по cвojaTa граматичка 
структура спага во западното македонско наречjе. Со другите западни говори 
него го сврзуваат покраj: 

1. третосложниот акцент; 
2. jасииот изговор на вокалите независно од акцентската позициjа; 
3. губен.ето на интервокалното в; 
4. отсуството на фонемата х и замената на OBOj глас на KpajoT на зборот и 

пред консонант со в или Ф (.м.еф, кожуф, jaeнa); 
5. поjавата на протетичко j пред рефлексот на *Q во инициjална позициjа 

6. троjниот член; 

I Материjалот што ке биде приведен забележен е од мене за време на диjалектните ис
питуваJЪа во 1956,1959 и 1960 година. 
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7. разликувюьето на општата форма од номинативната Kaj личните и род
нинските ИМИlьа од машки род (Милан - Милана, Марко - Маркоша, Пешре 
Пешрета итн.); 

8. употребата на глаголските форми со 'има 'нема' + глаголската придавка 
во среден род; 

9. употребата на глаголски форми од типот сум доjден; 
10. патронимичниот суфикс -овци '-евци; 
11. употребата на предлогот од за изразуван,е посвоjност; 

уште и следниве црти: 

II 12. замената на *ъ, *ь со о, е во сите позиции; 


13. предлогот в (во); 
14. поjавата на протетичко в во примерите како вуjко, вуjна, вuзба; 
15. замената на групите *CVb и *SVb во цу-, су- (цуш,цушиш, осуна); 
16. мешюьето на носовките зад j (сп. jiiзик, jiiчмен, jiiшiiрва, jiiгул'а, jiiHsa, 

заjак); 
17. рефлексот о место сек. ъ;? пред л (рекол, uекол); 
18. развоjот на согласничките групи С, З, Ш + ч, Ц (мафца, мофче, оuафче); 
19. промената на консонантската група бн во мн (демне, seMHe); 
20. затврднуван,ето на старото *n' пред предните вокали (He'io, нива, книга); 
21. обликот ушше; 

потоа: 
22. множинеката наставка -и Kaj именките што завршуваат во еднина на -а 

(жени); 
23. заменеката форма iiloj во своjство на лична заменка; 
24. акузативниот облик за машки род од оваа заменка него, го; 
25. акузативните форми неа, ja или je за женски род; 
26. кратката заменска форма и во акузатив множина (нив и); 
27. дативниот облик за женски род неjзи неjзе; 
28. заменката свекоj; 
29-31. глаголските наставки -ме (носиме), -вме (носивме) и -ш во 3 лице мно

жина на сегашното време (носаш); 
32. образуваIЬeТО на идното-минато и идното пре кажа но време; 
33. деминутивниот суфикс -уле (дешуле, усшуле) и др. 

Извесен броj црти гостиварскиот говор го сврзуваат посебно со кичевско
поречкиот и дебарските говори. 

со кичевско-поречкото подрачjе го сврзуваат: 
III 34. вокал от у место сек. ъ;? пред м (седум, осум, сум); 

35. пазен,ето на консонантеките групи сшр, здр (сесшра, здравjе); 
36. вметнуван,ето на нови Щ д Mety с - р, з - р, ж - р, (сшрам, сшреда, здрел, 

ждребе); 
37. фонетската измена на групата -ница во -jнца (водеjнца, шоuеjнца); 
38. употребата на кратката заменска форма му и во датив за женски род (му 

рече на жената, му рече Мари); 
39. акузативниот обликjе место литературното ja (еленчешо je лижало шо

uолаша); 
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40. пазен,ето на синтетичката дативна форма Kaj личните и роднинските 
имин,а од машки и женски род (м.у реТ<:ов Сшоjану, Нит<:олу, ]ошешу, шашт<:ое, 
Сшефт<:  сшрини); 

41. факултативната употреба на наставката -м. во 1 л. едн. на сегашното 
време (вит<:а-м., носа-м.); 

42. наставката -ш во 3 лице еднина на сегашното време (вит<:аш, носиш, 
jадеш); 

43. предлогот Т<:он со зна'Чен,е правец на движен,ето. 

Цртите под броjот 36-43 карактеристични се и за дебарските говори. 

44. Без сомнение дебарска е особеност и предлогот Kej (или Kaj) Koj се 
сре кава во целиот Полог; 

45. во jугозападниот дел на oBOj говор се срекаваат глаголски образуван,а 
од типот т<:уйоащ Т<:GЖоаш (Вруток), кои во Западна Македониjа ги познаваат 
уште некои дебарски говори; 

46-47. личните заменкиjа за 1 л. едн. и м.ие во множината; 
48. императивната наставка -ише Kaj глаголите од е- и и-група (носише, 

jадише); 
49. и затврднуван,ето на старото палатално *1' до полумек изговор (недел'а, 

л'ушиш), карактеристични се и за поречко-кичевските и за дебарските говори, 
но исто така нив ги наогаме и на целата долнополошка говорна област. 

На горнополошкиот терен можат наjпосле да се изделат и неколку диjа
лектни особености со кои гостиварскиот говор се разликува од сите околни го
вори. 

IV 50. Носовката *Q овде е заменета со а: гнас, гpaд  дай, заб  jiiже, jадиЦG, 
т<:аде, м.ажи, йрачт<:а, рат<:а, ст<:айо, садоj - и редовно така во коренеките слогови, 
освен во голуй, MyiCejHЦG и во оние случаи што се срекаваат со у и во поjужните 
наши диjалекти (како густ<:а, гужва итн.). 

51. Се разбира ваква вредност има и место Ъ2: баднит<:, м.агла, м.аст<:а, лiiже 
(Вруток, Сретково). 

52. Посебен развиток, различен од соседните говори, овде имало и *J. Пред 
сонантот л се развило а кое ja презело слоговната функциjа од.q.: валт<:, вална, 
галшаш, далго, жалшо, Т<:алнеЩ т<:алт<:, салза, алцна и др., значи во сите позиции 
имаме вредност ал, освен во баа и санце (покраj буа), каде што се загубило л 
подоцна пред сонантите в и н, и во зборот Бу'iарин. 

53. Сличен развоj преживеало и *г. бiiр'iо, дарво, дiiржuЩ iiарсшu, царно 
и др. 

54. Сек. Ъ2 пред KpajHoTo р се заменил овде со е : бuсШер, вешер, uшер, jадер, 
м.одер. Оваа црта, ке видиме поДоцна, се проширила и на еден дел од долнопо
лошкото подрачjе. 

55. Во оваа група особености посебно сакам да ги истакнам примерите 
како: знам, снага (покраj знам., зна), каде што место а наогаме а. Jac овде не би 
ре кол дека повишуван,ето на артикулациjата на а HaKaj а дошло под влиjание 
на соседниот назален консонант. Повеке сум склон да верувам дека вокалот а 
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се назализирал, се добило q како што претполага Велик за галичкиот говор 
(Белиh, 1935: 81), кое после се развивало како и рефлексот на носовката *Q. 

* 

** 

Врашничкиош говор (наш тип Б) како по денешниот фонетско-фонолошки 
и граматички состав така и по тенденциите во развоjот на ред поjави покажува 
неоспорна генетска врска со нашите северни говори и со граничните српски: 
диjалекти. СО северните говори него го сврзуваат околу педесет само фонетски 
и граматичко-структурни црти. Северномакедонски црти во него се следните. 

1 1. И во ово] говор како во северните полугласките *ъ, *ь дале еднаква 
вредност - вокалот а ко] во не акцентирана позициjа се изговара знатно поши
роко ({l), поблиску до а, но ко; се уште не е а. Ваков резултат место споме

сабери, ке га сашujе, сакри га, С{lбл'ечи се; jУЩ{lК, РУЧ{lК, йеШ{lК, UeC{lK, реШ{lК, 
чуеЩliil, uamлuжаН{liil, шам.аР{lШ; ОР{lЛ, КОШ{lЛ, йеш{lЛ, м.UШО{lц, слеЙ{lц, КОН{lЦ, 
jаЗО{lц, шешщщ; ед{lН, iладq.н, жед{lН, но и: йешак, квасац, едан, йресан и др. 

Неколку исклучоци, на пример, сега, йен.ушка, шеЙНем. или собор, 
предлогот со - можат да се об;аснат лесно; овос (после и овОЗ{lН) е ново преоб
разувац.е извршено на ово] терен. 

Доследна заМЩIa на споменативе два гласа со ii HaotaMe се до селото Одри. 
Jужно од ова село се срекаваат паралелно и примери со о < *ъ, е < *ь, особено 
во афиксите. Во Теарце имам забележано: бачва, вашк'е, залва , шага, дащ сан, 
дан, лан, лако, aiicjo, но веке б'озоjна, бос, м.оф; покраj завре, сайна, сiiдрало и 

собуеш, сосем.о. Во суфиксите пак превладуваат рефлексите о, е ,  
поретко с е  jaBYBa а, в о  некои случаи и а ,  сп. покраj ileШ{lК, - чеiuварiuок, 
снисок, шанок, оШiНОК, ручек, редовно лакаш, нокаш, йешал , орал; по Kpaj 
болан, едан и iладен, жеден, овен, fIOKpaj осШан. и ражен., потоа japeлt, овес, 
оцеш, йалец, живец, конец, но сшарац, м.uШоац. Jужно од Теарце во суфиксите 
вокалот а како замена за *ъ, *ь готово не се срекава, а во коренските слогови: 
во поодделни случаи како лекси:кализирана поjава го наогаме дури во Челопек. 
Спрема тоа во поглед на оnаа црта на полошкиот терен можеме да поставиме 
три изоглоси: едната поминува малу нещто jужно од Вратница, втората - Koja 
го разграничува рефлексот а и О, е во суфиксите поминува jужно од Теарце, и 
третата jужно од Челопек, од каде што почнува ареата на о, е како единствена 

нативе два гласа HaotaMe не само во коренските слогови, туку и во афиксите. 
Сп.: дiiщ бачва, вашка, залва, каш, сан, саш, м.акне, шакне, м.аф, Шiiкм.о; дан, 
данаска, ваздq.н, дан.ом., даница, Велuдq.н покра; Велuдан, Мuшроан, Пешроан, 
ласно, лако, йолако, лан, йак(lЛ, ойанци, Шiс, Шiiм.но, Шiiм.нuца; сайка, сайне, 

одойне, 

зам ена за *ъ, *Ь. 
2. Ваква вредност има и место сек. Ъ2 во примерите од групата бадн.ик, 

лаже, лаж'iо, м.aZ.rla, м.аска, й1iiHKO (исклучок прететавува зборот лоjца со 
изведенките лоjчка, лоjчарник); 
3. потоа пред KpajHoTo л: рек{lЛ, сеК{lЛ, улеi{lЛ; 
4. ц во групата -*trь: биС(lР, вед{lр, eeiil{lp, вeй{lp, доб{lр, uiil(lp, м.од{lр, MOK(lP, 

OC(lp, во посеверните села уште и габ{lР, CeeK(lp. 
Изоглосите на послеДНJIве две црти nоминуваат jужно од Теарце но северно 

од Тетово иЛешок. 
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5. *УЪ > у : иде у Тешо:; унесе, уденуаш, улаZа.м (= 'влегувам'), уйила, унуш
ра, унук, 'удоjца. 

6. Место групите *СУЬ- и *SVb- има цаф-, сав-: цафiuи, оса.м.на. Оваа црта се
верните говори ги поврзува со источното наречjе. 

7. Носовката *Q дала у и тоа не само во коренските слогови туку и во ред 
случаи во афиксите: '['усенце, желуд(lЦ, зазубица, jуже, jУШ(lК, jушур, кудел'а, 
кусне.м., кукул', куш/Ьи зуби, куде, лук (= лака), лучu.м.о, .м.удро, .м.'уКенца, се о.м.у
жи, обруч, йойрук, ЙУШt;lЦ, двайуша, ЙУЙ(lК, йонуда, йруке, йаук, йаучина, cpyza, 
шруш, ошудаjа, удица, уzле/Ь, унушра и др. 

Поинаква вредност за *Q во. оваа позициjа се сре кава само во примерите 
'[ас, '[нас, '[ради и нивните деривати, сп. zазiiрiiк, назiiдUiзо.м., йод2iiзник, наМ
зачк'и. Но овие примери не чинат исклучок само на OBoj дел од северните гово
ри, туку се jaBYBaaT готово на целиот поjас од Шар до Осоговските планини. Во 
посеверните подгорски села у место *Q има и во ОППIтата форма Kaj именките 
на -а: викни '[у Сшоjну, u.мa.м. добру куку, исшераj '[у кокошкуну (Рогачево). 

8. МеПIaJьето на носовките овде не е одразено: jеШRва, jедро, jечи, jеч.м.е/Ь, 
jезик, jе'lул'а, jешро (во орев); jaHsa и заjак, множина заjци, во оваа форма се 
jaBYBaaT на целиот македонски север. 

9. Во развоjот на вокалното *1 мегу вратничкиот и другите северни говори 
постои апсолутна идеитичност: зад денталните согласки има вредност ла : 
длаz о, длiiбоко, слiiза, сланце, слайка, слiiбица, ii1лаца/Ь, зад неденталните у : 
буе, вуна, вук, jабуке, .м.узе, йуно, йужел', йуф, жу/Ьа, ЖУШ(lЦ (во jаjце), кук, 
кучисша, но калне, Zлиша. Jужната изоглоса на овие два рефлекса не се 
поклопува. Примерите со у превладуваат до линиjата ДоБРОПIте - JелоПIНИК, а 
веке jужно од овие села се се почести случаите со ал, доде ка у се задржало само 
во неколку збора. Во Теарце забележнв вiiлна, вiiлк, .м.алзница, йiiлже/Ь, йалан, 
uално, кiiлк, zалша, калчисша, жал чка, жiiл/Ьа, но буа, jабука, Uуф. Изоглосата 
пак на ла < *1 допира дури до с. Милетина во Горни Полог. 

10. Од вокализмот за OBoj говор карактеристични се УПIте формите шрава и 
ора, во Теарце ораф, 

11. и ПОПIирокиот изговор на нагласените е, о : бело, ле'lав, zлежа/Ь, Пешкоj
ца, седив; д:Juира, кха, рха, С:Jба. И двете црти им се заеднички на сите северни 
говори. 

Од областа на консонантизмот вратничкиот говор со северните го 
сврзуваат: 

12. ЧУВaJьето на мекото /Ь во сите позиции, сп. /Ьива, /beza, /bezooa, /Ье.м.у, 
/ЬУ, /Ьоjзе, йе/Ьушка, K/buza, завра/Ь итн.; 

13. поjавата на аналоПIКО /Ь во многу случаи: ка.ме/Ь, коре/Ь, йuсше/Ь, 
БUUlле/Ь, uuшлеfb, чере/Ь, ре.м.е/Ь, zребе/Ь, раже/Ь, осша/Ь, бушu/Ь, ШU/Ь, ШРО/Ь; 

14. преjотациjата на почетното е : jеч.м.е/Ь, jезик, jеш, jезеро, jела, jеле/Ь, 
jece/b, jелек; 

15. силната палатализациjа на к, z пред предните вокали: вашк'е, jабук'е, 
cojK'e, K'upuja, к'ишка, вок. Рашк'е, Менк'е, дат. MajK'e, шешк'е, к/ЬиГе, 
Hoz'e, друГи, блаz'u; 

16. пазеJЬeТО на групите сч, сц, шч: квасче, воС че, кuсче, .м.есце, zрошче, 
ношче, оuaшче; 
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17. како и на групата бн: дебне (Вратница, Теарце); 

18. дисимилациjата на мн> мл: млого, млозина; 
19. отсуството на протетичкото в во yjKo, yjHa, изба; 

20. про мената на Mj > мн,: земн,а, Дамн,ан, шамн,ан покраj шамjан, ламн,а; 
21. промените настанати во примерите: Uлeмн,а, lламн,а, - кон,шиjа; 
22. сличен развоj со другите северни говори покажува и гласот х на KpajoT 

на зборот и пред консонант: Бла, lpa, сра, йра, ора, сирома, й]}на, да издинем, 
буна водаша, дуна веШ{l,раш, мана, мул'осан, нино, мел'ем, чере. Не се непо
знати мегутоа и примери со в (ф): крефко, йuфшиjа; редовно тоа се janYBa во 
граматичките морфеми: реко в, зедов, бевмо, рековмо одн. беjiмо, рекоумо, и 
спорадично во говорот на постарите беумо, рекоумо. Примери со билабиjално ji 
(во наставката -вмо),кое е понекогаш и доста слабо артикулирано, не се ретка 
поjава во разгледуваниов говор. Ги имам слушано дури и во тетовските села 
Ратае, Сиричино, ПреJЪуБИIПте. Изговорот пак у, Koj е констатиран и од Се
лишчева (Селищев, 1929 : 323), се срекапа само спорадично во говорот на по
старото поколение. 

Во вратничкиот говор во врска со гласот х има и една иновациjа Koja е 
локализирана само на краjните северни села (Вратница, Рогачево ). На апсо
лутниот кра] на зборот зад вокалот ех> j: 2pej, Mej, а зад у местох редовно стои 
в: lлув, кожув, йердув, сув. Зад а,видовме,х > ф. 

Не е мал ни броjот на граматичките особености што го сврзуваат говор от 
на вратничката група села со северната диjалектиа зона. 

23. Дативната форма ка] личните и роднинските имИ}ьа од женски род 
завршува на -е како во Скопска Црногориjа: речи je Jаlоде, Сшоjанице,jе дадов 
Коце йаре, MajK' е ми, сесшре ши. 

24. Жив е на ОВО] терен и посесивниот датив: Речи му на дешешо JoaHY 
Чауш. - Чиво je она деше? Славешу Шаро. Чива je кукава? Машошу Савев. 

25. Именките на -а множина образуваат со наставката -е: деjк'е, жене. 
26. Обични се и овде множинските образуван,а со наставката -ики: каиачи

к'и, йолик'u, йlелик'и, кучик'и, покраj шелин,а ити. 
27. Покраj -Офl{и како патронимичен суфикс се употребува и -ови > oj: 

Банчоj, MapKoj, Николоj. Марко од коа фамuлиjа е? Од MapUHKoj. 
28. Лични заменки за 3 л. се: он, она, оно, они. 
29. Општата форма од он, оно завршува на -а : fbela, кратката га; сп. и: 

oeola, оноlа,шоlа, HeKola, Kola. 
зо. Место западномакедонската форма неjзе (неjзи) овде се употребува 

н,оjзе : н,оjзе je рекле, сп. и овоjзе, оноjзе, н,оjзин, овоjзин, оноjзин. На jyr овие 
облици спорадично се jaBYBaaT до линиjата Лешок Jегуновце. 

31. Акузативните форми од она гласат н,у, ly. Изоглосата на ова а црта 
минува во близината на с. Теарце. Но во ова село можат да се сретнат наспо
редно и н,еjзу, го : lЬy сом 20 видела, Иди викни го Донка, lЬеjзу го (гу) видоф. 

32. Исто така на jyr до Теарце се простира и ареата на множинската 
акузативна форма н,и, додека jужната граница на Ги допира до линиjата Миле
тино - ropjaHe. 

33. Од другите заменки интересни се за диjалектното диференциран,е оп
IПтата сваки, свакоа, свакое; 
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34. прашалната чив, чива, чиво, чиви; 
35. посвоjните 1Ьиn, 1Ьиnа, 1Ьиnо, 1Ьиnи; 
36. и кратката дативна формаjе (речи je Jагоде). 

Разликите Mety северните говори и другите македонски диjалекти во KOHjy
гациjата се однесуваат главно на презентските наставки во 1 л. едн. и 1 и 2 л. 
множина, потоа на аористните и имперфектните наставки, како и на образува
I-ЬeTO на формите за идно-минато и идно прекажано време. Вратничкиот говор 
во повекето од споменативе случаи се слага со северните говори. 

37. Во 1 л. едн. генерализирана е наставката -м; 
38. 1 л. множ. завршува на -мо: имамо, рабошамо, 
39. а 3 л. множина на -в, кое наjчесто се изговара билабиjално (у): имау, 

викау, nосиу, iПкаjеу, идеу. Не се непознати и форми со у: береу, збирау. 
40.Како што се гледа од приведениве примери, во сите лица на сегашно вре

ме се генерализирал еден основен вокал: nоси-м, поеи-мо, nоси-у, или шкае-м, 
шкае-мо, шкае-у (Шкаjе-у). 

Формите на -в (у) во 3 л. МИ. можат да се сретнат на jyr до Теарце, а 
наставката -мо обична е дури и во Челопек. 

41. Третото лице мн. од помошниот глагол 'сум' гласи са (C{l). Оваа форма 
продрела и во горнополошките села. 

42. Идното-минато време наjчесто гласи како во западните говори: За 
мал ку ке йадnев, ке 2У око/uив погата; оп ке йадnеше, опи ке йадnеа (Вратни
ца). Или пак со да : Оп за мало ке да Йадnеше. Уш за мало колава ке да йро
Йадnеше. Ке да се йошейаjа да ги пе oiймaYMO (Теарце). НО не се непознати и 
примери со ке/ме и презентот со да : Кеше да йадnе колата, ако пе 2У йош
йреше, Се nал'уши, ке/ие да га удри, За двашри пока кеше да умре, Да пе беше 
Тишо, Гермаnиjа кеше да пе обере (Вратница). 

43. Идно прекажано време се употребува мошне ретко. Таму каде што се 
употребува тоа во запа,дните говори, овде ке доjде наjчесто потенциjал. Сп.: Да 
беше дал иаре, би ши чуал ЙаШлщtanи. Да можев, би дошла, или: Да сам може
ла, би дошла. 

44. Исто така ретки се и формите од типот има доjдеnо и е доjдеn. Пер
фектот овде е основен облик за искажуваI-Ьe минати резултативни деjства. 

Од службените зборови заслужуваат внимание: 
45. предлозите воз, више и уз, кои се срекаваат и во горно-полошкиот 

говор; 
46--48. и сврзниците: чим со временско и причинеко значеI-Ьe (Чим га виделе 

йобегnале), nеголи со начинско-поредбено (Поарnо je да койам у рудпик 
nе20ЛИ да седим без рабоша) и буди во ваков тип искази: Буди сам сирома, йа 
сам и бол ап (Вратница). Изоглосите на првите два сврзника ги преминуваат 
границите на полошките говори. Сврзникот буди, познат и во другите северни 
говори, може да се сретне спорадично уште во тетовскнот говор. 

Патем да споменам дека сврзникот оши овде не се употребува. 

49. Во поглед на зборообразуваI-Ьето интересно е да се одбележи северно
македонскиот суфикс -О1Ьа: ЛИ201Ьа ('лигуш, лигле'), сивО1Ьа; 
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50. -ока: лошока, чисшока (покраj пообичните лошошиjа, чисшошиjа); 
51. широката употреба на образувюьата со -ешина: женешина, бабешина, 

кукешина, кравешина; 
52. и отсуството на деминутивниот суфикс -уле. 

Тие се главно наjкарактеристичните северномакедонски диjалектни црти 
во вратничкиот говор. 

Треба посебно да се истакнат и неколку особености што се jaBYBaaT како 
диференциjални по однос на другите полошки говори, а не се типични ни за се
верниот диjалектен поjас. 

11 1. На прво место заслужуваат внимание некои акцентски специфичности. 
И во студиите на Селишчева (Селищев, 1929 : 382) и Kaj Стаматоски (Стама
тоски, 1956 : 242) истакнато е дека во долнополошките говори во сите случаи 
каде што по фонетски пат дошло до скратувюье броjот на слоговите во повеке
сложните зборови акцентот се префрлил за еден слог кон почетокот со тен
денциjа да се задржи на третиот слог по општото правило. На пример: л'убенца, 
м'укенца, бо'i'ороjца, Сй'ироjца, 'удоjца, в'ешроjше, в'олоjше, кал'аjсаfbе, н'а
йраjле, раб'оШаjКи. Во овие и слични други случаи нема сомнение дека пре
фрлюьето на акцентот настанало по извршената промена на слоговната струк
тура (во гласовите). 

2. Вратничкиот говор, како и тетовскиот, од западното наречjе отстапува и 
во поглед на акцентирюьето на синтагматските споеви од предлог и именка 
(заменка). Во него, како и во скопскоцрногорскиот говор, во такви состави ак
центот не пре ога на предлогот, сп. Иде ош-й'оле, 'ia фj}ЛИ у-дв'ор, шеша НllЗ
'iр'аш, се врака од-д'ома, ешо и йред-fb'е'iа, Шj}zнале со-Ш'ебе. 

3. Гласот л' пред предните вокали се изговара нешто малу помеко отколку 
во другите полошки говори: дел'и, л'ивада, л'ице, л'исица, мол'и, сл'ива, сол'и, 
- zол'ем, л'ешо, л'ейи, кол'е, сл'еЙо. Оваа поjава се наога уште во процес. Од 
другите околни говори констатирана е досега само во некои jугозападни црно
горски села. 

4. Порано истакнавме дека судбината на согласката х на KpajoT на зборот 
била условена од фонетската позициjа: зад е таа се изменила во j (zpej, Mej), зад 
у дала в (ф), а зад а се загубила наполно. 

5. Посебен развоj овде имал и сек. Ъ2 пред м: седом, седомдесе, осом, сом (и 
сам). Ваква вредност за Ъ2 во споменатава позициjа се срекава во сите подгор
ски села, вклучуваjки го тука и Теарце. Во Лешок веке приведениве примери се 
употребуваат во формата со у : седум, осум. 

6. Преградните iU, д во групите сшр, здр редовно се губат: сеера, срук, сру
же, срана, зраф. 

7. Локализирани се на OBOj терен демонстративната заменка за машки род 
шаjа (шщ'а-чуек) образувана спрема oBja, oHja (ofba), 

8. и кратката дативна формаjе.м (HuмjeM дадов). Последнава се употребува 
редовно и во Теарце (почесто без j: ем), а поретко може да се чуе и во град
скиот тетовски говор. 

9. Именките ора, рукав множина образуваат со наставката -е: орае,рукае. 
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10. Глаголите на -ува овде одат по а-група: веруаш, кажуам" се збунуаш, 
куиуа, се свIJшуа, ошuднуамо, уШеиуамо. И во црногорскиот И во тетовскиот го
вор oBOj тип глаголи се од е-група. 

За да се добие еден оптт преглед на вратничкиот говор, ке ги спомен ам на 
KpajoT и оние црти ШТО се диференциjални на полоткото говорно подрачjе. 
Такви се: 

ПI 1. Вредноста u место Ъ2 во зборот OZU1b; 
2. заТВРДНУВaIьето на мекото *1' до неутрално, средно л': кл'уч, л'удu, дел'а; 
3. рефлексите к, z < *tj, *kt', *dj: божuк, врук, MaKuja, иом,ок, имукан, MeZ1bUK 

итн., освен во илешка, сuношнu (zpa), ионаирешнu; 
4. изговорот шш, жд: оzнuшше, дiiждоj; 
5. губен,ето на интервокалното в: деjче, неесШа, неол'а, ЖUОШU1Ьа, за 

ираина, иоесм,о, ирао, коем" и'олоjна, чуек, наираа, озрае; 
6. губен,ето на интервокалното j во некои случаи: иоас, м,оа, швоа, свакоа; 
7. пазен,ето на согласките ш, д пред африкатите ч, ц: рuшче, жuшце, 

корuшце; 
8. губен,ето на консонантот и пред ч, ц: чен ца, ченка, ченкар'ан-лей, цоjса, 

но циуе (= йцуе; за да не се деформира зборот се извртила метатеза); 
9. губен,ето на краjните Ш, д во согласничките групи -сш, -шш, -зд, -жд: 

болес, веш, даш; 
10. согласничката група зj: лозjе, zрозjе; 
11. обезвучуван,ето на краjните звучни согласки; 
12. генерализираJЬeТО на множинската наставка -ови > -о] : Kpajoi, pojoj; 
13. промената на граматичкиот род Kaj именките од типот нок, сшарос итн.: 

нокаш, иролешаш, лош сшарос; 
14. протируван,ето на акузативната наставка Kaj личните имин,а од типот 

Марко - Маркоша, а после и во датив: Маркошу, Сшоjкошу; 
15. множинската наставка -и во сите три рода Kaj придавките: сшарu жене, 

белu офце, zолемu йланuне; 
16. множинските заменски форми од показните заменки на -ja : шujа, oeuja 

(oeja), oHuja (oHja, 01Ьа); 
17. разликуван,ето на три глагол ски групи (има, носи, бере); 
18. наставката -jкu во глаголскиот прилог: ра6'оШаjк.u, с'едеjкu; 
19. глаголската форма донел, 
20. и образуван,ето на глаголската придавка (женещ леZнаШ). 

* 
* * 

Тешовскuош zoeop (В-тип) ни се претставува како преоден говор меГу гос
тиварскиот и вратничкиот. На неговата териториjа се вкрстуваат горнополот
ки, а тоа значи и западномакедонски, и северномакедонски црти. Само неколку 
особености можат да се смета ат сопствено тетовски. 

Северномакедонски црти во oBoj говор се: 
11. замената у < *Q во слоговите од основата (iулубu, i'yceHцa, jуже, обруч 

ити.); 
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Ги, ноГе; 

лопек); 

2. немешаlЬето на носовките (jезик,jешро,jедро); 
3. замената на *Vb со у: иде у граш, како и во почетокот на зборот: 'удоjца, 

унушра, удене, ушера (Челопек, Сиричино, Тетово); 
4. вредноста цаф-: цафши (Тетово, Челопек); 
5. рефлексот ла место вокалното */ зад денталните согласки: длаго, сланце, 

слабица, il1лачник (Сиричино, Челопек); 
6. примерите шрава, ораф; 

7 силната палатализациjа на к, г пред предните вокали: к'исел, рук'е, дру
. 

8. пазеlЬето на групите сч, сц, шч: фесче, ирасци, м.ашче; 
9. дисимилациjата на мн > мл: млого, млозина (Тетово, Сиричино, Че

10. префрлаlЬето на акцентот во случаите од типот М'аркоjца, в'икаjки итн.; 
11. множинската наставка -е : главе, кошуле; 
12. заменката он (покраj шоj); 
13. дативната форма н,оjзи je; 
14. промените во основниот вокал во 1 л. на сегашно време Kaj глаголите од 

е- и и-група: молим, ешоим, речем; 
15. множинските наставки -мо и -вмо : имамо, имавмо; 
16. отсуството на -ш во 3 л. едн. на сегашното време; 

17 сврзникот буди: Буди сум сиромав иа сум и болен (Тетово);
. 
18. отсуството на суфиксот -уле. 

Приближен е и броjот на цртите што го сврзуваат OBOj говор со гости
варскиот: 

11 1. *ъ, *ь > о, е : бочва, вошка, дождоj, зоува, Kozaj, моф, шокмо, 
иен,ушка, сега, шеине, И редовно така во суфиксите и префиксите. На 
тетовското говорно подрачjе поинаква замена (а) се срекава само во поодделни 
примери. Колку што се оди на jyr од Теарце нивниот броj стално се смалува, 
така што на просторот мегу Тетово и с. Челопек вокалот а се срекава уште во 
зборовите: дан, вазд{lЯ спрема Велигден, ласен, лан, шамно, оианок, ласка, сан 
и во некои нивни деривати. 

2. Сек. Ъ2 пред KpajHoTo л е заменето со о : рекоу , шекоу; 
3. пред м со у : седум, осум, сум; 
4. а пред р со е : вешер, веиер, ишер, модер. 
5. Место н, во почетокот на зборот обично има н: нива, него, нuф. 
6. Еднаков развиток со горнополошкиот говор имала и согласката х: дувна, 

мавна, нивно, чевре, кожуфче, моф, ниф, греф, глуф, суф, ораф, сиромаф, 
ираф, сраф, покраj сра, но гра; 

7. како и согlIасничката група бн > мн: демне (Сиричино). 

Од морфолошките особености овие два говора ги сврзуваат: 
8. акузативните форми на -20 Kaj заменките: He'io (н,его), кого, неК020; 
9. заменката ceeKoj, свекоа, итн.; 
10. дативната наставка -и Kaj личните ИМИlЬа од женски род: Злаши, Мир

jaHU, Киеки; 
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11. наставката -ш во 3 л. мн. на сегашното време: носаш, зе.м.аш, покраj носа 
(в. подолу); 

12. глагол ските обраЗУВaIьа од типот куйуе, бендисуе, седнуе; 
13-14. образуваl:ЪeТО на минато-идно и идно прекажано време: ке викаше, ке 

викау; 
15. ОбраЗУВа:Еьата како сум доjден и имам доjдено овде се знатно почести, 

пообични отколку во подгорските села. 
16. За диjалектните граници Kaj нас има важност и прилогот ушШе. Во OBOj 

говор се jaBYBa во формата со у како во горнополошкиот, додека во вратнички
от го имам забележано со о : jошЙlе. 

Овде нема потреба да ги наброjуваме и оние западномакедонски црти што 
се општи за сите говори во Полог и коишто веке беа истакнувани порано. 

Наjпосле можеме да изделиме и трета група црти кои се карактеристични 
за тетовското подрачjе а коишто горнополошкиот (гостиварскиот) и вратнич
киот говор не ги познава ат или пак се jaBYBaaT во нив спорадично. 

ПI 1-2. Во вокализмот на тетовскиот говор се забележуваат две тенденции: 
прво, лека редукциjа на неакцентираното а (Силянов, 1894 : 582-585; Селищев, 
1929 : 290; Стаматоски, 1956 : 220), и второ, ПОВИШУВaIье артикулациjата на 
вокалите а, е, о пред палаталните кон сонанти, особено пред j. Мегутоа, треба 
веднаш да се нагласи дека и едната и другата поjава се реализираат само во 
одделни случаи. Сп.: дt;jче, uqjKe, 'iqjдо, в'ОЛQjше, бо'i'ОРQjца, UP(1j, (прави), 
бр'ад(1jц8, К'УЩljцЙ, с'аб(ljле. Во врска со оваа поjава стои и промената на о во у 
во примерите чуек, Куше. 

З. Зад неденталните согласки место вокалното *} на целата териториjа од 
Челопек до Лешок има вредност ол или оу : воук, вojlнa, 'iоуша, жоушо, коук, 
моузе, йоуно, uоу.жав (Тетово, Челопек, Саракино ) , со исклучок на буа и jабука, 
кои со у се срекаваат, како што видовме, и во некои гостиварски села. 
Северната изоглоса на оваа црта оди по правецот Лешок Ратае. Во ПреJЬУ
биште и во Теарце во приведениве случаи има замена ал. 

4. Веларното л на KpajoT на слогот се изговара со поактивно учество на 
двете усни и без преградата карактеристична за oBOj глас: биу, рекоу, воуна, 
воу, зеУ. Северната изоглоса на оваа црта оди по правецот Варвара - Лешок 
Саракино, значи во иетиот правец со изоглосата на рефлексот ол < *j. Спрем а 
гоетиварскиот говор таа минува мегу Челопек и Стенче. 

5. Во гостиварскиот говор, видовме, групите сшр, здр се пазат. Во тетов
скиот говор, како и во подгорските села, ш, дво оваа позициjа се губат: срана, 
срико, зравjе. И на оваа црта изоглосата поминува под Челопек. 

6. На еден тесен поjас во jужннот дел на тетовскиот говор се губи KpajHoTo 
ш во членската форма за машки род: лебо, чуеко, носо, бре'iо (Челопек). Оваа 
црта зафака и еден дел од северните гостиварски села, сп. умо, uiiшо, чоеко во 
Стен че (Ивановъ, 1909 : 73). 

За тетовскиот говор типични се и две морфолошки црти: 
7. заменската форма He'ia, кратката 'ia во акузатив од 'она' спрема 

гостиварските Hea,je и вратничките l-by(a), 'iy; 
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8.  губеJЬето на наставката -ш во 3 лице множина на сегашното време: они 
бера дОnва (Лешок), се мол'а (Ратае), коиаа, воша (Сиричино), чекаа, jада, ceia 
(Челопек, Тетово). Примери без -ш имам запишано и во Теарце, каде што се 
срекава во оваа форма на KpajoT и у, дури и у, на пр.: викаа, седа покраj викау, 
седеу. Со ова ние укажавме и на северната граница на разгледуваната црта. На 
jyr таа се срекава до Милетино. 

9. Таму каде што се губи -ш во 3 л. мн. на презентот Kaj глаголите од а
група, во 3 л. мн. во имперфектот се jaBYBa пред наставката -а гласот j: Koaaja, 

викаjа (Сиричино, ПреJЬубиште), BUKaja арzаi/lи (Теарце), даваjа, zледаjа, uмaja 
(Тетова, Челопек). Негде пак ова j се проширило и во другите глаголи: броеjа, 

Hoceja (Ратае). 

* 
* * 

Прегледот на особеностите на разгледуваниве три говорни типа 
недвосмислено ja потврдува нашата констатациjа дека гостиварскиот говор 
има генетска врска со западното македонско наречjе, додека пак вратничкиот 
говор претставува дел од северната диjалектна зона. По однос на овие два 
говора нема ништо дискусионо. Нема некои поособени проблеми ни во врска 
со тетовскиот говор. То) е типичен граничен говор меГу две различни диjалект
ни групи. Во него изделивме две основни групи диjалектни особености: едната 
група црти него го сврзуваат со северните говори и се jaBYBaaT диференциjални 
по однос на западните говори, а втората група пак ова подрачjе го сврзува со 
западното наречjе и го разделува од северната говорна област. Разликата во 
броjот на особеностите од 1 и II група е минимална. Нема голема разлика ни во 
пропорциjата на цртите од гледна точка на нивната важност. 

Интересно е од лингвистичка гледна точка во ваков тип преодни говори да 
се доловат оние црти и процеси што настанале во резултат на мешаJЬето на 
цртите од две различни диjалектни зони. На некои такви иновации во тетов
скиот говор обрнавме внимание. 

За целите пак на лингвистичката географиjа таквите области можат добро 
да послужат за YTBpДYBaJЬe распоредот и густината на изоглосите на jазичните 
феномени. Што ни дава во ТО) поглед тетовскиот говор? Посматраjки ja 
приложената карта (бр. 2) прво пага в очи правецот на изоглосите сите тие 
имаат еден правец: исток - запад или обратно (запад - исток). Второ, изо
глосите се распоредени главно во три снопа. Hajrycт сноп изоглоси поминува 
на просторот меГу селата Стенче, кое со право Селишчев го зема во горнопо
лошкиот говор, И Челопек, коешто има тетовски говор. Оддалеченоста мегу 
овие села изнесува помал у од 10 километри. На ово) релативно тесен поjас по
минуваат близу триесет изоглоси, и тоа следниве (броjот на поjавите одговара 
на броjот од изоглосите на картата): (1) в, во : у < *vъ, (2) в : у < *vъ- како 
префикс, (3) цу- : цiiф- од *CVb, (4) jii- : je- од *j  (мешаJЬе на носовките), (5) iiл : 
ла од */ зад Дентал, (6) ал : оу < */, (7) о, е : о, е и ii < *ъ, *ь (во коренските 
слогови), (8) а : у < *Q, (9) л : у (сшол, сшолче : сшоу, сшоjiче) (10) фц, фч : сц, , 

сч, шч (тип мафца, мофче, круфче: масца, мосче, крушче), (11) мн : мл (многу : 
млоzу), (12) сшр, здр: ср, зр (сшрико, здравjе: срико, зравjе), (13) сшр, здр, ждр 
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: ср, зр, жр (Сiцреда, здрел, ждребе : среда, зрел, жребе), (14) ки, ке, ги, ге : к'и, 
к'е, Ги, г'е, (15) чоек, коше: чуек, куше, (16) жени: жене, (17) шоj: он, (18) неа : 
нега, (19) ja, je: га (акузатив од она), (20) .му: je (датив од она), (21) и : Ги (акуз. 
од они), (22) носа, сеча : носим,сече.м, (23) носиме, носив.ме : flOсимо, носис.мо, 
(24) викааш, носаiЦ,сечаш : викаа, носа, сеч а, (25) -уле : 0 (употребата на 
суфиксот -уле), (26) 0 : буди (употребата на сврзникот буди), (27) вод'еjНца, 
вол'оjше : в'оденца, в'олоjше (акцентот), (28) н'а-глава : на-гл'ава (акцентот). 
Добар дел од овие изоглоси меГу себе се поклопуваат. 

Вториот сноп изоглоси се формира мегу градот Те тово и селото Теарце. 
Броjот на изоглосите овде е знатно помал (16) и тие не се така густо распоре
дени. Само шест изоглоси што поминуваат меГу Теарце и Пешок меГу себе се 
поклопуваат. На oBoj терен поминуваат изоглосите: (29) рекоу : рекал (о : а < 

Ъ2 ) ' (30) седу.м: седо.м (у : о < Ъ2 )' (31) вешер : вeiйiip, веШар (е : а, а < Ъ2) ' (32) ол, 

оу: ал, у < */ (зад недентална согласка), (33) сшоу, сшоуче : сшол, сшолче, (34) 
нега,нива: 1Ьега, 1Ьива (н : 1ь < *n' ) , (35) еш : jеш (0 : j пред почетното е), (36) 
.мн : бн (де.мне : дебне), (37) eyjKO : yjKO, (38) Мари: Маре, (39) 1Ьеjзи, неjзи, 
неjзин, овеjзин : 1Ьоjзе, овоjзе, 1Ьоjзин, (40) 1Ьеjзи : 1Ьоjзе, (41) йдли1Ьа : йuлик'u 
(употреба на наставката -ики), (42) им : jeM (кратка заменска форма во датив 
множина од он), (43) ceeKoj : сваки, (44) имаа, седа, сеча : имау - имау, седиу, 
сечеу (3 л. мн. на сегашно време). 

Северно од линиjата Теарце - Jегуновце започнува нова група изоглоси. 
МеГу Доброште и Вратница поминуваат околу петнаесет нови изоглоси, и тоа е 
последен сноп на изоглоси на полошката териториjа; овде завршуваат изогло
сите на (45) о, е, а : а < *ъ,*ь (во коренските слогови), (46) о, е: а, а < *ъ, *ь (во 

' афиксите), (47) ал : у < */ (зад дентална согласка), (48) 'е, 'о: fJ, '9 (изговорот на 
акцеитираните е, о), (49) ле, ли : л'u (изговорот на л пред предните вокали), 
(50) .меф, сuро.маф, кожуф : Mej, сиро.ма, кожуф (судбината на х на KpajoT на 
зборот), (51) Мара : Мару (општата форма), (52) офцаiца : овцушу (општата 
членска форма), (53) членот ош, ов, он : аш, ав, ан, (54) него, 1Ьего, го, кого: 
1Ьега, га, кога (акузативна форма од он, KOj ), (55) нега, 1Ьега : 1Ьу, 1Ьуа 
(акузатив од она), (56) га : гу (кратката акузативна форма од она), (57) шоj : 
шаjа (демонстративна заменка за машки род), (58) ке носеше : кеше да носи 
(минато идно време), (59) обраЗУВalьето и употребата на идно прекажано, (60) 
кажуе : кажуа. 

Како што се гледа, на териториjата на тетовскиот говор се разграничуваат 
окол у 60 само фонетски и граматичко-структурни црти. Изоглосите на тие 60 
црти распоредени се меГу селата Стенче и Вратница и групирани се, видовме, 
во три снопа, кои ja означуваат jacHo границата не само на полошките говори, 
туку и границата меГу западното наречjе и северните говори на OBOj дел од ма
кедонската jазична териториjа. 

1961 
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2. КОН РАЗГРАНИЧУВАIЬЕТО НА ГОВОРИТЕ ВО скопеко 

1 

Еден општ поглед за говорите во Скопско ни дава ат трудовите на А. М. Се
лишчев (Селищев, 1931а : 33-82), на Рада Угринова (Угринова, 1951) и на Божи
дар Видоески (сп. во вториот том од ова издание). Во сите три студии е при
кажана структурата на одделни локални говори, во некои со повеке материjал, 
во други во поопшти црти. Нашата цел овде е да ги утврдиме, колку што е 
можно попрецизно, границите мегу поодделните локални говори, задржуваjки 
се посебно на оние црти што се jaBYBaaT како диференциjални на целото скоп
ско говорно подрачjе, со исклучок на говорот на скопските Муслимани (Тор
беши) во полите на Карщшца, бидеjки неговите претставници потекнуваат од 
друга диjалектна област (Река во Дебарско). 

Скопската говорна област се наога на пограничjето на трите основни 
диjалектни зони - западното, jугоисточното и северното наречjе. Со поголеми
от дел (градот Скопjе со областите Блатиjа, Дервент и Каршиjак) таа влегува 
во состав на западното наречjе. Говорот на црногорските села пове ке гравити
ра кон североисточната група диjалекти. Така низ скопскиот терен поминуваат 
и се разминуваат изоглосите на неколку десетици диjалектни особености. Тоа 
него го прави посебно интересен за македонската диjалектолошка наука. 

На скопското говорно подрачjе jacHo се изделуваат два диjалектни типа 
скопскоблатски или скопски и скопскоцрногорски говор. 

СкойскоблаUicкuош говор ги опфака градот Скопjе со денешните при
градски населби Влае, ТафтаЛИI,Iе, Злокукани, Бардовци, Нерези, Водно, Кисе
ла Вода, Ycje, Сопиште, Г. и Д. Лисиче, ИНI,IИково, Бутел, селата во клисурата 
на Треска Глумово, Шишево, Матка, каршиjачките села Барово, Говрлево, 
Света Петка, Г. иД. СОЛIье, Ракотинци, Добри Дол, Варвара, Маркова Сушица, 
Осинчани, Jаболци и Нова Брезница, полските села по десната страна на 
Вардар Драчево, ОГfЬанци, Морани, Орешани, Зелениково, Градовци, потоа 
блатските села - Кожле, Летевци, Бадар, Блаце, Катланово, Таор, 'Ржаничино, 
Кадино Село, Jурумлери, Марино Село, Миладиновци, Белимбегово, AjBaToB
ци, БунарI,IИК, Арачиново, БРfЬарци, Страчинци. Селата Буjковци, Мршевци, 
Бучинци, ДеJЬадровци, Агино Село, како и селата на левата страна на ПЧИIьа
Горно КОfЬари, Сушица и ДИВJЬе репрезентираат еден преоден говор меГу 
скопскиот блатски и кумановско-овчеполскиот. 

Скойскоцрноiорскuош говор го репрезентираат селата што се наогаат на 
полите и во подножjето на Скопска Црна Гора: Кучково, Орман, Волково (Ву
ЧИ Дол), Ново Село, Бразда, Глуво, Чучер, ГopfЬaHe, БаfЬане, Мирковци, Куче
виште, Побожjе, Бродец, JЬубанци, JЬуботен, Раштак, Г. Оризаре, Радишани, 
Булачани, Црешево и Стаjковци1• 

I Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки: Ар(ачниово), БаfЬ(ане), 
Бард(овци), Бел(имбегово), Бл(аце), Брод(ец), Бул (ачани), Волк(ово), Глу(во), 
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Скопскоблатскиот и скопскоцрногорскиот говор мегу себе се разликуваат 
во повеке правци - и типолошки И по CBOjOT историски развоj. Во областа на 
фонологиjата тие се разликуваат: по реализациjата на фонемите /е/ и /0/ во ак
центирани слогови, по фреквенциjата и дистрибуциjата на фонемата /а/, по 
честотата и дистрибуциjата на палаталните сонанти /Jы� и Ilbl и на африкатите 
/К, i/, и на историски план: по континуантите на етимолошките и секундарните 
ерови *ъ, *ь, Ъ2, по резултатите од замената на секвенцата *vъ 1 *Vb, на носовки
те *  и *Q, по континуантите на вокалното */, по резултатите сврзани со загуба
та на фонемата /х/ и по цела редица други гласовни промени. 

Вокалите /е/ И 101 во скопскиот говор се реализираат како И во стандард
ниот jазик, како во акцентирана позициjа, така и во неакцентирани слогови, сп. 
село, месшо, uоле, коса, 'iоло. Во скопскоцрногорските села, особено во посе
верниот дел, во акцентирана Ilозициjа тие имаат нешто поотворена артикула
циjа, така што за нив има по два алофона - [е], [о] во неакцентирана позициjа и 
[е], [;J] во акцентиран слог, сп. 'бере, 'бе'iа, ве'черав, 'деше, 'В;Jда, 'д:J.АШ, 'К;Jза, 
'U;Jле. Jужната изоглоса на отворените алофони се поклопува со говорната гра
ница. 

Фонемата lal на скопскоблатското подрачjе е ретка, и до колку се jaBYBa, 
таа е ограничена на градскиат говор и потсеното подрачjе на Блатиjата, и со 
многу ограничена дистрибуциjа. Таму таа се jaBYBa претежно во заемки од 
турскиот jазик место вокалот 1, сп. балдаза, фасшан, и во ограничен броj лексе
ми место носавката *Q: 'iазер, 'iiiзечки, Ыс, 'iнU.CHO СК. Во говорат на Каршиjак 

ова а фонема не се срекава, турското 1 се заменува со /а/: балдаза. 
Во скопскоцрногорските села /а/ има широка употреба и дистрибуциjа. Се 

jaBYBa како во коренски, така и во зборообразувачки и флексивни морфеми, ду
ри и во финална позициjа, сп. данаш, ма - мааш (*тъхъ). Овде таа може да стои 
во секвенци со други вокали (на морфемска граница), сп. кожуiiш, сшрааш, 
меiiш, може дури и да се удвоjува, сп. мааш. Историски на OBOj терен /а/ се 
jaBYBa како континуант на етимолошките *ъ, *ь, место сеК'Ъ2' и во турски 
лексеми место турскиот вокал 1. 

Етимолошките *ъ, *ь во OBOj говор се изедначиле во /а/ во сите позиции на 
збороформите, како и во другите северни говори, сп. бач ва, даш, зiiлва, сан, 
сабереш, сасШане, узаврело, сас овце, uешак, шанiiк, данiiш, ваздiiн, дан,е, лiiн, 
шамница, шiiuне, овае, оцiiш, ешарац, орал, мирiiн., Ласан. 

Во скопскоблатскиот говор *ъ и *ь се рефлектирале како во другите 

македонски диjалекти: *ъ > /0/, *ь > /е/: дош, сон., собере, uешок, везден, овес, ми
рен, орел. Северната изоглоса на рефлексите /0, е/ место *ъ, *ь допира до лини
jaTa Бардовци - Бутел - Белимбегаво - Миладиновци Катланово. Северно од 
оваа линиjа на еден тесен поjас на правецот Кучково Орман - Радишани 
Црешево Стаjковци место *ъ, *ь во суфиксите и во членската морфема за 

Гор(н,ане), ГЛис (= Горно Лисиче), ГСол (= Горно Солн,е), Говр(лево), Град(овци), 
ДИВ(JЬе), Драч(ево), Зел(ениково), Jаб(олци), Кат(ланово), Куч(евишта), Куч(ково), 
Лис(иче), JЬуб(анци), МСуш (= Маркова Сушица), Мир(ковци), Мил(адиновци), 
Нер(ези), НБ ( Нова Брезница), НС (= Ново Село), Ог(н,анци), Ор(изаре), Поб(ожjе), = 

Рад(ишани), Рак(отинци), 'Рж(аничиио), СК(опjе), Сол(н,е), Соп(иште), Ст(аjковци), 
Чуч(ер), Цр(ешево), illиш(ево). 
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машки род има lal, сп. ручак, Иесак, овас, болан, конац, йей1ал, сшариjаш, да
наш, но бачва, дан, и др. 

Нешто е поинаква географската дистрибуциjа на резултатите од замената 
на *ъ, *ь во секвенци со в (*Vb, *vъ). Старите предлози *vъ и *vъzъ се jaBYBaaT го
тово на сета скопека териториjа во фонетските разновидности у, уз, сп. ошиде у 
CKouje, йроjде ус куку I кука. Само во каршиjачките села покраj формата у 
може да се сретне и во (в): беше во CKoйje, во нашево село НБ. 

Во префиксите и во други случаи во инициjална позициjа во 
скопскоцрногорските села место *Vb, *vъ редовно има у :  уле'itlл, уваши, уведе, 
улезе, удовац, унук, унушра, jучера. Изоглосата на формите со у- оди по праве
цот Кучково - Бразда - Црешево - Миладиновци Г. Кшьари ДИВJье. Мегу
тоа, во одделни лексеми вредноста у во односнава позициjа може да се сретне и 
во блатските села, сп. удовец, уШера, удене, унесе Град, удоjца Таор, унук, удоец 
Нер, Шищ уденуе Драч. 

Место сек. Ъ2 во коренските слогови на збороформите во скопскоцрногор
скиот редовно се jaBYBa lal: лiiже, лажа, мМла, маска, шiiнак, цiiфшu. Исклучок 
претставува само ложица со изведенките ложичарник I ложuшарнuк. На скоп
скиот терен, особено во говорот на Каршиjак, регуларна замена за сек. Ъ2 во 
оваа позициjа е lal: лажица Рак, Нер, Бел, лаjца НБ, ЛЩlUца Кат, лаже, ла'iа 
3ел, лажа НБ, лаж'iо Ск, й1анок, ма'iла, маска, бадl-bUК. Само во граничните 
села со Црногориjата во одделни лексеми се jaBYBa и lal, сп. лiiжuчка, лiiжuца, 
лiiже, лii2а, мМла, маска Бард. Формата шiiнок се срекава на поширок ареал во 
Блатиjата (Бард, Бел). ВО 'Ржаничино забележав шанок и шенок. 

Место сек. Ъ2 пред финалните сонанти во скопскоцрногорскиот исто така 
има liil: бuсшар, вешiiр, 'iабар, добар, едар, uшар, осшар, мокар, мудар; йакiiл, 
йекал, рекал; седам, осам, o'iiiH, а во jужните села и lal: бисшар, вешар, рекал, 
o'ial-b, седам Куч, Ор, Бул, Ст. Jужно од линиjата Бардовци Радишани - CTaj
ковци - Миладиновци на скопскиот терен пред н II-b се jaBYBa lul: o'iUH - o'iUI-b, 
ОДН. OZUН, OlUI-b, И во НБ O'ioH; пред м редовно има Iy/: седум, осум. Во поглед на 
вредноста на сек. Ъ2 пред Р нема единство. Во краjните jужни блатски села во 
сите случаи во оваа фонетска позициjа има lel: бuсшер, вейер, вешер, добер, 
иШер, jадер, осЙlер. ВО селата северно од линиjата 'Ржаничино - Драчево во 
едни случаи има lel, во други lal. Редовно вокалот lel се jaBYBa во лексемите 
вейер, вешер, додека другите примери во едни села се jaBYBaaT во формите со 
lel, во други места во формите со lal, сп. осШер : добар, бисшар, ий1ар Рж, 
бисй1ар, uшар, осй1ар Бел, Лис, бuсшер, иШер, осШер : ведар, добар Драч, 
бuсшар, добар, uшар, осй1ар : мудер Говр, бuсшер, добер, uшер, jадер, мудер, 
осшер : модар Рак, осШер, вешер, вейер, ведер, uшер, модер: добар, jадар, осшар 
ГСол. Во говорат на ИБ и во оваа позициjа Ъ2> 101: ведор, вешор, ишор итн. 

Важна диференциjална особина мегу скопекиат и црногорскиот претставу
ва рефлексот на носовката *Q. ВО скопскоцрногорскиот *Q > Iyl во сите позиции 
на збороформите: рука, на руку, дu'iнu iy рукушу, иду (1 л. ед. презент). Во 
скопскиот говор основна замена за *Q е lal, како во централните говори, со ис
клучок на некои случаи во градскиат и во посеверните села на Блатиjата. Една 
генерализирана изоглоса мегу овие два рефлекса може да се повлече по праве
цот на селата Бардовци - Вутел - Арачинова Катланово. Мегутоа, оваа гра
ница не важн за сите случаи. Во jужните црногорски села во граматичките мор
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феми не ретко за *Q има lal, сп. викни iy женаша. Во градскиот говор и во 
селата на jyr до линиjата Драчево - 'Ржаничино ДИВJЬе во коренските морфе
ми превладува рефлексот Iyl, сп. lруди, iусеница, зуби, зублес, зазубица, jушок, 
jуже, кудела, клуйче, куйина, кушник, лучи, .мушно, .мудер, .мужи, обруч йуш, 
йуйок, йорубуе, рука, йаучина, йонуда, рубош, рукавица, сшуйало, скуйо, 
субоша, шуйан, унушра : lHac, lHaceH, lнасошиjа, дай, дабовина и Uic, liiзер, 
lазечки Ск. Колку што се оди понаjуг и поназапад од градот броjот на приме
рите со Iyl се намалува и превладуваат примерите со рефлексот lal. МеГутоа, во 
блатските села се уште надвладуваат случаите со /у/. Во наjjужниот скопеки 
пункт Градовци со /у/ се забележани лексемите: iулуй, желуди, кукол, .мука (не 
ги земаме предвид случаите како lYCKa, lусшо, кука, врукина и др., кои се ере
каваат подлабоко на jyr на нашата териториjа). Во е. Катланово покраj 
приведениве примери со /у/ се забележани и: .мукук, .мучник, .муКеница, скуй, во 
'Ржаничино уште и: lрудu, lyceнuцa, дубjе, зубu, куйина, .мУЖll, обруч, йуш, 

йуйок, uaук, рука, ручка, удица; во Белимбегово броjот на примерите со *Q > /у/ 
го збогатуваат уште: желуш, КУШ1-Ьак, .мУШll, йуш, йушец, руб06ll, рукашка, 

рука, субоша, сучка, Шуiа. Во говорот на с. Бардовци рефлексот !а! < *Q во ко
ренека морфема е ограничен на примерите: jaiiioK, jаiорец, iaceHUцa, lазер, 
iHac, кадрав, желаш, йрачка, сй1айица, потоа во: jаЗllК, jаiула, jач.мен, jaiiigBa, 
jачи. Во сите други примери место *Q има !у!. Во говорот на каршиjачките и 
дервентските села и во привардарските на правецот Уcje - Драчево - Зеленико
во превладуваат во значителна мера примерите со *Q > lal, сп. lради, 'iазер, iac, 
lHac, 'iасеница, дабjа, дабоjца, драк, даiа, заби, зазабица, jазол, jадер, jaiПop, 
jадица, кайiник, кадела, клайче, каклица, кайина, лака, лаl06НО .месйiо, .мажи, 
.мака, йайi, uaйiец, uajaK, йаjаЖllна-uajачина, йрачка, йайук, рака, рака6, рай, 
ракайiка, сабоiuа, ciupa'ia, скай, сiiiайалка, шаlа Говр, Рак. Рефлекеот !у! во Toj 
дел од скопекото подрачjе е ограничен на неколку примери: lолубll, 'iолубар
ник, желудец, клуйец, кукол', .муКеница, .мужи, ру чка, йуйка, струк, чубрица 
Нер, iолуй, .мука, .муКеница , и паралелно со 'iрудll, зубu, рука можат да се чуjат 
и формите iради, заби, рака Рак, iолуй, .мука, .мукук, йонуда, йуйка, чубрица, 
скуйо, cKyuoiiiuja ГСол. 

Очигледно на скопекото говорно подрачjе во многу случаи односнава поjа
ва се лексикализирала. Изоглосите на рефлексите !а! и Iy/ Kaj повекето лексеми 
(со *Q) не се поклопуваат. HajMHoгy отстапуваат од заедничкиот изоглосен сноп 
изоглосите на континуантите на *Q во лексемите lac, lнac и нивните деривати. 
На еден тесен поjас на правецот Шише во Скопjе - 'Ржаничино ДИВJЬе тие се 
jaBYBaaT во фонетските разновидности 2iic, iiiзечкu, iHiiceH Ск, 2iiзечки Рад, 
Ызар Ар, iiiзоj, наiiiзачки Куч, iiic, iiiзар Бел, покраj iac, 'iазер, 'iHac на другата 
скопека териториjа jужно и западно од Нерези - Лисиче - 'Ржаничино - Кат
лапово. 

На скопскиот терен завршува северната изоглоса на протетичкиот глас !j! 
пред рефлексот на почетното *Q, сп. jа'iлен, jашок, jаже, jаЖllца, ja'igK, jадица, 
jазел jазол, или jуже, jу'iле1-Ь, jУЖllца, jузел Бард. Во скопскоцрногорскиот 
северно од линиjата Кучково - Радишани Црешево и источно од Миладинов
ци - ДИВJЬе I,Iидимирци превладуваат примерите без протеза, сп. удица, утак, 
узiiл, ушор, уlл' ав, покраj jуже. 
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Скопскиот од скопскоцрногорскиот се разликува и по континуантите на 
вокалното */. Во скопскоцрногорските села *] се заменило со !у!: бува, вук:, 
вуна, жучк:а, ЖУ1Ьа, jабук:а, к:уне, к:ук:, музе, обуче, йужел, йуно, йуф, зад дента
лите (д, с, ш) во Iлуl: длуzо, слуба, слуза, слунце - во посеверните села, и Iлii! во 
jужниот поjас на ово] говор: длМо, длiiжен, елiiза, елiiнце, исто и во 'iлаша, 
zлашк:а, злачк:а жлачха. Рефлексот Iлiil во споменатава позициjа и во приведе
ниве примери се jaBYBa и во северниот дел на Блатиjата на правецот Бардовци 
Скопjе - Белимбегово - Миладиновци. 

Jужната изоглоса на континуантот !у! од *] оди нешто поjужно од говорната 
граница меГу скопскиот и скопскоцрногорскиот. Во градскиот говор и во 
селата на правецот Бардовци - Бутел - Белимбегово 'Ржаничино зад лабиjал
ните согласки, понегде и зад други консонанти место *] има Iyl: бува, вук, вуна, 
jабук:а, музе, музнuца, uужаф, йуно Ск, Бард, Бел, Рж, ЖУ1Ьа, жучк:а, жушuца, 
К:УК, ШУЧНUК Бард. Во одделни случаи Iyl може да се сретне место *] и во поjуж
ните блатски села, сп. вук, вучкu, музнuца, jабук:а, jабук:нuца, йужаjк:а Кат. 

На другата скопека териториjа *] се рефлектирало во lолl во селата што -

се наогаат западно од Вардар, и liiл! - во jужниот дел на ово] говор jужно од 
линиjата Опьанци - 'Ржаничино - ДИВJье, а во одделни лексеми и во дервент
ските села, сп. болва, jаболк:нuца, волна, молзе, ЙОЛН, йолф, zолша, дол'iо, 
должuна, жолш, жолчк:а, ЖОЛ1Ьа, к:олк:, колк:а, со (л)нце, заеолне, шол че, 
шолчнuк: Нер, Рак, Драч; - вiiлк:, в ална, ziiлша, дiiл'iо, далбок:, жiiлш, жiiлчк:а, 
к:алк, к:iiлк:а, малек:а, мiiлзе, мiiлзнuца, uалн, йiiлжавu, салза, еiiлнце, залва (по 
аналогиjа) Град, Таор, бал ва, вiiлк:, zалша, далzо, жалшо, к:алне, к:алчка, 
мiiлека, еiiлза, еiiлнце, алцна, но jабука, jабук:uца, йужаjка Кат, и во дер
вентските села: бiiлва, вiiлк:, вiiлна, zалйla, дiiл'iо, дiiлбок:о, жiiлшо, кiiлк:, мiiл
чеjкu, йiiлф, еiiлза, еiiлнце, шалчнuк, покраj бува, jабука, вук, жуч, жушuца, 
йужаф И йiiлжаф Шиш. Во говорот на с. Нова Брезница се jaBYBaaT континуан
тите liiлl и !ол!: jаболко, К:ОЛК, молзеЩ uолжаф, солза, - балва, валк, вiiлна, z ал
шаш, жiiлчка. 

Од областа на вокализмот за диjалектната диференциjациjа на скопекото 
подрачjе имаат значен,е и фонетските разновидности на лексемите 'jаребица, 
jаде, уште, вчера,jагода'. 

Лексемата 'jаребица' се срекава во разновидностите jаребuца во градскиот 
говор и во селата на правецот Нерези - Говрлево. На другата териториjа се 
употребува формата еребuца Бард, Рак, ГСол, НБ. 

Глаголот jabe во оваа форма се jaBYBa на сето скопско подрачjе на север до 
линиjата Кучково - Радишани Црешево. Северно од оваа линиjа превладува 
изговорот (j)ebe. 

Прилогот ушше во односнава форма се употребува на сето подрачjе на 
скопскоблатскиот говор. Северно од линиjата Кучко во - Радишани - Булачани 
- Миладиновци - ДИВJЬе се во употреба разновидностите ошше, jош, jошше. 

Лексемата 'jагода' во северозападните скопски села на правецот Шишево 
Нерези - Ракотинци Драчево се употребува во фонетската разновидност ja'iy
да. На другата териториjа превладуваат формите ja'ioba иjаZоШк:а. 

Прилогот 'вчера' во скопскоцрногорскиот се употребува во формите jучер, 
jучера, jучерк:а, а во скопскиот во обликот чера. Границата меГу овие 
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разновидности оди по правецот Кучково - Радишани - Црешево - Милади
новци. 

Скопскиот од скопскоцрногорскиот говор се разликува и по резултатите од 
развоjот на старото палатално *1'. Во скопскоцрногорските села на jyr до лини
jaTa Бразда - Радишани - Црешево се пази IIb/ во сите позиции, сп. йо/Ье, нево
/Ьа, /ЬУШ, 1C.fbуч, сове/ы1:а Гор, Мир, Поб. Во ред случаи се пази и епентетско /Ь: 
саб/Ьа, шкрайlЬа, jaBIba, осШав/Ьа йойрав/Ьа, уйрав/Ьа Поб, Куч, Гл. На oBOj те
рен се добило и ново палатално /Ь со Т.Н. ново jOТYBalbe: зе/Ье, ко/Ье. 

Во jужниот поjас на Црногориjата на правецот Кучевиште - Орман Ради
шани - Миладиновци ДИВJЬе старото *1' затврднува до степен на алвеоларно 
л': л'уш, кл'уч, недел'а, бnшл'ан, UриjаШел'. 

На скопскиот терен по правило палаталното *1' затврднало и се изедначило 
со тврдото л, освен во северните блатски села, каде што може во одделни 
случаи се уште да се чуе алвеоларно л' , сп. л' уuи, вnбл' ак, сабл' а, кукул', шша
вел', но кудела, вnла, чешла, клуч, сшуuалка, совелка, бозел, uриjашел Бард, 
л'ушu, кл'ун, жел'уш, бnшл'ан, вnбл'ак, кукул' : кошула, uосшела, мул, МУЛО
сан, jаzула, совелка, дройла, чайла, шкрайла, бозел, шшавел Бел, кл'уч, кл'ун, 
вnбл'ак, znкл'ан, какол' : луши, jаzула, Uoсшела, сШаuалка, uриjашел Нер. 
Колку што се оди поназапад броjот на примерите со л' опаfа. ВО каршиjачките 
села тоа може да се сретне уште во одделни лексеми од туго потекло и во коре
нот л'уб-, сп. 6ИШUЛ', uл'ач, но: луши, клуч, КЛУfb, желуЩ кадела, недела, jazy
ла, вuлушка, 'iредел Драч, Рак. На скопскоблатскиот терен и броjот на приме
рите со епентетско *1' е значително помал во однос на скопскоцрногорскиот. 
Тука се констатирани лексемите: дройла, чайла Бел, чкрайла Зел, шкраuла 
Рак, сабл'а, чайла Бард, вnбл'ак Бард, Нер, шумл'ак Бел, жабл'ак Кучк. На 
скопскиот терен завршува и jужната изоглоса на л', одн. л добиено со 
асимилациjа на групата -лj- : uол'ак Ар, зел'е, кол'е Бард, Ск: зел'jе Нер, зеjле 
« зелjе) Бел. 

МеГу блатските и скопскоцрногорските села постоjат разлики и во 
дистрибуциjата на фонемата /fb/. Во блатскиот /fb/ не може да стои пред 
предните вокали на почетокот на збороформите. Во таа позициjа старото 
палатално *n' затврднало, сп. нива, He'io, He'ioBo. Исто така тоа се депалатали
зирало и во глаголската придавка: бранеЩ женеш. Во Црногориjата fb се пази 
во сите позиции, сп. fbe'ia, fbe'io6, fbиjа, Кfbи'iа, браfbеш, жеfbеШ. Jужната грани
ца на овие форми допира до линиjата Кучково - Орман Радишани - Булачани 

Миладиновци. 
Од друга страна, во поголем дел од скопското говорно подрачjе се генера

лизирало KpajHoTo fb Kaj именките од типот Kaмefb, Kopefb, осшеfb, йламеfb, 
реме1Ь, unсше1Ь, раже1Ь, чере1Ь, 2дкла1Ь, кошша1Ь, лешШа1Ь, ниша1Ь, чека1Ь, 
дnмо1Ь, клу1Ь, ШаРУ1Ь, буши1Ь, Шn1Ь. Наjдоследно 1ь во оваа позициjа се jaByвa во 
привардарските села и во градскиот говор; на север границата на оваа особе
ност допира до Кучково - Орман Радишани - Белимбегово, во одделни случаи 
нешто и посеверно, а западната граница допира до Шише во и Ракотинци. Во 
позападните каршиjачки села превладуваат примерите со н: бnшлен, zребен, 
косшен, йламен, черен, дnмун, Шарун, но бла'iу1Ь, чкла1Ь НБ. Во блатските села 
fb се jaBYBa место н и уште во ред други случаи и во други позиции, сп. бу
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гьишше, оzгьишше, zламгьа, ilлемгьа, црейгьа, ZYГba, йегьа, с]}гьа, жолгьа Нер, 
Зел. Бел. 

Една доста jacHa изоглоса мегу скопскоцрногорскиот и скопскиот говор 
даваат резултатите од загубата на согласката х во интервокална позициjа и на 
KpajoT на слогот. Во скопскоцрногорските села во интервокална позициjа мес
то х редовно се jaBYBa в, како и во другнте северни говори, сп. /аа/ мавало, ра
ваш, саваш, саван, снава, /ao/ zpaaop, /оаl HaBoia, доваiа, сова, чова, leal лева, 
макева, ciupeBa, lualKuвa, lооl zровош, Iyal бува, дува, jyaa, мува, сува, су вар, /уо/ 
zлуво, суво, уво. На другата скопска териториjа jужно од Кучково - Оризаре
Црешево - Миладиновци доследно в се jaBYBa само во секвенците со у како прв 
член, сп. jYBa, мува, сувар, дува, руво, уво. Во другите вокални групи може да се 
сретне тоа само во одделни случаи во градскиот говор и во посеверните блат
ски села, сп. кива, upeaoia, upUBoia, но upooia, заоiа Бард, jaaa, мава, доваiа, 
HaBoia и во 3 л. мн. аорист-имперфект бева, доjдова Ск. 

На KpajoT на збороформите и пред консонант х > lal, како во централните 
говори, сп Влаф, zреф, меф, ниф, моф, сшраф, в]}ф, йолф, буф, zлуф, задуф, 
кожуф, очуф, йердуф, суф (: zревош, сшравош), - мевлен, нивно, евла, бувна, 
мавна, крефко, и редовно во наставките за минато определено време: реков > 
рекоф, рековме, рекофше Нер, Рак, Бел. Во скопскоцрногорските села северно 
од линиjата Кучково Бутел - Стаjковци и источно од Аjватовци - Миладинов

ци - Г. Кшьари Катланово во споменативе позиции х > yj: Вла, zpa, сшра, zpe, 
ме, в]}, кожу, очу, йерду, ш]}бу, ошидо, jанал, мелем, гьин, исанало, чере. На еден 
тесен поjас на правецот Белимбегово - Миладиновци - Бучинци - Буjковци 
покраj формите ора, мн. ораси, се срекава и орас - ораси, каде што е с пренесе
но, очигледно, од множинската форма. Во тие села се jaBYBaaT и формите йер
дул, йасшул Бел, Мил, покраj йердуф, Uaсшуф, а во каршиjачките села втората 
лексема се срекава уште во обликот йасшук, ма йасшузи НБ, Соп, Нер. 

Како диференциjална особеност на скопскиот терен се jaBYBa и фонемата 
/фl. Како посебна фонема таа се jaBYBa само во градскиот говор и во ограничен 
броj случаи во дервентските села, сп. фес, фишил', фанела, фурна Ск, Нер, 
Шиш. Во блатскиот говор и во црногорските села Ф има алофонски статус - се 
срекава место /в/ на KpajoT и пред безвучна согласка, сп. к]}ф, йраф, офца, но 
ванела, васшан, ва ка, венер, вес, виНl,lал, вурна Рак, Зел, Кат, Бел, JЬуб, Куч. 

Во поглед на состоjбата со интервокалното в скопското подрачjе во целина 
оди со западното наречjе. Примери со загубено в можат да се сретнат на исток 
се до линиjата JЬубанци - Булачани Миладиновци - ДИБJье - I.Iидимирци. Ме
Гутоа, постои извесна разлика меГу каршиjачките и дервентските села, од една 
страна, и блатските, од друга, во степенот на напреднатоста на оваа поjава. Во 
Каршиjак процесот на загубата на в е значително напреднат, сп. чоек, zоедо, 
jaop, коач, шоар, flaкоално, осноа, соалка, сноаш, во множинската наставка 
-ови : лебоj, мосшоj, во суфиксните обраЗУВaIьа од типот jазоец, удоец, ш]}zоец, 
jалоjца, ракаjца, йолоjна, варио, сечио, шашкоа, буко: (букоо) Рак, Нер. Колку 
што се оди понаисток и понасевер од Вардар броjот на примерите со загубено в 
опага, сп. биол, zоедо, jазоец, шеzаец, кайаjца, jалоjца, лебоj, но: jaBop, основа, 
ковач, шовар, девоjка, сечиво, нокева, роеви Бард, zpeBoj, масшоj, бuол : човек, 
jaaop, ковач, zоведо, шовар, совелка, основа, jазоец, удовец, дабовица, jаловица, 
вариво Бел. CeKoja лексема со в има cBoja посебна изоглоса. Така, на пример, 
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лексемите со суфиксите -овица, -авица со загубено в се срекаваат приближно 
до линиjата Кучково Бардовци Драчево - Зеленикаво. Множинската нас
тавка -ови во фонетската вариjанта -ои (> о]) превладува се до Катланово Бе
лимбегово и на север до линиjата Стаjковци - Оризаре - Кучково. 

Од консонантските групи за диjалектната диференциjациjа на скопското 
подрачjе имаат важност Iбн, IMHI, /.м.jI, /йш/, како и секвенците Ic + Ц, ч/ и /щ + ч/ 
на морфемската граница 

Групата /бнJ се пази неизменета во скопскоцрногорските, дервентските и 
каршиjачките села, сп. дебне, sебне, сибне Куч, JЬуб, Бул, sебне Шиш, издеб
неш, sебнеш НБ, Рак. Во градскиот и блатскиот говор jужно од линиjата Нере
зи - Бардовци - Белимбегово Миладиновци односнава група се асимилирала 
во /.м.н/: де.м.не, seMHe, cu.м.He Бард, Драч, Кат. 

Инициjалната група /.м.н/ во лексемата MHO'iy се jaBYBa само во Каршиjак. 
На другото скопско подрачjе лева од Вардар таа се дисимилирала во /.мл/: .мло
'гу Бард, Бел, Таор, .м.ло'iо, .м.лозuна Куч, Бюь, Цр. 

Место инициjалната група /йш! има две вредности /йч! во блатскиот и -

каршиjачкиот говор на север до Шишево - Бардовци - Белимбегово - Милади
новци - ДИВJЬе, сп. йченка, Йченица. Северно од оваа граница таа се упростува 
со редукциjа на преградната компонента (йш > йч > ч): ченка, ченица Куч, Бул, 
Бард, Шиш, Драч, Кат. ВО градскиот говор можат да се сретнат и двете разно
видности: йченка, йченица и ченка, чениl а. 

Консонантските секвенци !сц/, /сч/ и /шч! на морфемска граница во скоп
скиот говор jужно И западно од Бардовци - Страчинци Миладиновци - ДИВJЬе 
се изменил е (преку х + Ц, ч) во !ф + ц,чl, како во повекето западни говори, сп . 
.м.ефце, йоjафче, клафче, обрафче. Во скопскоцрногорските села северно од 
споменатата граница /сч/ наjчесто се асимилира во !шч/, доде ка !сц! и /шч/ ос
тануваат неизменети, сп. брешче, клашче, кошче, кошче, лишче, йошче ( : брес, 
клас, кос, коска, лис), - .м.асца, .м.есце, крушче, чашче (: чаша). По HeKoj пример 
со ваков резултат може да се сретне и во градскиот говор и во граничните 
блатски села, сп. 'iушче, дошче (: 'гуска, дожд) Бард, .м.осче, фесче, uоjасче, 
покраj .м.офче, йоjафче Ск, 'iушче Нер. 

Консонантските групи /сшр, здрl се пазат на сета говорно подрачjе: 
сшража, сшрана, здраво. Само во с. Таор се забележани форми со испуштени 
Iш, дl: сесра, среа, зраф, озраве. Во скопскоцрногорскиот, во градскиот и во 
северните каршиjачки села и групите 'срl и Iзрl се пополнуваат со преградните 
Iш, дl, сп. сшребро, здрел, здрак Град, Бел, ек, Бул, но: среда, срека, зрел, зрак 
во Шиш, Нер, МСуш, Драч, Зел. 

Од случаите со извршена метатеза вреди да се истакие групата зj > jз во 
лексемите 'iроjзе, лоjзе. Овие форми се констатирани во скопскоцрногорскиот, 
во градскиот говор и во Блатиjата. Во дервентските села и во Каршиjак запад
но од Вардар превладуваат неметатезираните форми: 'iрозjе, лозjе Шиш, Нер, 
Рак,Драч. 

Како диференциjални црти Kaj имснската флексиjа на скопскиот терен се 
jaBYBaaT: флексивната дативна форма Kaj личните и роднинските ИМИlьа, разли
кувюьето на општата и номинативната форма Kaj одушевените именки од маш
ки род на консонант, обраЗУВaIьето на множинските форми Kaj именките на -а, 
како и образуваlЬето на изброjаната множина. Во областа на заменската флек
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сиjа наjголемо разнообразие покажуваат формите на личните и демонстратив
ните заменки. 

Синтетичката дативна форма се задржала само во западниот дел на Црно
гориjата северозападно од линиjата JЬубанци - Бразда - Волково, и во краjните 
западни каршиjачки села на правецот Шише во - Jаболци. ИМИIьата од м.р. на 
кон сонант, на -а и на -е во датив завршуваат на -у : Кажи .му Душану, Илиjу, 
Николу, Милешу НБ, Шиш, Куч, Поб, Брод. Во црногорските села наставката 
-у се генерализирала и на именките на -о : Речи .му Пешку, Боjку, TpajKY. Во 
Шише во Kaj OBOj тип именки дативната наставка е проширена со елементот ш, 
сп. Маркошу .му рече. Во Jаб и НБ датив завршува на -е, како во соседните 
поречки села: Маркое, TpajKoe, Перое. 

Личните и роднинските ИМИIьа од ж.р. датив образуваат со наставката -е (во 
скопскоцрногорскиот) и -и во западните каршиjачки села, сп. Кажи je АН2е, 
Рашке, шешке Брод, Куч, Мир, - Мари, шешки НБ. 

Во скопскоцрногорскиот датив со флексиjа се задржал и Kaj преЗИМИIьата 
образувани од придавки: Марку Марково.му, Цвеше Марковези. На другата 
скопска териториjа источно и jужно од линиjата Нова Брезница - Шишево 
Бразда - JЬубанци дативниот предмет се изразува со предлогот на: Му рече на 
Марка, je рече на Мара. 

Во обраЗУВaIьето на општата форма Kaj личните ИМИIЬа посебност 
покажуваат само црногорскиот говор и некои дервентски села. Во Шишево и 
Кучково Kaj ИМИIЬата од м.р. на -о општата форма завршува на -оша : Марко
ша, Сшоjкоша го виде (: ном. Марко, Сшоjко) Шиш. Во црногорските села се
верно од линиjата Волково - Црешево сите именки на -а во општата форма 
завршуваат на -у : Викни га Николу, викни гу Цвешу, виде jедну лисuцу, и чле
нувани: Викни гу женушу, женуну, женуву. Во скопскиот, како и во другите 
западни говори, општата форма е еднаква со номинативната освен Kaj личните 
ИМИIЬа од м.р. на консонант, на -о и на -е, сп. ном. Сшоjан, Марко, Кgсше, општа 
форма (го виде) Сшоjана, Марка, КgсШеШа. 

Категориjата одушевеност Kaj именките од м.р. е задржана само во 
скопскоцрногорскиот, сп. Викнале йойа, йоклm-ьа брава, од вука е uojaKa 
лисицаша, и со атрибутска одредница: има сина ученога, вид о едно га сшарога 
човека БаIЬ. Исто така и во членуваните форми: докараj йей1лошога, га йуш
iuил КО1-ьошога, на царошога син .му, Йродаj .ми га волонога цр,нога, заКО.fbи га 
вейрошога (: йешалай1, K01-bt'iйl, волан). Jужната изоглоса на овие форми оди по 
правецот Кучково - Бразда - JЬуботен. 

Во скопскоблатскиот говор именките на -а множина образуваат со 
наставката -и : куки, книги, доде ка во скопскоцрногорскиот северно од линиjа
та Кучково - Бразда тие имаат наставка -е: куке, ю-ьиге, и со атрибутска одред
ница: цпне сливе, диве гуске, жуше дУfbе, членувано: жушене крушке. 

Изброjаната множина на -а Kaj именките од м.р. здраво се држи само во 
црногорските села северно од правецот Кучково - Волково - Миладиновци 
ДИВJье, сп. два леба, йеш бивола, йедесеш BojHUKa. На другото скопско подрачjе 
таа е расколебана. 

Во категориjата броj уште две црти ги диференцираат скопските говори 
наставката -ики и множинските форми од именките 'рака, нога'. Наставката 
-ики Kaj именките од с.р. на -е превладува во црногорскиот говор, сп. japUKU, йи
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лuкu, додека во блатскиот се пообични множинските форми со наставката -И1-Ьа 
: й.UЛU1-Ьа, japu1-ba. 

Старите дуални форми од именките 'рака, нога' раце, нозе се пазат само 
во каршиjачките села. На другата териториjа, вклучуваjКи го и градскиот го
вор, тие множина образуваат со -и : раци, нозu -HOSU, одн. руки, НО2и на север 
до линиjата Кучково - Бразда - JЬуботен. Северно од оваа граница се употре
буваат формите руке, но2е. 

Од диjалектен аспект важна е и морфонолошката карактеристика на овие 
две именки. Старата алтернациjа Iкl-lцl во 'рака' и 12/-lзl, одн. Isl во 'нога' се 
запазиле на скопскиот терен на север до линиjата Шишево - Нерези Лисиче 
'Ржаничино - ДИВJъе, сп. раци Кат, Зел. Лис, Рак, раце НБ, Говр. нозu Кат, 
ГСол, нозе НБ, Шиш, HOSU Зел, ГЛис, Рак. 

Kaj личните заменки меГу скопскиот и скопскоцрногорскиот разлики пока
жуваат формите за 1 л. мн., за 3 л. едн. и мн., формите за израЗУВaIье на датив
ниот обjект, формите за општата форма Kaj заменките за 3 Л. едн., како и оп
штата заменка. 

За 1 Л. мн. се употребуваат формите ми, Muje, Muja во скопскоцрногорскиот 
и во северните блатски села и ние, Huja на другата териториjа во Скопеко. 
Границата меГу облиците со ми- и ни- оди по правецот Ракотинци Горно 
Лисиче - ДИВJЪе. Формите со партикулата -ja (Muja, Huja) ограничени се на 
североисточните села источно од линиjата Катланово - Миладиновци Бу
лачани. 

Заменката за 3 л. гласи он (она, оно, они) готово на сето скопеко подрачjе 
со исклучок на краjните западни села (ГСол, НБ, Jаб), каде што се употребува 
и заменката шоj (шаа, шоа, шие). Во каршиjачките села можат да се сретнат и 
двете форми - он и шоj Драч, Говр, МСуш. 

Во поглед на искажУВaIьето на дативниот предмет Kaj личните заменки се 
оцртуваат три ареали. Старата дативна флексивна форма ограничена е на села
та што се наогаат на де сната страна на Вардар, сп. мене ми рече, шебе шu кажа, 
нему му се cMeeja Град, Зел, Соп, Шиш. Во блатскиот дел на север до линиjата 
Кучково - Ново Село Бутел - Стаjковци - Аjватовци - Миладиновци со да
тивна функциjа се употребува полната акузативна форма, а како морфолошка 
одредница служи краткиот облик на заменката, сп. не2О му рече, нив им даде 
Ск. Бел, Шиш, Драч. Во скопскоцрногорските села североисточно од линиjата 
Кучково - Бутел Стаjковци - Миладиновци дативниот однос се искажува ана
литички, сп. на мене ми рече, на не2а му даде. 

Полната дативна форма за Ж.р. во скопскиот говор се jaBYBa во следниве 
разновидности: неjзе Ск, Бард, незе во каршиjачките и блатските села, неjзи 
Jаб, НБ. Во скопскоцрногорските северно од Орман - Оризаре Црешево 
превладуваат формите од старата тврда основа: 1-Ьоjзе, 1-Ьоjзu. Посебна изоглоса 
даваат завршоците -зе и -зи. Облиците на -зи (неjзu, 1-Ьоjзи) ограничени се на 
краjните северозападни периферни села. 

И кратката заменска форма за дативен обjект се jaBYBa во две вариjанти: и и 
и)е. Вторава е карактеристична за скопскоцрногорскиот и за краjните западни 
скопски села Jаболци и Нова Брезница. На другата териториjа jужно од линиjа
та Волково - Оризаре - Булачани се употребува формата и. 
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Полните акузативни форми во едн. и мн. се еднакви на сета териториjа, сп . 
.мене .ме, шебе ше, нас не, вас ве. Kaj кратките форми некои разлики во однос на 
литературната норма покажува скопскоцрногорскиот, во Koj во множината се 
генерализирала дативната форма ни : нас ни виде Поб, JЬуб. Во говорот на С. 
Нова Брезница во мн. се генерализирала еднинеката форма нас .ме виде. 

Акузативната форма има две вариjанти: него, го во скопскоблатскиот и 
1-Ьега, нега га во скопскоцрногорскиот северно од селата Волково - Ново Село 
- Стаjковци Буjковци. 

Полната акузативна форма за Ж-р. неШа превладува во селата што се нао
гаат на десната страна на Вардар; не е непозната и во градскиот говор. Во Бла
тиjата превладува формата неjзе со разновидностите незе, Hese, а пообична е и 
во градскиот говор. Во Црногориjата северно од селата Волково Г. Оризаре 
Црешево Миладиновци - ДИВJЬе се употребува обликот 1-Ьу.ма, во Кучково и 
1-Ьува. 

Кратката акузативна форма гу ограничена е за скопскоцрногорскиот: 1-Ьу.ма 
гу виде Мир, Поб, 1-Ьува гу Куч. Jужно од линиjата Волково - Црешево - Мила
диновци - ДИВJЬе се употребуваат формите ja и je; вторава е почеста во селата 
од десната страна на Вардар, сп. неа je Зел, Град, Драч. Во множината во скоп
скоцрногорскиот покраj обликот 1-Ьи(jа) за директен обjект се срекава и дат. 
нuм(и), ОДН. 1-buм(a). Jужно од Кучково - Црешево се употребува нив. Кратката 
акузативна форма ги се употребува на сето скопеко подрачjе, со исклучок на 
краjните западни села Jаболци и Нова Брезница каде што е пообична разновид
ноета И, сп. нив ги виде Ск, Драч, Кат: нив -нuми и виде НБ, Jаб,: 1-buмa ги виде 
Поб,JЬуб. 

Од заменката KOj и сложените HeKoj, никоj општата форма во скопскоцрно
горскиот гласи кога, неко га, никога, понегде Kojeza, HeKojeza, никоjега. На дру
гата териториjа jужно од селата Волково - Ново Село - Г. Оризаре - Црешево 
- Миладиновци се употребуваат облиците кого, некого, никого. Општата за
менка за лице се jaBYBa во фонетските разновидности: свекоj во скопекиот, сва
KOj Куч, свак(и) северно од Волково - Г. Оризаре - Миладиновци ДИВJЬе. 

Демонстративните заменки се срекаваат во следниве форми: оваj (оваjа, 
овол, oHaj (oHaja, 01lOj), шаj (шаjа, шоj), мн. М.р. овиjа, ониjа, шиjа, Ж-р. овеjа, 
oHeja, шеjа и овеj, oнej, шеj - во скопскоцрногорскиот на jyr до линиjата Бразда 
- Раштак; oeja, oHja, шиjа за М.р. во С. Кучково; oe'oj, OH'Oj, шоj, Ж-р. oe'aj, 
oH'aj, шаj, с.р. ов'оjе, oH'oje, шоjе, мн. ов'иjа, он'иjа, шиjа на пограничjето мегу 
скопскоцрногорскиот и блатскиот на правецот Булачани - Црешево CTajKoB
ци Страчинци. Наjголем ареал зафакаат формите: oeoj, OHOj, шоj, Ж-р. oeaja, 
oHaja, шаjа, С.р. ова, она, шоа или овоа, оноа - 01lOва, шова, мн. овиjа, ониjа, 
Шиjа. Овие форми се употребуваат на сиот скопеки терен jужно од линиjата 
Ново Село - Бутел - Арачиново - Миладиновци - ДИВJЬе. На Toj терен извесна 
географска диференциjациjа може да се следи само Kaj формите за с. род. Во 
Каршиjак и во дервентските села тие форми гласат ова, она, додека во 
Блатиjата се употребуваат разновидностите овоа, оноа -онова, Шова. Во блат
ските села на правецот Белимбегово - Аjватовци - БунарJ.IИК познати се и фор
мите ове, оне, Шове. Во говорот на краjните jугозападни села Осинчани, Jабол
ци и Нова Брезница забележани се и заменеките форми: М.р. овиjа, oHuja, шujа, 
ж.р. оваа, онаа, шаа, С.р. ова, она, Шоа, мн. ови(j)е, они(j)е, шиШе. 
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Општата форма од демонстративните заменки за м.р. во скопскоцрногор
скиот гласи: овога, О1юzа, ШОZQ или шаzа (вторава во Горн.ане, Глуво), во Куч
ково; oeajza, onajza, й1ajza. Бо скопскиот дел jужно од Болково - Стаjковци 
Миладиновци се употребуваат формите овега, оnега, шоjzа, а паралелно со нив 
во градскиот се сре кава ат и oBojia, onojia, iuojza. Општата форма за Ж.р. во 
скопскоцрногорските села гласи: oeyj, оnу], шу] oeyjy, onyjy, iilyjy - на поjасот 
Горн.ане - Бан.ане Кучевиште Побожjе - Бродец, oeajy, onajy, шаjу во 
Кучково, и oeojy, onojy, шоjу во JЬубанци. На другата териториjа jужно од 
Болково Оризаре - Радишани општата форма е еднаква со номинативната. 

Посебни дативни форми од разгледуваниве заменки се срекаваат само во 
каршиjачките села, сп. овему, оnему, nему, Ж.р. овези, оnези, nе(j)зи НБ, ГСол, и 
спорадично во северозападните црногорски села во формите: М.р. овому, оnо
му, шому, Ж.р. овоjзи, оnоjзи - овоjзе, оноjзе Гор, Кучк : на oeyja, на oHyja JЬуб, 
на oeyjy, на OHyjy Куч. 

Нема полно единство на скопскиот терен ни во поглед на формите на де
монстративните заменки за качество и количество. Качествените заменки во 
скопскоцрногорскиот се jaBYBaaT во формите: ов'акав, он'акав, zli'aKae ов'аква, 
он'аква, ш'аква - ов'акво, оn'акво, ш'акво, или oe'aKBoje, on'aKBoje, ш'аквоjе, мн. 
ов'акви, оn'акви, ш'акви. Jужно од линиjата Бразда Булачани тис се употребу
ваат во разновидностите: ваков, опако в, шаков - ваква, онаква, шаква - вакво, 
опакво, шакво, а во пограничните села во Црногориjата се срекаваат и облици
те: eaKBaja, onaKBaja, Шакваjа. 

Формите на количествените заменки гласат: олкав, -а, -о во Каршиjак, вол
кав, -а, -о во градскиот и блатскиот jужно од Бардовци - Белимбегово, ово
л'ики, -а, -о, онол'ики, -а, -о, шол'ики, -а -о, за прашан.а кол'ики, а во граничните 
села со Блатиjата на правецот Булачани - Црешево забележани се и формите 
оволкав, онолкав, шолкав. 

Присвоjните заменки за 1 и 2 л. и за секое лице се исти на сето скопско 
подрачjе: мо], швоj, cBoj - Moja, швоjа, ceoja моШе, шво(j)е, своШе, naUl, ваш. 
Формите за 3 л. во скопскиот гласат: Hezoe, -а, -о, неjзun, -а, -о, мн. nивни, -а, -о, 
во Градовце: HUМHи, -а, -о. Бо скопскоцрногорскиот северно од линиjата Ново 
Село Стаjковци Миладиновци ДИВJЬс тие се jaBYBaaT во формите: I-bezoe, 
-а, -о, Ж.р. I-bojan, I-bоjна, -о, мн. Н::JиH, -а, -о. Бо поjужните села се сре кава и 
формата I-bоjзин, -а, -о. Бо скопскиот говор на север до линиjата Бардовци - Бе
лимбегово - Миладиновци се употребуваат и посесивните заменки со демон
стративно значен.е: овегов, онегов, шогов, ж.р. овеjзин, онеjзиn, nеjзиn. 

Бо глагол ската флексиjа како диференциjални црти на разгледуваниов 
терен се jaByвaaT: наставките за сегашното и минатите прости времин.а, фор
мите на помошниот глагол 'сум', наставката на глаголскиот прилог, образу
ван.ето на идното-минато време и некои морфонолошки поjави Kaj одделни 
глагол ски форми. 

Наставката -м во 1 л. едн. презент Kaj сите глаголи се jaBYBa готово на сета 
териториjа на скопскоблатскиот говор: викам, носам, берам. Само во селата 
Jаболци и Нова Брезница можат да се сретнат и форми без -м, како во 
поречкиот, сп. иа) вика, поеа, бера. Таа се генерализирала и во jужните црно
горски села на север до линиjата Бразда - Мирковци - JЬубанци, сп. викам, 
nocuм, берем Куч, Бул, Цреш. Северно од споменатава линиjа -м е ограничено 
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само на глаголите од а-група, додека глаголите од е-I и-група завршуваат на -у, 
сп. вшсам : беру, ношу БаlЪ, Куч, Поб. 

Во 3 л. едн. наставката -ш се запазила само во говорот на С. Нова Брезница: 
вшсаш, носиш береш. 

Наставката -ме во 1 Л. мн. е општа за сиот скопскоблатски терен. Северно 
од линиjата Кучково - Волково - Оризаре - Радишани - Црешево Бучинци 
Г. КОlЪари ДИВJЬе се употребува наставката -мо, карактеристична за северни
теговори:викам носu.м.о,беремо. 

Во 3 л. мн презент наставката -ш се jaBYBa на сиот скопскоблатски терен на . 

север заклучно со селата Бардовци, Бутел, Белимбегово, Арачиново: викааш, 
носаш, бераШ. Во jужните каршиjачки села и во полските десно од Вардар ма
жат да се сретнат и форми со испуштено ош: викаа, носа, бера Рак, Соп, Драч. 
Во скопскоцрногорскиот и во граничните села со кумановскиат североисточно 
од линиjата Кучково Радишани Буjковци, Г. КОlЪари ДИВJЬе - I,Iидимирци 
3 Л. завршува на -в: викав, носив, берев. 

Во jужните црногорски села на правецот Кучково Оризаре - Радишани 
иладиновци во презеитот се генерализирал еден основен вокал низ целата 

парадигма и Kaj глаголите од е- I и-група, сп. бере-м, бере-ш, бере-ф, бере-мо, 
бере-ше, бере-в, носи-м, носи-щ носи- ф, носи-мо, носu-ше, носи-в. 

На диjалектен план интерес претставуваат и некои морфонолошки поjави 
Kaj глаголите во 1 л. презент. Kaj глаголите од и-група што им завршува оп
штиот дел на забно-венечна согласка (л, н, З, с, д, ш) во 1 Л. едн. тие гласови ал
тернираат соодветно со JЬ, 1-Ь, Ж, ш, Й, К, сп. бранuш : бра1-ЬУ, молиш: MOJЬY, но
сиш : ношу, 'iазиш: 'iажу, йлешиш : йлеку, видиш : виЙу. Ова а поjава е каракте
ристична за скопскоцрногорскиот на jyr до линиjата Бразда - Раштак. 

Помошниот глагол 'сум' се jaBYBa во формите; сум, си, Ше, сме, све, се - во 
скопскоблатскиот, су, си, е, сме сне, све, се - во Нова Брезница, и сам, си, je, 
смо , сше, са - су - во скопскоцрногорските и во граничните села со кумановски
от говор северно од линиjата Ново Село - Радишани Црешево - иладинов
ци - ДИВJЬс I,Iидимирци. Обликот су во 3 л. мн. се jaBYBa наспоредно со са во 
наjсеверните црногорски села (Чучер, Кучевиште, Побожjе). Границата мегу 
формите се и са оди по правецот aTKa - Бардовци - Арачиново Катланово. 

Аористните основи се исти на сето скопско говорно подрачjе: доjдо - доjде, 
викна, замоли, заЙре. 

Формите на аористот во скопскиот говор гласат: доjдов, доjде, доjде, 
доjдовме доjдовне, доjдоа - доjдова; викнав, викна, викна, викнавме викнав
не, викнавше, викнаа - викнава. Разновидностите со наставката -вне (-фне) во 1 
Л. мн. се jaByвaaT во НБ, Jаб, а наспоредно со наставката -вме тие се употребу
ваат и во каршиjачките села се до Вардар, сп. зедовне, рековне Град, Зел, Драч. 

Наставката -ва во 3 л. мн покарактеристична е за градскиот и блатскиот . 

говор. Во селата западно од Вардар превладуваат формите без в, сп. доjдоа, 
йаднаа, поне где се jaByвa и -ja Kaj глаголите од u-основи: се cKpuja, удриjа НБ, 
Говр; зедоа Шиш, викнаа покраj викнава Нер. 

Во скопскоцрногорскиот северно од линиjата Кучково Г. Оризаре - Ради
шани - Арачиново - Г. КОlЪари - ДИВJЬе аористната парадигма гласи: доjдо, 
викна, uз'iоре - доjдовмо - доjдомо, викнавмо викнамо, доjдосше - доjдовше, 
доjдоше, викнаше и доjдова, викнава. Наставките -вмо, -вше во 1 и 2 Л. мн. огра
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едн), викашемо - викавмо, викашеше - викашесйiе - викавше, викашев викава; 
носеше, носешемо носевмо, носешеше носешесше, носешев носева. Jужната 

ничени се на jужните црногорски села на поjасот Кучково - Орман - Оризаре
Радишани. 

Имперфектните основи се иети на сета скопека териториjа, сп. викаше, бро
еше, носеше, береше. 

Во скопскоблатскиот говор имперфектната парадигма гласи како и во 
другите централни говори: викав, викatuе, викаше, викавме викавне, викавйiе, 
викаа - викава; носев, носеше, носеше, носевме носевне, Hoceвйie, носеа 
носева. Во скопскоцрногорскиот северно од селата Кучково, Радишани, CTaj
ковци и во граничните села во кумановскиот североисточно од линиjата Мила
диновци - Г. КOIьари - ДИВJЬе имперфектната парадигма гласи: викаше (1-3 л. 

изоглоса на наставката -ше во 1 л. едн. оди во правецот на селата Кучково, 
Ор ман, Оризаре, Стаjковци, Миладиновци, а на североисток таа допира се до 
ДИВJЬе. Множинските наставки -шемо, -шейiе (-шесйiе) и -шев превладуваат во 
севрниот дел на Црногориjата, додека во селата Орман, Радишани, Оризаре, 
Стаjковци се употребуваат формите со наставките -вмо, -вйie, -ва. 

Тоа што е речено во претходната точка се однесува и на обраЗУВaJьето на 
имперфектот на глаголот 'сум', како и за географската дистрибуциjа на него
вите форми. 

Во обраЗУВaJьето на л-партиципот нема формална разлика меГу блатскиот 
и ЦРНОГОРСКИОТ. МеГутоа, треба да се истакне дека во црногорските села л
формата од имперфектната основа се образува претежно од глаголите од и
основи, сп. молел, носел (: аор. л-ф. молил, носил), додека Kaj глаголите од е
група такви форми се ретки, сп. брал, драл, рекал (необични се формите берел, 
речел, идел). 

Глаголскиот прилог се jaBYBa во две разновидности - со наставката -еке 
(-jке, -ке): койаеке, береке, одеjке, и со -еки (-jкU, -ки): викаеки (викаjки, 
викаки), носееки (HocejKu, 1-tосеКи). Формите на -еки (-jки) се покарактеристич
ни за северните СКОПСКОЦрногорски села северно од линиjата JЪуботен - Браз
да, потоа во градскиот говор и во краjните jугозападни села на Блатиjата на 
правецот Зелениково - Градовци - Катланово, сп. викаеки Чуч, 1-tосеjки Бард, 
одееки Град. На другата териториjа превладуваат формите на -еке (-jке), сп. 
койаеке Рад, бере:ке Куч, HocejKe, одеjке Див, Бел, Драч, Рак, Нер, НБ. 

Kaj глагол ската 1-t/йi-форма како диференциjална црта во црногорскиот се 
jaBYBa пазеlЬето на палаталот fb Kaj глаголите ОД и-група што им завршува 
општиот дел на -н , од типот кани, жени, сп. жеfbейi, Kafbeйi, нараfbеЩ lШUУfbейi, 
uромеfbеЩ pafbeйi. Jужно од линиjата Кучково Бразда Раштак овие форми 
се jaBYBaaT со н: женеЩ ранеш, KaHeйi. 

Полни презентски форми од глагол от 'оке' (стсл. ХGтtти) се употребуваат 
само во црногорскиот говор: оКу, океш, оке, окемо, океше, оКев. 

Во 2 л. мн. на императивот Kaj глаголите од е-/и-група се генерализирала 
наставката -eйie : кажейiе, Hoceйie на сета териториjа на разгледуваниов говор. 

Kaj сложените глаголски форми посебност покажува скопскоцрногорскиот 
при образуваIЬeТО на идно-минатото време. Во него оваа форма се образува 
како и во кумановско-кратовските говори - со партикулата кеш(е) и презентот 
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има нешто поширок ареал; се jaBYBa и во блатските села, а 

со да : кеш(е) да i1aдfbУ, кеш да i1aднеш, кеш да йадне, поретко и без да во 
посеверните села: кеше умру, ja кеш ше ШеЙам. 

Од службените зборови на скопскиот терен се разграничуваат предлозите 
uз, йроз, в.оз, У. Предлозите llЗ и йроз се карактеристични само за скопскоцрно
горскиот говор. Нивните jужни изоглоси допираат до Кучково, Оризаре, Цре
шево, Буjковци, сп. Искочuл ис шуму, ис казарме, он je ис Чучер. 

Предлогот в.оз 
не е непознат и во Каршиjак, иако е таму редок. Во Jаболци и Нова Брезница 
не е констатиран. 

На скопскиот терен завршува западната изоглоса на предлогот у (м. *vъ) . 
Таа оди по правецот на селата Шишево Г. Сошье - Добри Дол - Дра чево 
Градовци. Во каршиjачките села то; се употребува наспоредно со во (в). 

Удвоениот предлог сос (сас во црногорските села) превладува во градскиот 
и во блатскиот говор на запад до Вардар. Во каршиjачките села обична е фор
мата со. 

11 

Диjалектните диференциjални црти на скопското говорно подрачjе можеме 
да ги поделиме по однос на териториjата, прво, на две основни групи. 

Една група особености ограничени се на скопскоцрногорскиот терен. Во 
таа група спаfаат: широкиот изговор на акцентираните вокали /е, 0/, фонемата 
/а/ како континуант на jаките ерови (*ъ, *ь), замената на сек. Ъ2 со /а/ во сите 
позиции, замената на секвенцата *vъ, *Vb со /у/, замената на секвенцата *j'f со 
/je/, континуантот /у/ место носовката *Q, замената на старото вокално */ со /у/, 
зад забновенечните согласки со /лу/ или /лii/, прегласот на старата група *ja во 
/je/ во jеде, замената на *е со /а/ во лексемата ора ораси, непрегласеното /а/ во 
зборот шрава, поjавата на протетичко j во лексемата jучер(а), пазеlЬето на 
палаталното *1' во сите позиции (ЙОJbе, недеJbа), jOТYBalЬeTo на групата лj (*Ibj) 
во Jb (зe.tЪе), пазеlЬето на епентетското *1' во повеке случаи (йoupaBJba, саБJbа), 
чуваlЬето на палаталното fb во сите позиции на збороформите (fbuBa, fbeza) , 
консеквентната замена на прасловенските *ч, *dj во /к, i/ во апелативната 
лексика, загубата на фонемата х во инициjална, финална позициjа и пред кон
сонант и неjзината замена со /в/ во интервокална позициjа (снава), редуцираlЬе
то на в во секвенци со л (сп. лакно, ладuка, лас, лачu), асимилациjата на с со ш 
пред африкатот ч на морфемската граница (мошче < мосче) , пазеlЬето на кате
гориjата одушевеност ка; именките од М.р., пазеlЬето на старата флексивна 
форма на -а Kaj одушевените именки од М.р. (уваши шоzа йеiUла), како и 
нивните определени форми (уваши йеiUлошоzа, йеiilловоzа, йеiUлоноzа), мно
жинската наставка -е ка; именките на -а (жене, членувано женеше) , мно
жннската наставка -ики Kaj именките од С.р. на -е (йuлики), пазеlЬето на из бро
jaHaTa множина на -а Kaj именките од М.р. (2,5, 10 леба), Kaj заменките: облици
те fbоjзе за датив, fbYMa во акузатив од 'она', кратката дативна форма je, крат
ките акузативни множннски форми ни, ви (нас ни виде, вас ви виде), наставката 
-а Kaj заменската флексиjа (fbeza, CBaKoza, нашеzа), фонетските вариjанти на 
зам ен ките свак(и), cBaKoj, oBaj, oHaj, овакав, онакав, оволикu, шоликu, онолuкu, 
посесивните форми fbojiiH - fbojHa, fbUН, Kaj глаголите: наставките -мо во 1 л. 
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мн., -в во 3 л. МН. презент (викамо, викав), аористните наставки -смо, -сше, -ше 
(доjдосмо, доjдосше, доjдоше), генераЛИЗИрaIьето на наставката -ше во сите 
лица во едн. на имперфектот иа викаше, ши викаше, он викаше), негде и 
ПРОШИРУВaIьето на имперфектната основа со елементот -ше- (имаше, /1.М.{lшемо, 
имашеше, има шев ), футурско-модалните конструкции со кеше (кеше вика.м, ке
ше да викам), потоа предлозите више, из, йроз, исйод, и уште неколку зборо
образувачки типови. Сите приведени особености карактеристичии се за целата 
Црногориjа. Нивиите jужни изоглоси во густ сноп допираат приближно до 
селата Кучково, Радишани и Црешево. Од Црешево и Стаjковци изоглосниот 
сноп продолжува по правецот на селата БуjкOfЩИ ДИВJЬе I,Iидимирци на 
скопско-кумановското пограиичjе. Ово] изоглосен сноп ja сочинува jужната 
граница на скопскоцрногорскиот говор. 

Со по неколку црти од правиот скопскоцрногорски говор отстапуваат само 
jужните села Волково, Орман, Ново Село, Г. Оризаре, Радишани, Црешево, 
Стаjковци и Булачани. На то] поjас во суфиксните и флексивните морфеми 
место *ъ, *ь има рефлекс /а/, сп. jуШак, ручак, конац, балан, ражаl-b, виШал, 
чешал', какав, човекаш, сшариjаш, како и место секундарниот Ъ2: o'ial-b, рекал, 
ведар, сам, освен пред м во броевите 7, 8 каде што се jaBYBa редовно /у/: седум, 
ОСУМ. Во таа фонетска позициjа поинаков резултат наогаме и место носовката 
*Q, сп. на РУКР, 'ia виде Вера. Во споменативе села се почести и дифтоншки 
секвенци со и од типот [ej, aj, ОЛ, сп. лоjцa, удоjца. Место вокалното *] зад 
забновенечните согласки има рефлекс /лil/: длii'lО, длiiбок, слiiза, слiiнце, 
слiiзбица, Uiлiiчник. Етимолошкото палатално *1' се реализира како алвеолар
но /л'/: л'уди, uриjашел', они мел'ав. Во областа на морфологиjата исто нао
гаме во овие села неколку отстаПУВaIьа од правиот црногорски говор. Така, на 
пример, во нив ка] именките на -а општата форма е еднаква со номинативната, 
сп. имам сесшра удовица. Множинската форма ка] TOj тип именки се образува 
со наставката -и : 'iодuни, куки, I-bиви. Kaj именките од среден род на -е множи
ната почесто се образува со наставката -Ul-ba : деЧИl-bа, ЙUЛИl-bа. Kaj одуше
вените именки од М.р. општата определена форма е еднаква со номинативната, 
сп . .тани га KOl-bаШ. Kaj глаголите во 1 Л. едн. на презентот наставката -м се 
генерализирала Kaj сите три групи глаголи: HOClLМ, бере.м, викам (: ношу, беру 
во посеверните села). Kaj глаголите од е-/и-група основниот вокал се изедначил 
во сите лица во презентската парадигма: носи-м, носи-ш, носи-tjJ, носи-мо, носи
ше, носи-в; бере-.м, бере-ш, бере-tjJ, бере-мо, бере-ше, бере-в. Со настанатите 
измени во основниот вокал ка] глаголите од и-група е отклонето и редувюьето 
на консонантите /л, 1i, iu, д, с, з/ во 1 Л. едн., сп. молим, каним, йлашим, видим, 
носим, 'iа3им (: MOJЪY, JCaI-bУ, йлаку, виiу, ношу, 'iажу во посеверните села). Во 
jужниот поjас на Црногориjата не се срекава веке наставката -ше во 3 Л. мн. 
аорист, превладува наставката ·ва : доjдова. Во Кучково, Волково И Радишаии 
можат да се сретнат и аористни форми со наставките -в, -вмо, -в ше : дадов, да
довмо, дадовше Рад. Не се необични и имперфектни форми со наставката -ва 
во 3 Л. мн.: берева Рад, Ст, бева Кучк. 

Во jугоисточните села на правецот Ращтак Булачани - Црешево 
Стаjковци броjот на диференциjалните црти во однос на посеверните црногор
ски села е уште поголем. Во инв егзистираат два акцеитски модела - со утврден 
акцент на пенултима и парадигматски, сп. /унак jун'аци, 'унук - ун'уци, M'aj
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сшор Majci«'opu, сш'уден сшуд'ена - сшуд'ени, i'олем - iол'емо, йок'анеш 
иокан'еШu, н'осил - нос'uла - нос'uле; нош - нож'ови, ирод'ава иродав'амо
иродав'аше, н'оси нос'еШе. На OBOj дел од Црногориjата значително е помал 
броjот и на случаите со загубено IBI во интервокална позициjа. Дативниот 
однос Kaj личните ИМИIьа се изразува аналитички, сп. Му рече на СШоjана. Де
монстративните заменки таму се jaBYBaaT во формите: oB'oj, шоj, OH'Oj, Ж.р. 
oB'aj, шаj, oH'aj, С.р. oB'oje, ш'оjе, oH'oje (: oBaj, шаj, oHaj - oBaja, шаjа, oHaja на 
другата црногорска териториjа). Единството на oBoj говорен ареал го нарушу
ваат уште фонемата Iфl и наставката за глаголскиот прилог. Фонемата Iф/ во 
слободна позициjа се jaBYBa спорадично во jугоисточните села и тоа наjчесто во 
туtи лексеми, сп. фе1-Ьер, фронzu Цр, додека на другата териториjа од разгледу
ваниов говор таа може да се сретне само како алофон. Тугото Ф се заменува со 
в: вuшuл, вуша, венер, вурна. Исто така в редовно се jaBYBa место групата *xv: 
вашu, уваши, се вали. Глаголскиот прилог овде се образува со наставката -еке 
(-ке, -jке): беiаеке Цр, коиаеке Ст, рабошаке Кучк. 

Поголсмиот дел од приведениве диференциjални диjалектни особености 
jужните скопскоцрногорски села ги доближуваат до блатскиот говор. Такви се: 
вокалот /у/ место сек. Ъ2 пред м во броевите седум, осум, множинската наставка 
-и Kaj именките на -а, глаголските наставки: -м во 1 л. едн. презент, -а, ОДН. -ва 
во 3 Л. МН. во минатото определено време, -еке (-ке, -jке) во глаголскиот прилог. 
Отсуството на фонемата фе исто така една особеност Koja пошироко ги повр
зува блатскиот и црногорскиот говор. Има, меГутоа, и неколку иновациони 
поjави коишто настанале на OBOj терен во резултат на меtyдиjалектниот кон
такт, како што се: замената на еровите *ъ, *ь со а во суфиксните морфеми, заме
ната на вокалното *1 со Iлiil зад забновенечните согласки, депалатализациjата 
на *1' во алвеоларно /л'l, како и промените извршени во акцентскиот систем. 

Сите приведениве особености во jужните скопскоцрногорски села каракте
ристични се и за говор от на скопските села во долината на ПЧИIьа на гранич
ниот поjас со кумановско-овчеполското говорно подрачjе. Нивните изоглоси од 
С. Црешево и Стаjковци продолжуваат по правецот на селата Буjковци - Г. Ко
lЬари - ДИВJье I,Iидимирци. 

Втората голема група диjалектни диференциjални црти се карактеристични 
за скопскоблатскиот говор. 

Една група од тие особености го зафака сиот блатско-каршиjачки регион и 
образува териториjално-диjалектна опозициjа со скопскоцрногорскиот говор. 
Во ова а група спагаат следните особености: неразликуваlЬето на акценти
раните од неакцентираннте /е, 0/, отсуството или ограничената употреба на 
фонемата /а/, замената на *ъ, *ь со /0, е/, пазеlЬето на в во префиксираните гла
голи и во други лексеми, замената на носовката *Q со /аl на поширока тери
ториjа (рака, на рака), вредноста /ja/ место старата група *j  (jазик, jаШRва), 
протетичкото j пред рефлексот на инициjалното *Q (jаже - jуже), замената на *е 
со /ja/ во глаголот jаде, затврднуваlЬето на старото палатално *[' (лушо, клуч, 
ириjашел, молам), затврднуваlЬето на палаталното *n' пред предните вокали во 
инициjална позициjа (Heio, нива), замената на фонемата х со /в/ на KpajoT на 
слогот (бев, бевме), алтернациите на фрикативните /с, ш/ пред африкатите /ц, ч/ 
со /в/ во случаите како месо: мевце, uojac : йоjавче, круша: крувче, загубата на 
в во лексемата чера « вчера), загубата на интервокалното в во броjни зборо
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форми и во одделни позиции; во морфологиjата: ОТСУСТБОТО на категориjата 
одушевеност Kaj именките, разбивааето на изброjаната множина со -а Kaj 
именките од машки РОД, множинската наставка -и Kaj именките ОД ж.р. на -а, за
менските облици неjзе, неа, заменските клитики не, ве за директен обjект, за
менско-придавската наставка -20 (не20, ове20), фонетските форми на замен
ките: ceKoj - свекоj, овоj, OHoj, йlоj, ваков, шаков, онаков, олкав, неjзин, нивен, 
ПРИСУСТБОТО на присвоjно-демонстративните заменки ове'iов, оне20в, ШО20в, во 
глаголската флексиjа: генерализирааето на наставката -М во 1 л. едн. (носам, 
бера.м), наставката -йl во 3 Л. мн. презент (носаш, u.мааШ), обликот се во 3 Л. мн. 
ОД 'сум', аористно-имперфектните наставки: -в, -в.ме, -вше, -(в)а, отсуството на 
предлозите из, ироз, исйод, како и фиксираниот акцент на третиот СЛОГ. ВО ос
новата таков акцентски систем има и скопскоцрногорскиот, СО исклучок на 
краjните jугоисточни села, но во него има и редица отстапувааа. 

Северните изоглоси на овие црти спрема скопскоцрногорскиот и на северо
исток спрема кумановскиот допираат при ближно до селата Бардовци, Бутел, 
Браарци, Миладиновци, Катланово, а неколку од нив, видовме погоре, допира
ат и до линиjата Кучково - Бразда - Раштак. Така на TOj простор се образува 
еден нов, МНОГУ густ изоглосен сноп со над педесетина изоглоси на фонетски и 
граматички особености. OBOj изоглосен сноп претставува граница мегу СКОП
скоблатскиот и скопскоцрногорскиот и кумановско-овчеполскиот говор на се
вероисток, а тоа значи истовремено и граница меГу централните говори, респ. 
западното наречjе, и северната група диjалекти. 

Скопскиот говор по своите основни фонолошки и структурни особености 
спага во западното наречjе. Со другите западни говори него го поврзуваат: 
фиксираниот акцент на третиот слог и неговиот синтагматски карактер, цела 
сериjа дифтоншки секвенци со вокалот lul, сп. cHaj, лебоj, сшреj « снаи, лебоu, 
сшреи), замената на х со lвl на KpajoT на збороформите и пред консонант во 
средината, протетичкиот глас IjI пред континуантот на инициjалното *Q (jаже), 

загубата на интервокалното в во одделни позиции, троjниот член, испуштааето 
на Помошниот глагол 'сум' во 3 Л. на перфектот, потоа изразувааето на прис
BojHocтa и со предлогот од, употребата на заменските и глагол ските клитики 
на почетокот на реченицата пред глагол, сп. Сум 20 видел He'io, Му рече на 
Марка, Го виде Марка. На поголем дел од скопскиот говор има остатоци од 
старата замена на *li во *Q зад j, сп. jазик, jач.мен. 

I1зоглосите на повекето од приведениве црти на североисточниот дел на 
скопското подрачjе одат по правецот на селата Рудник (Велешко) Катланово 
- Миладиновци - Арачиново - Страчинци. Од Страчинци OBOj изоглосен сноп 
се дели во два крака. I1зоглосите на рефлексот lal од *Q < *jli, на замената х во 
lвl на KpajoT на слогот продолжуваат по пограничjето мегу скопскоцрногор
скИОТ и блатскиот говор на правецот Браарци - Радишани ВОЛКОВО. I1зогло
сите на протетичкото IjI пред рефлексO'I' на *Q (jашок), на загубата на интерво
калното в, На троjниот член, на предлогот од во присвоjна функциjа, како и 
изоглосата на превербалната употреба на заменските и глагол ските клитики, 
ги зафакаат И скопскоцрногорските села. I1зоглосата на стабилизираниот 
третосложен акцент влегува малку подлабоко во СКОПСIЮЦрногорскиот говор. 
Jугоисточните црногорски села Црешево, Стаjковци, Булачанн, Раштак во ред 
случаи има ат фиксиран акцент на пенултима. I1зоглосата на испуштааето на 
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помошниот глагол во 3 л. на перфектот оди нешто поисточно од скопското 
говорно подрачjе. 

Единството на скопскиот блатски говор го разбиваат десетина црти. Еден 
дел од тие црти распоредени се по перифериjата на односниов говор и зафакаат 
мали или релативно мали ареали. Така, на пример, рефлексот 101 за сек. Ъ2 пред 
краjните р и н, сп. вeйlop, ишор, o'iOH, дативната синтетичка форма од личните 
и роднинските ИМИlьа од м. и Ж. род, сп. Му рече Сшоjану, je рече АН2и, крат
ката дативна форма je од заменката 'таа', кратката множинска форма и за ди
ректен обjект: и виде децаша ограничени се на селата Jаболци и Нова Брез
ница. Само во овие села се пази и наставката -ш во 3 л. едн. презент: носиш, 
викаш, а во 1 Л. ед. од истата форма отсуствува наставката -м Kaj глаголите од 
е- и и-група: ja носа, да зема. Со овие црти говорот на споменативе села се до
ближува до поречкиот. 

Во северниот дел на Блатиjата на правецот Шишево - Нерези - Бардовци 
Арачиново и во градскиот говор наогаме неколку особености коишто се 
карактеристични за скопскоцрногорскиот, и воопшто за северните говори. 
Такви се: рефлексот Iyl место в од старите секвенци *Vb, *vъ во лексемите удо
(в)ец, удо(в)ица, унушра, и Kaj неколку глаголи: удене, уденуе, улезе, како и во 
предлозите у и уз, потоа континуантот Iyl за носовката *Q во коренеките сло
гови во наjголем броj случаи, сп. рука, йуш, рефлексите /у! и Iлiil за вокалното 
*/, алвеоларното /л'/ во еден броj лексеми, епентетското л во лекеемите дрой
ла, чайла, сабл'а вgбл'ак, шумл'ак, Kaj именките множинеката наставка -ики: 
Йuлики. Готово сето скопеко подрачjе го покриваат: личната заменка он (она, 
оно), предлозите више, у, уз, фонетските облици ора (в) и шрава, и уште цела 
редица други лексикализирани фонетски црти и одделни лексеми. Изоглосите 
на овие црти имаат правец, главно, исток-запад. Некои од нив го зафакаат само 
северниот дел на скопскоблатскиот говор, на пр. континуантите /у/ и /лii/ на 
вокалното */, а некои навлегуваат подлабоко во Блатиjата. Формите удо(в)ец, 
удо(в)ица, удене познати се на целиот блатски простор и во поголемиот дел на 
Каршиjак, сп. удоец, удоjца МСуш, Рак, уденуе Нер, ГСоЛ. Само во краjните 
западни каршиjачки села се jaBYBaaT и формите довец, доjца, вдене Говр. На 
запад до линиjата Горно СОЛlье - Маркова Суши ца допира и изоглосата на 
формата унашре Рак, ОДН. унушра Шиш, Нер. Во западните каршиjачки села се 
употребува веке фонетскиот облик внашре ГСол, Jаб, НБ. Во Каршиjак завр
шува и западната изоглоса на предлогот у : Ошиде у едно село Рак : Ошиде во 
CKoaje Говр, НБ. Предлогот уз во OBOj облик се употребува во сите каршиjачки 
села. Неговата западна изоглоса преминува на поречкиот терен. 

Континуантот /у/ од носовката *Q во коренеките морфеми е општа каракте
ристика на градскиот говор и северните блатски села на правецот Бардовци 
Арачиново - Миладиновци, сп. врук, врукина, 'iулай - 'iулаби Ск, 'iулуй Бел, 

'iруди, зуби, зазубица жел'удu,jуже, jужар, jуЙkЖ, jузел, jу'iлеfb - jу'iлеfbе Бард, 
клуйец Бел, клуйче Ск, кушник, кудел'а кудела, куйина, кукул', лучи, мука, 
мушно, муда, мужи, мукеница, мукко jаjце, мукок, обруч, йуш, Йyiii.мapa, йушец, 
йуйок, йуйка, йонуда, uaук, йаужина, йудu,руй, рука, рукави, pYKaвeйlKa, ру
кашка, рука вица, cйlyйu, сйlуйалка, сшуйица, скуй, субойla, су чка, йруш, шруба 
(йлашно), ШУ2а, шуйа1l, удица, унушра, чубрица. Колку што се оди понаjуг и по
назапад броjот на примерите со /у/ < *Q опаfа. Во с. Лисиче во нашата анкета 
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забележани се со /у/ само: zолуби, кукул, скуй, шуй, покраj zужва, ZYCKa, желу
дец, кука, ручек, врук, врукина, кои се срекаваат на поширок ареал во Македо
ниjа. Во Катланово и Блаце со /у/ се забележани лексемите: мучник, мукеница, 
zулуби, мукук, скуй, чубрика. И во каршиjачките села броjот на примерите со 
/у/ место *Q е незначителен, сп. врук, врукина, zолуби, мука, мукук, йонуда, 
скуй ГСол, желуди, zруди, мудер, мукеница МСуш, зубu, рука и рака Рак, но: 
раце, мака, макеница, zулаби, внашре Говр. И во дервентските села се мешаат 
примери со /у/ и со /а/, сп. zолуби, zолубарник, желудец, кукол, клуйец, мужи, 
ручка, мукци Нер, zруди, зуби, jуже, клуйче, мука, обруч, йаучина, шуйан, скуйо 
Шиш. Наспоредно од иети лексеми мажат да се сретнат во исто место, дури од 
исти информатори, и форми со /а/, сп. uajaK : йаjачина и йаучина Шиш. 

Во градскиот говор и во наjсеверните блатски села во поголем броj лексеми 
вокалното *1 е заменето со /у/, а зад дентално-алвеоларните согласки (д, ш, с) 
во /лiil, како во црногорскиот, сп. бува, вук, вуна, ЖУ1Ьа, жушо, jабука, кук, музе, 
- длii2 о, длiiжина, длiiбоко, длiiбина (овде превладал коренат * dlb-), длiiжен, 
покраj дужен, слiiнце, слiiнчоzлеш, слiiза, UlЛiiче покраj шуче, iuлiiчник, слiiба и 
слуба, и /iiл/ во лексемите кiiлка, кiiлчuшша Ск, Бард. Во Арачинова и 
Белимбегова /у/ се jaBYBa, главно, зад лабиjалните согласки, сп. бува, вук, вуна, 
jабука, музе, музакна крава, йужав, йуно, и уште кук. Во другите лексеми со *1 
има рефлекс /iiл/: 2iiлша, кiiлне, кiiлчишша, дiiлбок, дiiлбина, шiiлчник, шiiлче, и 
/лii/ во длii20, длiiжина, злiiчка и жлiiчка, слiiза, слiiбина. Рефлексот /iiл/ се на
ложил и во лексемата зiiлва. Одделни примери со /у/ место *1 мажат да се срет
нат и во наjjужните блатски села, во кои како општ рефлекс се jaBYBa /iiл/, сп. 
бува, jабука, jабукница, вук, вуна, жучка, жушо Рж, jабука, йужаjка Кат. 

Фонемата /л'/ има доста ограничена теренска дистрибуциjа. На сета терито
риjа на скопскоблатскиот говор таа се jaBYBa само во туги лексеми, сп. ил' ач, 
вuшил', мешил', шел', бенsил', и др., како и во лексемите со коренат л'уб-: лу'
бов, Л'убе. Во северниот дел на Блатиjата, на пограничjето со Црногориjата, во 
одделни лексеми /л'/ се jaBYBa како континуант на палаталното *с, сп. л'уiuи, 
кукул', шшавел' Бард, кл'уч, кл'ун, л'уши, л'ушо, йл'уканица, кудел'а, недел'а, 
сел'анин, чешл'а : мелам, солам, сол, молба Ар, вил'ушка, чел'аш, .жел'уШ, бош
л'ан, кукул', вобл'ак, шумл'ак, сабл'а, йол'ак Бел, zокл'ан, кошул'а, л'уш, л'у
шйа, кл'уч, кл'ука, йл'ука, кашл'а, сел'ани, бозел', zредел' Нер, кодел'а, кошу
л'а, кл'ун Шиш, вол'а, невол'а, дол'ача, сел'ак, йол'ак, чайл'а, бозел' Рак, Говр. 
Во неколку одделни случаи /л'/ може да се сретне и во поjужните блатски села: 
бозел' Рж, шуйел'ка, йол'ак, лул'аче, ул'аник Кат, вол'а, кл'уч, кукол' Таор. 

Во примерите: сабл'а, дройл'а Кат, чайл'а Говр, Рак, вобл'ак, ШУUlЛ'ак Бел, 
Нер се задржало епентетско *Z'. Овде не дошло до разлаГaIье на старото пала
тално *Z' во случаите како: йол'ак, сел'ак Кат, Рак, вол'а, невол'а Рак, ул'аник, 
лул'аче. Групата лj обично се одбегнува. Тоа го потврдува и метатезата во зеjле 
Бел, Кат, Таор, йоjл'ак покраj йол'ак Кат. Примерите како зел'е, бил'е во 
блатските села потврдуваат дека новото jOТYBaIbe на секвенцата лj било пора
ширено на скопското подрачjе. 

Западната изоглоса на заменката он (она, оно, они), видовме, поминува низ 
Каршиjак. Во западните каршиjачки села може да се сретне и шоj (шаа, шоа), а 
во Jаболци и Нова Брезница последнава форма надвладува. 

182 



Во Каршиjак завршуваат и западните изоглоси на фонетските разновидно
сти на лексемите орав и Шрава. Во МСуш, Jаб и НБ се употребуваат само фор
мите со е : орев - ореси МСуш орев - ореи, шрева НБ. 

За блатскиот и градскиот говор посебно се карактеристични: рефлексот lеl 
место сек. Ъ2 пред KpajHoTo р, сп. бисiIiер, вейер, вешер, добер, ишер, jадер, МО
дер, мокер, континуантот lиl во лексемата 02UН Бел, 02ин> Рак, 02Иfb Шиш, Нер, 
02ИН Кат, Драч, Ск, употребата на fb место н во финална позициjа, сп. кошйJДfb, 
нишаfb, чекаfb, 2ребеfb, Kaмefb, Kopefb, Kpe.мefb, ociIiefb, йj,ciIiefb, ЙЛа.меfb, peMefb, 
ражеfb, дnМОfb, шаРУfb, Шnн> Зел, Град, peMefb, дnМОfb, WPOfb, КЛУfb, 02ин> Драч, 
бр,шлеfb, jачмеfb, йрешлеfb Рак, jаiлеfb, лешiIiаfb, iIiиiан" шарун> Нер, метатеза
та на секвенцата зj > jз: iроjзе, лоjзе, во морфологиjата: множинските форми 
раци, нози, одн. руки, ноги, кратката акузативна множинска форма iu, дативна
та форма и од заменката 'она', наставката -м во 1 л. едн. презент: викам, носам, 
сечам, наставката -ва во 3 л. мн. аор. имперф. 

Некои од овие црти се протегаат и на каршиjачките и дервентските села. 
Формите од типот вей1ер, ишер, и сл. се jaBYBaaT наспоредно со разновидности
те вей1ар, ишар скоро во сите источни каршиjачки села, сп. добер, ий1ер, мудер, 
вейер, jадер, осй1ер Рак, вейер, вей1ер, но и добар, ишар, мо кар, осй1ар Говр, 
вей1ер, ведер, модер : добар, jадар, осшар ГСол, вейер, вей1ер, ий1ер : ведар, 
jадар, осшар МСуш. Западната изоглоса на рефлексот lеl во одделни примери 
допира до линиjата Градовци - Маркова Сушица Говрлево - Шишево. Во ис
тиот правец оди и изоглосата на континуаитот lиl во лексемата 02UН 02Иfb. 

Во кщ,шиjачките и дервентските села се до линиjата М. Сушица - Говрлево 
- Шишево превладуваат и формите со финално fb Kaj именките од М.р.: йламеfb, 
jаiлеfb, БУШИfb, цивун> ГСол, кошiIiаfb, KpeMefb, й1р'н> Рак, Говр. 

Метатезата на групата зj во jз во лексемите iроjзе, лоjзе ограничена е на 
градскиот и блатскиот говор. Западно од линиjата Градовци - ОГlЬанци Дра
чево - Г. Лисиче Нерези - Бардовци превладуваат неметатезираните форми. 

Множинските форми раци, нози, одн. руки, НО2и карактеристични се за 
градскиот и говорот на Блатиjата вклучуваjки ги тука и дервентските села. Во 
Каршиjак западно од селата М. Сушица, Добри Дол и Уcje во употреба се 
двоинските раце, нозе. Алтернациите IK/: Iцl и liI: Iзl, одн. Isl, сп. рака : раце, 
НО2а : нозе Hose - нози се jaBYBaaT на сето скопско подрачjе на север до лини
jaTa Шишево Нерези - Г. Лисиче 'Ржаничино. Северно од оваа линиjа се 
употребуваат формите без алтернации: руки, НО2И СК, Бел, Бард. 

Кратката дативна форма И, множинската 2и и наставката -м во 1 л. едн. пре
зент се употребуваат во Каршиjак на запад до Jаболци и Нова Брезница. Во 
овие села датив од 'таа' гласиjе, кратката акузативна форма во множината и (и 
виде децаша), а во 1 л. едн. презент, како што рековме погоре, отусуствува нас
тавката -м. 

МеГу покарактеристичните диференциjални црти на скопско-блатското 
подрачjе спагаат: коитинуантот на носовката *Q и на сек. Ъ2 во коренските мор
феми, рефлексот на вокалното */, фреквенциjата и дистрибуциjата на фонема
та liil, употребата на фонемата Iфl, промените во консонантските групи бн, ер, 
зр и еГй.р, здр, во флексиjата: личните заменски форми за дативен предмет, нас
тавката за 3 л. мн. презент, како и наставките за 3 л. мн. на минатите прости 
вреМИlЬа и на глаголскиот ПРИЛОГ. 
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Во градскиот говор и во северните блатски села во коренските морфеми 
место носовката "'Q, видовме, во наjголем броj случаи се jaBYBa Iyl. Jужно од ли
ниjата Шишево - Нерези - Белимбегово основна замена за *Q е lal, сп. бабо ши, 
zради, zac, iHaceH, iазер, zaceHUцa, дай, дабица, желади, заби, зазабица, jаже, 
jажица, jашок, jадица, jазол - jазел, каклица, кайина, кадела, лачи, маде, .мажи, 
.маши, .макеница, обрач, йаш, йашец, йайук, uajaK, йраш, йрачка, йойрак, рака, 
ракав, ракашка, рабо (в) и, сабо ша, сШайалка, сшраiа, шраба, шраш, унаШре. 
Северно од споменатава линиjа со lal се констатирани примерите: дай, zac, za
зечкu, zHaceH, jашок, jаzорец, желади, йрачка, ешайица, унашре, како и случа
ите со *}Q од *}fi : jазик, jачка, jач.мен, jашnва, jаzула Бард, zHae покраj zHiic, zHa
сошиjа, дабjе, jазик, jaHsa, jач.менче, jадро, jашnва, заjак Ск. Нешто повеке при
мери со lal м. *Q се забележани во Белимбегова и Арачиново, сп. zасеница, дай, 
дабица, даzа, jазик, jaHsa, jачка, jашnва, jач.ме1-Ь, jажица, jазел', jашор, jашок, 
jаzорец, jаzула, jадица, заjак, кайина, uajaK, иаjажuнa, йрачка, рачка, сШайало. 

Овде поминува изоглосата на замената на *}fi >}Q > Ijal во лексемите 'jачмен' и 
'заjак', сп. заjак, jач.ме1-Ь, но: заечко, еч.меник, еч.менов лей Бел. 

Во неколку лексеми во граДскиот говор и во околните села место *Q се 
jaBYBa и liil, сп. zik, ziiзечкu, ziiзер - 2iiзар, Ысеница, касни, '[нас, кiiклица Бел. 

Нема единство Mety градскиот и блатскиот говор ни во поглед на замените 
на сек. Ъ2 во почетните слогови. Во градот и во околните села во поголем броj 
примери место сек. Ъ2 има lii/: лiizа, лаже, лiiжzо, лiiжичка, лiiжица, .мiizла, 
.маска, шiiнок : бадник Бард, цафши, са.мне, шiiнок, .мiiзZа : лаже, лажичка Бел, 
лiiжiо, лiiжица, Шiiнко : лажго, бадник, .магла, .маска Ар. Во jужните села и во 
овие случаи редовно има lal : ла'iа, лаже, лажица, .маZла, .маека Драч, Зел. 
Посебна изоглоса има рефлексот lii/ во лексемата цiiвШu. Таа допира се до 
Вардар. Десно од Вардар на еден тесен поjас се jaBYBa разновидноста цуфши 
Рак, Драч, раецуфши Нер, Koja претставува контаминациjа на формите цiiвши 
(цiiфши) и цуШи. Вторава форма (цуши) превладува во каршиjачките села. 
Приближен ареал за фак а и фонетската разновидност са.мне, сп. ке оеа.мне Зел, 
ОГ : ее оеунало ГСол, НБ. 

За вокалното *] покраj рефлексот Iyl, KOj е карактеристичен за градскиот 
говор и северните блатски села, има уште два континуанта - liiлl и lолl. Реф
лексот liiлl се jaBYBa во блатскиот говор jужно и источно од линиjата Дра чево 
Лисиче Белимбегово, сп. бiiлва, дiiлzо, дiiлбок, гiiлШа, зiiлва, кiiлца 'пипер', 
кiiлк, сiiлза, iiлцна Кат, жiiлчка, вiiлна, валк, .мiiлзе, .мiiлзница, йiiлжаф, .малека, 
йiiлно, жiiлш, НО и jаболко, колчишШа Зел, бiiлва, вiiлк, iiiлша, дiiлжина, 
жiiлчка, залва, кiiлк, кiiлне, калка, jабiiлко, шiiлче, Шiiлчник Таор. 

Западно од Вардар во Каршиjак и во дервентските села */ > lол/: болва, 
волна, дол го, .молзе, засолнu, ео (л)нце, шолчник Рак, Говр, голша, жолчка, 
колк, еолза Драч, волна, жолшица, jаболко, колне, .молзница, йолжав, йолно 
ГЛис, волна, zолша, должина, ЖОЛ1-Ьа, жолчка, засолне, йолф, но И вук, jабука, 
.музница Нер. Во Шишево покраj примерите со Iyt и lол! се срекаваат и лексеми 
со liiл!, сп. бува, жуч, жушица, jабука, йужав, йуно : jаболкница, жолчка : вiiлк, 
гiiлша, дiiлжuна, .мiiлзе, .мiiлзница, йiiлжав и йужав, сiiлчоZлеШ. 

Фонемата lii/ caMocTojHo се jaBYBa во градскиот говор и во северните блат
ски села во ограничен броj случаи место "'Q во лексемите ziic, iiiзер, место сек. 
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Ъ2 во лаiа, лаже, лажичка, ,мдiла, маска, шанок, цiiфши, ci'i.м.нe, uaci'i.м.цe, и во 
турски лексеми место вокалот t : фасшан васшан, зi'i.м.ба, балдdза и др. 

Фонемата /ф/ ja познава градекиот говор, сп. фаши, се фалu, фасшан. Во 
дервентските села и во неколку североисточни блатски села таа може да се 
сретне наспоредно со /в/ во иети лексеми, сп. фанела, фес, фишил', филl,lан, 
покраj ванела, вуша, вола Нер, се фали Шиш. На другата териториjа Ф се jaBYBa 
само како позициона вариjанта на /в/, сп. коф, офци, но ванела, вака, се вали, 
васшан, вес, вишил, вурна. 

Групата бн во лексемите дебне, sебне, сибне се задржала во западниот дел 
на говорот. Источно од Бардовци - Водно - Ycje - Драчево таа се асимилирала 
во мн: демне, seMнe, uзsемне, cu.м.нe Рж, Кат. 

Групите ср, зр во примери од типот сребро, среда, зрак, зрел се пазат во jy
гоисточните скопски села. Во Каршиjак и во некои северни скопски села тие се 
пополнуваат со плозивите /Щ д/, сп. сшребро, сшреда, здрак НБ, Говр, Рак, 
Бард, Бел. 

Во градскиот говор и во Блатиjата полната акузативна форма на личните 
заменки се употребува и за дативниот предмет, сп. Heio му рече, нив им. даде 
Ск, Рж, Кат, а од личната заменка 'она' за директен предмет се употребува пол
ната дативна форма: неjзе ja виде Ск, незе ja викна ГЛис, Драч. Во карши
jачките села западно од линиjата Шишево Уcje Драчево Зелениково-

Градовци се употребуваат полните дативни форми, сп. нему му, ним. им., нам ни, 
а за директниот обjект од 'она' формата неа, а кратката гласиjе, сп. Hea je виде. 

Во каршиjачките села на правецот Ракотинци - Драчево често се испушта 
наставката -ш во 3 л. мн. презент: викаа, коuaа, сакаа, u.м.aa. 

Во минатото определено време 3 л. мн. во блатекиот говор, вклучуваjки го 
тука и градскиот, по правило завршува на -ва: викава, койава, u.м.aвa, доjдова, 
бева. Во каршиjачките и во дервентските села почеета е наставката -а : носеа, 
береа, доjдоа, поретко носева, доjдова. 

Наставката за 1 л. мн. аорист-имперфект се jaBYBa во разновидностите -вме 
: бевме, рековме во скопскиот градски говор и во селата северно од линиjата -

Маркова Сушица - Дра чево - 'Ржаничино, и -вне : бевне, беревне Кат, Град, 
Зел, Драч, НБ. 

Заповедниот начин се образува како и во стандардниот jазик - со 
наставките -jше и -еше во 2 л. мн.: даjше, броjше, носеше, земеШе. Само во 
краjните западни каршиjачки села 2 л. мн. Kaj глаголите од е- и и-група 
завршува на -ише: носише, куйиШе Jаб, ИБ. 

За глаголскиот прилог, видовме порано, има две наставки: -еке со 
аломорфите -ке и -jке и -еки (-jКu). Формите на -еки (-jкu, -ки) превладуваат во 
jужните блатски села, сп. HocejKU, eUKajKU викаеки Кат, Таор, Зел, во 
градскиот говор со околните села: opajKU HocejKU Ск, Бард, Шиш. Во централ
ниот дел на правецот Говрлево - Ракотинци - Драчево - Белимбегово превла
дуваат формите со наставката -еке (-jке): HocejKe, сечеjке, caKajKe Бел, Нер, 
Драч, Рак. 

За диjалектната диференциjациjа на скопското подрачjе имаат значеlЪе и 
фонетските ликови на лексемите: 'песна', 'визба', 'jаребица', 'многу', 'земjа', 
'ламjа', 'стожер', 'вчера', како и консонантските групи /йч/, /с + ц, ч! и /ш + ч/. 
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Лексемата 'песна' во Каршиjак и во северните блатски села се jaByвa во фо
нетската форма Йес.ма. 

Формата визба карактеристична е за говорат на Каршиjак и селата од дес
ната страна на Вардар. Источно од Вардар доминира источномакедонскиот об
лик изба Бард, Бел, Кат. 

Лексемата 'jаребица' се срекава и во фонетскиот облик еребица. Првата се 
срекава во северозападниот дел на областа. Jугоисточно од линиjата Говрлево 

Водно Скопjе во употреба е разновидноета еребица. 
Дисимилациjата на групата .мн во мл во лексемата 'многу' е позната на 

целиот блатски терен на запад до селата Шишево, Водно, Сопиште, Морани, 
сп. МЛОZУ, млозина Бар, Рж, Зел, ГЛис. Западно од споменатава линиjа се 
употребува обликот .многу. 

Формата зе.мlbа го покрива сето скопско говорно подрачjе, со исклучок на 
западните каршиjачки села, каде што се употребува разновидноста зе.мjа ГСол, 
Jаб, НБ. Таков географски распоред имаат и вариjантите ла.мlbа и ла.мjа. 

Лексемата сшожер Кат, Ск, Бл, Таор се jaBYBa и во формите сй1.Ol,шр во 
каршиjачките и дервентските села, сй1.0жар во Блатиjата и сilleжер во НБ, Jаб. 

Прилого'I1 вчера во oBoj фонетски облик се срекава само во западните кар
шиjачки села на правецот Горно Сошье - Jаболци - Нова Брезница. На другата 
териториjа се употребува во формата чера Ск, Нер, Рак, Драч, Кат. Во блат
ските села може да се сретне и формата jучер(а), Koja е карактеристична за 
скопскоцрногорскиот говор. 

На скопскиот терен се разграничуваат и формите унук, унука Шиш, Нер, 
Бард, нук, нука Бел, Кат, Таор, фнук, Фнука МСуш, Град, и внук, внука. 

Групата йч- во лексемите 'пченица', 'пченка' се упростува во неколку 
западни каршиjачки села, сп. ченица Говр, ченка Шиш, Нер, Говр. 

Доста е неуедначен скопскиот говор и во поглед на резултатите од развоjот 
на групите /с + ц, ч/ и /ш + ч/ на морфемската граница со суфикси. На поширок 

ареал фрикативните /с, ш/ во таа позициjа алтернираат со /в > ф/: .мефце, 
.мафца, zуфче ( : гуска), оu.aфче, .мофче, круфче Ск, Нер, Рак, НБ, Драч, Град, 
Кат. Во северните блатски села OBoj процес не е наполно завршен. Во с. Бар
Довци забележани се формите: .мефце, .мафче, йоjафче, но: восче, .машче (: .мас
ка), КJlлешче, zушче; сп. и: .мосче йоjасче, фесче : круфче, шрофче, .мефце, 
.мафца Ск, zушче : обрафче, ойафче, йоjафче Нер, 'iушче, крушче, лишче, 
брешче : клафче, 'iлуфци Шиш. 

Во блатскиот говор редовно се испушта KpajHoTo -ш во десетичните броеви, 
сп. дваесе, йедесе, деведесе Кат, Рж: йедесей1, деведесеш НБ. 

Изоглосите на приведениве диференциjални црти во рамките на скопско
блатското подрачjе се раштркани низ целиот простор од Скопjе до Катланово 
и Таор на jугоисток и имаат различни правци на простиран.е. 

Една група изоглоси зазема правец североисток jугозапад. Во таа група 
спаfаат изоглосите на континуантот /iiл/ за *1, испуштан.ето на й во секвенцата 
йч (ченка : йченка), на епентетеките ш и д во групите -ср-, -зр- (сшреда, здрел: 
среда, зрел), како и северната изоглоса на заменката ние. Неколку изоглоси се 
простира ат по правецот jугоисток-северозапад и се распоредени на тесниот 
поjас по текот на Вардар. Таков правец имаат изоглосите на рефлексот /а/ м. *Q 
(рака: рука), на фонетските облици цуши, цуфй1и (: цафй1и), потоа на формите 
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заjак (: заек), jа20да (: jа2уда), лозjе и 2розjе (: лоjзе, 2роjзе), на дативните 
заменски форми нему, неjзе (: не20 му). 

Поголемиот броj изоглоси имаат правец jyr - север. Еден броj од тие изо
глоси ги одделуваат западните каршиjачки села од другото скопско подрачjе, 
како, на пример, изоглосите на формите внашре (: унушра), орев (: орав), шрева 
(: шрава), земjа, ламjа (: земн,а, ламн,а), вчера (: чера), доец (: удовец), на синте
тичките дативни форми Kaj роднинските и личните ИМИlьа (Сшоjану : на Сшо
jaHa), изоглосите на заменката шоj ( : он), на кратката акузативна форма за Ж.р. 
je ( : ja) и множинската форма и (: 2и), на отсуството на наставката -м во 1 л. 
едн. презент (носа: носам), на наставката -вне (: -вме) во 1 Л. мн. аорист-импер
фект (доjдовне : доjдовме), на фонетскиот облик на предлогот со ( : сос). 

Нешто поисточно, но пак на каршиjачкиот терен, поминуваат изоглосите 
на фонетските форми jаребица ( : еребица), визба (: изба), йесна ( : йесма), МН02У 
( : МЛ02У), дебне ( : демне), на множинските форми раце, нозе (: раци, нози или 
руки, Н02и), на наставката -ва во 3 Л. мн. аорист-имперфект (бева : беа), на 
завршокот -ш во десетичните броеви (йедесеш : Йедесе). 

ПI 

На скопскиот терен, како што покажува претходниот материjал и распо
редот на изоглосите на диjалектните диференциjални црти, покраj скопско
црногорскиот говор, KOj по cBojaTa денешна структура и по CBOjOT историски 
развоj се сврзува со северната група диjалекти, доста jacHo се оцртуваат уште 
две говорни целини коишто мегу себе се тесно поврзани и генетски и струк
турно и не се остро разграничени. 

Една целина претставува говорот на Блатиjата, да го наречеме блашски 
20вор. Во него се срекаваат значителен броj особености кои се карактеристич
ни за северните говори. Тие се поприсутни во говорот на северните блатски се
ла на поjасот Нерези - Лисиче - Кадино, а колку што се оди понаjуг и jугозапад 
превладуваат западномакедонски особености. Мегу покарактеристичните се
верномакедонски црти спагаат: рефлексот /у/ место носовката *Q, вредностите 
/у/ и /лiil место вокалното *1, замената на старите секвенци *Vb, *VЪ во /у/ во 
лексеми од типот удовец, унушра, удене, алвеоларното /л'/ како континуант на 
старото палатално *1', фонетските разновидности шрава, орав, цiiвши, осамне, 
промената на групата мн во мл; во граматиката: множинската наставка -ики Kaj 
именките од С.р., заменските форми он (она, оно), Muje (во северниот дел), 
шова, онова, волкав, наставката -ва во 3 Л. мн. аорист-имперфект, футурско
модалните форми од типот кеше (да) рабоши, удвоjУВaIьето на предлогот сос. 
На блатскиот терен пошироко се распространети: рефлексот /е/ место сек. Ъ2 
пред финалното р (ишер), широката употреба на гласот н, во финална позициjа 
(тип камен,), употребата на полните акузативни форми на личните заменки во 
дативна функциjа (не20 му рече, нив им даде). 

Сите споменативе особености ги познава и градскиот говор. Освен нив за 
градскиот говор карактеристични се фонемите /iiI место *Q во неколку лексеми 
и фонемата /ф/. 

Нешто поинаку споменативе црти се реализираат во говорот на каршиjач
ките села - каршиjачки 20вор. Во него броjот на примерите со /у/ место *Q е 
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сведен на минимум. Основна замена за *Q во него е вокал от /а/. Вокалното *1 во 
сите фонетски позиции е заменето со секвенцата /ол/. Старото палатално *!' за
тврднало и се изедначило со забно-алвеоларното л (клуч, недела). OBOj говор 
не ja познава метатезата на групата зj (лозjе), ниту дисимилациjата на мн во мл. 

ВО него превладуваат западномакедонските фонетски разновидности на лекее
мите орев, шрева, цуши покраj цуфши, заjак, внаШре. Процесот на загубата на 
интервокалното в е многу понапреднат отколку во блатските села. Фрикатив
ните /с, ш/ редовно алтернираат со 16/, одн. Iфl пред африкатите Iц, ч /. Од мор
фолошките особености за каршиjачкиот говор карактеристични се: множин
еките форми раце, нозе, дативната флексивна форма Kaj личните заменки, а во 
еден дел и Kaj личните именки, потоа личната заменка шоj (шаа, шоа), кратка
та заменска форма за директен обjект je (од шаа), дативните заменски форми 
овему, он.ему, овези, онези, и посесивно-демонстративните oeeioe, oHeioe, oeej
аин., он.еjаин, во еден дел од OBOj говор, видовме, отсуствува наставката -м во 1 л. 
едн. презент, а во 3 л. едн. се задржало -ш; 3 Л. мн. аорист-имперфект завршува 
на -а (без в). 

Мегу блатскиот и каршиjачкиот говор нема остри граници. Повекето изо
глоси на диференциjалните црти на овие два говора се разминуваат и вкрстува
ат во селата што се наогаат на десната страна на Вардар на поjасот Нерези -
Ycje - Дра чево - Зелениково. По едни црти говорот на овие села е поблизок до 
кар1l1иjачкиот (консеквентната замена на сек. Ъ2 со а во пр. оД типот лаiа, ма
iла; */ > ол; *[' > л; цуши - цуфши, 3 Л. мн. презент носа, викаа), а по други Toj се 
поврзува сЬ блатскиот (сек. Ъ2 + Р > е + р, 01и1Ь, Kti.М.e1b, Heio му, бева и др.) . 

... 

Од nретходново излаГaJье произлегува следниов заклучок: 
1. На скопекото говорно подрачjе се разграничуваат два диjалектни типа: 

скопскоцрногорскиот, Koj структурно И генетски спага во северномакедонската 
група диjалекти, и скопскоблатскиот, KOj спага во западното наречjе. 

2. На пограничjето на овие два диjалекта се изделува со неколку посебности 
еден преоден ПcJjас на правецот на селата Волково - Црешево Г. КOIьари 

ДИВJЬе. 
3. Во рамките на скопскоблатскиот говор се изделуваат две помали говорни 

целини - блатскиот и каршиjачкиот говор. 

1985 
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• JЪуботен 
• Кучевиште 

• .Стаjковци 

Разграничувюье на говорите во Скопеко 

• Мирковци 

• Радишани 

• 
--.. _.. -.. - . 

• Арачиново 

• Марино 

- • • - Граница мегу двата говора 

А Скопскоблатски говор 

]Е) Скопскоцрногорски говор 





- -

3. ЦЕНТРАЛНИТЕ ГОВОРИ 

О. Централните говори зафакаат наjголемо пространство во рамките на 
западното македонско наречjе. Во оваа група влегуваат говорите во Пелагони
ja, во Кичевската, Поречката и Скопската котлина (без Скопска Црногориjа) и 
на велешкиот терен говорите по долините на реките Тополка и Бабуна. 

Источната граница на централната група говори се поклопува со границата 
мегу западното и источното наречjе. На скопскиот терен таа започнува од с. 
Миладиновци, ja сече реката ПЧИlьа Kaj с. Катланово и продолжува на jyr по 
правецот на селата Брезница - Лугунци - Кумарино, го сече Вардар нешто мал
ку jугоисточно од Велес и преку областа Клепа (на правецот Црнилиште 
Подлес - Попадиjа Никодин) и превоjот Плетвар продолжува по планинскиот 
венец на Селечка се до завоjот на реката Црна во близина на с. Скочивир. На 
jyr спрема леринското говорно подрачjе диjалектната граница оди приближно 
по актуелната државна граница мегу Република Македониjа и Република Грци
ja се до пл. Баба. На запад спрема охридско-преспанско-дебарската група гово
ри границата се протега по правецот на планинскиот венец Баба - Бигла Ка
раорман - Бистра Буковик, а планинскиот синJ,IИР Буковик - Добра Вода 
Сува Гора и Жеден централните говори ги разграничува од полошките. Север
ната граница на скопскиот терен допира до линиjата Рашче (под Жеден) - Ново 
Село / Волково Радишани - БРlЬарци - Миладиновци. На OBOj дел од Скопска
та котлина има еден тесен поjас со Т.Н. преоден говор мегу централните и 
скопскоцрногорскиот и кумановскиот, кои спагаат во северната група говори. 

0.1. Диjалектно-диференциjалните особености на централните говори мо
жат да се поделат во три групи. 

Една група претставуваат оние особености што ги поврзуваат централните 
со другите западни говори во рамките на сето западно наречjе, и коишто се ис
товремено и диференциjални по однос на говорите од иеточното наречjе. 

МеГу наjкарактеристичните црти од оваа група на тнполошки план спагаат: 
фиксираниот акцент на третата мора (слог) од KpajoT во збороформите со по
веке од три мори (слога) и неговиот синтагматски карактер, сп. вод'еница - во
ден'ицаша, бр'ашучеш - браШ'учеди - брашуч'едише, з'е.ми-Zо, зе.м'и-.му-Zо, зе
Meiu'e-MY-zo, не-.му-с'е-Zледа, коzо-z'о-виде, каj-zо-в'идофше, ko.my-.му-р'екофШе, 
- отсуството на фонемата х и неjзината измена во /в, ф/ во финална позициjа и 
пред согласки, сп. uраф, zреф, вuф, суф, uуф, чевлu, евла, беф - беф.ме бефше, 
- ИСПУШТaIьето на le/ во меfyвокална позициjа во одредени фонетски услови, сп. 
шоар, чоек, осноа, волоар, - во областа на флексиите: разликуваlЬето на номи
нативната и општата форма Kaj личните и роднинските ИМИlЬа од м.р. што за
вршуваат на согласка, на -о и на -е, сп. Сшоjан - zo виде Сшоjана, беШЕ со Сшо
jaHa, Марко - zo виде Марка, Сйаее го виде Смееша, ее враши Kaj Смееша, 
шешин - го виде тетина, eyjKo беф Kaj eyjKa, бате - беф со батета, мно
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жинската наставка -о(в)и : лей - лебоj, - три вида членски морфеми: лей ле
боф (лебов) - лебоil1 - лебон, KHu'iaea книlаша - КНИ2ана, мн. Kн.u'iuee кн.11
2uil1e - Kн.u'iuн.e, деil1ево - дейlеil10 - деil1ен.о, личната заменка il10j (il1aa, il1oa, 
il1ue - il1ua) за 3 Л., - кратката заменка и за директен обjект во множина, сп. и 
виде децаЙlа, употребата на синтетички дативни форми Kaj заменките, сп- . 

.мен.е .ми (рече), не.му .му (даде), неjзе 1 н.еjзи jelu, н.а.м н.и, ва.м ви, 'н.u.м(и) lLМ, 

- системот од три вида демонстративни заменски форми: oeoj (oeaj, оваа, ова, 
овие), il10j (il1aa, il1oa, il1ue), oн.oj (он.аа, он.а, оние), и со посесивно значеlЬе: 
ове'iоф (ово'iоф, oee'ioa, oee'ioo, oee'ioj), н.е'iоф (н.e'ioa, н.егоо, н.егол 1 iТio'iоф, 
оне'iоф (он.егоа, oн.e'ioo, oHe'ioj), Ж.р. ове(j)зuн, н.еjзин, он.еjзин, во глаголската 
флексиjа: наставката -il1 во 3 л. едн., сп. eUKail1, Hocuil1, - обликот се во 3 л. мн. 
од 'сум', - широката употреба на глаголските конструкции со помошните гла
голи 'има' и 'сум' од типот: u.мa доjдено, u.мaше доjден.о, u.мaл доjдено, беше 
u.мал доjден.о, одн. е доjден., беше доjден, бил доjден., беше бuл, доjден., и раз
гранетиот систем од конструкции со партикулата ке (ка): ке н.осuш, ке носеше, 
ке н.осел I носил, ке беше н.осел 1 носил, ке u.мail1 носено, ке u.маше носено, ке 
u.мал н.осен.о, - редовното испуштаlЬе на помошниот глагол во 3 л. едн. И мн. во 
перфектот: il10j дои/.Ол - il1ue дошле, - отусуството на презент од свршени гла
голи со повторливо значеlЬе, - во синтаксата: регуларната употреба на двоен 
обjект, сп. 'го виде Cil1ojaн.a, .мен.е .ме виде, .му рече на деil1еil10, 20 зеде лебоil1, 
- препозитивната употреба на заменските и глагол ските клитики во синтагми 
од типот: 20 виде Пеiuреil1а, .му рече н.а дешеil10, е доjден. и др. 

На истари ски план како диференциjални меГу западната и источната група 
диjалекти се покажуваат: остатоците од старата замена на секвенцата *jfl во *jQ, 
сп. jазuк (jiiзuк, jозuк, jазuк), jач.мен, jaz71Rea, - протетичкото j- пред рефлексот 
на инициjалното *Q, сп. jаже (ji1же, jdже, jоже), jа'iлен, jail1oK, вокализациjата-

на в во у во старите секвенци *CVb-, * SVb-, *ЗVЪ- во примери од типот цуil1щ71, ке 
OCYHUil1, sун.uШ. 

Сите овие особености, и уште редица други, централните говори ги поврзу
ваат со другите западни диjалекти. 

Втората група ja сочинуваат оние црти со кои централните говори се дифе
ренцираат од западните периферни диjалекти. МеГу позначаjните типолошки 
особености во оваа група ги изделуваме: петочлениот вокален систем (и, е, а, о, 
у), слоговното R, сп. Rш, R2a, заR2а, uRсшu, вRф, вJlOШ, BR0н., BRoj, iiRYil1, замен
ската форма н.ие, наставките -аш во 3 Л. мн. сегашно време (вuкааш, н.ocail1, 
сечаil1)и -а во 3 Л. мн. минато определено свршено и несвршено време (викаа, 
носеа, доjдоа), а на диjахрониски план: рефлексите lal за *Q, сп. uail1- uail1oil1
йаil1ишil1а, рака, и lолl за *J: волк, волна, жолil10, йолно; етимолошкото *l' во 
поголем дел од централните говори затврднало, сп. луil1, клуч, недела, upuja
шел; место ч во старите групи *с[- и *сге- редовно се jaBYBa Iц/: Цj(H, Цj(вeн., ЦRви, 
ЦRйка, црешна, цреЙн.а, цресло; во централните говори фонемите IKI и /2/ се 
пофреквентни во однос на другите западни диjалекти - поброjни се примерите 
каде што се jaBYBaaT место *tj I *kt' и *dj, а нови се добие ни со палатализациjа на 
групите -il1j-, -дj- « *tbj, *dbj), сп. цвеке, брака, луiе, лuваiе, 02ра1е, 1аол, лага. 

Повскето од приведениве особености (рефлексот на *Q > а, вокалното R, 
наставките -ail1 и -а, замената на ч со Ц во споменатите кон сонант ски групи, па
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латализациjата на *tj и *dj во К, г) централните говори ги поврзуваат со источ
ните, делумно и со северните (О, к, г, *tj> к, *dj> г, наставката -а). 

Во третата група ги земаме диjалектните особености што ги диференцира
ат локалните говори во рамките на централната група: фонетската реализациjа 
на самогласките le, 01 во акцентирана позициjа, реализациjата на секвенците 
lea, ео, оа, oel, поjавите сврзани со меките согласки 11-b, К, zl, континуантите на 
сек. ъ] пред финалните -р и -н, фонетската реализациjа на согласничките групи 
IшЩ ждl, во флексиjата: фонетскиот облик на "шенот -ош, множинските 
форми од именките 'нога' и 'рака', дативната наставка Kaj личните и роднин
ските ИМИlьа од м. и Ж.р., некои заменски форми, Kaj глаголите: наставките за 1 
и 3 л. едн. и мн. на сегашно време, наставките за 1 Л. мн. на минати определени 
вреМИIьа и за глаголски прилог, распределбата на глаголите во конjугациски 
модели, како и броjни лексички особености. 

Врз основа на реализациjата на приведениве диференциjални црти, цен
тралните говори можеме да ги поделиме во три групи: 1. прилепско-битолска 
(пелагониска), 2. кичевско-поречка и 3. скопско-велешка. 

1. Прuлейско-бишолска груиа говори. - Прилепско-битолската група гово
ри ja зафакаат целата област Пелагониjа на jyr до денешната државна граница 
меГу Република Македониjа и Република Грциjа. 

Како диференциjални особености на ова говорно подрачjе по однос на дру
гите централни говори се jaByвaaT следните. 

Секвенцата leal се реализира како дифтонг [еа], во некои локални говори 
како широко [е] или како долго [е:], сп.: неа, сшр , б , носеа, Пешр  (во при
лепскиот), л , смеа, греам, ОДН. ле:, сшре:, носе: (во битолскиот). 

Групата loal се реализира како дифтоншка секвенца [о"] или како отворено 
[;1], во битолскиот понегде и како долго [о:], сп.: шо", броам, сшо"(ш), i,ошо" (во 
прилепскиот), шо"р, осно", ОДН. шо:р, осно:. со:л'ка,jадо: (во битолекиот). 

Во прилепскиот говор на дифтонгизациjата подлежи и групата leo/, сп. ме", 
времеЙ или вpeM . 

Вокалните групи lae/, loe! се дифтонгизираат по друг начин со десилабиза
циjа на !е/ > IjI: дваjсе, шринаjсе, инаjш (инаеш), знаjше (знаеше), i,оjдо (гоедо), 
шui,оjц (Шui,оец). 

Заедничка особина на овие два говора е тенденциjата за депалатализациjа 
на *n' што се врши наjчесто со антиципациjа на мекоета во !j/, сп. KOjH, баjна, се 
клаjна, cupejHe. Ова а поjава се наога во процес, уште незавршена; Kaj постарите 
генерации во прилепскиот Конески слушал се уште палатален изговор: KOjlbU
ше, беi,аj1-Ье (Конески, 1949: 261). Целиот процес на депалатализациjата од 1-ь до 
Н иj е изразен во битолеките локални говори, сп. КО1-Ь, ба1-Ьа, jаде1-Ье (во говорот 
на правецот Гавато - Кукуречани - Скочивир), 1<OjH, баjна, шuнjе (во jужните 
битолеки села) и: йuлujа « ЙUЛU1-Ьа), jai,Huja, upacuja, шелиjа - во наставката 
-и1-Ьа (во западните битолеки села, сп. Видоески, 1985 : 19,29). 

Во врека со дистрибуциjата на согласките, говорите во Пелагониjа ги 
карактеризираат две посебности. Групите /шшl и Iждl се реализираат како /шч! 
и /Ж1,l/, ОДН. /шк/ и /жг/ во jугозападните битолеки села, сп. i,ушчер, клешчи, 
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оzнишче, дожl,lО, НУЖl,l{l (Прилеп), zушкер, лешка, вежiа, zл'ужiо (Дихово, 
Битолско). 

Согласката /с/ во група со /к/ во суфиксот -ск(и) во позициjа зад согласка се 
африкатизира во /ц/, сп. селцки, uрuлеuцки, сшарцки, но: кически, Сйешоски (зад 
самогласка). 

Во областа на граматиката како диjалектни особености за ова подрачjе се 
jaBYBaaT: загубата на -ш во членската морфема за м.р. -ош, сп. zрадо, лебо, oz
но, заменската формаjас, во битолскиот говор jac иjаска покраj ja, употребата 
на заменскиот облик.му (место им) во индиректниот обjект во множина: ним .му 
рече, .му рече на женише, во глаголската флексиjа: генерализиран.ето на настав
ката -.м во 1 л. едн. на сегашно време Kaj сите глаголи, сп. вика.м, носа.м, сеча.м, 
се".м, бро".м, испуштан.ето на -ш во 3 Л. мн. zледа: (гледаа), бера:, поретко бера:ш 
(во прилепскиот); во битолскиот говор оваа поjава се наога во процес, сп.: вола: 
(врлаа), вика:, беzа:, но: jадаш, видаш, чуjаш, кроjаш, uеаш (Kaj глаголите од и
група) во источниот и jугозападниот дел од битолскиот говор, но и: eUKa:iu, 
иzра:ш, носа:ш во селата на правецот Кукуречани - Гавато. 

И во двата говора е дезинтегрирана е-групата на Toj начин што глаголите 
што им завршува тематскиот дел на согласка преминале во и-група, а глаголи
те со тематски вокал -и-. -у- се интегрирале во а-група во прилепскиот говор, 
додека во битолскиот на поголем ареал се задржале во е-група, сп.: бериш, се
чиш, uиjаш, шиjаш, блуjаш, шруjа(ш), но сеjш, uеjш, знаjш « сеиш, знаиш < се
еш, знаеш) (во прилепскиот), сечиш, бериш, но чуеш, .миеш (во битолскиот). 

Помошниот глагол 'сум' во 3 л. едн. наjчесто се jaBYBa во обликот jе(ш) , а 
во множината покраj формите сме, сше, се се срекаваат и сне, све, сеШ. 

На целата говорна област глаголскиот прилог освен со наставката -jкu има 
форми и на -jкум и -jким, сп. eUKajKYM, одеjКу.м, одн. викаjким, одеjким, Hocej
Ku.м, покраj eUKajKU, одеjКи. 

Локалните разлики се претежно од фонетски карактер. 

1.1. Во uрuлеuскиош zoeop акцентираните /е, 0/ по правило се реализираат 
како затворени фонови [(!, Q]: '(!сен, л'?u, 'QKO, H'Qza, а во селските говори тие се 
дифтонгизираат, сп. iела, iеден, д'едо, к!оzа, Уосу.м (Коне ски , 1949 : 254). На 
поширок ареал отсуствува фонемата /ф/, со исклучок на градскиот говор; 
тугото Ф се предава со в: ву рна, вUЛl,lан, вира, вусшан, каве, но: фула, фес, фе
нер, фурна во градскиот говор. Фонемите IК, г/ се реализираат во некои пози
ции (наjчесто пред задните вокали) со доста изразена фрикациjа, сп. кука, све
ка, uaia, .мега, односно: KyjKa, цвеjке, HojKe, eejia, Mejza, луjiе, upejtecKa со ан
тиципирано j, а во говор от на помладата генерациjа и цвеjче, луjl,lе. 

Во областа на флексиjата прилепскиот говор се разликува од битолскиот 
ПО суфиксот -ув (а) за обраЗУВaIье на имперфективни глаголи: куйува, кажува. 

1.1.1. На прилепскиот терен со неколку посебности се изделува говорот на 
Македонците муслимани во селата Дебреште, Лажани и Пешталево, ке го 
наречеме дебрешки говор. За разлика од говорот на православните прилепски 
села, во дебрешкиот вокалните групи /еа/ и /оа/ не подлежат на асимилациjа, сп. 
сшреа, беа, жнеа.м, Сйоар, осноа, коач. Фонемата /fb/ се пази во сите позиции: 
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KOfb, баfbа, Opafbe, Шllfbе, ЙUЛUfbа. Гласот Iзl во група со сонантите како втора 
компонента се африкатизира во Isl: молsuш, беnsun. Во областа на консо
нантизмот карактеристична е за ово; говор аспирациjата место гласот х, сп. 
Халва, Харnо, Хоjш, Xapaмuja (во инициjална позициjа), а секундарна аспирациjа се 
jaBYBa пред р, исто така во инициjална позициjа, сп. Хllш, Хобеш, Хокулец, Хокаш 
(сп. Видоески 1950 : 25). Фонемата Iфl стои стабилно во системот: факаш, 
фоламе, фурnа, Фазлиjа. Во областа на флексиjата како диференциjални по 
однос на прилепскиот говор се jaBYBaaT: членот -ош (КОfbОШ), наставката -ш во 
3 л. едн. сегашно време, сп. имаш, nосиш, .м.олsиШ, jеш (од сум), наставката -ише 
во 2 и 3 л. едн. на имперфектот ка; глаголите од и-Iе-група: nосише, берише, 
jадuше, идише, nекuше, наставката -ише во 2 Л. мн. на заповедниот начин Kaj 
глаголите од е-Iи-група: nоси - nосише, бери - берише, земише; во 3 л. мн. се
гашно време Kaj глаголите од е-Iи-група наставката -аш се генерализирала по 
аналогиjа на глаголите од а-група, сп.: има-аш, вика-аш и: nоса-аш, бера-аш, 
uиjа-аш, одн. има:ш, nоса:ш, uда:Ш. Глаголите од и-група во аористот се повеле 
по глаголите од е-раздел: се врашеф, се враше, фолеф, се качеф, се 20сшеф, 
според нив и во л-партиципот: се врашел, се качел. 

1.2. Во битолското говорно подрачjе (бишолскиош 'ioBop) како 
покарактеристични диjалектни особености се истакнуваат: фонемата Iл'l како 
континуант на старото палатално *1', сп. Бишол'а, сел'аnи, бл'уш, кл'уч, 
йриjашел', и место *lb: жал', сол', глаголските образуваl:Ьа со суфиксот -в(а) од 
типот куuва, кажва, меnва, осуnва, заjдва, фашва, родва, заменскиот облик 
jacKa, како и пофреквентната употреба на глаголските форми со 'има 1 нема' од 
типот има доjдеnо, имаше доjдеnо, и со 'сум': сум доjдеn, беше доjдеn, и др. 

ПО однос на прилепскиот говор бишолскuош е значително поразводнет. На 
битолскиот терен се разиjдуваат броjни изоглоси на поjави чии центри се 
наогаат на западната и/или на jужната jазична перифериjа. Така, на пример, на 
jужниот дел на ово; говор, приближно jужно од линиjата Брусник - Пара лово 
допира ат пове ке особености што се карактеристични за леринскиот говор и 
пошироко за леринско-костурското говорно подрачjе. МеГу тие како покарак
теристични ги истакнуваме: континуантите 1м, at за вокалното *J, сп. баа, вак, 
zаша, жаш, мачи, саза, одн. валпа, ймn, смза, замената на сек. Ъ2 пред Р со le/: 
бuсшер, вешер, ишер, jадер, модер, депалатализациjата на Ifbl во Inl или со анти
ципациjа на мекоста преку j, сп. йрасunа, шелиnа, чуйиnа, одн. баjnа, Kojn, се
деjnе, cBujna, а примерите од типот дреnjе, шоnjе покажуваат дека новото jo
ТYBal:Ьe до ово; терен не допрело. На ово; терен лабиjализираниот алофон Iлl 
што е карактеристичен за охридско-преспанските говори веке не се jaBYBa. Во 
граничните села со мариовскиот говор показните заменки се употребуваат во 
фонетските облици Boj, noj (: йloj). Во наjjужните битолски села членските 
форми на -ов и -оп веке се необични. 

Со неколку црти говорот на селата во граничниот поjас со леринскиот и со 
мариовскиот говор од централното и северното подрачjе се разликува и во 
областа на глаголската флексиjа. Во него наставката -М во 1 л. едн. се jaBYBa са
мо Kaj глаголите од а-група, додека ка; глаголите од другите групи таа от
суствува, сп.: бе'iам., u'ipa.м, фаШвам., куйва.м, но: nоса, ueja, сеча, броjа, Kpuja. Во 
3 л. мн. наставката -ш отсуствува ка; глаголите од а-група: беzа:, ора:, вика:, 
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спрема носаш, одаш, йеаш, бераШ. За jужните битолски села се карактерис
тични и: обликот су во 1 л. едн. (: су.м на другата териториjа), аористните форми 
од типот доjду, реку, jаду, донесу, негде и: рекуф, доjдуф, jадуф, рекуф (1. Л. 
едн.) и во мн.: зедо.ме, Йадна.ме, доjдо.ме. Во TOj дел на говорот суфиксот -в(а) се 
генерализирал како општ формант за обраЗУВaIье на имперфективни глаголи, 
сп. фашва, йлашва, сешва, вешва, родва, наjдва, видва, .мен ва, zрешва (: фака, 
йлака, сека ва, векава, pa'la, Hao'la, вU'lа, .ме1-Ьава, решава во централното и-

северозападното подрачjе). Категориjата прекажаност Kaj глаголите колку што 
се оди кон jyr станува се понеобична, бидеjки и класичниот перфект со 'сум' 
ретко се jaBYBa; на негово место доминира балканскиот перфект со 'има / нема'. 

Во селата на пограничjето со леринскиот говор доминира акцентски систем 
со инициjален акцент, сп. z'ушчерuца, j'аребuца, з'адушнuцu, в'ерверица, .м'а
шорuца, ф'албщtujа, в'uсочuна, .м'есечuна, j'аzурuда, j'аzошка - j'аzошкаша, 
й'адина - й'адuнаша, в'одеjнца, йр'ujашелu, 'оло.мнанu, а понегде се jaBYBa тен
денциjа за поjава на вторичен акцент на пенултима, сп. в'ечерн,uца, з'адушн,uцu, 
с'еверн,ица. 

Во западниот и северозападниот дел на областа завршуваат изоглосите на 
некои поjави што се карактеристични за охридско-преспанските говори, мегу 
кои како покарактеристични од диjалектен аспект ги истакнуваме: билабиjал
ниот алофон на фонемата /л/ на KpajoT на слогот, сп. воу, воуна, сеуце, односно 
воу, воуна, кошеу (: коШлu), бuоу, бuоуче (: бuолu), уани, уош, zoyo (еден вид спи
рант со задна артикулациjа) во селата на правецот Буково - Орехово (Конески, 
. 	1982 : 70), потоа: девокализациjата на /е/ > Ш во секвенцата /еа/, сп. беа > бjа, 
йеаш> йjаш, сшреа> сшрjа, .машШеа > .машШjа, палатализациjата на /к, z/ > /к', 
2'/ пред /и/: йийерк'и, сек'ира, селск'u, бла2'u, лаzа - ла2'u, метатезата на 
секвенцата /ни/ > /ин/, сп. zасеjнца « zасеuнца < zасенuца), лuзzаjнца, шуйаjнца, 
ЧУВaIьето на синтетичкиот датив Kaj личните ИМИlьа од М. и Ж. род, сп. (.му рече) 
CiIlojaHY, Божuну, Кnсшешу, Пешреjце, Убафке, ЧУВaIьето на наставката -ш во 
3 Л. едн. сегашно време, формите jеш и сеш во 3 Л. едн. и мн. од 'сум', 
наставката -фне / -вне во 1 Л. мн. на минато определено време: викнавне, чувне / 
вuкнафне, чуфне, и уште неколку други помалку значаjни ЦРТИ. 

2. Кuчевско-йоречкаша zpyua zоворu распоредени се по долината на реката 
Треска и неjзините притоки од извориштето па до влезот на клисурата северно 
од С. ЗДУlЬе (Порече). Од скопското и велешкото говорно подрачjе нив ги дели 
планински от венец Караuица - Даутица (Солунска Глава), а jужната граница 
спрема говорите во Пелагониjа оди приближно до делницата мегу сливот на 
Треска и Црна Река. 

Во овие говори вокалните групи /еа/ и /оа/ не подлежат на асимилациjа, сп. 
неа, заzреа, беа, .тоан, шоар, коач, осноа. На поширок ареал се задржало 
вокалното / , сп. в.(}К, с.!}За, ж.ljiiiо (во фонетска реализациjа в".(}К, с"{!за, д<l.!]zо). 
Палаталниот назал /1-Ь/ добро се чува и се jaBYBa во сите фонетски позиции, сп. 
ко1-Ь, КО1-Ьи, ба1-Ьа, се кла1-Ьаш, ШR1-Ье. Секвенците /шш/ и /жд/ не подлежат на 
промени: zушшер, оzнuшше, йрuшшош, дождош, Zлуждоj. Во овие говори 
добро се чува синтетичката дативна форма Kaj личните и роднинските ИМИlЬа 
од М. и Ж. род, СП. .му рече ]оану, Сшоjану, Илujу, Блаzоjу, Пешрешу, Ацешу, 
МаркоШе АрсоШе или Маркошу, Арсошу, je рече Илuнкu, Марии, Косари, Kaj 
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роднинските: шаiuко - шашко(j)е, дедо - дедоШе му кажаф, баби je кажаф. На 
сето ова говорно подрачjе добро се чуваат изброjаната и збирната множина, сп. 
два КО1-Ьа, шри биола, шRн - ШR1-Ье, сноu - cHouje, враша - вра ке, ozpaie, ливаiе, 
нивjе, Uлани1-Ье. Членската морфема -ош во OBOj фонетски облик се jaBYBa на 
целата териториjа, сп. лебош, ножош. Од заменските форми карактеристични 
за овие говори се формите: ja (за 1 л.), je за датив и акузатив ж. р., сп. неШа je 
виде, не(j)зи je рече; полните форми за датив и акузатив во 1 и 2 л. мн. се 
изедначиле: нас ни рече, нас не виде, одн. вас ви рече, вас ве виде, а во 3 л. се на
ложила дативната форма: ними и виде, ними им рече. Дативните и акузативните 
форми се запазиле и Kaj демонстративните заменки, сп.: овjа I оваj - овему, ове
га; oHaj - онему му, онега го (виде), за ж.р.: ова: I оваjа - овези I овезе je рече, 
онези I онезе, и со посесивно значеlЬе: овегоф, онегоф, негоф; овезин, онезин, 
незин. Како архаизам може да се сретне и заменската форма вес: го гледаш, вес 
шашко му. 

Како диjалектни посебности во овие говори во однос на другите од 
централното диjалектно подрачjе се jaBYBaaT: отсуството на наставката -м во 1 
л. едн. сегашно време: носа, бера, uера, сеча, бро(j)а, сеШа, зна, ора, коuа, не 
ретко ке се чуе и: су, несу, има; потоа наставката -ш во 3 Л. едн. сегашно време: 
имаш, носиш, броjш, се(j)еш I сеjш, зна(j)еш I знаjш, некеш I некиШ; формите 
сне, сфе за 1 и 2 Л. мн. од 'сум', наставката -фне за 1 Л. мн. аорист-имперфект: 
бефне, рекофне, поретко бефме, рекофме. За разлика од прилепско-битолските 
говори на кичевскиот и поречкиот терен доминира суфиксот -у за образуваlЬе 
на несвршени глаголи, сп. куuу(j)еш, кажу(j)еШ. Доста е продуктивна и групата 
несвршени глаголи со завршокот -ина-: uреuинаш, легинаш, секинаш, ШекинаШ. 

На сето кичевско-поречко говорно подрачjе во негираните искази во сло
жени глаголски форми партикулата не стои непосредно пред основниот глагол, 
сп. сме не знаеле, сме не чуле, Huje сме не биле шаму, беше го не видел. 

Во рамките на кичевско-поречкото говорно подрачjе со по неколку црти се 
диференцира ат локалните говори во потесното кичевско подрачjе (кичевски 
говор), во областа Дебарца (дебаречкu говор), во северозападните кичевски 
села што се наогаат на падините на пл. Бистра и Буковик (шаjмишки говор) и 
во Порече (uоречки говор). 

2.1. Во кичевскиош говор сек. Ъ2 пред финалните -р и -н се рефлектирал во 
lal: ведар, веиар, вешар, бисшар, мо дар, - оган; групите Icpl и Iзрl се пополну
ваат со плозивите Iш, д/: сшребро, сшреда, сшрека, здрак, здрел, и на TOj начин 
се изедначиле со етимолошките Iсшр, здрl: сшраф, здраф. Во дел од кичевското 
подрачjе формите за директниот и дативниот обjект од именките од М. р. на -о 
се изедначиле со соодветните форми на именките на -е, сп. го виде Маркоша, 
му рече Маркошу II 20 виде Пешреша, му рече ПеШреШу. Чести се на OBoj терен 
дативни форми со посесивно значеlЬе, сп.: Речи му на браш му Андону, син му 
Сшоjану оjшол на рабоша Ф Кича:, шашко je Даници го викна в оuшина (Вра
нештица). На кичевскиот терен се разграничуваат дативните наставки -и и -е 
Kaj личните и роднинските ИМИlЬа од Ж.р.; во Горна и Долна Кичевиjа доминира 
наставката -и : je рече Цвеши, Илинки, Фроси, доде ка во крастинските и запад
ните копачки села превладуваат формите со наставката -е : je рече Цвеше, Фро
се, Илинке. Во OBOj говор многу е продуктивна наставката -je за збирна множи

195 



на, сп. вир - eupje, ридjе, куй - Kyaje, д]l,м,У1Ье, сош - соке, бруш бруке, раЧУ1Ье, 
бозjе, дабjе и др., Kaj именките од Ж-р.: колиба - колибjе, кошарjе, ливаiе, oipa
ie, кочи1Ье, доли1Ье, iоди1Ье и др. Изброjаната множина со наставката -а овде се 
сре кава само со броjот два: два КО1Ьа, два леба, но: шри КО1Ьи, йеш лебоj, деееш 
биоли, йеш ка,м,е1Ье, десеш колjе, шри ЙраКе. 

На поширок ареал на кичевското подрачjе глаголите од е-група се интегри
рале во и-група, сп. бериЩ сечиЩ м-оjш « ,м,ожиШ). 

Во jугозападните кичевски села во областа Краста на правецот Цер 
Црско - ПРОСТРaIье Велмевци вокалните секвенци leal и loal се реализираат 
како во демирхисарскиот говор; leal > Ie"/, сп. беа> бе", не", сме", бере", Мuшре", 
Пешреа; loal> 10"/ понегде и [о:], сп. JO:"H / JO:H, шо.-ор / шо:р, со:л'ка (соал'ка < 
совалка), бро"ш! бро:ш, зедо" / зедо:, зашо" ! зашо:; како дифтоншки секвенци 
се реализираат и групите /0, а, е + е/, сп. /ое/ > [оЛ zоедо> zоjдо, чоjк, jазоjц, 
йокроjц (аокроец < аокровец); /ае/ > [щ]: клаjнче (клаенче < кладенче), кабаjш 
(кабаеiu), ociй'ajHU (осшаени), /ее/ > [еЛ: Пашеjц (Пашеец < Пашевец), сеjше 
(сееше < седеше). На OBOj терен завршува и северната изоглоса на сонантот /л'/ 
< *Г, сп. жал', uриjашел', кл'уч, .мол'а, чел'аш; од М. Црско границата на оваа 
црта продолжува по правецот Jудово - Под вис. Во западните кичевски села на 
сето пограничjе со Дебарца и на jyr со Демирхисар во повекесложните зборо
форми секвенцата -ни- се метатезира во -ин-, сп. воденица > водеинца > во
деjнца, cuйajHцa, ШоЙеjнца. Оваа поjава е широко распространета по целата за
падна jазична перифериjа. 

2.2. Говорош на Дебарца. - Кон централната група го приклучуваме и 
говорот на селата во областа Дебарца. Toj претставува заправо преод меГу цен
тралната и охридско-преспанската група говори. 

Со централните говори него го поврзува пред се петочлениот вокален сис
тем (и, е, а, о, у) и вокаЛНОТО]l, сп. в]lф, i]lHe, U]lСШu, С]lце, а на историски план 
- рефлексот /а/ на носовката *Q, сп. iрадu, jашок, кайина, йаш, рака, сабоuш и 
др. Фонемите /1Ь/ и /к, i/ и на фонетски и на дистрибутивен и на историски план 
се реализираат како во централните говори, сп. ко1Ь, ба1Ьа, jаде1Ье, uuли1Ьа; 
керка, iaKU, кука, нок, сфека, кущ кушиЩ брака, враке, араке, - eeia, iраiанец, 
Meia, apeza, шуiо, раiаЩ виiащ ливаiе, ozpaie, л'уiе. 

Рефлексот на вокалното *J /ол/, сп. болва, волк, волна, жолшо, ,м,олчиш, -

рефлексите на сек. Ъ2 пред финалните сонаити: /0/ во OlOH, Iy/ во седу,м" осу,м" 
су(,м,), /а/ пред р: вeiйap, uшар, ,м,одар, потоа фонемата !л'/ како континуант на 
*/', сп. кл'уч, Л'уiе, недел'а, йосiuел'а, и место старата група *lb: сол', жал', 
,м,ол'ба, дебаречкиот говор го поврзуваат и со охридско-преспанските и со 
битолскиот. На целиот терен на Дебарца групата /еаl се реализира како 
дифтонгоид Иа], сп. леа> л'jа, неа > H'ja, сшреа> сшрjа, Павлеа> Павл'jа, беа> 
бjа, живеан > жив}ан, а групата /оа/ како дифтонг [01 или како долго о: - шоар 

> шо"р / шо:р, коач > ко"ч / ко:ч, осноа > осно" / осно:, соал'ка > со"л'ка / со:л'ка, 
боро", броащ доjдоа / доjдо:. 

Првата црта (еа > ja) карактеристична е за говорите во Охридско и 
Преспанско, а неjзината источна изоглоса ги зафака и западните кичевски села, 
доде ка асимилациjата на /оа/ во [о", о:] е позната на поширок ареал на охрид
ско-преспанскиот терен и во говорите во Пелагониjа. - Гласот [ф] во OBOj говор 
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има статус на алофон на фонемата /в/, сп. офца, .мафца, беф, но вgл'ащ ваши, 
вурна, вишил' - како во охридско-преспанските и во дел од пелагониските го
вори. Во jугозападниот дел од OBOj говор сонантот /л/ на KpajoT на слогот се 
реализира како билабиjален фон [У]: Йojн.oK, боjн.о, воуна, беу, доу. И со оваа 
особеност TOj се поврзува со охридско-преспанските говори. 

Во областа на флексиjата за ова говорно подрачjе карактеристични се: ге
нерализирюьето на заменската клитика му како морфолошка одредница за да
тивниот обjект за сите лица во едн. и мн., сп. му рече на .мажоЩ му даде йари на 
Maj/Ca му, му даде вода на йили1-Ьай1а, - отсуството на наставката -м во 1 Л. едн., 
сегашно време, сп. иа ке) рабой1а, носа, ора, седа, наставката -еш во 3 Л. мн. Kaj 
глаголите од а-група: uмееш, ви/Сееш, иzрееЩ /Соиееш, но: носаЩ земаш, бераш, 
jадаЩ ш/СаЩ сjаш (Kaj глаголите од е- и и-група). Источната изоглоса на 
наставката -еш Kaj оваа група глаголи допира приближно до селата Врбjани 
Сливово - Слатино Велмеj. По однос на глагол ските групи треба да нагласи
ме дека и во OBOj говор како во охридскиот од е-група се задржале само глаго
лите што им завршува општиот дел на -и- и на _у_, сп. се миеш, йueш, сйиеш, 
обуеш, чуеш, доде ка другите глаголи од старата е-група се интегрирале во и
група: сечиЩ jадиЩ знаjш « знаиш), сеjш « сеиШ). 

2.3. Таjмиш/Сиош говор го репрезентираат селата: Таjмиште, Букоjчани, 
Мидинци и Лешница, кои се наогаат на падините на планините Бистра и Буко
вик (Букоjк) на кичевската страна. 

Мегу покарактеристичните диференциjални црти на OBoj говор спаtаат: 
континуантот /0/ на носовката *Q, сп. вношре, гнос, zоба, zожва, гос - гозош, 
гозер, гроди, дой - добjе, зоб - зоби, jоглен, jошор, jоже, jожица, jошо/С, /Соде, 
/Сойина, /Сосаш, /Сошни/С, йош, *й > *jQ : jози/С, jочме1-Ь, jошgва, и редовно така во 
коренските морфеми (: неа, бера, бераЩ носаш, желади, обрач, иajaK, йаjажина, 
заjа/С - во други позиции), како и на т.н. сек. Ъ2 во истата позициjа, сп. бодник, 
лоjца, могла, мос/Са, континуантот /е/ за сек. Ъ2 пред сонантите /р, 1-Ь! во финал
на позициjа: ведер, вейер, вей1ер, ишер, осшер, oie1-b, потоа: фонемата /л'/ како 
континуант на старото палатално *1' и секвенцата *lb, сп. /Сл'уч, недел'а, мол'а
мол'аш, йриjашел', жал', сол', мол'ба, жал'ба,. широката дистрибуциjа на 
фонемата !1-Ь! особено во финална позициjа, сп. eaia1-b, iaepmb, гg/Сл'а1-Ь, каме1-Ь, 
коре1-Ь, реме1-Ь, чере1-Ь, буши1-Ь, КЛ'У1-Ь, глaAt1-Ьа, зеМ1-Ьа, цреЙ1-Ьа, цреш1-Ьа, ме1-Ьаш, 
боди1-ЬаЩ заши1-Ьай1; место групите -шj-, -дj- (од старите *tbj, *dbj) , кои во 
кичевскиот се палатализирале во к, z (цвеке, лuваiе), во таjмишкиот има сек
венци -шк-, -дz-, сп. брашка, йрошка, йролешке, цвешке, iра.мадZе, ливадiе, 
оградtе; секвенците -ка, -ке, -ze се сфатиле како наставки и се налепиле на ос
новата од еднинската форма: браш-?, браш-ка, цвеш-ке, ливад-zе (како во ли
вад-и). Според овие образувюьа после се преобразувани и формите йрошкица и 
сфеШКа. Етимолошките групи -ср-, -зр- и -сшр-, -здр- се пазат неизменети: бис
iupo, сшрана, здравjе - среда, сребро, зрак, зрел. 

Во областа на граматиката таjмишкиот говор од кичевскиот се разликува 
по дативната наставка -е Kaj именките од М.р. на -е од типот Кgсшее, Машее, 
Милее, Пешрее (како MapKoje), множинеката наставка -ики Kaj именките од 
С.р. на -е : шеле - шеликu, йрасики, деjчи/Си, множинските форми ноги, роки, за
менските облици миШе, неjзu му (му ре/Соф Цвеши), неа je ие видоф Цвеша), 

197 



наставката -вме во 1 л. мн. на аорист-имперфект (ре/Совме , u.мaвMe); глаголите 
од типот 'купува' овде се од а-група /Суйуаш, /Сажуаill; наставката -м Kaj глаго
лите од а-група се jaBYBa факултативно: /Сойа(м), ви/Са(м), но: носа, сеча, и ре
довно така Kaj глаголите од e-Iu-rpyna; множинската форма ВО императивот се 
образува со наставката -ише Kaj глаголите од e-Iu-гpyna: /Суйи - /Суйише, носите, 
месише, /Солuше; добро се пазат е- и и-група: носа - носиш, jада - jадеш, сеча 
сечеш; 3 л. мн. од глагол от 'сум' гласи са, од глаголот *byti има и аористна и 
имперфектна форма, сп. бuф, би, би, бивме, бифше, биjа (аор.) и беф, беиte, 
бевме, бефше, беа (имперф.). 

Со дел од приведениве црти (рефл. о < *Q, дативната наставка -ее « еве): 
Пеillрее, заповеден начин со наставката -uше , глаголите од типот /Суйуаш, 
заменката Muje) таjмишкиот се поврзува со малореканскиот, додека формите 
од типот вешер, 02ен" наставката -и/Си, дативната наставка -и Kaj именките од 
Ж.р., обликот са го поврзуваат со гостиварскиот. Како посебност на OBOj говор 
се jaByвaaT групите -шк, -М, сп. цвешке, 02радЙе. Со овие особености таjмиш
киот говор ни се претставува како преоден мегу кичевскиот, од една страна, и 
малореканскиот (галичкиот) и гостиварскиот, од друга. Toj е преоден мегу 
овие три говора и на географски план: Бистра го дели од малореканскиот, Бу
ковик од гостиварскиот. 

2.4. Пореч/Сuоill говор по наjголем броj особености се поклопува со 
кичевскиот. Со неколку особености од кичевскиот отстапува говорот на 
северните поречки села што се наогаат распрскани по долината на реката 
Црнешница, лева притока на Треска (Голема Река). Централно во таа група е 
селото Самоков. Како диференциjални црти по однос на кичевскиот и долнопо
речкиот на Toj терен се jaBYBaaT: рефлексот 101 на сек. ъ. пред р и н ,  сп. биешор, 
вешор, ишор, модор, Дебор, 020Н, рефлексот lолl место вокалното *J: вол/С, 
волна, 20лillаш, жолч/Са, /Солнеill , дури и во лексемите смол/С, смол/Сва (смо/С, 
смо/Сва), палатализациjата на секвенцата IjHI во IIVI , сп. eyjHa > вун,а, вон,и/С, 
срон,и/С , он,а покраj ojHa, йол'он,а (йолоjна), уб'ан,а, вол'он,е (волоjне), Сшон,а 
(Сшоjна); во наjсеверните села северно од линиjата Самоков Брест се чува 
"мекото" Iл'/: бл'уjеш, л'уfе I л'уди, мол'а - мол'аш (северно од линиjата Бо
тушjе - Гостеш); таму се задржале неjотувани и согласничките групи -шj-, -дj-, 
од старите секвенци *tbj, *dbj, сп. брашjа, upaillje, йролешjе, рабошjе, ливадjе, 
оградjе, л'удjе nOKpaj л'уди; во групите стр, здр плозивите се испуштаат: срана, 
сеера, срина, зравец; именките од С.р. на -е множина образуваат со наставката 
-и/Си : йuлu/Си, jари/Си, illели/Си, но йолин,а, морин,а; во флексиjата на заменките 
како диjалектни по однос на jужниот дел од поречкиот говор се jaBYBaaT: мн. 
форма Muje, кратката дативна форма му за ж. р. (незu му, му рече Сшон,u), 
потоа демонстративните заменски форми oaja I ojaa, он,а 1 ojHa, мн. шиjа, oeja:, 
он,а:; на oBoj терен добро се пазат сите три глаголски групи, сп. ви/СаЩ /Cyuyjeill, 
береill, носиш, со исклучок на говорот на селото Тажево, каде што глаголите од 
е- и и-група се интегрирале во еден комбиниран конjугациски модел, сп.: йера, 
йериш, йерuш / носа, носиш, носиш, но: йереме, йереше, йераш, и: носеме, 
носеше, носаШ. Глаголскиот прилог на сето поречко подрачjе се образува со 
наставката -ке, сп. uм'aKe, /Сой'аке, од'еке, нос'еке, а во северните села можат да 
се сретнат и форми со наставката -ку и -кум: од'еку, ви/С'аку, и ви/Сакум, одеКум. 
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Негациjата не во сложените глагол ски облици секогаш стои непосредно пред 
глаголот, сп. су не jал, с.ме не зеле. Не се необични пошироко на поречкиот те
рен глаголски форми од типот ке да одеф, ке да одеф.ме / -фне, сп. да не 
завинеше, ке да одеф на дива, покраj пообичните без да: ке йоjдеф на рабоii1a да 
.ме викнеа. Во северниот дел на поречкиот говор се употребуваат предлозите 
више (Йо.мина ви ше кука), уз (ус кука замина, уз He'lo сшоjеше), изучи (не се 
рабошиш изучи недел'а), и покраj стариот предлог у се употребува и ву (ком
бинациjа на у и во): рабошаша je ву .мене а не Kaj вас. 

Повекето од споменативе особености карактеристични се и за скопското 
говорно подрачjе. 

Во jужниот дел на поречкиот говор приведениве црти се jaBYBaaT во други 
фонетски и морфолошки форми, сп.: бисшар, вешар (со замена на сек. Ъz во а); 
вокалното *] се реализира како во кичевскиот, сп. вa.[JК, жii.gii10; таму има и 4- од 
секундарно потекло (од секвенцата ол): pac.(JНицa, ТоЙ.(JНица, cМ.(JНицa, C,М.gK 
c.м.gци, c.м.gквa (: с.молк, с.молква во северните села), ш.м.gкаШ. Глаголите од е
група во наjjужниот дел на говорот се интегрирале во и-група: jадиш, бериш, 
колиш, 2 л. мн. на императив от се образува со наставката -еше Kaj глаголите од 
и-група: носеше, jадеше, додека во северните села завршува на -и ше ; носише, 
jадщце. 

2.5. Со неколку црти од кичевскиат и поречкиот говор отстапува lоворош 
на исламизиранише Македонци во селата ПЛасница, Преглаво, Лисичани, 
Челопеци. И во oBoj говор, како во дебрешкиот во Прилеп ско, се чуваат траги 
од гласат х во вид на аспирациjа, главно во инициjална позициjа, сп. Харно, Хал
ва, Хишар, Хич, ХOI,Щ, Хубо, Хунер, хиш, поретко во други позиции: jа"аш, са"ан, 
йиХуш,  ла, .м  ле.м, но и лей, рана, .маана, рааш, .муа. Вокалното *1 е замене то со 
/ол/: боа - боj, волк, йолно; согласката /з/ во трупа со сонантот л преминува во s 
(лз > лs), сп. .молsеШ, солsа, сп. и HOSU, блаsи; ГРУШJте -сшр-, -здр,; се упi:юстува
ат со испуштаIЪе на плозивите ш, д: бисро, осро, jacpeu, зравjе, зравец. Во флек
сиjата како посебност во OBoj говор ВО однос на КИЧевскиат и поречкиот се 
jaBYBaaT: дативната наставка -е « -ве) Kaj именките од типот Муче, Пешре, сп . 
.му рече Мучее, Сuaсее; заменката вес (*VbSb), сп. вес е на MajKa .му; глаголите од 
и-група се преинтегрирале во е-група, сп. се .молеш, носеш носеш, вареш 
вареш, делеш, во 3 л. мн. сегашно време се генерализирала наставката -аш во 
сите глаголски групи, сп. носеш носааш, берааш, одааш, йujааш (спрема u.мa
аш, викааш) (фон. бера:ш, носа:ш, вuка:ш); глаголите од 0- и и-раздел во 
аористот преминале во е-раздел, сп. найасеф - найасе, l-исшресеф, овишеф, 
сфареф, .ме фаше дождош, од истата основа и во л-партиципот наuaсел, ис
шресел, овишел. 

Повекето од овие црти карактеристични се и за говорите на дебрешките и 
дебарските муслимани. 

3. Скойсююш lOBOP се простира по долината на Вардар од Жеденската 
клисура на северозапад па до Таорската клисура на jугоисток, или поточно до 
утоката на ПЧИIЪа во Вардар. Северната граница спрема скопскоцрногорскиот 
и кумановскиот говор оди при ближно по правецот на селата Рашче - Бардовци 
- Миладиновци - д. КОIЪари, каде што ja сече реката ПЧИIЪа, и пото а продол
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жува по долината на ПЧИlьа до Вардар. Ова е граница, главно, меГу рефлексите 
lal и /уl место *Q, и меГу рефлексите 10, еl и /Ш место *ъ и *ь во коренските 
морфеми. Но треба веднаш да истакнеме дека не станува збор за остри 
граници. На еден не така тесен поjас се вкрстуваат броjни диjалектни особенос
ти карактеристични за северните и за централните говори. Така, на пример, не
прегласеното !а! во лексемите шрава, ора ! ораф и во префиксот ира- (йрадедо, 
йрабаба), предлогот у место *vъ (оди у Ш/СОЛО), личната заменка O/-l (O/-la, 0/-l0), 
кои се карактеристични особености за северните говори, продреле длабоко на 
jyr на скопското говорно подрачjе, а некои од нив уште подалеку по долината 
на Вардар. Низ скопскиот терен поминуваат и jужните изоглоси на рефлексот 
!уl за *Q во броjни лексеми, вредностите Iyl и /лiil место вокалното *J и /у/ место 
старите секвенци *vъ 1 *Vb во лексемите удовец, У/-lушра, удеJ-le, yДEojYBaIbeTO на 
предлогот со - сос, обликот са во 3 л. мн. од 'сум', И уште неколку други црти. 

Како диференциjални црти во рамките на скопското говорно подрачjе се 
jaBYBaaT: присуството! отсуството на фонемата !iiI, рефлексите на носовката *Q 
(во коренските морфеми) и на *J, рефлексите на сек. ъ] во разни позиции, 
присуството и отсуството на епентетското л, дистрибуциjата на сонантите !1-Ь! и 
/л'/, присуството 1 отсуството на фонемата Iф!, и уште неколку фонетски особе
ности од кои повекето како лексикализирани поjави, и во морфологиjата: нас
тавките за 1 л. едн. и 3 л. МН. сегашно време, за 1 и 3 л. мн. на минатите опреде
лени вреМИlьа, наставката за 2 л. мн. на императивот, обраЗУВaIьето на глагол
скиот прилог, и неколку заменски облици. 

Зависно од географската дистрибуциjа на диференциjалните особености, на 
скопското подрачjе поjасно се издиференцирани две говорни разновидности. 

3.1. Една поголема целина претставува говорот на селата што се наогаат на 
десната страна од р. Вардар во областа Каршиjак на правецот Кисела Вода 
Ракотинци - Брезница, условно ке го наречеме /Саршujач/Сu 20вор. OBOj говор 
непосредно се надоврзува со поречкиот на запад. Во него основна замена за *Q 
е la/: 2ради, .ма/Са, йай1, ра/Са и др., а броjот на примерите со Iyl е сведен на мини
мум. За вокалното *1 има рефлекс /ол! готово во сите случаи, сп. болва, вол/С, 
вОЛ/-lа, дОЛ20, 20лii1a, жолШо, jабол/Со, /сол/с, J.Юлзе, заеОЛ/-lU, солза, еО(Л)/-lце, 
ШОЛЧ/-lU/С. Фонемата /л'/ се срекава, главно, во тytи лексеми, сп. йел'ше, шел', а 
од домашните во коренот л'уб-, сп. л'убоф, Л'убе, и во некои лични ИМИIъа, сп. 
Ил'о, Кол'о, Мuл'а/-l; старото.!Ь затврднало: луш, /Случ, луzе, /-lедела, йрujашел, 
.молаШ. 

Во правите каршиjачки села сек. Ъz пред р се развил во !al: вешар, uii1ap, .мо
дар, J.Ю/Сар, ОСШ.llр, jадар, поретко се срекаваат форми со le!, сп. вешер, .модер, 
но jадар, осшар (во говорот на исто лице). На каршиjачкиот терен поминува и 
западната изоглоса на обликот 02U/-l, потоа на 11-b! во финална позициjа во 
примерите од типот нuша1-Ь, /Соре1-Ь, до.мо1-Ь, ii1aPY1-Ь, ШО1-Ь и сл.; во позападните 
села oBoj тип примери имаат на KpajoT /-l: /Сорен, шон, и сл. Консонантските 
групи -зj- и .мн- овде не подлежат на измени, сп. лозjе, MHOZY, а групите -ер-, -зр
редовно се пополнуваат со соодветен плозив: сшребро, ешреда, здра/С. ВО запад
ните каршиjачки села превладуваат фонетските облици шрева и ореф, потоа 
цушu, осуна (: цiiфшu, оса.мна во блатскиот); примери со УМ. *vъ! *Vb скоро не 
се jaBYBaaT, со исклучок на предлозите уз и у покраj в 1 во, сп. вдене, но довец, 
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м,у, овем,у, онем,у, незu, овези, онези; енклитичките форми од заменката 

гнасен, гiiзар, каса.м. Во Toj дел од блатскиот говор со /а/ се за

довица. За разлика од блатСКИОТ говор, во Каршиjак, ка] именките 'нога' и 
'рака' се пазат старите дуални форми: раце, нозе / Hose; личната заменка за 3 л. 
гласи шоj (поретко ке се чуе он); се пазат полните дативни форми Kaj заменки
те: нем,у 
шаjа гласат и во датив (нези и рече) и je (неа je виде). Kaj глаголите во 1 л. едн. 
сегашно време отсуствува наставката -м, (носа, jада), а во селата на правецот 
Драчево - Ракотинци се испушта -ш во 3 Л. мн. Kaj глаголите од а-група: вшсаа, 
койаа, сакаа, имаа; во имперфектот во истото лице Kaj oвoj модел глаголи има 
наставка -ва: викава, имава, додека Kaj Глаголите од е /и-група в може и да -

отсуствува: носеа, береа, поретко носева, jадева. Во 1 Л. мн. на аорист-импер
фект превладува наставката -вне : бевне, рековне. 

Во краjните западни каршиjачки села (Н. Брезница, Jаболци) се jaByвaaT и 
некои особености што ги истакиавме како карактеристични за поречкиот го
вор, како, на пример: рефлексот /0/ место сек '''.2 пред р И н: вешор, ишор, м,одор, 
jадор, огон, наставката -ш во 3 л. едн.: имащ носиш, йереш, флексивните да
тивни форми ка] личните ИМИlьа од М. и Ж.р., сп. м,у рече Сшоjану, je рече AHlu. 
Таму веке не се срекава заменскиот облик ги, сп. и виде децаша, и фnли ка.ме
/Ьаша. Ка] глаголите од е-/и-група во 2 Л. мн. се наложила наставката -ише : 
седиШе, jадише, донесuШе. Во глаголскиот прилог превладува наставката -jке : 
KoaajKe, HocejKe. 

3.2. Посебна диjалектна група претставуваат селата по долината на Вардар 
во географската област Блатиjа на jyr до состават на Пчин,а во Вардар заедно 
со градскиот скопски говор и со говорат на селата во клисурата на р. Треска 
(Глумово, Шишево, Матка). И OBoj говор ке го именуваме според географското 
име скойскоблаiйcки говор. -

И во ово] дел од скопското говорно подрачjе како основен рефлекс за *Q е 
/а/, меГутоа броjот на примерите со /а/ и со /у/ варира. Во jужниот дел на облас
та и во селата од десната страна на Вардар на правецот Ycje - Драчево - Зеле
никаво Градовци превладуваат примери со рефлексот la/, сп. гради, газер, гас, 
гнас, гасеница, дабjа, дага, заби, jазол, jашор, jадица, каклица, лака, рака, 
скайо, сабоiuа, и др., а како се оди кон север на правецот Катланово - 'Ржани
чина - Белимбегова броjот на примерите со Iy/ се намножува, сп. во Катланово: 
гулуй, желуди, ку"ол, м,у"а, м,УКУ", скуй, во 'Ржаничино уште и: груди, 
гусеница, дубjе, зуби, куйина, м,ужи, обруч, ayiu, йуйок, йау", ру"а, удица, во Бе
лимбегова уште повеке се зголемува: желуЩ "уш/Ьак, м,уши, йуЩ йушец, 
рубови, сучка, шуга, а во Бардовци со /а/ се забележани само: jашо", jагорец, 
гасеница, zазер, кадрав, а во градскиат говор и во северните блатски села на 
правецот Скопjе 'Ржаничино - ДИВJЪе констатирани се и неколку примери со 
/а/: гас, iiiзеч"и, 

бележани уште и примерите со сек. Ъ2: лiiже, лiiжiО, м,аzла, м,аска, шанок, 

спрема бад/Ьи", лажица, м,аzла, м,аска, шанО" во поjужните села. На скопекиат 

терен завршува и северната изоглоса на протетичкото j- пред рефлексот на 

инициjалното *Q, сп. jуже, jужица, jузел, jуzле/Ь (Бардовци). 


Место вокалното *1 има три вредности: /ол/ во западните блатски села на 
правецот Нерези - Дра чево, како во каршиjачкиот говор, сп. болва, волна, 
м,олзе, йолно, йолф, jаболкница, долzо, жолшо, жол/Ьа, "олк, шол че, /ал/ и во 
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неколку примери 'уl во jужниот дел jужно од линиjата Опьанци - 'Ржаничино, 
сп. валк, вiiлна, малзе, мiiлска, йiiлн, йiiлжавu, 2iiлша, дiiл20, сiiлза, алцна, но и 
jабука, бува, и во дервентските села на северозапад: балва, вiiлк, iiiлша, дiiЛiО, 
кiiлк, малчеjки, сiiлнце, шалчник, покраj вук, жуч, йужаФ (Шишево). Во град
скиот говор и во говорат на северните блатски села северно од Белимбегова 
'Ржаничино превладуваат примери со lyl, и тоа подоследно зад лабиjалните со
гласки, сп. бува, вук, jабука, музе, музница, йужаф, йуно, жун,а, жучка, кук, 
Шучник. 

На блатскиот терен се разграничуваат и рефлексите на сек. Ъ2 пред финал
ните -р и -н (-н,): во jужните блатски села пред р има рефлекс !е!, сп. бисшер, 
вейер, вешер, добер, ишер, jадер, осшер, а во северниот дел северно од линиjата 
Драчево 'Ржаничино се срекаваат и примери со lal, сп. ишер, ociйep, бисшер и 
ведар, добар (Дра чево ), бисшар, ociйap, иiйap (Белимбегово, Лисиче), и редов
но 'ар! во селата на правецот Бардовци - Стаjковци: бисшар, eeiMap, вейар, 
осшар, иiйap. Во лексемата 02UН I oiUfb на сета териториjа има рефлекс lul. 

Во консонантизмот како покарактеристични диjалектни особености за ова 
подрачjе ги истакнуваме: отсуството на фонемата ф, со исклучок во градскиот 
говор, сп. ванела, вака, се валu, виiUUЛ, вупна, честотата на Ifbl во финална пози
циjа, сп. iребен" камен" корен" йламен" Йf}сшен" осшен" кошшан" нии.шн" че
кан" димон" шарун" шgн, ( : камен,е, кошшан,е, шgн,е) , но елен, есен, потоа: ди
симилациjата на групата мн > мл : млоiу, асимилациjата на .мл, > мн, во земн,а, 
метатезата на секвенцата -зj- > во лоjзе, iроjзе, сп. и jучера I чера, здравjе, 
сшраф, примери со зачувано епентетскол : дроЙ.ла, чайла, чкрайла, сабл'а, вgб

л'ак, жабл'ак. 
Во областа на флексиjата блатскиот говор по однос на околните диjалекти 

го карактеризираат: множинската наставка -и Kaj именките нозu / Н02и, раци / 
раки I руки, наставката -ики, покраj -ин,а Kaj именките од С.р. на -е (Kaj одуше
вените именки), сп. japuKu, йuлuки, йрасики, шелuкu , заменката он (она, оно, 
они) за 3 л.; дативната флексивна форма ограничена е на селата од десната 
страна на Вардар, додека на другата териториjа со дативна функциjа се употре
бува полната акузативна форма а како морфолошка одредница служат датив
ните клитики, сп. не20 му рече, HUВ им даде. Полната дативна форма од замен
ката она се jaBYBa во разновидностите неj.зе во градскиот, незе во блатските се
ла, ноjзе во северните блатски села; кратката дативна форма гласи и : не(j)зе и 
рече, и рече на Сон,а; полната акузативна форма од она - неШа превладува во 
селата на западната страна на Вардар, а во блатските села се наложила датив
ната форма, сп. не(j)зе ja виде (: неjзе и даде); кратката акузативна форма iu се 
употребува на сета териториjа, сп. 2и виде дeцaiйa; сп. и: oeoj, oHoj, oeaja, oHaja, 
шаjа, С.р. ова, она, шова и овоа, оноа, мн. oeuja, oHuja, шujа, oeeia, оне2а, шоj2а, 
неjзин и ноjзин. 

Во глаголската флексиjа за OBOj говор карактеристични се: наставките -м 
во 1 л. едн. сегашно време, сп. носам, седам, койам, jадам, -вме во 1 л. мн. и -ва, 
во 3 Л. мн. аорист-имперфект: бевме, бева, -eiйe во 2 Л. мн. императив: носеше, 
земеше; глаголскиот прилог се jaBYBa со наставките -jкU и -jке; вторава превла
дува во централниот поjас, сп. HocejKe, сечеjке, KoйajKe (Белимбегова - Драче
во). Во OBOj говор можат да се чуjат во речта на постарите и конструкции со 
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кеше,поретко кеше да + презент, имперфект, сп. он кеше да рабоши, за .малку 
кеше да иадне, кеше да йаднеф на ЙраiоШ. 

На поширок ареал на скопското подрачjе се употребуваат предлозите више, 
уз, у: Йо.мина више кука, уз Heio се йрошна,у Скойjе. 

3.3. Градот Скопjе како стопански и културен центар во регионот во cBOjoT 
историски развоj перманентно бил подновуван со население од поuuироката 
околина. HajMHory кон градот се слевало население од дервентските и црногор
ските села поради притисокот што го вршел несловенскиот етнички елемент. 
Новодоjденото население го прифакало локалниот говор (градскиот), но внесу
вало и елементи од CBojoт диjалект, особено понекоjа фонетска особеност пре
ку одделни лексеми. Така може да се обjасни присуството во актуелната скоп
ска реч еден броj особености кои се карактеристични само за северните маке
донски говори. Го имаме предвид пред се поголемото присуство на лексеми со 
рефлексот Iyl место *Q во коренеките морфеми, сп. iулуй, iруди, дуй, желуш, 
зуй, jуже, jузел, jушок, KYKY.fb, куйzmа, кушник, клуйче, .мужош, .мука, се .мучи, 
.муши, .мушен, .мукеница, обруч, йуйук, йуш, йуди, йуйка, йуйи, рука, рукави, руй 

рубош, йоруби, руска, рукашка, сшуиало, сшрук, скуй, субоша, суш судош, 
су чка, сшуйне, шуiа, шуйан, се шрука, шруба (йлашно), шруш, унушре и др. Дел 
од овие лексеми во фонетско-фонолошкиот облик со Iy/, видовме, навлегле 
подлабоко во блатскиот говор. Со lal се задржале, главно, лексемите во кои *Q 
е добиено од * : jазик, jадро, jашива, jач.мен, заjак, йаjак, и во неколку примери 
се jaByвa 10.1: го.с - iо.зош, iо.зар, iHo.ceH, гасеница, покраj iусеница, каса, касне, 
длiiбок(!). Со поддршка од северните говори се обjаснуваат и примерите со 10./ 
за сек. Ъ2 во лексемите: лiiже, лiiжiо, ло.жица, .мiiiла, .маска, шанко, како и реф
лексите на вокалното */: Iyl во вук, вуна, jабука, йуно, бува, .музе, жушо, шуче, 
IлЩ во длiiк - длiiiо, длiiжина, слiiнце, а примерите со liiл/: iалша, кiiлне, калка, 
сiiлза се карактеристични за дервентските села. Во градскиот говор и во окол
ните села нашле место и неколку лексеми со рефлексот /у/ место *vъ, сп. удоец, 
удоица, унушре, удене, унесе, покраj внук, влезе, и во предлозите у (у Скойjе, у 
село) и уз (*vъzъ): уз него, ус кука. 

Во резултат на надворешни фактори во градскиот говор се затврднала и 
фонемата /а/,вистина во ограничен броj лексеми и со ограничена дистрибуциjа; 
се jaBYBa во погоре приведените примери на местото на носовката *Q и сек. Ъ2' 
сп. гас, iо.зер, гнасен, касне, лiiже, .маiла, .маска, шанко, во секвенците liiл - лаl 
место вокалното *1: дло.iо, слiiнце, iiiлша, калне, и во неколку турски заемки: 
балдаза, нало.нu, зii.мба и др. 

Во скопското говорно подрачjе, вклучуваjки ги тука и црногорските села, 
единствено градскиот говор ja познава фонемата Iф/, сп. се фалu, фака, фес, 
фурна и др. 

Интересен материjал градскиот говор ни нуди И во вр ска со фонемата /л'/; 
старото меко *1' во наjголем броj случаи затврднало, но процесот како да не е 
наполно завршен - покраj кудела, кошула, йосшела, йрujашел, Фила,м, Угрино
ва приведува и примери со л': недел'а, сел'анка, iал'а.м, жал'а,м, кол'а.м, л'ушо, 
л'уйа,м, л'у е (Угринова, 1951 : 18). Во говорот на северните блатски села на 
правецот Орман Радишани Црешево Миладиновци л' се чува подоследно, 
сп. л'уш, кл'уч, кудел'а, Фил'а, во повеке примери е сочувано и епентетско л': 
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вJlбл'ак, шумл'ак, дройл'а, сабл'а, чайл'а, шкраЙЛ'а. Северно од споменативе 
села во црногорскиот говор доминира палатално JЬ: JЬУш, КJЬуч, HeдeJЬa итн. 

Во градскиот говор значително е пофреквентна употребата на фонемата 
IНзI, сп. баНза, дУНза, йеНзушка, БУНзишй1е, ОiНзишй1е, сй1JlНзишй1е, йлеМНза, зеМНза, 
редовно во глаголите од типот бодиНза, йрейиНза, и на Kpajoт на збороформите 
од типот КаМ.еНЗ, кореНз, лuм.онз и др. Мали отстапуваlЬа по однос на каршиjач
киот и блатскиот говор градскиот покажува и во врска со загубата на lel во 
интервокална позициjа; се чини дека процесот на загубата понапреднал во 
повекесложните суфиксни образуваlЬа, додека во основните делови на зборо
формите в е постабилно, сп. кайаица, удоец, удоица, убаWlа, зuм.оишй1е, леко
ий1а вода, но: бивол, iоведо, jaeop, ковач, й10вар, човек. 

3.4. Скопскиот блатскн говор на север и североисток гранични со 
скопскоцрногорскиот и кумановскиот од северната група говори. Меtyтоа, таа 
граница не е така остра. Мегу тие говори има еден тесен поjас на правецот на 
селата Кучково - Орман Радишани - Црешево Миладиновци - ДИВJье каде 
што се допираат, вкрстуваат или разидуваат jазични особености карактерис
тични за скопскиот, респ. централните и северните говори. Тие се наречени 
преодни меtудиjалектни прстени во кои се разлеваат изоглосните снопови. На 
TOj поjас завршува наjголем броj изоглоси на диференциjалните црти на север
ните говори, но по HeKoja од нив навлегува подла боко на скопскиот терен. Не
кои од тие цртн веке ги спомнавме, на пр. рефлексот Iyl за *Q и вокалното *J, 
еден броj примери со /у/ место *УЪ и со непрегласено lal во лексемите шрава и 
орав / орас. Кон нив треба да ги додадеме: удвоjуваlЬето на предлогот со > сос, 
замената на х со в во интервокална позициjа во еден броj примери, сп. снава, 
равай1, дова:fа, и редовно во наставката за 3 л. мн. аорист-имперфект: бева, uм.a
ва, йоjдова, носива, фонетските облици цiiфй1и, осамна (: цуй1и, осуна во цен
тралните) и др. Mefyтoa, во Toj преоден поjас се зародиле и некои нови процеси 
и поjави што не се карактеристични за соседните говори. Еве само неколку 
покарактеристични од тие иновации. Место сек. Ъ2 пред финалните -М, -н, _р, -л 
на Toj терен има рефлекс la/, сп. седам, осам, оiаНз, вешар, добар, ийlлр (: ceдiiм, 
оiiiНз, вей1ар, рекал во северните, одн. седум., оiиНз - oiuIl, иШер, рекол во 
блатскиот). Место етимолошкото *1' редовно се jaBYBa /л'/: л'уй1, кл'уч, недел'а 
(: луш, недела во централните, и палатално JЬ во северните: JЬYй1, КJЬуч, Heдe.rьa, 
дури и во ЙОJЬе и др.). На TOj простор се употребуваат паралелно синтетички и 
аналитички дативни форми Kaj личните заменки, сп. мене ми рече, нему / Heio 
му рече, нас ни даде и: на мене ми рече, на вас ви даде. Во 1 л. едн. презент 
наставката -М се генерализирала на сите глаголи и истовремено се оформила 
во едн. форма со единствена основа, сп. нос-и-м, бер-е-м, како во вик-а-м (: ви
кам, беру, ношу во северните, и викам, носам, берам во блатскиот). Интересен 
лингвистички феномен во преодниот поjас претставува новиот акцентски 
модел. Имено, Kaj парадигматските збороформи акцентот во некои категории 
зборови се стабилизирал и/или има тенденциjа да се стабилизира на пенултима, 
сп. J'унак jун'аци, ч'овек - чов'еци, M'ajciПop - MajciП'opu, й'uсй1ен - йuсй1'ени, 
'орач - ор'ачи (: 'орачоi'й - ор'ачий1е), i'олем - iол'ема I iол'емо I iол'еми, сй1'у
ден - сшуд'ена (: сй1'удениош сшуд'енаii1a), д'оjде - доjд'ова (: jYH'aK jун'аци, 
M'ajciПop - M'ajciПopu - м'аjсй1орише, доjд'о - доjд'ова во кумановскиот). OBOj 
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акцентски модел го срекаваме на сето пограничjе меГу централните, одн. запад

ните и источните говори во Велешко во говорот на Клепа, и на поширок аре
ал во Тиквешиjата и во Мариово. 

4. Велешкошо говорно подрачjе, како и скопското, не е единствено. И на 
OBOj терен можеме да изделиме два говорни типа. 

4.1. Една поголема целина претставува говорот на селата што се наогаат 
западно од Вардар и од патот Велес Прилеп и градскиот говор, тоа би бил 
правиот велешкu zoBop. На тоа подрачjе доминира третосложниот акцентски 
модел со сите познати отстапуван.а, сп. л'uвада - лuв'адаша, красш'авuца 
красШав'uцаШа. Фонемата х отсуствува, а на KpajoT на слогот преминала во /в/: 
бевне, вnф вnвоШ. Таму се почести случаите со испуштан.е на /в/ во интер-
вокална позициjа. Фонемата Iф/ во слободна позициjа отсуствува, а тугото Iф/ е 
заменето со IBI: вурна, вуШа, венер, вnла. Вокалното */ на поширок ареал е 
заменето со lалl: вiiлна, валк, jабiiлко, дiiл20, кiiлне, Йiiлно. Старото меко *l' 
затврднало: недела, клуч, йрujашел, а во група со j (лj) не подлежи на аси
милациjа, сп. зел'jе, лuл'jак. Фонемите /к, i/ се реализираат без антиципациjа на 
мекоста, сп. кука, свека, Meia, лаiа, и место старите секвенци *tbj-, *dbj-: брака, 
цвеке, йраке, луiе, лuваiе. Фонемата 11b1 е стабилна, а во броjни примери се ja
вува и место IHI, особено на KpajoT на основата, сп. KOrь КО1Ьи, ба1Ьа, сви1Ьа, 
Koperьe, Ka.M-е1Ье, Шn1Ье, йuлuгьа, потоа во диrьa, дУ1Ьа, задгьu, йpeдrьи, Kpajrьu, 
с(ш)редгьu, Kaмerь, дnMorь, шро1Ь. Групите /шш/ и Iждl се чуваат добро: 02
гьuшше, йрuшшош, дождош, како и консонантските секвенци вд-, МН-, вн- во 
инициjална позициjа во лексемите вдовец, вдо (в) ица, MHOZY, внук, внука. Во 
областа на флексиjата како диференциjални особености по однос на околните, 
или на дел од околните говори, се jaBYBaaT: членската морфема за м.р. -ош: 
мажош, ножош, множинската наставка -еви, сп. ежевu, ножевu, кошевu, дож
деви, jазевu, йлазевu, йосшевu, судеви, заменските облици: ja, ниШе, нам ни, вам 
ви (: нас не, вас ве), ofJoj, OHOj, вол каф, ЧУВaIьето на е-група Kaj глаголите, сп. 
береш бере, шра(j)еш - шра(j)е, чу(j)еш, мu(j)еш, како и суфиксот -у- за 
образуван.е на несвршени глаголи од типот куйуШе, кажу(j)е. 

Единството на ова говорно подрачjе го разбиваат десетина особености. 

4.1.1. Говорот на селата што се наогаат по долината на сливот на реката То
полка (KYMYPI,J.U кол) и градскиот велешки говор заедно со наjблиските села по 
неколку црти се надоврзуваат на скопскиот блатски говор. Сек. Ъ2 пред финал
ното р овде е заменето со /а/: uшар, jадар, а во лексемата оги1Ь 10tU1b е замене
то со lul; лексемите ораф и шрава се jaBYBaaT со непрегласено lal; во градскиот 
говор и во говорот на наjблиските села веларите IK, 21 пред предните самоглас
ки преминуваат во IK, '1/: кuшка, paKuja, секира, oiurь, ке заtuне; етимолошките 
групи -сшр-, -здр- се пазат, а со нив се изедначиле и групите -ср-, -зр-, сп. сшрам, 
сшрека, сшреда, адрел, освен во градскиот говор, каде што -ср-, -зр- се пазат 
неизменети: среда, зрел. Множинските форми од 'рака' и 'нога' се образува ат 
со наставката -и : раци, нозu. За OBOj подговор карактеристични се наставките 
-М во 1 л. едн. сегашно време: zледам, носам, седам, jадам, и -вме во 1 Л. мн. на 
минато определено време: влеiовме, бевме; поретко во северните села можат 
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да се сретнат и форми со наставката -ва во 3 л. мн.: бева, uм.aвa. На OBOj терен 
се разграничуваат заменските облици шоj (illaja, шоа - шова) и он (она, оно) и 
предлозите в/во и у (во Велес: у Велес). Во градскиот говор за идно-минато 
време се употребуваат покраj формите со -Ке + имперфект (-Ке одеше) и форми 
со -Кеше од типот -Кеше да одu, -Кеше да одаш, и/или чеше да рабоШи. 

4.1.2. Говорот на селата во областа Азош (во изворишниот дел на реката 
Бабуна на север и иеток до линиjата Бистрица Мартолци - Поменово - Сте
панци) со повеке црти се поврзува со поречкиот говор. Таму сек. Ъ2 пред -р се 
рефлектирал во /0/: вешор, ишор, jадор, модор, како и во лексемата 020Н. На 
Toj терен се разграничуваат формите ореф, шрева и ораф, Шрава. Согласките 
/К, 2/ не подлежат на палатализациjа пред /u, el: кишка, 2ине. ИСПУШТaIьето на 
/в/ во интервокална позициjа е поинтензивно. Именките 'рака' и 'нога' ги чува
ат старите двоински форми: раце, нозе. 3аменските форми, он, она, оно и пред
логот у не се срекаваат, туку превладува заменката шоj во функциjа на лична 
заменка за 3 л. Кратката акузативна форма од illaja гласи е (неа е виде) и за мн. 
обликот и (и виде луZеШо). Во глаголската флексиjа, за разлика од говорот во 
потесното велешко подрачjе, во Азот отсуствува наставката -М во 1 л. едн. 
сегашно време: седа, ода, носа, су, неку, а во 1 Л. мн. на аористот и имперфектот 
наставката гласи -вне : бевне, рековне. 2 Л. ми. заповеден начин се образува со 
наставката -еше Kaj глаголите од е-/и-група: одеше, земеше, носеше. Патем да ги 
спомнам и фонетските форми на лексемите: ручек, сшежер, йлевна, здовец, 
покраj вдовец, кои во велешкиот се jaBYBaaT во подруги фонолошки облици. 

3абелеluка: Жителите на селата Ореше и Папрадиш:га во Азот и Мелница и Горно 
Врановци што се наогаат во подножjето на Бабуна и Голешница на велешката страна се 
преселници од Дебарско и ги репрезентира ат дебарските говори (орешаии и папрадиш
тани малореканскиот, а Мелница и Г. Брановци реканскиот - жировничкиот говор). 

4.2. Говорот на селата во областа Клепа (иеточно од линиjата Црквино 
Грнчиште - Владиловци па до Црна Река и преку Вардар упгге селата Уланци и 
Ногаевци) се jaBYBa како преоден меГу централната и тиквешката група гово
ри. Во TOj говор доминира тиквешкиот акцентски модел - со ограничено слобо
ден акцент KOj во парадигматските збороформи има тенденциjа да се стаби
лизира на пенултима, сп.: л'ей - ле6'овu, сш'ол - сшол'еви, 'език ез'ици, 'обрач 
обр'ачи, уч'ишел - учиш'ели, воден'ичар - воденич'ари, 'opaj - ор'аи, в'исок 
вис'ока, д'ебел - де6'ели, л'енин - лен'ина / лен'ино (йлашно), кв'асен - квас'ено 
мл'еко; сите именки на -а имаат акцент на пенултима (во неопределената фор
ма) : е2'ула, кад'ела, кол'uба, ма-К'еа, jаш'nва, йодн'ица, чубр'ика, сир'ашка, со че
тири слога: вервер'ица, вUЗ20д'ина, jаре6'ица, ласшав'ица, машен'ица, йейеР'У2а и 
др.; мегутоа, во членуваните форми акцентот не го менува местото: ле6'овu 
ле6'овише, уч'uшел - уч'ишелош, д'ебел д'ебелиош / д'ебелош, де6'ела де6'е
лаша, jаш'nва - jаШ'nваilla. Kaj сложените именки од типот дом'азеш, кол'ожuк 
(коложе2), лисш'окаи, йас'инок, сред'орок, сшар'осваш - сшаросв'аши исто така 
акцентот пага на пенултима, додека Kaj придавките со зеро суфикс TOj се чува 

' на ултима, сп.: белол'uк, 20Л02л'аф, 20Р02л'еш, кривовр'аш, ЦllHO OK. 

Во глаголската флексиjа на пенултима акцентот пага само во формите на 
аористната и имперфектната парадигма, сп. в'ика - вик'аме - вик'аше - вик'аа, 
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из'еду, из'едоме, д'оjду доjд'оа, н'осе нос'еше -нос'еме -нос'ете нос'еа, како 
и во л- и нlii1-партицип: в'икал -вик'ала вик'але, j'аден -jад'ена, й'аднат -йад
н'ата -Йадн'ати. 

Во презентската парадигма акцентот е неподвижен: н'оса - н'осиме 
н'осите, j'адиш j'адиме, отв'ара - отв'араме, а во императивот секогаш пага 
на инициjалниот слог: н'оси - н'осите, й'ечи й'ечиiuе 1 й'ечеii1е, и 'исUeчи 
'исйечиii1е l 'исUeчеii1e. 

Двоен акцент е констатиран во сложенки од типот: гр'озjебррн>е, с'увор,ека, 
iU'уреЙf!че. 

Од другите особености на oBoj говор, диференциjални по однос на другото 
велешко говорно подрачjе, како покарактеристични ги истакнуваме: рефлекси
те lel за сек. bz пред финалните -р и -н: бисii1ер, eeii1ep, итер, .модер, oCluep, одер, 
oieH покраj 'оЙин>, и Idl место вокалното *j: бdjа, как, .маска (веда), сdза; на oBoj 
терен превладуваат примери со !е! како рефлекс на *j'i : език, ечмен, заек, йаек, 
но jaii1'oea; во финална позициjа х наполно се загубило: вла - власи, гра, стра, 
.ме, бу - бу'ови, но и 'opaj - ор'аи, .моф, суф. Во именската флексиjа броjни се 
примерите со наставката -еви Kaj едносложните зборови, сп. coj -со'еви, нош
нож'еви, жар - жар'еви, воз'еви, jаз'еви, лоз'еви, сот - сод'еви, сшu сад'еви, 
аuол'еви, .мост'еви, покраj БOj'ови, з.ме'ови, seep'oeu и др. 

Во глаголската флексиjа во говорот на Клепа, како и во тиквешкиот, 
глаголите од е- и и-група се интегрирале во еден модел, сп. н'оса носиш -н'осе 
- носиме носите -носат, и бера бериш -бере бериме - бериii1е - бераii1, 
Muja -.мииш .мие, ii1paja luраиш -трае; во 1 л. едн. Kaj овие глаголи отсуству
ва наставката -.м; посебност по однос на велешкиот говор покажуваат и пара
дигмите на аористот и имперфектот, сп.: дон'есу, донес'о.ме, донес'оте, донес'оа, 
н'осе, нос'еше, нос'е.ме, Hoc'elue, нос'еа; од глаголот 'сум' во 1 Л. едн. покраj обли
кот бе се употребува и беше. 

Во североисточните велешки села на правецот Ветерско Лугунци - Иван
ковци (источно од Вардар и Пчшьа) превладуваат особеностите што ги истак
навме како посебност на говорот на Клепа. И овде доминира тиквешкиот ак
центски модел (на пенултима), сп. к'овач - ков'ачи, воден'uчар - воденич'ари, 
з'елен - зел'ени. Превладува рефлексот liil место вокалното *j, сп. вак, саза, 
.мdзиме, дак покраj длак, но вална. Во броjни примери х во финална позициjа 
наполно се загубило, сп. вла, гра, йра, стра; фонемата !ф! е стабилна: фуuна, 
фака, фuла. На OBOj терен се разминуваат изоглосите на рефлексите !е! и !ja! 
место *j'i сп. ечмен, но jазик. 
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ИЛУСГРАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

Скойско 

Нова БреЗlluца 


Немуmти jазик 

'Имало некоj-'овчар во н'екоа пл'анина, и-п'асол 'овците. 'Арно пл'анинава 
се-зап'алила. П'иштит н'ешто пред-'огнот д'обога. Пр'ишол 'овчарот. "Ч'екаj да
в'ида р'екол - шт'о-пиштит". Кога-в'идел, зм'иjа п'иштит. Ст'анал jе-'угаснал 
'околу зм'иjата. Му-в'елит зм'иjава: "Што-ме-к'уртули од-'огнов, шт'о-сакаш 
б'акшиш да-ти-д'а?" Шт'о-имаТ т'и б'акшиш да-ми-д'аеш?" "C'aKaj т'и - р'екла 
зм'иjата - па-Ке-в'ида". Р'ече 'овчарот: "Н'ишто H'ejKY др'уго, с'амо j'азик да-р'аз
бера к'ое как'о-зборит". Зм'иjата р'ече: "Ако-с'акаш j'азик да-зн'аеш, к'амо в-'ус
та да-ти-д'уфна". "Е н'е - р'ече - миJе-стр'аф, Ке-ме-'укасаш". "Ако-ти-е-стр'аф, 
д'аj-го к'афалот, н'ис-кафал Ке-ти-д'уфна". И д'уфнала. И р'ече зм'иjава: "J'a ке
ти-к'ажа, ке-зн'аеш j'азик, 'ама ако-к'ажеш др'угему, Ке-'умреш". И T'oj св'е с'ега 
р'азбират. И му-в'икат ж'ена-му (т'аа б'ила од-j'абана н'егде): "М'ажу, ке-ме
в'одиш н'а-гости kaj-т'атка". ,. Да-те-в'ода" - р'ече. Спр'емаj-ги к'он'от и коб'и
лата, Ке-ги-j'аваме". Коб'илата б'ила ждр'ебна, ж'ената б'ила тр'удна. Кин'исале 
да-'одат. К'он'ов з'астанал, коб'илаа зам'инала. И в'иснала коб'илата, р'екла: 
"Т'и две-д'уши н'осиш, па н'азат 'остана, а j'a ч'етири н'оса, п'а н'апрет 'ода". И 
м'ажJе р'екол: "Ж'ено-бре, з'апри-jа коб'илата". Т'аа jа-з'апрела коб'илата. 
"Сл'ези р'ече - от-коб'илата, к'ачи-се на-к'он'ов". И ж'ена-му го-спот'ерала да
му-к'ажет: "Ке-ми-к'ажеш, т'и р'азбра н'ешто", му-в'елит т'аа. "Н'е, м'ори, н'иш
то не-с'у-разбрал". 'Отишле, п'осле се-вр'атиле д'ома. Му-в'икат ж'енава: "Ке
ми-к'ажеш, ч'аjре н'е je". М'ажот iе-в'елит: "Ке-ти-к'ажа, ама j'a Ке-'умра". '''Ум
ри му-в'елит ж'енаа - ама Ке-ми-к'ажеш". "'Арно - в'елит T'Oj. С'амо т'и да-з'а
колеш еден-'овен, да-св'ариш пч'еница и j'a ке-л'егна, ке-'умира" . 'Арно, п'етелот 
на-ч'асот си-п'еет, а п'есот в'иет и в'икат (на-п'етелот му-в'икат): "Т'и п'ееш 
'уште, а н'е-знаеш дом'акинот Ке-ми-'умрет". "Ако-е-б'удала, нека-'умрет - му
в'елит п'етелот. J'a сед'умдесет ж'ени в'ода и м'ожа да-ги-п'овела, а T'Oj 'една и 
н'е-может даJе-п'овелат. К'амо да-з'емет еден-ст'ап, даJе-в'икнет, даJе-изн'ате
пат 'убо:, м'есото в'ас пц'и да-ви-го-д'адет, а н'ас к'окошки да-ниjа-н'афрлат пче
н'ицана штоJе-св'арила ж'ена-му". М'ажов сл'ушат. иJе-ст'анал со-с'акот, н'е
колку п'ати iе-испр'оменил 'убо:, м'есото им-го-т'урил на-пц'ите, пчен'ицата на
кок'ошките. И т'ака в'ише не-го-пр'ашала ж'ена-му што-р'азбират T'Oj (м'ажот) 
во-в'екот. 
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Велес 


3ввампирот 


Y-T'aja к'ука к'аjшто 'има в'ампир не-д'одева у-т'ова м'аало, к'аjшто-jе, 
т'аму по-к'уките д'одева. З'имал врчв'ичин'а м'ас 'от-куки и н'осел у-к'уката 
к'аjшто с'едел. Се-'ис ... у-п'екмезот и м'едот. Да-си-н'аjдел р'абота, маг'арето го
ч'ешал y-T'aja К'ука, к'аjшто 'отишол, низ-дв'орот го-раЗ'одуаjал или го-j'аал. 
"Се-н'асластил како-в'ампир на-п'екмес", 'има 'една р'еч. На-ж'ени кад'елките 
им-fи-з'имал, tи-вл'екол по-чард'аците и по-дв'орот, и на-ср'ет-соба си-fи-нав'о
fале. "М'ори, гл'едааме на-св'еката н'океска се-трк'алаше кл'опчето, ч'орапот 
се-вл'ечеше и с'аани испрев'ртени на'опаку си-fи-н'аjдоОме". С'офра, е'ито, е'е 
што-му-д'оjде д'о-рака ке-т'ури на'опаку и мн'ОГУ др'узи п'акоети пр'ави. У-'еден 
п'етелот 'от-кука му-го-'извадил 'от-потон и го-'оставил на-дв'орот, е'акал да-го
'однеее на-н'екаде з'ар. Вл'езуе и ф-е'оба, к'аjшто 'има м'аш и ж'ена, и з'а-гуша 
н'окно вр'еме fи-ф'аКал. За-да-н'е-идел, на-вр'атата му-ст'авиле т'рН'е. Др'уги
пак и-'околу л'еглото ет'авале, оти-от-т'рн' го-етр'аело н'огу. Вамп'ирите им-jа
п'иjат к'рфта на-д'ецата от-п'алците на-н'озите од-н'октите. К'аjшто 'има в'ам
пир, eo-д'аjРИН'а, ео-кем'анин'а (и т'амбура) му-ев'иреле, 'он ке-д'ошол да-'игра, 
ваМПИРJ)'иjата ке-го-'утепал и п'ихтиjа к'рф Ke-ет'ане. Со-вр'ела в'ода ке-го
п'опарат да-не-ее-повамп'ирила к'рфта. Ч'умата кога-б'ила, к'ажуjат ет'ари, 
мн'огу в'ампири 'имало T'oraj ег'упците се-повампир'уеле. В'ампир ке-те-н'а
легне к'рфта да-ти-jа-'иепие, и ч'овек 'умира. Н'еде Б'елjе 'oTKaj К'оjник б'еше 
к'ажуjал: "н'океека 'еден в'ампир ме-н'алегна, та-т'ежина, т'ежина вр'и 'у-мене и 
н'е-можеф да-ее-п'омрднам и 'издишам, го-б'уцнаф ео-т'рн' и п'ихтиjа ет'ана". 

Прuлей 

ОТ камчИIЬВ MBHJ;,IB 


'Отишол 'еден еп'аиjа во-н'екое е'ело и к'ондиеал во-'една к'ука н'а-конак. 
Дом'акинот ео-е'ите к'уКни л'уге 'ОТИПIOл в-п'оле на-р'абота, а д'ома беше-ост'а
иле 'една б'аба за-да-в'ардит к'уКата. Вр'емето б'ило за-р'учек, та п'осакал епа'и
jaTa од-б'абата р'учек. Му-ет'авила б'абата ржана п'огача и е'олпипер. "П'овели, 
еп'аио, л'еб и е'ол, што-ни-д'ал Г'оепот; ако-б'еа нев'еетите 'овде, м'ожи да-ти
напр'аиа и н'ешто р'учек, 'ама за-н'екаемет от'идоа на-р'абота", му-р'екла. "'Ов, 
м'ори б'або, м'ори м'аjче, 'ами кога-'имат рж'ан-лебец н'е-берам г'аjле j'ae за
M'aHJ)a и к'ога 'имат к'аМЧИfьа белутр'аЧИIьа 'од-нив j'ac м'ожам да-н'апраам 'една 
M'aHJ)a, што п'ретите да-еи-и-'изеиш от-ел'адина! Га п'оjди 'еден ч'ае п'онадвор, 
та е'обери тр'оа к'аМЧИlЬа белутр'аЧИlЬа к'олку 'еден г'ре И 'изми-i со-н'еоколку 
в'оди, за-да-ее-'очиетат 'убао, п'осле кл'аj во-'една т'ава тр'оа в'ода да-з'оврие и 
гл'еаj е'еир шт'о-маНJ)а j'ae ке-ти-н'апраам п'ретите да-еи-'изеиш". Кога-ч'ула е'и
рота б'аба от-епа'иjата т'оj-збор, от'рчала и н'абрала к'аМЧИlЬа, зап'алила 'огон и 
jа-н'атерал б'абата да-д'онееит тр'оа м'ае и тр'оа бр'ашно, без-н'икаква J)'ефа, 
ч'унки ке-се н'аучи б'аба ot-к'аМЧИlЬа да-пр'аит M'aHJ)a. 

'Опржил епа'иjата 'една к'аша и и-т'урил каМЧ'ИlЬата вн'атре, ее-пов'ариле 
м'алку ео-к'ашата и jе-кл'ал т'авата на-т'рпеза за-да-р'учаат, а б'абата т'уку ее
ч'удит како-к'е-бидат каМЧ'ИlЬата и како Ке-е'е-jадат. 
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И-в'икнал на-б'абата спа'иjата за-'и-таjа да-р'учат м'аю,Ia ot-к'аМЧИIьа, и со
г'олем к'еф б'аба с'еднала да-j'ади. З'аватил спа'иjата да-м'ака от-к'ашата и нег
д'е-годе си-в'адел по-н'екое к'амче, изл'ижи-го ч'инел и 'octaj-го на-т'рпеза. Из
в'аила б'аба 'и-таjа 'едно к'амче, в'атила да-ГО-I,IВ'ака, I,IВ'акала, I,IВ'акала, н'ишто 
ж'иво не-м'ожела да-ГО-С'OI,IВака и-т'аjа го-ост'аила на-т'рпеза и му-р'екла на
спа'иjата: '' 'о-о-о-в м'оре к'утри сп'аио, д'али в'ака ке-напр'аеше ot-к'аМЧИIьа 
м'аю)а, 'ами за-к'аша K'oj н'е-знаит да-н'апраи, каМЧ'ИIьата и-кл'аде к'олку за-'ур
вокос а н'е 'оти за-да-се-j'адат, за-к'олку да-ми-ст'ориш м'ене п'акос, за-да-си
ск'ршам з'абот. 'Ете T'Oj м'арифет 'имала м'аЩIaта TB'oja, co-к'аМЧИIьа што-jа
н'апраи, за-д'ека п'усти 'еден з'аб 'имав 'и-тоj да-го-н'емам, тоj-м'арифет jа-н'аучи 
п'устата б'аба TB'oja. И др'уго си-jа-п'оаРIЩВ м'авцата што-ке-jа-j'адевме сст'а-ку
ка, 'ето тоj-м'арифет н'аучив, сп'аио м'оре", му-р'екла б'абата нал'утена. 

Бuiiiола 


Качка Каличка 


Си-б'еше шо-не-с'и-беше. Си-б'еше една-б'аба и еден-д'едо. Си-н'емале д'еца. 
Си-н'ашле едно-ч'упе и му-го-клале името К'ачка К'аличка. Еден-д'ен д'едото и 
б'абата 'оiдоjа ц'рква и му-р'екле на-ч'упето да-не-т'арашва ф-к'уки, да-с'еди 
м'ирна дури-да-д'о·т. На-м'ангало 'имало едно-г'рне со-гр'а да-се-в'ари. К'ачка 
К'аличка в'идела на-п'олицата на-s'идо едно-j'аболко и се-к'ачила на-ст'олето 
да-го-з'еми. Се-сл'изнала и п'аднала во-г'рнето со-гр'а и се-поп'арила. Ко-се-вр'а
тиле б'абата и д'едото 'от-црква, тр'опале, тр'опале на-п'ортата да-му-'отвори 
К'ачка К'аличка, 'ама н'икоj не-му-'отвори. Jа-ск'ршиле п'ортата и вл'егле дома. 
Ч'екале, ч'екале да-доi ч'упето да-р'учаат, ама н'е-дошло. С'еднале да-р'учаат. 
Си-т'уриле гр'а во-п'аiнцата да-j'адат. Ко-си-т'уриле по-фт'ор-пат, оти-б'иле 
н'огу гл'адни, во-паiнцата шл'уп! п'аднала К'ачка К'аличка. ф'атиле да-пл'ачат, 
да пл'ачат и од ж'ал' 'умреле. Кога-сл'ушнала к'уката, од-ж'ал' си- и-ист'урила 
fерам'идите. Д'ошла стр'ачката и jа-пр'ашала к'уката з'ошто и-'истурила гера
м'идите. К'уката му-р'екла: "К'ако да-не-и-'истурам? Н'е-знаiш шо-с'е-стори? 
К'ачка К'аличка в-г'рне се-п'опари. Ст'арите пл'акаjа и 'YMpeja и 'ете j'ac гера
м'идите". Кога-сл'ушнала стр'ачката, од-ж'ал' му-п'аднала оп'ашката и л'етнала. 
'Ошла каj-кр'ушата и му-р'екла: "Ш'о-е 'ова н'а-тебе, с'амо кр'уши р'аfаш а н'е
знаiш шо-с'е-стори?" Кр'ушата jа-пр'ашала шо-с'е-стори. Стр'ачката му-р'екла: 
"К'ачка К'аличка г'рне се-п'опари, ст'арите пл'акаjа - 'YMpeja, к'уката - fерам'и
дите и 'ете j'ac оп'ашката." Кога-го-сл'ушна т'о' кр'ушата и гррр! - с'ите кр'уши 
и-'истури н'а-земи од-ж'ал'. П'отаму стр'ачката в'идела едно-б'аjче каj-шо-си
п'аси тр'ева и му-р'екла: "Ш'о-праiш т'и, само-п'асиш, а н'е-знаiш шо-с'е-стори?" 
И му-к'ажала с'е по-р'ет. T'oraj на-б'аjчето од-ж'ал' му-се-изр'онале с'ите з'аби. 
П'осле стр'ачката 'ошла ц'рква каj-шо-п'еiше п'опо и му-р'екла: "Т'и, п'опе, 
само-п'еiш, а н'е-знаiш шо-с'е-стори?" И му-к'азала с'е по-р'ет: "К'ачка К'аличка 
г'рне се-п'опари, ст'арите пл'акаjа - 'YMpeja, к'уката fерам'идите, стр'ачката 
оп'ашката, кр'ушата кр'ушите, б'аjчето з'абите, а т'и само-п'еiш". Т'огаj п'опо си
го-'изваi н'ожето ОД-I)'ебо и тр'ак! си-го-пр'есече мали'о-прс од ж'ал'. 'Ошол 
д'ома и поп'аjата го-пр'ашва з'ошто си-го-пр'есекол п'рсто. П'опо му-р'екол: '' 'Е 
к'ако да-не-си-г'о-сечам! К'ачка К'аличка г'рне се-п'опари, ст'арите пл'акаjа и 
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'YMpeja, к'уката tерам'идите, стр'ачката оп'ашката, кр'ушата кр'ушите, б'аjчето 
з'абите, j'ac п'рсто, а т'и с'амо пр'едиш." Toraj поп'аjата како-шо-пр'едела со
ф'урката, jа-з'ела и jа-ск'ршила н'а-две и jа-ф'рлила. 

Кuчево 

Цароф СИВ се жена 


Си-б'ил еден-ст'ар ч'оjк. T'oj си-'имал тр'и К'ерки. К'ерки-му ст'ално тк'аеле 
пл'атно, а T'oj го-б'елел. 'Еднуш т'уа п'оминал с'ин-му от-ц'арот и му-р'екол: 
"Ког'а-падна сн'егот и кога-прок'опнеа? До-в'утре ако-не-м'и-кажеш, J,I'елат ке
те-ст'ора". Го-преч'екала к'ерка-му пост'арата и-го-пр'ашала: "Шт'о-си 'олку, 
б'або:, н'апукан?" Toj и-к'ажал какв'а-му-е м'аката, 'али T'aja не-зн'аела шт'о
значит т'оа и не-м'ожела да-му-к'ажет. Други'од-ден п'ак д'ошол с'ин-му от
ц'арот и с'еа му-д'ал м'увлет до-други'од-ден. Ко-се-вр'акал н'азат, го-преч'екала 
посреднат'а-Керка. И-т'аjа го-пр'ашала како-и-пост'арата шт'о-е н'апукан, 'али 
'и-таjа не-зн'аjла да-му-к'ажет како-да-одг'оорит прет-с'ина-му от-ц'арот. На
треки'од-ден п'ак з'аминал да-б'елит пл'атно. Д'ошол с'ин-му от-ц'арот и п'ак му
д'ал уште-еден-д'ен м'увлет. На-вр'акан'е го-преч'екала наjмалат'а-керка и го
запр'ашала: "Шт'о си 'олку н'апукан, б'або?" Toraj T'Oj и-р'екол: "Шт'о дека-ке
ти-к'ажа, ко-н'е-моjш да-ми-п'омогнеш. Не-м'ожеа да-ми п'омогнат пост'арите 
да-т'и". Отко-и-к'ажал в'о-што-е раб'отата, T'aj му-р'екла: "Ке-му-р'ечеш на-с'и
нот от-ц'арот оти-'има три-г'одини откако-п'адна сн'егот, а с'ега прок'опноjт, 
оти-т'оj с'акат да-те-пр'ашат кога-j'а-пуште бр'адата, а ког'а-почна да-поб'е
лоjт". 

Коа-му-одг'оорил ст'ариот на-с'ин-му от-ц'арот, T'Oj го-з'апрашал koj-гО
н'аучил т'ака да-одг'оори. Ко-му-р'екол оти-му-к'ажала наjмалат'а-керка, T'Oj 
му-е-п'обарал за-ж'ена. Т'ака наjмалат'а-керка се-ом'ажила за-царски'от-син. 

Порече 

Лашо (Лашово) 


Славштани и мечката 

Сл'анштани пос'еjале пч'енка во-Селце. Се-на'учила м'ечката и ст'ално им
jе-j'ала пч'енката. 'Еднаш се-с'обрале сел'аните да-се-дого'араат како-да-j'е
плашат м'ечката да-им-jе-н'е-jадит Пч'енката. 'Еден од-сел'аните ст'анал и
р'екол: '''Утре j'a ке-г-одведа K'apaJ,Ia (в'олот), ке-го в'рза т'амо каj-што-j'адит 
м'ечката, б'елки ке-с-'уплашит 'од-него". - "Еj-'убо:" р'екле сел'аните. Друга
т'а-ден г-'одвеле K'apaJ,Ia и-го-в'рзал каj-што-j'ала м'ечката. Сутринден ко:-'оти
шол да-го-в'идит в'олот, в'олот го-н'емало. 'А м'алу п'отаму, гл'еат вл'ак. И се
д'алдисал по-сел'аните: "'Ej, 'ела да-в'идите каj-j'е-туркал K'apaJ,Ia м'ечката на
p'oro:j". Koa-'оjт уште-м'алу, што-к'е-видит - с'амо p'oro:j. М'ечката г-'изела в'о
лот, ост'анале camo-рог'о:jте. Т'ака сл'анштани и-пл'ашат м'ечките. 
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4. ЗАПАдниrЕ ПЕРИФЕРНИ ГОВОРИ 

4.1. ДЕБАРСКИТЕ ГОВОРИ 

1 

1.1. Дебарските говори ja опфакаат областа во сливот на Црни Дрим (север
но од с. Глобочица) и Радика. Тоа е котлински предел заграден со високи пла
нински венци. 

Во рамките на таа област се изделуваат осум помали географски целости. 
Делот околу градот Дебар (53)1 се вика Поле. Во него спагаат селата: Paj

чица (51)2, Елефци (Татар Елефци, Град Елефци, 52), Бомово (54), Конари (55), 
Селокуки (56), Спас (57), Крифци (58), Хаме (59), Баништа (60), Сушица (55а), 
Трнаник (54а), и неколку села во Албаниjа: Блато (61), Клобучиште (62), 
Крчишта (63), Процести (64), Макеларе (65), Алаjбегиjа (66), Граждане (67), 
Попинаре (68), Еребар (69), Решане, Обоки, Пеcjак, Чернени, 'Рбеле, ДeOJЬaHe, 
кои се распределени по северната перифериjа на оваа област. 

На jугоисток преку Радика па до планината Стогово и до Малесиjа се шири 
областа Жуиа (Qуйа), Koja се дели на Долна и Горна Жупа. Во границите на 
оваа област има 18 села. Во Долна Жупа спагаат: Праленик (42), Кочишта (63), 
Житинени (со Пеjофци и Вапа, 44), Баjрамофци (45), Мал и Голем Папра(д)ник 
(46), Броштица (47), Горенци (49), Пареше (48), Баланци (50), Власике, Црно 
Обоце, а воГорна Жупа: Осолница (41), Долгаш (35), Долно Елефци, Евла (36), 
Горно Елефци (37), Но(в)аци (Новак, 38), КОJ,IаJ,IИК (39) и Брештани (40). 

Од Горна Жупа на jyr продолжува Малесujа со селата: Прнсовjани (28), 
Збажди (29), Локов (30), 'Ржанов (31), Буринец (32) и Селци (33). 

Од левата страна на реката Дрим до планината Jабланица се шири Дpuм
кол, во Koj спагаат селата: Лакавица (1), Jабланица (2), Пискупштина (3), Безо
во (4), Нерези (5), Луково (6), Модрич (8). 

Областа што се наога северозападно од Дрим па се до Поле на север се вика 
Голо БрдQ. Се дели на Горно Голо Брдо (или Рамна Гора или Планина) и Дол
но Голо Брдо. Оваа област ги опфака селата: Дренок (9), I,Iепишта (10), Манас
тирец (34), Отишани (11), кои се наогаат ВО границите на Р. Македониjа, и 
Стеблево (12), Гиневци (Гинеец, 13), Клен,.е (14), Себишта (Себишча 15), Ок
mтyH (16), Лешничани (17), Голем о Острени (18), Мало Острени (19), Треби
ште (Требишке, 20), Тучепи (21), Радовиште (Радоешта, 22), Пасинки (23), Вла

1 Броjот во загради го означува одвосниот пункт на картите. 
2 Имин.ата на селата се дадени според изговорот на месното население. Во врека со 

тоа консултирана е и следвава литература: РусиЬ, 1953, 1954, 1957; Филиповнh, 1940, 
1939; аIПlh,1925. 
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димирица (Ладимирица, Ладомирица, 24), Српетово (Серпетово, 25), Торбач 
(Трбач, 26), JЬуболези (JЬуболеш, 27), Горица, Врбница (Врмница). 

Областа по текот на Радика до Гореничкиот Мост се вика Река. Се дели на 
Горна Река, Река (или Голема Река) и Мала Река. Во Горна Река влегуваат се
лата: Сенце (92), Врбjани (93), Беличица (94), Кичиница (95), Волковиjа (96), 
Врбен (97), Богдево (98), Кракорница (99), Ничпур (100), Бродец (101), ЖУЖlЬе 
(102), Нистрово (103), Бибаj (104), РиБНИЦа (105), Нивиште (106), rpeKaj (107), 
Тануше (108). Во Река спагаат: Горно и Долно Мелничани (70), Горно и Долно 
Косо(в)расти (71), Могорче (72), Скудршье (73), I1рисоjница (74), АI,Iиефци 
(75), Jанче (76), Ростуше (77), Велебрдо (78), Битуше (79), Требиште (80), Виду
ше (81), Болетин (82), Жировница (83), а во Мала Река: Ocoj (84), Гари (85), 
Лазарополе (86), Сушица (87), Тресонче (88), Росоки (89), Селце (90) и 
Галичник (91). 

1.2. Населенне. Населението во целата дебарска област во етнички поглед -

не е единствено. Има Македонци, Албанци, Турци и национално неопределени, 
т.н. Торбеши (Македонци по вера мухамедани)3 [карта 1]. 

Турскиот етнички елемент живее во Жупа - во селата: КОI,IaJ,IИК, Новаци, 
Брештани, Елевци, Евла, Долгаш, Осолница и Праленик, и во градот Дебар. 

Албанско население наjмногу има во градот Дебар и во неговата наjблиска 
околина. Само Албанци живеат во селата Хаме, Спас, Селокуки, Конари, Су
шица, Бомово, Кривци, Трнаник во Поле. Само албанско население живее исто 
така во оние села што се наогаат на албанска териториjа, а коишто во поста
рите статистики се означени како македонски. Во областа Жупа Албанци има 
во селата Власике, Баланци, Житинени и Броштица. Во последниве три села 
тие живеат заедно со Торбеши. Албанско население доминира и во северните 
голобрдски села, како и во Горна Река. Чисти албански села во Горна Река се: 
Нивиште, ЖУЖlЬе, Врбjани, Тануше и rpeKaj. 

Торбеши има готово во сите села во Река, Жупа и Голо Брдо. Само со 
Торбеши се населени денеска Жировница, Видуше, Болетин, АI,IИефци, Присоj
ница, СкУДРИlЬе, Горно Косоврасти (во Река), 'Рковци, Кочишта, Мал и Голем 
Папрадник (во Жупа) , Отишани, Лешничани, Требиште, Српетово, Торбач, 
JЬуболези, Владимирица, Тучепи (во Голо Брдо). Заедно со македонско христи
jaHcKo население Торбеши живеат и во селата: Могорче, Требиште, Велебрдо, 
Ростуше, Jанче, Долно Косоврасти (во Река), Горенци, Житинени (во Жупа) , 
I,Iепишта, Себишта, Пасинки, Големо и Мало Острени, Требиште (во Голо 
Брдо), Обоки, 'Рбеле (во Поле), а со Албанци во селото Боланци (Жупа). 

Во малореканските села, Малесиjа и Дримкол живеат само Македонци. Во 
Поле чисти македонски села се Раjчица и Елевци, а во Жупа Пареше. Македон
ско христиjанско население освен тоа има во Требиште, Ростуше, Велебрдо, 
Jанче, АI,IИефци, Долно Косоврасти, Мелничани, Баништа, Дебар, Броштица, 
Житинени, I,Iепишта, Себишта, Пасинки, Врмница, Големо и Мало Острени (во 
Поле, Жупа и Голо Брдо). 

з Составот на населението во поодделни села е даден според пописот на населението 
од 1953 и 1961. За селата во Поле, Жупа, Малесиjа и Голо Брдо користени се и пода
тоците од приведените аитропогеографски студни на Бранислав Русик и Миленко 
ФилиповиК. 
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Во областа Горна Река живеат Македонци и Албанци. Македонски села се 
Беличица, Кичиница и Кракорница, а мешано население живее во Врбен, Вол
ковиjа, Богдево, Бродец, Бибаj, Ничпур, Нистрово, Рибница и Сенце. 

1.3. Jазик. - И во jазичен поглед дебарската област не е единствена. Насе
лението од албанска и турска националност е претежно двоjазично. IJOKpaj Maj
чиниот jазик (албанскиот за Албанците, турскиот за Турците) го познава во по
мала или поголема мера и македонскиот, како што, од друга страна, и Маке
донците во мешаните села се служат често и со албанскиот. Двоjазичноста Kaj 
нив е уште поизразена особено во селата каде што живеат и Албанци и Торбе
ши. Во горнореканските села доминира албанскиот jазик во комуницирюьето 
не само меГу Албанците, туку и меГу Македонците. Македонското население 
во оваа област е изразито двоjазично, бидеjки еднакво се служи и со двата ja
зика [карта 2]. 

Предмет на понатамошните наши посматрюьа ке биде македонскиот говор 
со KOj денеска комуницираат Македонците и Торбешите во целата дебарска об
ласт, како и говорот на Торбешите и миjачките оази во централна Македониjа, 
чиj говор се наога во генетска врска со дебарскиот. 

1.4. Досегашни проучуваrьа на дебарските говори и литература. Дебарски
те говори биле предмет на испитуваIЬа на повекемина лингвисти. Наjдобро е 
проучен малореканскиот говор. Опширно TOj е разгледан во монографскиот 
опис на Марко Григоров (Григоров, 1907 : 201-304) и во книгата на Александар 
Белик (Белиh, 1935). Во општи црти е прикажан говорот на селото Галичник, 
заедно со дебарското село Обоки и голобрдското КлеIЬе, во студиjата на Ват
рослав Облак (Oblak, 1896). Некои белешки за малореканскиот даваат уште И. 
С Jастребов (Jастребов, 1889) и М. Веселиновик (Веселиновиh, 1903: 450-504). 

Реканскиот говор е претставен во статиjата на Михаил Петруmeвски(Пет
рушевски, 1951 : 56-67) и во работата на Аритон Поповски (Поповски, 19'59 : 
107-154). 

Од другите дебарски говори нешто повеке ни е познат говорот на градот 
Дебар. Toj е разгледан во општи црти во прилогот на Панче Михаилов (Ми
хаилов,1954). 

Неколку општи податоци за потесната дебарска област, Голо Брдо и Дрим
кол даваат Ватрослав Облак (ObIak, 1896), Милош Ивковик (Ивковиh, 1934 : 25
30) и Миливоj Павловик исто така во два свои извештаи (Павловиh, 1940а : 424
430, 1940б : 262-281). 

Еден сумарен преглед за целото дебарско говорно подрачjе дава Лазар Ди
митров (Димитров, 1905 : 263-274). 

Неколку помали прилози му се посветени и на говорат на торбешките и ми
jачките оази во централните македонски области. Миливоj Павловик (Пав
ловиh, 1937: 433-449) укажува на неколку диjалектни особености на говорот на 
скопските Торбеши. Во општи црти Toj е разгледан и во работата на Радмила 
Угринова (Угринова, 1951). - Говорат на велешките торбешки села Мелница и 
Врановци исто така во општи црти е разгледан во статиjата на Божо Видоески 
(Видоески, 1951 : 201-209). 

Диjалектни проучуваIЬа во миjачките села Ореше, Папрадиште (Велешко) 
и Смилева (Битолско) има вршено Воислав Илик. Некои резултати од тие ис
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снаи > cHaj, сй1реи > ciilpej, сои> coj, суи> cyj, освен во случаи ко

питуван.а Илик има обjавено (Илиh, 1960 : 467-468; 1959: 400-403; 1961 : 213-227; 
1961-62: 103-109). 

Броjот на работите посветени на дебарската говорна област, како што гле
даме, не е мал. Но и nOKpaj тоа денеска се уште немаме полна претстава за диjа
лектната положба во Дебарско. Нашите знаен.а се особено оскудни за диjа
лектните прилики во областите Поле, Жупа, Малесиjа, Дримкол и Голо Брдо. 
Нешто повеке материjал има за реканскиот говор, а наjдобро ни е познат, бла
годареjки на исцрпната студиjа на Белика, малореканскиот (галичкиот). 

Во oBoj прилог ние ке се потрудиме да дадеме еден општ преглед на говори
те во Дебарско. Особено внимание ке биде посветено на разграничуван.ето ме
гу поодделнн локални говори и на оние диjалектни особености и поjави што до
сега беа малку познати. Повеке илустративен материjал ке приведуваме од 
областите што се наjмалку проучени, како, на пример, Поле, Жупа, Малесиjа, 
Дримкол и Голо Брдо. Исто така во посебен осврт ке се задржиме на говорот 
на Торбешите во Скопско и Велешко, како и на говорот на Миjаците во Битол
ско, Крушево и Велешко. 

Диjалектниот материjал што ке биде приведен во наjголем дел е нов, изво
рен, забележен од мене на самиот терен во периодот од 1950 до 1968 година. Ос
вен тоа консултиран е материjалот од анкетите за Македонскиой1 диjалекй1ен 
аiйлас пополнети во селата Косоврасти, Голем Папрадник и Смилево, како и 
сиот досега публикуван jазичен материjал од споменатите подрачjа. 

2 

2.1. Дебарските говори претставуваат дел од западното македонско наречjе. 
Со другите западни говори ги сврзуваат следниве особености: третосложниот 
акцент, сп. йл'анина йлан'инай1а, мес'ечuна, месеч'инава; синтагматскиот карак
тер на акцентот: й'од-нога, кисел'о-млеко, zо-з'еде не-z'о-зеде, му-zо-з'еде не
му-z'о-зеде; елизиjата на самогласките во акцентски целости кога следниот 

збор почнува со самогласка: се изми > с-изми, ме укаса > м-укаса, 20 изеде > 

i-изеде, ве уй1ейа > в-уй1ейа, да ojiil > д-оjiй; самогласката и зад друга самоглас


ка во иста лексичка или акцентска единица ja губи слоговноста и преминува во 

неслоговно j: 

га претходната самогласка влегува во состав на HeKoj префикс: з'аиzра, Й'оиZра. 

И во овие говори наогаме примери што укажуваат на старото мешан.е на но


совката *  со *Q зад j: jiiзик, одн. jозик, jdзик. Како протетички глас на апсо


лутииот почеток пред континуантот на *Q се jавило j: jii2лен, jiiдица, jiiже, а пред 

и редовно се jaBYBa в: визба, висй1ина. Согласката в од старите групи *CVb, *SVb, 

*3VЪ е заменета со у: цyiй, цуiйи, осуниiй, sуниiй. Гласот х на Kpajoт на слогот 

преминал во в(ф); чевли, врф. И дебарските говори познаваат троен член и 

имаат систем од три демонстративни заменски форми: ножов, ножон, НОЖОiй; 

osja нощ 01Ьа нош, iiloj нош. Лична заменка за 3 л. е iiioj. Дативниот ОДнос Kaj 

заменките се изразува синтетички: мене ми, й1ебе й1и, нему му, кому, некому, 

овому, оному ити. И овие говори познаваат цел систем заменски форми со де


монстративно-посесивно значен.е: ово'20в, оногов, iйo '20 в. Кратката акузативна 

форма од 'тие' гласи и. 3 л. мн. од глаголот 'сум' гласи се. Во 3 л. на перфектот 

помошниот глагол се испушта: iйoj дошол, iuие дошле. Дебарските говори, ка

216 



ко и другите западни, познаваат цел систем сложени глагол ски форми со 'има'. 
Посесивноста се изразува и со предлогот од: дешешо од Марка. Со другите за
падни говори ги сврзува целата структура на синтагмата и реченицата. Речени
цата може да започне со кратка заменска форма и со глаголска партикула: 20 
зеде лебоЩ му рече на дешешо, сме 20 виделе деШеiUо. 

2.2. Уште потесна врска дебарските говори Ilокажуваат со горнополошки
от, кичевскиот, охридскиот и струшкиот со кои непосредно граничат. Сите тие 
говори ги поврзува "полумекиот" изговор на континуантот на старото палатал
но */': недел'а, кл'уч, мол'ба, UриjаШел'. Гласовната група -ни- во повекеслож

ните зборови се изменила во -jн-: воденица> водеjнца. Во сите тие говори се па
зи старата дативна форма Kaj личните и роднинските ИМИJьа од машки и жен
ски род: Маре, Николу, Сшоjаuу, ШеШиuу. Личната заменка за 1 л. едн. се jaByвa 
во обликот ja. Кратката дативна форма од заменката 'таа' се jaBYBa во разно
видноста je : Je рече Маре. Kaj глаголите во 1 Л. едн. на сегашното време нас
тавката -м отсуствува: носа, ееча, бера, а 3 Л. ед. завршува на -ш: носиш, сечиЙl, 
викаш. Од глаголот 'сум' има посебни форми и за аорист и за имперфект: бив, 
би, би . . и бев, беше, беше. Во сите споменативе говори, вклучуваjки го и пореч. 

киот, HaofaMe систем од четири глаголски форми со 'ке': ка (ке) носиш- ка (ке) 
носеше - ка (ке) носел - ка (ке) беше носел. 

Поголемо единство дебарските говори чинат со охридскиот и СТРУШКИОТ. 
Во сите нив старата група *cre- се разложила во чере-: череuна, черешна, черее
ло, черемиla, чере(в)о. Место групите *tj, *dj почесто HaofaMe Ш1U, жд (шч, ж1,l; 
ш, ж), додека броjот на примерите со к, :f е минимален. Дативната форма Kaj 
личните ИМИJьа од машки род на -о се образува со наставката -ое (-ове, -oje), а 
Kaj ИМИIьата од женски род со наставката -е : Му рече Марко е (Маркове, Мар
Koje), je рече ЦвеШе. Личната заменка за 1 Л. мн. во дебарските и во струшкиот 
се jaByвa во формата мие (Muje). Во областа на глаголот овие говори од другите 
западни се разликуваат по наставките за 3 Л. мн. на сегашното и на минатите 
определени вреМИJьа. 3 Л. мн. на сегашното време завршува на -еш: викаеш I 
вике:ш, носеш I ноее:ш, а 3 Л. мн. на аористот и имперфектот на -е: викае, доj
дое, носие, носее. Глаголите од и- и е-група во 2 л. мн. на заповедниот начин зав
ршуваат на -ише : Hoeuiue, сечише. Во глаголскиот прилог самогласката -е од 
морфемата -ешши (-ешчи, -еки) се пази: викаешши, носеешши (викаешчи, ви
каеки). За сите говори од дебарското и од охридско-струшкото подрачjе карак
теристичен е предлогот кон, Koj се jaBYBa и во фонетската разновидност кун. 

Некои од приведениве особености се ограничени на дебарскиот и струшки
от терен, на пример, наставката -е во 3 л. мн. на минатите определени вреМИIьа. 
Други имаат поширок ареал. Наставката -еш во 3 л. мн. на сегашното време ja 
познава и охридскиот. Изоглосите на именските наставки -ое и -е, на заменката 
мие и на императивната наставка -ише зафакаат и дел од кичевско-поречката 
говорна териториjа. 

Една група особености е ограничена само на дебарскиот терен. Такви се: 
заменските форми шеа, овеа, онеа за среден род; дативните форми за женски 
род овоjзе, оноjзе и за машки овому, оному; акузативниот облик на демонстра
тивните заменки за м.р. ов020, ОН020, Ш020; партикулата ка. Овие црти ги повр
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зуваат сите говорни разновидности во Дебарско и истовремено се jaByвaaT како 
диференциjални по однос на околните говори. 

Погоре ги истакнавме оние црти што се jaBYBaaT како општи, заеднички за 
цел ото дебарско говорно подрачjе и коишто го одредуваат местото на дебар
ската група во рамките на западното македонско наречjе. Toj броj, како што 
гледаме, не е мал. Но не е мал исто така и броjот на особеностите што го раз
биваат единството на дебарската диjалектна област. МеГу поважните диферен
циjални црти спагаат континуантите на носовката *Q и вокалните *г, *J, и некои 
морфолошко-синтаксички особености. Според тие црти во рамките на дебар
ската област можеме да изделиме четири помали говорни индивидуалности. 
Една таква целост претставува говорот на селата во Поле, Жуйа, и Малесujа, 
заедно со градскиот. Посебна целина сочинува 'iоворош нд селаша во обласша 
Дримкол u Голо Брдо. Говорош на .малореканскuiiiе села се разликува и од 
дебарскиот и од 'iоворош на Торбешuiiiе во обласiiiа Река [карта 2а]. 

3 

ДЕБАРСКИОТ говор 

3.0. Дебарскиот говор зазема централно место во дебарската група. Него го 
сочинуваат, како што спомнавме веке, градскиот говор и говорот на Македон
ците и Торбешите во Поле, Жупа, Малесиjа и jужните рекански села Могорче, 
Горно и Долно Мелничани и Горно и Долно Косоврасти. 

3.1. Самогласки. Фонолошкиот систем на дебарскиот говор се состои од 6 
самогласки и 25 согласки. 

Самогласни фонеми се: и, е, а, а, у, о. 
Во според ба со другите дебарскн говори како карактеристична структурна 

особеност на вокализмот во дебарскиот се jaBYBa фонемата а [карта 3]. Фонет
ски таа се определува како средноjазичен глас. Средниот дел на jазикот артику
лира во правецот на граничната зона меГу тврдото и мекото иепце и при тоа TOj 
се издигнува средно. Има ист степен на отвор како самогласките о, е, но таа не 
е ни лабиjализиран, ни палатален глас. Фонолошки а се jaByвa како корелат на 
фонемата а по признакот висок - низок отвор. Во врека со дистрибуциjата тре
ба да истакнеме дека ii не може да стои ни на апсолутниот почеток, нити во 
афиксите. Со други зборови, таа се срекава само во коренската морфема, сп. 
'гради, jiiже, йай1, рака. 

Самогласниот систем, според изложеново, на фонолошки план можеме да 
го претставиме по OBOj начин: 

и у 

е ii о 

а 

На историски план фонемата ii се jaBYBa како континуант на носовката *Q, 
секундарниот Ъ2 и во група со рил како рефлекс на вокалните *[, *J. 
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3.11. *Q> а: вндшра - нашра, градu, гнасно, габа, iазер, iiiжва (Селци), дай
дабjе) даiа, драк - дрiiiош, зай - заби, jiiже, jашор) jадица, jаглен) каде) кЩ, как
лица (: карклица , г. Папрадник), се кайиш, кашиш, кашник , кадел'а, касаш, ка
йинки, лачиш, .мака, .мачно, .маш. - .мiiжи, .машко, .мадро, .машка, .машШеjнца, .ма
шиш, йрiiш, рака, с.маш, сак, сiiжен, сiiбош.а, сiiдоj, сшiiйал' ка, сшрiiiа, шраба, 
шii'iа, шiiиан, шрiiш [карта 4]. 

Со запазен назализам забележени се: Kiiндpo (Локов), сшрiiнга (Г. Пап
радник). 

Во оваа позициjа (во коренската морфема) само во неколку случаи место *Q 
наогаме о: 'iлобок) клойче, клойко, шойук, ошоде, свонок, свозu.ма (на целата 
териториjа). Во поодделни населби броjот на примерите со о е поголем, особе
но во периферните области. Сп. собоша (Де бар ), кодраф, койuнка, сшоUaло, 
шойан, йодиш, исйодиш (Баниште), божилок, дой, зоби, .можиШе, .модро, .моШ
на вода, cKouuja, шога, шроба (Селци). 

Во неколку случаи во говорот на Торбешите во Голем Папрадник *Q е заме
нето со е : jе'iлен, jеже, jежица, jешок, еднаш имам забележено греди: .ме болеш 
zредише, покраj iрiiди. 

Паралелно со каде се срекаваат и разновидностите кеде, Kej, ке. 
Во другите позиции на зборот (во некоренските слогови) *Q, како и во 

другите западни говори, редовно е заменето со а: желадок ('Ржанов), желади) 
желадник) обрач, йонада, uoupasu, йанал, бера, неа и др. Во iолой - zолоби о е 
добиено со асимилациjа од а : iолаб> Zолоб. Во некои места под влиjание на 
лабиjалната артикулациjа на б самогласката о се изменила во у : zолуu - zолуби 
(Г. Папрадник) [карта 5]. 

Во почетокот на зборот со а е заменето и *Q добиено од *ft зад j: jадор, 
jii'i ул' а, jазик, jiiнsa, jiiшро, jашiiрва, jач.мен, jачиш (Баниште) jадар ('Ржанов). 
Во Малесиjа почесто наогаме о : jоzул'а, jозик, jOHsa, jошка, jочиш, jоч.менец 
(Селци). Лексематаjо'iул'а со о се сре кава и во Жупа, а наспоредно со jа'iул'а и 
во Поле. Само во говорот на Торбешите во Г. Папрадник во сите приведениве 
случаи наогаме е: jeHsa, jезик, jешро, jешарва) jечиш, jеч.мен, но jоZул'а. JeHsa и 
ечиш спорадично можат да се сретнат и во другите торбешки села (М. Пап
радник, Горенци). 

Во неакцентиран слог редовно се jaBYBa а во uajaK, uаjачuна (на целата 
териториjа [карта 7], во Малесиjа и во зоjак (Селци). МеГутоа, во другите села 
во последниов збор наогаме редовно е: заек (Де бар, Горенци, Г. Косоврасти), 
зоек (Г. Папрадник). Формата со е, ке видиме поДоцна, се jaBYBa и во другите 
дебарски говори [карта 6]. 

Случаите со о место *Q се jасни: внесени се од оние говори каде што е *Q 
заменето со о (малореканскиот, дримколскиот, голобрдскиот). Не е jacHo, 
мегутоа, како се добило е во споменатите примери во Г. Папрадник. Овде треба 
прво да ja исклучиме претпоставката дека е самогласката е директна замена на 
*ft и зад j. Тоа го потврдуваат и случаите како jешок, jеzлен и сл., каде што 
наогаме е место *Q. Мсто така е не би можело да се добие фонетски од а, посеб
но во примерите греди, кеде. Останува да побараме обjаСНУВaIье во контактот 
со другите околни говори. Ваков резултат за *Q познава само говорот на 
струшките села Радожда, Вевчани, Мали Влаj и Лин. Во говорот на овие села, 

219 



како што е познато, зад нелабиjална согласка *Q во коренските слогови редов
но се заменило со а (широко е), а зад лабиjална со d (широко о), сп. 2ради, каде, 
рака, jiiже, jа2лен., jiiзuк и др., но йdш, йdдuШ. Не е невозможно говорот на с. Г. 
Папрадник во еден постар период да имал непосреден контакт со радошко-вев
чанскиот. Нив ги сврзувал пред се континуантот на носовката *Q. Подоцна во 
новата средина фонемите а, а биле заменети со а, освен во споменатите случаи, 
во кои е се задржало како архаизам, но веке не како широко е. Наjдоследно TOj 
постар изговор се запазил зад j. Ова што го рековме не се однесува и на 
зборот заек (зоек), бидеjки тука се работи за друга фонетска позициjа. Toj или 
е внесен од поjужните наши говори, кои не ja познаваат замената на *ti со *Q, и 
после е раширен на целата дебарска област, или пак е се добило фонетски на 
дебарскиот терен, а така можело да се добие само од а. Зад j, ке видиме, само
гласката а и во други случаи се прегласува во е. Во uajaK преглаСУВaIьето на а 
во е било попречено од претходното а. Веке во малореканскиот, каде што по
четното а се изменило во о, прегласуваIЬето на а во е се извршило и во OBOj 
збор, сп. иоек [карта 7]. 

3.12. Ъ2> а : баднuк, ма2ла, маска, сна2а, шасш, Шiiшш.а [карта 8], лаjца (Сел
ци). Последниов збор се jaByвa и во разновидностите лоjца (Локов, Збажди), 
ОЛl,luца 'слабинка' олsuца 'лажица' (Г. Косоврасти), олsuца, ОЛl,luчка (Г. Пап-

радник), олдuца (Дебар ). Се работи за две различни фонетски поjави. Во лаjца, 

лоjца има секундарен Ъ2' Другите форми се изведуваат од *lbZica > *LZica > *Jiica, 
сп. ал // олжuца, и потоа со дисимилациjа олsuцa, олl,lUца, олдuца. Така настана
ла и разновидноста ОЛ2а « "'lbga) [карта 9]. 

Посебен развоj на OBOj терен имала и придавката *tbnbkb. Тука не се развил 
сек. Ъ2' бидеjки согласничката група -ШН- може да стои, сп. шнок (Uепиште), 
или пак се разедначила во -КН-: кнок, кночко (Дебар, Обоки), кноко (Селци, 
Горенци) [карта 22]. 

3.13. Сек. Ъ2 на Kpajoт на зборот пред сонантите р, л, л', м, н И пред в имал 
поинаков развоj. Пред л, н, в, TOj редовно се заменува со о : рекол, 020Н, мар
шоф [карта 11]. Пред л' се развил во е : шуиел'ка. Пред мерекаваме две вред
ности о во Малесиjа: седом, осом (Селци, Присовjани), и у на другата терито-

риjа: седум, осум (Г. Косоврасти, Баништа, Обоки, Г. Папрад) [карта 10]. 

Различни вредности HaofaMe и за Ъ2 пред р. Во Поле и во Малесиjа Ъ2 > О : 
бuсшор, вешор, добор, uшор, свекор (Дебар), вешор, UШор (Присовjани). Во 
торбешкиот говор во Жупа и граничните реканеки села заменето е со е : вешер, 
мадер, uшер (Г. Папрадник), или со а: добар, иШар: вешер (Г. Косоврасти), а во 
говорот на православните наjчесто со а : бuсшар, вешар, uш.ар, осшар, свекар 
(Горенци), вей1ар, uшар, свекар, осшар (Селци),jадар ('Ржанов) [карта 12]. 

3.14. *г> ар: арш, iiрваш, баР20, вiiрнuш, варшuш, марша, иарсшен, йiiрле, 
фарл'аш, гарне, дарво, зарно, кiiрсш, сари, шарчuш, царно. Вокално и во OBoj 
говор нема4 [карта 13]. 

4 П. Михавлов (1954 : 13) не е во право кога тврди дека во градскиот дебарски говор 
р се изговара вокално. 
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молзнuца, жолшок, СОЛSU, йолно 

3.15. *] - Вокалното *] наjчесто се заменува со ол : болва, волна, волк, долiо, 
жолшо, жолчка, jаболко, колчuшша, молчuйl, молкум, молsuш, йолно, солsа, 
сйол(Юф (Дебар), жолн,а, молн,а, сйол(Юф, йолф, олцкаш (l,Iепишта), волк, 
солsа, голшаш, шолчнuк (Селци, Локов). Не се непознати и примери со конти
нуантот ал. Повеке и почесто тие се срекаваат во граничните села со ре
канскиот говор и во Жупа, сп. жалчка, jабалко, калчнuк (Г. Косоврасти), бала, 
бал'вен,е, калк, се калнuш, но: волна, долl,tuна, 
(Г. Папрадник) валк, дiiлк, жiiлй1Uца, кiiлнuili (Могорче), гiiлй1аш : молн,а (Го
ренци). На целата териториjа наогаме санце - со испуштено л [карта 14]. 

3.16. Во броjни примери фонемата а ja наогаме место а во почетните слого
ви и во соседство со назална согласка, сп. знаjй1, cHaia [карта 15], снажен, снаа, 
во тугите зборови ангел, каншар, кандuсаЩ мангар, сандак, сандалu, во лични
те имюьа: андре (Андре), андон (Андон), сандре (Сандре), сiiндреjца (Сандреj
ца), потоа во мамuш, мii.мешко, машшеа, llМaн,e, мачурек, 'одамна о дамна, 
зii.мба (Баништа). Во неколку случаи а е заменето со а и зад согласките з и j: за
lap, заек, зат; jазоец, jaceH, jacuKa, jiiiomKa, jiiсеноjца (Баништа), jacuKa ('Ржа
нов). Подоцна ке видиме дека во сите приведениве примери во другите дебар
ски говори се jaByna о, одн. а, во зависност од тоа како се рефлектирало *Q. 

3.17. Како диjалектна диференциjална особеност на дебарскиот терен од 
областа на вокализмот се jaBYBaaT преглаСУВaIьето на а во е и разни видови аси
милации. 

Самогласката а се прегласува во е наjчесто во соседство со j: на еве (Дебар ) , 

на jeBe (Баништа), есен < jaceн, есено: дарво (Г. Папрадник), jeceHo: (Селци), 
обело « обjало, l,Iепишта), раей1, одеjа (одаjа, Г. Папрадник), и зад ч: йечелuЩ 
чекujа (Селци). Но од друга страна имаме: jacнo, чаша, дури и чакаш (Дебар ), 

чакаj, чакаешшuн (Г. Папрадник) [карта 16]. Последниов пример со непрегла
сено а се сре кава во Поле и Жупа, додека во Малесиjа се jaBYBa редовно со е : 
чекаШ. ПреглаСУВaIьето на а во е зад л' во бiiршл'ен, lаркл'ен, чел'еш е редовна 
поjава на целата териториjа на OBoj говор. Зад н, преглаСУВaIье имаме во мес
ното име Жuй1uненu « Жuiliuн,анu). На OBOj начин BepojaTHo се добило е и во 
еребuца « jаребuца), иако има основа да се претположи и асимилациj а. 

Во резултат на асимилациони процеси настанале овие измени: а > о : локшо 
(овде уште и под влиjание на нокш-u), о > е :  сiТiежер (можеби и по пат на меша
IЬe со глаголот 'стега'); е > о : чокор (Г. Папрадник), чейорок (Баништа). 

Интересни се процесите што се извршиле во зборовите lоjадо, lоjадар 
(Збажди, Баништа), lоjачко (Локов), чоjак (Селци), Uojac.мo « Йовесмо). По гу
беIЬето на интервокалното в пред е се развило хиjатско j: говедо> lоедо > loje
до. Мегутоа, поради нестабилноста на j во оваа позициjа, и за да се задржи сло
говната структура на основната морфема, самогласката е се изменила во а (твр
да самогласка како во другите слогови). Така може да се обjасни и промената 

,
извршена во зборот йонеjалнuк ( Ржанов: йонеделнuк > йонеелнuк > йонеjелнuк 

> йонеjалнuк), покраj йоuе:лнuк, каде што се извршила контракциjа на двете е. 
Во повеке примери промените на самогласките можат да се обjаснат 

морфолошки. Формата шежек - й1ешка, шешко, шешкu е преобразувана спре
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ма лесен - лесна, лесно. - Зборовите uupaj « uupej Збажди), cepaj (cepej), шша
Baj (шшавеj) се преобразувале спрема другите зборови што завршуваат на -aj, 
сп. Kiicaj, лишаj, раШаj. По oBoj начин се оформил еден зборообразувачки мо
дел. Така може да се обjасни и кавел (од кавал) - кобел, чешел и др. или со се
мантичко СВРЗУВaIье со шуиел'ка. 

Во резултат на вакви аналогии со слични форми во некои придавки дошло 
и до исnymтаlЬе на вокалот о во формата за машки род, сп. ниск - ниска, ниско, 
сние", жеш", шешк, шиф" - шифко, решк - решко и сл. 

Зборот 'дрмон' се срекава во вариjантите дармен (Г. Косоврасти), дарман 
(Г. Паnpадник). - Формата оЙин.ек е карактеристична за торбешкиот говор. 

Од другите промени на самогласките заслужува да се истакне замената на о 
со у пред се заради броjот на примерите. Редовно и на целата териториjа на де
барскиот говор со у (од о) се употребуваат зборовите: 2увеjш, дури, йуздер, ро
2УС, убешка, улера (колера - холера), У2УЛ', ушiuе [карта 17J. Во броjни примери 
о > у и во краjниот слог: белшук, жiiлшук, воеук (Баништа), йешук (Г. Папрад
ник), йойук (Бан., Г. Папр.); сп. уште: йiiрфуш, еднуш, йаеумце и редовно бумба, 
йумйа, кумиШа, зб02УМ, мол кум, ничкум и др. 

3.2. Согласки. - Системот на согласните фонеми во дебарскиот ни се прет
ставува во следниов вид: 

б д 2 

й ш к 

в з ж 

ф С ш 

S 11-

ч кЦ 

м 11. 7-ь 

Л л' 

Р 

j 

Во поглед на броjот на согласните фонеми и нивниот квалитет дебарскиот 
во споредба со другите западни говори не покажува ништо посебно. Во него на
огаме само некои специфичности на планот на дистрибуциjата на фонемите S, 
11-, К, "1, 7-Ь. 

3.21. Фонемата S освен во веке познатите случаи во дебарскиот редовно се 
ja'BYBa место ;� зад сонантот л, сп. солsа - солsи, МОЛSuШ, олsица, и пред мно
жинската наставка -и : белеsu, бубреsи, HOSU, кофчеsи, йолоsu, чифлиsи и сл. 

2 
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3.22. Зад сонантот л и Ж преминува во (l: СЙОЛl,Шф, дОЛ(lUНд. Исто така (l мес
то ж редовно стои пред деминутивниот суфикс -е : Bpa(le, uoupa(le, малку CHe(le, 
бубре(lе, кофче(le, HO(le, шuле(le, ЙОЛО(lе, cйlo(le, KHU(le. 

3.23. Фонемите к, i овде имаат нешто пооrpаничена дистрибуциjа отколку 
во централните говори. Редовно се jaBYBaaT место групите *tbj. *dbj во формата 
на збирна множина: брака, бруке, йраке, цвеке; zpeie, лuваiе, ozpa'le, л'уiе, во 
одделни примери: йlpeKи, лаiа, UoUa'la. Ова значи дека новото jОТУВaIъе на 
групите -йlj-, -дj- на дебарскиот терен се извршило доследно. 

*tj *kt' - *dj. Место старите групи *tj. *kt'. *dj согласките к, i ги наогаме во по
ограничен броj примери. Сп. веке, домакин, керка, нок, нокеска, нокни, йолнок, 
синок, HeKийl, ка, мекава - мека:, врека, кука, свака, свека, cйlpeKa, гаки; lipia, 
з20iа, Meiy, йlyio, шуiuна, йlaKyiepe, cBeiepe, upeie, Buie, ojйl на Buie 'трета 
вечер'; на составот на морфеми: вракаш, йлакаш, факаш,' вuiаш, zаiаш, йа2аш, 
ра2аш - рОlаш, досаlаш [карта 18]; белzраiанец, гра2анин, орu:lанец. Во OBOj 
броj примери спагаат и божuк и cUHojKa, во кои е извршена декомпозициjа на 
палаталниот елемеит: синокка > cUHojKa. Во божuк повероjатно к е внесено од 
бliднuк. 

Во другите случаи за *tj, *kt' има шш (ш), а за *dj - жд (ж). Така, покраj 
примерите: 20решйl, 20решйluна, брошйl, zашнuк, мошне, йешii1eра, йлешка, 
йомош, свеШIlUК; меЖIlUК, найрежеll, нужда, кои се jaBYBaaT во оваа форма и во 
централните говори, на дебарското говорно подрачjе ги наогаме и: леш Ша, 
машшеа, машйlеjllца, Uaшшерка, йлешйlu; веждu, межда (Баниmта, Горенци, Г. 
Папрадник), йрашШа, йешша, йрежда, саждu (Г. Папрадник), zоеждо месо 
(Селци), и редовно во наставката за глаголски прилог: вuкаешйlU, седеешшu и 
др. Сп. и во топонимите БрошйlUца (апелатив брошш), Збаждu - Збаждu (од 
ли СЪВЖ,4ъ). 

3.24. шш, жд шч, Ж(l- шк, жi. - Во Малесиjа групите шш, Жд се срекаваат 
и во фонетските разновидности шч, Ж(l, кои се карактеристични за струшкиот 
говор, и шк, жi, кои се познати на поширок поjас во Дебарца и североисточни
те охридски села. Сп. 20решкина, машкеjllца, ношкu, йешкерка, меж2а, йрежiа, 
сажiu, Збiiжiu, ОZlluшке, нuшкu (Локов) [карта 19]. 

3.25. Фонемата гь се jaBYBa, како и во литературниот jазик, главно во мор
фемите -гье, -гьа, -игьа, и во одделни случаи во коренот, сп. камегье, камегьа, йи
лuгьа, багьа, сагьа, жолгьа, дегьа, когь. 

3.26. Гласот х како и во другите западни говори на KpajoT на слогот преми
нал во в (ф), сп. буфне, крефко, вii.рф, zраф, ореф. Но има и примери каде што 
Toj и во оваа позициjа се загубил наполно: БУllе, здине, мелем, мулосаll, челu 
покраj чевлu, Шула. Примери со загубено х во оваа позициjа почесто можат да 
се сретнат во говорот на Торбешите. 

3.27. Консонантски rpупи. - Сгарата група *сг- се jaBYBa во разновидностите 
чiiр- и цар-, сп. чiiрйuш, чiiрвец, чiiрвоjадина, но: царн, царвеll [карта 20]. 
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Краjните групи -сш, -шш наjчесто се пазат, особено во едносложни зборови, 
на пр.: "iiрсш, лисш, .масШ, l.lucш, чисш; брошш, вешш, дошш, йешш, йришш; во 
повеке сложните KpajHoTo ш може и да се испушти: болес, радос и др. [карта 21]. 

Групите -сшр-, -здр- се пазат неизменети: сшрела, здравjе. Мегу с - р и з - р 
се jaByвaaT дури секундарни Ш, д: сшреда, здрел. 

Од консонантските промени како карактеристични за ова говорно подрачjе 
се jaByвaaT: асимилациjата на лж > лs, одн. лд, сп. олsица, олдица « олжица) 
или черга> церга; дисимилациjата на дл > гл: глобо", iliн> "н: "но", "ноч"о 
« шно,,) [карта 22], йlл > "л; йlланU1C> "лани". Разносложна дисимилациjа има
ме во suзд -l.luзд -l.lисШ и во желездо - l.lелездо (железо). 

Со извршена метатеза наjчесто се срекаваат зборовите: лоjзе, 'iроjзе, 
чейур"а, Йо"ираШ. 

Како диjалектна особеност на oBOj терен се jaBYBa и пазеIЬето на конео
нантските групи с(з) + Ц, Ч и ш(ж) + ч: 'iусче, "ласче, "рушче, Йушче. Но нао
гаме ието така и примери со извршена аеимилациjа: "вашче, "лашче, дури и со 
изменети с, ш во ф: йрефче (йреж), .мофче, грофче, ойафче, .мефце, .мафца, пак 
и во префиксите: ифчисши, рафчисши покраj пообичннте исчади, исчеша, рас
цейи, ка расцуШиШ. 

Посебно за говорот на селото Локов (Малееиjа) е карактеристична изме
ната на согласката j во 2, к (во зависност од карактерот на претходниот глас) во 
морфемите -je, -ja : снойке, зеЛ'lе, "ол'tе, нив2е, шiiрнtе, "рuл'tа - cHoйje, зелjе, 
"олjе, Hueje итн. во другите села. Очигледно е дека се работи за аналогиjа со 
зборовите од типот 'ограда - ограге, работа - рабоке' . Завршоците -ке, -ie сфа
тени како збирни морфеми се пренесле и на другите случаи. Така според 
моделот ливада -ливаiе настанале и нива -Hueie (м. Huaje). Потоа j почнало да 
се заменува со t(K) насекаде каде што се наогало тоа во состав на соодветна 
морфема или се сфакало како такво, на пример: зе.мiа (зе.мjа), зел'tе (зелjе), 
дури и oeta, oHta покраj oaja, oHja -Ofba. 

3.28. ГубеIЬето на согласките во OBOj говор е честа поjава. 
Во интервокална позициjа се губат, како и во другите западни говори в, Х, j, 

сп.20jадо, чое", не:сша, "ажоаш и др. - Доста често во оваа позициjа се губат и 
согласките д, t, ж, сп. йонеалник -йоне:лник (йонеделник), оглеало, воjца (во
дица), богороjца (богородица), глеаш ('iледаш), jаjш, jаjш, jajMe, jаjйle : jадеш, 
даjш, даjiu : дадеш, доjш : доjда, сеjш, сеjш : седа, клаjш, клаjш : клада, наjш, 
наjш : наjда, йоjш, uojMe : йоjда, зеоф (зедов); виjаш (виiаш), йреска (upetecKa), 
.моjш, .моjШ, MojMe, .моjШе : .можеш. 

Во група со други согласки се губат: 
в пред сонантите р, л во почетокот на зборот: райче (врайче), лакно (влак

но, Баништа), лачиш « влачиш, Горенци), Ладе (Владе); 

ди l во соседство со н: ена, ено (едно), йана (йадна), сена (седна), шiiрни се 


(шiiргнu се); 
й во група со ч: ченка, ченкан лей, чеjнца. 

3.29. Секундарни согласки нема многу. Забележени се следниве случаи: 
н: шiiрйенsа, 
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j: Bujail1 « вШlil1 < Bulail1); 

il1, д редовно се jaBYBaaT во групите с - р, з - р, ж - р: cil1pa.м, Сil1реда, Сil1реб


ро, здрело, ждребе. 
Од секундарно потекло е и согласката з во suздаil1, suздар и (l во (lелездо. 

3.3. Именки. - 3.3L Личните и роднинските ИМИlьа од машки и женски род 
ги имаат еледниве форми: 

Номинатив: Cil10jaH Марко Muil1pe Никола Цвеil1а 

Датив: Cil10jaHY MapKo(j)e Muil1peja I Николу Цвеil1е 
Мщuрее I 
Muil1peil1y 

Општафор.: CzuojaHa Марка Мщuреil1а Никола Цвеша 

Не е единствен OBoj говор само во поглед на дативната форма Kaj ИМИlьата 
на -е (тип МиШре). Наставката -ее е ограничена на говорот на Малесиjа, сп. Га
вее, Muil1pee, Пеil1рее му рече. Формата на -eil1y превладува во говорот на Жупа: 
raBeil1y, Cuacezuy, Пеil1реil1у, Милеil1у (Горенци). Дативната наставка -а со раз
новидноста ja е карактеристична за градскиот говор и за западниот дел на де
барската област: Му рече Гавеа, му се cмejil1 Jaнea (Дебар ), му кажале Cuaceja, 
Мщuреjа волоil1 м-о uзел волкOlU (I,Iепишта) [карта 24]. Оваа наставка (-а) се 
jавила Bepojamo според општата форма, а за да се избегне омонимиjата мегу 
дативот и номинативот што би настанала по контракциjата на двете е (дат. 

Пешрее > Пеil1ре: > Пеil1ре : ном. Пеil1ре - Пеzuреil1а - Пеil1реа, одн. Пеil1реjа, со 
хиjатско j). 

3.32. Во потесната дебарска област (Поле, Жупа) паралелно со син
тетичкиот датив се употребуваат и аналитички форми: му рекол на Аврама, .му 
викнал на Салеша, .му дал cil10 банки на Никола (Баништа). 

На споменатиов терен често се срекава и аналитичко искаЖУВaIье на ди
ректниот обjект - со предлогот на, сп. 20 видел на Сареша, 20 йоведе на Исл'а
.ма (I,Iепиште), да.ми 20 ойериш на деil1еil10, ке а дiiржиш на невесшаil1а (Г. Пап
радник). 

Предлогот на со вакво значеlЬе се употребува главно со лични и роднински 
ИМИlЬа, поретко со други одушевени именки, но не и со неодушевени. Ова огра
ничуваlЬе на неговата употреба со одушевени именки укажува и на процесот 
како ja проширувал Toj cBojaTa граматичка функциjа и како станал општ грама
тички знак за одушевениот обjект во поширока смиела на зборот. Така, денес
ка на дебарскиот терен ги наогаме следниве модели за искажуваlЬе на обjектот: 

дативен обjект: директен обjект: 

а. .му рече Сшоjану а. 20 виде Cil10jaнa 
.му рече на деzuеil10 20 виде деil1еil10 

б. .му рече на CzuojaHa б. 20 виде Cil10jaHa 
му рече на деil1еil10 20 виде деil1еil10 
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Опт.ф. Збирна Изброjана 

-ja -ia 

Збирна 

му рече на дешейio 
в. му рече на СШйjана в. го виде на CiIlojaHa 

г о виде на дешешо 

Граматичката диференциjациjа мегу дативниот и акузативниот обjект ja вр
тат кратките заменски форми. При такви околности предлогот на добил приз
нак на формален граматички белег и тоа му овозможило да ja протири cBojaTa 
функциjа и за искажуваIЬе на директниот (акузативниот) обjект. 

3.33. Множински наставки се: -и, -oj « -ови), -овци /-евци (за матки род), -и 
(за женски), -а, -има (за среден), -je, -ja, -ишiuе (за збирна множина). Фонетска

та разновидност -oj « -ови) се протирила на сите именки, сп. грошоj, кошоj, 
цароj, крал'оj, кл'учоj, Kpajoj, чаjоj, змеjоj, шеjоj, броjоj, pojoj, дури и во ByjKOj, 
шуро] покраj вуjчеj, шуреj одн. вуjкофци, шурофци. 

Во женски род наставката -и се протирува и на именките ноsи, р{щи. 

3.34. Преглед на флексивните морфеми Kaj именките 

а) основна флексиjа 

Род Едннна Множина 

Ном. Дат. Вок. Обична 
Матки -ф -у -а -ф -и -je -а 

-а, -ja -е -о] /-ej -ja 
-о -ое 

-у -овци/-евци -ишiiia 
-е -ешу / -eiua 

-ее / 
-еа 

Женски -ф 

-а, 
-е =Ном. -а 

-о -и 
-je 

Среден -о -а 
-е -има 

б) членски морфеми 

Род Едннна 
Множина 

Обична 
Матки -ов (-оф) 

-ош 
-он 

-ве 
-ше 
-не 

-во -ва 
-шо -ша

-но -на 
Женски -ва 

-Ша 

-на 

-ве 
-ше 
-не 

-во -ва 
-шо -lua 
-но -на 

Среден -ва -8е 
-Шй -ше 
-на -не 

-80 
-шо 
-но 
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нами не 

ними им 

3.4. 3аменкн. 3.41. Личните заменки ги имаат овие форми: 

-Шебеши 
ja -.мене .ми -.мене .ме 
ши шебеше 
шоj не.му (.му) - него (г)о 
ше(j)а 
Шаjа -неjзе je -Hea jelja 

(неjзе ja) 
Muje -нами ни 

(нас ни) (нас не) 
Buje вами ви вами ве 

(вас ви) (вас ве) 
шиjе ними и 

Формата го се jaBYBa во западните села и во фонетската разновидност о : 
него о виде, о виде Малика (Цепишта). 

Кратката заменска форма ja (за директен обjект) се срекава во градскиот 
говор и само спорадично зад императивен облик на глаголот во некои западни 
села. На другата териториjа се употребува формата je, како и во дативот. Сп. 
uушши je кравана (Г. Папрадник), je зеде (.мо.мичкаШа) за иари (Баништа). И 
формата неjзе за директен предмет може да се сретне само во градот. 

Двоjни форми се jaBYBaaT и во акузатив и датив множина. Првите (нами, ва
.ми) во употреба се во Поле и Жупа, додека во Малесиjа се срекаваат нас, вас: 
нас не виде, нас ни даде . Тенденциjа е во OBOj говор да се генерализира една 
полна форма и во датив и во акузатив множина. По TOj начин Kaj заменките за 
прво и второ лице и во еднината и во множината се генерализирала по една 
полна форма со функциjа на "општа форма". Таква тенденциjа за изедначува
н,е на акузативната и дативната форма - се забележува и во 3 лице. 

3.42. Лично-предметни заменки се: 

Koj -ко.му(.му) -кого (го) 
Koja, коШе, ко} « 
HeKoj неко.му (.му) -некого (го) 

кои) 

HeKoja, некоШе, неко} « некои) 
HUKOj нико.му (.му) -никого (го) 
HUKoja, никоШе, HUKOj « никои) 
c(B)eKoj - свеко.му (.му) -свекого (го) 
c(B)eKoja, с(в)екоШе, с(в)еко} 

шйiо -чу.му I чиму 
нешшо 
нишiliо 
с (в)ешшо 

чиф, чива, чиво, чиви 
нечиф, нечи(в)а, нечи(в)о, нечи(в)и 
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неjзе (je) 

она 

нuчuф, нuчu(в)а, нuчu(в)о, нuчu(в)u 
с(в)ечuф, с(в)ечu(в)а, с(в)ечu(в)о, с(в)ечu(в)u 

3.43. Показни заменки: 

oaja /oja -овому (му) -ов020 /ове2а (20) 
ова овоjзе (je) /овеjзе 
овеШа / ове 
овиШе 

шоj -нему (му) -не20 (20) 
шаjа 
ше(j)а 
шu(j)е 

ofba -оному / онему (му) -ОН020 /оне20 (20) 
оноjзе / онеjзе(jе) 

онеШа / оне 

ониШе 


Формата за машки род oja покраj oaja се срекава претежно во торбешкиот 
говор во Жупа. Во говорат на селото Локов (Малесиjа) се срекава и фонетска
та вариjанта oa:ta, oH:ta. Во среден род покраj овеа, онеа во Малесиjа и Жупа -

се срекаваат и формите ове, оне : ове деше, оне деше (Г. Папрадник). - Разно
видностите овему, он ему и ове20, оне20 се jaBYBaaT многу поретко и само во 
jужниот поjас на дебарската област. Во говорат на Малесиjа имаме интересен 
компромис: дат. овому, оному акуз. ове2а оне2а, и во женски род: овеjзе,-

онеjзе. 

3.44. Показно-присвоjни заменки се: 

ов020ф, ов020а, ов020:, OB020j 

ОН020ф, ОН020а, ОН020:, ОН020} 

(Ш020ф, Ш020а, Ш020:) 


овоjзuн, овоjзина, овоjзuно, овоjзuнu 

оноjзuн, оноjзuна, оноjзuно, оноjзuнu 

(неjзин, -а, -о, -и) 


OвUМHu, oвuмнa, -о, -и 

онuмни, OHuмнa, -о, -и 

(нuмни, HUМHa, -о, -и) 


Во говорат на Uепишта формите за машки род гласат: ов020в, ОН020в, а за 
женски род: овеjзuн, онеjзuн. 
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« 
« онол'кава), « 

3.45. Присвоjни заменки: 

мoj, Moja, моШе, MOj « мои) 

Швоj, швоjа, шво(j)е, швоj 

ceoj, ceoja, своШе, cBoj 

неzоф, Hezoa, Hezo: « Hezoeo). Hezoj « 
 Hezoeu) 
неjзин, неjзина, неjзино, неjзини 
наш, наша, наше, наши 
ваш, ваша, ваше, ваши 
нимни, нимна, нимно, нимни 11 нивни, нивна, -о, -и 11 нифнu, нифна,-о,-и 

Разновидноста нивни забележена е во градскиот говор, а на другата терито
риjа се употребува формата нимни. 

3аменката ceoj има доста ограничена употреба. 
Во говорот на селото Горенци заменките 'MOj' и 'твоj' во определената 

форма се jaBYBaaT во разновидностите: моjош, швоjош и моеш, швоеш, сп. моеш 
ко/Ь, швоеш син. се работи BepojaTHo за морфолошко израмнувюье спрема об
ликот за среден род: моешо, ШвоеШо. 

3.46. 3аменки за качество и количество: 

какоф, каква, -о, -и 

нека коф, некаква, -о, -и 

никакоф, никаква, -о, -и 

с(в)екакоф, свекаква, -о, -и 

вакоф I акоф, ваква, -о, -и 

шакоф, шаква, -о, -и 

онакоф, онаква, -о, -и 


кол'каф, кол'ка: « колкава), кол'ко: (колкаво), кол'каj « колкави) 

(некол'каф) 

(никол 'каф) 


ол'каф, ол'ка: « ол'кава), ол'ко: « ол'каво), ол'каj « ол'кави) 
Шол'клф, Шол'ка; « Шол'кава), Шол'ко: Шол'каво), Шол'каj « Шол'кави) 
онол'клф, онол'ка; онол'ко: «онол'каво), онол'каj онол'кави) 

Формата акоф превладува во Поле и Жупа, а во Малесиjа се jaBYBaaT пара
лелно акоф ивакоф. 

Општата заменка за количество се jaByвa во следниве форми: 
свош, своШа, свошо, свише; свон, свона, своно, свине (Жупа); 
свош, своша, свошо, но: свиов, свева, свево, свиве; свион, свена, свено, свине 

(Баништа); 
сиош, сеша, сешо, сиШе; сиов, сева, сево, сиве; сион, сена, сено, сине 

(Малесиjа). 
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предметни 

шета 
Повратни ceoj, 

Прашални KOj, чиФ, какоФ, 'каф 

c(e)etuiuo 

оноjзuн 

3.47. Општ преглед на заменските типови и форми 

Вид ззменки 
Лично-

Присвojни Качествени Количествени 

Ли<rnи 

ja мuШе 
ши вuШе 
iiioj 

iliaja шu(j)е 

MOj, а, е /ШЩ а, е 
швоj, а, е ващ а, е 
негоф Huмnи 
неjзuн 

себе а, е 

Неодредени 

а, е Ш1UО 

neKoj, а, е 
нешi'iiо 

чuва, о 

нечuф llекакоф 

кол 

uекол'каф 

ечни 
llUKoj,a,e 
lluшillо 

llUЧUф нuкакоф uuн:ол'каф 

ице 
c(s)eKoj, а, е, 

с(в)ечuф с( в )ен:акоф св ош c(s)uoiu 

Показни 
oeja овиШе 
шоj illu(j)e 
огьа ониШе 

овогоф OвUМllи 
uегоф нимни 
оноzоф 01lUМHи 
овоjЗШt 

(в)акоф 
Шакоф 
онакоф 

ол'каф 
шол 'каф 
онол'каф 

3.5. Гдarоди. 3.50. Во областа на глаголот диjалектни посебности наогаме 
во глаголските основи, во разновидностите на суфиксот '-ува' и Kaj некои 
флексивни морфеми. 
3.51. Дебарскиот говор ги познава сите три групи глаголи. Mefyтoa, Toj не е 

единствен во поглед на продуктивноста на поодделни глаголски модели. Haj
многу промени срекаваме Kaj глаголите од е-група. Наjдобро таа се држи во го
ВОрОТ на Торбешите во Жупа, сп. иереш, леz'неш, ке сенеш, да сшанеш, йиеш, се 
.миеш, ке чуеш, йл'уеш, но: веjаш, се z'pejaMe, иеjаш, сес.меjаш, сеjаш (Г. Папрад
ник), веjаш, йеjаш (I)епишта). Како што се гледа, глаголите што им завршува 
општиот дел на -е преминале во а-група, а причините се и фонетски и морфо
лошки. Согласката j поради cBojaTa нестабилност во позициjа мегу две е не мо
жела да ja попречи евентуалната контракциjа на -ее-> е-. Освен тоа, ВО 3 л. мн. 
би се добила група од три е (*сеееШ). 

На другата териториjа е-група е во процес на разлагаIЬе. со исклучок на 
глаголите што им завршува општиот дел на -и и -у, сите други глаголи од оваа 
група преминале во и-група, сп. бериш, зе.миШ, сечuш, йечиш, колиш, .мелиш, 
знаиш > знаjш, шраиш > шраjш, веиш > веjш, сеиш > сеjШ. Во последниве и (до
биено од е) зад вокал преминува во j, како и во броиш> броjш, кроиш> кроjШ. 

Kaj глаголите од типот 'бие' пак поради фонетски пречки - да се избегне 
контракциjата на двете и - овие измени не настанале и тие глаголи единствено 
останале во е-група, сп. биеш, виеш, криеш, се .миеш, йиеш, сйиеш, шиеш 
(Локов), или: виjеш, криjеш, сйиjеш (Горенци). 

3.52. Суфиксот '-ува' се jaBYBa во разновидностите -уа-, -оа-, -ве-, [карта 25J. 
ОбразуваIЬата на -уа- се ограничени на торбешкиот говор во Жупа, на пр.: 
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веруаш, кажуаш, куйуаш, сонуаш, дошечуаш (Г. Папрадник). Во говор от на 
Поле и во граничните рекански села, како и во говорот на православните во 
Жупа, овие глаголи завршуваат на -оа- « -ова): бендисоаш, zладоаш, йрешечо
аш, исшечоаш, йрешресоаш, наредоаш, слеzоаш, uзлеzоаш, дури и: видоаш, йо
zодоаш, заjдоаш, йроjдоаш, наjдоаш, осешоаш, zрешоаш, кiiрсшоаш, йросшоаш 
(Горенци). 

3.53. Сегашно време: 

вика, викаш, викаш, викаме, викаше, викаеш I вике:ш,' 
носа, носиш, носиш, носиме, носише, носеш I носе:ш [карта 26]; 
сеча, сечиш, сечиш, сечиме, сечише, сечеш I сече:ш; 
шка, шкаjш, шкаjш, шкаjме, шкаjше, шкаеШ; 
ceja, сеjш, сеjЩ ceJMe, сеjше, сеjеш; 
cuuja, сйиеш, сйиеш, сйиеме, сйиеше, сЙиеШ. 
Од глагол от 'сум': су(м), си, je (ес ши, есшиш), сме, сше (све), се. 

Како карактеристична особеност за еден дел од OBOj говор се jaByвaaT обли
ците за 3 л. едн. есши, есшиш [карта 27]. Првиот (есши) е пообичен во западни
от дел: браш есши оному (Мал Папрадник), немирен есши, шшо есши (Uепиш
та), а формата есшиш (со -ш добиено од другите глаголи) е пообична во гово
рот на Торбешите во Жупа: кукаШа шуiа есшиш (Г. Папрадник). 

Мали диференцирюьа покажува и 2 л. мн. Формата сше се употребува во 
Малесиjа (Локов, Збажди, Сеm и) и во потесната дебарска област (Дебар, Ба
ништа, Uепишта), додека во Жупа превладува разновидноста све, одн. сфе 
[карта 28]. 

3.54. Минато определено свршено време: 

викаф, вика, вика, викафме (-вме, -фне), викафше, викае 
сшанаф, сшана, сшана, сшанафме (-вме, -фне), сшанафше, сшанае 
влеzоф, влезе, влезе, влеzофме (-фне), влегофше, влеzое 
носиф, носи, носи., носифме (-фне), носифше, носие 
научиф, научи, научи, научифме (-фне), науч иф ше, научие 
йосШаjф (йосшоuф), йосШйj, йосшоj, йосшоjфме (-фне), йосШйjфii1e, йосШйjе 
осшареф, осшаре, осШаре, осШарефме (-фне), осШарефii1e, осшарее 
чуф, чу, чу, чуфме (-фне), чуфше, чуе 
биф, би, би, бифме (-фне), бифше, бие 
Некои глаголи од о-раздел се повеле по глаголите од и-раздел, сп. се иска

йиф, сйлешиф, исйредиф (Горенци). 

3.55. Минато определено несвршено време: 

а) викаф, викаше, викаше, викафме (-фне), викафше, викае / вике:, 

б) 	 носеф, носеше, носеше, носефме (-фне), носефше, носее I носе: 

береф, береше, береше, берефме (-фне), берефше, берее I бере: 
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Мор! реми 

-фне(-вне), 

-фне(-вне) 

чуj чуjше 

в) беф, беше, беше, беф.ме (-фне), бефiIie, бее I бе:. 

Наставката за 1 л. мн. се jaBYBa во две разновидности: -ф.ме (-в.ме) и -фне 
(-вне) [карта 29]. Втората (-фне) се Уlютребува редовно во Малесиjа, додека во 
Жупа и во Поле е пообична вариjантата со.м (-ф.ме), сп. бефне, u.мафне, чуфне 
(Присовjани): беф.ме, зедоф.ме (LIепишта), чув.ме, бедев.ме (Дебар, Г. Косов
расти). 

3.56. Заповеден начин: 

eUKaj - викаjше 
куйоj -куйоjiIie 
шкаj шкаjше 

йи-йише 

cej - сеjше 11 ceaj -сеаjше 

носи - носише 

бери -берише 


Разновидноста ceaj сеаjше се употребува таму каде што тoj тип глаголи 
преминале во а-група. 

3.57. Глаголски прилог: викаеluши, носеешши, йлачеешши (Дебар, Горен
ци), сакаешки, одеешки (Локов) [карта 30]. - Во Г. Папрадник наспоредно со 
формите на -ешши се употребуваат и обраЗУВalьа на-ешшин : викаешшин, носе
ешшин, сечеешшuн, ШкаешШин. Оваа наставка(-ешшин) би можело да се обjас
ни како секундарно преобразуваrье од формите со -ешши и -ешШе.м. Послед
нава наставка може да се сретне во некои голобрдеки села (види подолу). 

3.58. Глагол ска придавка: викан, викана, викано, викани; викнаш, викнаша, 
eUKнaiuo, викнаши; носен, носена, носено, носени. Со глаголите од типот 'викне 
- викнат' се повеле и глаголите од и-група што им завршува општиот дел дел 
на -н: женаш, канаш, ранаш, ценаш (Баништа, Г. Косоврасти, Г. Папрадник). 

3.59. Глаголска л-форма: а) викал, -ла, -ло, -ле, викнал, носил, брал, рекол, 
б) викнел, -ла, -ло, -ле, носел, берел, речел. 

3.510. Преглед на флексивните морфеми на простите глаголски форми 

Глаголска форма 
1 л. 

Еднина 
2л. 3 л. 

Множина 
1 л. 2л. 3 л. 

Сегашно време -ф -ш -ш -.ме -ше -еш I -ш 

Минато определено 
свршено време 

-ф -ф -ф 
-ф.ме(-в.ме)/ -фше -е 

Минато определено 
несвршено време 

-ф -ше -ше 
-ф.ме (-в.ме)/ -фше -е 
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-j, -jше; 

г) 

Заповеден начин -и, -ише 
Глаголски прилог -ешши I -ешшин 

Глаголска придавка 
-н, -на, -но, -ни I -ен, -ена, -ено, -ени 
ош, -Ша, -шо, -ши I -еш, -еша, -ешо, -еши 

Глаголска именка -1-Ье 

3.511. Сложени глаголски форми со 'сум' + глаголска л-форма: 

а) 	 су викал, си викал, викал, сме викале, сше викале, викале; 
б) 	 беф викал, беше викал, беше викал, бефме викале, бефше викале, бее 

викал е 11 беше су викал, беше си викал, беше викал, беше сме викале, 
беше сше викале, беше викале. 

3.512. Сложени глаголски форми со 'сум' + глаголска придавка: 

а) су доjден (биден), си доjден (биден), je доjден (би ден), сме доjдени 
(бидени), сше доjдени (бидени), се доjдени (бидени); 

б) беф доjден (би ден), беше доjден (би ден), беше доjден (биден), бефме 
доjдени (бидени), бефiuе доjдени (бидени), бее доjденu; 

в) 	 су бил доjден, си бил доjден, бил доjден, сме биле доjдени, сше биле 
доjдени, биле доjдени; 
беф бил доjден, беше бил доjден, беше бил доjден, бефме биле доjдени, 
бефше биле доjдени, бее биле доjденu. 

3.513. Сложени глаголски форми со 'ке'. 
Прво да истакнеме дека партикулата ке се jaBYBa и во разновидноета ка. 

Втората (ка) е пообична, пораспространета, особено во областа Поле. Формата 
ке се употребува наспоредно со ка во Жупа, поретко и во полските села, но се 
повеке се диференцира како особеност на торбешкиот говор. 

Се употребуваат следниве четири форми со ка I ке: 

а) ка (ке) носа, ка носиш, ка носиш, ка носиме, ка носише, ка носеш; 

б) ка (ке) носеф, ка носеше, ка носеше, ка носефме, ка носефше, ка носее; 

в) ка (ке) су викал, ка си викал, ка викал, ка сме викале, ка сше викале, ка 


викале,' 
2) 	 ка (ке) беф викал, ка беluе викал, ка беше викал, ка бефме викале, ка 

бефше викале, ка бее викале; 
ка беше су викал, ка беше си викал, ка беше викал, ка беше сме викал е, 
ка беше сше викале, ка беше викале. 

Како диjалектна особеност за дебарските говори се jaBYBa последнава фор
ма - образувана со ка (ке) и предминато време: ка беше бил и Сuиро со ними 
(Горенци), Исмаил не ка беше бил Ш02а (I,Iепишта). По OBoj начин на дебарски
от терен се оформил конjугациски систем со ка (ке) Koj можеме да го спротив
ставиме на системот од временеки форми без партикулата ка. Сп. 

а) вика, викаш ка вика, ка вИКatu 

б) викаф, викаше ка викаф, ка викаше 

в) су вuкал, си викал ка су викал, ка си викал 
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г) беф викал ка беф викал 
беше су викал ка беше су викал 

3.514. Сложени глаголски форми со 'има / нема': 

ка има(м) земено, доjдено 
б) имаф земено, доjдено 
а) има(м) земено, доjдено 

ка имаф земено, доjдено 
в) су имал земено, доjдено ка су имал земено, доjдено 
г) беф имал земено, доjдено ка беф имал земено, доjдено 

беше су имал земено ка беше су имал земено 

3.515. Преглед на глаголските форми (в. приложената табела на KpajoT на 
главата). 

3.6. Прилози. - Ке приведеме само некои покарактеристични прилози кои 
можат да бидат интересни или во лексички или во фонетски поглед. 

а) Именски: горе - долу, угоре / угаре - удулу, згора - здола, надвор - вна
шра, cKpaja - фсшреде, близу - далеку, найреш - наsаш, оцйреди - одsади, фку
ки, наземи, вземи (за место); денеска, нокеска, синека, зимоска, лешоска, йро
лешоска, есеноска, де1Ье / де1Ьа, нока, леше, зиме, есени, йролеши, фчера, ушре, 
вечер, фчеравечер, ушревечер, фчеранок, ушренок, некни, йонекни, задушре, 
йозадушре, лани, вгодина, годин'ава, недел'ава, ушрин'ава, зим'ава, йролейlи
н'ава, есен'ава, леш'ово, рано, доцно, дойара 'допрва' (за време); веднуш, фчас, 
одма, близу, далеку нajaBe, насоне, ничкум, редум, сuлум, скришум, газечкu, йо
Ызечкu, йомешечкu (за начин); баш, дури вuсшuна, шаман / шаман, одваj (за 
УТОЧНУВaIье); веке, uojKe, шрошка, многу, малу, мошне, ушше (за количество и 
степен); 

б) Заменски: овде, онде, шуjе, овдека, ондека, шуjека, одовде, одонде, ошуjе, 
ваму, шаму, онаму, кеде, Kej, ке, ошкеде, докеде, негде, нигде (за место); сега, 
шога, досега, дошо га, ошсега, ошога, кога, докога, ошкога, неко га / некош, ни
кога / нuкош (за време), ва ке, шаке, онаке, како, некако, никако, с(в)екако (за 
начин), ол'ку, шол'ку, онол'ку, кол'ку, некол'ку, нuкол'ку, све, свегере, и др. 

3.7. Службени зборови. - Сите предлози познати во литературниот jазик се 
застапени и во дебарскиот, со исклучок на предлогот 'врз'. Само некои се jaBY
ваат во поизменета форма. Предлогот 'низ' се срекава само во формата из: оди 
uз река, излезе uз враша, йомuна ис село, се шешаш ис куКи. Предлогот каде се 
jaBYBa и во фонетските разновидности кеде, Kej, ке. Предлогот кон го наогаме и 
како кун. 

3.8. Лексика. - Зборообразувачка особеност претставува зборот MpaBja, од 
Koj е изведен мравjалнuк. Морфемата -ja е пренесена секако од именските об
раЗУВaIьа од типот шкраЙjа. МеГу зборообразувачките морфеми особено пага -

в очи со cBojaTa продуктивност суфиксот -уле (Pavlovic, 1957 : 94-100) со демину
тивно и хипокористичко значеlЬе, сп. брадуле, брашнуле, глауле, усшуле, мажу
ле, женуле, кукуле, jунчуле, мачуле, йрасуле, йеiiiл'уле, йил'уле, шел'уле, зми
уле. Се шири за сметка на суфиксите -це, -че: месуле, млекуле, вuнуле, гускуле, 
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к:оск:уле, м-iiск:уле. Toj може да стапува во корелациjа и со други деминутивни и 
хипокористички суфикси И на TOj начин се добиени вариjантите -чуле: глафчу
ле, Uiiрфчуле. - Паралелно со -уле со ова значеIЬе чест е и суфиксот -иче : i"yc
к:иче, к:оск:иче, м-iiск:иче, uушк:иче и др. Овие примери се посебно карактеристич
ни поради тоа што се нашло ново деривационо решение за да се избегне фон ет
ската тешкотиjа што би настанала со суфиксот -че (i"усче). 

Од зборообразувачки аспект претставуваат интерес исто така и изведените 
именки со суфиксот -ул'к:а: невесшул'к:а, цереул'к:а (исто што и невесшулк:а), иа
рул'к:а (лушпа од риба), носул'к:а покраj носал'к:а, свешул'к:а, см.ардул'к:а и др. 

Kaj придавките сп. орашен, uасишен (KOIЬ, вол); jаi"нечк:о, uuлечк:о, шелечк:о 
(месо). 

Дебарскиот говор заедно со голобрдскиот и реканскиот се карактеризира и 
со повеке лексички и семантички посебности кои во другите западни говори се 
или непознати или помалку фреквентни. Ке приведеме неколку од нив што ни 
се чинат покарактеристични. Овие лексички диjалектизми ке ги дадеме по се
мантички групи. 

Човекот, делови на неговото тело и роднински односи: буза 'усна' , бебе 
I,Iеп, чоече (Локов) 'црнка во окото', к:осм-а 'коса', жур 'глужд', i"Л'уч (Локов) 
'глужд', цуце, 'девоjче', йосесшрица 'посестрима', шiiшш, шiiшша, jYHaK 'зет, 
младоженец', UобраШuм., 'девер', 1,lai"ype 'мало дете', во говорот на Торбешите: 
бабо 'татко', нана 'MajKa', нена 'баба', к:щю 'дедо', MU1,lO 'стрико', даjо 'ByjKO', 
бабалак: 'тест'. Облека, обушjе, украси: риза 'крпа за бришеIЬе' (во Луково: 
женска шамиjа за на глава), рушишша 'алишта', чели 'чевли' (во говорот на 
православните), к:ундри (во говорот на Торбешите), ушници 'обетки, менfуши', 
к:олчини (Луково) 11 чораби (Баништа), бок:чеjнца (Луково) 'бовча', дулец 
дул'ци 'набор на платно', йридафк:а 'накит на коса'. Кука, пукукнина, други 
построjки: йаjанда, -и 'мали потпори на кои се држат големи греди', фурда 
'грубо изделкани штички', м-ершек:, мн. м-ершеци или рог - poi"oj 'мали диреци', 
Miiuja 'голема греда на слемето' , сок:лок: 'трем', шелиз 'продолжуваIЬе на чарда
кот' , буаре 'дел над огништето низ KOj поминува чадот' , йош - йодош 'душеме 
покриено со земjа', к:рошни, UOKY"HojHa 'покукнина' , одаjк:а 'одаjа', ношши 
'нокви', шuлше 'еден вид постилачка во торбешка кука', "ерал 'пондила'. Хра
на: к:ачам.ак:, к:ом-аш м-азник: 'баница, пита', uошuечалник: 'турипечи' , дробец 
'попара', шул 'удина', ск:руUец 'крушец сол', сирашк:а, урда 'вид jaKo сиреIЬе', 
изварк:а (= урда во кичевскиот). Земjоделство: ноалишше 'новиште', улешк:а 
'краjниот дел на нивата каде што го врти орачот плугот' , одорва1Ье (Луково) 
'KpajoT на opaIЬeTO', иалешник:, шевлик: - й1евлиsи, ум-ешк:и 'скувал', чарк: 
'воденичко тркало', рок:ачк:а (Луково) 'рачка на плуг'. Животни, риби, птици, 
инсекти: м-iiчурек: 'мачорок' шуричк:а 'рило, чурило на СВИIЬа', СЙОЛ1,laф 'пол
жаф', дрождален 'дождовник', иара - йари 'паринка на риба', uул'че 'непроно
сена кокошка', цве"е 'кикиришка на петел', йашк:а, йашорок:, белшук: 'белката 
во jаjце', жiiлшук: 'жолчката во jаjце', уйlaлен 'був', ешоножица 'стонога, 
стоногалка' . Дрвjа и растениjа: лойушк:а 'лопен, лопув', наlезм.а 'нане, зачян', 
шреск:а 'ситно суво гранче' , сак: 'дрво исечено за гopeIЬe', м-уринк:а, jiiшро 'jaT
ка', i"iiрл'ушк:а 'семка', к:iiршален (Селци): к:ом-йери (Луково): к:ом-йири (Ба
IЬиште), йреш 'праз' к:арйус 'лубеница' , к:аун 'ДИIЬа', м.агдинец 'магдонос', йам-
бук:, ноуш 'наут', дуан I шушун, шиuин 'шип', йлешвина 'плева', вондак: : два 
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вондака йреш 'китка', жбушар 'деблото на дрво пресечено над земjата', сшолй 
'стебло', бафча (за овошjе), zрадина / варш (за зеленчук). Транспорт и комуни
кациjа: чунче, лойаша / лойашка 'весло', шрон 'горниот дел на сюьата', йреч
ник 'делот на сюьата што ги поврзува плазовите', кривал' ка 'плаз на сюьа'. 
Географски поими: секаjца 'МОЛlьа', свешкаш 'молскат' , божил О = божурлок 
(Луково) 'виножито' , дождоjца, снеzоjца, шушлек, клайаjца 'лапавица', HaBej 
'намет', бран, йошок, клакоjна 'матежина' , сшийс, жzлий - жлиБОJ  укма 'го
рештина' , цибрина, клак 'син варовник', банелица 'неродна земjа', музzа 'леп
лива земjа'. Називи на разни предмети: буклица 'ведро', буклинка 'дрвен сад за 
вода', бакрач, бл'уш 'тарун', лучник 'толчник', машшрайа 'чаша', йшин 
(Локов) = шин (Г. Папрадник) 'бутин' , сшрела 'сукало', шушален 'совалка', 
склайуца 'стапица'. Качества: афраш 'горчлив', зайолшушен 'облачен, зади
мен', кочено, накочено 'галено', наврайиш, йалешш 'лут', йашисан, йашисано 
куче 'бесен', йошаксан 'запуштен', шенлиjа 'весел', чакар 'разрок' . Деjство: бе
риш 'собира', буреш 'боде', башкаш 'турка', башкаш 'чепка', ворниш 'вдене', 
зарчиш, мамиш, ойериш, йалиш 'лути', йозинаш, йокираш, шалаш 'лута', шро
шиш 'остави', укаш 'гласно плаче', шкушиш 'демнее, потслушнува', се цериш 
'се криви'. Други називи: башкеш 'бакшиш', Buze 'повоjница', ворзанка 'jазол', 
жzан 'маса народ', иман 'вера', рашаj 'орач', ремина 'киjавица', симсиле 'потек
ло, coj', чемра 'Kpaj'. 

3.9. Од претходниов преглед на фонетско-фонолошките и морфолошките 
особености видовме дека има еден броj црти што не се познати на целата 
териториjа на дебарскиот говор, туку се ограничени на помали ареали. Haj
често тие се jaBYBaaT на перифериjата. Така, на пример, говор от на Малесиjа од 
другата дебарска област се диференцира со континуантот о место Ъ2 пред м 
(седом), со изговорот шк, жz (ОZНllшке), нефонетската замена на j со К, z (нив
ze), наставката -фне, глаголските обраЗУВaIьа од типот 'купвет' и др. Едни од 
тие особености се познати и во граничните говори. Групите шк, жz, видовме, се 
срекаваат во Дебарца. Некои црти говор от на Малесиjа го сврзуваат со дрим
колскиот, како, на пример, глаголите на -ве. Наставката -фне е позната и во 
дримколскиот И во струшкиот. 

Во граничните села мегу Жупа и Река се срекава по HeKoja особеност 
карактеристична за реканскиот говор. 

Од друга страна наогаме особености со кои се диференцира говорот на 
Торбешите од говорот на православното население. Една таква диференциjал
на црта претставува, видовме, гласот е во примерите од типот jезик и jеже. Во 
торбешкиот говор поинаку е рефлектирано Ъ2 пред р: вешер; Kaj глаголите се 
пази е-група доста добро, што не е случаj во говорот на православните; глагол
ски от прилог во говорот на Г. Папрадник завршува на -ешшин; за Toj говор е 
карактеристичен глаголскиот суфикс -уа- и др. Повеке разлики меГу говорот 
на Торбешите и Македонците христиjани можат да се набележат особено во 
областа на лексиката. 
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4 


ДРИМКОЛСКО-ГОЛОБРДСКИОТ ГОВОР 


4.0. Дримколско-голобрдскиот говор се простира по левата страна на река
та Дрим. Ги опфака географските области Дримкол и Голо Брдо. 

Во cBojaTa основа. како што се истакна порано, TOj е дебарски говор. Во по
тесна врска стои со централната говорна област (Поле, Жупа, Малесиjа) со ко
ja граничи на север и исток. Но во него наогаме и ред особености кои во други
те околни говори се непознати и коишто го карактеризираат како посебна ди
jалектна индивидуалност. 

Поголем дел од карактеристичните диjалектни диференциjални црти се од 
областа на фонетиката. 

4.1. Самогласки. Самогласниот фонолошки систем и во oBoj говор се 
состои од шест фонеми. Мегутоа, системот на голобрдско-дримколскиот во 
типолошки поглед се разликува од дебарскиот. Toj претставува четириаголен, 
тристепен и двокласов тип: 

и у 

е о 

а d 

Како фонолошки релевантен признак на корелациjата овде се jaBYBa лабиjали
зациjата, што не е случаj во дебарскиот. 

4.11. Наjкарактеристична структурна диjалектна особеност претставува фо
немата d (широко о) [карта 3]. Фонетски таа се реализира со ниска положба на 
jазикот и со активно учество на усните. Фонолошки влегува во корелациjа со а 

по признакот лабиjалност - нелабиjалност, и со о по степенот на отвореноста 
како отворен член на корелациjата (сп. йdш 'пат' - йош; каса 'касам' коса-

'косам')5. 
Во поглед на дистрибуциjата на d важи онаа определба што ja дадовме за ii 

во дебарскиот: може да стои само во коренеката морфема. 
И на историски план се поклопува со фонемата ii во дебарскиот: се jaBYBa 

како континуант на *Q и Ъ2 во коренеката морфема, во група со рил од вокал
ните *г и *] и во ограничен броj примери се срекава место а во контакт со на
залните и некои други согласки. 

4.12. *Q > d : бабошиil1, бdбунисан, внdшра, 'iради, 'iазер, Uo'iазечки, гндс, 
гнасно, zлdбок, Ziiжба « zожва), дd'iа, дай - дdбjе, дабо: дарво, драк драZОЙl, 
зай, зайци, зазобица, jаzлен, jадица, jаже, jажичка, jашок, jашор, jадро, каде, не

каде, никаде, Kaj « коде), каклица, кайиш, кайен>е, кадел 'а, касаш, каш (Kaj 

5 Лазар Димитров (Димитровъ, 1905) истакнува дека има разлики во изговорот мегу 
етимолошкото о и о од носовката *Q во дримколско-голобрдскиот говор. Димитров е 
роден во голобрдекото село Дренок и TOj добро ja чувствувал разликата мегу фонемите 
о и а. Таа разлика ja уочува и В. Облак врз материjалот од од говорот на селото Клен,е. 
Облак истакнува дека се изговара широко и о во група со рил (Oblak,1896: 23,41). 
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агништета), кашник, к:лаиче, ла20вно месшо, лака, лачиш, одлачиш, мадро, 
мажи, машко, мажишiiie, MaiuHa вода, йdш, двайаши, йраш, йрачка, йашец, йа
шишша, йайок, рака, ра чка, рdкаф, рабjе, йораби, сванок, скай, cKauuja, сабо ша, 
саш - садоj, сdжен, са чка, сак - caKoj (*SQk-), сшайал'ка, ша2а, шiiжиш, шаш
ниш; jd'2ул' а, jазик, jdHsa, jачиш, jачмен, jачмеjнца [карта 4]. 

Во другите позиции *Q е заменето со а: желади, обрач, йонада, йойрак, йой
раsи, 20лай 20лаби, покраj 20ЛОЙ - 20лобu (КлеIЬе, Луково), одн. 2улайчmьа, 
20ЛУЙЧUfьа (Себишта [карта 5]), йajaK, йаjачина [карта 7], заjак (Дренак) покраj 
пообичната форма заек (Луково) [карта 6]. Формата еднаш се изменила во 
еднош. 

Самогласката у место *Q се срекава во сите оние случаи што ни се познати 
од другите западни говори, сп. 2уска, кука, йуйул'ка, суш, судиjа и др. 
4.13. Ъ2> а : бадник, мd2ла, маска, снаа. 
4.14. *[ > ар : баршлен, варш, варниш, варзачка, Ырне, 2арнчар, 2арк:лен, 

даржалjе, зарно, карш, карф, карчиш, карсш, карсшойаш, аржаjнца, йарсш, са
рй, шарн, царно, чарф, чарйе1Ье (Луково), дарво, apia, царвен (КлеIЬе), йарво, 
чарвосан (Uепишта), варзи ме, аржнал, йdрсшен, фарлиш, сфаршuл, (Себиш
та), изварвел (Стеблево), задаржuл, сарй (Гинеец), барзuна, шарчал, шdрйuле 
(Дренак) [карта 13]. 

4.15. *j> ал : балва, валк, валчица, вална, даЛ20, жал1Ьа, жалш, жалшок, 
жалшица, jабалко, калк, малзиш, малкум, малчuш, алsица, йалн, йалф, салsа, 
сшалй, сшалйоj, 'стебло', шалчиш, санце (со загубено л, Луково), вална, jабал
ко, салsа (КлеIЬе), жалшук, сйалl,tаф (Uепишта), измалsиш, найалнал (Стебле
во), жалши, jабалка (Гннеец), валк, йожалшело (Дренак) [карта 14]. 

Исклучок и овде се: БУ2арин и Йуковник. 
4.16. Преку секундарната назализациjа на самогласката а се добило широко 

о во зборовите: зdмба, зна(м), канilЮр, мdмиш, машшеа, андон, андриjа, dН2ел 
(Луково). Сп. уште: забан, заш, заjак / заек, jа2ошка, ja2 урина (Луково), ражен. 
4.17. Позициjата на зборот во развоjот на сите споменативе гласови играла 

пресудна улога. Во почетокат на зборот континуантот на *Q и Ъ2, така и на *г, 
*j, се развивал во правец на отворен но лабиjализиран глас. Таа тенденциjа дос
ледно е спроведена и во оние случаи каде што се извршила секундарна назали
зациjа. На KpajoT на зборот во разни случаи HaotaMe различни резултати. Мес
то *Q редовно има а, не сметаjКи ги оние примери каде што тоа (а) после пре
трпело секундарни промени (сп. 20лоб, еднош). 

На дримколскиот терен во а се рефлектирал и сек. Ъ2 на KpajoT на зборот 
пред сонантите р, н, л. Сп.: бисilЮр, вешар, 2абар, осшар, одар; 02ан, jа2анцаша; 
донесал, исйекал, йресекал, рекал, пак потоа и во до шал, нашал (Луково). Во 
соседство со м сек Ъ2> о: осо.м, осомдесеш, седом, седомдесеш (Луково). 

Во голобрдскиот пак, како и во дебарскиот, континуантот за Ъ2 во оваа 
позициjа се лабиjализирал во сите случаи: вешор, свекор (Uепишта), 020Н (Ги
неец), 0201Ь (КлеIЬе), йресекол, рекол (Дренак, Себишта), осум, седум (КлеIЬе, 
Uепишта) [карта 10, 11, 12]. 
4.18. Промени на самогласките. Промените на самогласките извршени во 

дебарскиот говор се jaBYBaaT и на дримколско-голобрдскиот терен. Сп.: а - е : 
баршлен, 2арклен, челеш, есеноjца (Луково), 2реда есеноjца (Дренок); покраj че
каш (Дренак), йречекаш се употребува и формата со а : чакаш (Луково), чакаj 
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(Себишта), чакаф (КлеlЪе), йречака (Модрич) [карта 16]. Во йечалиЩ чакиjа 
исто така не е извршено прегласуваlЪе. 

о - у : збогум, мол кум, ничкум,' бумба, кумиша, KYMucuja; дури, йуздер, ро
гус, гувеjЩ улера. Зборот 'уште' се употребува само во формата ишше (Луко
во, КлеlЪе), одн. ишче (Дренок, Себишта, Гинеец), позната и во говорот на Ма
лесиjа (сп. ишке во Селци) [карта 19]. Тешко е да се обjасни и од у, одн. О фо
нетски, зашто на OBOj терен немаме друга потврд а за делабиjализациjа на у во и. 
Повероjатно ми се чини да се претположи дека на дебарскиот терен се употре
бувале во постаро време разновидностите ошше, Koja во дебарскиот дала ушше, 
и ешше, Koja во дримколско-голобрдскиот и во Малесиjа се изменила фонетски 
воишШе. 

Во шакеiере « шакуiере < йlaK02epe) е место у е добиено со аналогиjа иа 
све2ере. - Во чубук имаме вокална асимилациjа. Сп. уште машорка (машерка), 
шрондафuл' (Шрендафил'). 

Што се однесува до самогласните групи што настанале по губеlЪето на сог
ласките в, j, х, д и др. во меryвокална позициjа треба да се констатира следното. 
Две еднакви самогласки, како и во другите западни диjалекти, се стегаат: гла: 
(глава), мека: (мекава), йоне:лнuк (йонеделнuк), него: (негово). Групата -ао- се 
асимилира и потоа контрактира во корист на втората компонента, сп. убо: (уба
во), уло: (улаво). Другите групи се пазат наjчесто неизменети, сп . .тоан, шоар, 
осноа, гошоа, шроа; Зборот свал'ка (совал'ка) е внесен од струшките села, ка
де што -оа- се изменило во -ва- (сп. таму швар, квач); гоедо, гоедар, чоек, jазо
ец, шаргоец; леа, реа, смеа, сшреа, череа или леjа, сшреjа, и сл. Примерите йара 
(йареа) и смарда (смардеа) се секундарни преобразуваlЪа. 
4.2. Согласки. По броjот на согласните фонеми дримколско-голобрдскиот 

не се разликува од дебарскиот. Тие не се разликуваат мегу себе ни по структу
рата на согласниот систем, ниту по броjот на релевантните дистинктивни приз
наци на согласките. Не се забележуваат разлики мегу овие два говора ни во 
поглед на фонетските особености на согласните фонеми. По HeKoja разлика 
може да се наjде само во дистрибуциjата и во развоjните тенденции на неколку 
согласки и тоа посматрани од историски аспект. 

4.21. Така, на пример, палаталните африкати к, 2 се jaBYBaaT во уште поо
граничен броj примери во споредба со дебарскиот. За подобар увид и спореду
BalЪe и овде ке ги приведеме сите случаи каде што се jaByвaaT к, i место старите 
групи *tj, *kt', *dj. Сп.: божuк, нок, йолнок, домакин, гаки, керка, йоке, куЩ вре
ка, кука, срека, мека: (мекава), некuЩ ка; шук, ШУ2ина, све2ере, шакеtере, apia, 
аР20сан, во изведенките од типот opu:faHu, белграiанu, но брошчанu (Брод), со
йошчанu (Сопот). Во другите случаи има шш (ш), жд (ж): брошщ горешЩ йо
мош, немошен, ношшu (ношвu), йешl;tuк, йешш, йешшера, гашнuк, има шен, 
лешiiiа, машшеа, машшеjнца, йлешши, йрашйla (за камен), йрашшu (на самар), 
свешша, свешiiiалнuк; вежда, межда, найрежно време, саждu, йремреже, еднош, 
20еждо; во морфемата -ешши : одеешшu, викаешши (Луково, КлеlЪе). Редовно 
со шш и жд се употребуваат во OBOj говор и глагол ските образуваlЪа изведени 
со суфиксот -ja : йлашйlaЩ йрашшаЩ фашйlaЩ йойрашйlaЩ вешша:ш; йо
lождащ не му се виждаЩ наождаЩ йаждаЩ се раждаш I рождаш (Луково). 
Во дебарскиот, видовме, во овие примери наjчесто наогаме к, 2. 



4.22. Во северниот дел на голобрдскиот говор покраj согласните групи шш, 
жд се срекаваат и шч, Ж/h сп. zорешчо 'млеко, фашчаш, йреврашчаш (Гинеец), 
сйиjешче'м (Стеблево), нишчо, zорешчина, фрушче ноже (Гинеец), ишче, ру
шишча (Дренок) [карта 19]. 

4.23. Палаталниот назал (l-b) наjдоследно се пази во дримколскиот: KOl-b, 
баl-bа, ЖОЛl-bа, се клаl-bаш, лиl-bак, кучиl-bа, дреl-bе, ,Машеl-bе (Луково). Тука се ja
вува и секундарно l-b од jH: aYl-bа, Ol-ba. Во голобрдските села наогаме и примери 
со l-b: cupel-be, кучиl-bа (Себишта), потоа примери со jl-b: коjl-bчешо, ceejl-be (Се
бишта), коjl-bише (Дренок), и примери со наполно затврднато н: l,ltlzурuнаша, 
одеjнешо (Гинеец). Примерите йена, йенушка, йусшина, сарна, сино редовно се 
употребуваат на целата териториjа со н. Приведениве примери ги одразуваат 
сите фази во процесот на заТВРДНУВaIьето на фонемата l-b. 
4.24. Фонемата л' (алвеоларно л) < *1' се пази релативно добро: бл'уш, 

кл'уч, недел'а, носал'ка, зел'ка, 'мол'ба, йриjашел', жал', сол' - сол'ца, чешел'. 
Во дримколскиот се jaBYBa и секундарно л', но не по фонетски пат, сп. иешл'уле 
- йешле, йuл'ци, йuл'чиl-bа - йиле, шел'ци - шеле, йал'ци - йалец, ,мол 'ци - 'мо
лец, скакул'ци - скакулец, Павл'а - Павле, Сшол'а -СШоле. Се работи за из
рамнувюье на коренската морфема: йuл' -е - йuл' -ци - йuл' -уле. 
4.25. Звучните африкати S-1,l се jaByвaaT во истите позиции како и во дебар

скиот: 'молsиш, олsица, MHOsuнa, белеsи, дисаsи, ЙОЛ1,lаф, H01,le. 
4.26. Фонемата х на KpajoT на слогот е заменета со Ф (в): здивна, евла, чев

ли, крефко, но има и примери со загубено х: дуна, вешо, ,Меле,М, ,Молосан. По
следниве се почести во говорот на Торбешите. 
4.27. Од консонантските промени како диjалектни на OBOj терен се jaBYBa 

дисимилациjата на.мн во ,мл: ,МЛОZУ (КлеlЬе), покраj ногу (I,Iепишта). 
Консонантите с,ш пред ц, ч на составот на морфемите во северните голо

брдски села преминуваат во ф: лифче, 'мофче, 'мефце, дури и во префиксите: иф
чади, рафцишиш (I,Iепишта). Во дримколскиот тие обично не се менуваат: рас
цушиш, йарсче (Себишта, Гинеец), 'масца, 'месце, класче, вошче, крушче, оUaш

че, или сч > шч: zушчuн>а, клашче, лишче, .машче (Луково), но и: йрафци (Модрич). 
Разни видови асимилации се извршиле и во примерите: сшаркаш, сшарк 

покраj шшорк; йесна, йасонце; uцojcaH, йци, йчеjнца; сп. уште: цекна (секна) : 
краваша цекна; лиl-bак (лилjак), sисш, aejaepuцa I верверица, йрейерица; шнок, 
Шноко (КлеlЬе, Луково). - Почетното ч во група со р (*crt-) во неколку случаи 
и во OBOj говор се запазило: чарви (КлеlЬе), чdрф, чарвосан, чdрйиш (I,Iепиш
та), чdрвоjадuна, чарйеl-bе, но царн (Луково). - Групите в + сонанш и й + ч во 
почетокот на зборот и овде не се стабилни. Покраj йченка, йчеjнца (Луково) се 
срекава и ченка, ченица (I,Iепишта), како во дебарскиот, но редовно Йчела. Сп. 
и Ладе, Ладu.мирица (Владимирица), внашра - однdшра (Луково). 

Краjните групи -сш, -шш се пазат релативно добро: болесш, zросш (грозд), 
zdрсш, sисш, корсЩ лисЩ .маеЩ йарсй1; брошЩ zорешЩ дошЩ ЙешШ. 

Нови консонантски групи на апсолутниот Kpaj се jавиле по морфолошки 
пат Kaj придавките ниск, жешк, шешк, горк, шифк, решк (В. т. 3.16.). 

Согласните групи -сшр-, -здр- и овде се пазат редовно: сшраф, здраф. Се
кундарни Щ д имаме меГу с, з + р: сшреда, уздреал. 

Интервокалното в се губи на целата териториjа на oBoj говор, но во дрим
колскиот таа е особено раширена, сп. iла:, йра: (йрава), найра:, йосша: (йосша
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ва), .мека: (..иекава), He:cilia, скориаШ (скориваШ) и др. [карта 23]. Согласките д, 
ж, j и др. се губат во онаа мера како што е покажано во дебарскиот, сп. даел, 
доjйl, йоjш, jajili, cejiU, йон,е:лн,ик и др. 

4.3. Именекн зборовн. - 4.31. Kaj личните ИМИlьа од машки род има тенден
циjа за упростуван,е на деклинациските типови. Имин,ата што завршуваат на -е 
и по дативната и по општата форма се изедначиле со имин,ата на -о. Сп. 

Н. Марко 
Д. Маркое 
А. Марка 

ПеiUре 
ПеiUрее 
Пейlра 

Наставката -а во општата форма станала граматичка ознака за сите имин,а од 
машки род и се додава непосредно на општиот именски дел, сп. CiUojaH - СШО
jaHa, Марко - Марка, според нив и Беле - Бел'а, МиШре - МиШра, Миле - Ми
л'а, СiUоле - СiUол'а (Луково). 

Личните и роднинските имин,а од женски род датив образува ат со -е : je рече 
CzuojHe, Боjан,е, Илuн.е (Луково),jе рекол жене си (Себишта). 

Имин,ата од Ж.р. на -а множина образуваат со наставката -и, Koja се проши
рила и на именките рока, н,ога, мн. раци, Hosu (Луково). Наставката -и ja приве
дува и Облак за говорот на Клен,е (Oblak, 1896: 95). Ивковик во CBojOT извештаj 
за диjалектните испитуван,а во Дебарско тврди дека во голобрдскиот именките 
на -а во множинската форма имаат наставка -е и ги приведува примерите: жен,е, 
жен,еiUе, беjе йобе'iн,аiUе, кукеве н,и се лоше (Ивковиh, 1934; Павловиh, 1940). 
Ивковик во истата статиjа пишува дека во голобрдскиот говор забележил мно
жински образуван,а со наставката -efba : japefba, кучеfbа, MaZapefba. МеГутоа, во 
печатените материjали од Голо Брдо ja наогаме само наставката -Ufba : йилиfbа, 
волчиfbа (Себишта). 

4.32. Kaj заменките како диjалектни по однос на дебарскиот се jaBYBaaT 
кратките заменски форми н,и, ви покраj н,е, ве (во акузатив): да н,и бран,иш Ши 
(Гинеец), шчо н,и н,аjде iUол'"у н,ам, н,и виде н,ас (Дренок). Во вр ска со разновид
ностите н,и, ви се поставува прашан,е дали тие треба да се сметаат како конти
нуанти на старите н,ы, вы, или се тие нови образуван,а што настанале на OBoj 
терен. Во OBoj говор, И воопшто во дебарското говорно подрачjе, има тен
денциjа за израмнуван,е како на полните, така и на кратките заменски форми, 
сп. je виде Мара: je рече Маре; нами н,и рече: н,ами н,и виде. Тешко е, мегутоа, да 
се тврди дека и акузативните форми н,и, ви се добиле во резултат на една ваква 
тенденциjа, до толку повеке што тие се уште остануваат како наjважни морфо
лошки белези за диференциран,е на дативниот и акузативниот предмет. 

Во голобрдскиот покраj дативната форма за женски род je (е) може да се 
сретне и ..иу : ..иу рекол н,а жен,аiUа (Себишта). Во дримколскиот во акузатив за 
женски род се употребува само формата je : je виде м.о..иичкаiUа, н,еа je виде 
(Модрич, Луково), из.мешаj е калzuа, иссuури je йейеЛluа (Дренок). Таа превла
дува и во голобрдскиот, сп. je зеде jаболкаiUа (Гинеец), je ви"н,але сШараШа (Це
пишта). Но во материjалите од Toj Kpaj мажат да се сретнат и примери со ja : ja 
видел .мечкаiUа (Стеблево), су ja осiUаjл керка ..ии (Дренак). Двоjство наогаме 
во OBoj говор И во употребата на полната дативна форма за женски род. Во 
дримколскиот се употребува обликот н,еjзе, а во Клен,е (според Облака) н,еjзи. 
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Се срекаваат уште следниве разновидности: покраj 20 и о (I,Iепишта), покраj 
oBja (Луково) и ojaB : ojaB ошол ке uоuош (I,Iепишта), свичички : свичичкише 
(риби) исuаднале од кола (Луково). Покраj формите овеа, онеа за среден род во 
дримколскиот често се срекаваат и разновидностите ове, оне, особено кога се 
тие употребени атрибутски, сп. ов'е деше, он'е деше. 

4.4. Глаголи. Состоjбата на глаголските групи е како во говорот на Мале
сиjа. Во е-група останале само глаголите што им завршува општиот дел на -и и 
-у, сп. биjеш, uиjеш, шиjеш, чуjеш, и глаголите изведени со суфиксот -ве: бен
дисвеш, 2решвеш, куuвеш, .менвеш, седвеш, сшално се срешвеш (Луково), за
.минвеш, uо.минвеш, uрикажвеш, uрашвеш, ке се радвеш, расuоредвеш [карта 

25]. Сите други глаголи од е-група преминале во и-група: речиш, знаjш « зна

иш), сеjш « сеиШ). 
Порано спомнавме (врз материjалот на дебарскиот говор) зошто се задржа

ле во е-група глаголите од типот 'пие'. Но не обjаснивме зошто во е-група се 
задржале глаголите изведени со суфиксот -ве, од типот куUвеШ. Нашето 
обjаСНУВaIье е следното. Во една постара етапа од развитокот на OBOj говор 
споменативе глаголи завршувале на -уе, како што завршуваат тие денеска во 
кичевскиот, поречкиот, велешкиот, скопскиот и полошките. Значи, сме имале: 
кажуеш, куuуеш, сшануеш - чуеш - .миеш. Потоа во повеКесложните глаголи 
самогласката у преку Неслоговно у фонетски се изменила во в. Целиот процес 

се одвивал по oBoj начин: куuуеш > куuуеш > куивеШ. Во времето кога се врше
ла ова а фонетска поjава раЗЛОЖУВaIьето на е-група веКе било завршено (барем 
Kaj глаголите што им завршува општиот дел на согласка), така што процесот 
на раЗЛОЖУВaIьето не го засегнал oBoj тип глаголи. 

()вие глаголи претставуваат диjалектна карактеристика и од аспектот на 
нивното обраЗУВaIье. Северната граница на суфиксот -ве оди по правецот на се
лата Дренок - Селци. Северно од споменативе села доминираат обраЗУВaIьата 
со суфиксот -оа- (в. т. 3.52.). 

Глаголите на -ве покажуваат некои посебености и во образуваIЬето на запо
ведниот начин, сп. Kyueej - куивеJше, сшанвеj сШанвеjШе. Морфемите -j, -Нце 
- до колку не се пренесени од постарите облици на овие глаголи (Kyuyj - ку
uуjше) - можеле да се jaBaT по аналогиjа на другите глаголи од е-група. По OBOj 
начин во императивот се издеференцирале два глагол ски типа: а) носи - носи
ше, бери - бери ше, б) eUKaj - викаjше, eej - веjше, шкаj шкаjше, cuuj cuujrue 
(после: сии - сиише), чуj - чуjше и Kyueej куЙвеjШе. 

Во поглед на броjот на глагол ските форми дримколскиот говор се слага со 
дебарскиот. Сите глаголски форми што ги приведовме во дебарскиот ги позна
ва и дримколско-голобрдскиот. 

()BOj говор не покажува никакви посебности ни во образуваIЬето на глагол
ските форми. Треба само да констатираме дека и овде наставката -ф.ме (-в.ме) и 
-фне (-вне). Првата е пообична во голобрдскиот: чекаф.ме (КлеIье), беф.ме 
(Стеблево), а во дримколскиот превладува -фне : u.мафне, рекофне, бефне (Лу
ково). Изоглосата меГу овие две форми на дебарско-дримколското подрачjе 
оди по правецот Селци - Дренок. Во говорот на Торбешите во I,Iепишта се из
вршила метатеза на -в.ме во -.мев : бе.меф, вика.меф, осШаре.меф, реко.меф, но: 
бефше, викафШе. 
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Дебар 

Глаголскиот прилог завршува на -ешшu, а само спорадично во голо
брдскиот може да се сретне -ешше'м, од. -ешче'м, сп. носешшu, йuшеешшu, рабо
шаешши (Луково, Клен,е): сuиjешче'м сме се за'lубuле (Стеблево). - Во говорот 
на Торбешите во Uепиште покраj формата на -ешши забележен е и обликот 
'молчеjнчук: : 'молчеjнчук: за.мWlа. Можеби е разновидност на формата 'молчени
чкум', Koja се срекава доста често во струшкиот и охридскиот. 

Партикулата ке се jaBYBa и во формата ка. Вторава е почеста во голобрд
ските села, сп. ка рабоша (Дренок), ка ши доj'ме (Стеблево), ка с-избан,а (Се
бишта), ка ода, ка си ода, но и: ке виделе (Гинеец). Во Дримкол пообична е раз
новидноста ке: ке рабошаш, ке С'ме рабошеле (Луково). 

Формата есши (во 3 л. едн. од 'сум') се срекава и во голобрдскиот И тоа 
главно во говорот на Торбешите: Toj есши Ф село (Uепишта). Во дримколските 
села и во Клен,е во употреба е обликот je одн. е. 

1968 

ИЛУСТРА ТИВНИ ТЕКСТОВИ 

Двоица брака 

Б'иле дв'оица бр'аКа.'Едниjот 'одел н'а-дорва, др'уг'иjот с'едел д'ома. Toj 
шчо-'одел н'а-дорва б'ил б'удала, а T'Oj шчо-с'едел д'ома 'арен. Му-р'екол буд'а
лата на-'арниjот: "Да-с'еда да-jе-п'очина 'измет M'ajK'e 11. И т'ака буд'алата с'едел 
До-м'аjка-си, а др'УГ'иот 'ошол н'а-дорва. Буд'алата згр'ел еден-к'отел в'ода, je
т'урил во-едно-к'орито. Т'амо jе-кл'ал и м'аjка-си и ф'атил да-м'аат H'a-Heja. От
кор'итото jе-'однесол во-j'аслите, jе-д'ал една-ф'урка да-пр'едит. Д'ошол 'умни
jOT, jе-н'ашол 'опрана м'аjка-си. Му-р'екол буд'алата: '''Одаj, к'опаj гр'оп", а T'oj 
jе-з'ел м'аjка-си. 'Одел, 'одел до-една-ч'ерешна. На-чер'ешната н'ашол една-м'о
мичка, и jе-в'елит буд'алава: "Ф'орли едно-в'етче". Мом'ичката my-не-ф'орЛ'ала. 
Toj ф'орлил со-едно-д'орво И jе-'урнал д'олу 'опрана. А 'арниjот 'одел да-к'опат 
гр'оп. Буд'алата му-в'икат: "Бр'ате! к'опаj дв'а-гроба, ти-н'оса дв'е маjКи" . 

.. .'Иделе, 'иделе и се-скр'иле во-една-вод'еjнца. В'елит буд'алата: "'Obeja-jе 
врет'еното маjк'ИНО со-пр'ешленот, Ка-го-з'ема". Му-в'елит бр'ат-му: "Не-з'емаj
го, ка-н-'оперит воД'еjнчарот". Toj в'елит: "Н'е, j'a ка-го-з'ема; 'obeja-jе-вре
т'еното м'аjк'ино и пр'ешленот м'аjк'ин". Го-з'ел и 'одел, 'одел, д'ошол до-една
j'асика, и си-се-к'ачил на-jас'иката и му-в'елит на-бр'ата-си: "Ми-т'ежит вре
т'еново маjк'ино, да-го-б'увна д'олу?"Под-jас'иката 'имало к'арван К'ир'ЩIИи. Г
'отпушчил; каменот 'од-ветка н'а-ветка п'аднал д'олу, а к'ираu'иите поб'егнале 
'oTтyje. К'ираu'иите 'имале то'арено к'арванот T'eмjaH. Будалата му-в'елит на
бр'ата-си: "Ка-го-з'апал'а т'емjаноф". И го-з'апалил. На-Господа му-б'олело 
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з'оп, а ot-т'емjанот му-'оздравел, и п'ушчат Г'оспот: "K'oj ми-'оздраj з'обов, н'ека 
д'оjт 'амо". буд'алата 'ошол т'амо. Г'оспод му-в'елит: "Шчо-с'акаш, одб'ери-си 
'овде". Toj с-'опулил и в'идел едно-ш'упел'че и го-п'осакал. Г'оспод в'елит: "Н'е
шо др'уго з'емаj, н'е-земаj 'OBeja". T'oj р'екол: "Н'е, 'oBeja го-с'акам." Г'оспод му
р'екол: "К'о] ка-те-в'идит, сф'е да-р'азиграт, ко-Ка-з'асфириш". Буд'алиjот одел, 
'одел и го-стр'етил еден-п'оп. П'опот го-з'ел за-'измекар, да-му-п'асит к'озите. 
Го-п'ушчиле буд'алиjот 'измекар со-к'озите да-и-п'асит. Toj ф'атил да-св'ирит. 
К'озите ф'атиле да-'игрет. На-в'ечерта д'ошле 'ослабени. Му-в'елит п'опот: 
"Шчо-'ол'ку осл'абени к'озиве?" А поп'аtата му-в'елит на-п'опот: "Да-п'оjш, да
в'идиш шчо-сл'абет 'ол 'ку к'озиве?" П'опот п'ошол да-в'идит. Ко-ф'атил буд'ала
та да-сф'ирит со-шуп'ел'чето, к'озите п'ак ф'атиле д-'игрет. В'елит п'опот на-по
п'аtата: "'Имале м'ок'и 'oBje, шчо-'идет 'ОЛ'ку гладни". Т'ога поп'аtата му-в'елит: 
"Н'ека д'оjт в'ечер да-ни-п'освирит; д'ецата к-и-кл'аjме в-'амбар, а миjе, г'оре н'а
греди". В'ечерта будалиjот з'асвирил; д'ецата в-'амбар с-изопрале, а п'опот и по
п'аtата ск'окнале д'олу. Му-в'елит п'опот на-буд'алава: "Ко-ка-к'укнит кук'аjца
та, да-си-'оjш". К'ачиле едно-м'омиче на-едно-д'орво. П'опот му-в'елит: "К'укна 
кук'аjцата; да-си-'оjш". БуД'алата му-в'елит: "К'оде-jе, да-jе-В'ида j'a?" Ф'орлил 
со-едно-д'орво и jе-'урнал д'олу. 

Дрuмн;ол - Голо Брдо 
Самовилите и патникот 

Некоjа-ж'ена си-р'одила д'етенце. На-тр'ите в'ечери д'ошле самов'илите, 
наречн'иците, да-му-е-к'ажет судб'ината на-д'етето, а M'ajka-му сп'иела. 'Ама т'уе 
'имало еден-п'атник да-прен'оКеет. И самов'илите му-нав'ел'веле на-д'етето : 
П'арвата му-р'екла : "Ко-ка-ст'орит седумн'аесет г'одини да-'умрит". Фт'ората 
му-р'екла: "Ко-ка-одит н'егде н'а-патн да-п'аднит т'уе да-п'огинит". Тр'етата му
р'екла: "Ко-ка-се-ж'енит и ко-ка-д'онесит н'естата да-П'оjдит да-ск'очит во-б'уна
рот и да-се-'удаjт". Ама п'атникот н'е-спиел и-ч'ул што-в'елеле. Самов'илите 
р'екле: "Ako-н'екоj ч'ует и ако-к'ажит, к'амен да-се-ст'орит." Ко-си-'одел п'атни
кот, ce-блаГ'одарел што-прен'океал и му-р'екал: "Нека-ви-е-ж'иво д'етето, да
ви-п'орастит и ко-ка-го-ж'ените да-ме-в'икате н'а-свадба, ка-ви-к'ажа от-к'е-су". 
Му-к'ажал ке-ж'ивеет и си-'ошал. Д'етето р'асло и п'орасло. д'ошло вр'еме да
се-ж'енит и л"уfето пам'етвеле шт'о-рекал ч'оекот и го-в'икале н'а-свадба. Ч'о
екат д'ошал н'а-свадба и му-р'екал на л"уtето: "J'a с'ака да-ми-пост'елите на
б'унарон". Т'ие, л"уfето, му-пр'аjле u'ефа. "Стр'амота-е на-б'унарот да-сп'иеш, 
'имат к'аде да-ти-пост'елиме, т'и си-ни-приj'ател'" му-в'елеле. Н'икако т'о) не
пр'истанвел и р'екал: "Ка-с'еда с'ам на-б'унарон". Л"уtето се-прин'удиле и му
п'ослале на-б'унарот. Б'иле по-н'естата, jе-д'онесле д'ома. И младож'енецот 
л'етнал пр'ао на-б'унарот и го-г'онит приj'ател'от да-ст'анит 'одма. T'oj н'икако 
н'е-станвел зошто-зн'аел шт'о-е раб'отата. Ама T'Oj, з'етот, со-с'ила го-т'арнал 
од-на-б'унарот и ск'очил во-б'унарот, се-'удаjл в'о-него. 
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8101 

ДЕБАРСКО 
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844 

чекатчакат 





Карта 17 


ДЕБАРСКО 

уште (ушче) 

869 

868 
867 

8101 
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иште (ишче) 
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.101 

ДЕБАРСКО 

фаштат факат 
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899 

869 

ШТ,ЖД ШЧ, Ж(I.I) ШК,жг 
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чарвец/чарвец царвец/црвец 





21 

8101 

ДЕБАРСКО 
899 

897 

869 

ЛИСТ,ДОШТ 





22 

.101 

ДЕБАРСКО 

ТНОКО КНОКО 





.107 
 .","[04, H)8  

 

 
-:, 1-_ 
:t  

65 .:r 
.6 X 

y...
"" '''

6:' ''O -


. .57 
_. 

t: 
.5  

... . __ . 

 
. 

_-53 

.28 

.  

 

'1: 

.101 

Карта 22а 

ХДЕБАРСКО 

.t 

i 
.103х .106 

• 

.1-

* 

* 

* 

-
. 69 _ wю78-

-
799"877. 

64 

'.66 

• 56 

.52 
• 55 ДЕБАР 

ТНОКО,КНОКО тенко танко 





r 

\ 

Карта 23 
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\.29 
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Карта 25 


ДЕБАРСКО 

.69 

).16 

"'.15 

купу(в)ат купвет 
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.J 
I 

Карта 26 


г-- -

8101 

899 

IДЕБАРСКО 

869 

носет ,берет носит ,берет 



I 
Карта 27 


ДЕБАРСКО 

ести(т) Ше 



Карта 28 


ДЕБАРСКО 

.69 

сте све (сфе) 



29 

.101 

ДЕБАРСКО 

бев(ф)ме бев(ф)не 



30 

.!()! 

ДЕБАРСКО 

ти ( -ешчи -ешки викаеки 



4.2. ОХРИДСКО-СТРУШКИТЕ ГОВОРИ 

Охридско-струшките говори го зафакаат котлинскиот дел околу Охридско
то Езеро. На jугоисток од преспанското говорно подрачjе нив ги разграничува 
планинскиот венец Галичица - Петринска планина. На исток спрема централ
ните говори границата оди по правецот Петрино Буковскиот преслап IlJьa
кенска планина - Илинска планина Пресека. На север тие граничат со дебар
ските говори, а границата на Toj дел оди приближно по линиjата Пресека - Ка
раорман, го сече Дрим Kaj Глобочица и излегува на Jабланица нешто малку по
северно од селото Бороец. На запад диjалектната граница на охридско-струш
кото говорно подрачjе се поклопува со етнографската граница спрема Алба
ниjа. На албанска страна остануваат неколку македонски села на jужниот и 
jугозападниот брег на Охридското Езеро - Тушемиште и Пискупиjа Kaj Погра
дец, и Лин на струшкиот дел од брегот. 

J азичните особености на охридско-струшкото говорно подрачjе можеме да 
ги поделиме во две големи групи 

Една група сочинуваат оние особини што им се заеднички на сите локални 
говори на разгледуваниов терен. Поголем дел од нив ги поврзуваат охридско
струшките говори со другите западни диjалекти. Во таа група спагаат меГу по
маркантните: фиксираниот третосложен акцент, стегюьето на два исти вокали 
во долги фонови: снм > сна:, не200 > не20:, змии> зми:, обраЗУВaIьето на цела 

сериjа дифтонзи од вокални секвенци со /и/ како втор член, сп. снаи > cHaj, 

cйlpeи > cйlpej, мои> MOj, лебои > лебоj, муи > Myj, ИСПУШТaIьето на вокалите во 
проклитичките зборови кога следната збороформа почнува со вокал, како во 
случаите: м-uзеде, йl-ocйla) (йle ocйlaви), 2-удри (20 удри), K-ojйl (ке oдийl), гу
бен,ето на интервокалното /в/ во одредени фонетски услови, потоа замената на 
в во старата секвенца *VЪ со /у/ во примери како цyйlийl, oCYHийl, поjавата на 
протетичко /j/ пред рефлексот на инициjалното *Q, сп. jiiже, jii2лен, jiiйloK, одн. 
jаже, jaйloK, jа2лен. Во сите западни говори запазени се остатоци од старата 
замена на носовката *  во *Q зад /Р, сп. jазик « *j zykъ). Од граматичко-струк
турните особини охридско-струшките говори со другите западни диjалектн ги 
поврзуваат: разликуван,ето на номинативната и општата форма Kaj личните и 
роднинските имин,а од м.р. што завршуваат на KOHcoHaHйl, на -о и на -е, сп. 
Сшоjан доjде : Го виде Cйlojaнa, или: JaHKo, Миле, йlешин, йlaйlKo, йlaйle, општа 
форма: JaHKa, Мuлейla, шеш ина, luашка, йlaйleйla, множинската наставка -о(в)и 
Kaj едносложните именки од м.р.: лебо(в)и, ридо(в)и, троjниот член, сп. лебов, 
лебоЩ лебон, Kaj личните заменки се пази дативната флексивна форма: мене 
ми (рече), нему му, нам ни итн.; како лична заменка за 3 л. се употребува йloj. 
Сите западни говори, меГу кои и охридско-струшките, познаваат три вида 
демонстративни заменки: oeoj, OHOj, Шоj. Во охридско-преспа неките и во дел од 
централните говори се пази наставката -ш во 3 л. едн. на презентот: имаЩ но
cийl. На широк ареал во Западна и во Централна Македониjа се испушта по
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мошниот глагол во 3 л. на перфектот. Во областа на синтаксата наjкарактерис
тична западномакедонска црта е консеквентното удвоjуваlЬе на обjектот и упо
требата на заменскнте н глаголските клитики на почетокот на реченицата, сп. 
Го виде CiilojaHa, Му рече на дешешо, Си '20 виде сонош. 

Втората група за еднички црти охридско-струшкото говорно подрачjе го 
поврзуваат со дебарскнте и со преспанските говори. Заправо тие особини им се 
за еднички на сите западни периферни говори што се наогаат на граничниот по
jac со албанската jазична териториjа од Шар Планина па скоро до Грамос на jy
гозапад. Дел од тие црти претставуваат архаизми, како што се: пазеlЬето на ал
веоларната артикулациjа на /л'/ во сите позиции на зборофомите, сп. л'уш, 
кл'уч, недел'а, йриjашел', зел'ка, пазеlЬето на фонемата /В/ пред множинската 
наставка -и : белеsи, йолоsи, бубреsи, одн. пред -е во нове, чуваlЬето на /ч/ во 
групата чере-: черей, черево, черейна, черен, череш(н)а, а понегде се чува /ч/ и 
од старата група *с[-: чарйиЩ чарви. На еден тесен поjас во ред случаи се пазат 
и финалните групи -сш, -шш: чесш, мосш, йришш. Место старите палатални *t', 
*d' како во охридско-струшкиот регион, така и во другите периферни говори 
превладуваат примерите со /шш, жд/ или со нивните фонетски вариjанти /шч, 
Жl,l/, одно сно /шк, жtl. Замените со /к, [/ се ограничени на неколку одделни лек
семи: веке, кука, uojKe, - мегу, ар га, Шакугере, свегере, во глаголот неjкиш и 
партикулата ке / ка. На поголем дел од западната перифериjа не е извршено и 
jOТYBalЬeTo на групите -шj-, -дj- « *tbj, *dbj), сп. брашjа, цвешjе, ливадjе. Поина
ков развоj во охридско-струшките и во другнте периферни говори имал сонант
от /л/ по испаtаlЬето на слабиот *ъ во лексемата *lъziса и групата -Й;;""-, исто та
ка по загубата на *ь, во лексемата *tьnъkъ. Во првиот пример се добило вокално 
.IJ, кое после се рефлектирало во повекето говори во секвенцата /ол/: олжица, 
кое после со дисимилациjа можело да се развие во олsица, ОЛl,lица, како што е 
денеска во охридско-струшките говори, а во лексемата *tьnъkъ се добила сек
венцата -шн-: шнок, Koja негде се дисимилирала во -кн-: кнок, кночко. Во ох
ридско-струшките говори се срекаваат и двете разновидности. 

МеГу позначаjннте иновации што се образувале во краjннте западни говори 
спаfаат: метатезата на секвенцата -ни- во -ин- во повекесложните збороформи 
од типот водеjнца, бранеjнцо, шоиеjнца « водеинца < воденица), асимилациите 
извршени во лексемите чуждо, чуждина, олsица /ОЛl,lица, солsи, молsиш, йол
t,taф, па дисимилациjата во цер'2а « чер'2а). Во краjннте западни говори видно е 
одра зено старото изедначуваlЬе на назализираното /а/ со рефлексот на *Q во ак
центирана, одн. почетна позициjа, сп. сна'2а, знаjш, мiiмиш, машчjа, како маш, 
рака - во охридскиот И струшкиот говор, снога, момиш, одн. сна'2а, мамиш - во 
дебарските и преспанскиот *Q > а-говор. 

Во областа на морфологиjата охридско-струшкнте со другите западни пери
ферни говори ги поврзуваат: глаголските образуваlЬа со суфиксот -6- ОД типот 
куuвиш, кажвиш во охридско-струшките и дебарскнте говори, одн. кажваш, 
куuваш во преспанско-леринските, наставката -еш во 3 л. мн. на презентот: ви
каеш> викееш, и наставката -е во 3 л. мн. на минатото определено време, сп. 
доjдое, викае / вике. На нешто поширок ареал во Западна Македониjа глагол
ската е-група е дезинтегрирана наполно, како, на пример, во градскиот охрид
ски говор и во дел од преспанеките, или се извршило ново прегрупираlЬе на 
глаголите спрема гласот на Koj завршува општиот дел на глаголот, сп. йиеш, 
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чуеЙl, броеш - кога TOj завршува на вокал, но: берuiй, речuш, сечuш - кога завр
шува на консонант. Еден зборообразувачки модел се добил и во н/ш-парти
ципот Kaj глаголите што им завршува општиот дел на -н, сп. йаднаш, ле2наш, 
- женаш, канаш, засенаш, бранаш. Посебно е карактеристична за охридско
струшките и за другите западни периферни диjалекти многу честата употреба 
на конструкциите со 'има' и со 'сум' И н/Ш-партиципот. Во некои диjалектни 
пунктови тие готово наполно го истиснале стариот перфект. Од зборообразу
вачките морфеми како диjалектна особина во овие говори се jaBYBa суфиксот 
-уле со деминутивно-хипокористичко значеIЬе, сп. дешуле, кукуле, кукuчуле, а 
од службените зборови диjалектно се издиференцирани предлозите кон, со 
разновидноста кун, и из со значеIЬе 'низ, преку' . Овие говори ги поврзуваат ме
гу себе, а истовремено ги диференцира ат од другите западни диjалекти, и цела 
редица лексички диjалектизми, како, на пример: бл'уш, буза, кра2, риза, скейар, 

шесш, шеш Ша, кочено, и др. 
Во групата на западните говори охридско-струшкото говорно подрачjе не 

претставува некаква диjалектна посебност. Оние црти што се janYBaaT на TOj те
рен како поспецифични не се простираат на целата географска област. Повеке
то од нив зафакаат помали, поограничени ареали, и токму тие црти го раз
бива ат диjалектното единство на регионот. Мегу nнатрешните диференциjални 
особини спагаат: континуантите на носовката *Q и на вокалните *г и *1, дистри
буциjата на некои вокали во вокални секвенци, реализациjата на повеке консо
нантски фонеми /л, fb, К, i, к, 2, х/ или нивно отсуство, а во морфологиjата цела 
редица заменски форми и глагол ски флексивни морфеми. 

Во зависност од географската локациjа на сите тие особености на охридско
струшкото говорно подрачjе можеме да изделиме шест помали говорни инди
видуалности - три на охридскиот терен: градскиот охридски говор, пештанско
л.убанишкиот и говор от на Дебарца, и три на струшкиот: градскиот струшки 
говор со говорот на околните села, вевчанско-радошкиот и говорот на Торбе
шите во селата Лабуништа и Подгорци. Во понатамошното излагаIЬе ке ги ис
такнеме поважните диференциjални особености во ceKoj говор поодделно, ог
раничуваjки се во анализата и интерпретациjата на jазичните факти во рамките 
на наjнеопходната потреба за еден општ преглед, како што е замислен нашиов. 
Повеке пода тоци ке дадеме за градскиот охридски и струшки говор, кои ги зе
маме како основни во групата, а Kaj другите ке ги истакнуваме само поважните 
диjалектни црти. 

ГРАДСКИОТОХРИДСКИ ГОВОР 

Градскиот охридски говор зазема централно место во охридската говорна 
област. 
Фонологиjа. Во фонолошкиот систем на градскиот охридски говор од 

диjалектен аспект интерес побудуваат фонемата /а/ и неjзината дистрибуциjа, 
реализациjата на вокалите /е/ и /0/ во акцентирана позициjа, реализациjата на 
вокалот /а/ во акцентиран неинициjален слог, а во консонантизмот согласката 
/х/ и некои поjави сврзани со дистрибуциjата на одделни консонанти. 

247 



Вокалниот систем на OBOj говор го сочинуваат следниве шест фонеми: 

и у 

е а о 

а 

Фонемата /ii1 претставува HajMapKaHTHa црта на вокализмот на градскиот 
говор, иако е позиционо поограничена во одно с на другите вокали. Таа не може 
да се jави во финална позициjа, а во почетокат се jaBYBa само во секвенцата 
/ар/, сп. арш, арш. Историски таа се добила на повеке начини: како регуларен 
континуант на носовката *Q, сп. габа, газер, гажва, гн.ас, гради, дай, драг, заби, 
jадица, jаже, jаглен., jагорец, jашок, каде, кадел 'а, каЙин.а, се кайиш, касаш, 
крак, каклица, кан.дро (со запазен назализам), и во случаите каде што е *Q до
биено од *  зад /j/: jазик, jач)'{ен., jашарва, jадро, и зад /ч/ во чадо - чада, - како 
континуант на сек. Ъ2 во почетен слог )'{агла, ),{аска, бадн.ик, сан.а « сн.аа) , 
сшабло, - во секвенцата /ар/ како континуант на вокалното *г: ар га, Ырн.е, 
),{iiршоф, йарсши, во неколку лексеми место вокалното *1 во секвенцата /ал/: 
бал'ваjца, сан.це (со загубено л), потоа место /а/ во соседство со назален сонант, 
сп. ),{ашча / )'{iiшчеа, сн.ага, ),{а),{иШ. Освен тоа вокал от /а/ се jaBYBa место /а/ во 
акцентиран слог кога не е во инициjална позициjа. Неутрализациjата на /а/ со 
/а/ се врши во споменатава фонетска позициjа како во одделни лексеми, така и 
во синтагми што претставуваат една акцентска целина, сп. арг'iiшиШе (: 'аргаш), 
бун.'iiрuiйe, бун.'арчеию (: б'ун.ар, б'ун.арче, бун.ар'ишчен.о), вез'iiлошо (: в'езало), воде
н.ич'арuiйe (: вод'ен.ичар, воден.'ичари), друг'арише, к.леЙ'iiлоШо, ),{аг'ареию (: )'{'агаре, 
.магар'uн.aша), лив'iiдаша, влач'iiрн.ица, чен.Кiiрн.ица (: влачарн.'uцaша, чен.карн.'uцa
ша), брад'аjца, уж'iiлен.и (: 'ужален.), йоб'арафШе; - н.а-р'iiбоша (: р'абоша), ов'аj-чоек, 
ов'а-жен.а, десн.аШ'а-рака, вел 'j'а-среда. 

Вокалите /е/ и /0/ во акцентиран слог имаат отворени алофони, сп. jezpu, че
ло, шрешо, йеjш, йешок, шесшо, гарн.'еШа, сейш'е)'{бар, н.ов'е),{бар, лей'еза, ),{од'ер
11.0, факулШ'еш, - фШ:Jри, БР:Jе:ш, К:J),{ши:, ОКШ:J)'{бар. Оваа црта особено е забе
лежлива кога акцентот пага на пенултима или на ултима во повекесложните 
туги лексеми. 

Во врска со дистрибуциjата на вокалите охридскиот говор се разликува од 
другите говори во групата по секвенцата /еа/. Овде таа не претрпела промени, 
понекогаш се jaBYBa и едно факултативно /j/, сп. леа, сшреа, йареа, н.еа, реа, а во 
3 л. мн. на минатото определено време редовно се разделува со /j/: беjа, н.oceja. 
- Групата /оа/ кога не е на морфемска граница меГу две лексички морфеми по 
правило се асимилира во долго [о:], сп. 10:11., ШО:, шо:р, шро:, осн.о:, со:л'ка, 
бро:)'{, СШО:),{ (10ан., шоа, шоар, шроа, осн.оа, броа),{). По оваа особеност град
скиот говор стои поблиску до говорат на Дебарца. 

Во вокализмот на охридскиот говор треба да се истакнат уште две диферен
циjални црти - континуантот за вокалното *1 и замената на сек. Ъ2 пред сонан
тите во финална позициjа. Место вокалното *1 има секвенца /ол/: болфа, волн.а, 
гол шаш, долго, jаболко, жолш, колк, колн.иШ, )'{олsиш, Йолн., ЙОЛl,шф, солsа, 
Шолчн.ик, и само во неколку случаи се jaBYBa /iiл/: бал'в'аjца, сан.це « сiiл н.це) и 
/ал/ во лексемата ),{алчиш и дериватите )'{алчишолчи, ),{алчлиф. - Место сек Ъ2 
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има различни вредности - пред /р/ има /а/: бuсшар, Beiuap, вейар, ийiap, осшар, 
jiiдар,пред /Н.! има 101: 02011., 020нче, а пред м редовно се jaBYBa у : се дум, асум. 

Консонантскиот систем на градскиот охридски говор се состои од 25 фо

неми: 

в-ф м 

s-ц з-с 11. Л Р 

г-к (.l ч Ж LU л' j 

2-К х 

Во однос на литературната норма, како што се гледа, OBOj говор не ja позна
ва палаталната назална фонема 11b1. Таа овде се дефонологизирала со губен,ето 
на признакот диезност и се изедначила со /11./ директно или преку антиципациjа 
на мекоста на Ij!, CIL бана, се кланuйi, Ueнушка, KojH K OjHU, деjна, jадеjне, шарнjа. 

Интересен материjал охридскиот говор ни дава во врска со фонемата Ixl. 
Веднаш да истакнеме дека фонемата /хl се сре кава само во стариот дел на 
градот - Варош и таа подоследно се пази во речта на HajcтapaTa генерациjа. Во 
говорот на помладите (под 50 години) може да се чуе уште во неколку лексеми, 
сп. Охрид, хра.м, Шихо. Во поно вите квартови во градот - Месокастро, Кошиш
те веке нема Ixl во системот, како и во говорат на приезерските села. Таму каде 
што се пази оваа фонема, таа се jaBYBa во сите позиции на збороформите, сп. 
хира, хор,хубаф, хунер,хiiрчuш, буха  йахал  pyx  yx  чоха, кихаш, збихайi, 
збухна, йахкаЙl, крехко, -мухла, -мехле-м, чехре, Влах, йр{а, сшрах, уйлах, 2рех, 
-мех, зд их, ших, мох, бух, глух, задuх, варх, и др. МеГутоа, има и ред случаи со 
загубено Ix/. По правило тоа се губи на почетокот и во интервокална позициjа, 
поретко пред консонант, сп. абер, аван, ийiap, оди, лей, ладно, .ма:на, ра:ш, са:н, 
граор, шро: (шроа), реа, Mjeyp, челu, а на KpajoT, понекогаш и пред консонант 
преминува во /ф/ или IBI, сп. болфа, офшuка, сuро.маф, ореф, очуф, и редовно во 
морфемите за минато определено време: беф, беф-ме, бефШе. Во другите делови 
на градот пред консонант и на KpajoT место Ix/ редовно стои Iф - в/: 2реф -2ре
вош, з-меф -з-мевойi, -меф --мeвoйi, кожуф кожуви,вiiрф -вiiрвош, и во интер
вокална позициjа зад вокалот /yl: -мува, суво, сува BeiUKtl, руво, уво, и др. 

Kaj другите консонанти во oBOj говор се jaBYBaaT некои посебности во врска 
со дистрибуциjата. 

Фонемите Isl и l(.ll овде се срекаваат почесто во однос на другите македон
ски диjалекти, па имаат и поширока дистрибуциjа. /sl се jaBYBa како алтернант 
на 121 пред множинската наставка -и, сп. белеsu, бубреsи, дuреsи, илеsu, кайаsи, 
йолоsu, долsи, и во Hose, често место з во група со сонантите /л, 11./: -молsиш, 
солsu, jiiHsa, бенsuн, во група зад д: одsадu, йодsеде, како и во група пред в ир: 
sвезда, sBep, SBOHO, се osBuBazu, Haspe, Mespe, обsре. - Африкатот l(.ll исто така 
во ред случаи се jaBYBa место ж пред деминутивниот суфикс -е како алтернант 
со Iжl: бубре(.lе, бе(.lе, бре(.lе, Bpa(.le, КНИ(.lе, HO(.le, СШО(.lе, зад сонантот л: ОЛ(.lица, 
ЙОЛI,Юф, потоа во секвенци со звучните плозиви Iб, д, 2/: (.lбун, (.lбараШ, (.l211H, 
(.lгалеЙ, Йод(.lолШе, над(.luвеjШ « надживеjш), и регуларно зад д во секвенцата 
Iжд Ж(.l/: дож(.lOйi, чуж(.lO, -меж(.la, CllЖ(.lU и др. - Од друга страна палаталните IК - '/1 

http:Cll�(.lU


се срекаваат многу поретко. Пра словенските палатали *( *d' во поголем броj 
случаи овде се заменети со !lUЧ - Ж1.l!, сп. врешче, 'iашчu, 'iорешчu, 'iореlUЧО, 
лешча, .мi'iшча, .мi'iшчеiнца, йлешчu, йрашча, сфешча, СНОШЧU, йашчерка, йлаш
чаш, врашчаш, или: ношвu, йолнош со редуцирано ч, во морфемата за глагол
ски прилог -шче.м: вuкаешче.м; .меЖ(1.l)а, ЙреЖ1.lа, саж1.lU, 'iраЖ(1.l)анец, ЧУЖ(1.l)о, 
ЧУЖ(1.l)uна, вUЖ1.lаш, РОЖ1,laш, йо20Ж1.lаШ. Значително е помал броjот на при
мерите со IК, 'i!, сп. веке, до.маКин, керка, кука, uojKe, сшрека, куш, ке, неjкuш, 
-.мe'iy, upe'ie, iip'ia, сфе'iере, ii1aкy'iepe, и во некои изведенки: броiанец, oxpu'iaнu. 

Групите -шj-, -дj- « *tbj, *dbj) во говорот на Варош останале неизменети, сп. 
брашjа, йрiiшjе, цвешjе, водjе, пак дури и во дjавол, покраj iаол, но само л'уiе, 
или пак место нив наогаме секвенци -шк-, -д'i-, кои се добиле HajBepojaTHo по 
морфолошки пат: браш, йрайl, цвеш цуш, вод(а), лuвад(а) + -ке, -'ie, сфатени 
како наставки од саседните диjалекти. Така е образувана и формата сфашка 
(: сваш), додека во шрешu Toj услов не е исполнет. 

Веларните!к 21 пред предните вокали во варошкиот говор се изговараат 
како [к' 2'] - благо палатализирани, додека во говорат на помладото поко
ление степенот на палатализациjата е поизразен, сп. к'uсел, к'uснuш, к'uвiiiца, 
вошк'u, ке за'i'uнuш, шк'е.мбе. 

Од консонантските промени за диjалектната диференциjациjа на охридско
струшкото подрачjе имаат важност оние што се извршиле во групите IB1-lJ, luc!, 
lйшl, Iшшl и Iждl во сите позиции, пото а во почетните секвенци !йl + африкати
те Iц, чl, групите Iсшр, здр! и финалните -сш, -шш. 

Групата /внl во охридскиот се асимнлирала во IMHI, сп .мнук, о'iла.мнuк, . 

Йле.мна, нUМJЮ, покраj нихно, а во нiiшре се упростила со испаГaIъе на сегмеитот lel. 
Поучен материjал охридскиот ни дава во врска со дистрибуциjата на Iшш, 

жд/. Тие мажат да се сретнат, и тоа многу ретко, во говорат на наjстарите во 
Варош. Во речта на средното и младото поколение тие се асимилирале во 
[ш'ч', Ж'1.l'], односно во [ш'к, ж'i]. Понекогаш е тешко да се у(.,'танови правата 
нивна фонетска вредност. Во ceKoj случаj и двете секвенци се палатализирани, 
сп. 'iуш'ч'ер, о'iнш,u'ч'е, йuш'ч'uш, уш'ч'е, сфеш'ч'а, снош'ч'u, фаш'ч'аш, ш'ч'iiр
баф, ш'ч'uца, -дож'1.l'ОШ, веж'1.l'а, .меж'1.l'а, нуж'1.l'а, РОЖ'1.l'аш, саж'1.l'u, чуж'1.l'О. 

Преградната согласка !й! пред африкатите /Ц, чl во инициjална позициjа се 
испушта, до колку не се jaBaT некои фонетски пречки, сп. цоjса, цоjсано, цал
вuш, ченка, чеiнца, но йчела (плозивот во последнава лексема се задржал за да 
се избегне омонимиjата со множинскиот облик од именката 'чело'). 

Фрикативните /с, ш/ во група со /йI како прв член преминале во африкати: 

/йс/ > /йц/, /йш/ > !йч/ , CIL айц'а:на, сшuйца, шейцujа, йцалвuш (> цалвuш), йцоj
сан (> цоjсан), йчеjнца > чеjнца. 

Во поглед на дистрибуциjата на тричлените групи /сшр/ и /здр! постои раз
лика меГу градскиот говор и говорот на селата. Во градскиот говор овие групи 
се пазат, сп. сшража, сшрела, сеешра, здравjе. Kaj помладите генерации се сре
каваат и нови такви секвенци со вметнати /ш, д/: сшребро, сшреда, сшреjка, 
здр ело, покраj среда, сребро, cpejKa, зрело, зрак, но само ждребе. 

Финалните групи -сш, -шш не се непознати во градскиот говор, особено во 
варошкиот, но силна е тенденциjата за нивното УПРОСТУВaIъе. Во говорат на 
младите едваj тие да се сретнат. Сп.: йакос'и, дошl7i / дошч, но более, 'ipoc, йрuщ 
2л'уш. 
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Охридскиот градски говор од другите соседни говори се разликува и по кон
сонантските секвенци составени од струjните Ic, шI и африкатите /ц, чl на мор
фемска граница. Овде наjчесто тие се пазат неизменети, сп. месце, ке расцу
ШUШ, вошче, крушче, йушче, ойашче, освен групата /сч/ Koja се асимилира во 
Iшч/: квашче, лuшче, мошче, фешче, uшчuсшu, uшчешл'а, се рашчадu. 

Од другите фонетски особини сврзани со дистрибуциjата на консонантите 
ке ги спомнеме уште следните: 

групата Iзв/ во инициjална позициjа по правило и во OBOj говор се изменила 
ВО /se/: ввер, ввиска; 

звучните фрикативи 1з, ж/ во група зад Iлl, видовме порано, исто така пре
минале во соодветните африкати: /Л3/ > Iлsl, /лжl > Iл1,t/, сп. солsа, .молsuШ, дол
1,tuн ол1,tuца,ЙОЛ1,tаф; 

во неколку случаи дентално-алвеоларните плозиви lд, шl пред /лl преми
нале во заднонепчени плозиви /'i, K/: zлеUio, zлан покраj злан U длан, кланuк, 
клеjш покраj mлеjш; секвенцата Iшнl > /кн/ во кнок, кночко (Шноко). 

Еве уште неколку поситни фонетски промени: 
Iзвl> Iжвl: fежве / 1,tежве; 
ж - ж > 1,t - ж: 1,tежок; 
3 - 3 > S - 3: вис, suздар; 
ч - р > ц р: церzа; 
Сп. и: черешло / чересло, квачка> кла чка, велuвден. 
Метатеза освен во групата -ни-> -ни- (> jH) во повекесложни збороформи 

од типот воденица> вoдeuнцa > водеjнца, се извршила во лексемите: еjзеро « jезеро), 
све, сана « cнiia), олу.мнанu « оло.мнанu < оно.мланU), олшuца, л'урче «рул'че). 

Епентеза е констатирана во лексемите: умба 'ума', сшрежер покраj сшежер, 
желездо покраj железо. 

И испуштан,ето на консонантите е честа поjава во охридскиот говор. Во по
четни консонантски групи се испуштаат: /в/ пред сонантите /н, р/ во примерите 
нiiшре, райче райчuна, и пред /чl во чера; lul пред африкатите /ц, ч/ во одделни 
лексеми: цоjсал, ченка, чеjнца, но и: йцалвеЩ йчела; /м/ пред IHI во НО2У, покраj 
нолZу. 

Во финална позициjа со мали исклучоци се испушта /шl во група зад фрика
тивните /с, шl, сп. лuс, мос, мас, радос, шuлес, - zл'уш, дош, Йриш. 

Значително се поброjни случаите со загубени консонанти во медиjални гру
пи. И во оваа позициjа наjчесто се губат оклузивните опструенти: /дl ено, заено, 
сеено, Iшl во сене (сей1не), во секвенцата Iсшнl Kaj придавките од типот масно, 
йосно, радосни, и Kaj именските образуван,а како варсник, карсник, потоа во 
групите Iшй1н, шшкl: мошне, немошнuца, йомошнuк, ношвu, zашнuк, ношjа, 
йлешка, Йрашка. 'вl редовно испаtа во групите /вск;/ во суфиксот -вск(и), сп. 
Маркоски, Дu.мoCKи, шешоскu, кuческu, Iшв/ во шорче, Icel во заменските фор
ми сuош, сиШе. Ка] сонантите имаме примери со загубено Iлl во секвенцата 
Iлнц/ во лексемата санце. 

И во интервокална позициjа се губат ред консонанти. Процесот HajMHory 
напреднал, како и во другите западни говори, при губеlЬето на lel, сп. 'iла:, бuол, 
fаол, лоjш (ловuш), осно: (осноа), ше'iаец, деНОj, и др. Фонетскиот и морфо
лошкиот фактор го попречиле ryбеlЬето во изведените девербативни глаголи 
со суфиксите -в(а), -ив(а), -ав(а), -ев(а), сп. навuваЩ йознаваЩ кiiршчеваШ. 
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Значителен е и броjот на случаите со загубено lд/. Освен во десетичните 
броеви, сп. дваесеш, йеесеш, девеесеш, /д/ често се испушта во 2 и 3 л. едн. и во 1 
и 2 л. мн. на презеитот Kaj глаголите од типот 'даде, jаде, кладе, оди' и др., сп. jajш, 
jаjш, jajMe, jаjШе (: jаде:Йl), шеjш, даjш, клаjzu - ](.flаjш, оjш, iлеjш (iледаш). 

Интересен материjал говорот на Варош ни дава во врска со загубата на /х/.1 

Граматика. - Морфологиjата на охридско-струшките говори е доста уедна
чена. Некои разлики мегу одделни локални говори наогаме во формите за ис
кажувюье на дативниот однос Kaj личните и роднинските ИМИIьа од маш ки и 
женски род, во некои заменски форми, а Kaj глаголите отстапуван,ата се сврза
ни, главно, за наставките за 1 Л. едн. и 3 л. мн. на презентот, 3 л. мн. на опреде
лените минати времин,а и глаголскиот ПРИЛОГ. 

Именки. - Дативниот однос Kaj личните и роднинските имин,а во охрид
скиот градски говор се искажува аналитички, сп. Му рече н.а СШоjан.а, Му даде 
ilipo: йари н.а Марка, Ам-а шчо н.е je н.арече н.а Елица. 

Вокативната форма Kaj именките од Ж.р. на -а се образува претежно со нас
тавката -о : Маро, Божан.о, редовно така и Kaj имин,ата што завршуваат на -ка: 
Ела m-ориДушко, СШоjан.ко, Заiорко, Милко. Со наставката -е вокатив образу
ваат само имин,ата на -ица, сп. Ела м-ори Колеjце да ille ойишвам н.еlUЧО! Доjди, 
Мар'ице:! Според тоа Kaj личните и роднинските имин,а од М.р. на консонант 
во градскиот говор наогаме три форми - номинативна, општа и вокативна, сп.: 
CiliojaN. (доjде) - CiliojaHa (io виде) - СШоjан.е (доjди)! Имин,ата што завршува
ат на -е и на -о имаат по две форми: Марко Марка, Пешре Пешреша. Kaj 
именките на -а општата и номинативната форма се исти, а вокативот се разли
кува само со интонациjата. Kaj именките од ж.р. разликуваме две форми - една 
номинативно-општа и вокативната, сп. Мара (доjде) (Je видоф) Мара: Маро! 

Во врска со категориjата на броjот треба да истакнеме дека во охридскиот 
говор покраj обичната множина во широка употреба е и збирната, додека из
броjаната е доста расколебана. Множински наставки за обичната множина се: 
-и, -oj / -е] « -ови, -еви), -офци, сп.: зiiбu, йарсши, рабоШн.ици, судии > суди:, 
лебоj, вешроj; со -о] множина често образуваат и двосложните именки од М.р. 
што означуваат сродство, сп. дедоj, шашкоj, сфекроj, шуроj, вуjче}, покраj: де
дофци, вуjкофци, сШрикофци. Со наставката -овци множина образуваат и пеjо
ративите од М.р. на -ло, -ле, -ко: iарбл'о - iарбл'офци, м-ешко м-ешкофци. 
Именките од ж.р. множина образуваат со наставката -и, со исклучок на именки
те 'нога' и 'рака', Kaj кои се задржале старите дуалски форми Hose, раце. Мно
жински наставки за с.р. се: -а, -ин.а, сп. села, jаjца, jадеjн.а, лозjа, Йилин.а, и -и во 
очи, уши. 

Збирната множина се образува, главно, со наставките: -je, -ja за сите три ро
да, сп.: KaмejHe /KaмejHa, шарн.jе, Шiiрн.jа, дiiбjе / дiiбjа, йрiiшjе / йрiiшjа, кол'jе / 
кол'jа, 2л'ужjе, - водjе / водjа, шревjе / шревjа, болезjе, крил'jа, жишjа, aepja, 
дiiрвjа. Во оваа група спаfаат и формите со наставките -ишча : ридишча, aeili
ришча, ·ци : йрасци, шелци, йилци, и -ца: jаiан.ца (: множинските форми вешро}, 
Йрасин.а, Шелин.а, jaiHUHa). 

1 Богат материjал за тоа е npnведен во шестата глава од првиот дел на третиот том 
од ова издание. 
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нас ни 
нему .му 

Изброjаната множина на -а, како што спомнавме, се наога во процес на гу

беIЬе. Денеска се пообични множинските форми на -и, -о] со броj, сп. два лебоj, 
два волоj, поретко два, шри леба, вола. 

Категориjата род е нешто порасколебана Kaj именките од Ж.р. на консо
нант. Така, именките iiрш, нош 1 ношч во членските форми се од Ж.р., сп. арш
ша, ношша, ноШва 1 ноква, а во множината се jaBYBaaT наспоредни форми со 
наставките -oj: iiржоj, ношчоj, HOKoj, покраj iiржjе, ношчи II-IOКU. 

Морфеми за категориjата определеност се: -ош, -ов, -он, итн., сп. денош, де
ноф, денон; зе.мjаШа, зе.мjава, земjана; i10лешо, i10лево, i10лено, итн., Kaj при
давките: добриош, добриоф, добрион, итн. За охридски от говор, па и воопшто 
за сите говори во охридско-струшкото подрачjе, карактеристична е широката 
употреба на определените форми со морфемите -он, -на, -но, особено кога се 
работи за именки коишто сигнализираат место, сп. Шешаше i10Kpaj бреzон на 
еjзероно. Прошеi«аj Й0 zлавнана улица, Kaj чинарон, кiiрши .милициjана. 

3аменки. Лични заменски форми се: jac .мене .ми -.мене .ме; нце 
нас не; ши -шебе ши -шебе ше; вие -вас ви -вас ве; шоj, i110: (шоа) 
не20 20; i«a: (шаа) -неjзе е -неа Ше; шие - ними.му -ними и; себе си -себе се. 

Лично-предметни заменки се: KOj, «оШе -ко.му .му - К020 20, мн. ко] (кои); 
HeKoj,некоШе - неко.му (.му) - неК020 (20), HeKoja - на HeKoja, мн. HeKoj; HUKOj, 
никоШе - нико.му - ниК020, HUKoja; ceKoj, секоШе -секо.му (.му) сеК020 (20), 
ceKoja; ш(ч)о, неlUЧО, нишчо, сешчо; чи, чио, чujа - чи: (чии), сп. Чи си, бре 
i1иле? Чиjа е .мо.мичкана? Чи си, .море .мо.мче? Чи: се децана? 

Показни заменки: шоj - не.му .му - не20 20, ша: (шаа), шо:, мн. шие; oeaj 
овему (.му) -ове2а (20), ова: (оваа), ова, мн. овие; oHaj - оне.му (.му) 

M.Oj; наш,..(1, 

OHeza (20), 
она: (онаа), она, мн. оние. 

Со присвоjно значеIЬе се употребуваат: Moj, Moja, .мое -е, -и; 
шфоj, шфоjа, шфое -шфоj, ваш -а, -е, -и; не20ф, него: (негоа), не20: (не200 < не
20во), не20] (не20и -негови), неjзин, -а, -о, -u, нихни, -а, -о, -и 11 HUМJiи. 

Општата заменка се jaBYBa во формите: cuoiй, сеШа, сеШо 1 сфе, сийlе; сиоф, сuoн. 

Глаголя. - Глаголскиот систем на охридскиот градски говор во поглед на 
граматичките категории не дава НИшто посебно во споредба со другите западни 
говори. Некои разлики можат да се уловат само во поглед на фреквенциjата во 
употребата на некои форми. Така, на пример, глагол ските форми со 'има 1 не
ма' + н-партиципот овде се многу чести. Сп.: Имаш рабошено, имаш имано, 
имаш доjдено; имаше доjдено, имал доjдено. Исто така и конструкциите со 
'сум' овде се многу чести, сп. Су.м биден. Овде су.м доjден i1реш Йед-20дини. Од 
друга страна, пак, опага фреквенциjата на класичниот перфект за непрекажани 
деjства, така што TOj функционира овде, главно, како форма за прекажаlЮСТ. 
Многу се ретки и формите на потенциjалот со би. 
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Kaj простите глаголски форми се забележува силна тенденциjа за изедначу
BaIЬe на глаголските основи. Во градскиот говор наполно се разложила е-група
та. Глаголите што им завршува општиот дел на консонант се интегрирале во и
група, сп. бериш, сечиiU, i1ериШ. Исто така во и-група преминале и глаголите 
Kaj кои коренската морфема завршува на -е- и на -а-, сп. i1еиш, сеиш, Шаиш, 
шкаиш, оДн. i1еjш, сеjш, шкаjш, знаjf1l. Глаголите што завршуваат во опш'Гиот 



берам 

вике:ш 

рекоф 
носеше ии 

викаше ии 

дел на -и- и на -у- се интегрирале во а-група: се миjаш, ииjаш, шиjаш, се обуjаш, 
ке чуjаш. 

Во областа на глаголската флексиjа за охридското подрачjе карактеристич
ни се наставките за 1 л. едн. и 3 Л. МН. на презентот, аористно-имперфектните 
наставки за 1 иЗ Л. мн. и посебно наставката за глаголскиот ПРИЛОГ. 

Во 1 Л. едн. на презентот во градскиот говор се генерализирала наставката 
-м Kaj сите глаголи, сп. викам, носам, одам, берам, а во 3 л. мн. наставката -еш: 
викееш, носееш, зборвееш, иерееш, сечееш, сшоjееш, ииjееш, се смеjееш, одн. ви
ке:ш, носе:ш, иере:ш, сшо(j)е:ш, се cMe(j)e:iu, по извршената контракциjа. Во 3 л. 
мн. како што се гледа, превладала наставката од старата и-група глаголи. Kaj 

глаголите од а-група се извршила асимилациjа на секвенцата !ае! во !ее! > [е:], 

сп. викаеш> викееш > вике:Ш. Удолжениот вокал [е:] се пренесол и на другите 

глаголи: носеш > носееш > носе:Ш. 
Целата презентека парадигма во охридскиот градски говор ни се предлага 

во следниов вид: 

викам uujaм 
викаш бериш ииjаш 
викаш бериш ииjаш 
викаме берuме uujaмe 
викаше берише ииjаше 
викееш ! берееШ /· ииjееш ! 

бере:ш ииjе:ш 

Во 1 л. мн. на аористот и имперфектот наставката се jaBYBa во фонетската 
разновидност -фме, а во 3 л. мн. како наставка се оформила -ja, сп.: 

вuкаф ииjаф носеф се смееф иuф 
викаше ииjаше се смееше рече 

ииjаше носеше се смееше рече 
вuкафме ииjафме носефме се смеефме рекофме иифме 
викафше ииjафше носефше се смеефше рекофше иифше 
eUKaja uujaja Hoceja се cMeeja peKoja uuja 

Во 3 л. !jI добиено прво како хиjатски глас во секвенцата !иа/ се искористило 
како составен дел на морфемата -ja за да се избегнат вокалските кOIПРакцни. 

Во заповеДНИОТ начин глаголите од типот 'пие' имаат двоjни форми: uujaj 
иUJaJше и ии uише, наии се - наиише се, скри се скрише се во вторава фор
ма редовно без !jI. Kaj глаголите од и-група во 2 л. мн. има наставка -ише : речи
ше, носише, сШаниШе. 

Во глаголската н/ш-форма Kaj глаголите што им завршува општиот дел на 
-н- се генерализирала наставката -аш, сп.: иаднаЩ сшанаш, исто така и: женаш, 
канаш, наиолнаш, изронаШ. 

Глаголскиот прилог завршува на -ешчем: викаешчем / вике:шчем, илачееш
чем / йлаче:шчем, носеешчем ! носе:шчем. 
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Прозодиjа. Во областа на прозодиjата охридскиот градски говор, и вооп-

што говорите од охридската група, не отстапуваат поосетно од другите запад
номакедонски диjалекти. Toj не познава фонолошки квантитет. Долгите вока
ли добие ни со контракциjа, како во случаите 2ла: « 2лаа < 2лава), вuке:ш « ви
каеш) и др. не се фонолошки релевантни. Сите вокали можат да бидат акцент
ирани. Акцентот е фиксиран на третата мора од Kpajoт во трисложните и пове
кесложните збороформи. Како дистинктивен признак TOj се користи во некол
ку одделни случаи, сп. зuм'ава, леш'ово (прилози) : з'uмава, л'ешово (членски 
форми). Пошироко е застапена неговата фонолошка функциjа во разни видови 
синтагми, сп. во предлошките состави: Падна 'од-дарво (со прилошко значен.е) 
: кушujа од-д'арво. Во случаите како uзб'ере:ш (uзберееш), ЙР02'О:РU, како и во 
вокативните форми Kaj повекесложните имин.а, на пр. Гор'ицо:, и други слични 
случаи, акцентот пага на третата мора, бидеjки долгите вокали имаат две мори. 
Вака се обjаснува акцентиран.ето на пенултима и во глаголскиот прилог, сп. 
нос'е:шчем и во прилозите недел"а:ва, 20дин'а:ва. Ист е случаjот и Kaj зборо
формите што содржат двоморни дифтоншки секвенци од типот луб'еjнца, крас
iii'аjца, Uол'оjна. Отстапуван.е од правилото за акцеНТИРaIъето на третата мора 
покажуваат само неколку туги лексеми, на пр. ФакулШ'еш, докум'еншu, йроб
л'емu, мод'ерна, 2арн'еша, сейш'ембар, лей'еза и др. Во случаите како: одв'аj, 
од'амна, iilaм'aM се работи за емфатичко акцентиран.е. 

ПЕШТАНСКО-JbУБАНИШКИОТ говор 

Наjблиску до градскиот охридски говор во охридско-струшкото подрачjе 
стои говорот на приезерските села на jугоисточниот брег на езерото Пеш
тани, Трпеjца (Трпезица), JЬубаништа, заедно со говорот на селата Тушемишта 
и Пискупиjа, кои се наогаат на jужниот брег на езерото на албанска страна. Од 
охридскиот градски говорлештаНСКО-JЬубанишкиот се разликува само по след
ниве особености. 

Фонемата /а/ овде има слободна дистрибуциjа во сите позиции на зборофор
мите, што значи таа не се неутрализира со /Ш во акцентиран неинициjален слог, 
сп. бун'арuше, клей'алошо, лuв'адаШа. Фонемите /е/ и /01 независно од акцентот 
имаат само по еден основен алофон [е], [о]: чело, uejiii, фШОРU. Вокалната група 
/оаl во пештанскиот говор наjчесто се реализира како секвенца /ва/, сп. шва 
(шоа), зашва, шварено ма2аре, шварка, HUKBaUl (нuкоаш < НUК02аш), секваш, 
сфал'ка (соал'ка < совал'ка), буква (букоа < букова), 20шва, дiiбва UlYMa, не2ва, 
во 3 л. мн. на минатото определено време: реква (рекоа), доjдва, вле2ва, ос
ШРU2ва, Йресеква. Во примерите: JO:H (JoaH), осно: (осноа < основа) поради фо
нетски пречки развоjот на групата loa/ одел во друг правец - како во охрид
скиот. Фонетските околности ja попречил е исто така и загубата на IB/ и /j/ во 
ковач, Moja, шфоjа, броjа(м), а во сова и чова (соа, чоа < соха, чоха) се развил 
хиjатски глас /в/. Оваа поjава, ке видиме подоцна, ja познава уште струшкиот 
говор и спорадично во одделни лексеми ке ja наjдеме и во западните периферни 
преспански села. Во JЬубаништа во еден пример е констатиран и преминот на 

групата /оеl во IBel, сп. чвек (чоек < човек). 

255 



Во вокализмот како диференциjални по однос на охридскиот овде се jaBYBa
ат континуантот lal место сек. Ъ2 во оган и во лаjца, лаjчарнuк Пеш2, замената 
на lal во lel зад IjI во неколку одделни случаи: есен, (j)еребuца, iранuчер JЬуб. 

Во консонантизмот за пештаНСКО-JЬубанишкиот говор карактеристични се: 
отсуството на фонемата /х/ и неjзината замена со /Bl, одн. /ф/, сп. МRвлен, .мув
лосан, здuвна, .мавна, .меф -.мевоЩ вiiрф - BiipBoj, :граф - :гравош, :глуф -zлува, 
кожуф кожувu, уво, иuфшujа, шuфко, потоа палатализираната реализациjа на 
веларите IK, 21 пред предните вокали, сп. к'uсел, к'uснuш, вошк'u, заушк'u, 
.мiiзул'к'u, иiiршк'u, ке заГuнuш, шк'е.мбе Пеш, к'иска, cejK'upa, ук'uш JЬуб. 
ПештаНСКО-JЬубанишкиот говор од градскиот се разликува освен тоа и по реа
лизациjата на палаталните /К, i/ и по секвенците IшЩ жд/. Фонемите IK, 21 кога 
не се во инициjална позициjа наjчесто се реализираат како /jK, ji/, сп. браjка, 
ирuбраjка, сфаjка, KyjKa, cpejKa, до.маjКuн, BejKe, неjкuщ HojKe, HojKecKa, ио
uaj2a, лuваjiе, upejie, шакуjiере, па дури и pajKuja, cejKupa, наспоредно со ЙР2а 
се слуша и iipjia, но: керка, куЩ 20Н, zаол Пеш на почетокот; KyjKa, сфаjка 
Трп. Изделува:н,ето на палаталниот признак претставува почетна фаза во про
цесот на депалатализациjата и понатаму дефонологизациjата на основните гла
сови. Броjот на случаите со /К, 2/ во oBoj говор е значително поголем, бидеjки 
тие се добиени овде и од секвенците I*tbj/, I*dbj/, сп. браjка, цвеjке, йлuке, ирике 
(: йлuЩ ирuш), л'уjiе, лuваj2е, 02ра#е. 

Групите /шш, ждl се реализираат како силно палатализирани [ш'ч' - ж' '], 
а често се слушаат и како [ш'к - ж'i], сп. zуш'ч'ер, уш'ч'е, сфеш'ч'а, 02нuш'ч'е, 
- веж' 'u, чуж' 'о, односно: 2уш'кер, уш'ке, 02нuш'ке, веж'iu, покраj чуж'о, 
2л'уж'оii1 Пеш. Но во Трпеjца и во JЬубаништа Kaj постарите можат да се срет
нат и разновидностите /шш, жд/: .межда, вежда, саждu, ирuшшош. 

Во ограничен броj случаи во говорат на постарите претставници на однос
ниов говор се чува и палаталниот назал, сп.: КОТ-Ь, йланuт-ье, но jадеjне, иолuна 
Трп,JЬуб. 

Консонантските групи -сшр-, -здр- во пештаНСКО-JЬубанишкиот говор не се 
можни, по правило тие се упростуваат со редукциjа на плозивите, сп. сража, 
срам,сраф, среа, среда, срико, срuжuЩ cpoj, сружuш, cpyja, сеера, зраф, зравjе, 
зравец. Групата -ждр- се избегнува по друг начин, сп. жzребе, жzреиче Пеш. 

Преградната согласка Iш/ често се губи и пред африкатите /ц, ч/ на морфем
ска граница: браче, iраче, иiiче .мало (: браЩ iраЩ иiiШ). 

За разлика од градскиот говор овде фонемите /с, ,и/ пред /ц, ч/ на морфем
ска граница со суфикси алтернираат со /ф/, како во повекето западни говори: 
клас клафче,.мос - .мофче, лuс лuфче,фес - фефче, ирасе - ираф1tU, .мас 

.мафца,.месо .мефце,круша - круфче, оиашка оиафче Пеш. Мегутоа, на мор
фемската граница со префикс овие гласови наjчесто се губат, сп. рацейи, ке ра
цушuЩ 20 рачеиu, рачеречu (расцеии, расчеиu). Пред /ч/ со /ф/ алтернира и /Р 
во вакви случаи: кушujа кушuфче,pajKuja - раjкuфче, uш.мujа ша.мuфче. 

2 Во натамошниuг тексг се служиме со следниве кратенки: Бел(чипn-а), БШJ(ево), 
Бор(овец), Вев(чани), Велес(тово), Виш(ни), Вран(иште), Врб(jани), Глоб(очица), Год(ивjе), 
Гор(ешщ), Драс(лаjца), Лаб(унишга), Лак(тшье), Лож(ани), JЬуб(анипrrа), МВ (Мали Влаj), 
Мис(лодежда), Мор(унишга), Оп(еница), Пеш(тани), Прис(овjани), Рад(ожда), Реч(ица), 
Слат(ино), Слив(ово), Crp(YГd), Таш(марyнипrra), Треб(еништа), Трп(еjца). 
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Кога станува збор за консонантските групи да спомнеме дека во пештан
CKO-JЬубанишкиот говор краjните секвенци -еш и -lUч « -lUш) се срекаваат по
често отколку во градскиот говор, СП.: бiiреш, zроеш, ziiреш, йiiреш, йоеш, 
чиеш, покраj более, радое Пеш, лоеш, мрееш, Moeiii, заблееш, но более JЬуб, йа
леlИЧ, йриlUЧ покраj zл'ущ веlИШ JЬуб. 

Разликите мегу пештаНСКО-JЬубанишкиот и градскиот охридски говор во 
областа на граматиката се минимални. 

Kaj именките и во пештаНСКО-JЬубанишкиот дативниот однос се изразува 
аналитички, но не се непознати и синтетички форми во говорот на постарите 
говорни субjекти. Во нашиот материjал се срекаваат примерите: Му рекоф .fa
кову, Му рекол Цвеше да оjш Поzрадец JЬуб. 

Kaj заменките покраj облиците ja, jae, ши се срекаваат и разновидностите 
со партикулата -ка: jaeKa, шиска. Во множината Kaj заменките за 1 и 2 л. се па
зат разликите меГу полните форми за дативен и директен обjект, сп. нас не, вас 
ве (виде): нам ни, вам ви (рече), додека во 3 л. се употребува само обликот ними : 
ни.ми и (виде) Hu.мu му (рече) Пещ одн. неми и (виде), на неми му (рече) JЬуб. Во 
3 л. дативниот обjект во JЬубаништа почесто се изразува аналитички: на Hezo 
му (рече), на неа му (даде). Кратката форма му се генерализирала за сите лица 
како во еднината, така и во множината: нему I на Hezo му рече, на неа му даде, 
ними I на ни.ми му рече. Другите отстапУВaIъа Kaj заменките се од фонетска 
природа, сп. шва (шоа) , саша, сашо: еиош, HejsUH, Hezea (Hezoa), нимно Пеш. 
QBOj говор ги познава демонстративно-присвоjните заменки: овеzоф, oeezea 
(oeezoa), oeezo: (овегово), онеiоф, oHezea (oHeioa), oHezo: (oHezoeo), овеjзин, 
онеjзин, овифни, онифни. Во градскиот вакви облици се срекаваат поретко. 

Во глаголскиот систем треба да истакнеме дека во разгледуваниот говор е
групата се уште не е наполно интегрирана. Таа се пази Kaj глаголите што им 
завршува општиот дел на вокалите -и и -у, сп. sueiii, се криеш, се миеш, йиеш, 
lUиеш, чуеш, обуеi71. Kaj OBOj тип глаголи и 2 л. мн. на заповедниот начин има 
наставка -еше : измueiiiе се, еобуеше се. Во 1 л. едн. на презентот наставката -м 
редовно се jaBYBa само Kaj глаголите од а-група: вика.м, коЙа.м, рабm71а.м. - рабо
шаси, додека Kaj другите глаголи таа се jaBYBa факултативно, сп. бера(м), не 
euuja(M), ешоjа(м), а редовно во еум и HejKYM. Во 3 Л. мн. на презентот и во oBoj 
говор се jaBYBa само наставката -ей]', меГутоа без фонетското УДОЛЖУВaIье на 
вокалот lel што е карактеристично за градскиот говор, сп.: шие викаеш I викеш, 
койаеш I койеш, имаеш I имеш, береш, носей]', неjк.еШ, шкаеш, ейиеЩ еl710еш, 
KyUsel71. По OBoj начин Kaj глаголите од типот 'пие, чуе' дошло до изеднаЧУВaIъе 
на 3 Л. ед. и 3 л. мн.: uuja(M), йиещ йиеш, йueме, йиеше, йиеш; чуjа(м), чуеlU, 
чуеш, чуеме, чуеШе, чуеш. Во минатите определени времин.а само во 3 л. мн. -

Kaj глаголите од о-раздел има отстапуван.е од градскиот говор, бидеjКи овде 
групата loal, како што видовме, преминала во lsa/: доjдва, реква, йреееква Пеш, 
JЬуб. Во JЬубаништа има тенденциjа Kaj OBoj тип глаголи во 3 Л. мн. да се 
генерализира како основен вокал -е, сп. доjдеjа, ошидеjа, йоеедеjа, но peKoja 
покраj реква. Во Трпеjца како наставка се оформила секвенцата -ja : доjдоjа, 
U2paja, кажаjа, вардеjа. Во JЬубаништа во говорот на помладата генерациjа -

има тенденциjа во имперфектот да се генерализира една основа на -е- Kaj сите 
глаголи, сп. и.меф, и.меще, имеLUе, имевне, и.мефШе, uMeja; ка.жвеф, кажвеLUе, 
кажвеUte, кажвевне, кажвефше, кажвеjа; клавеф, клавеlUе, клавеjа; бареф, 
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бареше, бареjа; одеф, одеше, одеjа, спрема: имаф, имаше, имаше, имавне, 
имафше, имаjа Трп. Во JЬубаништа и во Трпеjца во 1 л. мн. почеста е наставка
та -вне, доде ка во Пештани превладуваат примери со -вме. - Во говорот на JЬy
баништа има колебaIье и во основниот вокал во аористот Kaj глаголите од и
раздел. Покраj формите: зашворuф, uрuфашuф, се uзмiiчuф и др. констатирани 
се и форми со -е : се uзмачеф, се uзмаче, се uзмачеjа; uрuфашеф - uрuфашеjа, 
зашвореф - зашворе - зашвореjа, спрема: се uзмiiчuф - uзмiiчu - uзмiiчujа, 
зашворuф - зашворujа Трп. - Од глагоJЮТ 'сум' има и аористна форма: бuф, бu, 
бuфне, бuфше, бujа : имперфект : беф, беше,' бефне, бефше, беjа. 

Глаголскиот прилог овде е многу редок, но до колку се употребува, TOj 
завршува на -еки (-еjкu) : BUKaejKu, HoceejKu, одн. a'uKajKu, H'ecejKu, раб'ошеjкu 
Пеш - со поместен акцент. 

Форми со бu, освен во клетви, не се констатирани. 
По другите диференциjални црти карактеристични за градскиот охридски 

говор пештаНСКО-JЬубанишкиот не се разликува. 

ГОВОРОТ НА ДЕБАРЦА 

Говорот на Дебарца ja опфака сета географска Дебарца на запад до 
Караорман, потоа рамничарските села на запад се до линиjата Мислеше(в)о
Моро(в)ишта - Драсла(в)ица. На исток TOj граничи со преспанскиот и со цен
тралните говори. Диjалектната граница на TOj дел оди по венецот што го чинат 
планините Галичица и Петрина се до Буковскиот преслап, откаде што продол
жува преку Голи Врв на Плакенската планина, Плакенската и Илинската пла
нина го разграничуваат OBOj говор од централните. На северозапад планината 
Караорман го дели охридското од дебарското говорно подрачjе. 

Поголем дел од диференциjалните црти со коишто се разликува говорот на 
Дебарца од градскиот се од фонетско-фонолошки карактер. 

Говорот на Дебарца не ja познава фонемата /ii1. Вокалниот систем се состои 
од пет фонеми: 

U 

е 

а 

у 

о 

Тие се реализираат подеднакво и во акцентирана и во неакцентирана пози
циjа. Признакот заокруженост овде е редундантен, бидеjки вокалот /а/ од дру
гите фонеми се диференцира само со признакот компактност, Освен тоа во раз
гледуваниов говор функциjа на силабема врши и /0/, кога се наога мегу два кон
сонанта и/или на почетокот на збороформите ако следи консонант, сп. ош.Ша, 
ога, uосшu, воф, а по загубата на /х/ се изменила дистрибуциjата во формите 
вооф, вооЩ воон, aooj. 

Во поглед на дистрибуциjата на вокалите за OBOj говор се карактеристични 
две поjави - стегюьето на вокалните секвенци /оа/ во дифтонг [о"] и на /еа/ во 
дифтонг Иа], сп.: бро", бро"ш, сшо"ш, зедоа, негоа, шо"р, осно", - лjа (леа), Hja 
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(неа), сшрjа (сшреа), Пешрjа (Пешреа), Павл'jа (Павлеа), овде 1е живjан (живе
ан), бjа (беа). 

Групата /оа/ мноry често се реализира и како долго [о:]: ОСНО.; iUo.р, ко:ч (коач), 
шро: (шроа), секо:ш (секоаш < секогаш), со:л'ка (сом'ка), се засшо: (засiUoа). 

Во ограничен броj случаи вокалот /е/ се реализира како И] и во групите /ое/ 
и /ае/ : гоjдо, гоjдар, jазоjц, шgгоjц, чоjк, покраj чоек, оjше (одеше), 'моjше (,мо
еше < 'можеше), - забор'аjно (забораено < заборавено), знаjфне (знаефне). Сите 
овие промени се вршат само кога за тоа нема фонетски или семантички преч
ки, и кога вокалните секвенци не се настанати во резултат на состав на корен
ската и афиксната морфема, вклучуваjКи ги и префиксите. 

Во другите вокални секвенци ситуациjата е како и во градскиот говор. Две 
исти фонеми и овде се стегаат во долги алофони, сп./ее/ > [е:] не:сша (невесша), 
ире:ска (ирееска < upetecKa), вике:ш (викееш < викаеш); /ии/ > [и:] з,Ми: (З'мии), 
коири:, кори: ; /00/ > [о:] него: (негоо < негово), буко:, дедо: (дедово); /аа/ > [а:] 
гла: (глаа < глава), сна: (снаа). Групата /ао/ Kaj придавките исто така се стегна

ла во [о:] иало: (имоо < иалаво), убо: (убаво), и во други одделни случаи, сп. 

бло:соф (блаософ < благослов), но и: ирао, здрао (ираво, здраво). 
Вокалните секвенци со /и/ како втор член на групата под веке погоре спо

менатите фонетски услови доследно образуваат дифтоншки секвенци од по две 
мори [ej, aj, oj, ул: opej, ZMj, гошоj, или во случаите со извршена метатеза: во
деjнца (водеинца < воденица), 'машшеjнца, сииаjнца. 

Од другите особености во вокализмот со коишто се диференцира OBOj го
вор од градскиот треба да се истакне континуантот /а/ за носовката *Q во ко
ренските морфеми, сп. бабошиЩ бабриiu, бабУN>осан, внашре, гасеjнца, гнасно, 
дабjе, длабук, заби, jаглен, jашок, jадица, jадро, jажица, какол', каиина, каш
ници, кашиш, клаиче, лачиш, 'машиш, йаш, ирай1, рака, рабоj, шраш, сано*, по
тоа: jагул'а, jазик, jашgва, jач.мен, заjак, и др. Се разбира, ист резултат има и за 
т.н. сек. Ъz: 'магла, 'маска, лаjl{а, шанко. На KpajoT сек. Ъ2, како и во градскиот го
вор, пред /л, н, в/ преминал во /0/: рекол, йекол, jазол, огон, 'мgшоф, пред /,м/ се 
развил во /у/ : седу'м, осу,м, а пред /р/ има /а/ : eeiuap, иШар. 

Вокалното *1 доследно во сите случаи дало секвенца /ол/, сп. болва, волк, 
гол шаш, колк, 'молчиш, иолно, итн. 

Во областа на консонантизмот говорот на Дебарца од градскиот се разли
кува по отсуството на фонемите /ф/ и /х/, по реализациjата на латералот /л/, на 
/*, i/ и на групите /шш, жд/. 

Гласот [фз се jaBYBa само во алофонски статус на фонемата /в/ на KpajoT и 
пред безвучен опструент, сп. офца, .мафца, греф, кgф, беф - бефШе. Во другите 
позиции се jaBYBa /в/, сп. вурна, eoja (фоjа), венер, вишек, се валиЩ вgл'аiu, 
ваши иусшина Треб, вишил', вусшан Реч, Мис, вес, виданка, виНl,lал, каве Бел, 
вакай1, вуша Гор. 

Фонемата х се заryбила наполно на почетокот и во интервокална позициjа, 
а пред кон сонант и на KpajoT е заменета со /в/: нивни, ciuueHa, видовне Гор, 
враф, вgф, иасшуф, иафшмо Лак, и во два-три случаjа со /к/ : икшиза, икiuибар 
Гор. 

Фонемата /л/ се jaByвa во два основни алофона [л] пред вокал и (j]-

- билабиjален латерален фон пред консонант и на KpajoT, сп. йоунок, Веугош
ши, боуно, воуна, бе)!, биу, до)!, да)!, коу (: колош кол'jе). Билабиjалниот ало
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фон особено е изразен во jужниот дел на областа на линиjата Волино Требе
ништа - Оровник - Косел - Велгошти Рамне - Велесто(в )0, додека во говорот 
на Дебарца степенот на лабиjалноста е значително помал, понекогаш и незабе
лежлив. 

Фонемите /к, г/ се реализираат во по две позициони вариjанти - со поjачана 
фрикациjа пред задните вокали и на KpajoT [к, i] и со помал степен на фрикаци
ja пред предните вокали [к', 2']. Во однос на градскиот говор овие две фонеми 
овде се пофреквентни, имаат поширока дистрибуциjа, бидеjки во ред примери 
тие се jaBYBaaT и на местото на прасловенските палатали *!' *d', сп: веке, врека, 
'гак'и, домак'ин, кука, нок, свека, сшрека, к'ерка, куш, куйluш, eeia, 'граганец, 

•..f.. _  _   L _ ..t.  _ .L.
Meza, upeza, иреиска, ста, Rza, шуzо, шакуzeре; редовно тие се JaByвaaT и во 
морфемите за глаголскиот прилог: носеки / HocejKu, во глаголските образува
JЬa со суфиксот -ja(ea) од типот вакаЩ раzаЩ доаzаЩ йлакаЩ вuiаш, како и 
во дериватите со суфиксот -jанеZ{ од типот орuzанец, броzанец, 'iраiанец. Освен 
тоа на OBOj терен и групите -шj-, -дj- (од *tbj, *dbj) се измениле во IК, i/, сп.: бра
ка, врака, йлuке, йраке, шрекu, Z{BeKe, - лuваzе, ozpaie, л'уiе. Во говорот на с. 
Горенци во речта на помладите говорни субjекти не ретко место IК, г/ се слуша
ат и секвенците /jч, jl,l/: куjча, враjче, л'уjl,lе, или само /ч/ на почетокот: че, черка. 

Палаталниот назал /ГЬ/ се срекава само во наjсеверните села на погра
ничjето со кичевскиот говор, сп. КОГЬ когьи, ШRгье Слив, Ma'iapuГba, ирасигьа, 
ШRгье. Год, ШRгье, но japuнa, uuлuна Врб. На другата териториjа од OBoj говор гь 
се дефонологизирало како и во градскиот говор, сп. KojH, cupejHe, иuлuна. 

Во врека со реализациjата на консонантеките групи /шЩ жд/ говорот на 
Дебарца не е единствен. Во северниот дел на областа тие се реализираат како 
/шш, жд/: шzuuца, шшавеj, клешшu, СШRнuшше, машш'еjнца, дождош, 'iл'уждоj, 
БRжданu Бел. Лак, чуждо Треб. Во jужните села, jужно од линиjата Требе
ништа - Оровник - Велгошти превладува изговорот /шк, жz/: свешка, машкеа, 
врешке, Il.лешКu, сношкu, мшuкеjнца, 'iорешкuна, межiа, дожiОj Гор, о'iнuшке, 
иушкu, 'iл'уж:fОj Велес, 'iушкер, клешкu, о'iнuшке Рамне. Географската рас
пространетост на групите /шк, ж:f/ укажува дека тие настанале во резултат на 
меfyдиjалектен контакт, сп. сфеш'ч'а - во градскиот говор; свека во Дебарца : 
свешка - во граничните села. Потоа TOj изговор се проширил и на целата група 
/шш/, одн. /жд/ како во о'iнuшке, клешкu, 'iушкер, дожiош итн. 

Што се однесува до реализациjата и дистрибуциjата на фонемите /л', s, l,ll, 
важи и за OBOj говор констатациjата за овие гласови во градскиот говор, сп.: Iл'/ 
л'уiе, кл'уч, недел'а, иосшел'а, зел'ка, сол', жал'; /sl sемнuш, supa, suepu, sy
нuш, seep, jaHsa, се 'iaHsazu, MeHsa, МnHsep, Haspe, sRцкu, esepo; /l,ll HOl,le, бреl,lе, 
l,lyl,le, и др. 

Во морфологиjата на именките меГу говорот на Дебарца и охридскиот на
огаме разлики само во употребата на дативната флексивна форма Kaj личните 
и роднинските ИМИJЬа од м. и ж. род. Во Дебарца таа е многу почеста, пообична, 
во говорот на постарите на-формите се многу ретки. Сп.: МУ рекол Сшоjану, 
Му сшорu абер Jанкулу, Му нарача Радеzuу да донесuш леи, Му даоф Илujу 
шро: йари, Речu му MapKoje. Kaj именките од ж.р. како дативна наставка се ja
вува -е : (Je рече) Маре, Цвеше, Грозданuце, zUеШке. 

Од множинеките форми треба да ги истакнеме овде поради честотата збир
ните со наставката -je : бозjе, eupje, дабjе, шрайjе, рuдjе, дRмугье, йраке, Hueje, 
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йланигье, йадигье, дудигье, враке, ливаiе, ozpa:fe. Од именките 'нога' и 'рака' и 
во OBoj говор се задржале старите двоински форми: Hose, раце. 

Kaj заменките како диjалектни карактеристики на oBOj терен се jaBYBaaT 
формите: ja за 1 л. едн., показните oBaj, oHaj, посесивно-демонстративните за
менки: OBeZOB, OHeZOB, овеjзин, онеjзин, и дативните облици: нему, овему I ово
му, онему I оному, за ж.р. неjзе je, овеjзе, онеjзе, и со посесивно значеIЬе: Ташко 
му овому беше кмеш Слив. И во говорот на Дебарца има тенденциjа да се гене
рализира дативната клитика му за сите лица и во еднинската и во множинската 
форма. Сп. Му рекоф на MajKa ми, Му дадоф на йилинаша вода Гор. 

Глаголскиот систем во говорот на Де бар ца од градскиот отстапува по 
наставките за 1 л. едн. и 3 л. мн. на презентот, по множинеките наставки за 1 л. 
на минатите определени вреМИIЬа и по образуваIЬето на глаголскиот прилог. 
Во 1 л. на презентот овде отсуствува наставката -м воошпто, дури И Kaj помош
ниот глагол 'сум', сп. су, не су оден Кича:, ja ке рабоша, носа, бера, ора. Во 3 Л. 
мн. се употребуваат две наставки: -аш и -еШ. На -аш завршуваат глаголите од и
и е-група, додека наставката -еш е ограничена на глаголите од а-група, сп.: 
носаш, йал'аш, мол'аш, сечаш, jадаш, шкаш, сjаш (сеаш), йиjаш : lшееш 
(zше:ш), 6икееш, койееш, иzрееш, збирееш, или во контрактирана форма: 
zше:ш, койе:ш, итн. Наставката -еш Kaj глаголите од а-група се употребува на 
исток се до линиjата Врбjани Сливово - Слатино - Велмеj - Брежани - Речи
ца - Скребатно - Рамне. Jужната граница на наставката -аш Kaj глаголите од е
lи-група допира до линиjата Требеништа - Оровник - Лакочере(в)и Велес
то(в)о KOIЬCKO. Во С. Горенци -еш се генерализирало Kaj сите глаголи, сп. 
сйиеш, йредеш, водеш, викееШ. 

По однос на глагол ските групи треба да истакнеме дека на теренот на Де
барца во е-група се задржале само уште глаголите што им завршува општиот 
дел на -и и на -у од типот сйиеш, се миеш, йиеш, чуеш, обуеш, како во пештан
CKO-JЬубанишкиот говор. 

Наставката за 1 Л. мн. на минатите вреМИlъа се jaBYBa во разновидноета -фне 
: u.мaфне, рекофне, бефне. Во 3 л. мн. не се развило хиjатско IjI, па поради тоа 
доаfа до фонетски измени, сп.: бjа (беа), Hocja (носеа), седjа (седеа), доjдо: 
(доjдоа), zша: (u.мaa), освен во наjjужните села, каде што под влиjание на 
градскиот говор како наставка се jaBYBa -ja : peKoja, донесоjа, oKocuja Треб. 

2 Л. мн. во императивот Kaj глаголите од и-група завршува на -еше : носеше, 
земеше, сечеше, куЙеШе. 

Глаголскиот прилог е жива категориjа и се образува со наставката -(е)ки, 
ОДН. -jкu на целата териториjа на односниов говор, сп. рабошеки, ораки, сечеки 
Год, оде:ки, седе:ки Треб, KoйajKU, 6I2шеjки Слат. Во краjните jугоисточни села 
наспоредно се употребуваат и прилошки образуваIЬа со наставката -еку : седеку 
Оп, а во наjjужните села се срекаваат и форми на -ешкум, како: молчешкум, 
крадешкум Гор, поретко и образуваIЬа на -еzuкем: 6икаешКе.м, седеешкем Гор, 
кои по структурата одговараат на охридските викаешчем, седеешчем. 
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йознаjнца, uз.м.ii.мu, мiiшика ( < машика), ма

jiilлика, jiilypuнa Виш, и зад 

СТРУШКИОТ ГОВОР 

На струшкиот терен можеме да изделиме три помали говорни индивидуал
ности: струшкиот говор во потесна смиела на зборот, вевчанско-радошкиот и 
торбешкиот струшки говор. 

Струшкиот говор ги опфака градот Струга и селата: Враниште, Октиси, 
Вишни, Лабуништа, Подгорци, Боровец, кои се наогаат на западниот дел од 
реката Дрим, и Присовjани, Глобочица, Брчево, Боговица, Ташмаруништа и 
Ложани, кои се распоредени по десната (источната) страна на Дрим. 

Фонологиjа. Струшкиот говор по своите основни карактеристики стои -

наjблиску до градскиот охридски говор. И TOj ja познава фонемата /а/, што 
значи дека неговиот вокален систем се состои од шест вокални фонеми: 

и у 

е а о 

а 

Фонемата /а/ историски и овде е добиена како континуант на *Q во коренска 
морфема, сп. iради, заби, jiilлен, jадица, каде, касаш, мака, йаш, рака, или во 
случаите каде што *j(! > *jQ: jазик, jачмен, jадро Стр, iHacHO, iажва, jiiже, драк 
Глоб, jiilул'а, мадро, йаш, рака, скай, шiilа'ПРИС, jiilурец, jачмен, лачиш, раци 
Таш, liiзер, jадица, jазик, машка, йрачка, йаш Лож. По ова а црта струшкиот се 
поврзува и со дебарскиот, со KOj преку малесиеките села Збажди, Локов, Селци 
сочинува континуиран ареал . 

. На сето струшко подрачjе каде што *Q е заменето со /а/ иста вредност на
огаме и место сек. Ъ2 во почетен слог, сп.: бадник, лаiа, маiла, маска. На KpajoT, 
пак, пред сонантите има различни вредности - пред /н, р/ редовно стои /а/: oiaH, 
вешар, добар, ишар, jадар, пред /л/ наогаме само /0/: рекол, йекол, а пред /м/ во 
потесното струшко подрачjе има /У/: седум, осум, доде ка во некои периферни 
села се jaBYBa /0/: седом, осом, седомдесеш Прие, Виш. 

На разгледуваниов терен вокалното *[ дало секвенца /ар/: дарво, iарло, 
сарна. 

Место вокалното *1 се срекаваат две вредности /ал/ во градскиот говор и -

во наjблиските села, сп. валк, вална, iалшаш, далiо, жалш, калниш, малsиш , 
йално, йалжаф / йаЛ1,lаф, салsа Стр, Виш, Вран, и /ол/ во северниот дел на гово
рот: болва, волк, жолш, jаболко, молзачка Лож, болви, волна, молsница, жол
шок Таш, бол ва, волк, молкниш, покраj бал' ваш, жалшица, калник Глоб, болва, 
долiо, молчиш, ЙОЛ1,lаф, но и iалшаш, калниш, санце Прие, дОЛ1,lина, jаболко, 
молsиш, ЙОЛ1,lаф, йолsиш, шолчиш : сан це, и /ал/ зад веларните /к, i/: iалшаш, 
iалшка, калк, калчка, кал'ваш, калниш, калбаси, покраj лукаjнци Виш. 

Фонемата /iiI во ред случаи се jaByвa и место /а/ наjчесто зад сонантите /.м, н/, сп. 
мiiшЩia, мii.мuЩ мii.мejнцa, знаjЩ снiilа, 
кар, знаел, кiiншор, манiал (т. manga1), мaнiap (т. mangar), ciiндaK (т. sandtk), во неколку 
лексеми и во соСедство со /j/: кiijче, одаjче, jacuкa, jiilошка, 
/з/ во заш, зар, заек Лаб, йiijalC, заjак Бор (: зе:к Виш). 
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(сшоа,м,), сшва 

Со lii/ се заменува турскиот вокал /11 во турските заемки, сп. забан (т. ztЬщ), 
за.мба (ztmba), зандан (ztndan), кана (ktna). 

За разлика од охридскиот говор, струшкиот не ja познава измената на lal со 
la/ во нагласен неинициjален слог, сп. ap'aMuja, .ма2'ареiilo, ов'а-деше, итн. 

Вокализмот на струшкиот говор се одликува со цел а сериjа дифтоншки сек
венци настанати со десилабизациjа на предните вокали lu, еl и на задните лаби
jализирани, главно /01, во одделни лексеми и Iy/. 

Фонемата /u/ како прв член во група со сите вокали се десилабизира во И] 
образуваjки со следниот вокал двофонемна дифтоншка секвенца: /uel> Ие], lиa/ 

> Иа], /uо/ > Ио], теориски би можело и /иу/ да премине во Иу], но во нашиот ма
териjал немаме потврда. Овие измени се позиционо ограничени. Тие не можат 
да се вршат на границата меГу лексички морфеми од основата, вклучуваjки ги 

тука и службените зборови, сп. ниеден, иако, или со префиксите: йриака, йри
оди, йриучи и др. Ова а nojaBa е ограничена само на струшкиот говорен ареал. 
Сп. примери: 

/ие/ > Ие]: из,м,иен > из,м,jен, 20 фашие > го фашjе Стр; 
/ual> Иаj: ловl,lUа > ловl,ljа, Koupja, ракиа> paKja, .машШjа (.машШиа), судjа, 

ша.мjа Стр, йочjало (йочиало < йочивало), йрежjаш (йрежиаш < йреживаш), 
йрежjач, cuja (ейиа), .мtiмелеl,ljа, сuро.машШjа, йjач (йиач) Тащ cйja Вран; 

/ио/ > ИО]: бел'jош « белuош), царнjош, сечjо (сечuо), йечjо (йечио), Bapjo 
(варио) Стр, 2лувjош (2лувиош), слабjош, йросшjош, с] одвиш (сu-одвиш) Тащ 
цел 'jош, нuвнjош Лож 

Вокалот !е/ исто така во секвенци со задните вокали образува дифтонзи: lea/ 
> Иа], /ео! > ИО]. Промената на групата /еа/ во [ja] позната е на поширок ареал 
во Западна Македониjа. Констатирана е во говор от на Дебарца и готово на це
лото преспанеко говорно подрачjе, а во нешто поограничена мера се срекава и 
во некои кичевски и демирхисарски села. Мегутоа, промената на leo/ во Ио] ог
раничена е само на струшкиот терен, и пове ке е изразена во говорот на селата. 
Сп. примери: 

/eal> Иа]: H'ja (неа), се cMja (с.меа), гл'}а (глеа < гледа), иcйjaHo (исйеано), 
черjа (череа < черева) Стр, ошсjан (ошсеан), л'jа (леа), изл'ал (излеал) Таш; 

leo/ > [jo]: черjо (черео < черево), л'jонка (леонка), н'jол'а (неол'а), орjош (оре

ош), Пешрjо (Пешрео < Пешрево) Стр, OpjOH (ореон), шел'jо (Шелео < iйeлево) 

Тащ Пешрjо (Пешрео), Сйl0л'jо (Сiiloлео < Сiiloлево) Вран, черjо Вищ Лаб. 
Широко е распространета на струшкиот терен и десилабиjализациjата на /0/ 

во /в/ во вокалните секвенци /оа/ и loe/, сп.: 
/оа/ > [ва]: квач (коач < ковач), шва (шоа), швар (шоар < шовар), шварено 

.магаре, некваш (некоаш < некогаш), нuкваш, негва (llегоа < негова), буква (бу
коа < букова), дабва, свал'ка (соал'ка < совал'ка), водвач (водоач), чва (чоа) 
Стр, ева (соа), наквално (наковално), гошва (zoiиoa), сшва(,м,) 
(сшоа) Таш, неква (некоа), никва (никоа) Виш, швар, квач, негва, наквално, 
ГЛU20рва (Глигороа < Глuгорова), но JO:H, осно: (JoaH, осноа) Драс, ква (коа) , 
сшва (ешоа), шва (шоа) Лож; 

!ое/ > [ве]: чвек (чоек < човек), гведо (гоедо), гведар Вищ jазвец (jазоец < 
jазовец), рекве (рекое, 3 л. мн. аор.), зедве, доjдве Стр, квел (ко ел) , гвечко 
(гоечко), чвек, чвечки, сшвел (ешоел) Тащ сшвеш (сшоеш), наjдве (наjдое), 
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jазвец, шарzвец (шiiрiоец < шiiрiовец), iведо, сшвеше (сшоеше), рекве Драс, 
чвек, iведо Вран, Лож. 

Во одделни случаи поjавата се морфологизирала. Така, на пример, придав

ската форма за С.р. HeiBo: (Heioo < HeioBo), букво: (буково), дiiбво: (дiiбово), и 
др. слични се образувани според формите за ж.р., сп. Heioa > HeiBa, и според 
OBOj облик преобразувана е целата парадигма: неiоф - HeiBa: - HeiBo: (место 
очекуваното Heio: < Heioo < HeioBo). 

Таму каде што фонетските услови не допуштаат, процесот одел по друг пат, сп. 

осно: « осноа < основа), 10:Н (10ан < 10ван), шро: (шроа), кре:ш « кроеш), йоiли 

(йоели < йовели), или во iреош, бре: (брое), бре:ш (броеш), бре:л (броел), iоjадар, и 
iоjадо Стр, покраj iведо, - или пак процесот се задржал, како на пример, Kaj глаго
лИТе од типот: сйиеш, жниеш, шиеш, во заменските форми .мие, шие, и др. Mefyтoa, 
во ваквите случаи вокалните секвенци се разделуваат со слабо артикулирано 11], сп. 
сйzJеш, BzJe, MzJe, или бzJол, iрeiоШа, покраj биол, iреоШа. 

Сите споменативе поjави во помала или поголема мера се познати на цело
то струшко говорно подрачjе. Мегутоа, тие се пофреквентни во западниот дел 
на областа на пограничjето со албанскиот jазик на правецот Боро(в)ец - Вевча
ни - Вишни - Радожда. - Измените на групите /оа, ое/ во [ва, ве] освен во струш
киот се срекаваат, видовме, и во говорот на охридските села Пештани и JЬуба
ништа, и во одделни лексеми, како лексикализирана поjава, се констатирани во 
преспанските села што се наогаат на jугозападниот брег на Преспанското 
Езеро. - Уште поширок ареал, како што спомнавме, зафака промената изврше
на во секвенцата /еа/. 

Другите вокални групи се реализираат како во охридските говори. Групите 
со /и/ како втор член /еи, аи, ои, уи/, како и во сите други западни говори, се 
измениле во дифтоншки секвенци: ei, ai, oi, Yi, сп. сшреi (сшреи), леi (леи), iлаi 

(iлаи < iлави), upai (йрави), лебоi (лебои < лебови), йолоiна (йолоина < йоло
вина). Исто и во секвенцата /еи/ добиена со метатеза на -ни- во -ин- во примери 
од типот водеiнца (водеинца < воденица), шойеiнца и др. - Два исти вокали се 
стегаат во долг фонетски глас, сп. ова:, она:, ра:ш (оваа, онаа, рааш), йе:ш 
(йееш), сече:ш (сечееш), оде:шчи (одеешчи). Групата /ае/ во повекето села се 
асимилирала во [ее], сп. зе:к (заек), зне:ш (знаеш) Виш, зе:ци, зне: (знае), зе:дно 
(заедно), де:ш (даеш), де:н (даен) Таш. Од другите вокални секвенци не можат 
да cTojaT уште оние што имаат како прв член /у/; тие по правило се разбиваат 
со вметнувюье на /в/, сп . .мува, суво, руво, Йазува. 

Другите вокални промени се исти како во охридскиот. Само да истакнеме 
дека на струшкиот терен броjот на примерите со /у/ место /0/ како во акценти
рана, така и во не акцентирана позициjа е значителен, сп. 2увеiш, убешка, ушче, 
дури, шакуiере, кун, jiiiушка, ку.мендiа, KYMucia, и др. 

Консонантскиот систем на струшкиот говор го сочинуваат следmrnе 25 фонеми: 

б й  в Ф .м 

д ш  s Ц з с н л р 

 ч ж ш л' 

i к 1ь j 

2 к 
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Во поглед на реализациjата некои посебности покажуваат само фонемите 
I'i- - кl и I  - KI. Веларните I'i- - кl имаат по два алофона -[z - к] пред задните вока
ли, пред консонант и на KpajoT и ['i-'-к'] пред предните вокали, понегде и во од
делни лексеми тие преминуваат дури и во Ji KI, сп. кишка, Киро, Kupuja, paKja -

(ракиа), секира, решкu, шuроКи. 
Фонемите l'l-кl како палатални фонови се реализираат, главно, во селски

от говор. Во градскиот говор тие како самостоjни гласови се jaBYBaaT на поче
токот и на KpajoT, додека во средината по правило се реализира ат како сек
венци 1# jKI, сп. керка, кор, аол, OH, нок, но: KyjKa, сфаjка, браjка, л'уjlе. Во 
речта на помладото поколение овие два гласа се многу ретки, или воопшто не 
се слуша ат, бидеjки се дефонологизирале преминуваjки во Iч -l,ll, одн. /jч -jl,l/, 
сп. че, браjча, цвеjче, куjча, несреjча, да очориЩ среjча, сфаjча, домаjчин, шеj
чер, неjчу, л'уjl,lе, ливаjl,lе, па дури и во чuселuна, раjчujа / раjча. 

Историски 11.-к/ на OBoj терен се добиле со палатализациjа на групите -шj-, 

-aj- « *tьj, *dbj): брака, цвеке, рабоке, бруке, йраке, -eote, UipMa'le, лuва'lе, ло
боtе, o'i-pate, и во извесен броj лексеми место прасловенските палатали *( *d', 
сп. веке, кука, нок, йоШке, срека, несрека, керка, домакин, во партикулата ке 1 
ка, и во формите на глаголот HejKYM, -Mety, iip:fa, yte, шакуtере Виш. 

Старите палатали *t' *d' на струшкото говорно подрачjе, како и во градски
от охридски говор и соеедните дебарски говори, се рефлектирале во I zuш, жд/, 
одн. /IUЧ, Жl,l/ , СП.: врешче, lашчи, мiiшчjа, мiiшчеjнца, сфешча, фашчаш, враш
Чalи, носеешчи, веЖl,lа, меЖl,lа, СGЖl,lU, 'i-раЖl,lGНи, чуЖl,luна Стр, Вран, laluчи, 
лешча, йлешчu, свешча, вежl,lа, межl,lа, йреЖl,lа, саЖl,lи, ЧУЖl,lО Драс, йлечшu, 
сфешчи, НОШЧU, вижl,lаill, йрежl,lа Таш, свешка, йлешкu, веж'lа, меж'lа, йрежtа, 
саЖlU, чуж'lи Лож, lледаешшu, виждаш, йоzождаш Глоб, 'i-ашшu, межда, ЧУЖ
до Лаб, йлешшu, йрашша, вике:шшu, веждuца, йрежда Виш. 

Приведениве примери не водат кон заклучок дека во градскиот говор и во Haj
блиските села Вранипrrе, Драслаjца, Ташмаруништа превладуваат секвенците Iшч, 
Жl,l/, во Ложани тие се реализираат како Iшк, жtl, додека во другите села се пази ета
риот изговор на групите /zшIl, жд/ во сите позиции, сп. шчuцa, нешчо, шчавеj, ОlНllШ
че, lЛ'УЖl,lОj, дожr,юш Стр, 'i-ушчер, zuчука, оzнишче Таш, нишКи, шкuцa, zуш-

керица, сшарнишке Лож,-lушiii.eр, клешшu, руШuшiii.e, дуждалнuк Прис, Виш, Лаб. 
Мегу градскиот и селскиот говор има разлики и во поглед на дистрибуциjа

та на назалниот палатал /fb/. Во градскиот говор оваа фонема е доста ретка. 
Може да се сретне во одделни случаи само во говорат на постарото поколение, 
и тоа, главно, во морфемата за збирна множина -fbe, сп. шiiРfbе, йланиfbе, каме
fbe. Младите генерации веке не ja употребуваат, сп. KOjH, japuHa, навланчuна, 
бана, Ueнушка, cupejHe. Слична е положбата и во селата Враниште и Драслаjца, 
сп. KaMefbe, шiiРfbе, йлШlUfbе : кучина, йолuна Вран. МеГутоа, во говорат на се
лата таа има поширока дистрибуциjа, СП.: KOfb, баfbа, Kaмefba, йланиfbе, 'iYMefbe, 
jaaefbe, opafbe, дечиfbа, шеЛUfbа Лаб, KOfbu, cupefbe, шеЛUfbа Бор, KOfbU, jaaefbe, 
ЙUЛUfbа Виш, apefbe, Hocefbe, MopUfba Глоб, cBUfba, ждреБUfbа Таш, aefbe, cBUfba, 
'ioaufbe, жниеfbе Прие, KOfb, йuраЛЧUfbа Лаж. 

Фонемата /s/ во струшкиот, како и во охридскиот говор, е значително по
фреквентна отколку во другите западни говори, сп. блаsе, Hose / HOSu, белеsu, 
кофчеsu, йолоsи, и во група со сонантите: молsам, солsи, jcmsa, Haspe, пред во
кал: suc, sемнuш, и редовно во група со /в/: seep, sвечиш, sвезда и др. 

265 



и Мг/: 1,lбарай1, 1,lzураш Лаб, Бор. 

ОЛ1,luца, и на секвенците /жб, ж'i/ во 11,lб, 1,l'i/: 1,lбун, 1,lбараш, 1,l'iaH, 1,llлей, 

Фонемата /1,l/ и овде се jaByвa редовно место /ж/ пред деминутивната наставка -е 
: бре1,te, Uoло1,le, H01,le, сшо1,le, и во групите /1,lб/ 

Фонемата /х/ струшкиот говор не ja познава. Таа се загубила наполно на по
четокот и меГу вокали, а на KpajoT и пред консонант по правило преминала во 
/в/, во одделни случаи и во /ф/, сп. евла, мевлен, мувлосан, чевли, ке мавниш, 
бафча, бофча, моф мофй1а, йолф - Uoлфоj, кожуф - кожуфи, во морфемите 
за минатото определено време: беф, бефме, бефШе. Само во по HeKoj пример и 
во оваа позициjа таа се загубила наполно, сп. дуна вешар, веш, мул'ja (мулиа), 
шула Бор. 

Од другите фонетски поjави, значаjни за диjалектната диференциjациjа на 
западното наречjе, ке ги одбележиме: 

пополнувюьето на групите /ср, зр/ со дентален плозив: сшрека, сшреда, 
сшрамоша, сшребро, здрел, здрак Виш, Прие; 

- промената на групите /бн, внl со /мн/: демниш, sемниш, мнук, о'iламник, 
нимно, покраj йлевна Виш, нимни онuмни Прие; 

- алтернациите на фрикативните /с, ш/ пред африкатите /ц, ч/ на морфем
ската граница со /ф/: мафца, мефце, йрафци, йоjафче, круфче, поретко и на 
морфемската граница со префикс: uфчuсшu, се uфчади, се uфчаши Лаб; 

асимилациjата на /з, ж/ зад сонантот /л/ во африкат: молsuй1, солsu, йол
1,lаф, 
1,l'iурало; 

- промената на /с/ во /ц/ во секвенцата /йс/ : цоjсан ( < йсовисан), шейцjа, 
сшuйца Вищ йрокойцан, сшuйца Драс, цалвuй1, цалшuр (йсалшuр) Лаб, како и 
во групата /нс/ во одделни лексеми: дojнцe (донесе), ке доjнцuй1, деjнцка 
(денеска); 

како и загубата на плозивот /й/ пред африкатите /ц, ч/ : цоjса, цалшuр, 
цалвuш, - ченка, чеjнца, чела. 

Не се без интерес и промените на консонаитите извршени во лексемите: 
чуж1,lО (шуfо), церга, кнок, кночко покраj шнок, йесма, йрuказма, zлобок, 
кланuк. 

Метатеза освен во групата -ни- во -ин- Kaj многусложните збороформи од 
типот водеjнца, цейеjнца, йукаjнца, констатирана е и во лексемите: ларо (рало), 
алшuца, йокuрай1, чейурка Бор, лоjзе Таш покраj лозjе Стр, Виш. 

ИСПУШТaIьето на консонантите /в, j, д/ и други е широко распространета по
jaBa и во струшките говори. Сп. примери: 

Ij/ МакедОНjа (Македонua),раКjа (ракиа), шамjа (шамua), броjш (броuш); 

/д/ сеjш : седа, оjш : ода, jаjш : jадеш; 

/в/ 'iла:, не:сша, швар (шоар), чвек (чоек), и др. 

Поцврсто овие гласови се држат во оние случаи кога вршат HeKoja морфо


лошка функциjа, или кога се jaBYBaaT фонетски пречки. Така, на пример, /Р 
добро се пази во примери од типот броjа, Moja, Kaj глаголите од типот Kpujem, 
сйujеш, па Kaj заменките Muje, Buje, Koje, мoje, и др. 

Во консонантски групи наjчесто се испушта Iш/, сп. радосни, йосно, - мош
не, йлешкu, на KpajoT во групите -сй1, -шш: Uoмош, йрuш, дош, suc, покраj suсш 
Виш. Согласката /й/, видовме, се испушта пред африкатите на почетокот на 
збороформите, сп. цоjса, цалшuр, цалвuй1, ченка, чеjнца, чела Драс, покраj 
uцojca, йченка, йчела Глоб. 
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Од диjалектен аспект вреди да се истакне дека во западните периферни 
струшки села во неколку лексеми се запазила фонемата /ч/ во групата *сг-, сп. 
чарвец, чарвоса, чарвеjllца, чарйuш Виш. Групата чере- има поширок ареал: че
рейна, черен, чересло, черjо « черео < черево). 

Овде би сакале посебно да ги истакнеме оние фонетски процеси што се во 
тек. МеГу нив, како што видовме, HajMHoгy до израз доага тенденциjата во град
скиот говор да се дефонологизираат палаталните консонанти. Во говорот на 
помладото поколение во Струга палаталниот ред на консонантите /1Ь, к, i/ е 
ликвидиран со изделувюье на палаталниот признак во посебна фонема, сп. ко1Ь 

> KOjH, кука> куjча, л'уiе > л'уjl,lе, или со негово полно губеIЬе, сп. ба1Ьа> бана, 
ЙUЛU1Ьа > йuлuна, ке > че, керка > черка, iаол > l,tGол, iOH> I,lOH. OBoj процес ги 
зафатил и случаите каде што се /к, i/ добиени од /к, 'i/ пред /u/, сп. ракиа > ракиа 

> paKja > раjча, сеjчuра. Во рамките на оваа тенденциjа може да се обjасни и ме
татезата извршена во секвенцата /л'j! во /jл'/ во примерите йоjл'ак, воjл'а, 
невоjл'а. 

Граматика. Kaj именеките зборови за струшкиот говор карактеристични 
се две поjави - искажуваIЬето на дативниот и на директниот обjект со предло
гот на. Дативната на-конструкциjа е општа поjава на целото струшко говорно 
подрачjе, сп. Му дал йари на Нuкола, Му рекол на Сиасеша д-оjш на Дpu.м, Je 
рекоф на Цвеша да доjш Стр., Речu му на Абаза нека йрешiiрчuш наваму Бор. 
Je сшоре абер на Ленка Виш. ИскажуваIЬето на директниот oBjeKT со на ограни
чено е на градскиот говор и, главно, во речта на помладото поколение од прет
школска и школска возраст. Сп.: Го викна на Но:мчеша, Го фашu на Кузеша за 
рака Стр. OBoj на-обjект ограничен е на лични и воопшто на одушевени имен
ки. Во говорот на стрymките села вакви форми се необични. Сп.: Го виде Jонче
[иа / Сшоjана / Марка, Je викна Мuлuца. Во поисточните села можат да се срет
нат дури и синтетички дативни форми, сп. Му йорачаф Карсшану / TpajaHY / 
Маркошу / Тодешу, покраj: Му рекоф на Kapcii1aHa / на Марка I на Тодеша 
Драс. Му йрuврескаф Вел'jану / Нuколу Вран. 

Во множинеките категории Kaj именките стрymкиот говор не покажува 
поголеми отстапуваIЬа од охридскиот и од другите западни говори. Kaj именки
те од м. и ж.р. е во жива функциjа и збирната множина, сп. шаР1Ье I шарjне, даб
je, бруке, йраке, Hueje Стр, враке, лuваiе, o'ipaie, каме1Ье Бор, враке, рабоке, 
eoie, лuваiе, o'ipaie, лобоiе, БОРU1Ье, UЛДНU1Ье Виш. Kaj именките од ж.р. на -а 
има тенденциjа да се генерализира наставката -и и на лексемите 'нога, рака'. 
Така, покраj старите облици Hose, раце се употребуваат и формите 1lOSU, раци 
Виш, Таш. Множинеките форми на -а Kaj именките од м.р. се многу ретки кога 
е именката придружена со броjот 'два', сп. два Йеili.лu, куйu два лебоj Стр. Сп. 
други множинеки форми: лакшu, нокшu,' дедофцu, ii1ашкофцu, шешuнофцu, но 
и: дедоj, шашкоj, шешuноj, eyjKOj, зешоj, чuчкоj, сшрuкоj, и лакшоj, нокшоj 
Виш; рuдuшша, сонuшйla Таш. Kaj именките од с.р. се повеке продира множин
еката наставка -uшйla (-uшча) со неутрално значен,е, сп. времuшша, дечuшша, 
покраj вреМИ1Ьа, деЧU1Ьа, jа'iнuшша покраj ja'iaHцa и ja'iHU1ba Виш. Формите со 
наставката -ци од типот шелцu, йрафцu, йuлцu повеКе се чувствува ат како 
збирни, спрема множивеките йраСИ1Ьа, ШеЛU1Ьа. 
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Од остатоците од старите падежни форми впечаток прават акузативната 
цар:ков, Koja се употребува денеска како опmта еднинека форма, и Сшругав, сп. 

идиш ош Сшругаф, беф Сшругаф « сшругах). 
Морфеми за категориjата определеност Kaj именките се: -ош (-ша, -шо, -ше, 

-ша), -он (-на, -но, -ни, -на), -ов (> -оф : -ва, -во, -ви, -ва), сп. дворош, гласош, 
градош, :кошоф, :кл'учоф, -мiiжон Вин. 

Разнообразен материjал струшкиот говор ни нуди во областа на заменките. 
Личните заменки се jaBYBaaT во следниве форми: ja ! jac (м-ене м-и, м-ене м-е), 
m-иШе (нас ни ! нам- ни, нас не ! нам не), ши, виШе (вас ви I вам ви, вас ве ! вам 
ве), шоj I шоjа, шо: I шва I ше(j)а (нем-у м-у, него го), Ша: I шаjа (неjзе I Hejse je, 
Heja I Hja Ше), ши(j)а / шие I шjе (Huм.и uм.! м-у, Huм.и и), себе се, себе си. Лично
предметните гласат: Koj, :коШе (:ком-у м-у, :кого го), Koja, Koj « :кои), ш(ч)о I 
шшо, HeKoj, нешчо I нешшо, HUKOj, нишчо I нишшо, ceKoj, сешчо / сешшо, чи / 
чиф, чива, чиво, чиви; демонстративни се: oeoj I oeaj I ojee (овем-у I овом-у м-у, 
овега I ового го), ова: (оваа) (овеjзе / овоjзе je), ова! ове /oeeja, овиШе / oeje; 
OHOj I oHaj I ojHe (онем-у I оном-у м-у, онега I оного го), онд: (онаа, онеjзе lоноjзе 
je), она I оне! oHeja, ониШе I oHje; шоj, шо: (шоа) I шва, ше(j)а, шаа I ша: I шаjа, 
ши(j)е / Шjе. Со посесивно значеIЬе покраj заменките Moj, швоj, негов, HejsUH, 
итн. се употребуваат ymтe: овегов, онегов, овеjзин, онеjзuн, овифни, онифни. 
Општата заменка се jaBYBa во фонетските разновидности: сиош, сиоф, сион, 
одн. сujош, сешо I сашо, сеша I саШа, све. 

Забелешки. Како и во другите западни говори, и овде има тенденциjа да се 
изедначат полните форми за дативен и директен обjект Kaj ли'nште заменки. Во 1 и 2 л. 
мн. негде превладува акцентираниот облик нас, вас (не, ни; ве, ви) Лаб, Бор, во други 
села се наложила дативната форма: на'м, ва,М (ве, ви; не, ни) Виш. Во 3 л. мн. насекаде се 
генерализирала дативната форма ними и, ними им I ,МУ Бор. Во градскиот говор oBOj 
процес се наога во почетна фаза. Kaj некои говорни субjектн се уште се чува разликата 
мегу дативниот и акузативниот облик Kaj заменките за 1 и 2 л мн. на,М ни, ва'м ви НlIC не,-

вас ве, но само: ними и ними им (,Му). Во торбешкиот говор во Боро(в)ец кратката 
заменска дативна форма ОД'тне' се срекава во две разновидности и•.". и ,МУ, сп. ,МУ рече 
на л'уzеiiiо I им рече на децаiiia. Заменската форма jac се jaBYBa паралелно со ja во град
екиот говор. Заменекиот облик ii1eja Лаб, Виш карактериетнчен е за дебарските говори. 
Таму каде што се употребува ii1eja се jaByвa и oeeja, oHeja. Обликот iiioja за м.р. покраj 
iuoj во градскиат говор е секако иновациjа од панова време. Заменеките форми ojee, 
ojHe за М.р. ограничени се на говорот на Муслиманите во Боро(в)ец, сп. ojee лей, ojHe 
вол. Формите ciUiia, ciiiuo, саво, покраj cujoii1, забележани се во Вишни. 

Глаголи. Во глаголскиот систем и во OBOj говор како во охридскиот од ди-

jалектен аспект интерес претставува образуваIЬето на 1 л. едн. и 3 Л. мн. на пре
зентот,l иЗ Л. мн. на определените вреМИIЬа, 2 Л. мн. на императивот и глагол
скиот ПРИЛОГ. 

Во 1 л. едн. на презентот на сето струшко подрачjе отсуствува наставката 
-М-, сп. бера, носа. Во 3 л. мн. се обопштила наставката -еш, сп. береш, носеЙl, ви

:ке:ш « вu:каеШ). Во некои села должината се пренесла од глаголите од а-група 
и на другите глаголи, сп. беге:ш, сече:ш, носе:Ш. 

Во говорот на с. Вишни -М- е ограничено на глаголите од а-група, сп. uм.aм., 
орам., :к0Ua.м, шерам, исто и знам., но: бера, :кол'а, cja (сеа), шка, чуjа. 
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ора.ме 

йиjеш / 

из,М,и 
рече 

носее берее 

Целата презентска парадигма гласи: 

ора носа сеча uuja чуjа 
ораш носиш сечиш йиjеш чуjеш 
ораш носиш сечиш йиjеш чуjеш 

носиме сечu.ме uujeMe чуjе'м'е 
ораше носише сечише йиjеше чуjеше 
ope:in / носеш / сечеш / чуjеш / 
ораеш носе:ш сече:ш йиjе:ш чуjе:ш 

Забелешка. Обликот со неконтрактираната група -ае- превладува во севера-

иеточните села, каде што нема и удолжувюье на вокалот lel Kaj другите глаголи, сп. 
uzраеЩ вuкаеЩ седеili Глоб, спрема вuке:ш во Стр, Лаж, БиJ,I, Драс, Мор, Мис. 

Презентот од глаголот 'сум' гласи: су, си, Ше, С'м'е I сне, сше / сфе, се. Обли
ците сне, сфе почести се во североисточните села (Лож, БИI,I, Мор, Драс). 

Наставката за 1 л. мн. на аористот и имперфектот се jaBYBa во аломорфите 
-ф.м.е и -фне (последнава во Боровец), а 3 л. мн. завршува на -е, како и во сосед
ните дебарски говори, сп. имаШе, носеШе, бро(j)ее Бор, Лаб, викее, носее, берее 
(> вике:, носе:, бере:) Стр, Виш, а Kaj глаголите од о-раздел: доjдве « доjдое), 
зедве, рекве, донесве (со фонетска реализациjа: доjдве:, зедве:, донесве:) Лаб, 
Бор, каде што се jавила должината по аналогиjа, одн. доjдdе, peKde Виш. 
Целата парадигма гласи: 

в икаф носеф береф викнаф рекоф иЗ'м'иф 
викаше носеше береше викна рече 
виктие носеше береше викна из,М,и 
викаф'м'е/ носеф'м'е/ береф'м'е/ викнаф'м'е/ рекоф'м'е/ из'м'иф'м'е/ 
викафне носефне берефне викнафне рекофне из'м'ифне 
викафше носефше берефше викнафше рекофше иЗ'м'uфше 
викае/ викнаШе рекоШе/ из'м'и(j)е 
викее рекве 

Глаголите од типот 'сплетит, сметит, испредит' во аористот се од и-раздел, 
сп. сйлешиф, С'м'ешиф, исйредиф сйлешиф'м'е, сйлешифше, сйлешtlе Лаб. 

2. л. мн. на императивот завршува на -ише : берише, седише, донесише, ле'i
више, куйвише Стр, и на -еше : носеше, седеше Виш, йредеше, сшанеше Вран, 
Драс, Вол. 

Глаголскиот прилог се образува со наставката -ешчи, одн. -ешши : викаеш
чи, носеешчи Стр, викаешши, одеешши, седеешши Виш (фон. вике:шши, u.ме:ш
ши, седе:шши), влеiве:шши Вран, Лаб, Бор. 

Партикулата за идните времин,а се jaBYBa во разновидностите "е и че Стр, 
"е и "а Лаб, Бор, "а Глоб. 

Што се однесува за другите глагол ски форми треба да констатираме дека 
перфектот со л-формата се употребува, главно, за прекажани деjства. За мина
ти деjства се употребуваат формите со н-партиципот и тие се многу фрек
вентни. Сп.: Ова нешчо е бидено, На Муш.м.оф шшо ,М,У ie iледано, Ош Сшруга 
je биден, Cuine шчо се бидени шурски воjници, Долноно е бидено йорано, Taja 
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шо ie бидена учишел'ка, Ttle се бидени сшружанци, top'io Чакар je биден, Беф 
оjдена во Сшру'iаф Виш, Су оден BOjHUK, Имаш имано еден 'iоле.м 'iраЩ Овде
ка имало имано учишелu, Не 'io uмa.м йосJлно, Не.ма.м зайjано, Не им имаш ка
жано, Од олко: не 'io имаф видено, Muje 'i-има.ме ойрано ишше лани, И.ма.м оде
но се'iдека, Имаш jадено сешшо, И.ма.м заборе:но Йриказ.ми. 

Во струшкиот, како и во другите охридски говори, наjпродуктивни се несвр
шените глаголи со суфиксот -во, сп. куйвиш, ле'iвиШ. Тие се шират за сметка на 
старите обраЗУВaIьа на -а-, -ja-, -ва-, -ава-, -jава-, сп.: зе.мвиШ (: зе.миШ), шурвиш, 
расшоварвиш (: шурui1l, расшоварuш), собервuЩ збервиш, набервиЩ исшер
виш (: собериш), вешвиш, 'iрешвиЩ с.меШвиШ, сшрешвиЩ .менвиЩ доjдвищ 
йреодвиш (: вешиЩ видищ 'iрешиЩ сшрешиш, .менuЩ доjдиш), потоа: видвиЩ 
фашвиЩ покраj фашшаш, йлашШаЩ рождаШ. Паралелни форми има Kaj гла
голите од типот 'препина, сопина' во литературниот jазик, сп. шурвиЩ ле'iвиЩ 
йлашвиш, йрейвиЩ сойвиЩ покраj: воринаЩ зайинаЩ сойинаЩ йрейинаш 
Виш. Kaj глаголите што им завршува општиот дел на -в од типот 'оздрави, 
поправи, остави' несвршени форми се образуваат со суфиксот -На), сп. оздрав
jаш, йойравjаш, осшавjаш, а со нив се изедначиле и: йовевjаЩ заuевjаш, дошив
jаЩ у'iревjащ из'iревjащ нас.мевjаЩ найивjаЩ ис.мевjаШ (: заиеji1l, дошиеш), 
потоа: шурjаш, покраj шурвиш (: шуриш), а покраj вижl,Lаш, йлашчаЩ uушчаЩ 
и: видвиЩ йлашвиш, йушвиш Виш, Вран, Таш. OBoj тип девербативни глагол
ски обраЗУВaIьа карактеристичен е за сето струшко подрачjе, а надвор од 
струшките се срекава во граничните дримколско-голобрдски, во охридскиот И 
во сите преспански и костурски говори. 

Од службените зборови од диjалектен аспект интерес претставуваат: 
предлозите: из, ке, кун, накун, оШсе.м, сп.: шешаше из-двор, одеф.ме ис шу

маШа Таш, из ливада замина; ке си доjш ке Вели'iден, к-ода ке шашка .ми; ке се 
врашиш кун недел'а, накун Вранишше се свiiрше; немаше дру'i оШсе.м He'io Виш; 

еврзниците: аку, epKo'ia, ошколu, йочим, сп.: Аку доjш CU'iypHO, да ше чека, 
EpKo'ia да оjЩ 'io чекам Виш, Поарно да доjш браШ.ми, ошколи KOj друк Лаб, 
Почим ке седиш, доjди Йо.можи .ми, Почuм сакаш, аjде со .мене, Toj йоке сакаш 
да йеjш ошколи да и'iраш Таш. 

Предлогот од почесто се срекава со посесивно значеIЬе, сп.: Му рече на 
браiu .му од Сшоjана Вран, Се жениш ош Пешреша .мнук ош йарва брачеда Бор. 

Прозодиjа. - Во врска со местото на акцентот во струшкиот говор ги истак
нуваме следниве констатации. 

Прво, овде не ретко се ерекаваат случаи кога акцентот се префрла врз 
предлогот и во предлошки еинтагми со сопствени именки, сп.: 'Ош-Сшру'iаф 
доjде, На-Вишни 'i -'оuре: JflKuмa, Доjде 'од-ОриЩ Одавд'е - Дрим се з'асШоj. 

Второ, не се необични овде акцентски целости со глагол, кога акцентот се пре
фрла врз кратка заменска форма и во ненегиран, одн. непрашален исказ, сп.: 
Ол'Ку-знiiм Глоб, iйoлк'у-оjш н'а-iiaзар Таш. Сп. други видови акцентски целости: 
(именеки) од дру'iаi1l'а-сiйiiрна, сеш'а-нива сеi1l'о-село; ал се .миjеш секв'о-ушро; Ше

j'а-деше, .mho2'y-л'уZе; 20 виждаш сек'оj-ден, iйoк.м'у-ноsе, йlакв'о-нешчо, на жuв'а
'iла:, Шак'а-вре.ме 8еше, al,L'U-Тодор 8еше 'еден; (глаголски) Добре-ш'е-наjдоф, Ми
лан не-беш'е-овде, не-j'е-шука; (прилошки изрази) 'Аjрлиjа he'Ka-Ши-jе, се'i'а-доjдоф. 
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ii d 

- + + 
3. предни 
4. заокружени 

Во селскиот говор има тенденциjа акцентот и во туtи лексеми да се упра
вува по моделот за третосложното акцеНТИР8lье, сп.: д'инамо, i'U'елефон, р'ешо 
Вран, р'ешоi'Uо й'адна Лаб. 

Трето, струшкиот говор дава богат материjал за потврда дека местото на 
западномакедонскиот акцент се определува според броjот на морите во зборо
формите. Сп. ги примерите: Не-'е- зеоф сабjni'Uа, p'aKja paKiai'Ua, суд)'аi'Ua .му
в'елui'U, K'oupja - Koupj'ai'Ua, авлiана (авлuaна), Иi'U'ал'jа, Мал'есjа, жuвiала, да
'io-наu/аi'Uе (Hauuai'Ue), имам забор'е:но Йр'uказ.мu, uсй/ано (uсйеано), ciii'Uo je 
йос/ано (йосеано), сед'е:шi'Uu, г-исй'екве: л'ебоi'U, да-фiiрл'j"аве:i'U, ЙЛашi'U'аве:Ш. 
Местото на акцентот во приведениве примери покажува дека дифтонзите до
биени со стегюье на вокални секвенци, како и оние што настанале со десилаби
jализациjа на предните вокали и на 101 ja задржале должината од две мори. По 
таков начин во OBOj говор се добил нов квантитет, но позиционо ограничен, 
што значи без фонолошки статус. 

ВЕВЧАНСКО-РАДОШКИОТ ГОВОР 

Вевчанско-радошкиот говор m опфака западните периферни струшки села 
Вевчани, РаДОЖда, Мали Влаj и селото Лни, кое се Haota на албанска териториjа. 

Од струшкиот говор вевчанско-радошкиот се разликува наjмногу по вокал
ниот систем и по континуаитите на носовката *Q и вокалните *[, *1. 

Вокалниот систем во OBOj говор го еочинуваат еедум фонеми: 

u у 

е о 

Како дистинктивен признак, како што се гледа, покраj степенот на отворот 

ii а 

во корелативни 

А
+- + 

u е ау о 

и местото на артикулациjата се jaBYBa и заокруженоста (лабиjалноста). ПО дис
тинктивните признаци вокалите парови го даваат следниов 

-
диjаграм: 

1. отворени 
2. затворени 

Вокалите lii, Ш во епоредба ео другите имаат не што поограничена диетрибу
циjа. Тие се jaBYBaaT во акцентиран елог, не можат да cтojaT во фи-нална пози
циjа, не се срекаваат во една иета збороформа, што значи дека тие не образува
ат група. По правило се срекаваат во коренеки морфеми. Извесна ограничува
lЬe тие покажуваат и по однос на консонантското еоседство. Фонемата liiI не е 
констатирана зад лабиjална согласка, додека IdI се jaBYBa претежио зад лаби
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jална, многу поретко и зад нелабиjална. Зад нелабиjален консонант констати
рана е во следниве лексеми: лак, ша'iа, iцдиан, шаiйниiй, сшайица, сабоша (сите 
примери се од Вевчани). 

Фонемите lа, i1I историски се добиени, главно, како континуанти на носов
ката *Q, сек. Ъz и вокалннте *1, *[, и во ограничен броj случаи од вокал от lal , во 
сите случаи само во коренска морфема и во акцентиран слог. Врз рефлекса
циjата на споменативе гласови важна улога играл претходниот консонант. Зад 
лабиjален глас *Q > lal, *[> I apl, *1> I алl, и нема пример во оваа позициjа со по
инаква замена. Зад нелабиjален консонант по правило *Q > liiI, *[ > liipl, *1> liiлl. 
МеГутоа, во оваа позициjа има и по HeKoj пример со рефлексот IdI и тоа 
наjчесто место вокалното *1 и во неколку лексеми место *Q, и тоа повеке во 
вевчанскиот говор, KOj се наОfа поблиску до дримколско-голобрдскиот, каде 
што за *Q има регуларен рефлекс li1I. Вокалното *г зад лабиjална согласка се 
рефлектирало во lapl, одн. зад нелабиjална во liipl без исклучоци. Примери: 

*Q > li1I : .маш, се мджиiй, м,ашi1iеjнца, се .мачиiй, м,аде, м,адро, йdш, йашец, 
Вев, Рад, зад нелабиjална согласка во: лака Рад, дай, заби, лак , рабоj, йpaiй, 
шраба, сшайица, сшаиало, i1ld'ia, шdжиiй, сабоша Вев; > liiI во: 'iiiжва, гас, 'iiiзер, 
'iiiсеjнца, гнас, гнасен, 'iнiiсошjа, гради, внiiшре, дага, jiiзик, jiiчиiй, jiiчм,ен, 
jiiшiiрва, jiiже, jiiшок, jiiшор, jii'iорец, jiiдица, jiiдар, jiiHsa, кiiдел' а, кiiклица, кiiш
ник, кiiсаш, кайина, рака, скайо, сшрii'iа, сак, санок, шрiiш Рад. Вев, дай, дiiбjе, 
зiiби, Kiij, шiiйани, сiiзuма, caгoдuнa, сiiбоiйa, др ак, сiiдОj, нiiшре Рад, МВ; 

*г> !apl: бар'iО, барзаiй, йt'1pвo, йарсши, варба, варф, варшиiй, фарл'аш, м,ар
iйoф;> lap!: 'iiipHe, кiiрф, кiiршиiй, дарво, дiiржиiй, шiiрн, шiiрчиiй, царно, зiiрно, 
сарй, сарце и редовно така зад нелабиjален консонант; -

*1> !ал!: бал'виiй, jабалко, йал/,щф, йi1лно, валк, вална,.мдлsиШ, м,алчиш Вев, 
Рад, зад нелабиjален консонант: iалйlаiй, жалш, жал чка, калк, ицiлчиш Вев; > !ал!: 
санце, сiiнчо'iлеш Вев, 'iiiлiйaш, кiiлк, кiiлниiй, ciiнцe Рад, МВ; > !мl малчu.мe Рад. 

Сек. ъz во почетни слогови ието така се рефлектирал во li1I: бiiдник, ма'iла, м,аска. 
Вокалот la! е прегласен во li1I, ОДН. lii! во лексемите: м,a.миiй, м,ам,ка, м,ашшjа, 

- jiiiушка, знiijiй, знЩм,е Вев, и во туfи лексеми: кiiс.меш, забун, зам,ба. 
Со изговорот на liiI во акцентиран слог совпаднала и артикулациjата на 

удолженото [е:] добиено со контракциjа на дифтоншките секвенци, сп. сiiф < се
еф, нiiсша « не:сша), зак (заек), iвiiдо (iоедо), чвiiк (чоек), OCiй'aHO (осшаено), 
найр'ано (найраено), йрано (йраено), зiiдно (заедно). 

Вокалните групи !оа! и !ое! овде со уште поголема доследност се дифтонги
зираат, сп. волвар, квач, накв'ално, сва (соа), шва (шоа), швар (Йl0ар), ква (коа 
< Koia), iошва (iошоа), He'iBa (He'ioa), ЙQсшва (йосшоа), з'iван (з'iоан), засшван 
(засшоан), ква KOjiй, сшва (сшоа); 'iведар, чвек ! чвiiк, йвели I йвiiли (йоели < 
йовели), jазвец (jазоец), вдвец (вдоец < вдовец), сшвеш (сшоеш), квеф (коеф), 
квеш (коеш 3 Л. мн. презент), идве, рекве (рекое, 3 л. мн. аорист), jадве иадое) 
Рад, МВ. Овде дури и вокалот !у! во секвенцата !уа/ се десилабизирал, сп. обваill 
« обуаШ). 


Вокалната група !ае! се асимилира во!iiI или [е:], во одделни случаи образу


ва и дифтонг [ал, сп. зiiдно (заедно), надно (наедно), зiiк (заек), знiiш (знаеш), 
знiiл (знаел), шкiiф - шкiiш (шкаеф, шкаеш), йрiiш (йраеш < йравеш), заборiiно 
(забораено), но и [аЛ Kaj броевите: дваjсеш, дванаjсеШ. 
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По другите диjалектни диференциjални особини во областа на вокализмот 
вевчанско-радошкиот говор не се разликува од струшкиот. Промените на вока
лите le, UJ во секвенците /иа, ио, ие, еа, еоl се вршат во обем и со после
дователност како во градскиот говор, сп. койрua > Koupja, белиош > белjош, из
миен > uзмjен, неол'а > нjол'а, мdшшеа > мdшШjа. Сек. Ъ2 пред краjните /р, н/ и 
овде е заменет со /al: оган, ишар, jадар, вешар Вев, покраj вешер Рад, а пред /М/ 
наогаме покраj /уl во седум, осум И 10/ во седомдесеЩ осомдесеШ. 

Во консонантизмот вевчанско-радошкиот говор од струшкиот отстапува по 
реализациjата на фонемите /к, 1/ и на групите /шЩ ждl, по фонемата /l-b/ и 
некои согласнички групи. Консонантите /к, l/ овде се реализираат, како и во 
говорот на другите струшки села, како заднопалатални фонови [к, 1]. Таква 
артикулациjа имаат и етимолошките веларни IK, 21 пред предните вокали, сп. 
Макед'онjа, paKja « ракиа), секира. Назалниот палатал Il-bl овде се пази рела
тивно добро, особено кога е на KpajoT на основата, сп. cupel-be, шiiРl-bе, иолиl-bа, 
KOl-b. Се jaBYBa и секундарно /l-b/ од секвенци со /j1, сп. eYl-bа « eyjHa) цiiРl-bОШ 
« цiiрнjош), Макед'Оl-bа 1 МаКедОl-bjа. Групите /шЩ жд! не претрпеле промени, 
сп. йлешши, лешша, iашши, ирашша, сфешша, клешшu, шшавеj, вежди, саждu, 
чуждинец, йрежда, виждаЙl, рождаШ. Нешто се почести на OBOj терен и приме
рите со запазено ш во краjните групи -сш, -шш: SUСЩ Й.лошш, и др. 

Иновациjа е во OBOj говор метатезата на групата Iзjl во /jз/: iроjзе, лоjзе, и 
измената на /с/ во /цl во секвенците -ск- во суфиксот -ск(и) кога му претходи 
консонант: дебарцкu, сш.аРUНЦКU, селцкu, сарйцко време МВ. 

За увид ги регистрираме и другите поjави на консонантите: вн > мн: мнук, 
оiламнuк, но и йлевна; йс > иц: йцоjсало; жв > 1,le: 1,lвакаш; лж > л1,l: ОЛ1,lица; лз > 
лs: солsа; нз > нц: дорще (донесе), деjнцка (денеска); кв > кл: клачка (квачка); 
сп. уште: йесма, йриказма, ai1l0K, чаждu (сажди), чуждuнец, церга, сшреда, 
сшреде, чеjнца. 

И во областа на граматичката структура нема некои поособени разлики ме
гу вевчанско-радошкиот и струшкиот говор. Дативните флексивни форми и ов
де се загубиле, сп. Му рекоф на Марка, на Сшолеша, на Сшоjана; Je рекоф на 

КиЙlа. Kaj заменките поради нивната форма заслужуваат да се одбележат об
лиците: jaca покраj ja Рад, овеа, ове, oeje, oHje, шjе Вев, шujе Рад, сашо, саша : 
сиjош Вев, сошо село, соша KyjKa МВ, посесивните овоiоф, ОНО20ф, овеjзuн, 
онеjзzlН Вев, epKoj, epKoja, сп. epKoja шруба да je Вев. 

Во глаголскиот систем како диjалектни особини во вевчанско-радошкиот 
говор по ОДНОС на градат се jaBYBaaT: обликот сфе во 2 л. мн. од 'сум', импера
тивната наставка -еше во 2 л. мн. Kaj глаголите од и-група: носеше, jадеше, сед
неше, куйвеше, наставката -ешшu во глаголскиот прилог: носеешши, иiреешши 
(> носе:шшu, и'iре:шшu), партикулата ка. Во 1 л. едн. на презентот наставката 
-м може само спорадично да се чуе Kaj глаголите од а-група во говорот на Вев
чани: UМllМ, викам, орам, покраj пообичните форми без -м: вика, ора, и редовно: 
носа, бера, сеча, jада (Kaj глаголите од и-гр.) па и во помошниот глагол: су, не 
су. Глаголот 'сум' има две форми за минатото определено време - имперфект
на: беф, беше, бефме, бефше, бее, и аористна: биф, бu, бuфме, бифше, бujе. 

Треба посебно да ги истакнеме овде и девербативните обраЗУВaIъа од типот: 
добивjаЩ iIiурjаЩ оздравjаш (со секундарно j). На OBOj терен промена претр
пеле и цела редица други глаголи, сп. 'iрешвuйl, сiIiрешвuш, доjдвuщ "аjдвищ 
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йреодвиЩ йриодвиЩ потоа: йадвиЩ йрейинвиш, збервиЩ собервиЩ расшо
варвиШ. Од старите обраЗУВaIъа со -ja незасегнати останале: виждаЩ рождаЩ 
йлашi1laЩ фашi1laШ. 

СТРУШКИОТ ТОРБЕШКИ ГОВОР 

Во струшкиот регион муслиманското население (Торбешите) живее во се
лата Боро(в)ец, Лабуништа, Подгорци и Октиси. Говорот на Торбешите во Бо
ро(в)ец не се разликува по cBojaTa структура од говорот на македонското хрис
тиjанско население во истото село. Неколку лексички разновидности сврзани 
со религиозната терминологиjа и домашниот живот не му даваат нему посебен 
диjалектен белег. Mefyтoa, говорот на Торбешите во Лабуништа и Подгорци 
отстапува од струшкиот и по цела редица структурни особини. Оние црти со 
коишто се разликува Toj од струшкиот говор карактеристични се за соседниот 
дримколско-голобvдски говор. Негова наjважна диференциjална фонетско-фо
нолошка особина е вокал от IdI. Негови фонолошки признаци се широкиот от
вор И заокруженоста, така што образува две корелации со lal како заокружен 
корелат (а : а), и со 101 се опонира по признакот компактност. Според тоа во
калниот систем на OBOj говор ни се предлага во следниов вид: 

и у 

е о 

а 

а графички изразен според дистинктивните признаци го дава OBOj лик: 

заокружени 

отворени 


затворени 


d у о а и е 

Фонемата IdI во однос на другите вокали има нешто поограничена дистри
буциjа. Таа не може да стои во финалиа позициjа, ретко се срекава и во иници
jална положба, по правило се jaBYBa само во коренска морфема. Историски таа 
се добила како континуант на носовката *Q и вокалните *J, *г, во секвенци со 
сонантот, сп.: (*Q > а) гради, zазер, гнас, дай, заби, jdже, каде, се каииЩ кадел'а, 

лака, м,dш, иаЩ рака, скаио, шдzа, (*г> ар) варЩ гарне, зарно, карф, арш, йар

еши, сари, (*1> ал), валк, далzо, жалш, jабалко, калк, йално, и др Во извесен . 
броj лексеми IdI се jaBYBa и место вокалот /а/ сп. знаjЩ м,а.миЩ м,ашшеа, заш, 
заjак, jаzошка, снага (во сите овие примери во струшкиот има laI). 

Торбешкиот говор од струшкиот отстапува во областа на фонетиката и по 
замената на сек. Ъ2 пред IHI во 101: огон, jazOHцa, по континуантот lal пред Kpaj
ното Iлl: рекал, йекал, йресекал, по замената на почетната група м,Н- во мл': 

мл'ОZУ, мл ' УК « м,нук < внук). Торбешкиот говор не ги познава промените на 
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Охрид 

вокалот /01 во IBI во секвенците loa, оеl и промената на lu, еl во Ijl во секвенците 
lue, ua, ио, еа, eol. Овде не се врши ни асимилациjа на група /ае/ Kaj глаголите во 
3 л. мн. на презентот, сп. койаей1, u.мaeй1. Во консонантизмот нема разлики меГу 
говорот на Торбешите и на православните Македонци во истото село. 

Од морфолошките особености во торбешкиот говор би ги истакнале за
менските форми ни, ви, кои се единствени и за директниот и за дативниот 
обjект, сп. нам ни даде, вам ви рече, и: нам ни виде, вам ви викна, потоа замен
ката соШо 'сето' . 

Готово сите споменативе особености ги наогаме, како што спомнавме, во 
дримколско-голобрдскиот говор, СО коjшто струшкиот непосредно граничи на 
северозапад. 

ИЛУСТРА ТИВНИ ТЕКСТОВИ 

На риби со коча 

Пред-неколку-г'ОДИНИ н'ие риб'арите р'азбрафме оту-н'а-море ф'ашчет р'иби 
со-к'оча и-с'акафме и k'aj-наС со-т'аква к'оча да-ф'ашчаме р'иби, з'ашчо со-к'оча 
се-ф'ашчаше и-п'оjке и-п'олесно. 'Арно-ама 'овде K'aj-Hac н'емафме п'ампури, а
со-к'очата се-ф'ашат с'амо со-п'ампури. J'ac 'оjдоф н'а-море и-в'идоф риб'арите 
како-ф'ашчет со-к'оча. 'Овде ми-в'елеа риб'арите оту-еjз'ерово н'аше е-с'амо 
пл'амин'е и-чкарпи, j'ac ко:-'оjдоф на-м'оре м'ене ми-ф'ати 'умоф оту-ке-м'ожит 
да-се-ф'ашчет р'иби со-к'очата. И-п'омолиф риб'арите да-ми-д'адет една-к'оча 
т'аква. Ми-jе-Д'адо· к'очата сосе-ф'ортоми и-дв'а-дни с'о-ними б'еф на-к'оча. Ко:
jе-д'онесоф овде к'очата, с'ите р'ибари се-с'обра. 'Едни в'елеа: Живо ако-ф'а
тиш, ж'иво Ке-г-'изедам. 'Арно-ама п'отем неколку-д'ена 'овдека п'ампурот го
напр'аjфме co-овД'ешниве п'ампури да-раб'отиме. Така еден-д'ен се-с'обрафме 
с'ите р'ибари и-'оjдофме со-к'очата, jе-ф'арлифме; T'apraj, T'apraj, 'онам о кон
Кр'ивина jе-изв'адофме, ж'иво не-ф'атифме. Ко:-ф'атиjа риб'арите да-в'ике:т: 
"'Аj-бре в'ие мл'ади н'ишчо не-зн'i!.jте, ви-се-ч'инит св'е ШО-л'етат ce-j'аjт. В-ова
'еjзеро какви-м'ажи 'име:т пом'инато, ама-н'ишчо не-напр'аjле. Потем-дв'атри 
д'ена п'ак 'оjдофме, 'оjдофме кун-Свети-Н'о:м. Jе-ф'арлифме т'амо, парви'от-пат 
ф'атифме некоj-три'естина к"ила б'ел'вици. Седне jе-ф'арлифме от-П'ешчани 
к'он-вака. Колку-доjдофме до-Горица, jе-изв'адофме, H'eKoj двест'е-к'ила б'ел'
вици фатифме. Ко-к'иниса: риб'арите с'едне да-в'икет: "Леле: MajKo, ш'о-jе ова
р'абота, еjзерово Ке-г'-исц'i!.рпите, н'ишчо жив'о не-К-'останит". И-в'истина, по
тем-дв'етри г'одини с'амите H'ejKeMe да-'оjме да-л'оjме со-к'очата. 

1984 
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го

СiIlрушко 

ТребенuшШа 


Дваjцата брака шо се делиле 

Б'иле дв'аjца бр'аКа. И-т'иjе, 'едниот 'имал п'омалу д'еца а-б'ил п'остар, п'ос
тар и п'обистар б'ил. Пом'алиот б'ил н'огу пр'ос, с'иромаф, а т'рчал н'огу, к'умур 
пр'аел, д'рва н'осел, 'едно, др'уго, сф'е шо-п'ечалел п'арите, му-д'а:л н'ему, на
бр'атоф п'остар. А-'имал н'огу д'еца. И-'овоj в'елит попам'етниоф: "Бр'ату, ке
се-д'елиме". ама-'имал ж'ена 'умна T'Oj, 'ако б'ил пр'остуф. И-н'еjсе, го-д'елит. "А 
б'е т'и р'ече - 'одиш н'а-пазар, н'осиш 'едно, н'осиш др'уго, н'ема да-ти-пр'ечам, 
ке-ке-ме-т'ераш т'и к-'ода, з'аш да-се-д'елиме?" му-в'елит бр'атоф п'омал на
пост'ариоф. "И'е, ке-се-д'елиме", му-в'елит бр'атоф п'остар. И го-д'елил. 'Имале 
едно-р'ало в'олоi: едниот-вол б'ил ст'ар и-сл'ап. 'Имале една-кр'ава и едно-т'еле, 
едно-м'агаре и еден-к'оjн. Сега 'OBoj, пам'етниоф, го-з'ема K'OjHOT, на-бр'атоф 
му-го-да:т маг'арето, е-з'емат кр'авата, н'его му-го-д'а:т т'елето, го-з'емат в'олот 
'убаф, нему, на-бр'атоф му-го-д'а:т сл'абиот. И H'ejce. И т'иjе се-д'елиле. 'Ово; 
пом'алиоф 'имал кал'абалак д'ечиjна, т'рчат, к'умур пр'аjт, 'едно, др'уго, 'ама н'е
стасвит н'ишчо. Ид'е:jки се-сл'изнал пусти'от-вол, сл'ап, си-е-ск'ршил н'огата. 
"Ж'ено: - р'ече в'олот си-е-ск'рши н'огата". "Па ко-е-скршил, зак'оли-го - р'е
че - нек-го-j'адет д'ецава - р'ече -, шо-ке-пр'аjме с'ега." И го-з'аклале в'олот. 
'Ама гр'адот н'е-бил н'огу д'алеку, преку-една-т'умба се-пр'ефрлал да-'оiт да-е
пр'одаjт кожата. Р'ече: "Ж'ено", ке-е-пр'ода: к'ожава j'ac." "Пр'одаj-а, бре-м'ажу, 
пр'одаj-а кожата." И т'о; с'ега 'ojT, ке-пр'ефрлит преку-т'умбата, 'ама ч'афки 
нас'обрани и т'иjе "г'а г'а - г'а"! А т'о; им-в'икат: А б'е, ке-ви-е-д'адам, ама-ф
с'абота и-с'ака п'арите!" И им-е-ф'рлил к'ожата на-в'етките на-гавр'аниве, на
ч'афките, и се-вр'атил н'азат. Дур-д'ошол д'ома, се-ст'емнало. "Шо-напраi? 
пр'аша ж'ената. "Им-е-д'адоф на-ч'афките к'ожата, им-е-пр'одадоф- р'ече T'oj 
ама дури-ф-с'абота да-ми-и-д'е:т п'арите.: "И'алет да-се-ст'ориш, от-ч'афки-ли 
ке-з'еjш п'ари?" - му-в'елит ж'ената. "Па-ми-р'екоjа Т'иjе р'ече - д'оjди ф-с'а
бота, к-и-з'еiш п'арите." 

276 



\ 

Глобочица 

". "-\, ВИIIIН 

Велестово 

ОХРИДСКО-СТРУШКИ ГОВОРИ 

• ЛаКТИJье 

• 

\ еlпеишта .. ..\  Белица 
• Требеништа 

.. . .. 
Кuсел 

• 

• Велгошти 

• 

,...... ,.. . -. . . . _ .. -. . .. 
• Пискупиjа 

• Поградсц 

А Градски охридски говор 

Б ПештаНСКО-JЬубанишки говор 

В Говорот на Дебарца 

Г Струшкиот говор 
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4.3. ПРЕСПАНСКИТЕ ГОВОРИ 

01. преспанските говори го исполнуваат котлинскиот дел околу Преспан
ското Езеро. Источната граница спрема централните говори ja сочинува пла
нинскиот венец Бигла taBaTo Пелистер - Баба. Од Баба се спушта на jyr и 
оди по водовоfето Mety Преспа и охридскиот слив И преку планината Горбец 
излегува на jужниот брег на Мало Преспанско Езеро. На западната страна 
спрема Албаниjа во преспанските говори спаfаат сите приезерски села се до 
Галичица на север. На северната страна спрема охридското говорно подрачjе 
исто така имаме природна граница Koja ja сочинува планинскиот венец Га
личица - Петрина и преку превоjот Буково излегува на jужниот Kpaj на Бигла. 

02. Преспанските говори сочинуваат дел од западното македонско наречjе. 
со другите западни говори - централните, охридско-струшките, дебарските и 
полошките ги поврзуваат следнине особености - од областа на фонетиката: 
третосложниот фиксиран и синтагматски акцент, обраЗУВaIьето на дифтоншки
те секвенци со И] како втор член, сп. cHaj, сшреj, деНОj, иол'оjна, Myj, испушта
IЬeTo на вокалот во клитичките зборови кога следната збороформа почнува со 
вокал, сп .м-удри (.ме-), 2-0ира (20-), в-обра (ве-), K-oj.мe (ке одиме), д-uзлезиш. 

(да-), h-у.мираШ (не-), н-ойаку (на-), з-инаеш (за-), и-убо: (ио-) , шш-уба: (шшо 
уба(в)а), потоа загубата на интервокалното IBI во определни позиции, замената 
на х на KpajoT на слогот со IBI, одн.lф/: мавниш, иафкаш, ореф, 2реф. Од поваж
ните граматички особености заеднички за сите западни говори, респ. и за прес
панските, се: разликуваIЬето на општата од номинативната форма Kaj личните 
и роднинските ИМИIЬа од м.р. на консонант, на -о и на -е, сп. Сшоjан - Сшоjана, 
JaHKo - Jaнкa, JГубе -JГубеша, шаШе -шаШеша, множинската наставка -oj « -ови) 
Kaj именките од м.р. од типот деноj, сwюj, троjниот член: дено(ш), денов, денон, 
личната заменка шоj (шаа, шоа) за 3 лице, пазеIЬето на синтетичкиот датив Kaj 
личните и лично-предметните заменки: .мене .ми, не.му .му, не(j)зе, (Ле / .му, а Kaj 
глаголите: пазеIЬето на наставката -ш во 3 л. едн. на презентот: имаш, ораш, 
носиш, испуштаIЬето на помошниот глагол во 3 л. на перфектот: (Шоj) дошол, 
(шие) дошле, големата фреквенциjа на конструкциите со 'има / нема', сп. имаш 
доjдено, имаше доjдено, имал доjдено, беше имал доjдено, и со 'сум' И 
глаголската н/ш-форма: (Ле доjден, беше доjден, бил доjден, ИТН. ОД синтаксич
ките особености како наjмаркантни за западномакедонските говори се jaBYBa 
препозитивната употреба на кратките заменски форми и на формите на по
мошниот глагол 'сум' по однос на глаголот, сп . .ме викна, ши рече, е доjден, и др 
(Vaillant, 1924 : 53-66). 

0.3. Потесна целост преспанските говори чинат со охридско-струшкото го
ворно подрачjе, а со еден броj црти и со другите западни периферни говори 
(дебарските, горнополошкиот). На целата западна перифериjа старата група 

277 



*сге- се изменила во чере : череина, череш(н)а, чере(в)о, череи, череело. Место 
прасловенските *tj, *dj превладуваат примери со двофонемските секвенци /шш, 
жд/ или /шч, Ж1,l/: илешшu, лешша, илашшаш, вежди, .межда, рожда(ш) - раж
да (ш). Kaj сонантите стариот палатал *1' не е наполно веларизиран, сп. л'уш, 
недел'а, ириjаШел'. На еден потесен поjас на сето пограничjе со албанската 
jазична териториjа во одделни лексеми се уште се jaByвa гласот /ш/ во финал
ните секвенци -шш, -сш: дошш, иришш, лосш, чесiU. МеГу фонетските иновации 
преспанските и другите западни говори ги поврзуваат: метатезата на гласовни
те секвенци -ни- во -ин- во повекесложните збороформи од типот вод'еjнца, си
и'аjнца, дисимилациjата на /ш/ во /ч/ во збороформата чуш - чуждо. На еден по
широк поjас во Западна Македониjа се употребува групата 'lл- во 'iлобок, одн. 
'lломбок. 

0.4. Со охридско-струшкото говорно подрачjе преспанските говори ги повр
зуваат и реализациите на вокалните групи /еа/, /оа/ и lae/. Првата /еа/ на еден -

широк ареал се реализира како дифтоншка секвенца Иа]: л'jа (леа), сшрjа 
(сшреа), бjа (беа), /оа/ се асимилирало во [о:]: шо: (шоа), шо:р (шоар < шовар), 
ко:ч (коач < ковач), осно: (осноа < основа), а групата /ае/ се стегнала во [е:]: 
зне:ш (знаеш), зе:дно (заедно). 

Доста сличности меГу тие две групи говори има и во глаголскиот систем. Во 
образуван.ето на глаголите особено е продуктивен во тие говори суфиксот -в-: 
куивиш / куиваш, кажвиш 1 кажваш. Во 1 л. едн. на презентот Kaj глаголите од 
и-група, негде и Kaj сите глаголи, отсуствува наставката -м, сп. носа, бера. На 
еден дел од тоа подрачjе во 3 Л. мн. на презентот се генерализирала наставката 
-еш: викаеш / вике:ш, носеш / носе:ш , ИТН. 

0.5. Говорите во преспанското подрачjе не претставуваат апсолутна струк
турна целост. Како диференциjални црти меГу поодделни локални говори на 
преспанскиот терен се jaByвaaT рефлексите на носовката *Q во почетните сло
гови и на вокалните *] и *г. Тие многу придонесле во оформуван.ето на денеш
ните вокални системи во односниве говори. Место *Qнаогаме три континуанти: 
/а/, /й/ и /а/. Исто така три различни вредности има и место вокалното *J: /ол/, 
/iiл/ и It'll, одн. /а ал/, па негде дури и /а/. За вокално *г наогаме две вредности: 
/ар/ и /и/. Во областа на консонантизмот мегу поодделни локални говори се 
jaBYBaaT разлики во реализациjата на консонантот /л/, на /К, 2/ и во поглед на 
присуството на фонемата /фl. Извесен броj разлики меГу поодделни диjалектни 
региони се срекаваат и во морфологиjата - Kaj некои заменски форми , во нас
тавките за аорист и имперфект, во присуството или отсуството на одделни гла
голски форми, на пример, л-партицщют и формите што се образуваат со него, 
глаголскиот прилог и други. 

0.6. Во зависност од реализациjата и распространетоста на диференциjални
те црти на преспанскиот терен можеме да изделиме четири говорни индивиду
алности: 'iopHoupecUaнCKU (ресенски), долноиресиански *Q > /a/-'iовор, долно
иресйански *Q> /а/-говор (или Jbубоjнско-'iермански) и шшрбовско-арвашски 
'iOBOp. 
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0.6.1. Наjголемо пространство зафака lорнойресиаж:кuош (ресенскuош) 
говор. Во него спагаат градскиот ресенски говор со говорот на околните села: 
Jанко(в)ец, Болно (Боуно), Петрино, Избишта, Илино, Крушjе, Лев'а-Река 
(Л"о-река), Кривени, Златари, Сопотско, потоа селата во Преспанското поле и 
во Kpaj брежj ето: Претор, Асаматн, Курбино(в)о, Раjца, Грнчари, Подмочани, 
Перо(в)о, Езерани, Дрмени, Ц'арев Двор, Горно Дупени, Евла, Лавци, Покрве
ник, Шурленци, и селата на северозападниот брег на езерото: Отеше(в)о, Лес
ко(в)ец, Стен,е и Кон,ско (KOjHCKO). 

0.6.2. Со извесен броj фонетски и морфолошки особености потесна целина 
чинат долнопреспанските села: Туминец (Tuminec), Безмиште (Bezmiste), Горна 
и Долна Горица (Gorica), Гломбочени (Glomboci), Шулин, Пустец (Pustec), Леска 
(Leitica), Зрноско (Zaroska) и Церjе (Cerja), кои се наогаат на западниот брег на 
езерото на албанска страна, и десетина села околу Малото Преспанско Езеро 
на гр чка страна: Граждено (BpOV't€BOV), Оро(в)о (Пul;бс;), Дробишта (Ааcr€рч), 
Трно(в)о (грч. 'AVKa OYtOV), Дрено(в)о (грч. Kpaveto.i), Лак (Ланк, грч. MtKPO
ЛLI1V11), Буковик (грч. 'Ol;va), Оровник (Оромник, грч. Kapvat). 

0.6.3. Долнопреспанскиот *Q > /Ш-говор (эъубоjнско-германски) ги опфака 
селата на jугоисточната страна на Преспанското Езеро: Наколец, JЬубоjно 
(JЬубовино), Долно Дупени, и на грчка страна: Герман (грч. "Aytoc; repl1avoc;), 
Роби (Раби, Рамби, грч. АаЧ1ОС;), Штрково (Стуково, грч. Плаm), Рудари (грч. 
KaMt €a) и Нивица (грч. Ч'арО:&с;), кои се расположени на источната страна 
на Малото Преспанско Езеро, а Нивица на северниот брег на полуостровот. 

0.6.4. Наjмал простор зафака штрбовско-арватскиот говор. Него го репре
зентираат селата: Браjчино, Сливница, Штрбо(в)о, Крани и Арвати, кои се 
наогаат на источната страна на езерото во полите на планината Пелистер. 

1. ГОРНОПРЕСПАНСКИОТ (РЕСЕНСКИОТ) ГОВОР 

1.1. Фонологи.jа 
1.1.1. Вокализам 
Вокалниот систем во горнопреспанскиот говор го сочинуваат фонемите: 

U у 

е о 

а 

Од диjалектен аспект интерес претставува фонемата /а/. Таа се дефинира 
како задна, нелабиjална и ненапрегната. По однос на другите вокали /а/ има 
поограничена дистрибуциjа: се jaBYBa само во коренска морфема, што значи на 
KpajoT на збороформите не може да се сретне, а во инициjална позициjа по пра
вило се jaBYBa само во група со сонантот /р/, сп. iiрш, apia. Историски таа се до

279 



била како континуант на назалот *Q во коренски морфеми, место сек. Ъ2 исто 
така во почетен слог, како и место вокалното *г во секвенцата /ар/ . Сп.: 

*Q > /al: бабошиш, liiжва, гаска, гн.ас, дiiбjе, заби, jiiже, jа'iлен., jабел,jiiдица и 
jiiн.дица Стен,е, каде, каЙин.а, каклица, кашаj, лак, лачиш, .мiiжu, мадро, машн.о, 
н.аШре, рака, рай, и со метатеза во секвенцата Ipiil во lap/ кога не е на поче
токот: Ырди, дарк дар'iоj, йарш, сшар'iа, Шiiрба ЦДв1, потоа во случаите каде 
што е *Q добие но од *fi во секвенцата *jfi, jачмен., jазик, jашро, jашарва, jaн.sa (со 
запазен назализам), и зад /ч/: во чадо Стен,е. Во OBOj ред примери спагаат и 
оние со Т.н. секундарен "2' како: бадн.ик, ма'iла, маска, лаjца, лiijчн.ик Лес, лii
жичка Претор, Леска, лаjца покраj лоjца Раjца; 

*г> lapl: бар'iУ, варба, йiiрсши, 'iiiрло, дарво, царн.о, сарй, и редовно така. 
Освен тоа фонемата /iiI се jaBYBa во еден броj случаи и место lal кога се нао

га во непосредно соседство со назален сонант (м, 11.) или со IjI, сп. зн.аjШ, Вiiн.'iел, 
мiiшшеа / машшjа Лес, сн.а - cн.aj Ст, сн.ава Лес, сн.ага Прет, Лес, кан.дило, 
Сшiiмбол Г. Д., jacUKa, ja'iypuн.a, машика покраj машика Прет, и во неколку слу
чаи во друго фонетско соседство: йадина Лес, фчас, кайица, кiiй'аjца ЦДв, Ст. 

Горнопреспанскиот говор покажува посебност во однос на другите соседни 
периферни говори и во поглед на континуантот на вокалното *1. Овде тоа е за
менето со секвенцата /олl, одн. [O.YI: боува (во Стен,е и боуба), воук, воун.а, 
'iоушаш, доуго, жоушук, жоушка, жоушица, jабоуко, jабоУшн.ица, коук, коУн.иш, 
моучиш, моузиш, моукум, йоун.иш, йоjlжак, соуза, шоучиш, ШоУчн.ик. Исклучок 
претставуваат Боiарин., сшойец и йаф Лес. 

Често во западните говори како диференциjална црта се jaByвa и коитинуантот 
за сек. "'2 пред краjните Ip, м, 11.1. Во горнопреспанскнот пред Ipl и 111.1 редовно стои 
/al: БUCiJlaр, ведар, веШар, uШaр, - оган., а пред /МI има /0/: осом, седом. 

Вокализмот на горнопреспанскиот говор , како и во другите околни говори, 
се одликува со броjни дифтоншкн секвенци. Надолни дифтонзи се образуваат, 
како и во другите западни диjалекти, кога вокалот /и/ се наога зад друг вокал а 
да не е на морфемската граница со префикс, сп. [ej, aj, ол сшреj, cн.aj, coj (сои), 

зеjш (зеиш < земиш), сеjш (седиш), jаjш (jадиш), а нагорни од групите /еа, ео/ > 
[ja, jo], сп. л'jа (леа), cja (сеа < сега) , pja (реа), бja (беа), Ща (йеа), lовjаш 
('iовеаш), л'jон.ка (леон.ка), йол'jо (йолео < йолево), Смил'jо (Смилео < Смиле
во) Крушjе, мiiшшjа (мiiшшеа), жн.jа (жн.еа), Щаш (йеаш), н.ja (н.еа) цдв, но: н.еа
рен., йреора - на морфемската граница со префикс. 

Вокалната група loa/ се реализира како дифтонг [оа] или пак се асимилира и 
дава долго [о:], сп. коам, шо"р, шоарвам, бо: (боа < боjа), осн.о: (осн.оа) Крив, 
со:л'ка (сом'ка < совм'ка), воло:р, вол'о:рка (воловарка), н.ак'о..ун.а, осн.'о:Ша 

1 Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенкн: Арв = Арвати, Асам 
Асамати, Браj = Браjчино, Гер Герман, Гломб = Гломбочени, Граж = Граждено, ГДуп 
= Горно Дупени, Езер = Езерани, Зрн = Зрноско, Злат Златари, Изб = Избишта, 
Кр(ани), Кои. = Кои.ско, Крив Кривени, КРУШGе), Курб Курбино(в)о, Леска, Лес 
Леско(в)ец, JЬуб = JЬубоjно, Нак Наколец, Нив = Нивица, Отеш = Отешево, Пер(ово), 
Прет(ор), ПУС = Пустец, Слив Сливница, Соп = Сопотеко, ЦДв = Царев Двор, Штрб 
Штрбаво, Шул = Шулин. 
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(осноаша), ко: (коа < кога), со: (соа), шро: (шроа), шума дабо: (дабоа), зедо: 
(зедоа) Крушjе, па дури и на морфемската граница со uо-: uо:рен (uоарен) Соп. 

Место секвенцата loel HaotaMe различни реализации: [ое] jазоец, благоец, 
[оЛ гоjдо, гоjдар, [е:] че:к (чое!< < човек), че:чки (чоечки) Лес, Ресен. Реализаци
jaTa овде е условена од позициjата во збороформата и од фонетските услови. 

Групата loal се чува неизменета: iаол, jaop, освен во формите за среден род 
Kaj придавките на -ав од типот красшав - красшо: (красшао < красшаво), убо: 
(убаво) Лес, но:uаку (наоUаку). 

Различно се реализира во одделни села и групата lael. Наjчесто се пази неиз
менета, сп. се наежи, во други случаи и во други позиции таа се асимилира во [е:]: 
uреuр'е:но (uреuраено), осш'е:но (ociйaeнo), за8е:но (забаено < забавено), забо
р'е:но, окарв'е:но (окарваено) Раjца, покраj: шкаеш, лаеЩ леuкаец, разлаен Злат. 

Во другите вокални групи нема некои позабележителни промени, сп. luel 
врuеш, шие, luol биол, поретко и биjол, leyl меур, /ауl аур, иаун, Iye/ обуеш, /уа/ 
чуаш, /уо/ уошо Лес. 

Секвенци од исти вокали во сите западни диjалекти, респ. и во преспански
от, освен на морфемската граница со префикси, се реализираат како долги фо
нови: /ии/ > [и:] змu:, lee/ > [е:] He:ciйa, laa/ > [а:] гла:, сна:, уба: (убава), /001 > [о:] 
оло: (олово), ocйlpo: (осшрово), дiiбо: (дiiбово). 

Од промените на вокалите на преспанскиот терен познати се: 
Прегласот на la/ во /еl зад /jI и некогашните палатали во одделни лексеми, 

сп. гiiрклен, лишеj, челеш покраj чел'айl Лес, Прет, Ресен, кiiшеj Стен,е, покраj 
кiiшаj Лес, Ресен, есен Оасен), ес'ено: дарво Лес, баеч, баечка цдв, еребица цдв, 
jеребица Прет, чеша покраj чаша Стен,е. 

Чести се овде примери со заменето 10/ со /yl, сп. кулера Стен,е, улера Ресен, 
урел'а Лес, уфкаш Стен,е, покраj офкаш Лес, гулуu, гулубu Стен,е, Лес : гулаu 
Прет, ушше, дури, собур ЦДв, уши Кр. 

Во сшежер Слив, сШеl,leр Прет, покраj сйlожер Ресен, се работи за асимилациjа. 

1.1.2. Консонантизам 


Консонантскиот систем на горнопреспансксиот говор го сочинуваат 6 сонанти: 


м 

н л 

л' р 

j 

и 17 шумни консонанти (опструенти): 

б и в 

д йl 

s з сЦ 

 ч ж ш 

i к 

г к 
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Како што гледаме, горнопреспанскиот не ги познава фонемите 11-b1, Iфl и Ixl. 
Место 11-Ь1 се jaBYBa само /н/ или секвенците /jfl, нjI, последнава, главно, во 

збирната множина, сп. банjа / баjна, KojHa - KOjHU, шиjна / шина, jадеjне, йоло
1,lujHa, денjа, ceHjaK, peMeHja, jа2ленjа, дренjе, Шiiрнjе, ледuнjе, KiiUUHje, 2.0линjе 
Лес, KOjH, KaмejHa, ceUHja, шiiрнjе, йилина Ресен. Во материjалите од КOIьско и 
од CTelЬe се срекава во секвенците со j и алофон [н']: KojH'a - KOjH'U, jаден'jе, но 
йилина CтelЬe, cajHa, но KojH'a, Uлaнин'jе, кaмeH'ja KolЬ, сп. и: баjн'а, KojH'ap, 
ceujH'ap, jаден'jе : cajHa, KOjHU ЦЦв, KOjH', KaмejH'e, KopejH'a, покраj KOjH, Kaмej
на Раjца. 

Фонот [ФЗ се jaBYBa само како алофон на /в/ на KpajoT и пред безвучен кон
сонант. Во слободна Оака) позициjа место IФI се jaBYBa /в/ и во туfи лексеми, сп. 
ваши, се валиш, вауба1,lиjа, вабрика, ванела, вiiршуна, вiiрл' аш, poeja, вишеци 
ЦДв, Ресен, Лес, KolЬ, вал' ба, ву рна, eepe1,le, каве, кадиве, кувер, Вранциjа Раjца. 

Гласот х наполно се загубил на почетокот и во интервокална позициjа; во 
секвенци со /у/ како прв член место него наогаме /в/, сп. -мува, уво, руво, потоа 
Kaj придавките од типот суво - суви, 2луво - 2лува : 2ЛУф, суф, како и во форми
те на именките кожуф, очуф, сп. кожуво(ш), кожуви, очув - -ми, очувоШ. 

На KpajoT и пред консонант по правило х се заменило со /в/, како и во 
другите западни говори, но овде се срекава и по HeKoj пример со наполно загу
бено х, сп. ела, чели, -мулиjа, -мул 'ja, шула, -меле-м, покраj чевли, евла, -мувла, -мув
лосанЛес. 

Во врска со реализациjата и дистрибуциjата на фонемите од диjалектен ас
пект нашето внимание го привлекуваат сонантите /л, л'l, звучните фрикативи 

, /s, 1,l/ и палаталните IК, il. 

Фонемата /л/ се jaBYBa во два основна алофона 
 [л] пред задните вокали, сп. 

лани, лош, и [jJ - билабиjален латерален фон на KpajoT на зборовите и пред 
консонант: сшоу - сшоУче, коуце ( : коло), воУк. Алофонот [jJ се jaBYBa во сите 
горнопреспански села северно од линиjата KOIЬCKO - Сливница. Пред предните 
вокали и пред /j1 изговорот на /л/ се неутрализира со изговорот на Iл'/, сп. кол'и 
(: кола - коуце), кол'jе (: коу колоj). 

Алвеоларното /л'/ се jaByвa во сите позиции на збороформите, сп.: сол', 
жал', секал', йриjашел', зел'ка, со:л'ка, бил'ка, .мешл'о, бол'а, каUlЛ'аш, бл'уш, 
кл' уч, л' уШиШ. 

Место старото палатално *1' само во одделни пунктови може да се сретне 
во по HeKoj пример /л/, сп. учишеу Лес. 

Фонемите Is, 1,l/ во OBOj говор имаат поширока дистрибуциjа во споредба со 
централните говори. 

/s/ се jaBYBa пред множинската наставка -и како корелат на /2/, сп. йолоsи, 
бубреsи, диреsu, белеsи, uoupasu 1 uaupasu, epasu, кофчеsu, uouosu (: йойок) И 
пред -е во множинската форма од 'нога' Hose, и во прилогот блаsе -му Лес.-

Доста е фреквентна оваа фонема и во група со сонантите /л, н/, сп. -моуsиш, 
coysu, се 2UHsa 'ружи' Ресен, Лес. 

Фонемата /1,l1 во ред случаи на преспанскиот терен, како и во охридските и 
дебарските говори, е добиена од /ж/ пред деминутивната наставка -е, сп. бре1,lе, 
epa1,le, кни1,lе, H01,le, ЙОЛО1,lе, uoupa1,le, c1ie1,le, и во некои други одделни случаи, сп. 
1,lежок (со дисимилациjа), сше1,lер CTelЬe, Прет. 
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Фонемите /К, il во некои северни преспански села се реализираат во 
секвенците Ij", jil кога не се во инициjална позициjа, сп. Kyj"a Крушjе, л'уjiе 
Крив, домаj"uн, Kyj"a, ceaj"a, браj"а, цвеj"е, беj"ар, шеj"ер, шеj"ерлиjа, раj"иjа, 
но: "aja, "ош, "умур, "ерал, "е, "ерка, "уш, - л'уjiе, uoйajia, upejie, покраj сегер, 
iшш:уiере, 2аiаш, ар?:а, арiосвиш, ?:он, iубре Лес, CтeI:Ъe. На другата териториjа 
од односниов говор се jaBYBaaT само ", i: ку"а, бра"а, цве"е, мeiy, л'у?:е Ресен, 
Езер, Прет. 

Во поглед на фреквенциjата треба да истакнеме дека овие гласови се почес
ти во североисточниот дел на областа, бидеjКи таму нив ги HaotaMe и место гру
пите -шj-, -дj-, « *tbj, *dbj), сп. цве"е, йiip"e, рабо"е, л'уге Ресен, бруj"е, epaj"e, 
eojie, ливаjiе, л'уjiе Крив, ceaj"a, цвеj"е, л'Уiа CTeI:Ъe, uouajia Лес, ceaj"a, цвеj
"е, uouaj?:a ЦДв, л'уjiе, ливаjiе Отеш, браj"а, цвеj"е, шре"и, л'уjiе, ливаjiе, пок
paj водjе, 02радjе Раjца, бра"а, ливаiе, но и брашjа, водjе, лободjе, расадjе Прет. 

Место пра словенските *tj, *dj замена со 1", ?:I HaotaMe само во неколку 
лексеми: дома"ин, ку"а 1 Kyj"a, "ерка, ве"е / eej"e, uoj"e, сре"а 1 сшре"а, Божи" 
покраj Божик, во формите на глаголот Hej"YM, во партикулата "е, - Meiy, Шаку
?:ере, арга, покраj iiржа, се?:ер, upeie, поретко и во некои суфиксни образуваI:Ъа: 
ориiане  беjiраiани. 

Во другите случаи како регуларни континуанти за *tj, *dj се секвенците 
Iшш, ждl, сп. врешше, мн. врешша, 20решшuнa, 'lашши, 'iашшерес йешел, раз
2ашшен, леш ша, мiiщшjа, мiiшшеjнца, йлешши, свешша, сношши, врашШаш, 
йлашШаш, uоврашШаЩ йрашшаме, вашШаш, вешшаваш, или со загубено Iшl: 
нош, ношjа, йоунош, ношеска, ношви, йомош, uомошник, йлешка, ношви, мош
не, овош (дрво), овошjе (плод), пото а во образуваI:Ъата од типот сойошШанец, и 
по аналогиjа после во велешшанец, йрилейшШанец, крашошШанец, шеilloшша
нец, вежда, межда, йрежда, йражда, йаждар, виждаЩ рождаш, чуждо, чуж
(д)ина, поретко и чужо. 

Фонемите /к, 21 пред предните вокали се неутрализира ат со 1", гl сп. "исел, 
"иселина, MajKUН, ракиjа / раjкиjа, у"иш (окит), с"иШници, дрен"и, рiiчки, ске
йар, вок. форма Миуке, Сшоjке, meшке, 2лоiин, благи, долги, черzи Крушjе, 
киваш, раj"иjа Лес, CTeI:Ъe, секи ден, мiiКи, iибаш, друzиme ЦДв. 

Од фонетските промени за горнопреспанскиот говор карактеристични се: 
замената на почетна група lйшl во lйчl: uчеjнца, йченкарница покраj мисер

ница Лес, 
и на /йсl во Iйцl: йци, йцоjсан, айц'а:на, шейциjа, сшийца, (й)цалвиш, 
замената на Icl во Iцl во групата /ск/ во суфиксот -ск(и) Kaj придавките кога 

претходи консонант: бишоуцки, йрuлейцки, скойцки, воуцки 
и на групата Iшнl во IKH/ во кноко, покраj Шнок Лес, и шенок Ресен. 
Во одделни случаи извршена е замена на: 
Iжв/ во Il,tB/ : l,tвакаш, 
IMH/ во /вн/ во вногу Прет, 
/клl во /mл/ во 2iiрmлан, 
Iчк/ во Iшк/ во жоушка Лес, 
/длl > /'iл/ во 'iлешо и /зл/ во злан., зланШа Пер. 
Групата lвнl со прилична доследност се асимилирала во Iмн/: о'iламник, 

'iламна, 'iламница, одамна, йлемна, рамно, димна 20ра, мнук От, Лес, Прет. 
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Старите групи /сшр, здр/ се изедначиле со етимолошките /ср, зр/ по Toj 
начин што во последниве се вметнува секундарно /ш/, одн. /дl, сП. сшрека, сшре
да, сшребро, здрак Лес, сшрамоша, сшребро CTeIЬe, сшреjка, сшреда, сшрам, 
здрак, здрело, здриiна Раjца, но не насекаде, сп. среда, срам, сребро : сшрико, 
сесшра Прет. 

Во поглед на дистрибуциjата на /с, ш/ пред африкатите /ц, ч/ на морфемска
та граница нема единство. Во едни случаи наогаме замена на фрикативната 
компонента во /ф/: кофче (: коска), обрафче, круфче, мафче (: маска), а во дру
ги дисимилациjата не е извршена: iiiсче, бресче, расцуШи. 

Групите /шш, жд/ самО во градскиот ресенски говор и во Jанковец се реали
зираат како /шч, жl,t/ и тоа не регуларно, а на другата териториjа се пазат не
изменети, сп. iушшер, оiнишше, дождоj ЦДв, Прет, Лес. 

Од диjалектен аспекТ интерес претставуваат и промените извршени во при
мерите како церево, церейна во некои jугозападни села на областа при 
паралелна употреба со черешна, черен, черей, черемуша, чересло CTeIЬe, Прет. 
Се работи за еден резултат што се добил на меfудиjалектниот контакт со гово
рите во кои старата група *cre е заменета со цре- (черево ::rr: црево > церево). 
Оваа поjава е доста раширена во нашите jужни говори на целиот поjас од Прес
па до Воден на пограничjето со централните говори. 

Од лексикализираните фонетски поjави како ПОИFlтересни ги приведуваме 
замената на: 

/ж/ со /11/ во lIежок /I,tешк CTeIЬe, Отеш, Прет, 
/з/ со /ж/ во чuжми CTeIЬe, покраj чизми Лес, Прет, 
/с/ со /ш/ во шлеме Ресен, Круш; 
паралелно се употребуваат фонетските облици сшожер и СШОllер, одн, 

сшеllер - сй1ежер, чкрайjа И шкрайjа, гежве и lIежве, жоушка и жоучка, черiа и 
цep'ia. 

Доста примери во горнопреспанскиот наогаме и со извршена метатеза, сп. 
iapBaH, se2Bap, урел'а « улера), оломнани, олшица, виНllал Лес, еjзеро CTeIЬe, 
покраj езеро. Редовно се врши Метатеза на фонетската група /ра/ во /ар/ кога не 
е во инициjална позициjа, сп. 2арди, дарк, йарш, йарчка, сшiiрiа, шiiрба, како и 
во секвенцата -ни- во -ин-, сп. 80деjнца, кал'еjнца, й1уй'аjнца, ч'еjнца, и во гла
голскиот прилог викаjнчкум, йлачеjнчкум « Йлаченичкум). 

Вокалите се губат, како и во другите западни говори, во клитичките зборо
ви кога следната збороформа почнува со вокал, и таа поjава овде е доста интен
зивна. Сн.: с-обдена (се-), с-uзмиф, 2-удри, к-ода, н-убо: (не убаво), д-uзлезиш 
(да-), й-еден йеШник (йо-), з-инаеш (за-), итн. Освен тоа /0/ се испушта на по
чеТО1{ОТ во одделни повекесложни лексеми, сп.: iледало Лес, UazUKa покраj 
оЙашка. 

И испуштаIЬето на консонантите е широко распространета поjава. Hajpac
проctpанета е, како и во другите западни говори, загубата на /в/ во интервокал
на позициjа. Наjдоследно таа се врши во одделни завршоци, сп. (-ови) лебоj, 
кл'учоj, (-овица) ласш'оjца, сур'оjца, (-ави ца), кай'аjца, йUj'аjца, (-овина) кал'оj
на, ждриi'оjна, (-ово) jac'eHo:, д'iiбо: (дiiбово), (-аво, -ава, -ави) уба: убо:, кра
сша] (красшави), и др. Во приведениве случаи, и уште во некои други /8/ се загу
било на целата териториjа на преспанскиот говор. Постоjат некои локални раз
лики во поглед на иснуштаIЬето на /8/ во основната морфема на збороформите. 
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Така, покраj zоjдо, лекоjш, леjчар, киjаjца, киjа, обуало, ОСНО:, коачница 1 ко:ч
ница, оло:, jaop, во jужните периферни села мажат да се сретнат и форми со lel: 
левичар, киваjца, обувало Прет, основа, ковачница, олово Леска. Нешто е по
стабилно 'вl во двосложните збороформи кога се наога зад предните вокали, сп. 
нива, слива, диво, крива, живо, сиво, врева, шрева, лево, йлева, девер, ити 
(Китанчев, 1893 : 857-915; 1898 : 163-217). 

Од другите консонанти наjчесто се испушта во интервокална позициjа lдl, 
сп. Боzор'оjца, ZOCUO}H, клаjнеlt ливаешо, е:н (еден), Kaj глаголите готово редов
но во 2 и 3 л. едн. и во 1 и 2 лице множина: сеjш (седиш), zpeJMe (zредиме), uaej
ше, оjЩ изваjш (извадиш), uaва:ш (извадаш), jаjш - jаjш (jадиш), ке доjш (доj
диш), клаjш (кладиШ). 

Во одделни лексеми се испуштаат уште: 
1м.! неаме Ko.IЬ, зеjш Лес, uaм Лес, 
IHI доjсоф, заjси (занеси), 
Izl KO - доjде (Koza), коа, сеа 1 cja (сега) Лес, овео, онео (oeezo, OHeio) CTe.IЬe, 
Iжl jiiичка (jажичка), ноички 1 ноjчки (ножички), 
Iшl шроjчка (шрошичка) Лес, 
Icl го uреекоф, uреjчен (uресечен), uоjчено (uосечено), Йо}ко.ме Ko.IЬ. 

Во инициjална позициjа се загубиле: lel во име (виме), oja (eoja < фоjа) Лес, 
нашре Ст, Рее, Прет, чера. Во изба и исшина не се развило lel. 

Фонемата Iшl редовно во горнопреспанскиот се губи на KpajoT во консо
нантските секвенци -сш, -шш: ziipc, йарс, лос, лис, брес, 'iлис, чис, 2УС, веш, нош, 
uриш, 20реш, чуш, дош, освен во неколку периферни села на западниот брег на 
езерото, каде што може се уште да се чуе факултативно едно слабо ш, сп. веш'Ц, 
uрuшili, брошШ, лосШ, чисili Лес, Ko.IЬ. 

Понегде Iшl се испушта и пред Iч/ на морфемската граница во случаи како 
uaче (uaшче), сваче (свашче) Раjца. 

1.1.3. Прозодиjа 
Горнопреспанскиот говор, како и другите западни диjалекти, не познава 

фонолошки квантитет. Мегутоа, во него наогаме броjни случаи со фонетски 
должини добиени со контракциjа на две иети самогласки, како во примерите: 
не:сша, zла: « zлаа), или со контракциjа, еп. осно: « осноа), со:л'ка « соал'ка < 
совал'ка), йl0: (iПоа). 

OBOj говор не отстапува од другите западни диjалекти ни во поглед на местото 
и функциjата на акцентот. Во трисложните и повекееложните збороформи тoj па
га на третата мора од KpajoT, сп. бр'ачеш - бр'ачеди брач'едuiПе. Во примерите од 
типот вoд'e,iн.цa, ласШ'оjца, ЙОл'о,tн.a, вик'а,iн.ЧКу.м, jал'о}"Ше и други слични дифтон
зите [ej, oj, аД имаат по две мори, така што и во иив акцентот стои на третата мора. 
Таков е елучаjот и Kaj збороформите што содржат долги вокали, на пример: 
jaceH'o:ilio (jасеновошо), осн'о:iПа (основаШа), уб'а:iiia (убаваiiia). 

Како дистинктивен признак акцентот ее кориети Kaj прилозите: леш'ово, 
зим'ава, недел"ава, годин'ава (: членуваните именеки форми л'еillово, нед'е
л'ава, год'инава), и во именеките еостави ео предлог од типот: череuнаiiia е од
з'е.мjа, eja:нa ha-к'оjн не на-.м'аска, койанкаИia е од-д'арво, во кои еинтагмите -

семантички ее поеебно маркирани, за разлика од оние што ноеат прилашка 
ознака, на пр. ке ш-удра 'од-зе.мjа, се качи h'a-l<оjна, йадна 'од-дарво. 
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1.2. Граматика 
1.2.1. Имеики 
Морфологиjата на именските зборови не o:rcrапува осетно од морфологиjата 

во охридските и централните говори. Kaj личните и роднинските ИМИIЬa на консо
нант , на -о и на -е оппrrата форма и во преспанскиот завршува на -а, сп. Го виде Бо
жина, го викна йlешuнa, беше ео Ванча, ео шаiiiка, одн. на -ша Kaj ИМИlьата пrrо за
вршуваат во номинативот на -е : КiiреШе - КiiреШеiiia, Миле - Милеша. 

ВО северниот дел на областа не се ретки и флексивни дативни форми Kaj 
личните и роднинските ИМИIЬа од м. и Ж.р. Сп. Му даде Сшоjану, JaHKY, Марку, 
Пешрешу, Илиjу, а рекоф Цвеше, Боеил'-Ке, Mapuje, мajKe, шеш-Ке, eyjHe Крушjе, 
Избо Однееи-и-jе чорабише мajKe Г. Дуп, Видану, Николу, Сйиру, Зорешу, Пав
лешу, Невене, покраj на Невена Раjца, и со посесивно значеIЬе: Талешу еин .му 
Арб. Како што се гледа, Kaj именките од м.р. се генерализирала една наставка 
за датив - -у Kaj сите основи, а во Ж.р. наставката -е. Во селата што се наогаат 
jужно од линиjата Отешево - Лескоец превладува дативната на-конструкциjа, 
сп. Му рекоф на JaHKa, на Милеша, ИТИ. 

ВО вокативот Kaj именките од Ж.р. се генерализирала наставката -о Kaj сите 
именки на -а, вклучуваjtи ги и повекесложните на -ица и на -ка , сп. Горицо, 
Кашицо, лисицо, Боеил'ко, За'iОРКО, Донко, Милко CTeIЬe. 

Наставки за обична множина се -oj « -еви), -и, -ишша, -офци, 
-а,-ина, сп. лебоj, броjоj, 'iрошеj, ножеj, кл'учеj, шуреj, вуjчеj Лес, боjеj, pojej 
IJДв, .мажи, воуци, кони, - иашишша, ридщцша, - шашкофци, дедофци, покраj 
шашкоj, дедо}, eyjKOJ, ешрикоj Раjца, и Kaj образуваIЬата на -л'о : е.мiiрдл'офци, 
гiiрбл'офци; 

-ови), -ej « 

женu, офцu,· - йолина, Йилина. Од именките -'нога' и 'рака' се 
срекаваат двоjни множинеки форми - со -е : Hose, рйце Ресен, Прет, Отеш, и со 
-и : HOSU, рйци !Щв, CTeIЬe, Лес. 

Во именеките основи некои промени претрпеле именките йой и KojH, кои 
почесто се срекаваат во формите со -а : йойа, KojHa, сп. имаше еден KojHa Отеш, 
йойа Тодор. Именката ешийца се jaByвa и во обликот ешийц Лес. 

Категориjата определеност Kaj именеките зборови граматички се изразува 
со морфемите -ов, -ва, -во, -ош, -ша, -шо, -он, -на, -но, сп. лебоф, ракава, деше
во; лебош, ка.менош, денош, ниваша, йолешо; ридон, йланинана, езероно. 

Може да се сретне и понекоj остаток од деклинациjата на определените 
форми, сп. волуШо.му во рогош, глуфчешо.му на йлакоJне Раjца. 

Во деривациjата на именките во преспанскиот во целина многу се продук
тивни деминутивните образуваIЬа со суфиксот -е , сп. возе, воле, вiiрше, едно 
гроше, грозде, .моеше, кiiреше, ешоле, дашле, овне и др. Отеш. 

Иновациjа на oBoj терен претставуваат образуваIЬата од типот: брошjанец 
(: Брод), еойошшанец (: Сойош), йрилейшi:Uанец, велешшанец (: Велее), шешош
шанец, кичошшани, краiiioшшанец IJДв. 

Именеките форми ерешjа, неерешjа !Щв се преобразувани спрема еваШjа. 

1.2.2. Заменки 
Kaj личните заменки како диjалектни разновидности се jaBYBaaT формите: 

jaeKa покраj jae, кратките форми за директниот обjект ма, ша, еа, на, ва, 
формите ja и а за ж. р., дативната je покраj Ша и .му за ж.р. Целата парадигма на 
личните заменки ни се прететавува во следниов вид: 
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jac 11 jacKa - .мене .ми - .мене .ма 

ниШе - нам ни - нам 1 нас на 
ши - тебе ши - шебе ша 

виШе - вам ви - вам I вас ва 
шоj, С.р. шо: - не.му .му - не(2)о го 
шаjа 1 ша: неjзе je IMY I Ша - Hja I Heja ja I а 
ши(j)е Hu.м(и) .му - Hu.м(и) и 
Сп.: .мене .ма виде, нам ни виде, Meiy нас I нам, со нас, НАШ ja зеде, Heja не а 

виде, неjзе.му рече, Hu.ми .му даде, на Hu.ми .му йаднало Раjца. 

Лично-предметни заменки се: 
KOj, Koja, кое - KOj; шшо I шо, 
HeKoj, HeKo(j)a, некое - неко]; нешшо I нешчо, 
HUKOj, никоШа, никое - нико]; нишшо I нишчо, 
секи I ceKoj, ceKoja, секое, 
epKoj, еркоШа, еркое; ерш(ш)о, 
чи, чи(j)а, чие чи: 
Лично-предметните заменки имаат и посебни форми за директниот обjект: 

кого, некого, никого, ceKo'io, и за датнвен: ко.му, неко.му, нико.му, секо.му. 

Демонстративни заменки се: 
oBoj, ова:, ова - oeu(j)e, 
шоj, Шаjа I Ша:, шо: - ши(j)е, 
OHoj, она:, она они (j)e. 
Во северните села на разгледуванава област се срекаваат и посебни форми 

за обjектот, сп. oee'ia, oHe'ia ГДуп, ове.му, оне.му, овеjзе Круш. 

Демонстративни заменки за признаци и количество се: 
вакоф, ваква, вакво, вакви, 
шакоф, Шаква, Шакво, шакви, 
она коф, онаква, онакво, онакви; 
оукаф, оука:, оуко:, oYKaj; шоукаф, шоука:, шоуко:, шоукаj 11 
11 шокаф, шока:, шоко:, шокаj, 
оноукаф, OHOYKa.  оноуко:, oHoYKaj. 
Во поjужните села се срекаваат и формите: оакоф, оаква, оакво, оакви, 

покраj вакоф, -ва, -во. 

со присвоjно значеIЬе се употребуваат следните форми: 
Moj, Moja, .мое -Moj; наш, -а, -е, - наши; 
швоj, швоjа, швое - шво]; ваш, -а, -е - ваши; 
негоф, него: I него', него: Hezoj; нимни, Hu.мHa, Hu.мHO, ни.мни; 

незин, -а, -о, -и; 

ceoj, -а, -е, -и. 


ЗабелеШl<а: Посвоjно-демонстративни форми од типот на охридските овегов, 
онегов, oeejiJUH не се забележани. 
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Општата количествена заменка се jaBYBa во формите: 
саjоф, саво, сашо, сано Ресен, сiijоф, сЩон, сiijош, саша, сашо, ГДуп, Евла, 

саjош, саша, саШо ЦДв. Во оваа функциjа почесто се употребува цел, -а, -о, сп. 
Цело село се смеjш, Г-изеде цел лебош, целиош лей. 

1.2.3. Глаголи 
Горнопреспанскиот говор ги познава сите граматички категории на глаго

лот познати во стандардниот jазик и во другите западни говори. Мегутоа, во 
него денеска не се многу фреквентни можниот начин и глаголскиат прилог. Во 
некои говорни пунктави глаголскиот прилог во анкетите не се покажува вооп
што. Во споредба со централните говори овде повеке доагаат до израз сложе
ните форми со 'има / нема' и со 'сум' + глагол ската н/Ш-форма. 

Како диjалектни посебности во oBoj говор во областа на глаголот се ja
вуваат промените извршени во глаголската е-група, наставките за 3 л. едн. и мн. 
на презентот, множинските наставки за 1 и 3 л. во минатото определено време, 
и неколку други поситни промени. 

Глаголската е-група овде е готово напално дезинтегрирана. Глаголите што 
им завршува општиот дел на кон сонант преминале во и-група и морфолошки 
се изедначиле со старата и-група, сечиш, йечиш, бериш, колиш, ЙадниШ. Гла
голите Kaj кои општиот дел завршува на вокал во одделни пунктов и напално 
преминале во а-група, сп. миjаш - миjаш, шкаjаш - шкаjаш, дуjаш - дуjаiii Ресен. 
По нив се повеле и глаголите од и-група што им завршува општиот дел на 
вокал, сп. броjаш, кроjаш, zноjаш, како шраjаш виjаш, сйиjаш 
- сйиjаш ГДуп. ПрегрупираFЬето се извршило, како што се гледа, според завр
шокот во основната морфема, дали е TOj вокал или консонант. Мегутоа, дезин
теграциjата на глаголите со вокал во коренската морфема не е наполно 
завршена на сета териториjа на горнопреспанскиот. Во некои говорни пункта
ви процесот е во тек, сп. йиjаш - йиjаш - uujaм.e, кроjаш - кроjаш, обуjаш - обу
jаш, чуjам. - чуjаш, но и: шкаеш - шкаеш цдв, виjаш, вриjаш, миjаш, сйиjаш, 
шраjаш, 'iноjаш, броjаш, но: сееш, вееш, йееш, одн. се:ш, йе:ш ГДуп, броjам 
броjаш, Uujaм. - йиjаш, Шкаjам. - шкаjаш, шруjаш, но: cia « 

шраjаш, виjаш 

сеа) - сееш (се:ш), се
еш (се:ш) Езер. 

Од и-група во горнопреспанскиот се и изведените глаголи со суфиксот -В-, 

сп. куйвиш, кажвиШ. 

Презент. Во 1 л. ед. наставката -м е ограничена само на глаголите од а-

група и тоа на сета преспанско говорно подрачjе: викам, орам. Во северозапад
ните села спорадично -м може да се сретне и Kaj глаголите од и-група, сп. сечам., 
насам, покраj пообичните форми без -м: сеча, носа Лес, CTeFЬe. На другата 
териториjа од OBOj говор во анкетираниот материjал не се констатирани форми 
со -м Kaj глаголите од и-група. Ова важи и за глаголите од типот 'пие, пее, чуе, 
брои' - каде што минале тие во а-група во 1 л. едн. завршуваат на -м, а каде што 
останале уште во е-група, тие во 1 Л. едн. завршуваат на -а, сп. броjам броjаш, 
шиjам. - шиjаш, cejaм. - сеjаш, обуjам. обуjаш CтeFЬe, но: шкаjа шкаеш, cja 
(сеа) се:ш, са cMia - сме:ш, Ща йе:ш Крушjе. 
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викам носа 

сечиш 

Во 3 л. едн. се пази наставката -ш на сета териториjа на горнопреспанскиот 
говор: викаЩ имаЩ l-lOсиЩ бериШ. Jужвата граница оди по правецот Гломбо
чени - Претор (Конески, 1957 : 173-219). 

Во 3 л. мн. на горнопреспанскиот терен се срекаваат две наставки - -аш и 
-еш, кои се географски jacHo разграничени. Наставката -еш превладува во села
та на северозападниот брег на езерото, сп. (шие) сйиеш, йееЩ носеЩ викаеш 
Лес, CтelЬe, KolЬ. По оваа црта говорот на споменативе села се поврзува со 
охридскиот. На другата териториjа 3 л. мн. завршува на -аш: вика:ш (викааш), 
носаШ. 

Целата презентска парадигма гласи: 

сеча 
викаш носиш сечиш 
викаш носиш 
викаме носиме сеч име 
викаше носише сечише 
викааш J-tOсаш сечаш 
[вика:ш] 

Во CTelЬe и околните села: 3 л. мн.: вuкаеш, носеш, сечеш. 
Презентските форми од 'сум' гласат: СУ 11 СУм, си, е 11 (j)еЩ сме 11 сне, сше, 

сеш 11 са 11 са 11 саш. Формите: сум, сеЩ саш ограничени се на северозападните 
краjезерски села (CTelЬe, Лескоец). 

Аорист. Имперфект. Наставката -ф « -в) во 1 л. едн. е општа на целото -

говорно подрачjе. Во 1 л. мн. има две разновидности: -вме во северозападните 
села, и -вне 11 -фне во источниот дел на областа, сп. рековме, имавме, доjдовме 
Сте lЬe , Лес, KolЬ : доjдовне, зnaевне, бевне йаднавne Прет, Езер, с-uзмuфне 
СОП. Во централните села се jaBYBaaT наспоредно и двете наставки, сп. йаднав
ме /1 йадnaвne Пер. 

Во 3 л. мн. наставката -а е општа, сп. лешnaа, uujaa, леlнаа, одн. легна:, 
вика:, по извршената контракциjа, зедоа, наjдоа (зедо:, наjдо:) Курб, беа,-

носеа, мелеа, Т.е. бjа, Hocja, мелjа, со фонетската измена на lea! во иа], вашиjа, 
сваршujа, с-uзмujа цдв, како да доjдjа, берjа, бjа, варлиjа, обеше YMpja Отеш. 
Во северозападните села за да се попречи контракциjата и другите фонетски 
промени елементот -j- од глаголите од типот вашujа, сваршujа е пренесен на си
те глаголи, па се оформила двочлена наставка -ja : легнаjа, peKoja, BUKHaja, 
UOKocuja, Hoceja, седеjа CTelЬe. 

3абелеzцка: Томик дава и форми на -е во 3 Л. мн.: седае, вежае, нuжае, ciuopje покраj 
JojJoa, береа, носеа (Коне ски, 1957 : 188). Во нашите материjали вакви форми не се кон
статирани. 

и во аористната основа, како во презентот, можеме да следиме некои инте
грациони процеси што имаат за последица cBeДYBalЬe на глаголите на по
уедначени модели. Како критериум исто така послужил карактерот на гласот 
на коjшто завршува општиот дел на аористната основа. Така, на пример, во 
еден конjугациски модел се групирале глаголите од н-основи од типот 'паднит' 
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ора ше 

орафiйе 

броjаjа 

и 'менит' сп. йаднаф, йадна, йаднавме, йаднафiйе, йаднаШа, - менаф, мена, ме
навме, менафiйе, менаШа, йосuнаф - йосuнавне, збунаф - збунафiйе, 20 йока
наф, 20 йроменаф дeiйeiйo, са оженаф, са ciйeMHa, uсйоунаФ ГДуп. 

Во друг конjугациски модел се интегрирале глаголите од u-раздел, од типот 
'згазив, сварив, вратив' , од е-раздел, тип. 'HaspeB, проврев' , и дел од глаголите 
од о-раздел, на пр. 'сметов, сплетов, напасов' . Сите тие образувале нов и-/е
раздел, сп.: 

наsрuф силеiйuф З2азuф обрuчuф 
Haspe силеiйе З2азе обрuче 
Haspe силеiйе З2азе обрuче 
HaspuBMe силеiйuвме З2азuвме обрuчuвме 
наsрuфiйе силеiйuфiйе З2азuфiйе обрuчuфiйе 
Haspuja силеiйujа з'iазujа обрuчujа 

Сп. и: сварuф - сваре, враiйuф - вpaiйe, З20iйвuф - З20iйве, сiйорuф - ciйope, 
окосuф - окосе, овiiршuф - овiiрше, - наиасuф - найасе, сiйреiйuф - ciйpeiйe, сме
iйuф - cMeiйe, йроврuф - йровре, зайрuф - зайре Езер, ЦДв, CTeIЬe. 

Извесно колебаIЬе во основите се забележува Kaj глаголите од типот 
'брои', сп. uзброаф (> uзбро:ф), uзброа (uзбро:), uзброавне (> uзбро:вне), uз

броафiйе (uзбро:фiйе), uзброаjа (> uзбро:jа) Езер, Ресен, и: uзброuф (> uз

броjф), uзброuфне (> uзброjвне), uзброuфiйе (uзброjфiйе), uзброujа Прет. 
Во имперфектот нема некои поособени промени на основите. Во говорите 

каде што глаголите од типот 'брои, ткае, сее, шие, чуе' преминале во презентот 
во а-група, и имперфектната основа завршува на -а, сп.: 

ораф броjаф йujаф носеф 
ораше броjаше йujаше носеше 

оравме / 
броjаше йujаше носеше 
броjавме / uujaBMe / носевме / 

оравне броjавне uujaBHe носевне 
броjафiйе йujафiйе носефiйе 

ора: / броjа: / uuja: / Hocja / 
opaja uujaja Hoceja 

Императив. - И во императивот на горнопреспанскиот се проjавува тенден
циjа за упростуваIЬе на конjугациските модели. Тоа е постигнато со генерали
зираIЬе на наставката -jiйe во 2 л. мн. Kaj сите глаголи, сп. BUKaj - BUKajiйe, носи 
Hocejiйe, седни - седнеjiйе. Така е на сето преспанско говорно подрачjе. Извесни 
разлики меГу горнопреспанскиот и долнопреспанскиот говор се забележуваат 
само Kaj глаголите што им завршува општиот дел на вокал. Во долнопрес
панскиот, каде што се тие глаголи од е-група, наставката -jiйe се додава на е
основата, сп. броjеjiйе, iйKajejiйe, cejejiйe чуjеjiйе Гломб. Така е и во горнопрес
панските села, каде што се задржале oBoj тип глаголи во е-група, сп. uuejiйe, 
ceejiйe CтeIЬe, Лес, но не се туtи формите броjiйе, cejiйe, дуjiйе са, Haйиiйe са. 
Таму пак каде што се тие глаголи од а-група, наставката -jiйe во 2 л. мн. на 
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императивот се додава на основниот вокал -а броjаjше, шкаjаjше, йиjаjше, 
сеjаjше, шруjаjше Прет.2 

Именеки Формн на глаголот. Веднаш треба да истакнеме дека во поглед -

на глаголскиот л-партицип преспанекото говорно подрачjе не е единствено. Во 
краjните jужни преспански села л-партицип нема (в. подолу). На другата тери
ториjа TOj се образува како и во другите западни говори, сп. u.м.ay, носиу - носеу, 
брау - береУ. Kaj глаголите од о-раздел од типот 'речит, печит' л-формата се об
разува, главно, од старата основа: рекоу, йекоу, осшриzоу, дошоу. Ретки се пар
тиципи на -ел . Но од друга страна забележани се форми како можиу, сечиу, 
йечиу ГДуп. 

Во образуваlbето на н/ш-партиципот овде имаме само една иновациjа: Kaj 
глаголите со завршок на -н- во општиот дел се генерализирала наставката 
-аш, сп. йленаш, изронаш, сше,Мнашо, исйразнаш, ucйоjiнаш, како йаднаш, 
сшанаш. Kaj глаголите од типот 'шие, сее, труе' глаг. н-парт. се образува од со
одветната презентска основа, сп. cKpojaHU са, не jеш иЗ'миjан, ошруjани са Прет. 

Глаголскиот прилог е многу редок, а во западните села готово и не се ja
вува. Таму каде што не е загубен, Toj се образува со наставката -jкум: eUKajKYM, 
креваjКу.м, дiiржеjКу.м, йлачеjку'м, .моjiчеjКу.м, MuejKYM ГДуп. 

Во поглед на образуваlbето на глаголската именка преспанскиот не 
покажува ништо посебно, сп. eUKajнe, одеjне, uzpajHe, жал'аjне ГДуп. Во поjуж
ните села поретко се срекаваат и образуваlbа на -шjе, кои се карактеристични 
за костурското говорно подрачjе, сп. иzрашjе, жнашjе Раjца. 

Сложени глаголски форми. Минатото неопределено време со л-партиципот 
не е така често како во централните говори, а до колку се употребува тоа се jaByвa 
во функциjа за прекажуваН>е. Сп.: Су бил канаш, ама jacKa не знаеф, Висшина ли 
еш, си бил Бий1ол' а?! Паршизанише дошле Ф село и са с.месШиле йо куките. 

Предминатото време е oгy ретко во употреба особено во говорот на помладите. 
За изразуван,е на минати деjства почесто се употребуваат формите со 'има' 

+ глаголската н/ш-форма: 

а) u.м.a.м доjдено u.м.a.мe доjдено 

u.м.аш доjдено u.м.аШе доjдено 

u.м.аШ доjдено u.м.ааШ доjдено 


б) u.м.aф доjдено u.м.aвHe доjдено 

u.м.аше доjдено u.м.aфШе доjдено 

u.м.аше доjдено u.м.аШа доjдено 


в) СУ(,М) u.м.ал доjдено С'ме u.м.aл е доjдено 

си u.м.ал доjдено сше u.м.aле доjдено 


u.м.ал доjдено u.м.але доjдено 


2 Формите од типот cypeajii1e, вuдаjiUе, бераjlUe, кои m приведува ТомиК од CTeI:Ьe 
(Конески, 1957: 188) при нашите теренски испитуваI:Ьа не се констатирани. 

291 



Формите под а) и под б) се многу фреквентни. 
Можниот начин со 'би' + л-формата во горнопреспанскиот е во отстапу

ван,е. Неговата функциjа ja преземаат конструкциите со 'ке' + имперфектот за 
иреални ситуации, и други модални искази. 

Од сложените форми со 'ке' застапен е покраj формата за идно време, сп. 
ке носа, ке носиш, ке носиш, ке Hocu.м.e, ке носише, ке носаш, и обликот за идно 
минато време, сп. ке носеф, ке носеше, ке носеше, ке носевме, ке носефше, ке 
носеШа. Сп: Божем к - одевне зе:дно на cHoйje ГДуп. Тешки 20динjе бjа, нишшо 
немаше, само еднуш во денош ке jадевне, неко:ш само йченка ГДуп. Да не завар
неше дош к - одеф на дарва. Ке 20 земеф и не20 да зне:ф. Шшом ке са забе:ше, 
зне:ф во шшо je рабоШаШа. 

Формата за прекажуван,е на идни деjства се образува со аористниот л-пар
тицип, сп.: ке су(м) НОСllЛ, ке си носил, ке носил, ке сме носиле, ке сше носuле, ке 
носиле, Тие ке ши одuле на рабоша, Мори, ушре К-u.мaло свадба в Евла, Ми ре
че ошу ке му йушшuле колеш, Миле дошоу, К-u.мaло ушакмица велjа, али е 
висшина? 

За комплетен увид во глаголската флексиjа ги приведуваме и следниве 
форми: 

а) ке u.м.aм одено ке u.м.a.мe одено 

ке u.м.аш одено ке u.м.аШе одено 

ке u.м.аШ одено ке u.м.ааШ одено, 


поретко и со 'ке да': Ке да u.м.ааШ видено ГДуп; 

б) ке u.м.аф одено ке u.мaвMe одено 

ке u.м.аше одено ке u.м.афше одено 

ке u.м.аше одено ке u.м.аШа одено; 


в) ке су(м) u.м.ay одено ке сме u.м.але одено 

ке си u.м.aY одено ке сше u.мaле одено 

ке u.мay одено ке u.мaле одено 


Доста се фреквентни на преспанското говорно подрачjе и конструкциите со 
'сум' + глаг. н/ш-форма од типот: 

а) су(м) доjден сме доjдени 

си доjден 
 сше доjденu 

Ше доjден са / сеш доjденu, 


б) беф доjден бевме доjденu 

беше доjден бефше доjдени 

беше доjден бjа доjденlJ. 


Во деривациjата иа глаголите секако се наjинтересни од диjалектен аспект 
девербативните несвршени глаголи со суфиксот -в- од типот куuвuш / куuваш, 
кажвиш / кажваш. Тие се наложиле на местото на образуван,ата на -ува, Сп.: 
ле2ниш ле2ваш, йаднuш - йадвиш, заjдвиш, бидвиШ. OBOj тип образуван,а се 
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шират за сметка на старите девербатива на -а-, -ja-, -jaea-. Така во горно
преспанскиот покраj образуван.ата йлашшаш, врашiйaш, раждаш / рождаш, на
иждаш, йреиждаш, обиждаш, се употребуваат и форми на -в-: врашваш, на
ожвам, иадваш, заjдвиш Езер, наjжваш / наjждвиш, ааjдвиш, йреожваш Крушjе. 

1.2.4. Службени зборови. 
Од предлозите ги истакнуваме: Kaj поради фонетската разновидност, Mejiy, 

кон, и посебно upeKaj, кара I карс. Последниов се употребува со значен.е 'низ', 
сп.: Помина кiiрс-село, кара-ливада Асам. Не цauaj кара-река Курб. 

Предлогот во често се испушта, сп.: К-ода ЙЛанина. - Али беше Бишол' а? 
- Веф Кича: ГДуп, JacKa оjдоф Браjчино Прет. 

Од сврзниците диjалектно се ограничени уши, поради фонетскиот лик, и 
шака со каузално значен.е, сп. Не aojae шака бил болен. - Го uзбаркаф МОМО
кош шака не рабошеше ГДуп. 

2. ДОЛНОПРЕСПАНСКИОТ ГОВОР 

2.1. Долнопреспанскиот говор по своите наjкарактеристични диjалектии 
структурни особености не отстапува многу од горнопреспанскиот. И TOj ja 
познава фонемата /аl како коитинуант на *Q и во секвенцата lapl место *[, сп. 
рака, йаш, йарсШи. Мегутоа, во долнопреспанскиот таа е добиена и како кон
тинуаит на вокалното *1 во секвенцата liiл/, сп. калк, йiiлно, жалш, сiiлаа, мiiлчи, 
'iiiлша, жалшица, балва, кiiлни Граж, валк, вална, са бiiлвеш, жалш, кiiлнu.ме, 
кiiлко Зрн, или само liil во говорот на краjните jугоисточни села Лак, Буковик, 
Оровник и Папли, сп. как, жаш, жа чка, саза, Iiiша, aii'lO, мачи, бава, шiiчи, 
.мiiаиш, йашок, покраj кални, сшалй, далжина, вiiлна, вiiлк, йално, .мiiЛКУМ Лак. 
Северната изоглоса на континуантот /алl за вокалното *1 оди по правецот 
Шулин - Орово - папли. 

Поголем броj од диференциjалните фонетски особини на долнопреспански
от се архаизми. Во вокализмот, на пример, во него срекаваме значителен броj 
лексеми со запазен назализам, сп. '[ранди, дранк, аамби, манде, KpaH'lo, jaHauцa, 
jiiHaap, йандар, йaHдapHиц  сшрiiн'l  шра.мб  кломкоЛак, гpaHд  аа.мб  са.м
боша, кломко Зрн, iiiН'iарец, Рiiмбе, лiiн'lО, .мiiHдe, аааа.мбица, jiiн'lул'а, jiiндица, 
гренда, гренди, лендина, йенда, девендесе, йендесе, 'iрендел', jарiiмбица, чом
брица Леска. 

Оста тоци од старата промена на *  во *Q освен зад Ij/: jiiaUK, jiiч.мен, се срека
ва и зад /ч/ во чадо, мн. чiiда Леска, Гломб. 

Во вокализмот во долнопреспанските села воопшто има помал броj диф
тоншки секвенци. Во него, на пример, групата leal се пази неизменета, сп. леа, 
неа, сшре(j)а Гломб. Во jужниот дел на OBOj говор не подлежат на промена ни 
групите 'ае, ео, oal, сп. аае(д)но, неол'а, Шоа. Таму пак каде што дошло до нивно 
отклонуван.е, како, на пример, во селата на западниот брег на езерото, про
цесот одел понекогаш во друг правец. Во с. Гломбочени групата loa/ различно 
се реализира во одделни лексеми, сп. осно: OCH'O:iйa, {йо:, шро: како во гор

нопреспанскиот, но: швар, швариш, свал'ка « шоар, соал'ка) : cHojaм : ковач, 
' коваш, ковална (со запазено в), свал ка, но и основа, шовар, ковач Леска. 
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Место групата /ое/ , до колку таа не се запазила во одделни лексеми, се добиле 
нови резултати, сп. чоjак, 'iоjадар, покраj вдоец Леска, Гломб, чвек покраj чек и 
чоекПус. 

Пове ке примери овде наогаме и со прегласено /а/ во /е/, исто така остаток 
од еден стар процес, сп. Гло.мбоченu, чеша, есен, есено дарво, ес'еjнца « есени
ца), кашеj, лuшеj, челеш, баршлен, йолена Гломб, чuреj, чекujа Леска, илеч Шул. 

Фонемите IК - :f/ овде се многу ретки во словенски лексеми. Констатирани 
се во лексемите: кука, до.маКин, керка, веке, uojKe, во партикулата ке и во 
формите на глаголот HejKu Леска, Граж, покраj Hejй1a, неjшuш Лак, Зрн, Божuк 
покраj Божuк, понегде уште во срека и несрека Гломб, но и срешjа, несрешjа 
Леска, -лte:fy, upefe, ce:fepe, й1aKy:fepe, бр:fа Граж, Леска, покраj аржа Лак. 

Во сите други случаи како континуанти за *ц, *dj се jaBYBaaT секвенците 
/шш/ и /жд/, оДн. /ж/ во краjните jужни села на пограничjето со костурскиот го
вор, сп. врешше, НОШiiiU, ношjа, ношшен, леш ша, свешша, 'iашшu, йешша, 

вежда, .межда, саждu, чуждо Гломб, вежда, вижда, йрежда, чуждuна, йражда 
(секундарно од йрашша) Граж, вежа, чужина, iiржа Лак. 

Групите -шj-, -дj- « *tьj, *dbj) на сета териториjа на долнопреспанскиот го
вор останал е неизменети, сп. брашjа, йiiшjе, цвешjе - цвешjа, шреiu'а - вечер, 
л'уди Гломб, брашjа, свашjа, цвешjа, л'удu, дjавол, йойадjа, според нив и град
jaHuH Граж, цвешjе, ливадjе Лак. 

Во западните периферни села не се ретки и случаи со запазено -iu на Kpajoт 
во секвенците -сш, -lИШ: 'iорешш, йришш, ношш, бресш Леска, брошш, йарсш 
Зрн, 'iiiрсш, чuсiu лак. 

Во одделни лексеми и во одделни пунктови на долнопреспанскиот терен се 
задржал и палаталниот назал - /Нз/, сп. КОНз - конзо : кони Лак, баНза - баНзи 
Граж, свиНза Леска. Во другите случаи во повекето села нз преминало во /н/: 
кон, гуна, дуна, и во наставката -ина : дечuна, НOl,lUHa, или пак депалатализа
циjата се вршела со антиципациjа на мекоста во /Р, па се добила секвенцата /jH/: 
баjна, cajнa, KojHap, коjнцка кола, cupejHe, jадеjне, или без метатеза - /нр бабун
jocaH, денjа, ceHjaK, синjак, шбрнjак, дренjе, jii'iленjе, KopeHje, лединjе, свашош
шuнjе, шарнjе Гломб. 

Преспанскиот говор, како што видовме, не ja познава фонемата х. Во 
инициjална и интервокална позициjа таа се загубила без трага, сп. снаа, леа, 
арен, а пред консонант и на KpajoT, како во другите западни говори, /х/ се изме
нило во /ф/ во наjголем броj случаи, сп. бафча, бофча, йифшиjа, сшраф, рекоф, 
рекофше, одн. /в/ 'iлуф - 'iлуво, суф - суво. Само во одделни случаи во оваа 
позициjа /х/ се загубило наполно, сп. чели, {«ула, uшuза, и во наставката -х.ме во 
1 л. мн. на минатото определено време, сп. реко.ме, викаме. 

Во jужииот дел од областа во 1 л. ед. на аористот и имперфектот место /х/ 
се срекава и /к/: бек, uмaK, носек - претежио во речта на постарите говорни 
субjекти. 

Од другите фонетски особености како диференциjални по однос на rорно
преспанскиот овде cejaBYBaaT: 

фонемата /ф/: фашва, фурна, фурка, фил' ан Леска, Пус, Граж, Лак. 
ИСПУШТaJьето на KpajHoTo -ш во десетичните броеви: дваесе / дваjсе, йендесе, 

девендесе Леска, Граж, 
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загубата на IjI во секвенци од две а ВО одделни лексеми, сп. заа" I за:к:, йаа" I 
йа;" Лак, заачица, йаа", йаачина, шаа", одаа Граж, 

испуштан,ето на /в/ во групи зад денталите Iш, a/: чешоршо" Зрн, надор, 
зашорено, ошорени Граж, жешар Леска. 

2.2. Од морфолошките особености со коишто се диференцира долнопрес
панскиот говор како покарактеристични ги истакнуваме: 

Kaj именките и придавките - отсуството на членските морфеми на -в и -н, 
загубата на -ш во членската морфема за машки род, сп. чоjа"о, ешиео, вiiл"о, 
"paHio Шул, "оно, еивио Пус, множинските форми HOSU, раци, покраj Hose, 
раце, множинската форма деци од 'дете', 

а Kaj заменките облиците нега ia за ж.р. покраj неа Ша, нем-и покраj Huм.и, 
HejH -а, -о место горнопреспанската форма неjзин, формите Huja, Buja, шиjа 
Шул, покраj ние, вие, шие, и општата заменка евич"и, како и честата употреба 
на на-конструкциjата за изразуван,е на дативниот обjект, сп. на Heio м-у рече, на 
ним.и м-у даде Леска. 

Членските форми на -в и -н (-ов, -он) се доста ретки и во jужниот поjас на 
горнопреспанското говорно подрачjе, а jужно од линиjата Кон,ско - Арвати 
готово и воопшто не се употребуваат. Северната изоглоса на членскиот облик 
за м.р. -о (дено) допира до Шулин и Арвати. Во Гломбочени на западниот брег 
и во Претор на источниот веке превладува формата -ош: денош, зешош Гломб.З 

Во долнопреспанскиот говор Kaj именките карактеристично е тоа што 
изброjаната множина на -а е многу ретка, готово се загубила. Именките од 
машки род во синтагми со броj множина обично образуваат со наставките -и, 
-oj, како и обичната множина, сп. два лебоj, дошера два "они Граж, Леска. 

Множинската наставка Kaj именките од среден род на -е на цел ото долно
преспанско подрачjе се jaBYBa во фонетскиот облик -ина: йuлина, шелина, 
йолина. 

Множинските форми на личните заменки се jaBYBaaT во две разновидности: 
ние, вие, шие, кои се пораширени, и: Huja, Buja, шиjа, коишто се срекаваат 
наспоредно со првите во западните села (Шулин, Леска). - Формата нем-и пок
paj ним.и се срекава во jужните села, како и разновидноста евич"и, сп. Нем-и и 
yдpuм.e, на нем-и м-у ре"оф Лак. - Формата не2а 2а за директниот обjект за ж.р. 
од 'таа', Koja е констатирана во Граждено, е ново образуван,е спрема облиците 
за м. и е. род Heio io, а со наслон на неа Ша. На целиот преспански терен, 
видовме, има силна тенденциjа да се упроети еистемот на зависните форми на 
личните заменки. Така се обjаснуваат и формите Heia ia за ж.р., и кратката 
заменка м-у : на не2а / Heja м-у рече, м-у рече на женаша Граж. Во долнопреспан
екиот говор силно е изразена и тенденциjата дативниот обjект да се изразува 
аналитички со предлогот на: на "020 м-у рече, на Heio м-у даде, на Huм.и м-у ие
йраши здравоживо Лак. Прашално-приевоjната заменка 'чиj' има само еден 
облик за сите три рода, сп. Чи ееши, мори м-омиче? Чи ееши она деше? Но во 
вакви случаи присвоjноета почесто се изразува аналитички - со предлогот на 
+ општата форма од заменката 'Koj': На "020 еи? На "oio е дешешо? 

3 Кон кpajoт на минатиот век ТомиК забележал неколку форми на 0171 и во с. 
Граждено, сп. мъжоiU - мъжо, "ouaKoiU - коuaко (Конески, 1957 : 186). 
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носа шраjа броjа 
викаш сееш 

бери мие 

броеме 

сее 

Во областа на глаголот долнопреспанскиот говор покажува некои специ
фИЧНОСТII во образуваlЪето на презентот, минатото определено време, глагол
скиот прилог, како и во деривациjата на некои девербативни глаголи. 

Во 1 л. едн. на презентот и овде, како во горнопреспанскиот, наставката -м 
е ограничена на глаголите од а-група: орам, викам. Во 3 л. едн. на OBoj терен 
наставката -ш веке не се срекава, сп. (шоj) вика, носи, сечu, шие. Исто така -ш 
се загубило и во 3 л. мн. на презентот, и тоа завршува на -е Kaj сите глаголи, сп. 
(шие) вике, носе, бере, шие. 4 

Некои Дезинтеграциони процеси Kaj глаголите се извршиле и во OBOj говор, 
но нешто поинаку отколку во горнопреспанскиот. Глаголите од е-група што им 
завршува општиот дел на вокал останале неИНТегрирани, сп. (шоj) знае, сее, 
шие, обуе. Кон OBoj модел се приклучиле и глаголите од и-група Kaj кои корен
ската морфема завршува на -0-, сп. брое, сшое, крое. Сите други глаголи од по
ранешната е-група (што им завршува општиот дел на кон сонант) преминале во 
и-група, сп. сечиш сечи, доjдиш - доjди. 

Целата парадигма на презентот го има следниот вид: 

Mujaвикам бера ceja 
носиш бериш шраеш миеш броеш 

шрае сее броевика носи 

викаме носиме берu.ме шраеме сееме миеме 
викаше носише берише шраеше сееше миеше броеше 
вике носе бере шрае мие брое 

Изведените глаголи со суфиксот -в- во долнопреспанскиот се од а-група, сп. 
фашваш, iln.меШва Пус, куйва, зборва, вле'iва Леска, менваш, наречваш Гломб. 
Границата мегу формите кажвиш - кажвиш и кажваш - кажва(ш) оди по праве
цОТ KOIЪCKO - Претор. Во овие две села превладуваат формите од и-група: йа
мешвищ, разбервиш KolЪ, ле'iвиiu, куuвиш Прет. 

Во минатото определено време од диjалектен аспект интерес претставуваат 
наставката -к во 1 Л. едн. Koja се употребува паралелно со -ф « -в) во говорот 
на селата што се наогаат на западната страна од Малото Езеро, и наставките 
-ме и -ше во 1 и 2 Л. мн., сп. бек, зедок, леzнак, покраj беф, зедоф, ле'iнаф Граж, 
викаме - викаше, jадоме jадоше, jадеме - jадеше, носеме носеше Лак, Граж. Во 
селата на западниот брег како наставки за 1 и 2 Л. мн. се jaBYBaaT -ме И -фше : 
викнаме - викнафше, доjдоме - доjдофше, з'iрешu.ме - з'iрешифi:Uе, UЗlореме из
lорефше Леска, Гломб. Во говорот на С. Шулин диференциjациjа се извршила 
мегу наставките за аористот и за ИМIIерфектот на Toj цачин што во имперфек
тот се обопштиле морфемските форми -фме, -фШе, а во аористот -ме, -ше, сп. 
аорист викнаф, викна, викна, викнаме, викнаше, aUKHaja; доjдоф, доjдоме, доj
до ше, доjдоjа, имперфект: викаф, викаше, викафме, викафше, aUKaja; носеф, 
носеше, носефме, носефше, Hoceja. Во 3 л. мн. на двете определени вреМИIЪа има 

4 КОН KpajoT на минатиот век Томик од Пустец и од Граждено дава за 3 Л. едн. и 
форми со -ш; оjЩ велиi'il, чиниш; и во 3 Л. мн. примерите од Граждено ги дава и со -ш, 

.ОДН. -еш, и без -ш: велеЩ oaeiu, беге:Щ са с.ме:Ш- веле, име:, оде: (Конескн, 1957 : 188). 
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с-из.мu 

доjдо(j)а 

наставка -а, во некои пунктови и -ja, сп. викаа, носеа, доjдоа Лак, jадеjа, дадоjа 
Граж, Hoceja, сечеjа, доjдоjа, зzрешиjа, изzореjа, викнаjа Леска, Шулин, Гломб. 
Во Граждено се забележани и неколку форми со -ва: седнава, доjдова, покраj 
седнаjа, доjдоjа, но само зzрешиjа, са найиjа, беjа (зад преден вокал). 

Во западните села има уште една тенденциjа во минатото време. Во 
множинската форма на имперфектот има тенденциjа да се генерализира една 
основа - на е Kaj сите глаголи. Така глаголите од а-основа се изедначиле со 
оние од е-основа, сп. носеме, носеше / носефше; викеме, викефше, викеjа Леска, 
Гломб. Очигледно овде се работи за формално дифереНЦИРaIье на импер
фектот од презентот за да се избегне омонимиjата (сп. презент викаме, викай1е, 
вике:, имперфект викеме, викеше / викефше, викеjа). 

Целата парадигма на минатите определени форми гласи: 

а) аорист: 
викнаф доjдоф с-измиф 
викна доjде с-uз.ми 
викна доjде 
викнаме доjдоме с-измu.ме 
викнафiiiе доjдо(ф)й1е с-изми ( Ф )ше 
викна(j)а с-измиjа 

б) имперфект: 
викаф носеф / носек 

викаше носеше 

викаше носеше 

викаме I викеме носеме 

викаiiiе / викеше / носеше / носефше 

викафiiiе 

вика(j)а I викеjа носеШа 


За императивот кажавме погоре дека се образува во 2 л. мн. со наставката 
-аjше (Kaj глаголите од а-група) и -еjше (Kaj глаголите од е-/и-група). Kaj глаго
лите од типот 'брое, ткае, сее, пие, труе' во 2 л. мн. има двоjни форми, сп. броj
ше I броеjше, шкаjше / йiкаеjше, сеjше I сееjше, шруjше I ШруеjШе. 

Глаголскиот прилог во jужните преспански села е многу редок, негде и во
општо не се добива. Таму каде што не се загубил наполно, то; се образува со су
фиксот -ичкум, KOj се додава на глаголската н-форма, сп. викаjнчкум « вика
ничкум), носеjнчкум, йлачеjнчкум Леска, jаденичкум, оденичкум Шулин, вика
ничкум Лак. Поретко се срекаваат во OBOj говор И прилошки обраЗУВaIьа од 
типот малчен'аша Леска. 

Во краjните jужни села, каде што е влиjанието на костурскиот говор доста 
силно, се загубил и глаголскиот л-партицип (во Лак, Граждено) со што се реду
цирал глаголскиот систем на сложените форми. Денеска на OBOj дел од прес
панското говорно подрачjе формите со 'сум' + л-партиципот (перфектот, плу с
квамперфектот, идното прекажано време), вклучуваjки го тука И потенциjалот 
со би, не се употребуваат. Функциите на сложените минати вреМИIьа ги презеле 
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си 

конструкциите со 'има / нема' и глаголскиот н/ш-партицип од типот: u.м:aм 
одено, u.м:аш одено, ... и: u.м:aф одено, u.м:aше одено .. Категориjата прекажаност . 

како морфолошка формациjа во тoj дел на разгледуваниов говор не постои. 
Функциите на би-конструкциjата (можниот начин) ги презела формата со 'ке + 
имперфект': ке седеф, ке седеше, ке седеше, ке седеме, ке седе(ф)ше, ке седеШа. 
Инаку, основното значен.е на оваа форма е, како и во другите западни говори, 
да изразува ИДНИ деjства по однос на минат момент, како и за изразуван.е на 
категориjата повторливост. Сп: Ке му а земеф йушкаша од рака, ама се накаш
л' аф йреш шоа и се разбуди Граж. 

Неколку посебности во долнопреспанскиот говор наогаме и во деривациjа
та на несвршените девербативни глаголи. Образуван.ата со -в- овде готово на
полно ги истиснале старите форми на -а, -ja, -jaea, сп.: оборва, ошвора, йофшор
ва, шурва, йлаzuва, врашва, фашва, смешва, иадва, род ва, обидва, наошва, заош
ва, видва, досадва, доjдва, йреидва, йриодва, или: ошворва, расшоарва, йошйир
ва сойинва Лак, .менваш, леzваш, са сШе.мваШ, зайлешваш, йрейлеzuваш, седваш, 
иадваЩ йоzодваш, йреjдваЩ расшворваш Гломб. - Kaj глаголите на -ва (од ти
пот заборава во литературниот jазик) оваа наставка се проширила и се добила 
нова - -ива, сп. заборавива, оздравива Лак, одн. -ева : оздравеваiii Гломб, оз дра
вева, заборавева, оживева Леска, секако според моделот кiiршшева, ЙрошШева. 

Од глаголот 'извади' несвршената форма гласи извава, а од 'собери, збери' 
несвршените завршуваат на -ува : соберува, збирува; од 'фарли' се срекаваат 
две несвршени форми: Фiiрл'а и фiiрл'ува, покраj фiiрZа. Kaj глаголите од типот 
'обуе, собуе' несвршените корелати гласат: обува, собува, са oiiipyea, а од 'за
спие, зашие, испие' засйива, зашива, исЙива. 

Во jужниот дел на долнопреспанскиот говор како диjалектна разновидност 
се jaByвaaT и негираните форми од стариот глагол *хъtеti: неjша, неjшиzu, неjшu, 
неjШu.м:е, неjшише, неjше Лак, кои се употребуваат наспоредно со формите: 
HejKaм, неjкищ HejKU, HejKu.м:e, неjкише, HejKe. 

Помошниот глагол 'сум' во презентот се jaByвa во следниве форми: 

су /1 са сме! сне / сме 

сше! сШа 


е ! (j)еш / (j)есши са 


Во 3 л. едн. формите (j)еш и (j)есши се употребуваат готово паралелно, со 
тоа што негде превладува едната, во други пунктови другата. Множинеките 
форми сма, сша НИ се познати од говорот на с. Граждено (сп. са, си, е, сма, сша, 
са) и добиени се по аналогиjа. Множинскиот облик сне забележан е во Лак: са, 
си, jеш, сне, сше, са. Во с. Шулин парадигмата од 'сум' гласи: су, си, есши, сме / 
сне, сше, са, а во Леска: сум I са, си, еш / есшu, сме, сше, са. 

2.3. Интересен материjал долнопреспанскиот говор ни дава и во поглед на 
местото на акцентот во одделни збороформи како и во синтагматски групи. 

Во jужниот негов поjас завршува изоглосата на третосложниот стабилизи
ран акцент. Селата Трново, Дреново и Буковик се последни пунктови на Toj дел 
од нашата jазична териториjа каде што доминира третосложното акцентиран.е. 
Во с. Дреново се чувствува и костурскиот акцент. 
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Во селата на западната страна на Малото Езеро од Трново па до Нивица се 
забележува тенденциjа акцентот да се стабилизира на инициjалниот слог и во 
збороформите со повеке од три слога (мори), сп.: м'озоци - м'озоцише, 'образи 
'образише, H'oeoj н'оеоjше, 'iiipe - 'i'iiрешоjше, л'ендина л'ендинаша, j'ара.мби
ца, j'ан'iурида, 'овееница,j'iiч.менишШе, д'iiбоjца, емр'екоjца, кр'аешаjца, л'убенца, 
ш'уйаjнца, покраj: ждри'i'овuна, киел'овина, ее'еjнца, бiiл'в'аjца Граж. 

Инициjалниот акцент во долнопреспанеките села не е изолирана поjава во 
нашата диjалектна акцентуациjа. Таков акцент наогаме на целиот поjас меГу 
западното наречjе и костурско-леринските говори од Преспанекото Езеро пре
ку селата Рула, Бесвина, Трново (на преспанско-костурското пограничjе), Ош
чима, Желино, Буф, Опцирина, Драгош (на пограничjето меГу централните 
говори и леринскиот) па се до пограничjето со мариовското говорно подрачjе. 
Бидеjiи OBOj акцентски систем е малку познат во нашата диjалектолошка лите
ратура, ке приведам повеке примери од сите споменативе села. Сп. примери: 
'i'ошовач - 'i'ошовачи, л'оешовu - л'осшовuше, ч'еканче - ч'еканчина - ч'еканчи
наша, д'уало - д'уалошо, е'uре1Ье - е'uре1Ьешо, й'онеделнuк, 'улuшчарнuк, л'ойа
ша - л'ойашаша, ]'алиl{а - j'алuцаша, в'оденuца, в'алевица, j'аловица, к'овачнuца, 
б'иолица, н'азii.мбица, е'уодолuца, 'ечменишче, 'овезишче, м'учурuшче, 'iр'озjе
бранjе, к'а.менливо, й'ееокл'аа земjа, з'авешерно, з'адУUlЛиво, j'aBopoBo, 'еееново, 
'аешелишо, йр'екоеено, к'озинени чорайu, йр'ееекое, 'иеШру'iа.ме - 'исшру'iае, 
р'асцвешое Рула, 'i'оендарu, б'унuшшарец, 'i'улдуйарник, j'аранбица, в'ерверица, 
н'евесшул'ка, й'ерjаница, н'араквица, к'uселина, l,l'уберинки, ц'ерево - ц'еревошо 
ц'ерефцина, м'очуришче, 'uзмiiл'iу - 'uзмiiл'iu.ме, 'избрикоме, 'исйараме, й'омисли
ме, 'облеквu.ме, Й'о.младuо, в'иканичкум, во акцентски групи: h'a-ора1Ье, н'а
косе1Ье Ошчима, 'i'абаjца - 'i'абаjцаша, 'ораница, р'а.менаШа Желево, 'Америка, 
кр'асшавица, 'осумдесеш, д'онесоа, и во акцентски целости: н'е-видоа, шш'о
найрави, к'оj-iuи-рече Буф (Леринско), б'иоли - б'иолише, л'исица - л'ucuцаша, 
к'окошк'и к'окошк'ише, i'авашкани, 'жители на taBaTO', фiiрли а j'адицаша, 
к'окошарнuк, 'i'улабарник, ж'абjарник ж'абjарнuцu, 'орешлинu 'мекиот дел на 
кората од орев', с'uромашчиjа, з'акадено, к'а.менливо, потоа во збороформите 
од типот: в'одеjнчар, в'ал'аjчар, в'oдejнцa, в'олоjше, н'ожоjше, и во акцентски 
целости: н'е-берu.ме (: Ке-б'ерu.ме), н'е-жниjе.ме Драгош (Битолско). 

Негде во вакви случаи се jaBYBa на пенултима еден слаб акцент, сп. 'Ойци
p,uHa, м'ашин,аша, н'евесш,аi11a, б'орuнa - б'орин,аi11a, U'apa.м,ajKa, к'ойuл'че к'о
йил'ч,и1Ьа, с'ирач,uна, йр'иjаш,ели, ф'a.мuл ,ujа, Й'осесШр,u.ма, св'екiiрв,аша, с-'ис
йоб,олu, и во целини: н'е-оjдра, шр'и-мес,ецu, н'е-вел,u.ме Опцирина (Леринско). 

3. JЬУБОJНСКО-ГЕРМАНСКИОТ говор 

3.1. Мегу поважните диjалектно-диференциjални црти на JЬубоjнско-гер
манскиот говор во областа на гласовниот систем спага фонемата /Ш. Со неа Toj 
има шесточлен вокален систем: 

и у 

е О 

а а 
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Како релевантен дистинктивен признак покраj степенот на отворот се ja
вува заокруженоста (лабиjалност). Вокалот /dI образува корелациjа со /а/ како 
негов заокружен (лабиjализиран) член, додека со /0/ се опонира по отворот: /dI 
е низок (отворен, широк) вокал. Сп. минимални парови: кайи, 'капе, бан,а' : ка
йU, йаш 'пат': йош, зай 'заб' : зой 'зоб', машка 'матка во бутин' : мошка 'дрво' , 
рай 'раб' : роб, саш 'сад' : сош 'сот Kaj пчелите', магла 'магла' ; могла (л-пар
тицип ж.р. од може), гради 'гради' ; 2ради (3 л. ед. презент од глаголот гради). 
Фонемата /а/ по однос на неjзините корелати /0, а/ има поограничена дис
трибуциjа. По правило таа не се jaByвa во инициjална и во финална позициjа. Се 
jaBYBa само во коренска морфема. Историски /d1 се добило во односниов говор 
како континуант на носовката *Q во коренски морфеми, на секундарниот Ъ2 во 
почетен слог, потоа како континуант на вокалното */ само или во група со л 
/ал/, и во неколку примери се jaBYBa место вокалот /а/ во соседство со назален 
сонант. Сп. примери: 

*Q > /111: внашре, габаjца, 'iлабок, гас, 'iазер, йо'iазечки, гасаjнца, гнасно, 
2нас, гради, дай дабjе, заби, jа'iлен, jdже, jашок, jадица, касни, кашеj, каЩ 
кашник, кадел' а, кайина, каклица, са кайи, лачи, одлачи, мака, маш, мажи, 
маши, машка, йадар, йади, йайок, йаш - uaiuje, йашец, йрачка, рай - рабоj, йо
раби, саш - садоj, сdжен , скаЛо, сшаиало, сшайuца, санош, шашни, шайан, и во 
случаите каде што секвенцата *j  се изменила во *jQ : jадар, jазик, jачмен, 
jашро, jачи (Шокларова, 1972 : 298). Во говорот на с. Нивица забележани се 
уште: жолdди, йонада, йонадuш. 

Во неколку лексеми вокалот /dI се jaBYBa место *Q во секвенца со назален 
сонант /ан/ , одн. /ам/, сп. ган'iло, jандро, кранк - кранго, шрамба JЬуб, 'iамба, 
мандро, кандел'а, сшран'iа, йандар, дранк - дранго Нив. 

Поинаква замена на *Q во oBoj дел од преспанското говорно подрачjе кон
статирана е во лексемите: jашива, рака, ракаф, рачка, jашор, Шlдар, йадарница, 
чабрица, jангорец, jaн'iap, jаН2ул'а Гер, во JЬубоjно уште и: гради, дай, кайuна, 
гаса.тца, каклица, садоj, jазик, jачмен. 

Патем да споменеме дека освен во споменатите случаи ('iаН2ЛО, 'iамба, 
дранг о, jандро, кранг о, кандел ' а, jарамбица, jан'iул' а, мандро, шрамба, йандар) 
остатоци од назализмот има во лексемите: лендина JЬуб, 'гренда, 'говендо, 
'говендар Нив. 

Место сек. Ъ2 вокалот /а/ е забележан во лексемите: бадник, лаjца, ма'iла, 
маска. 

а место вокалното */ во: баам, са бава, Ба'iарин, Ба'iариjа, вак, 'гаШа. 'iашеш 
'голтка', 'iафа 'колва', даго, жашо, жа чка, жашица, jабако, как - KaKOj, качиш
ша (од коноп), мази, макум, мачи, Mafba, йаШОk 'полжав', са смакнаф, саза, сан
це, шачник, Шачи лук, смdкнаф е(д)но влакно, и во група со л /ал/ во: вална, 
кdлни, 'го йрекdлна, йално, са найdлна Гер. 

Во лексемите: вdкаф, шdкаф « волкаф, шолкаф ) /dI е добиено аналошки. 
Важна диференциjална особина на JЪубоjнско-германскиот говор претста

вува и вокалното /и/: диво, зино, йgcшu, иши, gta. Во лексемите: гимада, сшина, 
шийеза тоа е од секундарно потекло. 

По другите црти во вокализмот JЪубоjнско-германскиот говор не отстапува 
видно од долнопреспанскиот *Q > /а/-говор. Вокалните секвенци lea/ и /ое/ се па
зат неизменети, сп. сшреа, мdшшеа, гоедо, чоек, вдоец, неол'а, леонка. Освен 
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тоа и групата /оа/ наjчесто не се асимилира: коач, шоар, соал'ка, осноа, дадоа, 
рекоа, покраj: шо:, зай1о:, шро:. 

Консонантизмот на JЬубоjнско-германскиот говор е готово идентичен со 
долнопреспанскиот. Toj ja познава фонемата /ф/: фашша, фурна, са фали. 
Не што е пофреквентна овде само фонемата /I-b/, бидеjки процесот на затврдну
вюъето не ги опфатил сите позиции. Редовно Il-bl се jaByвa во збирната множина 
Kaj именките: йланиl-bе, Шlll-bе, Kaмel-be Kaмel-ba, jecel-be « jacel-be), во наставката 
за глаголската именка: jадеl-bе, Kocel-be, opal-be Нив, и во неколку одделни лек
семи, сп. баl-bа, Mdl-ba, CUl-bак, деl-bа покраj деl-bjа, но почесто: йилина, йрасина, 
шелина, иако не се непознати и форми со /I-b/ во посеверните села. Во говорот 
на помладото поколение процесот на депалатализациjа на II-b/ е во тек и во 
наставката -I-be. Така покраj дреl-bе, Kaмel-be, opal-be се срекаваат и разновиднос
тите со H'j: дрен'jе, opaH'je, Шllн'jе. 

Фонемата Iлl на KpajoT на слогот има алофон [л], а не [ji] како во горно
преспанскиот, сп. сй1ол, сШолче. 

Фонемите IК., :tl и овде се ретки. Место *ч, *dj тие се срекаваат само во 
неколку лексеми, сп. домакин, кука, керка, йаракерка, веке, uojKe, Божик 
покраj Божик, ке, Me:ty, ll:ta, cae:tepe, шаку:tере ,  ВО Нивица е забележана и 
формата заоlва. Во другите случаи *ч, *dj се континуирале во /шш, жд/, сп. 
врешше, iашши, iорешшо, лешша, машшеа, ношши, ношшви, сношши, йлеш
ши, сфешша, сфешшалник, йлашша, фашша, или со загубено Iш/ во: нощ йол
нош, йешник, йлешки, сфешник, а место *dj /жд/: вежда, межда, йрежда, саж-

ди, чуждо, чуждина, iражданец, белiражданец, ОДН. Iжl во: uжа, llжосан, покраj 
ll:ta, чужо, наожва, Йреожва. Во лексемата мрежда се работи за секундарно /д/. 

Групите -шj-, -дj- « *tbj, *dbj) овде се пазат неизменети: брашjа, йрашjе, 
йdшjе, йролешjе, цвешjе, 'illмадjе, ливадjе, л'удjе, дjавол, йойадjа. 

За фонемите /s/ и /l,l/ важи и за OBOj говор се што е речено за нив во другите 
преспански говори, сп. /s/ диреsи, йолоsи, uoupasu, кофчеsи, /l,l/ бреl,lе, кофчеl,lе, 
ЙОЛОl,lе, HOl,le. 

Веларните /к, '2/ пред предните вокали /и, еl не се неутрализираат со /к, 'iJ, 
сп. кива, кишка, кисел, iUHU. 

Нема доследност овде во промените на фонемите /с, ш/ пред африкатите /ц, 
ч/ на морфемската граница. Пред суфиксите -це, -че Ic, ш/ наjчесто алтернираат 
со /ф/: брес - брефче, лис - лифче, месо - мефце, йушка - йуфче, но и: клас клас
че Нив, масца JЪуб. Mefyтoa, во префиксите во оваа фонетска позициjа /с/, по
некогаш и /ш/ , обично се испушта, сп. рацейи, рацуши, да а ичисши, ичешл'аj си 
а косаша JЪуб, рацуши, ичисши, покраj исчисши, ичеша Нив. 

Патем да ги споменеме и алтернациите к Ф во лакш - лафши, нокш /1 
нофш - нофши Нив. 

ИСПУШТaIъето на вокалите се врши во рамки и во мера како во другите 
преспански говори. Овде се нешто почести случаите во кои се загубило /Р меГу 
две а, сп. заак, заачица, йаак, Uaaчина, одаа, шаак, како и во групата /иа/: змиа, 
ракиа. 

Овде се губи согласката /ш/ редовно на KpajoT во десетичните броеви: 
осомдесе, деведесе JЪуб, шринаjсе, шриесе, йеесе, седомдесе Нив. 
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u . .мамеф, 

викна йиеше 

йиефше 

3.2. И морфолошките особености на JЬубоjнско-германскиот говор во Hajro

лем дел се исти како во долнопреспанскиот *Q > М/-говор. Toj не познава член
ски форми на -в и на -11., членската морфема за машки род е без ош: брего, дено, 
.,чозоко, 2лувиjо,5 множинските форми од именките 'нога, рака' завршуваат на 
-е : Hose, раце. Понегде се срекаваат остатоци од синтетичката деклинациjа на 
членот, сп. жали се UоUуШо.4tу, и со посесивно значеIЬе: йоuушо.,чу чуuаuш, ца
руШо.,чу дворо, царуШо.,чу capajo, и Kaj личните ИМИIЬа: Рисйюшо.,чу чуuешо, 
ПеШреШо.,чу KYKaiйa Нив. 

Kaj глаголите во 3 л. едн. и 3 л. мн. се загубила наставката оШ, сп. (шоj) бе
ри, носи, вика, мн. (шие) бере, носе, каuе, викае, сее, .,чие, шкае, обуве. 

ОтстапуваIЬата од долнопреспанскиот во граматиката се ограничени на 
одделни збороформи и лексеми. Така, на пример, Kaj придавките во опре
делените форми за м.р. вокалот lul пред членската морфема -о по фонетски пат 
се изменил во [Л, така што се оформила како морфема секвенцата -jo : слабjо, 
слейjо, здравjо, .,чладjо, бllзjо, босjо, лошjо, чужjо, .,чекjо, зеленjо, бел'jо, uШрjо. 
Во одделни заменски форми често се испушта гласот 12/, сп. нео 20, покраj Heio 
'го, овео, онео (овего, OHezo) НИВ. Во случаjов имаме тенденциjа за израм
НYBaIЬe на формите за М.р. и С.р. нео со формата за Ж.р. неа, одн. нео о : неа а. 
- Покраj заменката неjзин можат да се сретнат и формите HejH, HejHa, HejHo, а 
не се непознати и посесивните шеен, шеjна, шеjно, шеjни Нив, кои се карак
теристични за соседниот костурски говор. Кратката заменска форма .,чу се ге
нерализирала за сите три рода и во еднината и во множината. Мегутоа, често за 
ж.р. се употребува И акузативна форма, сп. на неа а 11 .,чу рекоф, на JЬуба а ка
заф, на JЬуба ваша а дадоф кале.,ч JЬуб. Индиректниот обjект Kaj заменките ов
де често се изразува и со предлогот на: речи .,чу на не(г)о, на ними.,чу каза Нив, 
на неjзе .,чу викна Нак. Прашално-присвоjната заменка 'чиj' се jaByвa само во 
еден облик, сп. Чи е oeoj сааш? Чи е ова каиа? Чи е ово деше? Чи са oeje деца? 

Во глаголскиот систем како посебност во JЬубоjнско-германскиот говор се 
jaBYBa наставката за 1 Л. мн. на минатото определено време -.,чеф, сп. викамеф, 

носе.,чеф, Koja се употребува наспоредно со -.ме. Таа може да се обjасни 
на два начина - со метатеза од -ф.,че, ако судиме според -фше, или пак Ф е 
внесено од 1 л. едн. за да се избегне можната омонимиjа со 1 Л. мн. на презентот 
Kaj еден броj глаголи: и.,чаме - u.мa.меф, носиме - носимеф, сее.,че - сее.,чеф 
(: през. UМlIMe, носиме, сее.ме). Целата парадигма на аористот и имперфектот 
изгледа како што следува: 

доjдоф викнаф носеф uиеф 
доjде носеше 
доjде викна носеше uиеше 
доjдо.,чеф викнамеф носе.,чеф Йие.меф 
доjдофше викнафше носефше 
доjдоа викнаа носеШа uueja 1 uujea 

5 Членски форми на -ош, какви што приведува ТомиК (Ковески, 1957 : 187), девеска 
веке не се слушаат. 
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Од службените зборови како диjалектна посебност и овде го истакнуваме 
предлогот кRз: йроjде KRc-селоii10, КRз-лuвада. 

3.3. Акцентскиот систем во JЬубоjнско-германскиот говор е како во горно
преспанскиот - третосложен со широки можности за обраЗУВaIье на акцентски 
целости. 

Една посебност во акцеНТИРaIьето покажува само говорот на с. Нивица, кое 
се наога на северниот брег на полуостровот. Во нивичкиот говор во зборофор
мите со три и пове ке слогови се jaBYBaaT по правило два акцента, од кои едниот, 
поjакиот, пага на пенултима, а другиот стои на инициjалниот слог. Треба при 
тоа да се нагласи дека претпоследниот акцентиран слог се изговара нешто 
подолго од другите слогови во збороформата. Сп.: j,iiз'u:цu ( j'азuк), ,uм'a:т-ьe, 
р,аво:та, м,ин'у:ти, г,ерм'а:нцu, z,oд'u:на - z,oдuн'а:ii1а, д,а.мВи:ца - д,амбuц'а:ii1а, 
б,ел' в'и:ца - б,ел' виц'а:та, j,арii.мВu:ца - j,арii.мбuц'а:ii1а, й,атер'и:ца - й,атери
ц'а:та, н,аракв'и:ци - н,араквиц'и:те, м,аzар'u:ца - м,аzарuц'а:ii1а, кр,асii1'а:jца 
кр,асii1аjц'u:ii1е, ii1,eHl,lep'U:Ha - ii1,eHl,lepUH'a:ii1a, л,асii1аz'а:рка, б,оjаl,l'u:jа, Л,ерuн
ч'а:нка, н,естра.м'а:рец, н,естра.м'а:рка, z,ол'е:ма - z,олем'о:ii10 (: z'олем), в,ика:ме 
(: в'ика.м), ,ouuii1'a:ja, /-LМ'а:ше, с-,оii1ворв'а:ше, и во акцентски групи: н,а-р'е:ка, н,а
река:та, Йр,ед-врай1а:ii1а.б 

4. ШТРБОВСКО-АРВАТСКИОТ ГОВОР 

Штрбовско-арватскиот говор е преоден говор мегу горнопреспанскиот и 
JЬубоjнско-германскиот, од една страна, и битолекиот, од друга. Преодноета се 
состои во тоа што oBoj говор содржи црти во помала или поголема мера од сите 
споменативе говори со коишто непосредно граничи. 

4.1. Со битолскиот говор, а преку него со централните диjалекти, него го 
поврзува на прво место рефлексот lal на носовката *Q, сп. zрадu, zлабок, 
zасаjнца, zазер, дай, забu, зазабuца, jaii1oK, jaii1op, jанzорец (со запазен назали
зам), jадuца, jaii1po, каклuца, кадел'а, .мака, матен, натре, йат, йадар, йрачка, 
рабоj, йорабu, раце, ра чка, саБОil1a, садоj, санош, сак, скай, смат0К, cii1paza, 
ii1раба, татни, чабрuца, пото а во случаите каде што е *Q добиено до *fi: jадро, 
jаzул' а, jачu, jачмен, jазuк, заjак, покраj заек - заецu, заече Арв, Крани. Но од 
друга страна наогаме и континуант lal во неколку лексеми, сп. zac, каса, кашаj 
Штрб, zазер, zac, zасаjнца, йоzазuчкu, каса, касна, кашаj Браj, како во горно
преспанекиот, и jаjчка (jажuчка) - како во соседниот JЬубоjнско-германски 

говор. 
Исто така континуант lal наогаме и место сек. Ъ2 во почетните слогови, сп. 

лаjца, лаjчка, .маZла, маска, мафче, доде ка на KpajoT пред IMI се jaByвa 101: седом, 
осом, и lal пред IH, pl: ozaH, ведар, ветар, jадар, како во JЬубоjнско-германскиот. 

Од друга страна место вокалното *1 има континуант Id/, и во неколку 
лексеми Idлl - како во JЬубоjнско-германскиот, сп. бава, бааii1, бааjца, вак, zail1a, 

6 УДОЛЖУВaJьето на акцентираниот претпоследен слог нема фОНОЛОIIIКо значеlЬе. 
Сп. поинаку за тоа Kaj Б. Шклифов, 1979 : 40. 
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даго, жачка, жашица, jабdко, как, мiJзu, мiJзница, мiJчu, санце, сази, и: вална, 
вdлнен, йdлн, засални. Поинаква замена има само во Буzарин, Буzариjа, чун и 
Uaшок 'полжав'. 

Вокалното 101 OBOj говор го поврзува и со битолскиот, И со JЬубоjнско-гер
манскиот: воф, йово, соце. 

Од претходново излагюье произлегува дека штрбовско-арватскиот говор 
има седумчлен вокален систем: 

и у 

е ii о 

а 

Како важен дистинктивен признак и овде се jaBYBa заокруженоста, како во 
JЬубоjнско-германскиот, бидеjки Idl образува корелациjа со lal како заокружен 
член на корелациjата, а вокалот /01 со истиот признак образува корелациjа со 
lii/. Треба, мегутоа, веднаш да истакнеме дека фонемата lii/ во арватскиот фигу
рира како маргинална фонема; таа е ограничена на еден мал броj лексеми. Што 
се однесува до дистрибутивните карактеристики на /аl и за OBOj говор важат по
рано изречените констатации. 

Штрбовско-арватскиот со JЬубоjнско-германскиот поблиску стои и во по
глед на реализациjата на вокалните секвенци lea, ео, oel. Тие овде не се стегаат, 
остануваат двосложни, сп. leal ле(j)а, леаша, беа, /еоl леонка, loe/ чоек, гоецко 
месо. Исто така овде не подлежи на асимилациjа ни групата loa/, сп. коач, коач
ница, осноа, сноаш, соа, соал'ка Арв. 

Консонантскиот систем на штрбовско-арватскиот говор е готово идентичен 
со долнопреспанските говори: Toj ja познава фонемата /ф/: фурна, Фили, фаши; 
фонемите IK, гl се реализираат без jOTOB придружник, сп. кука, свака, цвеке, 
л'уге, ога, йреге, заоzва, ЙоUaZа. Веларните /к, гl пред предните вокали /и, е/ се 
реализираат со многу слаба палатализациjа: к'ифа, к'исне, ст:с'еле, г'uни, но не 
се врши неутрализациjа со /к, гl како во горнопреспанскиот. Сонантот Iлl не се 
лабиjализира на KpajoT на слогот, сп. дел, бел, сШолче. И OBOj говор ja познава 
фонемата /I-b/, како JЬубоjнскиот, и таа се jaBYBa, главно, во наставките, сп. шо
I-be, Ka.мel-be - Ka.мel-ba, но: йилиШl, шел ина, кон / KOjH, cajHa, opajHe, jадеjне Б paj. 

Поинаков развоj овде имале секвенците *tъj, *dbj. Во повекето случаи место 
ннв наогаме /к, г/, како во горнопреспансксиот, сп. брака, свака, цвеке, йоUazа 
Арв, ливаlе Слив, цвеке, л'уге, покраj брашjа, свашjа, водjе, расадjе Браj, свака, 
цвеке, Л'Уlе, но и брашjа, йрашjе, ливае, ги.мае Штрб. Во формата лозzе, топ. 
Под - лозiе Слив, -ге се сфатило како збирна наставка. 

По другите консонантски особини штрбовско-арватскиот говор поблиску 
стои до JЬубоjнско-германскиот. Така, на пример, и овде се губи -ш во десетич
ните броеви, сп. шриесе, uejece; согласките /с, ш/ пред африкатите на морфем
ската граница со префиксите наjчесто се испуштаат: рацушu, uчеzuл'а; /с/ во су
фиксот -ск(и) се африкатизира: во шурцко време Слив. Овие говори ги повр
зуваат исто така фонетските разновидности од типот церево, церейна, покраj 
черешШl, потоа чужо, чезма, и др. 
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4.2. И морфолошките особености на штрбовско-арватскиот говор во Haj
голем броj се исти како во долнопреспанските говори. Членските форми на -в 
и -н се многу ретки, а членот -ош се jaBYBa во разновидноста -о, сп. сино, йо йо, 
носо, забо, сшисо, скаЙио . Во одделни изрази можат да се сретнат остатоци од 
деклинациjата на определените форми на именките, сп. 'iробуШо.м.у врашаша, 
оди на йойуШо.м.у ако ШИ е криво Браj. Во материjалот ja наjдовме и членската 
форма .м.ажиШи-.м.у. 

Kaj заменките како диjалектни особености ги истакнуваме: употребата на 
една иста кратка форма и за директниот и за дативниот предмет од заменката 
'таа': неа а видоф, незе а дадоф, и кратката заменска форма о за м. и С.р. : ке о 
со.м.елu.м.е жишошо, йlи не о кажваш нео Крани. Кратките дативни форми често 
се срекаваат со посесивно значеIЬе во случаи од типот: .м.нуче-.м.и, на браШа-.м.у 
ове'iоф Крани, со луЙаiJla-.м.и Слив. 

Во глаголскиот систем со долнопреспанскиот *Q > /iiI-говор И со JЬубоjнско
германскиот ово] говор го поврзуваат: губеIЬето на наставката -ш во 3 л. едн. на 
презеитот, сп., шоj jадu, носи, u.м.a, наставката -.м.еф во 1 л. мн. на минатото оп
ределено време: бе.м.еф, носе.м.еф, бере.м.еф, брое.м.еф, ора.м.еф, наставката -jше 
во 2 л. мн. на императивот: носеjше, iieреjше, сiJlaнеjше, наставката -ничку.м. во 
глаголскиот прилог: седеjничку.м. Браj. Но овде наогаме и неколку иновациони 
поjави што настанале на ово] терен. Една таква иновациjа претставува интегри
paIЬeTo на глаголите од типот 'пее, сее' (со вокалот е во општиот дел) во а
група, сп. сеjащ ceja . Оваа поjава се наога во процес ко] уште не е завршен. 
Така во односниов говор од е-група останале само глаголите што им завршува 
општиот дел на -и, -а, -о, сп. йие, шкае, брое. Наставката -.м. во 1 л. едн. на пре
зентот не еограничена само на глаголите од а-група: u.м.a.м.) ора.м., а често се 
срекава и ка] глаголите од е-група, сп. Шраа.м., зна.м., Шруjа.м. (: шраещ знаещ 
Шруеш). Во говорот на С. Штрбово во 1 Л. мн. на минатото време покраj нас-

тавката -.м.еф се срекава и -.м.о, поретко и -.м.оф, сп. вика.м.о, Йосеа.м.о, Йадна.м.о 
uaдна.м.оф, исШруj.моф . HajBepojaTHo таа се преобразувала за да се избегне 
можната омонимиjа на 1 Л. мн. на имперфектот и презентот. Според тоа целата 
парадигма на минатото определено време гласи: ораф, ораше, ораше, ора.меф / 
ора.м.о, орафше, ораа (имперфект); uaднаф, uaдна, йадна, uaдна.меф / Йадна.м.о / 
Йадна.моф, uaднафше, Йаднаа . 

Мегу синтаксичките особености ja истакнуваме како честа поjава иепушта
IЬeTo на предлогот во/в, сп. JЬубоjно u.м.a.м. учено, ТаШко.ми заошшо оjде А.м.е
рика Браj. 

4.3. Во оваа група села со неколку црти отстапува говорот на С. Браjчино. 
По реализациjата на фонемите /л/ и IК, 2/ то] поблиску стои со горно
преспанекиот. Во одделни лексеми место /к, 2/ наогаме секвенци /jK, jt/: цвеjке, 
не е йлаjкано, KyjKa, л'уj2е, шенеjке, Upej2ecKa. /л/ на KpajoT и пред консонант 
има алофон [У]: доу, дау, воунен, воУна. Вокалната група /оа/ се контрактира во 
[о:]: осно: (осноа), ко:чница (коачница), но: доjдоа, рекоа (3 Л. мн. аорист). Во 
морфологиjата со горнопреспанскиот говор го поврзуваат: троjниот член, сп. 
бре'iоф, бре'iон, бре'iо, колекшиво, йадаро, .мосШо (секогаш без KpajHoTo iu). 
Не се непознати и дати вни флексивни форми Kaj личните ИМИIьа од м. и Ж. род, 
сп. Му рече CinojaHY, Марку, Наде, Сшоjне, покраj аналитичките: на Сшоjана, 
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на Марка, на СШоjна. Kaj глаголите со горнопреспанскиот говор го поврзуваат: 
наставката -ш во 3 л. едн. на презентот: сириЩ сшиzаЩ не сеjш (седиш); во 1 л. 
мн. на аористот и имnерфектот nOKpaj формите со -'ме, -'меф, кои се пообични, 
се срекава и наставката -вне: и фашивне ара,Ми:Ше. 

Како диjалектни разновидности во браjчинскиот говор се jaBYBaaT: кратките 
заменски форми 'ме, ше, се, и множинските ни, ви за директниот обjект, сп. шшо 
ни не викаш на.м:, нам ни виде, ва'м ви сшреши, потоа наставката -еш во 3 Л. мн. на 
презентот: Ке одеш рабоШницише за Маврово; Носеш киселец да сфареi7:i; После 
.м:оjсШориШе се клаваеш. Браjчинскиот говор од другите околни говори се разли
кува и по образуваIЬето на 2 Л. мн. на императивот Kaj глаголите од е- и и-група, 
сп. носеШе, косеше, одеше, леZ1leШе, из,Миеше се, ошруеше-j- рибише. 

1982 

ИЛУСТРАТИВНИТЕКСТО ВИ 

Горна Пресйа 

Кривени 


Петлето и лисицата 

Б'ил-еден-д'едо и-една-б'аба, б'иле многу сир'омаси. Си-'имале с'амо едно
к'уче и едно-п'етле. К'учето му-р'екло на-п'етлето: "'Аjде, бр'ате, д'едо и-б'аба 
q-MH'OГY сир'омаси, 'aj да-си-б'араме р'ана". 'Одиле ц'ел д'ен и-н'ашле една-н'ива 
КО-С/j-смр'ачило. Во-н'ивата 'имало еден-д'ап д'упен. К'учето му-р'екло на
П'етлето: "Брате-п'етле, к'ачи-са на-д'liбот", т'уа Ke-ноК'еваат. К'учето вл'егло 
во-д'упката во-д'абот да-н'оКеват. Ко-д'ошло вр'еме п'етлето поп'е'ло: кики
р'игу-у-у! Го-д'очула кум'а-лиидра и-д'ошла д'о-него бл'изу и МУ-С/j-оп'улила: "А
море-п'етле, од-д'алеку те-ч'ув, мн'огу 'убав гл'ас си-'имало и мн'огу 'убаi п'ерца 
си-'имало, слези да-се-пор'адува". П'етлето р'екло: "Кум'а-линдро, j'ac н'е-су 
с'ам, 'има и-др'угар". "К'аj-ти-е др'угарот?" т'а: му-к'азала. '''Ето-го во-д'уп
ката во-д'абот". Та го-ст'орила п'етле, л'апнала да-го-д'авит и к'учето ск'окнало, 
jа-уд'авило лис'ицата. 

Долна ПресUa 

Гер'ман 


Свадба 

Св'адбата п'очва bo-сАб'отата каj-'ужина. Са-б'ереа приjат'елите и д'ецата 
мл'ади и 'одеа да-и-ч'еке тan'аните. Коа-ке-зб'лижва: до-с'елото тап'аните за
ф'атва: да-св'ире. Гр'едеа, вл'егва: во-дв'оро и са-ф'атва: да-'игре 'оро л"удjето. 
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Свек'рвата со-п'огача н'а-гла: к-'играше п'рва, а с'етне приjат'елите. 'Одвечер со
св'ирките 'одеа по-к'умо и по-побрат'имите и бл'изните р'однини. Оiнош 'игра:, 
j'адеа, п'иеjа. На-'утрото во-н'е:л'ата о-з'ева: з'ето, (г)о-кл'ава: во-дв'оро н'а-стол 
и (г)о-бр'ичеа к'умо и побрат'имите и u'eeja б'абите : "3'ето ми-са-бр'ичи та K'Oj 

. 	ми-(г)о-бр'ичи", а св'ирките св'иреа. Брич'еН'ето о-св'ршваше б'ербер. 3'ето 'об
ричен 'одеше д'ома да-са-сл'ечи, а св'ирките 'одеа u'о-куки к'анеа л"удjе. Са-б'е
реа приjат'елите и 'одеа по-н'е:стата. Пр'ед да-т'ргне кл'ава: u'огача на-ст'оло во
дв'оро, а нат-п'огача ч'еша в'ино. Приjат'елите ф'рл'а: u'ари во-ч'ешата и в'елеа: 
!I Да-са-К'ердоса". К'умо о-ист'урваше в'иното Н'а-земjа, а п'арите му-j-ф'рл'аше 
во-п'олата на-з'ето. Кин'исва: по-н'е:стата со-к'оjнте. Ако-б'еше н'е:стата д'але
ку, 'одеа с'ите со-к'они, ако-б'еше бл'ИЗУ 'одеа ч'етири. На-едни'о-кон фк'ачваше 
свекоро, на-др'угио з'ето, на-тр'етио к'умо, на-четв'ортио Koja да-б'еше. Ha-K'oj
нте му-беа-в'рзани оп'ашките, ha-б'УЛ'ката ш'ами: в'рзано (на-к'оно, на-н'е:стата, 
на-з'ето и на-к'умо). 'Еден о-н'осеше б'арjако, а дв'амина к'артата со-вино. На 
б'арjако на-в'рво 'имаше j'абако нак'ачено, а на-к'артата 'имаше цв'етjа в'рзано 
н'а-крс. ДеЧ'ИIъата шо-а-н'осеа к'артата по-пато c-ja (си-jа) исп'и-ва: uол'оjната. 
'Одеа н'апре и з'ева: с'иjарик : "Гр'еде CBaT'oiTe!l. Ако-беше-н'е:стата д'алеку, 
строjнич'арите и-граб'ина: K'ojHTe, ч'иj к'он к-'излези п'рф. 

307 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 




Петрино 

Шт во 

• СJIивница);: 

ПРЕСПАНСКИТЕ ГОВОРИ 

•Крушjс 

• 

Сопотско .• • Гавато 

• Подмочани 

Кvрбиново 
. ' 

. .Бра]чино
. 


, .. 
.. . ........


Дреново
• •
ЗРНОСКО 

Горнопреспански(ресенски)говор 
Б Долнопреспанеки *Q > а говор 
в ДО.:Iнопреспански *Q > а говор Съубоjнско-германски) 
Г Штрбовско-арватски говор 





5. ГОВОРИТЕ НА ИСЛАМИЗИРАНИТЕ МАКЕДОНЦИ 

ВО ЗАПАДНА МАКЕДОНИJА 

О. Во Западна Македониjа исламизирано македонско население живее во 
неколку географски региони на македонско-албанското пограничjе: во областа 
Река по долината на Радика (Жировница, Видуше, Болетин, Требиште, 
Велебрдо, Ростуша, АJ;lиевци, Jанче, Присоjница, СКУДРИIье, Горно и Долно 
Косоврасти, Могорче, Ба!lанци, Мелничани), во Дебарско во Жупа (Брош
тица, Баjрамовци, Горенци, Житинени, КОЧИIПТа, Мал и Голем Папрадник, 
'Рковци) и Голо Брдо (Врбница, Владимирци, Гиневци, КлеIЬе, Лешничани, 
JЬуболези, Големо и Мало Острени, Окштун, Отишани, Пасинки, Радовиште, 
Себишта, Српетово, Стеблево, Тучепи, Торбач, I,Iепиште), во Струшки Дрим
кол (Боровец, Лабуништа, Октиси, Подгорци), во селото Jабланица, во неколку 
оази во Централна Македониjа во Кичевиjата (Бачишта, Другово, Лисичани, 
Србjани, Староец, Челопеци), во Бродско (Плаеница, Преглово), во Прилепско 
(Де бреште , Лажани, Пешталево), Велешко (Горно Врановци, Мелница), во 
Скопско (Држилово, Евлово, Д. Количани, Умово, Цветово), во Полог (Jелов
jaHe, Урвич). Една поголема компактна група исламизирано македонско насе
ление со македонски маjчин jазик живее во областа Гора на српската и на 
албанската териториjа. 

За домицилно може да се смета она исламизирано население што се Haofa 
на пограничjето со Албаниjа - во Гора, Река, Жупа, Голо Брдо, Дримкол, дел 
од жителите во споменатите села во Кичевско и Прилепско, додека насе
лението во скопските и велешките села, како и она во селата Урвич и Jеловjане 
во Полог е доселено кон KpajoT на 17 и во почетокот на 18 век, и тоа во Урвич и 
Jеловjане од Гора, а во скопските и велешките оази од Река. 

Во повекето од приведениве села покраj исламизираните Македонци 
живеат и Македонци христиjани - православци. Такви мешани села на кон
фесионален план се: Ростуша, Веле Брдо, Требиште, Jанче, Долно Косоврасти 
(во Река), Горенци, Житинени (Жупа), Обоки, Орбеле (Поле), I,Iепиште, 
Себишта, Пасинки, Г. и М. Острени, КлеIЬе, Требиште (Голо Брдо), сите спо
менати дримколски села, и во централна Македониjа трите села во Прилепско, 
бродските муслимански села и кичевските по долината на Треска (Велика). 

Во селата: Жировница, Видуше, Болетин, АJ;lиевци, Присоjница, СКУДРИIЬе, 
Г. Косоврасти (Река), 'Рковци, Кочишта, М л и Голем Папрадник (Жупа), 
Отишани, Лешничани, Требиште, Српетово, Торбач, JЬуболези, Владимирци, 
Тучепи (Голо Брдо), Бачишта (Кичевско), Урвич, Jеловjане (Полог), спомена
тите села во Скопеко и во Велеmко, како и во селата во Гора живее само исла
мизирано население. 

Во еден броj села во Гора, Голо Брдо и Поле (Дебарско ) покраj маке
донското население од двете конфесии живее и албанско население со маjчин 
албански jазик. 

. 
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Нашата тема е говорот или поточно говорите на македонското население 

од мухамеданската конфесиjа и нивниот однос кон диjалектите на македонски

те православци во иетите региони и во истите населби каде што живее мешано 

население. 

1. Веднаш треба на прво место да ги изделиме оние црти што им се 
заеднички на сите говори во Западна Македониjа без оглед на конфесионал
ната припадност на пивните говорители. Во таа група заедпички диjалектни 
диференциjални особености како покарактеристични ги изделуваме: 

- фонетски фиксираниот акцент на третата мора сметаjки од KpajoT и него
вите синтагматски карактеристики, сп. йл'анина йлан'инаiilа, 60д'еничар - 60
ден'ичароiil - 60денич'ариiilе, н'а-гла(в)а, йрек'у-рамо, з'е.ми-Zо, зе.м'еiilе-Zо, зе
Meiil'e-MY-zo, итн.; 

- отсуство на редукциjа на неакцентираните самогласки; 
- можноста да се образуваат дифтоншки секвенци од типот .моjш (.можеш), 

cuaj (снаи), чиреj (чиреи < чиреви), 2лаj (2лаи < 2лави); 
- множинската наставка -о(в)и: дено(в)и; 

ЧУВaIъето на синтетичките дативни и генитивно-акузативни форми Kaj 
личните и роднинските имин,а од М.р. и дативната форма Kaj личните и род
нинските ИМИIъа од ж.р., сп.: .му рече CiilojaHY / Биелиму Марко(в)е / Сулеве 
- Пеiilреiilу / Сулеiilу; го виде Ciilojaнa / Биелима - Марка / Феjза - Пеiilреша / 
Дулеiila;.му рече шеiiluuу, c(ill)pUKo(e)e; го виде iileiilUHa, деда; u/je рече Фашими 
/ Борjанки, одн. Фаiilu.мe / Борjан,ке; 

- во сите западномакедонски говори добро се чуваат синтетичките дативни 
и акузативни форми и Kaj личните заменки, сп. н,е.му .му рече, неjзи(е) U/je рече, 
нам ни даде, ним им рече, не20 20 виде, неа ja / je виде, итн., исто и Kaj демон
стративните заменки: oeoj - ове.му овега, оваШа, ова(j)зи(е) и др.; 

за сите западни говори карактеристична е употребата на три вида членски 
морфеми (на -щ -в, -н): лебо(ш), лебоф, лебон; 

- и три вида демонстративни заменки: iiloj, oeoj / oeaj, OHOj I oHaj. 
Од областа на конjугациjата западните говори ги обединуваат: 
- наставката -ш во 3 л. едн. на сегашно време: eUKaiil, носиш; 
- наставката -ле во глагол ската л-форма во множината: биле, дошле; 

испуштаlЪето на помошниот глагол во 3 л. во пефектот: iiloj дошол, iilue 
дmuле. 

Важна диjалектна диференциjална особеност за западните говори е широ
ката употреба на глаголските форми со помошииот глагол 'има / нема' + гла
голската н/ш-форма од типот имaiil доjдено, имаше доjдено, имал доjдено, беUle 
имал доjдено, и во конструкциите со ке : ке имаш доjдено, ке имаше доjдено итн. 

Видна особеност за тие говори е и пре позитивната употреба на заменските 
и глагол ските клитики во искази од типот: .му рече на дешеiilo, и виде децата, 
си бил н,а од.мор. 

Приведениве диjалектни особености ja потврдуваат генетската поврзаност 
на сите говори во Западна Македониjа од двете конфесии. 

2. Во рамките на западното македонско наречjе можат да се изделат две 
групи диференциjални диjалектни црти. 
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Едната група особености ги диференцира западните периферни говори од 
централното диjалектно подрачjе, од една страна, но истовремено ги поврзува 
сите македонски говори на македонско-албанското пограничjе на целиот прос
тор од Кораб до Jабланица вклучуваjtи ги и македонските говори што се нао
гаат на албанска страна (во Гора, Дебарско Поле, Голо Брдо и говорните оази 
во охридскиат и преспанскиот базен), од друга страна. 

МеГу покарактеристичните особености од таа група спа:fаат: 
- фонемата /л'/ како континуант на старото палатално *!' и на секвенцата 

*-lb: кл'уч, л'уш, ирujаШел', сол', жал', .мол' ба; 
чуван,ето на финалните секвенци -сш, -шш: лuсiii, иришш, дошш; 

- групата чере- место старата *cre-, сп. череи, череело, чере(в)о, череш(н)а; 
како основни континуанти за прасловенските групи *и, *kt' I *dj на сета 

ова подрачjе доминираат /шш - жд/ и/или /шч - ж(lI.)/, сп. лешша / лешча, йлеш
ши / йлешчu, вежда / веЖ(lI.)а; 

во повекесложните збороформи секвенцата -ни- се метатезира во -ин-: во
деница> водеинца, а потоа водеjнца. 

Во областа на флексиjата би можеле да ги истакнеме како покарактеристични: 
- дативната наставка -о(в)е Kaj личните и роднинските имин,а што завршу

ваат на -е од типот Пешре -.му рече Пешреве, Сшолеве; 
- заменскиот облик .миШе; 
- наставките -еш во 3 л. мн. на сегашно време и -е во 3 л. мн. на минатото 

определено време, сп. викаеш / викееш, носеш / носееш - вика(j)е, доjдо(j)е. 
Особеностите од оваа група западните периферни говори по однос на цен

тралните ги претставуваат како поархаични на историски план. 
Втората група диjалектни диференциjални црти го разбива ат диjалектното 

единство на периферните говори. Ова а група не е броjна, но е доста значаjна за 
диjалектната поделба. Од оваа група како покарактеристични ги издвоjуваме: 

- рефлексите на стариот назал *Q во коренските морфеми, во Toj контекст и 
рефлексите на т.н. секундарен Ъ2 во истата позициjа; 

- рефлексите на старите *1 и *г; 
рефлексите на сек. Ъ2 пред сонантите /р, н, .м/ во финална позициjа; 

- чуван,ето или отсуството на назалниот сонант /ГЬ/; 
чуван,ето или испуштан,ето на согласката /в/ во интервокална позициjа; 

- присуството или отсуството на фонемите /s, ",/; 
- процесите сврзани со гласот /х/; 

реализациjата на групите /шш, жд/ и на некои вокални и консонантски 
групи на морфемскиот состав; 

во морфологиjата: 
- виДот на дативната наставка Kaj именките од ж. р.; 
- множинската наставка Kaj именките на -а; 
- присуството или отсуството на наставката -.м во 1 л. едн. на сегашно време; 
- вИДот на некои конjугациски модели; 
- како и броjни зборообразувачки и лексички диjалектизми. 
Во зависност од реализациjата на споменативе поjави во рамките на перифер

ната група можеме да изделиме шест помали говорни индивидуалности: 'iopaнcKu, 
'iосшuварскu (iорноuолошки), рекански (жировнuчкu), .м:алореканскu ('iалuчки), 
дебарскu и дрu.м:колско-'iолобрдскu говор. 
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од нив. 

Наjпрво ке се осврнеме на говорите во областите каде што живее само исла

мизирано македонско население. Такви се горанскиот и жировничкиот говор. 

3. Горанскиош говор. - Горанскиот говор го репрезентираат триесетина се
ла распоредени на самото пограничjе меГу македонската, српската и албан
ската jазична териториjа. Повекето од тие села денеска се наогаат на српс:ката 
териториjа: Бакка, Брод, Враништа, Глобочица, Диканце, Драгаш, Зли Поток, 
Голем Крстец, Мал Крстец, Крушево, KYKYJЬaHe, Лештане, JЬубовиште, Мли
ке, Оркуша, Радеша, Рапче, Рестелица, Шаjновец, десетина се на албанска стра
на: Борjе, Запот, Кошаришта, Ново Село, Оргошта, Орешек, Пакиш, Црно
лево, Шиштевец, и две села - Jеловjане и Урвич се расположени на падините на 
Рудока на полошката страна jугозападно од Тетово. 

Говорот на наброjаниве села по неговиот фонолошки систем и по грама

тичката структура во целина и на синхрониски и на диjахрониски план влегува 
во составот на македонскиот диjасистем. 

со македонскиот диjасистем него го поврзуваат: рефлексите lel и 10/ место 
*ь, *ъ во сите позиции на збороформите, сп. ден, йес, шемно, лесен, жеден, овен, 
овес, оцеш, сшарец, - бочва, вошка, дош, сан, йешок, низок, со, во, ЧУВaIьето на 
IBI во секвенците *Vb- / *vъ-, сп. внашре, влезе; замената на *Q со lii/: дiiб, .зiiби, 

гнйс; рефлексот /iiл > ав/ за *J, сп. вавна, савза « вална, сiiлза); отсуството на 
епентетско *1', сп. сабjа, земjа; во морфологиjата: категориjата определеност 
Kaj именската флексиjа (лебош, лебоф, лебон); множинската наставка -ина « -иJЫJ) 
Kaj именките од С.р. на -е (йолина); во глаголската флексиjа: наставките -ме во 1 л. 
мн. и -ш во 3 л. мн. на сегашно време (носиме, Hoceiu, викаjеш), наставката -ле на 
глаголската л-форма (рекле), и уште ред други структурни особености. 

По однос на основните наречjа горанскиот говор потесно е поврзан со за
падното македонско наречjе. Со другите западни говори Toj ги споделува след
ниве црти: рефлексот lal место носовката *Q во некоренски слогови (uajaK, йаа
чина, имаа, бераш, ианаЙl), протетичкото j пред рефлесот на *Q во инициjална 
позициjа (jуже, jешок), загубата на IBI во интервокална позициjа во одреден 
броj лексеми (лебоj, гуедо, куач, шуар, негуа), третосложниот акцент (йл'анина 

йлан'инаша, с'иро.ма сир'омаси - сиром'асишu, се к'ачи н'а-д]}во, й'о-река, ви
ш'е-кука); и во oBoj говор Kaj именските зборови се пази троjниот член (лебош, 
лебоф, лебон); Kaj личните и роднинските именки од м.р. се чуваат синтетички 
форми за директен и индиректен предмет (му рече Адему, го виде Адема); доб
ро се чуваат синтетичките дативни и ген. -акуз. форми Kaj личните заменки во 
сите три рода (сп. он - нему му, него го; она - неjзи и, 1Ьа ja 1 гу , и во мн.: они 
оне - ним им, ни(х) :fu / :fe); и во OBoj говор како во западното наречjе во 3 л. на 
минато неопределено време се испушта помошниот глагол (он до шол, они 
биле). Од синтаксичките особености заслужува да се истакне местото на кли
тиките по однос на глаголот: и во горанскиот говор тие можат да cTojaT пред 
глаголот во искази од типот: му рече Асану, го виде Аде.ма, сме з'еле иаре. 

Извесен броj црти горанскиот говор го поврзуваат со западните периферни 
говори на правецот Гостивар - Река - Де бар - Струга - Охрид, или со еден дел 

Во горанскиот говор во еден броj лексеми место носовката *Q во корен
ските морфеми има рефлекс /а/ како во гостиварскиот и дебарскиот, сп. гр'аги 
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(*grQdi), Ыс, 'гнас, Ысенца, дай, заби, се каие и др. Таков развоj имала и 
самогласката /а/ во соседство со назален сонант, сп. знii.м, cHa'la. Рефлексот /е/ 
место сек. Ъ2 пред финалното Р OBOj говор го поврзува со гостиварскиот, сп. 
бисшер, вешер, ишер, мокер, и редовно така, како и пред -I-b во o'lel-b, а реф
лексот /0/ пред -м во лексемите сом, седом, осом стои поблиску до реканскиот. 
Во некои локални говори во Гора и вокалното */ се рефлектирало во /iiл/ во 
некои фонетски позиции, сп. вавна, жафш, се кавне, сiiвза, длак « ал), покраj 
буjе, вук, jабука, йуно, йужош. Во еден броj села, пак, има рефлекс /ол/: вовна, 
жофчка, jабовко, мовзе и др. И двата рефлекса (ал, ол) се карактеристични за 
западните говори. Со периферните говори горанскиот го поврзуваат и резул
татите од развоjот на старите палатали *1' и *n'; првиот се затврднал на алве
оларен фон со вредност на посебна фонема, сп. л'уiu, л'уйи, кл'уч, недел'а, 
сел'анин - како во гостиварскиот и сите западни периферни говори. Таква 
вредност наогаме и место секвенцата *lb во примери од типот сол', жал', 
мол'ба, жал 'ба, бришал'ка и др. /I-b/ се наога во фаза на депалатализациjа, сп. 
KOjH, бана, сирене, йuлина, поретки се примерите во некои локални говори со 
запазена мекост, сп. kamel-b, cupel-be (Млике). Гласот /sl и овде има статус на 
посебна фонема и со дистрибуциjа како во западните говори, сп. sебе, sиш, ""вер, 
и др. Како во со седните западни периферни говори се реализираат и кон сонант

ските групи: йс> йц (йцуjе), ср, зр> сшр, здр, (сшреда, сшрам, здрел - во некои 
села); групите д, 'l + Н се упростуваат со ИСПУШТaIье на плозивите, сп. сенале, 
заjено (заедно), ке йане, леjни (леzнu) , ке сшеjнем (сше'lнем), забеjнале. 

Посебен интерес привлекуваат примерите од типот jешок, кедел'а, кеде, 
ошкеде, во кои место назалот *Q се jaBYBa lel. Овие примери ги обjаснуваме ка
ко импорт од дебарските говори. 

Од морфолошките особености горанскиот со западните периферни говори 
го поврзуваат: наставките -ои « -ови) и -офци (лебои > лебоj, Адемофци), чува
JЬeTO на -iu во членската форма за м. род (чу jекош) , заменските формиjа, Muje, 
Kaj глаголите наставката -еш во 3 л. мн. сегашно време (вuкаjеш, сuиjеш, cuйeiu, 
носеГП). 

Со една група диjалектни диференциjални црти горанскиот се поврзува со 
долнополошките говори на македонска страна и со призренските на српската 
jазична териториjа со кои непосредно граничи. Како покарактеристични мегу 
нив ги истакнуваме: чуваJЬето на j пред инициjалното е, сп. jеш, jела, jелен, 
jезеро, палатализациjата на веларните 'к, 'г/ пред предните вокали 'и, е/, сп. 
рук'е, сек' ира, o'l'uн, ноГе, веларизациjата на Iлl во [ji] и потоа со лабиjализа
циjа во 'в, фl на KpajoT на слогот, сп. рекоу, йейlеу, рау-ник зоува, одн. воф (вол), 
кошеф (кошел), вавна (вална), рефлексот 'уl место *Q во еден броj лексеми, сп. 
врукина, 'lолуби, jуже, jужuца кукол', муш - мужu, се мучи, мушно, обруч, рука, 
шуuан, iuy'la, удица, и место */ зад лабиjални согласки, сп. буjе, вук, jабука, 
uужоj, йуно, вуна покраj вавна и вовна, во флексиите: множинските наставки -е 
Kaj именките што завршуваат во едн. на -а : жене, ловt,шjе, и Kaj еден броj имен
ки од М.р., сп. беневреке, обоjке, йОЛО'lе, йошоке, мусшаке, чораuе, opaje, pYKaje, 
наставката -еки во глаголскиот прилог: бараjеки, дRжеекu, идееки. Во 1 л. едн. 
се генерализирала наставката -м Kaj сите глаголски основи, сп. койам, сечам, 
берем, cuujeM, KyuyjeoМ, носим. 

313 



страна. 

Наjпосле можеме да издвоиме еден броj особености со кои горанскиот го

вор се разликува од сите околни диjалекти и на македонската и на српската 

Еден дел од тие црти се архаизми, кои во граничните говори денеска не се 
срекаваат. Како покарактеристични од тие особености ги истакиуваме: фоне
мата !х! и процесите сврзани со неа, палатализациjата на согласките Iш, дl во 
старите секвенци со *ь (*tb, *db), а во флексиjата ЧУВaJьето на флексивните да
тивни форми во едн. и мн. и Kaj определените и Kaj неопределените именеки 
форми. 

Во еден дел од горанските села се чува !х! наjчесто во финална позициjа и 
пред согласки во средните слогови, многу поретко во инициjална и интервокал
на позициjа. Еве примери од говорот на с. Брод: влах, грах, орах, йрах, сиро.мах, 
адрах, lpex, 'мех, них, 'мух ('мох) , вих, lЛУХ, задух, очух, пред согласка: вохче, 
,Махка со крuлаiйa, охка, iйaхiйабuiйа, пред сонанти !х! се реализира како звучен 
спирант [у]: здиуна, 'мауна, киуна, ниуно, ОlЛУУна, iйиYHa, 'муrлuсано, во настав
ките: бех, беУ'ме, бехiйе . Од печатени материjали ексцерпирани се и примери со 
Ixl во други позиции, сп. jaxaj КО1-Ьа, 'механа, зехер, joxa, jaнaxa, издоjдоха, Хасан, 
Хедиjа, хидоква но и кожуф - кожуфи, суф суво. 

Место старите секвенци *tb, *db редовно има /К, :f.1, сп. зек, дО'мазек, клек, ла
кок, нокок, йролек, глак - глаzош, liip:f.u (*grQdb), челек - челеfош, йек, назак, 
окик,йайра"

Стара диференциjална црта на македонскиот ареал е поjавата на сек Ъ2 во 
секвенците *CVb- и *Svь-, сп. цiiфillu, савне, ciiBHyje. 

Горанскиот е единствен западномакедонски говор каде што се запазил син
тетичкиот датив Kaj општите именки и во еднината и во множината, сп. ciйapeц, 
дат. сшарцу сШарцu.м, цар: цару - цapu.м, сесшра : ceciйpи - ceciйpe'м, дeiйe: де
iйeiйy - деца.м, и во членуваните форми: ciйapeцoiй : ciйapцyiйo'мY ciйapциiйи'м, 
ciйapeцoв : ciйapцyвo,Мy ciйapцивu.м, ciйapeцoH : ciйapЦYHo,Мy - сiйaрцинuм, сес
шраша : сесшришu ceciйpeiйe,М, ceciйpaвa : ceciйpиви - ceciйpeвe,М, ceciйpaHa : 
сесшрuни ceciйpeHe'м, дeiйeiйo : дeiйeiйo,Мy - дeцaiйa.м, дeiйeвo : дeiйeвo,Мy - де
цавам, дeiйeHo : дeiйeHo,Мy - децана.м. Kaj именките од М.р. што завршуваат на 
консонант, на -е и на -о се чува и генитивно-акузативната падежна форма, сп. 
ciйapцa, деда, бабеiйa, со член: сiйарцаiйОlО, ciйapцaвoгo, ciйapцaHoгo. 

Дативните и акузативната синтетичка форма се задржале и Kaj придавките, 
сп. добер чуjек : добро'мУ чуjеку доБРОlО чуjека - добре'м л'уfе'м, добра жена: 
доброjзи жени - добре'м женем, и членувани: доброjеiй чуjек, доброjев чуjек, 
доброjен, дат. доброiйо'мУ 1 доброво'мУ 1 доброно'мУ (чу jeKY) , акуз. доброiйого 1 
добровОlО / доБРОНОlО (чуjека), ИТИ. 

OBoj говор е единствен на целата македонска jазична териториjа и по 
фонетскиот облик на членските морфеми за М.р. Kaj придавките, сп. доброjеiй, 
доброjев, доброjен, одн. добруjеш, добруjев, добруjен. 

Од друга страна, во историскиот развоj на горанскиот говор се jавиле и 
еден броj иновациони поjави од кои некои се задржале во рамките на Toj гео
графски регион. Лабиjализациjата на Iл/ во IYJ одн. /в - ф/, видовме, ja познава ат 
и други говори во шарскиот регион сретечкиот и сириникскиот на призрен
еката страна и долнополошките од македонската група. Во горанскиот /л/ пред 
предните самоглаеки се реализира како палатализиран фон, сп. 'мол'и, се сел'и, 
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сл'ива, шел'е, jасл'е, па така имаме цела редица алофони условени од фонет
ското опкружуван,е; беу (беф) - бела бел'и. 

Посебност на горанскиот говор претставува промената на /0/ во /у/ во сек
венци со друг вокал и наjчесто таму каде што се испуштаат согласки (в, j) во ин
тервокална позициjа, сп. гуедо, зуала (зовала), сонуа, йуас, йуе (йое), суел'ка, 
шуар, чуек (чоек < човек), муа (моа < мoja), швуа, негуа, zошуа (zошоа < zошо
ва), донесуа (донесоа), окуана (окована), и др. Оваа поjава се задржала, главно, 
во рамките на односниов говор, доде ка во другите говори на шарскиот регион е 
ограничена на неколку лексеми, сп. чуек во тетовскиот. 

Во именската флексиjа иновациjа претставува множинската наставка -шСа со 
разновидноста -икина и -ика кaj именките од с.р. на -е, сп. внучика, брашчика (внуче, 
брашче), брадичика (брадиче),мачиКа, кучиКа, йuлика и йuликина покраj ЙUЛина. 

Посочивме и редица иновации во членуваните форми (сп. zладнуjеш, zладну
jeB, zладнуjен; сiiiaрцuшu, сШарцuви, сШаРЦU1iи : женеШе, женеве, женене, и др.) 

Во глаголската флексиjа се пазат старите категории и форми; во простите 
минати времин,а се задржале наставките -х, -хме, -хШе, поретко и -ха. Во некои 
локални говори покраj старата формациjа на имперфектот се употребуваат и 
форми со прошируван,е на наставките, сп. викашох, викашохме, викашохiliе, 
викашуа - викаше, носешох - носешохме, бешох - бешохме - бешуа, покраj ви
ках - викахме, носех - носехме. 

Нова формациjа претставува обликот со би + аорист од типот: би доjдох, би 
доjде, би доjдохме, би доjдохше, би доjдуа, KOj се j aBYBa наспоредно со формата 
од типот: ja би сом чиШаф (чиiiiaл), ши би си чщuаф , ... 

Формите со 'има I нема' (има доjдено, имаше доjдено и др.) на oBOj терен 
уште не допреле. 

Лексиката е, главно, словенска. Турцизмите се ограничени, како и во другите 
говори на исламизираните Македонци, на религиозно-битовото семантичко поле. 

3.1. Автентичниот горански говор добро го чува ат и жителите во муслиман
ските оази Урвич и Jеловjане во Тетовско иако тие подолго време живеат во 
друго диjалектно окружуван,е. Во TOj говор некои особености се случиле дури 
подоследно во однос на матичниот горански говор. Така, на пример, фонемата 
Iх/ овде се jaBYBa во сите фонетски позиции и со поголема доследност, сп. харен, 
ходим, ХJ}беш, ухо, рухо, киха, мехлем, охка, zлухцu, орах, грех, мох, вJ}Х, глух и 
др. Добро се чува во урвичко-jеловjанскиот говор и фонемата Ilbl, сп. IbUBa, 
lbezoBo, Ibезин, KOIb, баlbа, дури и во глаголската придавка: жеlbеш, к:аlbеш, а во 
ред случаи се jaBYBa и ново !lbl, сп. Kaмelb, ШJ}Ib, jacelb, деlb, кочаlb, уilbщцше и 
др. Примерите од типот KaMelb} деlb укажуваат дека на горанскиот терен 
назалот н пред малиот ер (*lштеnь, *dbnb) се палатализирал, како што е случа
jOT и со согласките ш и д во истата позициjа (*z tb > зек, *PQtb > йук). Вака доби
еното /Ib! после се проширило во финалната позициjа и по нефонетски пат (сп. 
ШJ}Ib) кочаlb и др.). За одржуван,ето на 11b! во oBoj говор, секако, придонесле и 
полотките говори во кои 11b! добро се чува. - Говорот на овие две села не ja познава 
палатализациjата на л пред предните вокали, сп. лице, биле, лешо (: л'ице, бuл'е во 
горанскиот). QBoj факт упатува на заклучок дека палатализациjата на /л/ во споме
натата фонетска позициjа во горанските села се извршила по миграциjата на жи
телите во Урвич И Jеловjане од старите огншпта. 
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мус

сшарца, дедо - деда, бабе - бабеша, чл. фор
сшарцавоzо, сшарецон - сшарцаноzо, 

Од морфолошките посебности во урвичко-jеловjанскиот говор како пока
рактеристични ги истакнуваме: продуктивноста на множинската наставка -oj 
« ови), сп. браф - бравоj, йУК - UYKOj, зек - зекоj, uecoj, uешеф - uеil1лоj, кош
лоj, uecoj, и на наставката -И1Ьа наспоредно со -ика и новообразуваната -ики1Ьа, 
сп. деЧU1Ьа, деjкuка, jaZ1bUKU1ba, како и испуштаIЬeТО на -ш во 3 л. мн. сегашно 
време Kaj глаголите од а-група, сп. викае, койае, но береiu, носеШ. Последнава 
особеност карактеристична е и за полошките говори. 

Броjот на особеностите со кои се разликува урвичко-jеловjанскиот говор, како 

што се гледа, е ограничен на неколку црти. Но тие се важни показатели за yrвpдy

BaIЬe на времето кога настанале иновационите поjави во едната и во другата среди

на. Предците на денешните жители на Урвич и Jеловjане m чувале во CBOjoт сис

тем фонемите /х/ и /1Ь! и во новото диjалектно окружуван,е овие гласови се за
чувале, а тоа значн дека во горанскиот загубата на тие гласови започнала подоцна 
од времето на миграциjата на горанекото население во Полог. Од друга страна, во 
матнчниот говор наставката -йl во 3 л. мн. се чува, а во говорот на тетов(.,'КИте 
лимани процесот на загубата се извршил во новото куКиште. 

Горанскиот говор се формирал на еден поширок ареал во сливот на реката 
JЬYMa и во долината на двата Дрима, а на jужната страна непосредно граничел 
со дебарската група говори. со време под притисок на албанскиот етнички еле
мент, KOj бил особено изразен кон KpajoT на 17 и во почетокот на 18 век, гра
ниците на OBOj говор се стеснувале и со албанизациjата на Горна Река се преки
нала и врската со говорите по долината на Радика. Како сведоштво на TOj кон
тинуитет останале повеке десетици топоними по долината на JЬYMa и Црни 
Дрим. Приведуваме само неколку од богатата македонска топонимиjа, сп. Бела, 
Белова, Белица, Бистрица, Боровjан(и), Велешта, Галица, До брача , Деброва, 
Дупjак, Душиште, Забел, Заград, Коловоз, Колесjан(и), Лешница, Манастирец, 
Молчани, Нанковце, Осталица, Подбреfа, Плоштан, Положан(и), Радомир, Ра
доjа, Радиште, Стрезова, Сопаник, Слатина, Светиград, Стредок, Староец, Су
ходол, TpoBjaK, Уjмиште, Чернава, и др. 

Диjалектните особености што го репрезентираат горанскиот говор како по
себна индивидуалност во рамките на западното наречjе се од два вида. 

Една група од нив се зачувани стари црти кои во другите околни говори во 
разни временски периоди претрпеле промени и денеска се веке необични, да ги 
наречеме "архаизми". Тие се претежно од областа на флексиjата. Како пока
рактеристични на структурен план ни се наложуваат: ЧУВaIьето на дативната 
флексивна форма и Kaj општите именки од сите три рода и во едн. и во множ., 
како и Kaj атрибутските зборови, сп. добер .муш, датив едн. добро.му .мужу, да
тив мн. добре.м .мужи.м, членувани: .мужоШ - .мужуiUо.му, .мужов .мужуво.му, .му
жон - .мужуно.му, мн . .мужuШu - .мужuШu.м, .мужuви - .мужuви.м, .мУЖUflи - .мужи
ни.м, член. добро(j)еш .муж - доброШо.му .мужу, итн., жена: женu, мн. женем, чл. 
женаша - женuши, МН. женеше.м, деше - дешешу , мн. деца - деца.м, чл. деiuе
Шо.му, дешево - деШево.му, дешено - деШено.му, мн. децаШа.м, децава.м, децана.м, 
итн.; чуван,ето на генитивно-акузативната флексивна форма Kaj именките од 
м.р. на -ф, -о, -е во едн., сп. сшарец 
ма: сШарецош - сшарцашоzо, сшарецов 
со атрибутска придружба: доброzо сШарца, чл. добро(j)еш сШарец - доброшоzо 
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сшарца, доброноiо 1 добровоiо сШарца. Kaj еден броj именки од м.р. се задр-

жала мн. наставка -е : ора - opaje, рукаф - pYKaje, чорайе, мусшаке, йошоке, и 
др. - Во горанскиот говор наполно се зачувани старите глагол ски форми за ми
натост и идност. Формите со 'има 1 нема' и со 'сум' и глаголска придавка се нео
бични, би рекол, дури непознати. Од областа на фонологиjата ке ja споменеме 
фонемата Ixl, Koja во некои села, особено оние што се наогаат на албанска 
страна и во Полог, уште се чува во сите фонетски позиции. 

За запазуван,.ето на приведениве особености во нашиов говор можеле да 
придонесат и граничните српски призренски говори, со кои непосредно грани
чи, а посредно во некои случаи и албанските диjалекти. Чуван,.ето на флек
сивните членски форми покажува дека горанскиот говор подолго време бил от
кинат од другото западномакедонско jазично подрачjе. 

Од иновационите поjави еден броj зафакаат пошироки ареали на шарскиот 
регион. Така, на пример, лабиjализациjата на Iл! во !у, в ф] на KpajoT на слого
вите, палатализациjата на Iлl пред !и, еl и на !к, iI во истата позициjа, или ис
пуштан,.ето на преградните li, дl во секвенци со IH!, сп. дине, йане, ги познава ат 
и другите говори и на српската и на македонската страна на Шара. Тоа се одне
сува и на процесите извршени во 1 л. едн. на сегашно време генерализиран.е
то на наставката -м и прошируван,.ето на основниот вокал од 2 и 3 едн. и во 1 Л., 
сп. сака-м, нос-и-м, бер-е-м (: нос-и-ш, нос-и-ф, ОДН. бер-е-ш, бер-е); оваа nojaBa 
се сре кава на сето македонско-српско jазично пограничjе. 

Како типични горански иновации можеме да ги третираме: преминот на 101 
во /уl во фонетски позиции со испуштена согласка во интервокална позициjа, 
сп. йуас (uojac), чуек (човек), шуар (шовар), палатализациjата на Iш, дl од гру
пите 'Чь, "'-db, сп. зек, граги, и во флексиjата - множинската наставка -икина и 
глаголската форма со би + аорист: би доjдох. 

4. Жuровнuчкuош (реканскuuош) 20ВОР го претставуваат жителите на 
селата Жировница (диj. Жернаница), Видуше и Болетин, кои се наогаат во гор
ниот (изворишниот) тек на реката Радика. Во сите три села живее само ислами
зирано македонско население. 

МеГу наjкарактеристичните диjалектни особености на oBoj говор со кои TOj 
се разликува од другите говори во дебарската група на прво место доагаат до 
израз континуантите на носовката "'Q, на "'], *г, секундарниот Ъ2 во коренските 
морфеми и пред финалните сонанти Ip, н, м/. 

Место "'Q во коренските морфеми во жировничкиот има континуант /dI 
(еден вид лабиjализирано а), Koj се реализира во два алофона: [а] во едно
сложни и двосложни збороформи во акцентирана позициjа и [(l] (еден вид за
темнето а кое се реализира во неакцентирана позициjа, а во акцентиран слог 
само во збороформи со три И повеке слогови). Ваква дистрибуциjа на рефлек
сот на "'Q не познава ниту еден од другите македонски диjалекти. Во неко
ренските морфеми, како во сите други западномакедонски говори, има рефлекс 
/а/. Сп. примери: дай дdбош, два дабjе, но д'{lбuца, д{lбuцаша, се качu н'а д(lЙ, 
з'ай - з'абош - з'dбu : З'(lбuше, З'(lбuве, Й'О-З{lбu, драк - дрdiош : дР'(l20ВU, гр'ади: 
н'а-iр(lдu, iР'{lдuше, гас, iазер, гнас, гнасен : ifl{lс'ошujа, к'асаш, К'(lйuнка, к'dш
ник - К't;lШНUЦu, к't;lШНUКОШ, маш - мажи: М'{lЖuше, се м'dжu : се 'ОМt;lЖU, м'{lЖУ
ле, М'{lЖuшче, м,адро, мака, се м,ачuш : се м't;t.чu.мe, йаш - й'ашош: Й't;t.Шuшча, н'а
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'е/ 

'а/ 

Й(lШ, й'i1диш : да 'иСЙ(lдuш, р'ака : Р'(lкаша, h'a-р{lка, рай - р'абош : р'(lбовu, 
Й'Ор{lбu, р'акаф, скай скайо: CK'(lauja, И во примери каде што е *Q добиено од 
*(1 во секвенцата *j(l : j'dзuк : j'(lЗuкоm, j'(lЗUЦu, j'aii1po, j'i1чмен : j'(lчмеjне, j'dже : 
iflжuна, j'fl'iул'а но: 'обрач, й'ойрак - a'oapasu, й'онада, 'ошаде, иаj'ажина, неа, 
сш'анал - сm'анале, б'ерам (во некоренски морфеми). - Така е и во примерите 
со сек. Ъ2 м'аiла : М'{l'iлаша, м'аска, л'i1jца, л'ажам: Л'flЖеме, ш'анко: Ш'{lнкичко. 

На ист начин под споменатите фонетски услови се рефлектирале и *J, *г, сп. 
вdлк - в'dлци: в'{lЛцише, в'flлчuца, в'dлна - в'{lЛнаша, жi1лш - ж'dлша: Ж'{lЛ
шиоm, Ж'flЛii1UЛО - Ж{lЛш'uлошо, б'i1лва, 'i'dлmaш - 'i'{lлшаме, д'ал'iо - д'{lЛl,luна, 
калк К'{lлкови, К'(lлчuшча, к'dлнеш - К'{lЛНеме, j'аб{lЛКО, м'dлsеш - М'flЛSеме, 
М'{lЛsнuца, йi1лн - й'i1лни: н'аЙ(lЛниш, сй'dлl,lаj, с'i1лsа - С'{lЛsazца; в'dрба - в'(ш
беше, ка в'i1рнеш, г'арне - 'i'{lpHuнa, i'арло - 'i'flрлово ме б'олиш, д'арво - д'{lрво
шо, д'аржиш - д'(lржава, м'ардаш - М'{lрдаше, j'аШ(lрва, Шарн m'арнош: Ш'(lР
HUНKa, й'арсши - й'арсшен : Й'{lрсшенu, с'арце: н'а-С(lрце, и редовно така без 
исклучоци. 

Рефлексите на *Q и на */, *г придонесле жировничкиот говор и на типолош
ки план да се диференцира од другите локални говори во дебарско-реканскиот 
регион. Вокалниот систем во него ни се претставува во следниов вид: 

/иl /у/ [и] [у] 

/01 оДн. [е] [о] 

/Ш [fl] 

[а] 

Од вокализмот како диjалектна карактеристика на жировничкиот говор се 
jaBYBaaT рефлексите на сек. Ъ2 пред финалните сонанти: 'аl пред -р, сп. бисшар, 
ведар, веmaр, ишар, осшар, 'iабар, сфекар, /0/ пред -н: огон, !аl пред -м: седам, 
сам, не сам, но ОСОМ, Bepojarno со асимилациjа на почетното о; - фонетскиот 
облик заек (: заjак во централните говори); - стариот преглас на 'а/ во le! се 
задржал во примерите: еребица, бi1Рluлен, 'ii1рклен, челеШ. И во жировнич
киот говор, како во другите западни периферни говори, самогласката 'аl во со
седство со назалните сонанти се затемнила и гласовно се совпаднала со реф
лексот на *Q, сп. знi1.м ЗН(lеме, н'е-знщ снага - СН{l'iаша, й'о-сщйа, ЙОЗН'(lнuца, 
М(lшчеа. Така се развил и темниот вокал во турските заемки од типот зi1.мба 
З(LМбаша (т. Zlтba), зi1бан - З(lбанош ( т. Zlbm). Во jО'iошка 101 место /аl можело 
да се jави со асимилациjа според следниот слог. 

J\ктуелниот консонантски систем на жировничкиот говор го сочинуваат 
фонемите: (сонантите) м, н, л, л', р, j, (опструентите) б-й, в-ф, д-m, s-ц, з-с, l,l-ч, 
ж-ш, Z-K, г-к. Фонемата Ifb/, како што се гледа, отсуствува. Старото *n' во едни 
позиции затврднало и се изедначило со IHI, сп. йuлина, шелина, а во други 
палаталниот признак се излачил во Ij/, сп. баjна, деjна, KOjfl, jадеjне, cupejHe, 
шеЙШеjне. - Фонемата 'в/ е доста стабилна; таа се чува и во интервокална пози
циjа, сп. ковач, jaBop, основа, шовар, човек, йоловuна, и по оваа особина жиров
ничкиот оди заедно со соседниот малорекански (галички) говор. - Звучните 
африкатн /sl и /l,ll се чести: Is/ се jaBYBa готово редовно како корелат на 'г/ пред 
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множинската наставка -и Kaj именките од типот: белегош белеsи, йологош
йолоsи, блага блаsu, а Il.l/ корелира со /г/ пред деминутивниот суфикс -е: брек 
/ бре20Ш -бреl.lе, снек / снегош -CHel.le, бубреl,le, сшок / сшогош - cillol.le. На ис
ториски план тие се добиени и со африкатизациjа на /з, ж/ во групи со со

нантите /л, н, р/: смва -CMse, ммsиш, СЙМl.lаj, бенsин, и др. 
Порано спомнавме дека во периферните говори на пограничjето со албан

ската jазична териториjа се срекаваат се уште примери со запазено ч во стари
те секвенци *с(- и *CV(-, и финалните групи -сш и -шш. Во жировничкиот говор 
се забележани примерите: чарвец, чарви, Ч(lрвоjадина, Ч(lрвеница, чарйиш, 
чварсш, чв(lРСШИна, но и царн, царвен; групите -сш и -шш > (-шч) редовно се чу
ваат во едносложните збороформи, додека во суфиксот -осш, ш се редуцира, сп. 
бресш, лисш, мосш, йарсш, йришч, дошч (дожд), но радо с, милос. 

Во западните говори како диференциjална особеност се jaBYBaaT и рефлек
сите на пра словенските групи *tj / *kt' и *dj, како и реализациjата на групите 
/шj/ и /дj/ од постарите секвенци *tbj, *dbj. 

Во жировничкиот говор, како и во повекето македонски диjалекти, и за 
двете групи место ш и д наогаме двоjни рефлекси за *tj > /шч, ш/ и /к/, сп.: 
гореш чо, М(lшченица, М(lшчеа, йлешчи, йрашча, мошен, мошне, немошница, йо
мош, u.машен, овошка, но: веке, врека, 'гаке, лека, домакин, кука, мекава, нок, 
нокно вре.ме, йолнок, сванок, сшрека, HeciiipeКa, керка, Kaj глаголите: ка, некеш, 
йлакаш, факаш, сшрекаваш, освен во наставката за глаголски прилог каде што 
се задржал стариот облик -ешчи : викаешчи, одеешчи; на поинаков начин е до
биена формата синека (сп. cUHojKa, cuнojKa, сношши во други говори); и за *dj 
покраj стариот рефлекс /жl,l/ се jaBYBa и /г/: веЖl.lа, веЖl.lица, .меЖl.lа, ЙреЖl.lа, 
НУЖl.lа, найрежен, енащ дваш, шриш, но: мегу, арга, саге, шуги, шугuна, йре
ге(ска), свегере, шакеiере, белграгани, ОРИ2ани, вuгаш, навагаш, йагаш, рогаШ. 

елична е положбата и со реализациjата на групите /шj, дjl < *tbj, *dbj, сп.: 
брашjа, раСЙ(lшjе, цвешjе, покраj брака, свака, саке, шреки, цвеке, и: л'уди, 
гредjе, г(lрмадjе, ливадjе, 02радjе, но лага, гавол. 

Таков незавршен и нестабилизиран процес наогаме и при трансформаци
jaTa на фонемата /xl, Koja OBOj говор не ja познава. Во морфемите за минатото 
определено време х > IBI, одн. /ф/ , сп. беф, бев.ме, бефше, во броjни случаи и 
пред согласка: балва, бувна, .мавна, шивна, чевре, но и: дуна, елла, йм (йолх), 
йdруш (йихуш), мулла (мухла), челлu (чехли), а во финална позициjа имаме: 
-гра, сирома, сшра, вар (вих), Влаф, .моф, буф, кожуф, и zpej, Mej, глуj, cyj, 
йердуj, и /с/ во орес -ореси, каде што е добиено по морфолошки пат. 

Во примерите: елла, мулла, челли, одн. ел:а, мул:а, чел:и, сонантот се удол
жил, потоа се удвоил, како компензациjа за х. 

Во централните и во повекето западни периферни говори во /х/ се асимили
ра ле и согласките /с, ш/ на морфемска граница пред африкатите /ц, ч/ и поната
мошниот процес се одвивал заедно со етимолошкото /х/ (сп. .месо месце> мех
це> мефце, круша -крушче > крухче > круфче). 

Во жировничкиот, во KOj фонемата /х/, BepojaTHo, подолго време се чувала 
по однос на другите западни говори, OBOj процес не се извршил, па така соглас
ките /с/ и /шI во споменатата позициjа се задржале, сп. бресш - бресче, квас 
квасче, вос (воз) -вос че, месо -.месце, круша -крушче, или во одделни лексеми 
/с/ се асимилирало во /ш/ во секвенцата /сч/, сп. лисш лишче, квас квашче. 
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Од консонантските особености релевантни за OBoj говор се уште: реализа
циjата на групите !шщ жд! како !IUЧ, жт.t!, сп. шчица, гушчер, огнишче, дОЖf,Юiii, 

редукциjата на I'i, д! пред !н!: едно ено, ена, йана, сена (йадна, седна), лена 

покраj легна, асимилациjата на групите !вн, бн! во !мн!, сп. одамна, рамно, 

гламна, гламница, оlла.мник, йлемна, осамнеш, мнук, мнука, Hu.мниH, демнеш, 

sемнеЩ - метатезата на групата -зj-: гроjзе, лоjзе, потоа ПОПОЛНУВaIьето на ети
молошките групи -ср-, зр-, -жр- со еоодветен преграден плозив, сп. сйlрека, 
сшреда, сшребро, здрак, здрел, ждребе. 

Во областа на флексиjата жировничкиот говор од другите говори во це бар
ската група се разликува со следните црти: именките на -а множина образуваат 
со наставката -е : нива - ниве, овце, вi1рбе, куке, во Hose и раце, судеjки по 
согласките 1.'1, цl, се задржала старата двоина; - дативната синтетичка форма Kaj 
личните и роднинските ИМИIьа од м. и ж. род се пази добро и се образува со 
наставките: -у Kaj именките од типот Илиjа Илиjу, му рече Ил'иjу, -ове Kaj 
именките на -о: Рамко - Рамкове (му рече), бабо - бабове, Mит.t0 Mит.t0вe, даjт.tо 
- даjт.tове, -ешу Kaj именките на -е : Сале - му даде Салешу, Рамче - Рамчешу, и 
со наставката -е Kaj именките од ж.р. на -а, сп. Ашит.tа - Ше рекоф Aluuт.te, Аjша 

Аjше, но: je рече на нане. - Збирната множина исто така добро се чува и мор
фолошки се изразува со наставката -je , сп. бос бозjе, лисjе, cHoйje, шарнjе, и 
Kaj именките од ж.р.: вода - водjе, река - peKje (: мн. реке), ливадjе, 1tueje, 
оградjе, йланинjе, шревjе, главно Kaj именки што означуваат географски поими. 
- Изброjаната множина како граматичка категориjа OBoj говор не ja познава, 
формите на обичната множина се употребуваат и кога се со броj, сп. два 
лебови, два иеiilли, шри шиници, два за-би, два бунари, шри месеци, два ноКови. 
- Kaj именките од ж. р. на согласка нема поголеми промени, сп. наuuzша власш, 
ктиа вечер, ена вечер (добро вечер според добро ушро), лоша юlрф, убава сол' 
и др. Кон ова а група се придружиле и еден броj именки од м. р. од типот кал 
калШа, голема кал, йеиел - иейелШа, йесок - сишна йесок, йесокШа (главно од 
семантичкото поле на почвата). Членските форми имаат нормално образу
вюье, сп. лебош, лебоф, лебон, итн. - Множинската наставка -и Kaj придавките 
се употребува и кога се тие во атрибутска употреба со именки од ж.р., сп. бели 
кошуле, високи йланине, OIUPOBHU змие . 

Во заменеката флексиjа како диjалектни се предлагаат формите: Hu.мниH 
(нивни), овоzоф, овеjзин, онеjзuн., OвимHuн., онимнин, овакоф - оваква, овол'
каф - овол'кава, Kaj личните заменки: ja, мие, нами не (виде), нами ни (рече), 
вами ве, вами ви, неа ja (виде), неjзе е (рече), шие, ним и (виде), ними им (рече), 
Kaj демонстративните: oeja, ojHa (човек), овеа, онеа, шеа (деше), ового, OHOZO, 
овому, оному, овеjзе, онеjзе. 

Во глагол ската флексиjа за жировничкиот се карактеристични, истовре
мено и диференциjални по однос на околните говори, формите: сам, есши (1 и 3 
л. едн. од *byti) , наставката -м во 1 Л. едн. сегашно време, сп. койам, носам, 
берам, сечам, - наставката -ешчи во глаголскиот прилог: викаешчи, носеешчu, 
сечеешчu, суфиксот -ува за обраЗУВaIье несвршени од свршени глаголи: 
куйуваЩ кажуваЩ сШануваШ. Посебност во OBOj говор претставуваат проме
ните што се извршиле во основите Kaj глаголите од е- и и-група; тие се слеале 
во еден конjугациски модел, сп. бро-и-ш, нос-и-ш, бер-и-ш, сеч-и-ш : бро-е-IU, 
нос-е-ш, йеч-е-lU, бер-е-щ мн. броеме, носеме, береме, сечеме броеше, Hocelue, 
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беr:еше, броеЩ носеЩ береЩ сечеш. - Со другите особености од KOHjyra
ЦИJата жировничкиот се слага со другите говори од дебарската група: 3 л. мн. на 
сегашно време завршува на -еш: викаеЩ носеш, береш, 3 л. мн. на простите ми
нати форми се образува со наставката -е : викае, доjдое, берее, носее, йиеШе, 
зzрешие, 2 л. мн. на заповедниот начин Kaj глаголите од и-Iе-група има наставка 
-ише : носише, донесише, наберише, оШвориШе. Глаголската л-форма Може да 
се образува и од аористната и од имперфектната основа, сп. рекол - речел, ,мо
zол - ,можел, jал - jадел, .млел - ,мелел, ирел - иредел, брал берел, носил но
сел; двоjни форми се срекаваат и во нlш-партиципот: бран - берен, иран - йе
рен, клан - колен; Kaj глаголите од старата и-група се генерализирала нас
тавката -аш: женаЩ канаЩ udлнаЩ ранаЩ ценаш, како во uанаш, ле(z )наш; 
партикулата за идни глаголски форми се jaBYBa во фонетскиот облик ка : ка 
викам, ка викаф, ка сам викал. Глагол ските форми со помошниот глагол 'има 1 
нема' + глаголска придавка се доста фреквентни (имам доjдено, имаф доjдено, 
са,м имал доjдено, ка има,м доjдено). Во деривациjата на имперфективни од 
перфективни глаголи превладуваат старите модели, сп. добиеш - добиваЩ 

zрешаваш, zосшеш - zошчаваш, йлашеш - йлакаЩ 
- ошвораш, шуреш - шураш и шуруваЩ 

- соuuнаш, клекнеш клекuнаш е 
образуван и обликот uозинаш (: знаеш). 

Mety приведениве диференциjални особености во жировничкиот говор се 
изделуваат два главни слоjа. Од една страна, во него се чуваат не мал броj 
архаични црти, на пр. фонемата Isl пред мн. наставка -и (блаsи), групата *С[- во 
фонетскиот облик чар- 1 Чr;zр-, финалните групи -сЩ -ШЧ, групите -шj- 1 -дj- во 
примери од типот брашjа, ливадjе, и други, од друга страна, пак, срекаваме и 
иновации, на пр. депалатализациjата на ГЬ, африкатизациjата на звучните фри
кативи Iз, жl, наставката -ом во 1 л. едн. сегашно време, нови модели во гла
голеките групи и др. Но наjкарактеристична црта за жировничкиот говор прет
ставуваат рефлексите на носовката *Q и на старите вокални *1 и *[. Токму тие 
рефлекси нему му даваат обележjе на автономен микродиjалект во рамките на 
западната група македонски говори и истовремено укажуваат дека денешниот 
жировнички говор релативно рано, сигурно пред исламизациjата на предците 
на денешните негови претставници, почнал да се диференцира од околните 

,менеш ,менаваш, zрешеш 
родеш - ра1аш и ро:fаЩ ошвореш 
осшавеш осшаваш; по моделот соuнеш 

говори. Порано TOj зафакал поширок ареал, BepojaTHo и се формирал подла
боко на запад во соседство со денешниот голобрдеки *Q > IdI-говор во Албаниjа. 
Подоцна претставниците на TOj говор се повлекувале кон исток и североисток 
по долината на Радика како наjпогодна комуникациjа и дел од нив се задржал 
на денешното станиште, каде што потоа почнал процесот на исламизациjата. 
Со исламизациjата жителите во споменативе села во жировничката група поч
нале да живеат како еден вид изолирана социjална група во православно окру
ЖУВaIье негуваjки ja cBojaTa традиционална реч. Така може да се обjаснн, на 
пример, чуваIЬето на lal во интервокална позициjа, неjотуваните групи Iшjl и 
lдjl, финалното -ш во групите -сЩ -шЩ илн Ч во секв. чdр- 1 Чr;zр- и чвар-. Во 
OBOj говор подолго време се чувала и фонемата 'хl во според ба со говорите на 
новите соседи, а кога почнал процесот на дефонологизациjа во некои позиции и 
во одделни лексеми х давало поинакви резултати отколку во соседните говори, 
сп. орес - ореси, zpej, Mej, zлуj, cyj, uердуj, дуна, елла, челли, zpa, сшра, покраj 
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йlивна, .моф, и во глаголските наставки: беф, бев.ме, бефше (: ореф, 2реф, йраф, 
граф, дувна, евла, значи редовно х > в/ф во соседниот малорекански ( алички) 
говор. Во рамките на жировничкиот говор во новото станиште се Jавиле и 
некои иновациони поjави кои околните говори не ги познава ат, сп. дефоноло
гизациjата на /1Ь/, генерализиран.ето на наставката -.м во 1 л. едн. сегашно 
време, прегрупиран.е на глаголите од старите -е- и -и- групи, и др. 

4.1. Кон KpajoT на 17 и во почетокот на 18 век дел од исламизираното на
селение од Река, претежно од жировничката група села, мигрирало на исток и 
формирало населби на падините на Карa:r.шца на скопската страна и на па
дините на Бабуна и Голешница во Велешко. Така настанале селата Горно Вра
навци и Мелница во Велешко и селата Држилово, Евлово, Д. Количани, Умово, 
Цветово во Скопеко. Според прекарат" торбеш" и целата таа област е наре
чена Торбешиjа. 

Говорат на споменатите муслимански енклави во Скопско и во Велешко е 
готово идентичен со жировничкиот говор. Неслаган.е Mety тие говори има, 
главно, во реализациjата на консонантските групи /шш жд/, /с, ш + Ц. ч/ на 
морфемска граница, по некои поjави сврзани со фонемата /х/, и во флексиjата 
во глаголските групи. 

Во говорат на скопските и велешките муслимани групите /шш/ и /жд/ не 
претрпеле измени, сп. о'iнишше, рушшuша, одеешши, вежда, дождош (Држи
лаво, Мелница) : 02нишче, вежt.Ш (Жировница). 

Во говорат на Мелница и Врановци процесот на загубата на /х/ уште не е 
напално завршен во сите позиции. Пред согласка и во финална позициjа во 
некои лексеми Kaj постарите информатори забележавме слабо /х/ без фоно
лашка вредност, сп. бакла, KplfKO, .мlfле.м, шli'ко, .мtТHa, здиХна, Hli'Ho, Мlf.меШ, 
з.мlf, 2ЛУх, су, или пак /х/ напално се загубило оставаjКи како компензациjа 
должина на претходниот вокал, сп. ба:ла, .ме:ле.м, ja:Ha, м.а:на, ни:но, 2ЛУ:, сшра:, 
'гре:, .ме:, а во ограничен броj примери преминало во /ф/ и/или во /Bl: 'iлуф, суф, 
покраj 'iлу:, су:, варф, кожуф, и редовно во морфемите во 1 л. едн. и 1 и 2 л. мн. 
на имперфектот-аористот: беф, бефм.е, бефше; рекоф, рекоф.ме, рекофШе. Во 
говорат на скопеките муслимани /х/ напално се загубило: Бла, вра, 'гра, сшра, 
сиро.ма, .ме, 'гре, 2ЛУ, вар, бала - бал е, елла, нинни, но и: кожуф кожуфи, 
кожуфче, рекоф, рекоф.ме, рекофше (Држилаво ). 

Во говорат на двете енклави промени претрпеле и фрикативните 'с, ш/ пред 
африкатите /ч, ц/ на морфемската граница преминуваjки во /ф/, а процесот 
адел преку Ixl, како и во други западномакедонски говори, сп . .мосШ - .мофче, 
квас - квафче, iiojac iiоjафче, iiарфче, круфче, .мефце, м.афца (Држилаво ) , 

бресш- брефче, ШРOluка - шрофче, фефче (Мелница). Во жировничкиот говор 
во оваа позициjа фрикативите се чуваат неизменети: бресш - бресче, клас 
класче, круша крушче, или, пак, во одделни случаи /с/ се асимилира во Iшl 
пред ч: квас - квашче, лисш лишче. 

Во говорат на Држилово множинеката наставка -ови се генерализира и зад 
историски меките согласки, сп. кл'учовu, жарови, спрема кл'учевu, жареви, ог
неви во Жировница. 

Незнатни отстапуван.а Mety жировничкиот и говорат на скопеката и велеш
ката енклава има и во конjугациските модели. Во говорат на Држилово гла
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голите од е-група се интегрирале во и-група: сечам, сечиш, сечиш, сечиме, се
чише, сечеш; чушu, чуиili, чуиме, чуиШе. Во мелничкиот говор интеграциjата на 
е- и на и-група се извршила нешто поинаку, сп. кажиш, шкаиш, йечиш, носиш : 
кажеш, шкаеш, йечеш, носеш, .месеШ, и мн. : йечеме, йечеше носеме, носеше. 
Во говорот на д. Количани се задржал жировничкиот модел: сечам, сечиш, 
сечеЙi, сечиме, сечише, сечеш, и: носам, носиш, носеш, носиме, носише, носеШ. 
- Формите на глаголот 'сум' во сегашно време гласат: сум, си, (Ле, сме, сфе, се 
како во централните говори; обликот есши во 3 л. едн., карактеристичен за 
жировничкиот говор, во Држилово не е констатиран. 

Како што се гледа, во новите станишта и во окружуван,е на говори од 
централната група, говорот на исламизираното население не претрпел поза бе
лежителни промени. Приведените примери со издишно слабо х во мелничко
горноврановскиот говор покажуваат дека миграциjата во тие села се извршила 
уште во времето кога Ixl имало статус на фонема во жировничкиот говор. 

5. Од социолингвистички аспект посебен интерес можат да претставуваат 
говорите во населбите каде што живее население од двете конфесии. 

Прво ке го разгледаме говорот на селата од ростушката група (Ростуша, Тре
биште, Велебрдо, АI,lИевци, Jанче, Присоjница) KOj непосредно се надоврзува на 
жировничкиот и условно ке го наречеме ростуmки по името на централното село 
Ростуша, кое порано било и општински центар за целата област Река. 

Ростушкиот говор го карактеризираат три групи особености, не земаjки ги 
предвид и оние што ги истакнавме порано како заеднички за сите локални го
вори во де бар ската група. 

5.1. Една група црти е карактеристична само за речта на исламизираните 
жители. Повекето од тие црти говорот на ростушките муслимани го поврзуваат 
со жировничкиоШ. Во таа група како покарактеристични ги изделуваме: 
рефлексот а - {l место носовката *Q и сек. Ъ2: зай заби: З{lбише, Й'о-зq.би, jазик : 
jq.зици, маска: Mq.CKaiiia, мq.шШеа, - рефлексите ал q.л и ар -q.p место старите *1 
и *г: валк - валци: вq.лцuШе, вq.лчица, дарво: дq.рвоШо, н'а-дq.рво, - замената на 
сек. Ъ] со lal пред финалните -р, -м: веШар, ишар, седам, осам, отсуството на фо
немата lb, сп. KOjH, баjна, йuлина, чуван,ето на финалните групи -СШ, -шш: 
йарсш, лисш, дошш, йришш, и на ч во старата секвенца *с[-, сп. чарвец, чарви, 
чарйиш, покраj царн, царвен, испуштан,ето на согласките д и 2 пред н во среди
ната на зборот, сп. йана, се дина (иадна, се ди2на), чуван,ето на спирантите Ic, 
шl пред африкатите /ц, ч/ на морфемска граница, сп. мосче, месце, крушче, гла
голскиот облик есШи. 

Но од друга страна наогаме и црти СО кои говорот на ростушките 
муслимани се разликува од жировничкиот. Во него се чува ат согласничките 
групи /шш, жд/: йлешшu, мq.ШШеа, 021lишше, вежда, межда, дождош, дождал
ник; интервокалното 181 се губи под условите како и во другите западномаке
донски говори, сп. волоj, деноj, волоар, 20едо, биулица, чоек, йолоjна, дури и во 
членските морфеми: рабошаа наша, 2q.pHeo; групите -i'ilj- и -дj- (од *tbj, *dbj) се 
асимилирале во Iт<:, 2/: брака, бруке, рабоке, вода - вО2е, 2реда - 2ре2е, лива2е, 
лобоiе, л'уiе и др.; именките на -а множина образуваат со наставката -и : 
враши, кни2и, куки; личната заменка за 1 л. мн. гласи ние; Kaj глаголите во 1 л. 
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ja задржало слого

'iраф, йраф, .мвф, 'iреф, суф, мафша, дуфна, ефла, и во случаи 

едн. сегашно време отсуствува -м: 'iледа, кажуа, ида, ода, седа; во 3 Л. мн. се 
генерализирала наставката -еш Kaj глаголите од сите групи, сп. ви"аеЩ идееш, 
одееЩ броееш; интеграциjата на глаголите од е- и и-група во OBoj говор се 
извршила во корист на првата, сп. носеш, носеЩ носеме, носеше, носееш, како 
во идеш, идеш, идеме, идеше, идееШ. 

Со овие црти говорот на ростушките муслимани се поврзува со дебарскиот, 
со KOj непосредно граничи на jyr. 

5.2. Во говорот на православцнте приведениве особености се реализира ат 
како во соседниот .малорекански ('iалички) 'ioaop. Спореди: 101 како рефлекс на 
*Q и сек Ъ2 во коренскнте морфеми: зой зоби зобшие - й'о-зобu, рока рока
ша - н'а-ро"а; мо'iла - МОlлmua, моска мос"аша, ложеш - ложеiйe; cHo'ia 
сно2 аuш, мошкеа; вешор, ишор, o'iOH, седом, осом; /.0/ 
творната функциjа, сп. в.оФ - вооЩ воба, йосши; Ifb/ се чува во сите позиции: 
KOfb - KOfbU, КОfbче, }адеfbе, йuлиfbа; освен тоа овде и групата /}н/ се асимили
рала во /fb/, сп. во}ник > BOfbUK, ayjHa > aYfba;х на KpajoT на слагат е заменето 
со la - фl: в.оФ, 
каде што ех добиено со асимилациjа од Ic, шl пред африкатите Iц, ч/: мас - маф
ца, лис - лифче, круша - круфче; согласките Ic, шl се испуштаат во финалните 
групи -сш, -шш, сп. лис, йос, йрищ дош; групата *сг- се дисимилирала во цр
во сите случаи: Цj}Н, Ц]}вен, Ц]}ви, Ц]}йиш; во OBOj говор подоеледна е замената на 
групите *tj, *dj со IК, tl, сп. викаеки, носееки (: викаешши во говорат на мусли
маните ); глаголскиот облик ес/ии ограничен е само на говорот на муслиманите. 

Посебност на говорат на ростушките православци во однос на малорекан
скиот, од една страна, и говорот на локалните муслимани, од друга, претставу
ваат: рефлексот /олl на старото вокално *J, сп. волк, волчица, жолшо, жолчка, 
jаболко, колк, йолно, - реализациjата на групите IшЩ жд/ како Iшк, Ж2/: 
мошкеа, йлешки, 02нишке, йошишка, .мвж'iа, дОЖ20Щ дож'iалник (: йлешши, 
межда во говорат на муслиманите, 02нишче, дождош во малореканскиот); го
ворот на ростушките православци ги познава звучните африкати /s, 1,l1, сп. sвез
да, suc, o1,la, 1,lGМu}a, и во примери каде што се добиени тие од звучните фри
кативи Iз, жl во групи со сонант: молsиш, ЙОЛ(lаф (: звер, звезда, жей, ожа во ма
лореканскиот); - согласката /в/ се губи во меfувокална позициjа, сп. 20едо 1 20}
до, коач, осноа, шоар, чоек; глаголите од и-група овде се интегрирал е во е
група, сп. носа, носещ носеш, носеме, носеше, носееш, а во 3 Л. мн. како што 
покажува последнава форма, се генерализирала наставката -еш (: береiu, носеш 
во малореканскиот); натаму: 101 за *Q и сек. ЪЪ вокалното j}, фонемата Ifbl, 
замената на х во Iфl во споменатите позиции, групата ЦР-, ИСПУШТaIьето на ш во 
финалните групи -сш и -шш, отсуството на -м во 1 л. едн. сегашно време, замен
еките форми овеа, онеа, Шеа. Во малореканскиот *1 ja зачувало старата вред
ност (в.qк, B{!fla), групите Iшiu, ждl се реализираат како Iшч, жl, сп. нешчо, 
дожош; во него в во интервокална позициjа добро се чува; Toj не ги познава 
звучните африкати Is, (l/, сп. звер, ожа, жей; Kaj глаголите добро се чуваат три 
глагол ски групи: викаш, носиш, береш; наставката -еш е ограничена во 3 Л. мн. 
Kaj глаголите од а-група, сп. викаеш : носиЩ береш. 

Како што се гледа, во речта на ростушката група може да изделиме три 
групи особености: а) црти што се карактеристични за жировничкиот говор, 
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б) црти што се карактеристични само за малореканскиот (галичкиот) говор, и 
в) црти што се разликуваат и од жировничкиот И од малореканскиот. Овде не 
ги земаме предвид оние особености што им се заеднички на сите западни и/или 
на западните периферни говори коишто ги истакиавме на почетокот од нашево 
излаГaIъе. 

Диференциjалните особености под а) се карактеристични за речта на 
исламизираните жители. Тоа укажува дека исламизираните жители во ростуш
ката група ги чуваат особеностите, одн. дел од особеностите на говор от од ста
рото пребивалиште, чиj наjдоследен претставник е жировничкиот. 

Диференциjалните црти под б) се карактеристични за малореканскиот го
вор. Претставниците на малореканскиот говор во ростушката група, денешни
те православци, ги сочувале особеностите на матичниот говор. 

Особеностите под в) се иновации што се развиле на ростушкиот терен во 
времето на заедничкото живееIЬе на денешниве два конфесионални ентитета. 
Нив не ги познаваат ни денешниот малорекански, ни жировничкиот говор. 
Можеле да настанат на два начина: под влиjание на надворешните фактори со 
подновуваIЬе на население од друга диjалектна средина, HajBepojaTHo од сосед
ните дебарски села, со меШaIъе на автохтоно население, и/или во резултат на 
внатрешни вкрстувюъа, како и со генераЛИЗИРaIъе на една од особеностите на 
едниот или на другиот говор. По последниот начин би можело да се обjасни 
генерализираIЬето на вокалното п, кое е карактеристично за малореканскиот, 
одн. за говорот на православните жители во ростушката група. Рефлексот /ол/ 
м. *1 (карактеристичен за малореканскиот) во речта на ростушките православ
ци наjвероjатио е преземен од жировничкиот преадаптиран по малореканскиот 
модел. Согласничките групи /шк/ и /жг/ во говорот на православците можеле да 
настанат во резултат на BKpCТYBaIЬe на старите групи /шш, жд/, сочувани во 
говорот на ростушките муслимани, и групите /шч, Ж1,l/ во жировничкиот, одн. 
/шч, ж/ во малореканскиот. Процесот на загубата на /в/ во интервокална пози
циjа, генераЛИЗИРaIъето на наставката -еш во 3 л. мн. сегашно време и на глаго
лите од е- и u-група, директниот обjект со предлогот НД, сп. И oBja ja закол'уаш 
на ламjаша Битуше, Чоекош (2)0 uсече на арсланойl Ростуша (во речта на 
двата ентитета) HajBepojaTHo се jавиле под влиjание на дебарскиот говор, каде 
што се овие црти наполно стабилизирани. Интеграциj ата , пак, на и- во е-група 
(нос-е-ш) е внатрешен процес. 

Како заклучок за карактерот на говорот на двата конфесионални ентитета 
во ростушката група села можеме да го кажеме следното: исламизираните 
жители во ростушката група во добра мера го задржале cBOjOT говор, поточно 
постарите особености на CBOjOT говор, а потоа во заедничкото живеалиште со 
православците развиле еден броj нови црти. Тоа важи и за православните 
жители како претставници на малореканскиат говор. 

6. Дебарскuош говор зазема централно место во поширокото дебарско 
говорно подрачjе, подразбираjки ги тука и говорите во Голо Брдо, Дримкол И 
Река. Него го репрезентираат градскиот дебарски говор и говорот на македон
ското население со маjчин jазик MaKeДOHCK  од двете конфесии во географ
ските области Поле, Жупа, Малесиjа и во jужните рекански села Могорче, 
Горно и Дално Мелничани и Горно и Долно Косоврасти. 
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Како што истакнавме порано, на дебарскиот терен nOKpaj жителите со 
македонски маjчин jазик живее и население со албански и со турски маjчин 
jазик. Население со албански маjчин jазик живее во градот Дебар (заедно со 
Македонци од двете конфесии), во полските села Хаме, Спас, Селокуки, Ко
нари, Сушица, Бомово, Кривци, Трнаник (само Албанци), во областа Жупа во 
селата Власике, Баланци, Житинени, Броштица (во последниве три села заедно 
со Македонци од муслиманската конфесиjа), турски етнички елемент во об
ласта Жупа - во селата: КЩIЩIИК, Новаци, Брештани, Елевци, Евла, Долгаш, 
Осолница и Праленик, и нешто во градот Дебар. Население со маjчин jазик 
македонски живее во гр. Дебар (од двете конфесии), во селата: Присовjани, 
Локов, Збажди, 'Ржаново, Буринец, Селци (православни) во Малесиjа, Горно 
Косоврасти, 'Рковци, Кочишта, Мал и Голем Папрадник (муслимани), Долно 
Косоврасти, Мелничани, Броштица, Житинени, Горенци (од двете конфесии), 
Елевци, Раjчица, Пареши, Баниште (православни). 

Во речта на православните и исламизираните Македонци готово нема раз
лика, ако ги исклучиме неколкуте лексикализирани фонетски црти и еден броj 
лексеми од верската и обичаjната терминологиjа. Оваа констатациjа ке ja 
потврдиме со диjалектниот материjал од речта на информатори муслимани од 
селата Голем и Мал Папрадник (ГП, МП), Горно Косоврасти (ГК), од право
славни информатори од Баншпте (Бан), и од информатори од двете конфесии 
од Д. Косоврасти (ДК) и Горенци (Гор). 

H MapKaHTHa типолошки релевантна фонетска особеност на дебарскиот 
говор во однос на реканскиот и дримколско-голобрдскиот говор снага фоне
мата lаl како рефлекс на носов ката *Q во коренеката морфема, сп.: 'iаба, 'iазер, 
'iрадu, даи, дабjе, да'iа, драк - дрii'iош, зiiбu, се каиuш, kiiiliJ-lUК, каиина, кiiсаш, 
лiiчuш, .мака, ирiiш, иiiш, рака, сабо ша, садоj, iliii'ia, шраба (Бан, гк, Гор, ГП). 
Примерите со 10/: 'iлобок, клоиче, йоиук, ойlоде, своноК:, свозuма (Бан, Ш), 
кодраф, иодuш, шоиан (Бан) претставуваат импорт од дримколско-голобрдски
от говор, но со адаптиран дебарски изговор. 

Во оваа сериjа треба да ги приклучиме и примерите со lаl добиено од секун
дарниот Ъ2 од типот: бiiднuк, .мli'iла, .маска, шi'iсш, шiiULша, и од секундарно наза
лизираното lаl во соседство со назален сонант во лексемите: знiijш, cHii'ia, 
.мii.мuш, .ма.мец, .машШеа, .мачурек, oдii.мHa, и во туfи лексеми: ан'iел, каншар, 
кiiндисаш, MaH'iap, зii.мба, сандак, и уште во неколку случаи исто така од lаl но 
во друго фонетско окружуваl:Ъе: зii'iар, заек, зiiш, jазоец, jiicuKa, jiiceH (Бан, ГП). 

Со рефлексот на *Q се IIоклопува и вокалната компонента на рефлексите на 
вокалните *J, *г - liipl: бiiр'iу, 'iiiрсшu, зiiрно, иарсшu, сари, и liiл/: бliла, кliлк, 
кliлчка, кiiлнеш, .мliлзнuца, иiiлф (Ш), вална, балва, жliлчка, жiiлшарка, кал
нuш (Бан), жалчка, jабiiлко, 'iliлшаш (ГК). OBOj рефлекс треба да се смета за 
основен во дебарскиот говор и Kaj православците и Kaj муслиманите. Примери
те со lолl што се jaBYBaaT во одделни пунктови, како и примерите со 101 од *Q, 
треба да се сметаат како импорт од околните говори, и нив ги наогаме не
рамномерно распоредени и по селата и во говорот на претставниците на двете 
конфесии, сп: волна, жолшак, ЖОЛfbа, солsа, шолчеш, .молчеШ, .молsеШ, jаболко 
(ГП), солsа, .молчuш, .молsuШ, jаболко (Бан). Во ГК превладуваат примерите со 
рефлексот liiлl, сп. кiiлчнuк, санце (сiiлнце), салsа, .мliлчuШ, по аналогиjа и залва 
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(Бан, ГК, ГП). 

1 чiiрi1еш, но царn, царвеn, чуваIЬето на финалните групи -сш, 

- ефiiрле, шiiрnи 

(: золва Ш, Бан). Кон оваа група примери ja приклучуваме и лексемата олsuца 
(ГК), олsuца и ОЛl,tuчка (Ш), олl,tuца (Бан « .о:иcuца < *ZъZiса). 

Како карактеристични за OBoj говор во областа на вокализмот се jaBYBaaT 
примерите со запазен преглас на lal во lel: H'ajeee, есен, есено: дарво, раеш, i1ече
лuш, 2iiрклен, челеш, Жuшuненu (Бан, ГП), одеjа (Ш) : одаjа (Бан), но чакаш 
(Бан), чакаj, чакаешшuн (ГП). 

Значителен е и броjот на примерите со промена на 101 во Iyl, сп. iувеjш, 
убешкu, улера, Йасу.м:це покраj ilaсамце, еднуш, и во суфиксот -ок: белшук, во
сук, жолшук, ileшук (ГП, Бан). 

Напално е идентичен во речта на двете конфесионални групи и кон сонант
скиот систем како по броjот на фонемите, така и по дистрибуциjата, со неколку 
исклучоци и во реализациjата на согласничките групи. 

На сето говорно подрачjе се пази фонемата 11-b1: ко1-Ь, ба1-Ьа, сфU1-Ьа, ЖОЛ1-Ьа, 
каме1-Ье, i1UЛU1-Ьа 

ЗВУ'Пlите африкати Is, I,t! имаат стабилна позициjа: Isl редовно алтернира со 1'1.1 
пред множинеката наставка -и : белеsu, бубреsu, iloЛО!:>l1, дuреsu, кофчеsu, чuвлusu, 
нosu, а II,t! се jaBYBa како алтернант на liI пред деминутивниот суфикс -е : бубреiош 
-бубреl,tе, враiош -epal,te, кnига - KnUI,te, нoia -nol,te, сneiош -cnel,te. 

И двата гласа редовно се jaBYBaaT во групи со сонантот Iлl, сп .м:олsuш 1 . 

.м:олsеш, солsа, олsица, и олl,tuца, долl,tunа, сi10лl,tаф. 
Основни рефлекси за пра словенските групи *!} 1 *kt', *dj се Iшш, жд/: 

брошш, iорешш, лешша, .м:iiшШеа, мiiшшеjnца, ilлешшu, i1рашша, викаешшu 1 
вuкаешшun (Бан, ГП, ГК), i1ешша (ГП), - веждu, веждuца, .м:ежда, i1режда, 
сажди, и др. (Бан, ГП, Гор). Примерите со IК, '11: nок, сиnок, сонок, врека, сфека, 
сшрека, гаки, - арЙа, .м:е'1у, ipaianu, сфеiере, шакуiере, и во некои суфиксни 
обраЗУВaJьа, сп. ilлакаш, вракаш, вuiаш, зао'1аш, се импортирани од северните 
диjалекти, како и во повекето македонски диjалекти. 

Групите Iшj, дjl < *tbj, *dbj во сите случаи се палатализирале во IK, i/: брака, 
бруке, йраке, цвеке, - 2peze, лuваiе, лобо'1е, 02paze, л'уiе покраj л'удu во гово
рат на сите претставници во дебарскиот регион. 

Заеднички црти на сета дебарско говорно подрачjе претставуваат и: чува
IЬeTo на старата група *с[- во еден броj лексеми, сп. чiiрвец, чiiрвu, чiiрвоjадunа, 
чiiрвjосаn, чiiрi1иш 
-шш во едносложните лексеми, сп. 2iiреш, кiiрсш, i1iiреш, лuсш, чuеш, - брошш, 
веUlШ, дошш, i1ришш, но: более, радос, жалое и др. (во суф. -оеш, -ееш), испуш
TaIЬeTo на плозивот lйl пред африкатот 1'1.1 во инициjална позициjа, сп. чен ка, 
чепкен леil, чеjnца, како и испуштаIЬето на lд, 21 во групи со сонантите In, лl во 
средината на зборот: еnуш, веnуш, еnо, ааnа, ееnа, Паi1раnик, 
се (едпо, uадnе, сфiiрдле, шiiР2НU се). 

За африкатизациjата на Iз, жl пред сонантот Iлl спомнавме погоре, сп. сiiлsа 
1 солsа, долl,tuна. 

Старите групи Icp, зрl и lешр, здр, ждрl се изедначиле во корист на вториве: 
сшреда, ешрам, здрел, здрак, ждребе, -ешраna, здравjе. 

Загубата на 161 во интервокална позициjа е општа поjава на сето дебарско 
говорно подрачjе, сп. коач, шоар, чоек, jaop, jалоjna, i10лоjnа, чуаш, дури и во 
членските морфеми: кукаа, ракаа, деШео, жuшоо (ГК). 
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Од диjалектен аспект на македонскиот терен интерес претставуваат и фи
налните групи од типот воск (покраj восук), ниск, сниек, 20рК, жешк, iuешк, 
решк, шифк, нокш, лакйl, сшийц, добиени спрема формите за ж. и с. р. (ниск-а, 
20рк-а, -о, -и, итн.) 

Нема повидни разлики во речта на православните и исламизираните Маке
донци ни во областа на флексиите. 

Личните и роднинските имюьа од ж.р. датив образуваат со наставката -е : 
ЦвеШа, датив: je рече Цвеiile (Бан),jе даде лей EMpuje (ГП). 

Именките од м. р. на -а и на согласка во датив имаат наставка -у : Сшоjан, 
датив: му рече Сшоjану, Николу (Бан), му сшоре абер Ирфану (ГП), а Kaj имен
ките што завршуваат на -о и на -е како дативна наставка се генерализирала -е 
« -ве): MapKoje, Пешрее, Muiupee (Бан), Сул'оjе, Ре1,юjе (гп, ГК). МеГутоа, не 
се необични и аналитички дативни форми, сп. Му рече на ]оана, je рече на 
Сшоjна, на Шефика. 

Во говорот на помладите генерации, и тоа претежно Kaj мажнте, можат да 
се чуjат и синтагми со аналитички директен обjект, сп. да ми 20 ойериш на де
шешо (ГК), ке ja дiiржеш нд невесшаша (ГП). 

Kaj заменките како диjалектна разновидност по однос на околните говори 
се jaBYBa кратката заменка je и за дативен и за директен обjект: je рече нд же
наша, и: je виде женС!:ша (Бан, ГП). 

Демонстративните заменки за с. р. се jaBYBaaT во формите ове, оне : ове де
ше, оне село. 

Во глаголската флексиjа го обединуваат сето дебарско говорно подрачjе: 
отсуството на наставката -М во 1 л. едн. сегашно време: иа) вика, носа, бера, 
наставката -еш во 3 л. мн.: викаеш, носееш, берееш, сечееш, одн. вике:ш носе:ш 
(по извршената контракциjа), наставката -е во 3 л. мн. на простите минати вре
мюъа: викае I викее> вике:, доjдо(j)е, рекоШе, наставката -ише во 2 л. мн. Kaj 
глаголите од и- и е-група: земи - зе.мuШе, речи - речише, донесише, наставката 
-аш (-аша, -ашо) Kaj глаголите од типот Uaнаш, женаш, ранаш; партикулата за 
идни времюьа се jaByвa во разновидностите ке и ка во речта на сите гово
рители. 

Броjот на диференциjалните црти во речта на православците и на исла
мизираните македонски говорители на дебарскиот терен се сведува само на 
неколку системски и на еден броj лексикализирани поjави и одделни лексеми. 

Во областа на вокализмот како значаjна диференциjална особеност се jaBY
ва рефлексациjата на носовките *Q и *  во позициjа задj. 

Во говорот на православните говорители рефлексот на *j  се изедначил со 
рефлексот на *jQ, како и во наjголем броj западномакедонски говори, сп. *jif.zуkъ 

> jiiзик, jiiзиче, jiiч.мен, jiiHsa, jiiдар, jiiчиш, jашро (како во: jаже, jiiшор, jii2лен, ja
дица), во малесиските села: j02ул'а, jозик, jOHsa, jошка, jочиш, jоч.менец (Сел
ци), бидеjки таму *Q се рефлектирало во /01: рока, йош, итн. 

Во говорот на муслиманите во Г. Папрадник во оваа позициjа изедначува
н,ето се извршило во корист на *j , сп. jезик, jешарва, jечиш, jечмен, jечменче, 
jeHsa, jешро, но и jе2лен, jеже, jежица, jешок, во одделни случаи и Kaj другите 
муслимански жители во Жупа, сп. 2реди покраj 2ради, кеде, Kej (Гор). Само во 
лексемата заек (Бан), зоек (ГП) *jif. е заменето со /еl на поширокото дебарско 
подрачjе, вклучуваjки ги тука и галичкиот говор (сп. зоек), делумно и дрим
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колскиот (зiiек). Одделни лексеми со lel место *jQ имавме можност да конста
тираме и на костурско-леринското говорно подрачjе, сп. 'е'iлен, ед'ица, 'ешок, 
еж'ица, еж'ичка (Видосеки, 1983 : 27). Овие примери во двата говора упатуваат 
на заклучок дека на HeKoj дел од западните македонски говори носовката *Q во 
секвенцата *jQ се изедначила со *k (!). 

Нема полно единство во говорот на православците и муслиманите на 
дебарскиот терен ни во резултатите од рефлексациjата на вокалното *] и на 
сек. ы1 пред финалното р. 

Во говорот на муслиманите во посеверните села превладуваат примери со 
рефлексот liiлl, сп. вална, жiiлчка, jабалко, кiiлк, калчка, 'мiiлзница (ГК), вiiлк, 
дiiл'iо, жiiлшица, калниш (Могорче), додека во говорот на православците во 
Дебар и во Поле превладува рефлексот lолl, сп. болва, волна, волк, дол'iо, 
жолшо, жолчка, jаболко, 'молчиш, 'молку'м, 'молsиш, йолно, солsа, СЙОЛl,lаф 
(Дебар). Во говорот на Г. Папрадник (муслимани) овие два рефлекса се jaBY
ваат наспоредно, сп. волна, дОЛl,lина, 'молsница, жолшок, солsа, йолно, 'молна, 
jаболка, но и бала (*bJxa), бiiл'вен,е, кiiлк, се кiiлниш, йiiф (*pJxъ), санце (*sJnce). 

Познато е дека во периферните говори на македонско-албанското пограничjе 
рефлексите на *!, *г оделе заедно со рефлексот на *Q. Ако ова правило важи за 
дебарскиот говор, тогаш како основен рефлекс за *1 треба да се смета lалl. 

Секундарниот Ъ2 пред -р во говорот на православците се рефлектирал во 
10/: биешор, вешор, ишор, добор, Дебор (Дебар ), во селата во долниот тек на 
Радика има lal: биешар, ведар, вeiйap, ишар (Гор), а во говорот на муслиманите 
le/: вешер, .мадер, ишер (ГП). 

Во консонантизмот некои разлики во говорот на муслиманите и православ
ците се откриваат во резултатите од загубата на /хl на KpajoT на слогот и на со
гласките Ic, шl пред африкатите Iц, чl на морфемските граници. 

Во речта на православците Ixl во споменатата позициjа се изменило во IB 
фl, сп. болва 1 бiiлва, евла, дувна, здивна, беф, бев'ме, бефше, како и во случаите 
од типот обрафче, йоjафче, лифче, круфче « йоjахче < йоjасче) (Бан), доде ка 
во говорот на муслиманите ваква замена на Ixl редовно има во наставките за 
минато определено време: беф, бев.ме, бефше, и во финална позициjа: 'iраф, 
вiiрф, ореф, доде ка пред согласка во броjни примери х се загубило наполно, сп. 
буне, здuне, ,Меле,М, 'мулосан, чели, шула (ГП). Групите Ic, ш + ц, чl се чуваат 
непроменети, сп. бресш - бресче, класче, 'мосче, обрасче, йоjасче, крушче, йуш
ка - йушче (ГП). 

Во говорот на муслиманите често се слуша преjотациjа на е, сп. jе.мuш, je
шu.м, jеШu.мче, jезик, jеч.мен, jечuiй, jешiiрва, но и: еден, есен, еш, езеро (ГП). 

Неколку посебности говорот на муслиманите покаJКува и во областа на 
глаголот. 

Глаголски прилог во него се образува со наставката -ешшuн « ешШu.м): ви
каешшин, носеешшuн, седеешШин. 

Глаголите од и-група се интегрирал е во е-група, сп. брана бранеш, бра
неш, бране'ме, бранеше, бранееш, носа носеш, ,Меса - ,Месеш. 

Глаголите од типот 'вее, сее' преминале во а-група, BepojaTHo да се избегне 
контракциjата на -ее-, сп. Beja, веjаш, веjаш, Beja.мe, веjаше, веjаеш, aeja - йеjаш, 
се c.мeja - се с.меjаш, ceja - сеjаш, но: шкаjа - шкаjеш, шкаjеш, auja йиjеш, чуjа 
чуjеш, чуjеш (ГП, Гор, Цеп). 
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Во говорот на православците глаголскиот прилог завршува на -ешши : ви
каешши, носеешши; глаголите од е-група се интегрирале во и-група, како што 
бидува наjчесто и во други западни диjалекти, сп. бера - бериш, бериш, берuме, 
берише, берееш, зе.ма - зе.мuш, uера uерuш, кол' а - колuш, Beja веuш > веjш, 
знаjш « знаиш), и др. 

Имперфективни глаголи се образуваат со суфиксот -аа « -ова), сп. куuоа 
куuоаш, бацоаш, .меноаш, и по Toj модел се преобразувани и глаголите од типот 
'iрешоаш, uросшuш - uросшоаш, ucUeчоаш, вuдоаш, заjдоаш, шуриш - шуроаш, 
спрема: куuуаш, доШечуаш, кажуаш « куuуваш, .. ) во говорот на муслиманите. . 

Еве и неколку лексикализирани фонетски црти во говорот на муслиманите 
во Г. Папрадник: сшр'анzа, ла.мба, jacUKa, .моШuка, зоек, одеjа, uасинек, чокор, 
чакаш, дар.ман, Йаса.мце, колуба, ноуш, чешворшук, йешук, воск, сшийс, zлуфец, 
зе.мjа, шеблик, вujаш, upeje, довец, .мнук, покраj нук, об2ала, шкрайка, зеjле, йoj
л'ак, осшре.м, йiiрсШе.м, шакеtере, OMypojHa, гМар. Еквивалентните форми во 
говорот на православците во Баниште гласат: лii.мба, jacuKa, .маШuка, заек, ода
ja, uасинок, чекор, чекаш, дар.мен, иасо.мце, zоjадо, колиба, науш, чешваршок, 
Ueшок, восук, сшuйца, zлушец, зе.м1Ьа, желездо, шевлик, вU2аш, uре2е, вдовец, 
внук, обjала, шкрайjа, зелjе, йол'jак, осШен, йарсшен, шаКУ2ере, o.мapojHa, 2азер. 

Во поодделни пунктови во говорот на двете конфесии можат да се сретнат 
разлики и во некои морфолошки облици сп. : ове, оне (деШе), есшиш (3 л. едн. 
од су.м) (ГП), есши (мп, I,Iеп), овеа, онеа (деШе) во другите ПУНКТОВИ. 

И во областа на лексиката разликите во речта на овие две етно-конфесио
нални групи се минимални. Тоа го потврдува лексичкиот материjал добиен пре
ку единствена анкета со околу 3500 одбрани лексички позиции од околу триесе
тина семантички полин,а. Анкетирани се повозрасни луге, главно мажи, во се
лата Баниште и Голем Папрадник. Од анализата на Toj материjал го конста
тиравме следното. 

Основниот лексички фонд е словенски и ист во говорот на претставниците 
на двете конфесии. Во речта на муслиманите можат да се сретнат дури и некои 
поархаични лексеми од TOj фонд, сп. ведро 'кобел', драzа 'длабнатина напра
вена од снежен нанос', йешша 'пештера' ,шашша 'MajKaTa на сопругата', и др. 

Во голема мера се идентични и по фонетскиот облик и по значен,ето во 
говорот на двете конфесионални групи и турските заемки. Нешто повеке 
турцизми (заедно со арапско-персискиот слоj) превладуваат во говорот на мус
лиманите во областа на религиозната и обичаjната терминологиjа. Ке приве
дам само неколку покарактеристични лексеми од таа сфера на лексиката, кои 
се jaBYBaaT како лексички диjалектизми во регионот, сп. (од роднинската тер
минологиjа) ала тетка, бабо, бабаj татко, бабалак родителите на сопругата, 
балдаска свеска, даjо, даjl,lО ByjKO, даjоjца ByjHa, jешuм сирак, каин шура, KOl,lO 
дедо, сшаРКОl,lО предедо, MUl,lO чичко, стрико, нона, нана, нена MajKa, нун, нунко 
(алб. пun крстен кум), шеза тетка, цуца (алб. сuсё) девоjка, l,lица стрина, кабиле 
род, роднина, coj; (од други области) бакрач котел, .машШраиа чаша, СУl,lуци 
колбаси, шузлик соларник, cepteH, асар рогожа, сандак ковчег, оклаzujа сукал'
ка, шервеша шамиjа; l,lенезе закоп, погреб, l,leHeM пекол, l,lенеш paj, до(в)а мо
литва; асшар постава, кундри чевли, кондури, сешре палто, ианшули панталони, 
.миндил' шамивче, учкур гашник; ауч морков, корук зелено грозjе, jагурина, 
карйус лубеница, йиринч ориз; акша.м вечер, шефак мугри, zазей бура, многу 
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' 
лошо време, дере дол, басшра есенска роса; аскер воjник, араба кола, шеjшан 
араба велосипед, и др. 

Но кога зборуваме за разлики во речта на муслиманите и на православците 
на дебарското говорно подрачjе, тоа не значи дека говорат на одделните кон
фесионални групи е апсолутно единствен. Постоjат помали или поголеми раз
лики и во речта меГу одделни села во рамките на истата конфесиjа. Така, на 
пример, во говорат на муслиманите во СКУДРИIЬе место старите групи *jQ и *k 
има рефлекс /jii/, како и во говорат на православните, сп. j1i2лен, jiiзик; место 
вокалното *' редовно се jaBYBa /ал/: жалшо, йално; во броjни примери место 1'11 
се срекава Ij!, сп. euja, uaja, uouaja, ol-paja, upeje (м. eu'ia, йага, aoйa'ia, Йреге). 
Во областа на конjугациjата за Toj говор се карактеристични: отсуството на -М 
во 1 л. едн. во су (си, е), партикулата ка (ка носиш), суфикс от -оа- (куйоаш); се 
чуваат неизменети е- и и-група: носиш - носиш, береш береш, глаголскиот 
прилог завршува на -еtuши : викаешШи. Во говорот на муслиманите во Г. Пап
радник, видовме, групите *jQ и *jfJ се изедначиле во корист на втората: jеl-лен, 
jезик; за *' превладува рефлексот lолl; глаголот СУМ се jaBYBa редовно во обли
кот со -М; глаголите од е- и и-група се интегрирале во еден модел; за образува
IЬe на несвршени глаголи превладува суфиксот -уа- (куйуаш); глаголскиот при
лог завршува на -ешШuн (в. погоре). 

Ваквото шаренило во диjалектната реч на ова подрачjе може да се обjасни 
како резултат на мешаIЬето на населението. На дебарскиот терен низ вековите 
се слевало население од пошироката западна дебарска област, од Мат, Писку
пиjа и други места подлабоко во Албаниjа, но претежно од диjалектните облас
ти со рефлексот /ii/ за *Q. CeKoja социjална група, зависно од броjноста на гово
рителите и компактноста во новите станишта, можела да задржи по HeKoja 
црта од старата диjалектна база, понегде дури и да ja афирмира неа пошироко 
во областа, а со мешаIЬето со домицилното население и да презема од неговата 
реч. Имаjки ja предвид рефлексациjата на *Q во сите фонетски и морфолошки 
позиции во денешниот поширок дебарски регион, не сме склони да веруваме 
дека замената на *jQ во *jfJ > Ijel можела да се изврши на oBoj терен. Toj процес, 
секако, настанал на еден поширок регион во денешна централна и/или jужна 
Албаниjа. По време, со албанизациjата на регионот одделни миграциски групи 
ja сочувале оваа особеност од стариот диjалект и ja пренесле во новите ста
ништа. Порано спомнав дека односнава црта е констатирана како лексикали
зирана поjава во повеке пунктови во Костурско И во Леринско. 

7,Дрuмколско-zолобрдскиош l-OBOP го репрезентира ат селата: 1. Лакавица, 
2. Jабланица, 3. Пискушптина, 4. Безово, 5. Нерези, 6. Луково, 7. Модрич, 8. 
Дренак во областа Дримкол, и: 9. I,Iепиште, 10. Отишани, 11. Стеблево, 12. 
Гиневци (Гинеец), 13. Клен.е, 14. Себишта (Себишча), 15. Окштун, 16. 
Лешничани, 17. Големо Острени, 18. Мало' Острени, 19. Требиште (Требишке), 
20. Тучепи, 21. Радовиште (Радоешта), 22. Пасинки, 23. Владимирица, 24. 
Српетово, 25. Торбач, 26. JЬуболези (JЬуболеш), 27. Горица, 28. Врбница 
(Врмница) - во географската област Голо Брдо. ВО селата под бр. 1-8 и 11 жи
вее православно население, во селата под бр. 10,13,14,22 населението на кон
фесионален план е мешано - Македонци православци и муслимани, а во дру
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гите села превладува македонско исламизирано население, понегде измешано 

со Албанnи (со маjчин jазик албански). 

МеГу поважните диjалектни диференциjални особености на говорот на 

двете македонски конфесионални групи спагаат: 

во областа на фонологиjата: фонемата !iiI, Koja историски е добиена како 

континуаит на носовката *Q во коренеките морфеми, сп. вllдшра, 'гради, 'idзер, 
гнас, Uiжба, jdже, на секундарниот 1>2: мдzла, маска, снаа, снага, мам.иш, зна (м), 
машшеа, заjак / заек, jаzошка, и во секвенците /ар! и Idл/ како континуант на 

вокалните *г и *1, сп. баршлен, варниш, г арклен, дарво, чарф, - балва, валк, 
вална, жалшица, jабалко, еалsа, рефлексот !а! на сек. Ъ2 пред финалните -р и -л 
во примери од типот биешар, вешар, осШар, рекал, иейекал, дошекал, во оган 
покраj огон, рефлексот /0/ пред -м во оеом, осомдеееш, седом, ЧУВaIьето на 
вокалните групи /оа, ое, еа/, сп. шаар, чоек, леа, африкатизациjата на согласки
те /з, ж/ во !s, l,l/ во групи со сонантите Iл, pl, сп. малsиш, еалsа, аЛl,lица, йdЛl,lаф, 
дi1Рl,lиш, ЧУВaIьето на финалните групи -сш и -шш, сп. sисш, гарсш, лисш, 
брошш, горешш, дошш, йешш, и на групите lец, сч, шчl на морфемска граница 
во примери како zусче, класче, мосче, масца, месце, крушче, како и обраЗУВaIье 
на нови консонантски групи во финална позициjа од типот ниек - ниска, жешк, 
шешк (: жешка, шешка), горк, шифк, решк (: горка, горко, шифко, решко). 
Старите групи Iшjl и lдjl « *tbj, *dbj) и овде, како во другите говори во Дебар
ско, се асимилирале во /к, г/: брака, цвеке, ливаге, ozpa:f.e. 

Од морфолошките црти на дримколско-голобрдскиот ареал се ограничени: 
обраЗУВaIьето на оnштата форма ка) именките од типот Мишре, Мuле, Сале (на 
-е) со наставката -а : го виде Мишра, Сшоле Сшол'а, Мuле - Мuл'а, Сале 
Сал'а, како Марко - Марка, множинската наставка -efba ка) именките од с.р. 
на -е, сп. jape japefba, кучеfbа, Mazapefba, покраj поретките форми на -Ufba : ja
pUfba. Kaj личните именки на -а добро се чува дативната флексивна форма и се 
образува со наставката -е : Фикриjа - Фикрие, миl,lОJ'ца - миl,lоjце, а Kaj двослож
ните има наставка -ее : Фаша - му / je рече Фашее, Аjша Аjшее. Изброjаната 
множина ка) именките од м. р. е во фаза на загуба, сп. два l,lебоj, шри ножоj. 
Множинските форми од именките нога, рака се образуваат со наставката -и, 
како и ка) другите именки од Ж-р. на -а : HOSU, раци (со комбинациjа на двоин
ската основа). 

Во глаголската флексиjа како посебност на ово) говор се издвоjуваат: гла
гол ските форми изведени со суфиксот -в- од типот куйвеш, менвеш, йрашвеш 
(: куйиш, мениш), наставката -фне во 1 л мн. на минатите определени форми 
(бефне), наставката -ешшем во глаголскиот прилог, сп. ноеешшем, покраj 
носешШи. 

МеГу поодделни села можат да се сретнат и неколку разлики, сп. ушше и 
ишше, чакаш и чекаш, МЛОlУ и HOZY, йченка и чен ка, ни виде и не виде, овjа и 
оjаф, ка и ке, и др. 

Како посебност во говорот на исламизираните Македонци во некои села се 
констатирани форми со загубено х пред согласки, сп. веша, дуна, мелем, молоеан, 
заменката му покраj je : му рече ФаШuм.е, формите од типот бемеф, викамеф со-

извршена метатеза, но бефше, бее (Uепиште), глаголската форма ееши (шоj ееши), 
прилошки образуваlЬа од типот малчеjнчук 'молчеjк.и' (Uепиште). 
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наJ
.
мррфемска 

мафца, 

· Дримколско-голобрдскиот *Q > /Ш-говор се формирал на еден поширок 
ареал во областите Голо Брдо, Черменика и вЬ изворишниот дел на реката 
Мат, а можеби и подлабоко по долината на Шкумба. Тоа го потврдуваат и 
броjни топоними од тие области, сп. Белева, Годивjа, Згожда, Костен.а, Могли
ца, Мокра, Орешjа, Предани, Привал, Сопоти, Споленик, Скроски, Черменика, 
Черника, и др. И на oBoj терен, како и на другата западна македонска jазична 
перифериjа, диjалектиата граница се повлекувала кон исток, и Toj процес трае 
и денеска. Со приман.ето на исламската религиjа и филозофиjа на дел од прет
ставниците на OBoj диjалект структурата на говорот не претрпела промсни, со 
исклучок на OHOj дел од лексиката што е сврзаhа непосредно со религиските 
обреди и обичаи. 

8. Исламизираните Македонци во стрyrnКИ'I;е села Jабланица, Боро(в)ец, 
Октиси, Подгорци и Лабуништа живеат заедно со православното население. 

Говорот на селата Боровец, Октиси, Подгорци и Лабуништа (со исклучок 
на Долно маало) наполно се поклопува со говор от на Струга и другите 
македонски струшки села и по фонолошкиот состав и по граматичката струк
тура. Неколку лексички разновидности сврзани с() религиозната терминологиjа 
и во областа на обичаjната лексика на говорот fla исламизираните жители не 
му даваат посебен белег од лингвистички аспект. ' 

Како диjалектни особености на говорот на сЬоменативе села заедно со це
лиот струшки говор се истакнуваат: фонемата /ii/ како рефлекс на носовката 
*Q, секундарниот ер (ъ]) и вокалните *ги *1, сп. эабu, рака, йаш; мамиЩ машшjа, 
энаjЩ cнaza; валк, вiiлна, кiiлниЩ' ziipHe, йiiрсши; рефлексите на сек. Ъ2 - /а/ 
пред /н, р/: ozaH, веШар, ишар, jiiдар, 10/ пред /л/: йекол, рекол, /у/ пред IMI: седум, 
осум; - измените на вокалните секвенци 'оа! и loe! во !ва, ве!, сп. коач > квач, 
шва (шоа), швар (шоар), HeZBa (не20а), свал'ка (соал'ка), водвач (водоач), чоек 

> чвек, 2ведо (20едо), jазвец (jаэоец), сшвеше (сiIioеше), доjдве (доjдое), рекве 
(рекое), или во /00> 0:1 и /ее > e:l, а каде што не ja допуштале горната промена 
фонетските околности, сп. осноа - осноо > осно:1 JO:H (JoaH), шро: (шроа), де
вокализациjата на предните вокали le, и/ во UJ rю секвенците /еа, ео/ и /ие, иа, 
ио/, сп. смеа > cмja, лjа (леа), 2л'jа (zлеа < zледа), черJа (череа < черева), неол'а > 
н,jол'а, черjо (черео < черево), Пешрjо (Пешрео), OpJOH (ореон); измиен> из
MjeH, фашjе (фашие), Македониа > Македон,jаj ракиа> paKja, шамjа (шамиа), 
caja (сйиа), варио> варiО, слабjош (слабиош), царн,jош (царниош). 

Од консонаитските диференциjални црти карактеристични за ова говорно 
подрачjе се изделуваат: фонемата /н,/: ден,а,; сан,а, jаден,е, japUlba, шарн,е, 
широката дистрибуциjа на фонемата /s/, сп. sисш? -"вер, одsаде, оsемнише, потоа 
место Iз/ во секвенци со сонантите /н, л, р!: олsица, HOSPU, нaspu, бронsа, и како 
корелат на /z/ пред множинската наставка -и, сц. беле20Ш белеsu, aoupasu, 
MHOZY мноsина, - фонемата /1,1/ како корелат наД/ во примери од типот: даЛ20 

- дiiл/,lШЩ бре20Ш бре1,ie, бубреzош - бубре/,lе, Н'(йа - HO/,le, - палатализациjата 

на /к, и во IK, il пред /и/: ракиа / paKja, секира, лii7,а лiiiи, - промената на фри
кативите /с, ш/ во /фl пред африкатите /1,l, чl граница, сп. маска 
мiiфче, клас - клафче, круша - круфче, мас рефлексите /шщ жд/ за 

прасловенските *tj / *kt', *dj: врешше, zашши, носеешши, вежда, сажди, межда, 

- пополнуван.ето на групите /ср, зр/ со дентален плозив: сшрека, сшреда, эдрак, 
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здрел, асимилациjата на /вн/ во /мн/ во мнук, мнука, африкатизациjата на со
гласките /3, ж/ во /s, II) пред сонантот /л/: мiiлsиЩ сблsи, Йiiлl,tаф,ОЛl,tица. 

Во именската флексиjа како диjалектнисе нагласуваат: чуван.,ето на флек
сивната дативна форма Kaj личните и роднинските именки, сп. Му рече Ра.мадану, 
Саме Самее и Caмe:tиy, му рече бабешу покраj на бабо, но: je рече на Фикриjа, на 
Caмuja, множинеките форми HOSu, рацu, заменеките форми: мите, посесив
ните овеzоф, онеzоф, овеjзин, онеjзин, потоа cejOlu саШа сашо (Октиси) покраj 
сиош, сеШа, сешо во другите села и демонстративните ове, оне за с. р. 

Во глаголската флексиjа како покарактеристични особености ги истакну
ваме: отсуството на -М во 1 л. едн. сегашно време (ора, носа, сеча, йиjа), настав
ките во 3 л. мн. -еш за сегашно време (ораеш, носееш / носе:ш) и -е во минато 
определено време (викае / викее, носее, изми(j)е, рекое / рекве), наставката -ише 
во 2 л. мн. на заповедниот начин Kaj глаголите од е- и и-група (седише, 
куйвише), наставката -ешши за глаголски прилог (викаешшu, носеешши), гла
голските образуван.,а со суфиксите -в- и -j- од типот шурвиш (: шуриш), zреш
виЩ менвиш, видвиш (: видиш), фашвиш (: фашиш) и/или: оздравjаш, осшав
jаш, йойравjаш (: оздравuЩ йойравиш), ОДН. кровjаш, сновjаш (: кроjш, сноjШ). 
- Партикулата за идни времин.,а се jaBYBa во формата ка. 

Сите приведениве црти се карактеристични за говорот на двете конфесио
нални групи во иетите села, како и во говорот на околните села со православно 
население. 

Говорот на муслиманите од говорот на нивните православни соселани се 
разликува, како и во другите области со мешано население на конфесионален 
план, со извесен броj лексеми од конфесионалната терминологиjа кои веке беа 
спомнати во претходното излаган.,е. 

Говорот на селата Боровец, Октиси, Подгорци и Лабуништа преставува дел 

од струшкиот говор, но задржал и особини од дебарскиот *Q > /а/-говор, како 
што се: реализациjата на секвенците /шiu/ и /жд/, сп. zушшер, оzнишше, дож
дош, фонемата /1-Ь/, дативната флексивна форма Kaj личните и роднинските 
имин.,а од М. и Ж.р., И некои заменски форми (шеjа, оне, ове, саша, сашо, саво И 
др.). Во потесното струшко подрачjе старите групи /шш, жд/ се реализираат 
како /шч, Жl,t/, сп. zашчu, шчица, вежl,tИ, дожl,tош, во некои села и како /шк, ж1/: 
свешка, веж1а (Ложани); во градскиот струшки говор фонемата /1-Ь/ се наога во 
процес на депалатализациjа, сп. KOjft, сиреjне, бана, jарина. Примери со флек
сивен датив во градот и околните села се веке реткост; почести се дативните 
на-форми, сп. Му дал йари на Никола, Му рекол на Сйасеша, Je дал йари на 
Ленка. Во градскиот говор дурn и директниот обjект се изразува често ана
литички, сп. Го викна на Номчеша. 

Говорот на селата Jабланица и во долната маала на Лабуништа ги има сите 
особини на дримколско-голобрдскиот. Жителите на овие две населби се пре
селници од голобрдските села со исламизирано население. 

9. Говорот на исламизираните оази во Кичевско (Бачишта, Лисичани, Чело
пеци и др.), Порече (Пласница, Перглово) и во Прилепско (Дебреште, Лажани, 
Пешталево) во cBojaTa основа се поклопува и на синхрониски и на диjахрониски 
план со говорот на локалното православно население, како што е случаjот и во 
дебарското говорно подрачjе. 
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На синхрониски план сите говори од централната група (кичевскиот, по
речкиот, прилепскиот, битолскиот со демирхисарскиот, велешкиот и скопските 
блатски и каршиjачки говори) ги поврзуваат: петочлениот вокален систем /и, е, 
у, о, а/, слогообразната функциjа на R во позициjа мегу две согласки и во 
инициjална позициjа пред согласка (]l2a, сRце), широка дистрибуциjа на 
фонемите /к, 2/, отсуството на сонантот /л'/; на диjахрониски план: рефлексите 
/а/ за носовката *Q во сите позиции (йаш, рака - ракаша), /ол/ место *' (жолш, 
Йолно). Сите овие црти карактеристични се и за говор от на исламизираните 
жители во споменатите населби. Потесна целина нивниот говор сочинува со 
кичевско-поречкото говорно подрачjе. Во сите локални говори во таа област, 
вклучуваjки ги и говорите на муслиманите, вокалните групи /оа/, /еа/ се чуваат 
неизменети, со исклучок на западните кичевски села, сп. коач, шоар, неа, беа; 
фонемите /l-b/ и /ф/ се чуваат, сп. KOl-b, баl-bа, jадеl-bе, йuлиl-bа, фурна, факаш, ка
ко и согласничките групи /шш/ и /жд/: шшица, 02нишше, дождоШ. 

Како диференциjални црти во областа на граматиката во кичевско-по
речкиот диjалект по однос на другите централни говори се jaBYBaaT: членската 
морфема -ош (со запазено ш): лебош, ЧУВaIьето на синтетичкиот датив Kaj 
личните и роднинските ИМИlьа од м. и ж.р., сп. (-му рече) Сшоjану, Илиjу, дедое, 
Сшоjанки, фонетскиот лик на заменката ja (во 1 л. едн.), наставките -ш во 3 л. 
едн. сегашно време, сп. имаш, носиш, -фне (поретко -ф-ме) во 1 л. мн. аорист-им
перфект: бефне, рекофне. Сите овие црти се jaBYBaaT и во речта на споменатите 
муслимански оази. 

ОтстаПУВaIьата на говорот на исламизираните жители од говор от на право
славците се сведуваат на следниве црти. 

Фонемата /х/ по правило и во говор от на муслиманите пред согласка и на 

KpajoT на збороформите преминала во /ф/: 2раф, 2реф, -моф, суф, вRФ, бефне, 
бефше, 2рафче, кожуфче; во интервокална позициjа во наjголем броj случаи х 
се загубило: -мааш, рааш, сааш, саан, 2реош, 2раоШ. Во инициjална позициjа 
пред самогласка и пред р процесот на загубата уште не е наполно завршен. Во 
говор от на постарите генерации може уште да се чуе едно слабо издишно х без 
фонемска вредност, сп. Хаван, XajBaH, Хан, Халва, Хаjде, Хе-м, Хоjш, ХRш, Хgш, XR2a, 
xRKaiu, ХRкулец Дебреште, Харно, Халва, Хунер, во ограничен броj примери и пред 
согласки и мегу самогласки, сп. j аш, c aH, йItуш, ела, ниХно, -м pa.мa Пласни
ца. Оваа особеност, видовме, ja познаваат и други муслимански оази во Западна 
Македониjа. 

Групата -ни- во повекесложните збороформи се метатезирала, сп. -машше
ница > -машшеинца > -машшеjнца, Rжаjнца, шойеjнца (: шойеница во говорот на 
православците). Звучните африкати /s, I,l/ и во дебрешкиот и во пласничкиот 
говор имаат поголема фреквенциjа; /s/ се jaBYBa готово редовно како алтернант 
на 12/ пред множинската наставка -и во примери од типот беле20Ш - белеsи, 
йолоsи, кофчеsи, друsи, а /2/ алтернира со /I,l/ пред деминутивниот суфикс -е, сп. 
бре20Ш - бреl,lе, НО2а - HOl,le, cHel,le. Освен тоа /s/ и /I,l/ во OBOj говор се добиле и 
со африкатизациjа на /з, ж/ во групи со сонантите /л, н, р/, сп. солsа, ЙОЛl,lаф, 
бронsа, ке наsриШ. Во областа на флексиjата во говорот на муслиманите има 
тенденциjа да се загуби изброjаната множина, сп. два лебоj, шри KOl-bU. ВО плас
ничкиот говор именките на -е од типот Мале, Симе дативна форма образуваат 
со наставката -е : Малее -му рече, Муче - Мучее (: Мучешу во поречкиот), а во 
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дебрешкиот превладува аналитичкиот датив: ,му рече на Мураша, ,му йродаде 
шушун на Мучеiiia. И во двата говора во 3 л. едн. и мн. од глаголот 'сум' се чува 
наставката -ш: jеш, сеШ. Во 3 л. мн. сегашно време се генерализирала наставка
та -аш и Kaj глаголите од е- и и-група, сп. викааш, носааш, берааШ. Од стариот 
глагол *byti се чуваат и аористиата и имперфектната форма, сп. биф, би, би, 

бифне, бифше, биjа (аорист) и: беф, беше, беше, бефне, бефше, бе(j)а (импер
фект). Глаголскиот прилог се образува со наставката -Шку,м: aUKajKYM, одеjку,м 

Дебреште, викаку,м, седеку,м Пласница. Неколку посебности во говорат на при
лепските и поречко-кичевските муслимани можат да се откриjат и во сферата 
на глаголските конjугациски модели. Глаголите од и-раздел, на пример, во 
аористот и партиципските облици се интегрирале во е-раздел, сп. се врашеф, се 

враше, се враiцефне, се врашефше, се врашеа, овuшеф, сфареф, во дебрешкиот 
говор по нив се повлекле и некои глаголи од о/е-раздел: донесеф, исшресеф, но 
само рекоф - рече. Од новата основа се образува Kaj oBOj тип глаголи и л
партиципот, сп. се врашел, 20 овuшел 2раоЩ 20 сфарел 2раош, 20 зайалел 02
ноШ. По морфолошки пат дошло до изеднаЧУВаЕье на основите Kaj глаголите 
што им завршува општиот дел на -н- од типот йока-н-иш и йад-н-еш. Интегра
циjата е извршена во корист на вториот тип во аористот и во двата партиципа, 
сп. 2.0 женаф деiiieiuо, 2.0 наранаф КО1ЬОш, 2.0 йоканаф на 2.0сШи, 'го исUoлна 

иланойl, и во партиципите: се оженал, наранал, ОДН. оженайl, наранаЙl, йро,ме
наЩ како во йаднаф, йаднал, йаднаШ. 

Некои промени се извршиле и во презентските основи. Во дебрешкиот го
вор глаголската е-група се дезинтегрирала: глаголите што им завршува општи
от дел на согласка преминале во и-група, додека глаголите со вокал во темат
скиот дел се интегрирале во а-група, сп. бериш, бериЙl, берu.мe, бериiце, берааш, 

така и глаголите од типот сееш> сеиш > сеjш, сеjш, йеjш, жнеjш, како во броjш, 

броjш « броиш), но: ,миjаш, ,миjаш, Mujaмe, ,миjаше, ,миjаащ сЙujааШ. Во 1 л. 
едн. сегашно време во дебрешкиот се генерализирала наставката ом: ора,м, но-

са.м, cejaм, Uujaм . И уште една посебност во дебрешкиот говор сврзана со им
перфектот. Во 2 и 3 Л. едн. Kaj глаголите од и-група тематскиот дел завршува 
на -ио, како и во презентот, сп. (шоj) нос-и-ше, бер-и-ше, jад-и-ше (: jад-и-ш), и 
целата парадигма гласи: jадеф, jадише, jадише, jадефне, jадефше, jаде(j)а. 

Во пласничкиот говор се дезинтегрирала и-група во корист на е-група, сп. 
носа, носеш, носеш, носе,ме, носеше, носааш, како во береш, береш. Во 1 Л. едн. 
наставката -ом во OBOj говор отсуствува, како и во говорот на поречките и ки
чевските православци. 

Овде не ги зедовме под внимание некои лексикализирани фонетски особе
ности. Што се однесува до лексичките особености во говорот на прилепските и 
кичевско-поречките муслимани, важи онаа констатациjа што ja искажавме за 
говорот на исламизираното население во другите региони во Западна a
кедониjа. 

Приведениве особености со кои се диференцира говорот на муслиманите во 
споменатите населби од говорот на православните соседи и/или соселани може
ме да ги поделиме во три групи според нивната провениенциjа. Една група од 
тие црти е карактеристична за прилепското говорно подрачjе; тука спаfаат: 
наставката -ом во 1 л. едн. сегашно време (седам, викам), генерализираЕЬето на 
наставката -аш во 3 л. мн. (носаа(ш), бераа(ш», облиците jеш и сеш, дезин
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теграциjата на е-група Kaj глаголите (берищ сйиjаш), наставката -jкум во гла
голскиот прилог (одеjт<:у.м), аналитичкото искажуваIЬе на дативниот обjект, 
Овие црти, видовме, се лоцирани, главно, во говорот на дебрешката група 
муслимани и BepojaTHo се jавиле уште во времето пред исламизациjата на маке
донскиот етнос во тие села, Иновационите поjави што настанале во при
лепскиот говор по ова време, како што се: дифтонгизациjата на групите 'еаl и 
loal, депалатализациjата на Ifbl, сп, баjна, jадеjне, йuлина, загубата на Ф во 
селските говори, согласничките групи Iшч, жt,il, загубата на -ш во членската 
морфема -о(ш), сп, лебо, и во 3 л. едн, и МН. сегашно време (вика - викаа, носи 
носаа) во говорот на муслиманите од дебрешката група не нашле место, Но 
од друга страна, во TOj временски интервал во дебрешкиот говор се jавиле 
неколку нови црти, мегу кои како покарактеристични ги одбележивме фор
мите од типот HocUUle, jадuше (2-3 л. едн. имперфект), врашеф, овuшеф овu
ше, кои се задржале во рамките на Toj говор. Во посебна група ги наброjуваме: 
африкатизациjата на согласките !з, ж/ во !s, (1./ во покажаните фонетски услови, 
метатезата на групата /ниl во 'ин > jHI, тенденциjата на губеIЬе на изброjаната 
множина, дативната наставка -е Kaj личните ИМИIЬа на -е од типот Муче Му
чее, промените што настанале во основите Kaj некои глаголски групи (сп. 
носещ оженаф, оженал, оженаШ). Овие црти карактеристични се за дебарската 
диjалектна област, а некои од нив познати се и во други западни периферни 
говори. Тие можеле да продрат во говорот на кичевско-поречките и при
лепските муслимани по пат на мешаIЬе на жителите од двете диjалектни зони. 
Во географско-етнографските проучуваIЬа на односниве области утврдено е 
дека во последниве три столетиjа миграциjата на населението од граничните 
региони со Албаниjа непрекинато тече. Исламизираниот дел од македонското 
население се задржувал во стаништата на CBojOT етнос до колку преселуваIЬето 
на населението не било поорганизирано во нови населби, како што е случаjот 
со денешните муслимански населби во Полог, Скопско И Велешко. 

Да заклучиме: 

1) На географски план населбите со исламизирано население со маjчин 
jазик македонски распоредени се на денешното пораничjе мегу Р. Македониjа и 
Р. Албаниjа готово континуирано по долината на реката Дрим од неjзиниот 
изворишен дел (Охридското Езеро) па до состав от со Бели Дрим и до пл. 
Коритник. Наjголема концентрациjа на муслимански населби има на комуника
циите Де бар Полог по долината на р. Радика (Река, Жупа, Поле), Дебар 
Струга Охрид (Поле, Дримкол и Голо Брдо), и на север на главната комуни
кациjа што води од Албаниjа по долината на Бели Дрим за Призрен и според
ниот крак од таа комуникациjа по долината на р. JЬYMa преку Гора за Полог. 
Муслиманските оази во централна Македониjа исто така се распоредени на ко
муникациjата Де бар Кичево - Брод (Челопеци, Лисичани, Пласница) - При
леп (Дебреште, Лажани, Пешталево). 

Географскиот фактор може да послужи пред се за одредувюье на правците 
на движеIЬето на предците на денепшите муслимански оази во Полог (Гора 
Урвич и Jеловjане), Скопско (Река - Скопска Торбешиjа) , Кичевско и При
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лепско (Де бар - кичевските и прилепските муслимански села), а до извесна ме
ра и за причините и поводите за нивното раЗДВИЖУВaJъе. 
2) Претходната анализа на диjалектниот материjал покажа дека говорот на 

македонското исламизирано население во наброените села и на историски план 
и по современата состоjба на севкупниот граматички состав е идентичен со го
ворот на христиjанското македонско население во истите населби и/или во 
соседните села. Мали разлики можат да се откриjат единствено во фреквенци
jaTa на употребата на еден броj лексеми од турско потекло од областа на оби
чаjната и религиозната номенклатура, Koja не го нарушува ни фонолошкиот 
состав, ниту граматичката структура на односниот диjалект. 

1991 
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Говорите на исламизираните Македонци во Западна Македониjа 

Прилеп 
• 

Горански говор 
Жировнички говор 
Ростушки говор 
Дебарски говор 
Дримколско  голобрдеки говор 
Говорот на исламизираните оази 
во Кичевско, Порече и Прилепско 





6. МАКЕДОНСКИТЕ ДИJАЛЕКТИ ВО АЛБАНИJА 

О. На териториjата на Албаниjа денеска се наогаат педесетина населби со 
македонскиот маjчин jазик, кои се раштркани по целиот граничен поjас од Ко
раб на север па до Грамос на jyr. 

Целта на нашево излаГaIье е да се фиксираат македонските говори во гра
ниците на Албаниjа, да се претстават тие со наjглавните диjалектни диференци
jални црти, како и да се одреди нивниот однос и поврзаност со главните диjа
лектни бази во Западна Македониjа. 

1. Голобрдскиош говор. Наjголема група со македонско население прет
ставува iолобрдскаШа. Неа ja сочинуваат дваесетина села во областа Голо 
Брдо, Koja се наога на западната страна од планината Jабланица на правецот 
Охридско Езеро - Дебар. Тука спаfаат селата: Стеблево, Гиневци (Гинеец), 
Клен,е, Себишта (Себишча), Окштун, Лешничани, Големо и Мало Острени, 
Требиште (Требишке), Тучепи, Радовиште (Радоешта), Пасинки, Владимирица 
(Ладимирица, Ладомирица), Српетово (Серпетово), Торбач (Трбач), JЬуболези 
(JЬуболеш), Горица, Врбница (Врмница). 

Во повекето од спомнативе села :ждвее мешано население со македонски 
и со албански маjчин jазик. Албанското население доминира во северните голо
брдски села (Себишта, Пасинки, Врмница, Големо и Мало Острени). Селата: 
Лешничани, Требиште, Српетово, Торбач, JЬуболези, Владимирица и Тучепи се 
населени со Македонци муслимани (Торбеши), а во Себишта, Требиште, Г. и 
М. Острени :ждвее мешано население - православни и Торбеши. 

Системски говорни разлики меГу Торбешите и православните нема, ако не 
се земат предвид оние лексички диференциjални црти што се сврзани со рели
гиjата, домашното уредуван,е и обичаите во поширока смисла на зборот. 

Говорот на споменатите села во литературата е познат под името 
дри.мколско-iолобрдски говор. 

Голобрдскиош македонски говор спага во групата на дебарските говори. Со 
нив го поврзуваат следниве особености: метатезата на гласовната секвенца -ни
во -ин- во повекесложните збороформи, сп. водеjнца « водеинца < воденица), 
фонемата /л'/ како континуант на старото *l': л'уш, кл'уч, недел'а, групата 
чере- место старото *i!re : черешна, череи, черево, во морфологиjата: пазен,ето 
на дативната синтетичка форма Kaj личните и роднинските имин,а од машки и 
женски род: Му рече Маркое, Пешрее, Николу, дедое; Je рече Цвеше, шешке, 
личната заменка за 1 л. мн . .мие, демонстративните заменки за среден род шеа, 
овеа, онеа, дативните облици ово.му, оно.му, шо.му (за м.р.) овоjзе, оноjзе (ж.р.) и 
облиците за директниот обjект ов020, оного, Ш020. 

IIовеке заеднички црти мегу голобрдскиот и другите дебарски говори 
наогаме и во областа на глаголската флексиjа, меГу кои особено се забележли
ви: парти кулата ка за образуван,е на футурските облици: ка носиш, ка носеше, 
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ка носел, пазен.ето на наставката -ш во 3 л. едн. на презентот: викаш, носиш, 
-еiI1 во 3 Л. мн.: 2решеЩ куйвеЩ средеЩ речеЩ наставката -е во 3 Л. мн. на ми
натите определени времин.а: доjдое, uмae, носее, потоа наставката -шие за 2 Л. 

мн. на императивот Kaj глаголите од и-група: носише, сечише, и партиципската 
наставка -ешши (-ешчи): викаешши, носеешши, ОДН. викаешчи, носеешчи во 
jужниот дел на областа. 

Поголема целост голобрдскиот образува со говорот на областа Дримкол, 
со коjашто непосредно граничи на источната страна. 

Голобрдскиот и дримколскиот говор ги обединува покраj погоре приведе
ните црти уште и фонолошкиот систем како на синхрониски, така и на диjахро
ниски план. Вокалниот систем и овде се со стои од шест фонеми 'и, е, у, о, а, dI, а 
консонантизмот го сочинуваат 25, од кои се седум сонанти 1м, н, ГЬ, л, л', р, jl и 
18 опструенти 16, й, в, ф, д, ш, s, Ц, з, с, г, к, 1,l, ч, ж, ш, 2, к/. Како диjалектна 
разновидност и за двата говора по однос на околните диjалекти се jaBYBa фоне
мата /а/, Koja во системот образува корелациjа со /а/ по признакот лабиjалност. 
lfсториски таа е добиена како регуларен континуант на носовката *Q во 
коренските морфеми, сп. внашре, 'iради, 2нас, дабjа, заби, jаzлен, и на вокал
ните *j, *г во секвенците /ал/, /ар/: балва, валк, вална, жалЩ jабалко, калк, 
малsиш, баршлен, варш, zapHe, зарно, карф, йарсши, шарн, чарф. Диjалектна 
особеност на голобрдско-дримколскиот говор е и замената на /а/ во /dI во сосед
ства со назал: знам, мамиш, машшеа, каншар, ан 'iел , и во неколку други лек
ееми во друго консонантека окружение, сп. заш, заjак - заек, jd2ошка, ja'iypUHa, 
ражен. Во областа на морфологиjата како диференциjални особености на голо
брдско-дримколскиот се jaBYBaaT: изедначувюьето на наставките за директниот 
и дативниот обjект Kaj личните ИМИJьа од м.р. на -е и на -о : Пешрее - Маркое, 
Пешра - Марка, изедначуван.ето на заменските форми за директен и индирек
тен обjект во 1 и 2 Л. мн.: нами ни (рече), вами ви (рече) - нами ни (виде), вами 
ви (виде), а во глаголската флексиjа: глаголските образуван.а од типот куйвеЩ 
менвеш, седвеш, йрикажвеш, се радвеш, кои се од е-група (спрема: куйвиш, 
менвиш во соседниот струшки говор, ОДН. куйоаш, меноаш во дебарскиот). 
OBOj тип глаголи посебност покажуваат на ово; терен и во обраЗУВaIъето на им
перативот, сп. Kyaeej - куЙвеjШе. 

Цртите со коишто се разликува голобрдскиот од дримколскиот говор се 
минимални, и се ограничени главно на поодделни лексеми. Од диjалектен 
аспект интерес претставуваат фонетските разновидности: OZOH, вешор, ишор, 
йресекол, рекол, со /01 место секундарниот Ъ2 пред сонантите /н, р, л/ во голо-

брдскиот, спрема: o'iaH, вeiй.ap, осшар, рекал во дримколскиот (со а), осум, се
дум во голобрдскиот спрема осом, седом во ДРИМКОЛСКИОТ. Во голобрдскиот во 
споредба со дримколскиот наогаме поголем броj примери со /шш, жд - шч, Ж1,l1 
место *tj, *dj: ношшu, йешЩ ЙЛашiй.aШ, вешшаЩ вежди, йаждаш, наождаш, 
рождаШ. Во северните голобрдеки села покраj /шЩ жд/ се сре кава и изговорот 
/шч, ж1,l/: фашчаш, сйиjешчем, еUЖ1,lаШ. Поброjни се во голобрдскиот и приме
рите со запазено /ч/ во старата група *с[- : чареи, чарЙиШ. Поредовно во него се 

пазат и финалните групи -сш, -шш, сп. sисш, карсш, йilрсш, лисш, брошш, 
zорешш, дotuщ ЙешШ. Од морфолошките диференциjални црти мегу голобрд
скиот и дримколскиот како покарактеристични се истакнуваат: множи неката 
наставка -е ка; именките од ж.р. на -а : жене - женеше, ниее, наставката -егьй, 



Koja се jaBYBa во конкуренциjа со -ин,а во говорот на Торбешите, сп. japeIba, 
кучен,а, MazapeIba, покраj japuIba, кучuн,а, поретко и japuHa, MazapUHa, потоа 
кратката дативна форма за ж,р .му покраj обликот je :.му рече на женаша (Се. 

бишта), и Kaj глаголите партиципеките форми со наставката -ешШе.м (-ешче.м), 
Koja се употребува во конкуренциjа со -ешшu (-ешчu) и -еjнчук, сп. сЙujешче.м, 
носеешче.м (Стеблево), носешшu, рабошашшu (КлеIЬе), .малчеjнчук (Гинеец). 
Во голобрдскиот значително почесто се употребува и обликот есшu во 3 л. едн. 
од 'сум', особено во речта на торбешкото население. 

2. До последната децениjа на минатиот век македонско население со 
македонски маjчин jазик имало и во селата: Блато, Клобучиште, Алаjбеговци 
(Алаjбегиjа, Алаj Беги), Крчиште, Почести (Почешти), Макеларе, Граждани, По
пинаре, (Попиjавра), 'Рбеле (Орбеле, Хербели), Обоки, Песjак, ДеOJьане (Девол
jани), Еребар, Бреждани, кои се распоредени Mety планината Дешат и Дрим на 
правецот Дебар - Пискупиjа. За говорот на овие села дознаваме, главно, од сту
диjата на Ватрослав Облак ,oМacedonische Studien" (Oblak, 1896: 5; Селищев, 1931б : 
11) во Koja е претставен во наjопшти црти и говорот на селото Обоки. 

Обочкuoш ZOBOP, како репрезентант на споменатава група села, ги има го
тово сите одлики на дебарскиот полски говор. 

Во неговиот вокален систем како диjалектна посебност се jaBYBa вокалот 
liiI, KOj прететавува континуант на носовката *Q во почетните слогови, сп. zpa
ди, гнасно, iаба, йаш, на секундарниот Ъ2ИСТО така во почетни слогови, сп . .маг
ла, .маска, и на вокалното *г во секвенцата /iipl: бiiрiу, йiiрсшu, сарце. Во оддел
ни примери може да се сретне и во секвенцата liiлl место вокалното *1, сп. iiiл
Шаш, кiiлнuШ. Инаку за вок. *1 во повекето случаи има континуант /ол/ како и 
во дебарскиот, сп. болва, волк, jаболка, ЙОЛНО, солза, сонце « солнце). 

И консонантскиот систем во обочкиот говор е скоро идентичен со системот 
во дебарскиот градски и полски говор. И овде во повеке лексеми како контину
анти за прасловенските групи *tj *dj се jaBYBaaT секвенците /шшl и /ждl: лешша, 
фашшаш, йлешшu, .мошШеа, Йо.мош - .межда, саждu, но и: кука, нок, свека, 
врека, до.маКин, керка - шуiо, арга, Meiy. Фонемите /кl и lil редовно се jaBYBaaT 
место поновите групи /шj/ и /дР, сп. брака, цвеке, шрекu - л'уiе, покраj л'удu. 
Старото /sl се задржало во пове ке случаи, сп. HOSU, йолоsи, белеsи. Африкатот 
II,lI е значително пофреквентен отколку во другите околни говори, бидеjки на 
oBoj терен TOj се добил од /ж/ пред вокал от е во деминутивните образуваIЬа од 
типот бреl,lе, HOl,le, СШОl,lе, ЙОЛОl,lе, и др. 

Во номиналната флексиjа како диjалектни карактеристики за ова говорно 
подрачjе се jaBYBaaT: флексивната дативна форма Kaj личните и роднинските 
ИМИIЬа од машки и женски род, сп. СШОjану, Нuколу, MapKo(je)e, Мuшрее, 
Цвеше, заменеките облици: Muje и демонстративните за с.р. шеа, овеа, онеа, а во 
областа на глаголот: наставките -ш за 3 л. едн. и -еш за 3 Л. мн. на презентот, сп. 
шоj jадеш, имаш, шиjе jадеш, имаеш, пото а наставката -е во 3 л. мн. на минатите 
определени вреМИIЬа, сп. шujе ошидое, доjдое, зедое, у.мрее, зе.мае, знаее, и 
партикулата ка. 

3. На западниот и jугозападниот брег на Охридското Езеро има три населби 
каде што живее македонско население - во селото Лин, на северозападниот дел 
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покраj македонско-албанската граница, Туше,мишШа и Пискуйиjа, кои се наога
ат нешто пои сточно од Поградец, на jужната страна на езерото. Не што на
селение со македонски маjчин jазик има и во градот Поградец. 

Говорош на с. Лин. - Говорот на македонското население во Лин е многу 
сличен, поточно идентичен, со говорот на соседните Радожда и Мали Влаj 
(Струшко). Лин, Радожда, Мали Влаj и Вевчани образуваат посебна говорна 
индивидуалност во охридско-струшката група говори. Од другите македонски 
диjалекти во Охридската котлина тие се разликуваат со повеке фонетски осо
бености, меГу кои како покарактеристични се jaBYBaaT фонемите /iiI и /d/. Со 
ннв одиосниов говор има седумчлен вокален систем: 

и у 

е о 

а а 

и TOj е единствен говор со таква вокална структура на македонскиот jазичен 
ареал (Видоески, 1981 : 667). 

На историски план вокалите /ii1 и /d/ се континуанти на носовката *Q во ко
ренските морфеми, СП./iiI iради, iHac, iiiжва, дай, заби, рака, сiiбоШа секогаш-

зад нелабиjален консонант, /dI ,мажи, м1lдpo, йаш, uадар претежно зад лаби
jален консонант, поретко во друга позициjа: лака, шраба; место Т.Н. секундарен 
Ъ2 исто така само во почетна позициjа: бадник, м1liла, ,маска; во секвенците lap, 
iiл/ и /ар, ал/ како континуанти на вокалните *г, */: /ар, ал/ арш, iарло, дарво, 
зарно, сарце, Шiiргье, - калк, кiiлниш, санце (зад нелабиjални консонанти и во 
инициjална позициjа), Idр, ал/ бdрiу, м1lрfйoф, uарсши, фарл'аш, - валк, ,мал
sиш, йалllO (зад лабиjални согласки), но и: жалш, шалчиШ. 

Во говорот на Лин, и воопшто во вевчанско-радошкиот, со поголема до
следност по однос на другите струшки говори се врши стеган,е на вокалните 
групи /оаl во leal, /ое/ во leel: волвар, квач, 1laквално, ева, шва, iошва « волоар, 
коач, соа, fйoa, iошоа), - iведар, чвек, квеф 1/ iвадар , квiiф, чвак, jазвец, рекве 
(iоедар, чоек, коеф, jазоец, рекое), како и на групите 'иа, ио, ие, еа, еоl кои дале 
дифтонзи Иа, ]0, ]е], сп. койр]а (коириа), белjОЙl (белиош), из,мjен (uз,миен) 
,машшjа (,машШеа). 

11 по ред други особености линскиот говор оди заедно со вевчанско-ра
доmкиот (Hendriks, 1976). 

4. Говорош на селаша Туше.мuшШа (алб. Tushernishti) и Пuскуuujа (алб. 
Реshkёрiа). Говорот на овие две села претставува целина со говорот на селото 
JЬубаништа, кое се наога непосредно до границата на македонска страна. По 
основните диjалектни особености OBOj говор стои наjблиску со говорот на ох
ридските краjбрежни села Трпеjца и Пеmтани. Сите нив ги поврзува фонемата 
/i1I, Koja е добиена како континуант на носовката *Q во коренските слогови: ipa
ди, iiiжва, 2iiсаjнца,jiiже, jiliарец, йаш, рака, ирачка, сшраiа, iПраш, шраба, и со 
запазен назализам во дранк, на вокалното *г во секвената 'ар/: барiу, варба, 
карсшош, сарце. Во повеке случаи liil срекаваме и место /а/ кога се наога тоа во 
група со назалните сонанти IM, н/ и со /Р: снiИа, нана (алб. nёnё), ,мiiшчеа, снаа, 
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.мii.миш, jiicUKa, jiizypuн.a, jiiiушка, во одделни лексеми и во други случаи, зiiден., 
зiiш, покра] зашшо, место вокалното *1 во: сан це, йiiф, бал'виш, калн.иШ, и ре
довно место вокалот l во турските заемки: зii.мба, азiiiн.. 

Вокалното *1 во повекето случаи е заменето со lолl: болва, голШаш, jабол
ко, колк, солsа, шолчиш, а место секундарниот Ъ] HaotaMe lal пред Ip, 11.1: вешар, 
ишар, оган.. 

Остатоци од старата замена на *t;! во *Q HaofaMe редовно зад IjI: jiiZул'а, jii
чиш, jiiзик, jiiч.мен., и зад Iчl во лексемата чiiдо, мн. чiiда. 

Од вокалните секвенци, ако ги исклучиме групите со lul како втор член, кои 
и овде образуваат дифтонзи, сп. лебоj, cн.aj, леj, на промена подлежи loal, Koja
што редовно се асимилира во /001 > [о:]; сп. шо: (й1оа), осн.о: (осн.оа < осн.ова). 
- Групата /оеl само во одделни лексеми се изменила во [ОЛ: zojaap покра] zoja
дар, и во /ве/ во чвек, но вдоец. Многу се чеети во OBoj говор контракции на два 
иети вокали, сп. йе:ш , йе:ше, йе:л (йееш, йееше, йеел) , се:ф (сееф), йре:коф 
« йреекоф < Йресекоф). 

Во системот на сонантите треба да се одбележи алвеоларната реализациjа 
на старото палатално *Г: кл'уч, Л'у1е, н.едел'а, и заТВРДНУВaJьето на старото па
латално *n': KOjн., баjн.а, дун.а, ayjн.a, cajн.a, што подразбира дека во системот от
суствува фонемата l-b. 

Системот на шумните консонанти е релативно стабилизиран. Сите опстру
енти се опфатени во корелациjата по признакот звучност, вклучуваjКи ги и аф
рикатите /ц-sl, Iч-1.l/, а ка] веларите таква опозициjа образуваат само /к-г/, до
дека х се загубило, одн. пред консонант и на KpajoT на збороформите премина
ло во /ф-вl. Фонемите /к, 2/ се значително поретки во споредба со другите 
охридски говори, бидеjки *и, *dj наjчесто се заменети со /шч/ и /жд/, одн. IЖ1.lI, 
сп. врешчи, гашчи, йлешчи, йришчu, .мiiшча, лешча, йалешч, сфешча, йрашча, 
фашчаiil - вежда, йрежда, сажди - веж1,la, саж1.lu, ЧУЖ1.l0, граж1.lан.ец, поретко и 
/ж1/: чуж20. MetYToa, групите шj, aj « *tbj, *dbj) во односниов говор редовно се 
заменуваат со /к, 2/: брака / браjка, лива1е, л'уj2е / л'уiе. 

Во врека со дистрибуциjата на опструентите како диjалектни посебности на 
тушеМИШКО-JЬубанишкиот говор се jaBYBaaT: преминувюьето на /к, г/ пред пред
ните вокали во IК, 1/: шкембе, секира, киска, укиш, замената на групата /шш/ во 
/шчl во почетокот и во средината на збороформите: шчица, о'iн.uшче, но вешш 
(на KpajoT), пополнувюьето на групите -ср-, -зр- со преграден дентал: сшребро, 
здрел, африкатизациjата на спирантите Iз, ж/ во Is, 1.l/ зад Iлl: солsu, .молsи.ме, 
дОЛ1.lин.а, ЙОЛ1.lаф. Фонемата /1.l1 место /ж/ редовно алтернира со liI пред демину
тивниот суфикс -е ка] именките: брегош - бре1.lе, н.ога - н.o1,le, сшо'iош - СШО1.lе, 
йоло1,le, шuле1.lе. - Во групата на OBOj вид диjалектни особености треба да се 
одбележи во OBoj говор И упроетуван,ето на групата -дн.- со испаfан,е на 'д/: 
Йан.а, ен.уш (Йадн.а, едн.уш) и чуван,ето на секвенците -шш и -сш на KpajoT: 
бiiрсш, бресш, кiiрсш, йiiрсш, sисш, лосш, чисш, .мресШ, гл'ушш, дошш, вешш, 
чушш / чушч. Воопшто во разгледуваниов говор консонантските групи на кра
jOT не се реткост, сп. и: н.офш, лакш, н.иск (: н.иска, н.иско, н.иски), 'горк (: горка), 
йолк (Йоло'i). 

И морфолошките особености на тушемишкиот говор во наjголем броj 
случаи се совпагаат со говорот на ц:риезерските охридски села. Во членската 
морфема за м.р. KpajHoTo -ш редовно се пази: лебош, н.ожоШ, н.ашuoШ, Ка] 
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именките од Ж.р. наставката -и се проширила и на именките 'нога, рака', мн. 
HOSU, раци. Kaj личните и роднинските ИМИI:ьа од м. и Ж. род синтетичките 
дативни форми се многу ретки. Обично датвниот однос се изразува со пред
логот на : На Марка му рече. Пообични се дативните форми со на и Kaj личните 
заменки за 3 лице: на Heio му рече, на неа му викна, мн. на неми му рече. Лична
та заменка за 1 л. се jaBYBa во две разновидности: jac и jacKa. Кратката акуза
тивна форма за ж. р. гласи je : неа je виде. Полната зависна множинска форма 
од 'тие ' гласи неми: неми и виде, на неми му даде. Кратката форма му, како 
што кажуваат претходниве примери, се генерализирала како општа форма за 
дативен однос: на Heio му (рече), на неа му (рече), на неми му (рече). Општата 
заменска форма се jaByвa во фонетската разновидност саЩ саша, сашо. 

Глаголскиот систем во тушемишкиот говор исто така во голема мера се 
совпага со глаголската флексиjа во охридскиот пештанско-трпезички говор. Во 
1 л. едн. на презентот се генерализирала наставката -м Kaj сите глаголи: некам, 
носам, сечам, викам; во 3 Л. едн. се пази наставката ош: викаЙl, носиш, сечиш, а 
во 3 Л. мн. се генерализирала наставката -еш: некеш, носеЩ сечеЩ (ке) речеш, 

викееш « викаеш) во фонетската реализациjа вике:ш (по извршената контрак
циjа). ПрегрynираIЬето во основите извршено е спрема гласот на коjшто завр
шува оnштиот глаголски дел, сп. нос-и-ш, бер-и-ш (кога е консонант), зна-и-ш, 
шка-и-ш, се-и-Щ бро-и-ш, во фонетска реализациjа знаjш, шкаjш, сеjш, броjiu, 
но: ви-е-Щ се кри-е-Щ uи-е-Щ обу-е-Щ чу-е-ш (со основниот вокал -е- само Kaj 
глаголите што им завршува општиот дел на -и и на -у). Од диjалектен аспект 
вредно е да се споменат наставките: -фме и -фне, кои се употребуваат пара
лелно: викафме - викафне, носuфме - носифне (1 Л. аорист), носефме носефне 
(имперфект) и наставката -ja во 3 Л. мн.: aUKaja, доjдоjа, UосШоjаjа. Доста се 
ретки во тушемишкиот форми како реква, доjдва Kaj глаголите од о-раздел -

(со фонетска измена на оа во ва), но не се и непознати. - Во тушемишкиот, 
како и во JЬубанишкиот говор, има тенденциjа во имперфектот да се генерали
зира како општ основен вокал -е- Kaj сите глаголи, сп. викеф, викеше, викефме, 
викефше, aUKeja, како носеф, носеше. Kaj глаголите што им завршува основа-

та на -н- се обопштила во глаголската н/ш-форма наставката -аш и Kaj глаголи
те од старата и-основа, сп. женаЩ бранаш, канаш, како во йа(д )нащ сШанаШ. 

Посебност е во OBOj говор отсуството на глаголскиот прилог и на потен
циjалот со би. 

Лексиката на тушемишкиот говор се одликува со броjни заемки од албан
скиот, сп. нана 'MajKa', нусе 'невеста', 1,la1,le 'стрико' , зоjна 'постарата jaTpBa по 
однос на помладата', zишче 'латица', шкумба 'пена', auja 'бразда', дамал'ук 
покраj uлуz, кудра 'наковално', и др. 

5. 3аuадноuресuанскиош 20вор. Третата група села со македонски маjчин 
jазик е расположена на западната страна од Преспанското Езеро. Тука спаfаат 
селата: Туминец, Безмиште, Горна Горица, Долна Горица, Гломбочени (алб. 
Glomboci), Шулин, Пустец, Леска (алб. Leitica), Зрноско (диj. Зарноско, алб. 
Zaroshko), Церjе (алб. Cerja). Говорот на споменативе села, да го наречеме 
условно западнопреспанеки, претставува дел од преспанското говорно подрачjе 
(Конески, 1957 : 173-219). Него го карактеризираат три групи особености. Една 
група црти западнопреспанскиот го поврзуваат заедно со горнопреспанскиот 

344 



(ресенскиот) со другите западни диjалекти, Mefy кои како покарактеристични 
се истакнуваат: третосложното акцентираIЬе, образуваIЬето на дифтоншки сек
венци со lu/ како втор член: сшреj, деноj, Myj, ИСПУШТalьето на вокалот во кли
тиките кога следната збороформа почнува со вокал: м-удри, '[-ойра, к-оjш (ме 
удри, '[О ойра, ке одиш), потоа губеIЬето на интервокално /в/ во одредени фо
нетски позиции, замената на Ixl со /вl на KpajoT на слогот: греф, сшраф сшра
вош, мавниш, а во граматиката: разликуваIЬето на општата од номинативната 
форма Kaj личните и роднинските ИМИIЬа од м. р. на консонант, на -о и на -е : 
Сшоjан CiiiojaHa, JaHKO - JaHKa, Л'убеша, eyjKO - eyjKa, личната заменка шоj 
за 3 л., пазеIЬето на сиитетичкиот датив Kaj личните и лично-предметните за
менки; мене ми, нему му, Kaj глаголите испуштаIЬето на помошниот глагол во 
3 л. во перфектот: шоj рекол, шие рекле. 

Втората група ja сочинуваат оние особености што се ограничени на потес
ни от периферен дел од западното наречjе - во преспанско-охридската и делум
но во дебарската диjалектна зона. Во таа група диференциjални црти спаfаат: 
метатезата на -ни- во -ин- во збороформите како водеjнца, cuuajHцa, секвенцата 
чере- место старата група *cre-: черей, пазеIЬето на /л'/ како посебна фонема: 
кл'уч, л'уш, во областа на граматиката: пазеIЬето на -ш во 3 л. едн. на през ен
тот, глагол ските образуваIЬа од типот куйвиш, силната фреквенциjа на глагол
ските форми со 'има 1 нема' и со 'сум' од типот има(ш) доjдено, имаше доjдено, 
имал доjдено, и сум доjден, беф доjден, сум бил доjден 

Со потесното охридско-преспанско подрачjе западнопреспанскиот говор го 
поврзуваат уште: континуантите на носовката *Q и на вокалното *г. Носовката 
*Q и овде е заменета со /аl во коренски морфеми, сп. бабОЙlиш, гii.жва, гаска, 

дабjа, гнас, jаже, jаглен, кайиш, лачиш, рака, йаш Горица, гйрди « грйди), заби, 
KЙiIiниK, jiiзик, мадро, скайо Гломбочени, йiiшец, рака Леска, а место *г HaofaMe 
секвенца lapl: гарло, варба, сарш, '[арне, йарсШи. 

Во тесна врска со континуантот на *Q стои и реализациjата на la/ во корен
ските морфеми во соседство со сонаитите: знам, снага, снаа, мамиш, мамелеl,lи
ja, мiiшшiа, MaiiiUKa (од машика), jii2ypUHa, jаребица, jiiнгуличка 'бел гороцвет' 
Гломб, jacUKa Горица. 

Во поглед на коитинуантот на вокалното */ преспанското подрачjе не е 
единствено. Во горнопреспанскиот *1 е заменето со lол/, во jугоисточните прес
пански села со /&1, во jужнопреспанскиот со liiI и /iiл/. Западнопреспанскиот по 
оваа црта поблиску стои со горнопреспанскиот - има рефлекс /ол/, со таа раз
лика што овде не се лабиjализира сонантот Iлl, сп. волна, волк, жолш, жолчка, 
долк, йолн Горица, бол ва, бол'ваш, волк, голшaru, долiо, jаболко, колк, мол
чиiu, йолшок, солsа, шолчиш Гломб, колк, жолшш, молчu, голша Леска. Во 
Зрноско може да се сретне и по HeKoj случаj со /ал!, како во соседните jужно
преспански села, сп. бiiл' ва, санце. Во оваа група црти вреди да се споменат -

уште фонетскиот облик на лексемите чуж(д)о, чужина, 'iлобок, ОЛl,lичка Леска, 
шнок « *tъnъkъ). 

Во третата група диjалектни црти спаfаат оние со коишто се диференцира 
наполно или делумно западнопреспанскиот од горнопреспанскиот и од другите 
преспанеки говори. Дел од тие црти претставуваат архаизми и повекето се од 
фонетски карактер. Така, на пример, овде срекаваме доста лексеми со запазен 
назализам, сп. гранди, зii.мби, сii.мбоШа, кломко, гангарец Зрноско, лан'[о, 
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.мiiндe, заза.мбица, jiiнzул'а, jiiндица Рiiмбе, jарiiмбица, чо.мбрица Гломбочени 
(со континуанти на *Q), гренда, iрендел', лендина, йенда, йендесе, девендесе (со 
рефлекс ен од *<0 Леска. Стариот пре мин на *  во *Q освен зад IjI: jач.мен, jазик, 
jашро, jашарва, jaHsa, jандар, го наогаме на OBOj терен и зад Iчl во лексемата 
чадо, мн. чада Леска, Гломб. 

Добро се пази овде и фонемата /s/: нosu, Bpasu, йолоsи Гломб, aoaosu, кар
луsи, aoapasu, jaHsa Леска. Ново Isl се срекава во група со в IBsl, со некои со
нанти и во одделни лексеми пред вокал, сп. солsа, .молsи, sвезда, sе.мниш, sидар, 
sаден Гломб. Доста е фреквентен и африкатот /I,ll, Koj освен во туги лексеми се 
jaBYBa како алтернант на /2/ место Iж/: HOl,le, бреl,lе, СШОI,le, и др. Подоследно се 
пази во западните преспански села во споредба со другите преспанеки говори 
KpajHaTa група -сш: бресш, лисш, кiiрсш, поретко и групата -шш: брошш, покраj 
zл'уш, чуш, овош Леска, Зрноско. 

Во западните преспански села не се развиле во полна мера оние процеси 
што се сврзани со вокални групи /еа/ и loal. Првата се пази неизменета, сп. леа, 
неа, сшреа, додека место loal наогаме различни резултати [о:), како во горно-

преепанскиот: осно: (осноа < основа), ШО:, шро:, и така е наjчесто на KpajoT, во 
одделни лексеми се jaByвa IBa/: швар, швариш, свал'ка (соал'ка < совал'ка) 
Гломб. Групата 'оеl наjчесто се пази неизменета, сп. чоек, вдоец Леска, покраj 
чвек во Пустец и чоjак во Зрноско. - Во неколку лексеми е запазен и стариот 
преглас на lal во lel зад палатален консонант, сп. есен, есено: дарво, есеjнца, 
чеша Гломбочени, кiiшеj, лишеj, йолена, баршлен, челеш Гломб, uлеч Шулин. 

Во консонантизмот на синхрониски план во OBoj говор треба да се истакне 
многу ретката употреба на фонемите IK, tl. Во домашни зборови тие се сре
кава ат само во неколку лексеми, сп. кука, aojKe, ке, HejKU, веке, керка, до.маКин, 
срека, несрека Гломб, покраj срешjа, несрешjа Леска, Meiy, apeie, ceiepe, 
шакуiере, iipta. Во сите други случаи место *tj, *dj има Iшш, жд/. Новите групи 
шj, дj « *tbj, *dbj) овде се неизменети, сп. брашjа, йliшjе, цвешjа, шреiIia вечер, 
л'уди Гломб, дjавол, ливадjе aoaaaja Леска, а според нив се преобразувани и 
свашjа (: сваш), iрадjанин (: град). Интересен материjал западнопреспанскиот 
говор ни нуди во врска со фонемата /l-b/. Таа се задржала само во неколку 
лексеми: баl-bа, KOl-b, С8ин.а Леска. Во другите случаи eCTO Il-b/ наогаме или IH/: 
дуна, дечuна, или /jHI: cajHa, cupejHe, или без метатеза /нjI: aeHja, бабунjосан, и 
редовно така каде што /jI влегува во состав на суфикс: ceHjaK, cuнjaK, шiiрнjак, 
apeHje, KopeHje, лединjе, шiiрнjе Гломб. 

Со неколку црти западнопреспанскиот од другите говори во преспанскиот 
базен отетапува и во областа на граматичката структура. Toj, на пример, не ги 
познава членските морфеми со -8 и -н, така што овде има само еден член. со 

оваа црта односниов говор стои поблиску со jужните преспански села. Членска
та морфема за м.р. во поjужните села од оваа група почесто се срекава без Kpaj
ното -ш: чоjако, сШuсо, iл'ужо Шулни, сивио Пустец, но: денош, зешош Гломб, 
носош, .мажош Горица. - Во врска со множината западнопреспанскиот говор го 
карактеризираат две црти отсуството на изброjаната множина со наставката 
-а И обраЗУВaIьето на збирната множина со -ja : шiiрнjа, aiiнja, HuBja, цвеШjа. 

Глаголскиот систем е доста уедначен на сето преспанеко говорно подрачjе. 
НаjпроДуктивни се глаголите од а-група. Од е-група се само глаголите што им 
завршува општиот дел на вокал, сп . .мие(Ш), шрие(ш), сее(ш), zрее(ш), шкае(ш), 
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брое(Ш). Некои разлики Mety одделни локални говори се jaBYBaaT во образува
lЬeTo на 1 и 3 л. едн. и 3 Л. мн. на презентот, во 1 и 2 Л. мн. на минатите опреде
лени вреМИlЬа и во глаголскиот прилог. Во поглед на тие црти западнопреспан
скиот стои поблиску со долнопреспанскиот. И во него, како во долнопреспан
скиот, во 1 л. едн. на презентот наставката -м доследно се jaBYBa Kaj глаголите 
од а-група: ви1Сам, орам, додека Kaj другите глаголи таа се jaByвa факултативно. 
Во 3 л. едн. наставката -ш се задржала уште во посеверните села, сп. вИ1Саш, бе
риш, носиш, во Горица и Гломбочени, додека во jужните села таа е многу рет
ка: jадu, носи Шулин, йи(j)е, Ш1Сае, бери Леска. Во 3 Л. мн. редовно на целиот 
терен од разгледуваниов говор има наставка -еш: береш, носеш Горица, вИ1Сеш, 
сечеш Гломбочени, jадеш, йи(j)еш Шулин, а во Леска се губи KpajHoTo -й1, така 
што како наставка останува само -е, како и во долнопреспанскиот и костур
скиот: бриче, йере, шрие, обуве, сее, снове Леска. 

Во поглед на наставките за 1 и 2 Л. мн. на аористот нашиов говор не е 
единствен. Во наjсеверните села наставки се: -фне I -фме и -фше, како во горно
костурскиот: ре1Софне I ре1СОфме, ре1Софше Горица. Во Гломбочени и во селата 
jужно од него 1 Л. мн. завршува на -ме, а 2 Л. на -фше, сп. ви1Саме - вU1Сафше, 
вИ1Снаме вU1Снафше, доjдоме доjдофше, носеме носефше Гломб, береме 
берефше Леска, jадоме - jадофше, дарfl.еме - даРfl.ефШе Шулин, Пустец. За да се 
избегне можната омонимиjа со презентските форми, Kaj глаголите од а-група 
во множинеките лица во имперфектот како основен вокал се генерализирал -е-, 
сп. имперфект ви1Семе - вИ1Сефше вИ1Сеjа (: през. ви1Саме вU1Саше вИ1Сеш) 
Гломб. Во 3 Л. мн. како наставка се обопштила секвенцата -ja Kaj сите глаголи: 
BU1Ceja, Hoceja, вИ1Снаjа, доjдоjа. 

Во 2 Л. мн. на императивот исто така се генерализирала една наставка -jше 
Koja се додава на основниот вокал: вИ1Саjше, 1Суйеjше, носеjше, броjеjше, сеjеjше, 
шкаjеjше, чуjеjше Гломб. 

Интерес претставуваат во OBOj говор И презентските форми од глаголот 
'СУМ', сп.: са, си, еш, сме, сше, са Гломб, Шеш I Шесши Пустец, су, си, есшu, сме I 
сне, сше, са Шулин. 

Глаголскиот прилог е многу редок, во некои села во анкетите не е добиен. 
Таму каде што се срекава, се jaByвa во формата со наставката -нuч1СУМ: вИ1Са
нич1СУМ, носенич1СУМ, сеенич1СУМ Шулин. 

Во областа на глаголската деривациjа од диjалектен аспект интерес прет
ставуваат образуваlЬата од типот: йадва, видва, ЙО20два, родва, йлашва, фашва, 
доjдва, йреjдва, кои наполно ги истиснале старите творби со -ja од типот 
йлашшаш, рождаш во другите преспанеки говори. ОбразуваlЬата со суфиксот 
-ева како оздравева познати се и во костурските говори. 

6. Врмнич1СUОШ 20вор. На jугозападниот дел од Малото Преспанеко Езеро 
на албанска страна се наога селото Врмни1С (диj. Вармни1С < Врбнu1С) во кое жи
вее македонско население. 

Говорот на ова село е ист со костурскиот корешчански говор (Vidoesk:i, 1981 : 
763-768). Него го карактеризираат - во фонетиката: фонемата lal, Koja историски е 
добиена од *сг во коренските морфеми: 1Ciiшча, ра1Са, и во секвенци со м (пред лаби
jална согласка) и со 11.: 2iiмба, 2iiлiiмбu, дiiмбjа, 1Сандел'а, 1Сран1С, место секунд ар
НИОТ Ъ2: мiiн:Zла (со секундарен назализам), место вокалните *г, *' во секвенците 
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'ар, ал/: валк, йално, жалшо, - дарво, сарце, од 'аl во соседство со назален со
нант: знае, сана, и во турски лексеми место вокалот 1 : кана, а во консонантиз
мот: отсуството на палаталниот назал, сп. бана, садеjне, и на звучните африкати 
s, l,l. Многу се ретки и фонемите 'К, 11, бидеjКи прасловенските *tj, *kt', *dj овде 
се рефлектирале во Iшч, жl, сп. кашча, йлешчu, lllчерка, - вежа, 'межа, аржа, 
сажи, а новите групи шj, дj « *tbj, *dbj) останале неизменети: брашjа, л'уди. 
Освен тоа за консонантизмот на врмничкиот говор карактеристични се: заме
ната на х со IjI на KpajoT зад lel: Mej, opej, палатализациjата на 'к, zl пред пред
ните вокали во [к' 2'] : к'исел, заГина, пополнуван.ето на групите -ср-, -зр- со 
преграден плозив: сшра'м, сшреда, здрак, асимилациjата на групата -бн- во !.мн!: 
вар.мник, отсуството на групите -UlШ, -жд (првата е заменета со шч : оzнuшче, а 
жд се асимилира во жж > ж : дожо) . 
И во поглед на местото на акцентот врмничкиот говор оди со говорот на 

Корешчата. Toj не може да стои на последниот слог. Kaj мно гу именски групи 
Toj е стабилизиран на пенултима или покажува тенденциjа за таква стабилиза
циjа, сп. брек - бреz'овu, д'евер - дев'ерu, 'елен - ел'енu, з'елен зел'ена - зел'ено 
- зел'ени. Од ова се исклучуваат членските морфеми, сп. д'еверо, зел'енайia. 

Во областа на морфологиjата и синтаксата исто така нема поголеми 
разлики мегу врмничкиот и корешчанскиот. Во именската флексиjа отсуству
ваат членските форми со -В и -н. Членската морфема за М.р. редовно се jaBYBa 
во разновидноста -о (без ш) : човеко, лебо. Не се непознати множински форми 
со наставката -нишча од типот ш'еле - шелен'uшча, й'оле - йолен'uшча, иако не 
се толку чести како во костурските говори. - Во глаголската флексиjа како ди
jалектни особености се jaBYBaaT: наставката -е во 3 л. мн. на презентот: вике, 
носе, и во 3 л. мн. на минатите определени форми: рек'ое. Сите тие особености 
карактеристични се и за говорот на соседното корешчанско село Вiiмбел. 

7. Бобошшенскuош ZOBOp. Во непосредната околина на градот Корча во 
Jужна Албаниjа се наогаат уште две македонски говорни оази - селата Бобош
тица (алб. Boboshtica) и Дреновени (алб. Drenova). Говорот на овие две села спа
га мегу наjархаичните македонски диjалекти. Мегу архаизмите посебно зна
чен.е за диjалектиата диференциjациjа имаат: фонемата !ii1 во акцентиран слог, 
сп. pjaKa рек'аша, .млjако .млек'оШо (стариот изговор на * ), zрjiiнда, jазик, 
жjашва, шjашк (како контннуант на *  во акцентиран слог), jii2He, jiijце, jac (во 
секвенцата ja под акцент), запазениот назализам во броjни примери, сп. zа,Мба, 
са'мбоша (пред 6), zранди, канд'ел'а, дранк, KpaHZO (континуанти на *Q), zpjaH
да, йjaHдa, ленд'ина (континуанти на * ), прегласот на 'аl во /ii1 под акцент и во 
!е! во не акцентиран слог зад палатален консонант: jiizHe, жjiiба - jер'е'мче, u'ojec, 
к'очен, во морфологиjата: чуван.ето на дативот Kaj именките како во неопре
делената, така и во определената форма, сп. ж'ене - женj'iiillуj, мн. жеНJ'аillе,М, 
демонстративните заменки coj, СОЗU како континуанти на *Sb, и др. Во поглед на 
иновациите во однос на костурските говори бобоштенскиот покажува посеб
ност во развоjот на носовката *Q, Koja е овде заменета со !а, ан-а.м!: рака, каш
ча, zранди, Zа.мба, на вокалните *г и *J, кои се рефлектирале во секвенци 'ар, 
ал!; барzу, жалшо, валк, стабилизиран.ето на акцентот на пенултима: с'ело се
л'ошо, M'opje - Mopj'eiuo - 'морjен'uшча, И др. 
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Бидеjки е oBOj говор опстоjно опишан од А. Мазон (сп. Mazon, 1936; 
Vidoeski, 1981 : 745-761), нема потреба да се задржуваме поопширно и на ова 
место. 

8. Во областа Гора, северозападно од Враца и Рудока, на албанска страна 
остануваат селата Пакиша, Запод, Очикле, Борjе, Орешек, Шиштевец, Ново 
Село, Оргоста и Црнолево, кои се населени со муслиманско (торбешко) насе
ление. Говорот на споменати ве села спаtа во горанскиот диjалект, Koj претста
вува преод Mety реканскиот дебарски говор и горнополошкиот, од една страна, 
и призренско-сретечкиот, од друга (Селищев, 1929 : 406-410; Видоески, 1984
1985 : 127-137). Бидеjки располагаме со материjал само од селата Запод и Борjе, 
ке го именуваме зайодс!(о-борjанс!(u 20вор како дел од горанскиот. 

Во областа на вокализмот зайодс!(о-борjанс!(uош со горанскиот го поврзу
ваат: континуантите на носовката *Q и секундарните вокали во сите позиции, 
континуантите на вокалното *1, потоа некои измени на вокалите, пред се на во
калот о во некои позиции, а во консонантизмот: вредностите место прасловен
ските групи *tj, *kt', *dj, реализациjата на фонемите /л/ и /л'/ и нивната дистри
буциjа, како и повеке промени сврзани со согласките 181 и Ixl. 

Место носовката *Q во коренски морфеми во повекето случаи има рефлекс 
Iyl, сп. вру-К, гус!(а, 20лубu, желудец, jуже, !(луй!(о, му!(а, мужu, наЙудu.м., одо
вуЩ йуЩ йушнu!(, йуш-Ке, ру!(а, с!(уй, Йlуйан, удица, во извесен броj лексеми 
има а, сп. ipii:fu, Ысеница, дабjе, дабоjна, забu, !(айuна йра-Ке, рабо.  саш - сiiдОj, 
сабоша, сшайало, шаЙаф. Лексемите jеШо!(, !(еде, !(едел'а во формите со lel поз
нати се во сите горански села, како и во говорот на Муслиманите во тетовските 
села Урвич и Jеловjане (Видоески, 1973 : 21-32). 

Нема разлики Mety горанскиот и разгледуваниов говор ни во поглед на ре
зултатите од замената на носовката * ; во сите позиции има рефлекс е, сп. jезu!(, 
jеч.мен, jешuва, заjец. Во uaja!( HajBepojaTHo било *Q. 

И секундарниот Ъ2 во почетните слогови се рефлектирал во lal, сп. jаzанца, 
лаже, uзлажа, маzла, ciiBHyje, цавше, со исклучок во ложuца, каде што е /01 од 
секундарно потекло, како во призренскиот и долнополошкиот. Во шено!( вока
лот lel е аналошки (шен!(а, шен!(о > Шено!(). Во краjните слогови пред сонанти
те Ъ2 имал поинаков развиток: пред р TOj се изменил во lel: добер, uшер, модер, 
осшер, пред мима 101: сом, седо.м, осом, и lul во лексемата огин. 

За вокалното *1 има неколку вредности: Iyl, сп. буа - буjе, ву!(, Iулl во Бул
гар, Булzарujа, lолl (> 08) : вовна « волна), жофч!(а, Й08НU, lал/: !(авне, савза, 
мавзнuца, lal во сабец, сабuца, санце, и Iла! во дла!( длаzо. 

Од вокалните промени како диjалектна посебност се jaBYBa промената на 
101 во Iyl во поголем броj лексеми во кои има загубен конеонант во интервокал
на позициjа, сп. гуец!(о, !(уач, !(уачнuца, !(уа (: !(ОЛ, муа (: моЛ, йуас, йуе, зайуаф, 
суел'!(а, на!(уално, чуе!(, шоzуа, оногуа, zолему(j)еш « zолемоjеiц), и во некои 
суфиксни обраЗУВaJьа: восу!(, мозу!(, йойу!( и др. 

Сонантот Iл'l овде има поширока дистрибуциjа отколку во околните ди
jалекти, бидеjКи старото *1' уште не затврднало, сп. !(л'УЧ, жел'!(а, осил'!(а, гре
дел', жул', а пред предните вокали lu, еl ието и *1 преминало во Iл'l, како во го
ранекиот (Видоееки, 1984-1985 : 129-137), сретечкиот (Павловиh, 1939), урвич
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йраке, иушке, шреки, 
лексеми од типот: глак -глагош, зек - зекош, кл'ек, лакок - лакоки, назак, 11.0-
кок нококи, окик, йайрак, йек 

Замената на краесложното Iлl во /в/ е општа поjава во горанскиот диjалект, 
СП. воф -
жофч, равник, зова « 

киот (Видоески, 1973 : 21-32), вратничкиот, сп. дел'uме, кол'иба, гл'исше, сл'и
ва, л'еш, вл'ече.м, шел'е, кл'ечи, обл'екло. 

Фонемите IК/ и /:[/ се доста чести, зашто покраj континуантите за *tj, *dj, сп. 
веке, . вокка, врека, врук, кука, .м.аКеа, нок, нокви, щеко, мн. щеки, срека, ке, 
керка, божек, сесшрик, дDжеки, векава, йрака, ве:[а, zocuo:fa, Mezy, upeza, рага, 
шу:fо, ча:fе, тие редовно се jaBYBaaT место групите шj, д) « *tbj *dbj), сп. брака, 

ла:fа, л'у:fи, и место секвенците *tb, *db на KpajoT на 

(: йеши), йролек, челек. 

волоj, вреф (: врела), гоф (: голо), жиф (: жила), кошеф (: кошли), 
зовва < золва). 

Фонемата /хl доста е присутна во говорот на с. Запод, сп. zpax, йрах, joxa, 
zpex, во морфемите за аорист: викнах, викнахме, викнахше (Видоески, 1973 : 21-
32). Во Борjе се срекава само во неколку лексеми, сп. грах, йрах, додека во дру
гите случаи таа по правило се губи, сп. вп, ора, ме - Meoj, су - суо, а во одделни 
лексеми таа преминала во /j1 : гре} zpeoj, и /ф/ : кожуф - кожуфи. 

Именската флексиjа во односниве села во целина се поклопува со флекси
jaTa во Гора и во урвичко-jеловjанскиот говор. Kaj одушевените именки се пази 
дативната флексивна форма и во ед нината и во множината, сп. син сину, гос
ши -ZосШu.м, zолуби голубu.м, деца- деца.м, zycKe гускем, и Kaj атрибутски
те придружби: сину MojeMY, доброму, Ж.р. доброjзи. Именките на -а множинска 
форма образуваат со наставката -е : деjка - деjке, со атрибутски збор: беле 
zycKe. Множинеката наставка -ика за с.р. Koja ни е позната од горанскиот и 
урвичкиот говор, се jaBYBa и во говорот на овие села, сп. куче кучика, маче 
.м.ачиКа, Kaj деминутивите на -ике: крилике (: крило), мн. криличика. 

Посебност за oBOj говор, како и за горанскиот, чинат и членуваните форми. 
Има три вида членски морфеми сп. забов, забон, забош, мн. забиви, .забиши, за
бини; брадава, брадаiI1a, брадана, мн. брадеве, брадеше, брадене. Kaj придавки
те посебен интерес претставува членската форма за машки род, сп. бос : босо
jеф, босоjен, босоjеiii; осшер : осшроjеш, iошоф : гошовоjеш, jалоф : jалоjеф, 
jалоjеш, или : босуjеш, осшруjеш итн. 

Заменскиот систем исто така е единствен за сето горанско подрачjе. Од 
личните заменки за 3 л. он, она, оно, дативните форми гласат: нему му, за ж.р. 
1Ьеjзи гу, мн. 1buмa zu, сп. кажи iu да земеш ( им), акузативните: Hezo zo, ж.р.= 

1Ьа ja, мн. 1Ьи ги. Општата заменка за сите лица се jaBYBa во формата cBaKoj. 
Во областа на глаголот исто така нема разлика меГу заподско-борjанскиот 

и говорот на другите горански села. Како диjалектни карактеристики во сите 
нив се jaBYBaaT формите на глагол от 'сум': сом, сме, сше, се, презентските нас
тавки: -м за 1 л. едн. Kaj сите глаголи, сп. uZpa.м, HOCu.м, сечем, -еш во 3 Л. мн.: 
сйремаjеш, расшеш, смиjеш, учеш, наставките за имперфектот: -ше за сите фор
ми во еднината, -ме, -ше, -а за множина, сп. береше, береме, береше, береа Бор
je, ОДН. берехме, берехше, береа Запод, а Kaj аористот формите од типот: доjдо, 
цафшо, зарасшо, засеко, назебна, ФDл'и во 1 л. едн. и во множината: дОjдоме, 
доjдоше, доjдоа, пото а наставката -ише во 2 Л. мн. императив Kaj глаголите од 
е- и и-група, сп. сйремише, сийише, како и наставката -еки во глаголскиот 
прилог: идееки, зборееКи. 
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9. И покраj тоа што разгледуваниве говорни оази мегу себе се разликуваат , 
сепак има еден броj особености со кои тие се поврзуваат. Тие особености се, 
главно, запазени постари црти, коишто во другите македонски диjалекти пре
трпеле целосна или делумна промена. Мегу нив од диjалектен аспект посебно 
се значаjни: пазеlЬето на краjните консонантски групи -сш, -шш, на гласот ч од 
старите групи *с[- и *сте (чариuш, чариuш, чариuш, - череша); во сите овие -

говори се пази фонемата /s/. Место *tj, *kt', *dj во нив наjдоследно се пази стара
та континуациjа со /шш, жд/, одн. /шч, Ж1,l - ж/, со исклучок на горанските села. 
Во поjужните говори видовме броjни остатоци од стариот назализам. Во пове
кето од нив се пази дативната флексивна форма Kaj личните и роднинските 
ИМИlЬа од м. и Ж. род, во бобоштенскиот и нешто пошироко. 

Втората група заеднички црти се иновации. Во фонетиката такви се: разво
jOT на групата *сге- во чере (череи), поjавата на ново /s/ место /3/ во група со 
сонанти (солsа, салsа, салsа) и на /1,l/ место /ж/ пред деминутивната наставка -е 
(Ho'ia - H01,le, иоло'i - иОЛО1,lе), образуваlЬе на консонантски групи на KpajoT 
како во случаите 'i0PK, шешк, ниск, иолк « иоло'i), испуштаlЬето на /д/ во 
групата /дн/ (ено, иана), преминот на секвенцата -ни- во -ин- во примери како 

водеjнца, и во глаголската флексиjа: глаголските образуваlЬа од типот 
куивu(ш) - куиве(ш) - куива(ш), преГРУПИРaIъето на глаголите според завршни
от глас во општиот глаголски дел, наставката -е(ш) во 3 л. мн. на презентот и -е 
во 3 л. мн. на аористот и имперфектот, обликот есшu во 3 л. едн. од 'сум', И уш
те неколку други. 

1985 
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In place о! а summary 

Тhe Dialects of the Macedonian Language 

The book before us is the first of three volumes that together form а monographic de
scription of the dialects of Macedonian. Before we turn ош attention to the publication it
self, 1 would like to say а few words оп the special place that Macedonian occupies [п the 
world of the Slavic languages as а unique dialectal complex that has undergone two differ
ent standardization processes. Тhe first, and earliest, was the Cyrillo-Methodian standardi
zation, wblch gave literacy to the entire Orthodox Slavic world. Тhe second, опе of the 
latest among the Slavic languages, brought Macedonian into the group of modern standard 
languages. 1 write "опе of the latest" and not "the latest" despite the fact that we often en
counter the idea that Macedonian is the "youngest Slavic standard language" in works оп 
Slavic languages. This latter formulation would Ье justified if we took the date of the ро
litical-adrninistrative declaration of Macedonian as the official language of the People's 
Republic of Macedonia (2 August 1944) as the only valid criterion. However, from а 
broader perspective, this view appears to Ье incomplete and еуеп rnistak:en. 1 would argue 
that the more important chronological limit is the опе deterrnined Ьу the first attempts of а 
society to choose and codify consciously а соттоп linguistic standard as а reflection of it8 
own spiritual unity. Тhe political opportunity to create а single powerful center that will 
make those efforts official is something secondary and rarely depends exclusively оп the 
cultural group in question. Seen from such а perspective, the process of the standardization 
of Macedonian is an integral part of а variety of parallel efforts begun during the first half 
of the 19th сепtшу, efforts that Jed to codification of Slovak, Ukrainian, and Bulgarian -- to 
mention only the processes most closely correlated temporally to the Macedonian national 
awakening. Of course, the date of official recognition is а turning point in the life of апу 
dialectal complex, опе that leads to the normativization and legalization of its standard ех
pression. Nonetheless, that date, that official act, in and of itself is а consequence of а 
lengthy preparation without which there would Ье по Ьоре of success. 

ТЬе official recognition of the standard Macedonian language in 1944 occurred at а 
time when тапу prominent representatives of Slavic studies - among them Sandfeld, Vail

lant, Mazon, Malecki and others -- had already confirmed and proclaimed the independence 

of Macedonian based оп the results of research оп its dialects. Only after 1945, however, 
was systematic research begun Ьу the first generation of Macedonian dialectologists, the 
most competent to analyze their mother tongue. Among the representatives of that first 
generation а central role OOlongs to the author of this monograph, Bozidar Vidoeski. Now, 
finally 1 сап state why it seems appropriate to те that this work should begin with remarks 
connected with the late official recognition of the Macedonian standard language. ТЬе de
layed entrance of а dialectal complex and/or а standard language into the circle of generally 
recognized languages has its advantages insofar as during (Ье course of that process the 
appropriate people are to оо found in the appropriate place. In the case of Macedonian, this 
is exactly what occurred: Bla.ze Koneski and Bozidar Vidoeski appeared оп the Slavic lin
guistic scene, and they knew -- еасЬ in his own way -- how to avail themselves expertly of 
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the тапу tools provided Ьу modern linguistic theory for achieving the goa1 of providing а 
scientific description and ana1ysis ofMacedonian Iinguistic reality. 

А rare and lucky coincidence happened to Macedonian dialectology: The analysis and 
description of living dialect systems, which until recently had not been subjected to the 
influence of the young standard, Ьесате the life's work of а scholar who mastered contem
porary linguistic theory ав well as the methodology of dia!ecto!ogy, and Ье was able to ар
рlу them creative!y and оrigiпаПу. Vidoeski knew Macedonian dialecta1 differentiation in 
its entirety, down to the smallest detail, and when Ье worked оп these details, the whole 
picture was always before Ыв eyes. As а result of this, every new datum enriched the syn
chronic mosaic and at the same time rnade the reconstruction of the diachronic path of the 

Macedonian dialectal сотр!ех that тисЬ easier. 
ТЬе dialects of Macedonian are an invaluable source of new know!edge not only for 

Slavic studies, but also for Balkan studies and еуеп for genera! linguistic typo!ogy. Vidoe
ski's works are an expert and reliable guide to аП these riches and are, moreover, extremely 
competent because тапу of the discoveries as well ав the synthesis are based оп his own 
research. 

То the Slavist working оп Macedonian studies, the works of Vidoeski offer а fascinat
ing overview of the past of the linguistic materia! in question. Macedonian dialectal tепi
tory is оп the periphery of the Slavic linguistic world and is опе of the oldest such periph
eries. It is опе where the Slavic (Macedonian) linguistic boundary has Ьееп gradually re
treating, a1beit slowly, for тапу the centuries, mainly before Greek in the south and А1Ьа
nian in the west. Vidoeski's research Ьав enriched our knowledge of the path of (Ыв retreat 
and, аЬоуе аП, of the earlier linguistic situation in (Ье areas from which living MacOOonian 
dialects withdrew. Не paid тисЬ attention to the connections between Macedonian and 

Montenegrin dialects which Ьауе left numerous traces оп today's Albanian linguistic teпi
tory. The results of this research 100 to the conclusion that the westem Macedonian dialect 
region, beginning with the earliest period of its independent development, formed ап ех
tremely strong center from which linguistic innovations radiatOO. During this earlier period 
this region was 10catOO more centrally in relation to the limits of Macedonian ethnic and 
linguistic tепitоry, and only later did it undergo significant losses along its westem bound
ary. These data confirm and complete the picture of two polarized Slavic linguistic and 
cultural centers in the central Balkans in the early Medieval period: А west Macedonian 
center and ап еав! Bulgarian center. 

То the comparative Slavist, Vidoeski's works provide richly documented confirmation 
of that which linguistic theory tells us is characteristic of anу linguistic periphery, namely, 
that here are preservOO archaisms which contribute to the interna1 reconstruction of the 
older situation, in our case not only for the Macedonian but also for the Slavic diasystem in 
it8 broadest sense. Оп the phonological level, we сап mention such рЬепотепа as the pre8
ervation of old phonetic values and phonological distinctions in the vocalic system, the 
different phases in the evolution of the уосаНс sonorants preserved in individual dialects, as 
well as the stages of (Ье evolution of (Ье accentual system from а mobile and free, mor
phologically motivatOO accent, to different types of phonetic stabilization, to mention only 
the most important and (Ье most сотрlех phenomena. ОП the morpho-syntactic level we 
сап mention the preservation of the old synthetic past tenses, the stabilization and func
tional evolution of the three-partite system of demonstrative pronouns, (Ье preservation of 
possessive adjectives in their genitive function, the preservation and evolution of collective 
nouns а8 а grammatical category, etc. Finally, оп the lexical level we should тепНоп тапу 
of the unmotivated and motivated formations that were 108t in the center of Slavic territory 
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and preserved in one, two, ог even тоге peripheral areas, as well as many semantic агсЬа
isms, and finaHy some ancient borrowings that аге evidence of the linguistic contacts of 
Common Slavic with non-Slavic 1inguistic communities. In а word, the Macedonian dialect 
агеа, thanks to its peripheral position and centuries of independent development, presents а 
picture of the well-known truth -- а truth that is difficult to accept for some other parts of 
the Slavi  linguistic world as а result of other historicaI developments that linguistic ge
ography is а record of linguistic history. Vidoeski was aware of this fact and was able to 
utilize it to the greatest degree possible. 

1 have already mentioned that the Macedonian dialects represent ап especially impor
tant source of information not only for Slavists and those concerned with Macedonian 
studies, but also for Balkanists. In. essence, every student of the Macedonian language 
must, Hke it ог not, оо а Balkanist. The Balkan Sprachbund is known as а classic example 
of а community of dialect complexes (diasystems) of different origins that for centuries 
have had а convergent development and have achieved significant structural parallelism. 
However, the theoreticians, utilize this example also emphasize that it is quite isolated as а / 

phenomenon. Ву this 1 теап that in Europe, aside from the Caucasus perhaps, we до not 
have other language communities of а similar type. This leads to the conclusion that the 
specific historical conditions of the linguistic and сиНигаl development of multi-ethnic 
communities in the Balkans created а situation almost without precedent. This situation in 
its linguistic aspect is the subject of research for the Balkan linguist and the relevant ргос
esses геасЬ their culmination precisely in the Macedonian dialects. Here we must mention 
again the connection between language history and language geography. The tremendous 
differentiation among Macedonian dialectal systems permits the investigation of the stages 
of their "Balkanization", which is most evident in the тодет-дау central агеа of the west
ern Macedonian dialect region. ТЬе cause of this сап Ье sought not onIy in the central posi
tion of this section of the BaIkan peninsula, but above all in the intensive symbiosis of the 
Macedonian and Aromanian populations precisely in this агеа. These аге well-known facts, 
but their increasingly richer documentation and тоге precise historical contextualization is 
due to the multi-faceted and rigorous analysis of the Macedonian dialects that has been 
pursued during the last fifty уеш Ьу specialists in Macedonian, above аП Ьу the author of 
this work. 

Balkan linguistics is а branch of dialectology. ТЬе young Balkan standard languages 
either eliminate their Balkanisms in the process of standardization ог impede their further 
development. Even оп the level of the dialects, new political borders аге barriers to conver
gent innovations. То а lesser degree, however, in the border zones or in the zones of mixed 
linguistic populations, а small degree of convergence continues, аН of which i8 carefully 
documented in Vidoeski's minutely detailed analysis. The precision and scope of his obser
vations allow the Balkan comparativist to discover new Balkan parallelisms, even when the 
author himself does not mention it. The two basic lines of development in the process of 
Balkanization -- i.e., 1) the semantic and morpho-syntactic restructuring of case relations, 
and 2) the semantic and morpho-syntactic restructuring of the aspectual-temporal and tem
poral-modal systems аге "inscribed" in Macedonian dialectal geography in аН their де
tails and аге precisely refIected in Vidoeski's work. 
АН the characteristics of the Macedonian dialects mentioned to this point make them 

ап attractive subject of analysis for general linguistics and for theoreticians interested in 
synchronic and diachronic typology, mechanisms of language change, interference between 
two systems, etc. 1 would also 1ike to mention some other characteristics which аге, in ту 
opinion, especially interesting from а typological point of view. ТЬеуаге all closely соп
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nected with centuries of unregulated, unstandardized deve1opment, without the unifying 
influence of "their own" common prestigious code. Namely, this situation has allowed 
some tendencies, present also in the other Slavic and non-Slavic environments, to Ье devel
oped to their ultimate conclusion, thus revealing the natural logic and hierarchy of numer
ous mechanisms of development. In other words, Macedonian dialect systems represent ап 
unusuaHy well-equipped laboratory for research оп the spontaneous Ше of language as 
such. Of special interest ше those tendencies which. while spreading horizontally оп опе 
level of linguistic structure. with time achieve а vertical dimension and cause structural 
changes оп other, higher levels. First of аН, 1 should mention а tendency connected with the 
character of stress, that i8 the tendency towards the qualitative and quantitative reduction of 
vowe18, which through а chain reaction !eads to 8econdary long syllables, to the change of 
syllabic structure of words, (о the syncretism of categorial morphological markers. and, 
finally, to the restructuring of categorial paradigms and the loss of а part of their grammati
саl (grammaticalized) information. Secondly, among the more frequent processes whose 
spread leads to far-reaching changes ше analogical levelings in the field of derivation. 
Here, first and foremost опе should mention formal imperfectivization with the suffix -uva 
in аН of 1t8 morphological variations. The spread of this suffix to аН the inherited deriva
Нопаl models leads not only to the formal simplification of verbal morphology, Ьи! also -

depending оп the !exical meaning of the verb -- initiates а change in the internal structure 
of the category of aspect. These two tendencies with аН of their far-reaching consequences 
ше known to us from Vidoeski's work. 

А separate сотр!ех probIem is the way in which the Macedonian dialectal system has 
reacted in the course of every day communication to the numerous impulses that arose, and 
to some extent still arise, from the dialectal systems of other languages. We place them 
together under а common heading "Ba!kan languages"; however, we should Ье aware that 
these (e.g. Greek, Albanian, Aromanian, Meg!eno-Romanian and оп the margins of the 
"Balkan union", Osmanli Turkish and Romani) ше !anguages with very different gram
matica! heritages. At issue here is a!so how Ьопоwеd syntagms ше adopted at a1l 1evels of 
linguistic structure and -- perhaps most important of шl -- how Ьопоwed grammatical 
functions and meanings ше adapted, i.e. how inherited grammatical and !exical materia! is 
made suitabIe for use in new functional comp!exes. 

The genera! impression gained from contact with Macedonian dialect systems, аЬоуе 
шl with the "most Balkan" among them, is that, general!y speaking, аll changes caused Ьу 
the Balkan cultura! and linguistic environment were conditioned Ьу pragmatic anct/or se
mantic factors and led to increased transparency of grammaticaHzed information, i.e. to
wards ease of communication with representatives of other !anguage codes. 

As 1 said аЬоуе, we have before us the first уо!ите of the monographic description of 
the dia!ects of Macedonian. This volume contains the general synthetic part, i.e., а series of 
studies that describe and explain the dia!ectal differentiation of the Macedonian language 
шеа, as well as а series of monographs оп the dialecta! comp!exes that make ир the western 
Macedonian dialect region. That which in the course of the research itself wou!d соте at 
the end of the work, i.e. the genera! synthetic view based оп conclusions derived from de
tailed descriptions of the individua! dialect systems, we have here а! the beginning as (Ье 
first segment of the complete description: А systematic overview of this rich and multi
faceted topic tha1 1 Ьауе tried 10 оиtliпе аЬоуе. Only а linguist who through his own experi
епсе knows the whole dialect tепitоrу and the dialectologica! problems of his native lan
guage can offer this type of solution. 
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Тhe book begins with а genera! synthetic review of (Ье present dialecta! differentiation 
of (Ье Macedonian language along with а dialectal тар of Macedonian. ТЬе next three 
chapters contain а richly-documented reconstruction of the stages of dia!ectal differentia
tion in the Macedonian diasystem. This reconstruction culminates in the following two 
chapters with the presentation of (Ье main dialect groups that were formed as the result of 
these processes, the character of the borders, or, more precisely of the transitional zones, 
between those groups, (Ье main directions of the isoglosses, etc. FоПоwiпg this presenta
tion and discussion of internal dialect borders, the subject of anaIysis in the eighth chapter 
turns to the relation between the dialects of Macedonian and the dialects of the other, 
neighboring languages as weI1 as the contribution of interference from language contact to 
the differentiation of the Macedonian dialects. Тhis is fоПоwеd Ьу ап overview of dialectal 
differentiation from the perspective of the social axis: relations between rural and urban 
dialects and the influence of religion as а factor in differentiation. The general part should 
have concluded with а chapter оп the рlасе of Macedonian among the other Slavic and 
non-Slavic languages in the Balkans. Unfortunately the author did not finish that (ех! we 
have presented only the тюп theses оп which such а text would have Ьееп constructed in 
accordance with his plan. 

1 ат not aware of another synthesis of this type whose subject is limited (о а sing!e 
Slavic language in аП its dialectal variations, viewed both synchronically and diachroni
caIly. UsuаПу synchronic syntheses are published separate!y, i.e. the сипепt dialectal dif
ferentiation of the given territory is separate from the diachronic synthesis, the so-called 
historical grammar, where the history of the standard language dominates at the expense of 
the study of the development of diaIecta! systems. And yet again, а separate publication 
wiIl Ье devoted to (Ье sociaI differentiation of the dia!ects, etc. In this work, the entire 
enormous corpus of factual material that is the subject of description and analysis is synthe
sized and interpreted in аП the aspects mentioned above. Only ап author who masterfully 
controlled this materiaI and knew how to put it in а broad theoreticaI perspective could 
have accomplished such а task. 

In the second part of this volume the western Macedonian dialect region is treated. ТЬе 
second volume of this publication includes monographic descriptions of the dialect сот
plexes that comprise the southeast diaIect region апд aIso ап overview of the northern dia
lects. Тhe third volume consists of monographs оп individual structural characteristics of 
vitaI significance for the dialectal differentiation of Macedonian. 

Zuzanna Topolinjska 

365 



j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 



Издавач 

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИJА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

Коректура 

AejaH Геговеки 


MapjaH Марковик 


Компjутерска обработка 

Горан Ивковик 

Корица 

JaHa Ацевска 


MapjaH Марковик 


Печат 

"Бошели"- CKonje 

Тираж 

1000 примероци 



CIP Каталогизациjа во публикациjа 
Народна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", CKonje 

808.66-087 

ВИДОЕСКИ, Божидар 
Диjалектите на македонскиот jазик. Т. 1 I Божидар Видоески. - CKonje : 

Македонска академиjа на науките и уметностите, 1998. - 365 стр. , [1] 
превиткан лист со карта, [55] листови со карти; 24 см 

На наспор. наел. стр.: The Dialects ofthe Macedonian Language. Vol. 1 /  Bozidar 
Vidoeski. - Фусноти кон текстот. - Библиографиjа кон главите. - Summary / 
Zuzanna Topolinjska 

ISBN 9989-649-50-2 


